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نشر في مجلة علوم الحديث العدد الثامن السنة الرابعة 1241/هجري

ان
المارقُون أصحابُ ال َن ْهرَ َو ِ
َ
َ َ
ازن.
( )103أ َنا َوأ ْن ُت ْم َكما قا َل أ ُخو هَو ِ
ّلِل َوإِنْ أَ َتى الدهْ ُر ِب َ
ث ا ْلجَ لِي ِْل،
ِحَ ،وا ْلحَ َد ِ
الخ ْط ِ
خطب عليه السالم حين كان من أمر الحَ َكمين ما كان ،فقال :اَ ْلحَ ْم ُد ِ ه ِ
ب الفاد ِ
ُ َ
َ
َ
َ
ه ه
ب ُت ْو ِر ُ
ث ا ْلحَ سْ رَ ةَ،
ْخ ا ْلعال ِِم ال ُم ْشف ِِق الُمجَ ِّر ِ
َوأ ْش َه ُد أنْ ال إِل َه إِال َّللا َ ،وأنه ُمحَ مهداً َع ْب ُدهُ َورَ س ُْولهُ.أمها َبعْ ُدَ ،فإِنه َمعْ صِ َي َة الشي ِ
ت أَ َمرْ ُت ُك ْم في ه ِذ ِه ا ْل ُح ُك ْو َم ِة بِأَم ِْريَ ،و َن َخ ْل ُ
َو ُتعْ قِبُ الندامَةَ ،و َق ْد ُك ْن ُ
ت لَ ُك ْم رَ ْأيِي لَ ْو كانَ يُطا ُع لِ َقصِ ي ٍْر أَ ْم ٌر ! َول ِك هن ُك ْم ِأ َب ْي ُتم،
َ
َو ُك ْن ُ َ َ
َوازن:
ت أ َنا َوأ ْن ُت ْم َكما قا َل أ ُخو ه ِ
أمر ُت ُكم أمري بمنعرج اللوى

فلم تستبينوا ال ُنصْ َح إال ّ ُ
ضحَ ى الغ ِد

ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)202/2
ُ
ُورهِما َفأَماتا ما أَحْ يَا القُرآنُ ،
ْنَ ،و َق ْد َنبَذا ُح ْك َم ا ْلقُ ِ
ُلين اخ َترْ ُتمُوهُما حَ َك َمي ِ
ْن الرج ِ
وقال عليه السالم :أَال إِنه ه َذي ِ
رآن وَ را َء ظه ِ
ح ٍد ِم ْنهُما هَواهَُ ،يحْ ُك ُم فيه بِ َغي ِْر ُح هج ٍة َب ِّي َنةٍَ ،وال ُس هن ٍة ماضِ َي ٍةَ ،و ْ
اخ َتلَفا في ُح ْكم ِِهماَ ،فكِالهُما لَ ْم
َوأَحْ يَيا ما أَماتَ َ ،وا هتبَعَ ُك ُّل وا ِ
يُرْ شِ ْدهُ ه
جهادَِ ،و َتأ َ ههبُوا لِ ْلمَسِ ي ِْرَ ،وأَصْ ِبحُوا في ُم َعسْ َك ِر ُك ْم ي َْو َم َكذا.
َّللا ،اسْ َت ِعدُّوا لِ ْل ِ
المعيار والموازنة لإلسكافي (ص  )69أنساب األشراف ()193/2ح (.)219

البُغاة أصحاب صِ ِّفين
التابعِينَ ِبإِحْ سَان.
( )262أَ َنا مُرْ قِ ٌل َنحْ َوك في جَ حْ َفل مِنَ ا ْل ُمهَا ِ
َارَ ،و ِ
ج ِرينَ َواالََْ ْنص ِ
ُ
ت أ ُ َقا ُد َكمَا ُي َقا ُد الجَ َم ُل الم َْخ ُ
َك َتبَ عليه السالم إلى معاويةَ :وقُ ْلتَ  :أ ّني ُك ْن ُ
َايعَ !
شوشُ حَ هتى أب ِ

ضة في أَنْ َي ُكونَ م ْ
َولَ َع ْم ُر ه
َظلُوما ً مَا لَ ْم َي ُكنْ
ضحْ تَ ! َومَا َعلَى ا ْلمُسْ ل ِِم مِنْ َغضَا َ
ض َح َفا ْف َت َ
َّللاِ لَ َق ْد أَرَ ْدتَ أَنْ َت ُذ هم َف َمدَحْ تَ َ ،وأَنْ َت ْف َ
َشا ّكا ً في دِينِهَِ ،والَمُرْ َتابا ً بِ َيقِينِهِ! َوه ِذ ِه حُجه تِي إِلَى َغي ِْرك َقصْ ُدهَاَ ،ول ِك ِّني أَ ْطلَ ْق ُ
ت لك ِم ْنهَا بِ َق ْد ِر مَا َس َن َح مِنْ ِذ ْك ِرهَا.
حمِك م ْنهَُ ،فأ َ ُّي َنا َكانَ أَعْ دَى لَ ُه أَهْ دَى إِلَى َم َقاتِلِهِ! أَ ْم َمنْ
ُث هم َذ َكرْ تَ مَا َكانَ مِنْ أَم ِْري َوأَم ِْر ع ُْثمانَ َ ،فلَك أ َنْ ُتجَ ابَ َعنْ ه ِذ ِه لِرَ ِ
َث ال َم ُنونَ إِلَ ْي ِه حَ هتى أَ َتى َق َد ُرهُ َعلَ ْيهَِ ،كاله  -ه
َن اسْ َت ْنصَرَ هُ َف َترَ اخى َع ْن ُه ب ه
وَّللا  { -لَ َقد
َب َذ َل لَ ُه ُنصْ رَ َت ُه َفاسْ َت ْق َع َدهُ َواسْ َت َك هفهُ ،أَ ْم م ِ
ْ
َ
َعلِ َم ه
َّللا ا ْل ُم َعوِّ قِينَ ِم ْن ُك ْم َوا ْل َقائِلِينَ الِ َِ ْخ َوان ِِه ْم َهل ُ هم إِلَ ْي َنا َوالَ يَأ ُتونَ ا ْلبَأسَ إِال ه َقليالً}.
ت ِألَعْ َتذِرَ مِنْ أ ّني ُك ْن ُ
َومَا ُك ْن ُ
ت أَ ْنقِ ُم َع َل ْي ِه أَحْ دَاثا ً َفإِنْ َكانَ الذ ْنبُ إِلَ ْي ِه إِرْ َشادِي َو ِهدَا َيتِي لَهَُ ،فرُبه َملُوم الَ َذ ْنبَ لَهُ .وَ َق ْد َيسْ َتفِي ُد
َ
ه
ْ
َ
ْ
ه
ه
ه
َ
ت َومَا َت ْوفِيقِي إِال بِاّلِل َعل ْي ِه َت َوكل ُ
ت إِال اْلِصْ الَ َح مَا اسْ َتطعْ ُ
ص ُح َ ،ومَا أرَ ْد ُ
الظ هنة ا ْل ُم َت َن ِّ
ت.
َو َذ َكرْ تَ أَ هن ُه لَ ْيسَ لِي َوالَ ِألَصْ حَ ِابي ِع ْندَك إِاله السيْفُ َ ،فلَ َق ْد أَضْ حَ ْكتَ َبعْ َد اسْ تِعْ بَار َ ،م َتى أ ُ ْلفِي ْ
َن ْاالَعْ دَا ِء
َت َب ُنو َع ْب ِد ال ُم هطلِ ِ
بع ِ
ِّث َقلِيالً َي ْلحَ ق ال َه ْيجَ ا حَ َملَْ ،ف َسي ْ
ف م َُخوه فِينَ ؟! َفلَب ْ
َطلُبُك َمنْ َت ْطلُبُ َ ،و َي ْقرُبُ ِم ْنك مَا َتسْ َت ْب ِع ُد ،وَ أَ َنا مُرْ قِ ٌل
َنا ِكلِينَ ؟ وبِال ُّسيُو ِ
َ
التابعِينَ ِبإِحْ سَانَ ،شدِيد ِزحَ ا ُم ُه ْم ،سَاطِ ع َق َتا ُم ُه ْم ُم َت َسرْ ِبلِينَ سَرَ ِابي َل الم َْوتِ،
َنحْ َوك في جَ حْ َف ٍل مِنَ ال ُمهَا ِ
َارَ ،و ِ
ج ِرينَ َواأل ْنص ِ
َ
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
ْ
ْ
ك وَ َخالك َوجَ ِّدك
ص ِ
ح َبت ُه ْم ذرِّ يهة ب َْد ِريهة َو ُسيُوفٌ هَاشِ ِميهةَ ،ق ْد عَرَ فتَ م ََواقِعَ نِصَالِهَا في أخِي َ
أَحَ بُّ الل َقا ِء إِلَي ِْه ْم لِ َقا ُء رَ ب ِِّه ْمَ ،ق ْد َ
َوأَهْ لِك { َومَا هِيَ مِنَ الظالِمِينَ بِ َبعِيد} .نهج البالغة (ص  )929الكتاب .26
ح َكم.
( )262أَ َنا صاحِبُ لَ ْيلَ ِة اله َِريرُ .عيُون المواعِظِ وال ِ
( )266أَ َنا من أَ ْه ِل ب َْد ٍر ،ومعاوية َطلِي ٌ
ْق.
ْق وابنُ َطلِي ٍ
قام َعلِيٌّ عليه السالم فخطب الناس بِصِ ِّفين ،فقال :الحم ُد هّلِل على نعمه الفاضلة على جميع من خلق ،من ال َب ّر والفاجر،
وعلى حججه البالغة على خلقه من أطاعه فيهم ومن عصاه ،إن يرحم فبفضله وم ّنهِ ،وإنْ ّ
كسبت أيديهم ،وإنّ ه
ْ
َّللا
عذب فبما
ليس بظال ّ ٍم للعبيد .أحمده على حسن البالء ،وتظاهر النعماء ،وأستعينه على ما نابنا من أمر الدنيا واآلخرة ،وأتو ّكل عليه
باّلِل وكيالً .ث ّم إني أشه ُد أن ال إله إال ه
وكفى ه
َّللا وحده ال شريك له ،وأشه ُد أنّ محمّداً عبده ورسوله ،أرسله بالهدى ودين
ً
ّ
رحمة منه على خلقه ،فكان َعلَ َم ُه فيه رؤوفا ً رحيماً،
الحق ،ارتضاه لذلك ،وكان أهله ،واصطفاه لتبليغ رسالته ،وجعله
ه
لرحم ،وأفضلهم علماً ،وأثقلهم حلماً،
ً
ً
ً
أكرم خلق َّللا حَ سَبا ،وأجملهم منظرا ،وأسخاهم نفسا ،وأبرّهم لوالدٍ ،وأوصلهم
ٍ
وأوفاهم لعهدٍ ،وآمنهم على عقدٍ ،لم يتعلّق عليه مسل ٌم وال كاف ٌر بمظلم ٍة ُّ
قط ،بل كان يُظلم فيغفرُ ،ويقد ُر فيصفحُ ،حتى
ه
مضى صلى َّللا عليه وآله مطيعاْ هّلِل صابراً على ما أصابه ،مجاهداً في َّللا ّ
حق جهاده ،حتى أتاه اليقينُ صلى َّللا عليه
َّللا يأمركم بطاعة ه
وآله فكان ذهابه أعظم المصيبة على أهل األرض :الب ّر والفاجر ،ث ّم ترك فيكم كتاب ه
َّللا ،وينهاكم عن
معصيته ،وقد عهد إليه رسو ُل ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله عهداً
ُ
فلست أحي ُد عنه .
ٌ
منافق ،يدعوهم إلى النار ،وابنُ ع ّم نبيّكم معكم ،وبينَ أظهركم ،يدعوكم إلى الج ّنة
وقد حضر ُتم عدوه كم ،وعلمتم أنّ رئيسهم
صلّى قبل ك ّل َذ َك ٍر ،لم يسبقني بصال ٍة مع رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه
وإلى طاعة ربّكم ،والعمل ب ُس ّنة نبيّكم ،وال سواء من َ
ه
ّ
ّ
ٌ
ّ
الحق وإنهم على الباطل ،فال يجتمعُنّ على باطلهم
طليق .وَّللا ،إنا على
طليق وابن
وآله أح ٌد ،وأنا من أهل ب َْد ٍر ،ومعاوي ُة
ٍ
َّللا بأيديكم } فإن لم تفعلوا ّ
وتتف ّرقوا عن حقّكم حتى يغلب باطلُهم ح هقكم { :قاتلوهم ّ
يعذبهم ه
يعذبهم بأيدي غيركم .ابن أبي
الحديد في شرح نهج البالغة(.)222/3
( )100أَ َنا غا ٍد َعلَي ِْهم ِبالغَدا ِة أُحا ِك ُمهُم إِلى ه
َّللاِ.
ْ
أقبلت
س ،وإن األمور إذا
قال عليه السالم :أيّها الناس ،قد بلغ بكم األمر وبعدوّ كم ما قد رأيتم ،ولم يبقَ منهم إال ّ آخر َن َف ٍ
ْن حتى بلغنا منهم ما بلغنا ،و أَ َنا غا ٍد َعلَي ِْهم ِبالغَدا ِة أُحا ِك ُمهُم إِلى ه
َّللاِ.
اع ُت ِبرَ آخرُها بأوّ لِها ،وقد َ
صبَرَ لكم القو ُم على غير ِدي ٍ
ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)230/2
الناك ُِثونَ أصحاب الجَ مَل
راض بحجّة ه
َّللا عليهم وعمله فيهم.
( )222أَ َنا
ٍ
قال عليه السالم :فما با ُل طلحة والزبير ،وليسا من هذا األمر بسبيل ! لم يصبرا عليه حوالً وال شهراً حتى وثبا ومرقا،
ونازعاني أمراً لم يجعل ه
ً
يرتضعان أ ُ ّما ً قد فُطِ م ْ
َت ،ويُحييان بدعة قد
َين،
ِ
ْن غير مكرَ ه ِ
َّللا لهما إليه سبيالً ،بعد أن بايعا طائ َعي ِ
راض بِ ُحجّة ه
ت .أَ َد َم عثمان َزعَما؟ ه
أ ِم ْي َت ْ
َّللا عليهم
وَّللاِ ،ما ال َتبِ َع ُة إال ّ عندَهم وفيهم ،وإنّ أعظم حجّتهم لعلى أنفسهم ،وأَ َنا
ٍ

ّ
ً
غنيمة! وإن أبيا أعطيتهما ح ّد السيف ،وكفى به
فحظهما أَحْ رَ َزا ،وأنفسهما غنما ،وأَعْ ظِ ْم بها
وعمله فيهم ،فإنْ فاءا وأنابا
ناصراً ٍّ
لحق ،وشافيا ً لباط ٍل! .ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة()102/3
ومن خطبة له عليه السالم :أال وإنّ الشيطان قد َذمَرَ حزبه ،واستجلب جلبه ،ليعود الجو ُر إلى أوطانه ويرجع الباط ُل إلى
نصابه  -ه
وَّللا  -ما أنكروا عليه ُم ْنكراً ،وال جعلوا بيني وبينهم َنصَفاً ،و ِا هنهم ليطلبونَ حَ قّا ً ُه ْم َترَ ُكوهُ و َد َما ً هُم َس َف ُكوهُ ،فلئنْ
ُك ْن ُ
ت َش ِري َكهُم فيه فإنّ لهم لنصيبهم منه ،ولئنْ كانوا َولَوهُ ُدوني ،فما ال َت ِب َع ُة إال ّ عندَهم .وإنّ أعظ َم ُحجّتهم لعلى أنفسهم،
ُ
ُ
ُ
ه
ً
َت ،ويُحيُون ِب ْدعة قد أ ِم ْي َت ْ
يرتضعون أ ّما ً قد فُطِ م ْ
اض بح ّجة َّللا عليهم،
جيبَ ؟! وإ ّني لَرَ ٍ
ت .يا خيب َة الداعي! َمنْ دَعا؟! وإِال َم أ ِ
وعمله فيهم ،فإن أَبُوا أعطي ُتهم ح هد السيف ،وكفى به شافيا ً من الباطل ،وناصراً لِلحقّ.
ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة(.)101/3
وذكر أَبُو مخنف في كتاب الجمل :أن علياًعليه السالم خطب لما سار الزبير وطلحة من م ّكة ،ومعهما عائشة ،يريدون
البصرة ،فقال :أيّها الناس ،إن عائشة سارت إلى البصرة ،ومعها طلحة والزبير ،وك ّل منهما يرى األمر له دون صاحبه،
أمّا طلحة فابن عمّها ،وأمّا الزبير فختنها ،ه
وَّللا ،لو ظفروا بما أرادوا  -ولن ينالوا ذلك أبداً -ليضربنّ أح ُدهما عنقَ صاحبه
ه
بعد تنازع منهما شديدٍ .ه
ً
وَّللا ،إنّ راكبة الجمل األحمر ما تقطع عقبة وال تح ّل عقد ًة إال ّ في معصية َّللا وسخطه ،حتى تورد
نفسها ومَن معها موارد الهلكة ،أي  -ه
وَّللا  -ليقتلنّ ثلثهم ،وليهربنّ ثلثهم وليتوبنّ ثلثهم ،وإ ّنها التي تنبحها كالبُ الحوأب،
وإ ّنهما ليعلمان أ ّنهما مخطئان .وربّ عالم قتله جهلُه ،ومعه علمُه ال ينف ُعه ،وحسبُنا ه
َّللا ونعم الوكي ُل  ،فقد قامت الفتن ُة فيها
ٍ
ولقريش! أما  -ه
وَّللا  -لقد قتل ُتهم كافرين ،والقتل ّنهم مفتونين! وما لنا
لي
ما
المؤمنون؟
الفئ ُة الباغي ُة ،أينَ المحتسبون؟ أينَ
ٍ
ب إال ّ أَ ّنا أدخلناها في حيّزنا ،ه
ّ
ْش َف ْل َتضِ هج
وَّللا ،أل ْبقِرَ نه الباطل ،حتى يظهر
إلى عائشة من ذن ٍ
الحق من خاصرتهَ ،فقُ ْل لِقُرَ ي ٍ
ج ْيجَ ها!.
َ
ض ِ
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()226أَ َنا وَ أَ ْن ُتما.
بعث عليه السالم بعمّار بن ياسر ،وعبد الرحمن بن حنبل القرشي  ،إلى طلحة والزبير ،وهما في ناحية المسجد فأتياهما
فدعواهما ،فقاما حتى جلسا إليه عليه السالم فقال لهما :نشد ُتكما ه
َين للبيعة ،ودعوتماني إليها ،وأَ َنا
َّللا ،هل جئتماني طائع ِ
كارهٌ لَها!؟
ين ،فأسلمتما لي بيعتكما وأعطيتماني عهدكما! قاال :نعم ،قال :فما دَعاكما بع ُد إلى
ين وال َم ْق ُسورَ ِ
قاال :نعم ،فقال :غيرَ مُجْ برَ ِ
أمر وال تستب ّد بذلك علينا،
ما أرى ؟ قاال :أعطيناك بيعتنا على أال ّ تقضي األمور والتقطعها دوننا ،وأن تستشيرنا في ك ّل ٍ
ولنا من الفضل على غيرنا ما قد علمتَ  ،فأنتَ تقسم القسم وتقطع األمر ،وتمضي الحكم بغير مشاورتنا وال علمنا.
قال  :لَ َق ْد َن َق ْم ُتما يَسِ يراًَ ،وأَرْ جَ أْ ُتمَا َكثِيراً ،أَالَ ُت ْخ ِبرَ انِي ،أَيُّ َشيْ ء لَ ُكمَا فِي ِه حَ ٌّق َد َفعْ ُت ُكمَا َع ْنهُ؟ وأَيُّ َقسْ م اسْ َتأْ َثرْ ُ
ت َعلَ ْي ُكمَا ِبهِ؟
ت َبا َب ُه ؟!  -ه
وَّللا  -مَا َكا َن ْ
ت َع ْنهُ ،أَ ْم جَ ِه ْل ُتهُ ،أَ ْم أَ ْخ َطأ ْ ُ
ض ُع ْف ُ
خالَ َف ِة رَ ْغب ٌَة،
ت لِي في ا ْل ِ
أَ ْم أَيُّ حَ ّق رَ َف َع ُه إِلَيه أَحَ ٌد مِنَ ا ْلمُسْ لِمِينَ َ
َ
ب ه
َت إِلَيه َن َظرْ ُ
َوالَ في ا ْل ِوالَ َي ِة إِرْ ب ٌَةَ ،ول ِك هن ُك ْم َد َع ْو ُتمُونِي إِلَ ْيهَاَ ،وحَ َم ْل ُتمُونِي َعلَ ْيهَاَ ،فلَمها أ ْفض ْ
َّللا َومَا َوضَعَ لَ َنا،
ت إِلَى ِك َتا ِ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َوأَمَرَ َنا بِا ْل ُح ْك ِم بِ ِه َفا هت َبعْ ُتهَُ ،ومَا اسْ َتسَنه ال َنبِيّ َفا ْق َت َد ْي ُتهَُ ،فلَ ْم أَحْ َتجْ في ذلك إِلَى رَ أيِكمَاَ ،وال رَ أي ِ َغي ِْركمَاَ ،وال وَ َقعَ ُحك ٌم جَ ِهلتهُ،
َفأَسْ َتشِ يرَ ُكمَا َوإ ِ ْخ َوانِي مِنَ ا ْلمُسْ لِمِينَ ؛ َولَ ْو َكانَ ذلك لَ ْم أَرْ غَبْ َع ْن ُكمَاَ ،والَ َعنْ َغي ِْر ُكمَاَ .وأَمها مَا َذ َكرْ ُتمَا مِنْ أَم ِْر ا ْ
الَُ سْ َوةِ،
َفإِنه ذلك أَ ْم ٌر لَ ْم أَحْ ُك ْم أَ َنا فِي ِه ِبرَ ْأ ِيي.
ت أَ َنا َو أَ ْن ُتما مَا جَ ا َء ِب ِه رَ سُو ُل ه
َوالَ َولِي ُت ُه َهوىً ِم ِّنيَ ،ب ْل َوجَ ْد ُ
َّللا صلى َّللا عليه وآله َق ْد فُ ِر َغ ِم ْنهَُ ،ف َل ْم أَحْ َتجْ إِلَ ْي ُكمَا فِيَما َق ْد
وَّللا ِ ، -ع ْندِي وَ الَ لِ َغي ِْر ُكمَا في ه َذا ُع ْتبَى .أَ َخ َذ ه
َّللا مِنْ َقسْ ِمهَِ ،وأَ ْمضَى فِي ِه ُح ْك َمهَُ ،فلَ ْيسَ لَ ُكمَا - ،ه
َفرَ َغ ه
َّللا بِقُلُوبِ َنا َوقُلُوبِك ْمُ
ح َم ه
إِلَى ا ْلحَ ِّقَ ،وأَ ْل َه َم َنا َوإِيها ُك ْم الص ْبرَ  .ثم قال عليه السالم :رَ ِ
َّللا رَ ُجالً رَ أَى حَ قّا ً َفأَعَانَ َعلَ ْيهِ ،أَ ْو رَ أَى جَ ْوراً َفرَ هدهَُ ،و َكانَ
َع ْونا ً ِبا ْلحَ ِّق َعلَى صَاح ِِبهِ.
نهج البالغة (ص  203 )122-123و شرح نهج البالغة (.)16/2
( )260أَ َنا وال ولداي هذان.

إن طلحة والزبير قاال له عليه السالم وقت البيعة :نبايعك على أَ َنا شركاؤك في هذا األمر ،فقال عليه السالم لهما :ال،
بدرهم فما دونه ،ال أَ َنا وال ولداي هذان ،فإن
مجدع ،
ولكنكما شريكاي في الفي ،ال أستأثر عليكما وال على عب ٍد حبشيٍّ
ٍ
ٍ
أبيتما إال ّ لفظ الشركة ،فأنتما عونان لي عند العجز والفاقة ،ال عند القوّ ة واالستقامة.
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ج ِه ِهما وال َن ْك َ
ث في أَعْ ُين ِِهما.
( )263أَ َنا أَعْ ِرفُ الغ َْدرَ في أَ ْو ِ
ج ِه ِهما ،والنكث في أعينهما ،ثم استأذناني في ال ُع ْمرَ ةِ،
وقال عليه السالم :بايعني طلحة والزبير ،وأَ َنا أَعْ ِرفُ الغ َْدرَ في أَ ْو ِ
ُريدان ،فسارا إلى م ّكة واستخفّا عائش َة وخدعاها ،وشخص معهما أبناء الطلقاء فقدموا البصرة،
فأعْ لم ُتهما أنْ ليس العُمرة ي
ِ
ُ
لست دون
بكر وعمر! وبغيهما عليه ! هما يعلمان أني
فقتلوا بها المسلمين ،وفعلوا المنكر .ويا عجبا ً الستقامتهما ألبي ٍ
شئت أن أقو َل لَقُ ْل ُ
ُ
ت.
أحدهما ،ولو
ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة ).)130/3وانظر دعائم اْلسالم ( )122/3وبحار األنوار(.)339/23
( )262أَ َنا مَاتِ ُحهُ.
وَّللا ،مَا أَ ْن َكرُوا َعلَيه ُم ْن َكراًَ ،والَ جَ َعلُوا َب ْينِي َو َب ْي َن ُه ْم َنصَفاًَ ،وإِ هن ُه ْم لَي ْ
ومن كالم له عليه السالم في طلحة والزبير :ه
َطل ُ ُبونَ حَ قّا ً
ُه ْم َترَ ُكوهَُ ،ودَما ً ُه ْم َس َف ُكوهَُ ،فإِنْ ُك ْن ُ
ت َش ِري َك ُه ْم فِي ِه َفإِنه لَ ُه ْم َنصِ ي َب ُه ْم ِم ْنهَُ ،وإِنْ َكا ُنوا َول ُوهُ ُدونِي َفمَا الطلِ َب ُة إِاله قِ َبلَ ُه ْمَ ،وإِنه
ُ
أَوه َل ع َْدل ِِه ْم لَ ْل ُح ْك ُم َعلَى أَ ْنفُسِ ِه ْمَ ،وإِنه َمعِي لَبَصِ يرَ تِي ،مَا لَبهسْ ُ
ت َوالَ ل ُ ِّبسَ َعلَيه َ ،وإِ هنهَا لَ ْلفِ َئ ُة ا ْلبَا ِغ َي ُة ،فِيهَا الحَ مأ َوا ْل ُح َم ُة
ه
َ
َ
ش ْب َه ُة الم ُْغ ِد َف ُةَ ،وإِنه ا ْ
ْ
ُ
ْ
َوال ُ
َ
َابهَِ ،وان َقطعَ لِسَان ُه َعنْ َشغَبِهَِ .وا ْي ُم َّللا الََُ ف ِرطنه ل ُه ْم
الََ ْمرَ لَ َواضِ حٌَ ،و َق ْد َزا َح البَاطِ ُل َعنْ نِص ِ
حَ ْوضا ً أَ َنا مَاتِ ُحهُ ،الَ َيصْ ُد ُرونَ َع ْن ُه بِ ِرىٍّ َ ،والَ َي ُعبُّونَ َبعْ َدهُ في حَ سْ ي!َ .فأ َ ْق َب ْل ُت ْم إِلَيه إِ ْقبَا َل العُو ِذ ال َم َطافِي ِل َعلَى أَ ْوالَ ِد َها،
َتقُولُونَ  :ا ْل َب ْي َع َة ا ْل َب ْي َع َة!
ت َك ِّفي َف َب َس ْط ُتمُوهَاَ ،و َن َ
َق َبضْ ُ
از َع ْت ُك ْم َيدِي َفجَ ا َذ ْب ُتمُوهَا.
الله ُه هم إ هن ُهمَا َق َطعَاني وَ َظ َلمَانيَ ،و َن َك َثا َب ْي َعتِيَ ،وأَلهبَا الناسَ َعلَيه ؛ َفاحْ ل ُ ْل مَا َع َقدَاَ ،والَ ُتحْ ِك ْم لَ ُهمَا مَا أَ ْبرَ مَاَ ،وأَ ِر ِهمَا ال َمسَا َء َة فِيَما
َ
ْ
الَ ،واسْ َتأْ َني ُ
اعَ ،ف َغ َم َطا ال ِّنعْ َم َةَ ،ورَ دها العَافِ َي َة.
أَ همالَ َو َع ِمالََ ،ولَ َق ِد اسْ َت َت ْب ُت ُهمَا َق ْب َل القِ َت ِ
ْت ِبهمَا أمَا َم ال ِو َق ِ
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ت من عن ِد ُكم بِ ِأ ْك َثرَ ِممّا َترَ ْونَ َفأ َ َنا عند ه
( )261أَ َنا (إنْ ) َخرَ جْ ُ
َّللا من الخائِنِينَ .
لمّا أراد أمير المؤمنين عليه السالم التوجّه إلى الكوفة قام في أهل البصرة فقال :ما تنقمون عليه ؟ يا أهل البصرة؟ وأشار
إلى قميصه وردائه ،فقال :ه
وَّللا ،إنهما لمن غزل أهلي .ما تنقمون م ّني يا أهل البصرة؟ وأشار إلى صرّة في يده فيها نفقته،
خرجت من عندكم بأكثر ممّا ترون فأ َ َنا عند ه
فقال :ه
ُ
َّللا من الخائنين.
وَّللا ،ما هي إال ّ من غلّتي بالمدينة .فإنْ أَ َنا
ث ّم خرج وشيعه الناس إلى خارج البصرة وتبعه األحنف بن قيس إلى الكوفة .المفيد -الجمل ص :222:وروى أبومخنف
لوط بن يحيى عن رجاله.
( )262أَ َنا قاتِ ُل أَ ْه ِل الجَ مَل وصِ ِّفين بعد رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله.
الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
ح َكم.
( )263أَ َنا صَاحِبُ الجَ َم ِل َوصِ ِّفينُ .عيُون الموا ِعظِ وال ِ
زار.
( )269أَ َنا عليهم عا ِتبٌ ٍ
ْ
خلت من شهر رجب سنة ّ
ست وثالثين .فدخل الكوفة
قدم اْلمام عليه السالم الكوفة بعد وقعة الجَ مَل ،الثنتي عشرة ليلة
ومعه أشرافُ الناس من أهل البصرة وغيرهم ،فاستقبله أه ُل الكوفة ،وفيهم قرّاؤُ هم وأشرافُهم ،فد َعوا له بالبركة ،وقالوا :يا
أميرالمؤمنين ،أين تنزلُ؟ أتنز ُل القصر؟ قال :ال ،ولكني أنز ُل الرحبة ،فنزلها ،وأقبل حتى دخل المسجد األعظم ،فصلّى
فيه ركعتين ،ثم صعد المنبر ،فحمد ه
صلّى على رسوله ،ثم قال :أمّا بعد ،يا أه َل الكوفة ،فإنّ لكم في
َّللا ،وأثنى عليه و َ

الحق فأجب ُتم ،وبدأ ُتم بالمنكر فغيّرتم ،أال إنّ فضلكم في ما بينكم وبين ه
ّ
َّللا،
اْلسالم فضالً ما لم ُتبدّلوا و ُتغيّروا ،دعو ُتكم إلى
ّ
فأمّا في األحكام والقسم فأنتم أسوةُ غيركم ممن أجابكم ،ودخ َل في مادخلتم فيه .أال إنّ أخوفَ ما أخافُ عليكم اتبا ُع الهوى ،
الحق ،وأمّا طو ُل األمل فينسي اآلخرة ،أال إنّ الدنيا قد ترح ْ
ّ
ّلت مدبر ًة ،وإن
وطو ُل األمل ،أمّا ا ّتبا ُع الهوى فيص ُّد عن
ً
اآلخرة قد ترح ْ
مقبلة ،ولك ّل واحد ٍة منهما ب ُنون ،فكونوا من أبناء اآلخرة.
ّلت
اليوم عم ٌل وال حسابَ  ،وغداً حسابٌ وال عملَ ،الحمد هّلِل الذي َنصَرَ وليّهَ ،
ه
المحق ،وأذ هل
وخ َذ َل عدوه ه ،وأع هز الصادق
َّللا من أهل بيت نبيّكم ،الذين هم أولى بطاعتكم في ما أطاعوا ه
َّللا وطاعة من أطاع ه
الناكث المبط َل  ،عليكم بتقوى ه
َ
َّللا فيه
من المستحلّين المدّعين المقابلين إلينا ،يتفضّلون بفضلنا ،ويجاحدوننا أمرنا ،وينازعوننا حقّنا ،ويباعدوننا عنه ،فقد ذاقوا
زار ،فاهجروهم وأسمعوهم
وبا َل ما اجترحوا فسوف يل َقون غ ّياً .أال إنه قد َق َع َد عن نصرتي رجا ٌل منكم ،و أَ َنا عليهم عاتبٌ ٍ
ما يكرهون ،حتى يعتبوا ليعرف بذلك حزب ه
َّللا عند الفرقة.
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ُخص ُْو ُم ُه عليه السالم
ح ُب ُه ُم الي َْو َم.
( )222أَ َنا صَا ِ
من خطبة له عليه السالم :إنه ه
َّللا سُبحا َنه َبع َ
ب َي ْقرَ أ ُ ِك َتاباًَ ،والَ َي هد ِعي ُنبُوه ًةَ ،ف َساقَ الناسَ حَ هتى
َث ُمحَ مهداًَ ،ولَ ْيسَ أَحَ ٌد مِنَ العَرَ ِ
َت َق َنا ُت ُه ْمَ ،و ْ
ت صِ َفا ُت ُه ْم .أَمَا  -ه
ت لَفِي سَا َقتِهَا حَ هتى َت َوله ْ
وَّللا  -إنْ ُك ْن ُ
اطمَأ َ هن ْ
بَوه أَ ُه ْم مَحَ له َت ُه ْمَ ،و َبله َغ ُه ْم َم ْنجَ ا َت ُه ْمَ ،فاسْ َت َقام ْ
ت
ْ
ْ
ْ
َ
ت ،وَ الَ جَ ُب ْن ُ
ِيرهَا ،مَا َعجَ ْز ُ
يري هذا لِمثلِهَاَ ،فالَََ ْنقُبَنه البَاطِ َل حَ هتى ي َْخ ُر َج الحَ ُّق مِنْ جَ ْن ِبهِ .مَالي َولِقُرَ يْش! -
تَ ،وإِنه مَسِ ِ
ِبحَ َذاف ِ
ه
ح ُب ُه ْم بِا ْ
ح ُب ُه ُم الي َْو َم!.
ْسَ ،كمَا أَ َنا صَا ِ
وَّللا  -لَ َق ْد َقا َت ْل ُت ُه ْم َكاف ِِرينَ  ،وَ الََُ َقاتِلَ هن ُه ْم َم ْف ُتونِينَ َ ،وإِ ِّني لَصَا ِ
الََ م ِ
نهج البالغة (ص  )22الخطبة 12وشرح نهج البالغة (.)323/2
( )223أَ َنا مَاتِ ُحهُ.
جلَهُ ،وإِنه َمعِي لَبَصِ يرَ تي .مَا لَبهسْ ُ
ت َعلَى
ومن خطبة له عليه السالم :أَالَ وإنه الش ْي َطانَ َق ْد جَ مَعَ ح ِْز َب ُه َواسْ َتجْ لَبَ َخ ْيلَ ُه َورَ ِ
َن ْفسِ يَ ،والَ ل ُ ِّبسَ َعلَيه .
َوا ْي ُم ه
َّللا الََُ ْف ِر َطنه لَ ُه ْم حَ ْوضا ً أَ َنا مَاتِ ُحهُ! الَ َيصْ ِد ُرونَ َع ْنهَُ ،والَ َيعُو ُدونَ إِلَ ْي ِه.
نهج البالغة (ص  )32الخطبة .30
والمارقِ ْينَ  .الفضائل للقُمّي(.)22
( )229أَ َنا قاتِ ُل النا ِكثِ ْينَ والقاسِ طِ ْينَ
ِ
جيَادِيَ ،ورَ حَ ْل ُ
( )222أ َنا َذا َق ْد َقره ب ُ
ت ِر َك ِابي.
ْت ِ
ه
عبدَّللا َعلِيّ أمير المؤمنين إلى من قُ ِرئَ عليه كتابي هذا من ساكني البصرة من المؤمنين
من كتاب له عليه السالم فيه :من
َ
ه
والمسلمين ،سال ٌم عليكم ،أمّا بعد ،فإنّ َّللا حليم ذو أناةٍ ،ال يعجل بالعقوبة قبل البيّنة ،وال يأخذ المذنب عند أوه ل وهلةٍ ،ولك ّنه
يقبل التوبة ،ويستديم األَناة ،ويرضى باْلِنابة ،ليكون أعظم للحجّة ،وأبلغ في المعذرة ،وقد كان من شقاق ُجلّكم  -أيّها
ُ
ُ
ُ
ُ
وأخذت
وقبلت من مقبلكم،
ورفعت السيف عن مدبركم،
فعفوت عن مجرمكم،
الناس  -ما استحققتم أن ُتعا َقبوا عليه،
ّ
الحق ،وأقِ ْم فيكم سبي َل
بيعتكم ،فإن تفوا ببيعتي وتقبلوا نصيحتي ،وتستقيموا على طاعتي؛ أعمل فيكم بالكتاب وال ُس ّنة وقصد
ه
فوَّللا ما أعلم أنّ واليا ً بعد مح ّم ٍد صلى َّللا عليه وآله أعلم بذلك م ّني ،وال أعمل بقولي .أقول قولي هذا صادقاً،
الهُدى ،
غير ذا ٍّم لمن مضى  ،وال منتقصا ً ألعمالهم ،وإن خبطت بكم األهوا ُء المُردي ُة ،وسف ُه الرأي الجائر إلى منابذتي ،تريدون
ت ِر َك ِابي ،وايم ه
ً
جيَادِيَ ،ورَ حَ ْل ُ
خالفي! فها أ َنا َذا َق ْد َقره ب ُ
وقعة ،ال يكون
َّللا ،لئن ألجأتموني إلى المسير إليكم ألوقعنه بكم
ْت ِ
العق ،وإني لظانٌّ أال تجعلوا  -إن شاء ه
َّللا  -على أنفسكم سبيالً.
يوم الجَ مَل عندها إال كلعقة
ٍ
ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)26/2
ت َعنْ مُجْ ِر ِم ُك ْمَ ،ورَ َفعْ ُ
ار حَ ْبلِ ُك ْم َوشِ َقاقِ ُك ْم مَا َل ْو َت ْغب َْوا َع ْنهَُ ،ف َع َف ْو ُ
ت
وروى الرضيّ الفقرة األخيرة هكذاَ :و َق ْد َكانَ م ِ
ِن ا ْنتِ َش ِ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
الس ْيفَ َعنْ م ُْدبِ ِر ُك ْمَ ،و َقبِ ْل ُ
خالفي ،فهَا
ت مِنْ ُم ْقبِلِ ُك ْمَ .فإِنْ َخ َطت بِك ُم االَُ مُو ُر المُرْ ِد َيةَ ،و َسف ُه االرَ ا ِء الجَ ائِرَ ِة إِلى ُمنا َبذتِي َو ِ
ْ
َ
ير إِلَ ْي ُك ْم ،الََُ وقِعَنه ِب ُك ْم وَ ْقع ًَة الَ َي ُكونُ ي َْو ُم ا ْلجَ م َِل إِلَ ْيهَا إِاله
جيَادِي ،وَ رَ حَ ْل ُ
أَ َنا َذا َق ْد َقره ب ُ
ْت ِ
ت ِر َك ِابيَ .ولَئِنْ أ ْلجَ أ ُتمُونِي إِلَى ا ْلمَسِ ِ

اوز ُم هتهَما ً إِلَى ب َِري ءٍَ ،والَ ناكِثا ً إِلَى
َارفٌ لِذِي الطا َع ِة ِم ْن ُك ْم َفضْ لَهَُ ،ولِذِي النصِ يحَ ِة حَ هقهَُ ،غ ْي ُر ُم َتجَ ِ
َكلَعْ َق ِة الَ ِعق ،مَعَ أ ّني ع ِ
َوفيٍّ  .نهج البالغة (ص  922 -929الكتاب .26
شيع ُت ُه عليه السالم
( )222أَ َنا أَ ْط َم ُع أَنْ َت ْلحَ قَ ِبي َطائِ َف ٌة َف َت ْه َتدِىَ ِبيَ ،و َتعْ ُ
ش َو إِلى ض َْوئِي.
ومن كالم له عليه السالم وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفّين :أمها َق ْول ُ ُك ْم :أَ ُك هل ذلك َكرَ ا ِه َي َة ا ْلم َْوتِ؟ َف َو ه
َّللا مَا
ت ا ْلحَ رْ بَ ي َْوما ً إِال ه َو أَ َنا أَ ْط َم ُع أنَْ
ت إِلَيه َ .وأَمها َق ْول ُ ُك ْمَ :ش ّكا ً في أَهْ ِل الشام! َفوَ ه
َّللا مَا َد َفعْ ُ
ت أَ ْو َخرَ َج الم َْو ُ
أُبَالِي َد َخ ْل ُ
ت إِلَى الم َْو ِ
ِ
َت ْلحَ قَ بِي َطائِ َف ٌة َف َت ْه َتدِيَ بِيَ ،و َتعْ ُ
ض ْوئِي ،ف ُهوَ أَحَ بُّ إِلَيه مِنْ أَنْ أَ ْق ُتلَهَا َعلَى ضَاللِهَاَ ،وإِنْ َكا َن ْ
ت َتبُو ُء بآ َثا ِمهَا .نهج
شوَ إِلى َ
البالغة (ص  )63من الخطبة .33
( )221أَ َنا الذي أصحابُ يو َم القيامة من أَ ْولِيائي.
المبرّأون من أعدائي وعند الموت اليَخافُون واليحز ُنون وفي قبورهم ال ّ
يعذبون وهم الشهداء و الصدّيقون وعند ربّهم
يفرحون.
الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
( )222أَ َنا الذي عندي ديوان الشيعة بأسمائهم .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
ّ
َّللا و رسولَ ُه ولو كانوا آباءَهم أو أَبْنا َءهُم ،أَ َنا الذي شيعتي يد ُخلُون
( )223أَ َنا الذي شيعتي
متوثقون أَنْ ال يُوادُّوا َمنْ حا هد ه َ
الج ّن َة بغير حسابٍ.
الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
( )229أَ َنا َعلِ ّي بن أبي طالب الذي كنتَ تحبّه.
ه
ُ
صدر ِه يرى ُ ،
ْ
جعلت فداك ،وما يَرى
قلت:
وقعت َن ْف ُس ُه في
عبدَّللا عليه السالم يقول :إنّ الرجل إذا
عن عقبة أنه سمع أبا
ِ
َ
ه
ه
ه
؟ قال :يرى رسو َل َّللا صلى َّللا عليه وآله فيقو ُل له رسو ُل َّللا صلى َّللا عليه وآله :أ َنا رسو ُل َّللا ابْشِ رْ  ،ث ّم يرى َعلِيّ بن
ك اليو َم؟.
أبي طالب عليه السالم فيقو ُل له :أَ َنا عليُّ ابنُ أبي طال ٍ
ب الذي كنتَ ُت ِ
ح ُّبهُُ ،تحِبُّ أنْ أنفع َ
قالُ :
قلت له :أيكون أح ٌد من الناس يرى هذا ثم يرجع إلى ال ُدنيا؟ قال :إذا رأى هذا أبدا مات وأعظم ذلك قال :وذلك في
َ
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ْ
ْ
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ْ
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ُ
ُ
ُ
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ْ
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َّللاُِ [ »...سورَ ةُ ي ُْو ُنسَ 91/30:و .]92نور الثقلين (.)133/2
( )222أَ َنا عونُ الم ُْؤ ِمنِين وشفِي ٌع لهم عن َد رَ بِّ العالمين.
الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
ُ
حبّي وال خافَ َولِيِّي.
( )222أَ َنا
وَّللا  -ال َع َطشَ ُم ِ
فرط شِ يعتي  -ه ِ
نور الثقلين(.)366/3
ضَ ،ف ْليَأْ ُخ ْذ أَحَ ُد ُك ْم ِب َق ْولِ َناَ ،و ْل َيعْ َم ْل بِ َع َملِناُ (.عيُون
ُول ه ِ
َّللا صلى َّللا عليه وآله َو َم ِعي ِع ْترَ تِي على الحَ ْو ِ
( )226أَ َنا مَعَ رَ س ِ
جيْبٌ ولَ َنا َشفا َع ٌة ،وألَهْ ِل مَوَ هدتِنا َش ٌ
ض ،فإِ ّنا
المواعظ وال ِ
فاعةَ ،ف َت َنا َفسُوا في لِقائِنا على الحَ ْو ِ
جيبا ً ولَ َنا َن ِ
ح َكم) فإنّ لِ َك ِّل أه ٍل َن ِ
َن ُذ ْو ُد عنه.
نور الثقلين ()923/3ح  .2وفي الخصال للصدوق في ما علّم أمير المؤمنين عليه السالم أصحابه من حديث األربعمائة.
( )220أَ َنا (أَ ِر ُد) وَ شِ ْيعَتي الحَ ْوضَ رُوا ًء َمرْ ِويِّين مُبيض ًّة وجوهُهم.

ُ
كنت جالسا ً مع عليّ بن أبي طالب عليه السالم على باب القصر حتى ألجأ َ ْت ُه الشمسُ إلى حائط القصر،
قال الراوي:
ْ
ه
ه
ً
ً
َ
َ
َف َو َثبَ ليدخلَ ،فقا َم رَ ُج ٌل من َهمْدان فت َعلقَ بِثوبِ ِه فقال :يا أميرَ المؤمنين ،حَ ِّدثني حديثا جامِعا ينفعُني َّللا ُ بِهِ .قال :أو لم نكنْ
كثير .قال :بلى  ،ولكن حدّثني حديثا ً جامِعاً .قال عليه السالم :حَ هد َثني خليلي رسو ُل ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله:
في حديث ٍ
ْ
ً
«أ ّني أَ ِر ُد أَ َنا وشيعتي الحوض رُوا ًء مرويّينَ مبيضّة وجوهُهم وير ُد عدوُّ نا ظِ ما ًء مُظمَئين مُسو ّد ًة وجوهُهم » ُخذها إِلَيْك
َقصِ ْيرَ ًة مِنْ َط ِو ْيلَةٍ ،أَ ْنتَ مَعَ َمنْ أَحْ َببْتَ َولَك مَا ا ْك َت َسبْتَ .
أمالي الشيخ المفيد؛ (ص  )112ح  2من المجلس ( )20و أمالي الطوسي (ص  )333ح  12والطبري في بشارة
المصطفى (ص  )30ح 23و.310
( )223أَ َنا َولِيُّ الم ُْؤمِنين ،ه
وَّللا ُ َولِيِّي.
َّللاُ ،وحسبُ ُم ْبغِضِ يه أَنْ ُي ْب ِغضُوا ما أَحَ به ه
حبّيه أَنْ يُحبّوا ما أَحَ به ه
َّللاُ ،أال وإ ّنه َبلَغَني
قال عليه السالم ذلك وأضاف :حسبُ ُم ِ
َ
َ
ّ
ُستحق ،آمين ربّ العالمين ،ياربّ إِسمعيل و باعث
ك عليه وأ ْن ِز ْل اللعن َة على الم
أنه معاوي َة َس هبنِي َولَ َع َننِي ،الله ّم أَ ْشد ِْد وَ ْطأ َت َ
جم لعن ُه ه
َّللا.
إبراهيم ،إ ّنك حمي ٌد مجي ٌد .ث ّم َن َز َل عن أعوادها فما عا َد إليها ح ّتى َق َتلَ ُه ابنُ مل ِ
نور الثقلين (.)230/2
( )222أَ َنا َومَن ا هت َب َعنِي.
ت النصارى عَلى َكذا َو َكذاَ ،و ْ
وقال عليه السالمْ :
اخ َتلَ َف ِ
اخ َتلَ َف ِ
ت ال َيه ُْو ُد عَلى َكذا َو َكذا َوال أَرا ُك ْم أَي ُتهَا األ ُ هم ُة إ ِ ّال َس َت ْخ َتلِفُ ْونَ
َ
َ
َكما ْ
اخ َتلَفُوا َو َت ْزي ُد ْونَ َعلَي ِْه ْم فِرْ َق ًة أال َوإِنه الفِرَ ق ُكلهها ضاله ٌة إ ِ ّال أ َنا َومَن ا هت َب َعنِي .الغارات()323/2ح  .219وبحار
األنوار(.)190/12
( )221أَ َنا عليه.
قيل لِ َعلِ ّي عليه السالم لمّا ُكتِبَت الصحيف ُة :إنّ األَ ْش َترَ لَ ْم َيرْ ضَ بِما في الصحيفة ،وال يرى إال ّ قتا َل القوم .فقال عليه
ْت ،وقد رَ ضِ ي ُ
السالم :بلى  ،إنّ األَ ْش َترَ لَ َيرْ ضَى إِذا رَ ضِ ي ُ
الرضا ،وال التبدي ُل بعد
ْت َورَ ضِ ْي ُتم ،وال يصل ُح الرجو ُع بعد ِ
َ
اْلِ ْقرار ،إال ّ أَنْ يُعصى ه
َّللا أو يتعدى ما في كتابه ،وأ ّما الذي ذكرتم من تركه أمري وما أ َنا عليه ،فليس من أولئك وال
أعرفه على ذلك ،وليتَ فيكم مثله اثنين ،بل ليتَ فيكم مثله واحداً ،يرى في عدوّ ي مثل رَ ْأيِهِ ،إذنْ لَ َخفه ْ
ت مؤون ُت ُكم َعلَيه ،
ورَ جَ ْو ُ
ت أنْ يستقي َم لي بعضُ َأو ِد ُكم.
ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)220/2
َال ا ْلمُسْ لِمِينَ الذي في
ان َب ْي ِ
تم ِ
ومن كالم له في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه عليه السالمَ :ف َق ِدمُوا َعلَى ُعمهالِيَ ،و ُخ هز ِ
َي َديه َ ،وعَلى أَ ْه ِل مِصْ ر ُكلُّ ُه ْم في َطا َعتِي َو َعلَى َب ْي َعتِيَ ،ف َش هت ُتوا َكلِ َم َت ُه ْمَ ،وأَ ْف َس ُدوا َعلَيه جَ مَا َع َت ُه ْمَ ،و َو َثبُوا عَلى شِ ي َعتِيَ ،ف َق َتلُوا
َطائِ َف ًة ِم ْن ُه ْم غ َْدراً ،وَ َطائِ َف ٌة َعضُّوا عَلى أَسْ يَاف ِِه ْمَ ،فضَارَ بُوا ِبهَا حَ هتى لَقُوا ه
َّللا صَا ِدقِينَ .
ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)320/9
دُعاؤُ هُ عليه السالم
()292أَ َنا أَسْ أ َ ُل ه
َّللاَ بِ َس َع ِة رَ حْ َمتِهِ.
و هذا من عهده لألشتر ،وهو آخره :أَ َنا أَسْ أ َ ُل ه
َّللا ِب َس َع ِة رَ حْ َمتِهَِ ،وعَظِ ِيم قُ ْدرَ تِ ِه َع َلى إِعْ َطا ِء ُك ِّل رَ ْغبَة ،أَنْ ُيوَ ِّف َقنِي َوإِيهاك لِمَا
في ِه رضَاهُ مِنَ اْل َقا َم ِة َعلَى الع ُْذر الوَ اضِ ح إلَ ْي ِه َوإلَى َخ ْلقِهِ ،مَعَ حُسْ ن الث َنا ِء في ال ِعبَادَِ ،وجَ م ِ َ
َام النِعْ َمةِ،
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِيل األ َث ِر في ال َبالَدَِ ،و َتم ِ
ف ال َكرَ ا َمةَِ ،وأَنْ ي َْختِ َم لِي َولك بالسعَا َد ِة َوالشهَا َدةِ ،إ ّنا إِلَ ْي ِه رَ ا ِغ ُبونَ َ ،والسالَ ُم َعلَى رَ سُو ِل ه
َّللا كثيراً .نهج البالغة
َو َتضْ عِي ِ
(ص  )223الكتاب .31
( )293أَ َنا أسْ َت ْغفِ ُر ه
َّللا من ُك ِّل َذ ْنبٍ.

سار عليه السالم إلى حروراء ،فجعل يتخلّلهم حتى صار إلى مضرب يزيد بن قيس ،فصلّى فيه ركعتين ،ث ّم خرج فاتكأ َ
على قوسه ،وأقبل على الناس ،فقال :هذا مقام مَن َفل َج فيه فلج يوم القيامة .ث ّم كلّمهم وناشدهم ،فقالوا :إ ّنا ْأذ َنبْنا َذ ْنبا ً عظيما ً
بالتحكيم وقد ُتبْناَ ،ف ُتبْ إلى ه
ك.
َّللا كما ُتبْناَ ،نع ُْد لَ َ
فقال عليه السالم :أَ َنا أَسْ َت ْغ ِف ُر ه
َّللا من ُك ِّل َذ ْنبٍ ،فرجعوا معه وهم سِ ّت ُة آالفٍ ،فلمّا استق ّروا بالكوفه أشاعوا أنّ عليّا عليه
السالم رجع عن التحكيم ،ورآه ضالالً ،وقالوا :إ ّنما ينتظر أن يسمن الكراع وتجبى األموال ،ثم ينهض بنا إلى الشام.
ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)226 -222 /2
ُ
بالوفادة.
( )299أَ َنا ذا  -ياإلهي  -أ َؤ ِّم ُل ِ
ُ
الرفادة ،فاسمع ندائي ،واستجب دعائي ،وال تختم
ومن دعائه عليه السالم :أَ َنا ذا  -ياإلهي  -أ َؤ ِّم ُل ِ
بالوفادة .وأسألك حسن ِ
ضائق عمّا تريد ،وال عاج ٌز عمّا
عملي بخيبتي ،وال تجبهني بالر ّد في مسألتي ،وأكرم من عندك منصرفي ،إنك غير
ٍ
تشاءُ ،وأنت على ك ّل شي قدير .ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة(.)320/9
( )292أَ َنا الذي بِجَ ْهلِ ِه َعصَاكَ.
ك الذي أَ ْو َقرت
ك ! وأَ َنا يَا َس ِّيدِي َع ْب ُد َ
ك و َسعْ َد ْي َ
ومن دعائه عليه السالم :وأَ َنا يَا َس ِّيدِي َع ْب ُدك الذي أَ َمرْ َت ُه بال ُدعاء؛ فقال :لَ هب ْي َ
الخطايا َظ ْهرَ هُ ،وأَ َنا الذي أَ ْف َنت ُ
الذ ُنوبُ ُع ْمرَ هُ ،وأَ َنا الذي بِجَ ْهلِ ِه َعصَاكَ ،ولم يكن أهالً منه لذلك ،فهل أنتَ يا مواليَ راح ٌم
ك َوج َههُ،
مَن دعاك فاجته َد في ال ُدعاء ؟! أم أنتَ غاف ٌر لمَن بكى لَكَ ،فأَسرَ عَ في البكا ِء ؟! أم أنتَ مُتجاو ٌز عمهنْ َع هفرَ لَ َ
ك َف ْقرَ هُ ُم َت َو ِّكالً؟! ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة(.)320/9
ُم َت َذلِّالً!؟ أ ْم أنتَ م ُْغ ٍن َمنْ شكا إلي َ
ك الجَ هن ُة.
( )292أَ َنا حِينئ ٍذ م ُْوقِنٌ أنه مُنتهى دَعْ َوتِ َ
ومنه :مَن أجه ُل ِم ّني يا سيدي برشدك ! و َمنْ أغف ُل م ّني عن ّ
ك ! و َمنْ أبع ُد ِم ّني من استصالح نفسه حينَ أَ ْن ُ
فقت ما
حظه من َ
ك!؟ و َمنْ أبع ُد غوراً في الباطل ،وأش ُّد إقداما ً على السو ِء ِم ّني حينَ
ك في ما َن َه ْي َتني عنه من معصيت َ
أجريتَ عليه من ِر ْزقِ َ
َ
َ
ْ
َ
ه
حفظي لهُ ،وأ َنا حينئ ٍذ م ُْوقِنٌ
ك ودَعو ِة
يان من ِ
أقفُ بينَ دعوت َ
الشيطان ،فأت ِبعَ دعو َت ُه على غير َع َمىً عن المعر َف ِة ِبهِ ،وال نِسْ ٍ
ِ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
ُ
عْ
ُ
ك ! فما أ جَ بَ ما أش َهد بِ ِه على نفسي ! وأ َعدده من مَكنون
ك الجَ نة ،ومنتهى دعوتِ ِه النارُ؟! سبحان َ
أنه ُم ْن َتهى َدعْ َوتِ َ
أَمْري!!.
ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة(.)323/9
( )296أَ َنا  -ياإلهي  -أكثر ذنوباً ،وأقبح آثاراً ،وأشنع أفعاالً.
ك
ك بي ،وتف ُّ
ضالً من َ
ك من َكرَ مي عليكََ ،ب ْل َتأ َ ّن ّيا ً من َ
ك عن ُمعاجَ لَتي ،وليس ذل َ
ك َع ّني ،و ِابْطاؤُ َ
ومنه :وأعجبُ من ذلك أَنا ُت َ
ك من ُعقُوبَتي .بل أَ َنا  -ياإلهي  -أَ ْك َث ُر ُذ ُنوباً ،وأَ ْق َب ُح آثاراً ،وأَ ْش َن ُع أَفعاالً،
ك أحبُّ إلي َ
عفو َ
َعلَيه  ،ألنْ أَرتدعَ عن َخ َطئِي ،وألنه َ
ُ
ك ُعيُوبي ،وأَ ْق َد ُر على تعديد
ك ا ْنتِباهاً ،من أنْ أحْ صِ يَ لَ َ
وأش ُّد في الباطل َتهَوُّ راً ،وأَضْ َعفُ عند طاعتك َت َي ُّقظاً ،وأَ ْغ َف ُل َلو ِع ْي ِد َ
ْ
ك التي ِبها فِكا ُ
ك ِرقابِ.
ك التي ِبها إِصْ ال ُح أَم ِْر المُذن ِِبين ،ورجا ًء لِعِصْ َمتِ َ
ُذ ُنوبي ،وإ ّنما أ ُ َو ِّب ُخ بهذا نفسي َط َم َعا ً في رَ أْ َفتِ َ
ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة(.)323/9
( )220أَ َنا أَ ْه ٌل لَ ُه على االسْ ِتيْجابِ.
ّ
ب لي باالسْ تحقاق ،وال أَ َنا
أستحق َع ْف َوكَ ،فإن ذلك غي ُر واج ٍ
جبُ م َْغفِرَ تِكَ ،وتعفُو ع ّني حينَ
ومنه :كنتَ تغف ُر لي حينَ أَسْ َت ْو ِ
ك النارُ ،فإنْ ّ
ظالم.
ك غي ُر
تعذبْني فإ ّن َ
ك من أَوه ِل ما عصي ُت َ
أَهْ ٌل لَ ُه على االسْ تِيْجابِْ ،إذ كانَ جزائي من َ
ٍ
ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة(.)322/9
( )223أَ َنا مُعْ َتصِ ٌم ِب ِه من َع ْف ِوكَ.

ّ
وتقط ْ
ْ
ص ُم
خرجت من يدي أسبابُ الوُ صالت إلى رحمتك،
ض ِعيْفُ َع َمالً ،الجَ سِ ْي ُم أَ َمالً،
عت ع ّني ِع َ
ومنه :و أَ َنا ال َع ْب ُد ال َ
ك
ك .ق ّل عندي ما أعت ّد به من طاعتك ،وكث ُر عندي ما أَبُو ُء به من معصيتك ،ولنْ يفو َت َ
اآلمال إال ّ ما أَ َنا مُعْ َتصِ ٌم بِ ِه من َع ْف ِو َ
ِ
ك وإنْ أَساءَ .فاعْ فُ ع ّني .ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة(.)321/9
َع ْفوٌ عن عب ِد َ
وُ ال ُت ُه عليه السالم
ك أَهْ الً.
ك لِ َذلِ َ
( )233أَ َنا أَرَ ا َ

ك أَهْ الً  .ابن أبي الحديد في شرح نهج
ك لِذلِ َ
ك وأَ َنا أَرَ ا َ
ك ما ولّي ُت َ
بعث عليه السالم بكتابه إلى واليه :أمّا بع ُد ،فإ ّني قد ولّي ُت َ
البالغة(.)322/39
موا ِع ُ
ظ ُه وأَحْ كا ُم ُه عليه السالم
( )239أَ َنا أَ ْنفُ الهُدى َو َعيْناهُ.
ح ُ
ْق
الناس ال َتسْ َت ْو ِ
الناس أَ َنا أَ ْنفُ الهُدى َو َعيْناهُ َ -وأشار بيده إلى وجهه  -يا َمعْ َشرَ
قال عليه السالم :يا َمعْ َشرَ
ش ْوا في َط ِري ِ
ِ
ِ
الهُدى لِ ِقله ِة أَهْ لِ ِه َفإِنه الناسَ َق ِد اجْ َت َمع ُْوا عَلى ما ِئ َد ٍة َشبعُها َقصِ ْي ٌر َوج ُْوعُها َط ِو ْي ٌل  -ه
وَّللا  -المُسْ َتعانُ .
يا َمعْ َشرَ الناسَ إِ هنما َيجْ َم ُع الناسَ الرضا َوالس ُْخ ُ
ح ٌد َفأَصا َب ُه ْم ال َعذابُ بِنِيهات ِِه ْم في َع ْق ِرها ،
ط ،أَال َوإِ هنما َع َقرَ نا َق َة َثم ُْو َد رَ ُج ٌل َوا ِ
ِ
َّللاِ « :نا َق َة ه
َّللا َعنْ َق ْو ِل ه
قا َل ه
َّللاِ وَ ُس ْقياها
َّللا ُ َتعالى َ « :فنا َد ْوا صا ِ
ح َب ُه ْم َف َتعاطى َف َع َقرَ » [القمرَ ] 13 - 10/وقا َل لَ ُه ْم َن ِبيُّ ه ِ
َف َك ّذب ُْوهُ َف َع َقر ُْوها َف َد ْم َد َم َعلَي ِْه ْم رَ ُّب ُه ْم َف َسوّ اها» [الشمس .]39 - 32 /
اس أَال َف َمنْ ُسئِ َل َعنْ قا ِتلِي َف َز َع َم أَ هن ُه م ُْؤ ِمنٌ َ ،ف َق ْد َق َتلَنِي.
يا َمعْ َشرَ الن ِ
الطريْقَ َورَ َد الماءَ.
الناس َمنْ َسلَك
يا َمعْ َشرَ
ِ
ِ
الزمان».
َخازيهمِا في آخ ِِر
الناس أَال أ ُ ْخبِ ُر ُك ْم بِصا ِ
يا َمعْ َشرَ
ِ
حبَيه الضاللَ ِة الله َذي ِ
ِ
ْن َت ْب ُد ْو م ِ
الغارات )322/ 2( :ح ( )213وعنه المجلسي في بحار األنوار )220/2( :طبع الحجر .و المسترشد للطبري (ص )202
والغيبة للنعماني (ص .)22
( )232أَ َنا أَرَ ى اآلنَ َب ْي َعهُنه .
قال عليّ عليه السالم في بيع أمّهات األوالد وهو على المنبر :كان رأيي ورأي عمر أال ّ ُيبَعنَ  ،وأَ َنا أَرَ ى اآلنَ َب ْي َعهُنّ  .ابن
أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)29 /20
( )232أَ َنا بِ ِه َزعِي ٌم.
ص هرحَ ْ
ت لَ ُه ال ِع َب ُر َعمها َب ْينَ َي َد ْي ِه مِنَ
من كالم له عليه السالم لمّا بويع بالمدينةِ :ذمهتي بِمَا أَقُو ُل رَ هِي َن ٌة َوأَ َنا بِ ِه َزعِي ٌم :إِنه َمنْ َ
ُ
حُّم ال ُ
ش ُبهَاتِ.
ال َمثالتِ ،حَ جَ َزهُ الت ْقوَ ى َعنْ َت َق ِ
ث ه
َت َك َه ْي َئتِهَا ي َْو َم َب َع َ
أَالَ َوإِنه َبلِ هي َت ُك ْم َق ْد عَاد ْ
َّللا َنبِ هي ُه صلى َّللا عليه وآله َوالذي َب َع َث ُه بِالحَ ِّق لَ ُت َب ْل َبلُنه َب ْل َبلَ ًةَ ،ولَ ُتغَرْ َبلُنه غَرْ َبلَ ًة،
َولَ ُتس ُ
صرُواَ ،ولَ ُي َق ِّ
صرَ نه َسبهاقُونَ َكا ُنوا
َابقُونَ َكا ُنوا َق ه
َاطنه س َْو َط الق ِْد ِر ،حَ هتى َيعُو َد أَسْ َفل ُ ُك ْم أَعْ الَ ُك ْمَ ،وأَعْ الَ ُك ْم أَسْ َفلَ ُك ْمَ ،ولَ َيسْ ِب َقنه س ِ
َس َبقُوا.
ه
ْت ك ِْذب ًَةَ ،ولَ َق ْد ُن ِّب ْئ ُ
ْت وَ ْشم ًَةَ ،وال َك َذب ُ
وَّللا ،مَا َك َتم ُ
َقام َوه َذا الي َْو ِم.
ت ِبهذا الم ِ
الخ َطايَا َخ ْي ٌل ُ
َت ل ُ ُج ُمهَاَ ،ف َت َقحه م ْ
شمُسٌ ُح ِم َل َعلَ ْيهَا أَهْ لُهاَ ،و ُخلِع ْ
أَالَ َوإِنه َ
النار .أَالَ َوإِنه الت ْق َوى َم َطايَا ُذلُلٌُ ،ح ِم َل
َت ِب ِه ْم في ِ
َعلَ ْيهَا أَهْ لُهَاَ ،وأُعْ ُ
ُّ
الحق لَ ُربهما
طوا أَ ِز هم َتهاَ ،فأ َ ْورَ َد ْت ُه ُم الجَ هن َة .حَ ٌّق َوبَاطِ لٌَ ،ولِ ُك ٍّل أَ ْهلٌَ ،فلَئِنْ أَمَرَ البَاطِ ُل لَ َقدِيما ً َف َعلََ ،ولَئِنْ َق هل
َولَ َعلهَ ،ولَ َقلهمَا أَ ْدبَرَ َشي ٌء َفأ َ ْق َبلَ .نهج البالغة (ص  ) 90 - 32الخطبة .39

ح َكم.
ج ْي ُكمُ .عيُون المواعظ وال ِ
( )236أَ َنا داعِي ُكم إلى طا َع ِة ه ِ
َّللا رَ ِّب ُكم ومُرْ شِ ُد ُكم إلى َفرائ ِ
ِض ِد ْينِ ُكم ودالُّ ُكم إلى ما ُي ْن ِ
( )290أَ َنا َكابُّ ال ُد ْنيَا لِوَ جْ ِههَا.
َ
َ
ُور ،وَ َخرَ اطِ ي ُم َك َخرَ اطِ ِيم
ور ُك ُم الم َُز ْخرَ َف ِة التِي لَهَا أجْ نِحَ ٌة َكأجْ َنحَ ِة ال ُنس ِ
ومن كالم له عليه السالمَ :و ْي ٌل لِسِ َك ِك ُك ُم العَامِرَ ةَِ ،و ُد ِ
الفِ َيلَةِ ،مِنْ أُولئِك الذِينَ الَ ُي ْن َدبُ َقتِيل ُ ُه ْمَ ،والَ ُي ْف َق ُد غَائِ ُب ُه ْم .أَ َنا َكابُّ ال ُد ْنيَا لِوَ جْ ِههَاَ ،و َقا ِد ُرهَا ِب َق ْد ِرهَاَ ،و َناظِ ُرهَا ِب َع ْينِهَا.
َكأ َ ِّني أَرَ ا ُه ْم َق ْوما ً َكأَنه وَ ُجو َه ُه ُم ال ُمجَ انُّ ال ُم َط هر َق ُةَ ،ي ْل َب ُسونَ السرَ قَ َوالدِيبَاجََ ،و َيعْ َتقِ ُبونَ َ
الخ ْي َل ال ِع َتاقَ َ ،و َي ُكونُ ُه َناك اسْ تِحْ رَ ا ُر
ْ
ولَ ،و َي ُكونَ ال ُم ْفل ُ َ
َق ْتل ،حَ هتى َيمْشِ يَ ال َمجْ رُو ُ
ُور!.
ح َعلَى ال َم ْق ُت ِ
ِت أ َق هل مِنَ المَأس ِ
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ُ
ف سترُه.
( )293أَ َن
ا(قلت)َ :خ ْي ُر ال َمعْ رُو ِ
ف ست ُرهُ ،وقال العباس :خيره تصغيره،
قال عليه السالم :ك ّنا أَ َنا والعبّاس وعمر َن َت َذا َك ُر ال َمعْ ر ُْوفَ  ،فقلت أَ َناَ :خ ْي ُر ال َمعْ ر ُْو ِ
وقال عمر :خيره تعجيله ،فخرج علينا رسو ُل ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله فقال :فيم أنتم ؟ فذكرنا له ،فقال :خيره أن يكون هذا
كلُّه فيه.
شرح نهج البالغة (.)220/20
َن.
( )292أَ َنا أَبُو الحَ س ِ
قوس ،فقال عليه السالم :أمّا بعد،
صعد عليه السالم المنبر مرتديا ً بطاق ،مؤتزراً ببرد قطريّ  ،متقلّداً سيفاً ،متوكئا ً على
ٍ
فإ ّنا نحمد ه
ً
ً
ّ
َّللا ربّنا وإلهنا ووليّنا ،ووليّ النعم علينا ،الذي أصبحت نعمه علينا ظاهر ًة وباطنة ،امتنانا منه بغير حو ٍل منا وال
قوّ ةٍ ،ليبلونا أنشك ُر أم نكفرُ ،فمن شكر زاده ومن كفر ّ
منزلة ،وأقربهم من ه
عذبه ،فأفض ُل الناس عند ه
ً
َّللا وسيلة أطوعُهم
َّللا
ه
ألمره ،وأعملهم بطاعته ،وأتبعهم ل ُس ّنة رسوله ،وأحياهم لكتابه ،ليس ألح ٍد عندنا فض ٌل إال ّ بطاعة َّللا وطاعة الرسول.
الحق ،من ِكرٌ ،قال ه
َّللا بين أظهرنا ،وعه ُد رسول ه
هذا كتاب ه
ّ
َّللا تعالى:
َّللا وسيرته فينا ،ال يجه ُل ذلك إال ّ جاه ٌل عانِ ٌد عن
ُ
َ
َ
ه
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ه
«يَأ َ ُّيهَا ال هناسُ إِنا َخلق َنكم مِّن ذ َك ٍر وَ أنثى َو جَ َعل َنك ْم شعُوبًا َو َقبَآئِ َل لِ َتعَارَ فوا إِنه أكرَ َمك ْم عِن َد َّللاِ أت َقاك ْمُ [ » ...سورَ ةُ
َّللا وأطيعوا الرسول ،فإن توليتم فإن ه
ت  .] /26ثم صاح بأعلى صوته :أطيعوا ه
َّللا ال يحبّ الكافرين .ثم قال :يا
ا ْل ُح ُجرَ ا ِ
َّللا ورسوله بإسالمكم ،بل ه
معشر المهاجرين واألنصار ،أتم ُّنون على ه
َّللا يمنُّ عليكم أن هداكم لإليمان إن كنتم صادقين.
َن  -وكان يقولها إذا غضبَ .-
ثم قال :أَ َنا أَبُو الحَ س ِ
ثم قال :أال إنّ هذه الدنيا التي أصبحتم تمنونها وترغبون فيها ،وأصبحت تغضبكم وترضيكم ،ليست بداركم وال منزلكم
َّللا عليكم بالصبر ألنفسكم على طاعة ه
الذي خلقتم له ،فال تغ ّر هن ُكم فقد حذرتموها ،واستتموا نعم ه
َّللا ،والذ ّل لحكمه ،ج ّل
ه
ه
ه
ثناؤه ،فأمّا هذا الف ُ
ي فليس ألح ٍد على أح ٍد فيه أثرةٌ ،وقد فرغ َّللا من قسمته ،فهو ما ُل َّللا ،وأنتم عبا ُد َّللا المسلمون ،وهذا
ه
كتابُ ه
َّللا به أقررنا وله أسلمنا ،وعهد نبيّنا بين أظهرنا فمن لم يرضَ به فليتو هل كيف شاء ،فإنّ العامل بطاعة َّللا والحاكم
بحكم ه
َّللا ال وحشة عليه .ثم نزل عن المنبر ،فصلّى ركعتين ،شرح نهج البالغة (.)16/2
ُ
سان إلى َمنْ أحْ َس ْن ُ
ت إل ْيهَِ ،فإ ِّني إذا أ ْت َم ْم ُت ُه َف َقد
َام اْلحْ ِ
( )291أَ َنا م َُخ هي ٌر في اْلحْ ِ
سان إلى َمنْ لَ ْم أحْ سِ نْ إل ْيهَِ ،ومُر َت َهنٌ بِإ ْتم ِ
ح َكم.
ضعْ ُت ُه َفلِ َم َف َع ْل ُت ُه ؟ُ .عيُون المواعظ وال ِ
ضعْ ُتهَُ ،وإذا أ َ
حَ ف ِْظ ُتهَُ ،وإذا َق َطعْ ُت ُه َف َق ْد أ َ
جهاده وشجاعته عليه السالم
( )223أَ َنا فِ ْيهِ.
قال عليه السالم :فأما ما سالتني أن أكتب لك ْ
برأ ِيي في ما أَ َنا فِ ْيهِ ،فإنّ رأيي جهاد المحلّين حتى ألقى ه
َّللا ،ال يزيدني كثرةُ
المحق ،و  -ه
محق ه
ً
ّ
ّ
ٌّ
الحق ،وما الخي ُر
وَّللا  -ما أكرهُ الموت على
وَّللا مع
وحشة ،ألَنني
الناس معي ع ّز ًة ،وال تف ّرقهم عني
كلُّه إال ّ بعد الموت لمن كان محقّاً .ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)320/2
( )229أَ َنا أميرها وقائدها.

قال رجل :يا أمير المؤمنين ،أيُّ فتن ٍة أعظم من هذه؟ إنّ البدريّة ليمشي بعضها إلى بعض بالسيف؟!

فقال عليه السالم :ويحك! أتكون ً
فتنة أَ َنا أميرُها وقائ ُدها!؟ والذي بعث محمّداً
ْت وال ُك ِذب ُ
بالحق وكرّم وجهه ،ما َك ِذب ُ
ّ
ْت ،وال
ه
ُ
ض هل بي ،وال َزلَ ْل ُ
ضلَ ْل ُ
ت وال ُ
ت وال ُز هل بي ،وإني لَ َعلَى بيّن ٍة من ربّي ،بيّنها َّللا لرسوله ،وبيّنها رسوله لي ،وسأدعى يوم
َ
َ
ُ
ّ
ّ
َ
القيامة وال ذنبَ لي ،ولو كان لي ذنبٌ لكفرَ عني ذنوبي ما أنا فيه من قتالهم.
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ح َكم.
( )222أَ َنا صاحِبُ ذي ال َفقارُ .عيُون المواعِظِ وال ِ

« ال سيفَ إال ّ ُذوال َفقار ،وال َف َتىً إال ّ َعلِيٌّ ».

قال عليه السالم :والذي نفسي بيده ،لَ َن َظرَ إليه ال َن ِبيُّ صلى َّللا عليه وآله أَضْ ِربُ بينَ يدي ِه بسيفي هذا ،فقال « :ال سيفَ إال ّ
ُذو ال َفقار ،وال فتىً إال ّ عليٌّ ».

ك وحيا ُتك يا عليُّ َمعِي » .ه
وَّللا ،ما
وقال لي« :يا عليُّ أَ ْنتَ ِم ّني ِب َم ْن ِز َل ِة ها ُرونَ من مُوسى إال ّ أَ ّن ُه ال َن ِبيه بعدي ،ومو ُت َ
ض هل بي وال َنسِ ي ُ
ضلَ ْل ُ
ْت وال ُك ِذب ُ
َك ِذب ُ
ت وال ُ
ْت ما ع ُِه َد إليّ  ،وإ ّني على بيّن ٍة من ربّي ،وعلى الطريق الواضح ،ألفظه
ْت ،وال َ
لفظاً.

شرح نهج البالغة(.)226 -222/3

ْن .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
( )222أَ َنا
الضاربُ بال َس ْي َفي ِ
ِ

ْن .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
( )226أَ َنا الطاعِنُ بال ُر ْمحَ ي ِ

( )230أَ َنا الذي يخافُ الجنُّ من بأْسي .الفضائل البن شاذان القمى(ص .)22

َ َ
َار ِه ْم.
( )233أ َنا أ ْشوَ ُق إِلَى لِ َقائ ِِه ْم ِم ْن ُه ْم إِلَى ِدي ِ

ف الع ََوالِي! الي َْو َم ُت ْبلَى األَ ْخبَارُ! ه
وَّللا ،ألَ َنا أَ ْش َو ُق
آن َي ِر ُد المَاءَ؟ الجَ هن ُة َتحْ تَ أَ ْطرَ ا ِ
قال عليه السالمَ :منْ رائِ ٌح إِلَى ه ِ
َّللا َكالظمََْ ِ
َار ِه ْم.
إِلَى لِ َقائ ِِه ْم ِم ْن ُه ْم إِلَى ِدي ِ

الله ُه هم َفإِنْ رَ دُّوا الحَ هق َفا ْفضُضْ جَ مَا َع َت ُه ْمَ ،و َش ِّت ْ
ت َكلِ َم َت ُه ْمَ ،وأَبْسِ ْل ُه ْم ِب َخ َطايَا ُه ْم .إِ هن ُه ْم َلنْ َي ُزولُوا َعنْ م ََواقِفِه ْم ُدونَ َطعْ ن دِرَ اك
َ
َ
ْ
ْ
ه
اسر َتت َب ُعهَا ال َم َناسرُ،
ضرْ ب َي ْفل ُِق الهَا َمَ ،ويُطِ ي ُح ال ِعظا َمَ ،و ُين ِد ُر َ
ي َْخ ُر ُج ِم ْن ُه النسِ ي ُم ،وَ َ
السوا ِع َد وَ األ ْقداَ َم ،وَ حَ تى يُرْ َم ْوا بِال َم َن ِ
الخمِيسُ َي ْتلُوهُ َ
َويُرْ جَ مُوا ِبال َك َتا ِئبَِ ،ت ْقفُوهَا الحَ الَئِبُ حَ هتى ُيجَ ره ِب ِبالَ ِد ِه ُم َ
الخمِيسُ َ ،وحَ هتى َت ْد َعقَ ال ُخيُو ُل في َن َواحِر أَرْ ضِ ِه ْم،
َارح ِِه ْم.
َو ِبأَعْ َن ِ
َار ِب ِه ْم َو َمس ِ
ان َمس ِ
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( )232أَ َنا ال أَفِرُّ َع همنْ َكره.

وقيل له عليه السالم :أنتَ محارَ بٌ مطلوبٌ  ،فلو ا ّتخذتَ طرفاً؟

قال :أَ َنا ال أَفِرُّ َعمهنْ َكره ؛ َوال أَكِرُّ عَلى مَن َفره َ ،فا ْلب َْغلَ ُة َت ْكفِ ْينِي.

نثر الد ّر (ص .)220

َ ُ
َار ُزكَ.
( )231أ َنا أب ِ

إنّ عُبيد ه
َّللا بن عمر ،أرسل إلى محمّد بن الحنفيّة أن اخرجْ إل ّي أبارزك ،فقال :نعم ،ث ّم خرج إليه ،فب ُ
صرَ بهما عليٌّ عليه
السالم فقال :مَن هذان المتبارزان ؟ قيل :محمّد بن الحنفيّة ،وعُبيد ه
َّللا بن عمر ،فحرّك دابّته ،ث ّم دعا محمّداً إليه ،فجاءهُ
ُ
َ
ه
فقال :أمسكْ ذاُ ،ب َنيه  ،فأمسكها ،فمشى راجالً بيده سيفُه نحو ع ه
عبيدَّللا :ال
َار ُزكَ ،فهل ّم إليّ ! فقال
ُبيدَّللا ،وقال له :أ َنا أب ِ
ّ
حاج َة بي إلى مُبارزتك ،قال :بلى  ،فهل ّم إليّ  ،قال :ال أبارزك ،ث ّم رجع إلى صفه ،فرجع عليٌّ عليه السالم فقال ابن
ه
ُ
لرجوت أن أقتله! قال :يا بنيّ  ،لو بارز ُته أَ َنا لقتل ُتهُ ،ولو بارز َته
فوَّللا لو تركتني
الحنفيّة :يا أبتِ ،لِ َم منعتني من مُبارزته،
ه
ه
ُ
ُ
أنتَ
ت أتبر ُز بنفسك إلى هذا الفاسق اللئيم عدوّ َّللا!  -وَّللا  -لو
لرجوت لك أن تقتله ،وما
كنت آمنُ أن يقتلك ،فقال :يا أب ِ
ُ
لرغبت بك عنه .فقال :يا بنيّ ال تذكر أباه ...ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)326/3
أَبُوهُ يسألك المبارزة

ّ
المطلِب * نحنُ لعم ُر ه
َّللا أولى بال ُك ُتب.
( )232أَ َنا عليٌّ وابن عبد

ك في المُبارزة ؟ فأق ِد ْم
بأس ال يُرام ،فصاح :يا عليُّ َ ،ه ْل لَ َ
روى نصرٌ ،قال :بَرَ َز حُريث مولى معاوية ،وكان شديداً أيِ ّداً ذا ٍ
حسن ! إنْ شئتَ .
أبا
ٍ

فأقبل عليّ عليه السالم وهو يقول:

ّ
المطلِبْ
أَ َنا َعلِيٌّ وابنُ عبد

م ّنا ال َن ِبيُّ المصطفى غير َكذِبْ

نحنُ لعم ُر ه
َّللا أولى بال ُك ُتبْ

أهل اللواء والمقام وال ُحجُبْ

نحنُ نصرناهُ على ُك ِّل العَرَ بْ

ً
ضربة واحد ًة ،فقطعه نصفين.
ثم خالطه ،فما أمهله أنْ ضربه

شرح نهج البالغة (.)233/3

سير ُت ُه عليه السالم في الحكم

( )211أَ َنا غي ُر َمسْ ر ُْو ٍر بِذلِكَ ،وال جَ ْذ ٍل.

قال عليه السالم :الحمد هّلِل على ك ّل أمر وحال ،في الغدوّ واآلصال ،وأشهد أنّ ال إله إال ه
َّللا ،وأنّ محمّداً عبده ورسوله،
رحمة للعباد ،وحيا ًة للبالد ،حين امتألت األرض ً
ً
فتنة ،واضطرب حبلها ،وعبد الشيطان في أكنافها ،واشتمل عدوّ
ابتعثه
ّ
ه
ه
ه
أطفأَّللا به نيرانها ،وأخمد به شرارها ،ونزع به
المطلب ،الذي
عبدَّللا بن عبد
َّللا إبليس على عقائد أهلها ،فكان محمّد بن
ُ
ّ
أوتادها ،وأقام به ميلها ،إمام الهدى  ،وال َن ِبيّ المصطفى صلى َّللا عليه وآله فلقد صدعَ بما أمرَ به ،وبلغَ رساالت ربّه،
فأصلح ه
َّللا به ذات البين ،وآمن به السبلَ ،وحقن به الدماءَ ،وألّفَ به بين ذوي الضغائن الواغِرة في الصدور ،حتى أتاه
َ
اليقينُ  ،ث ّم قبضه ه
َّللا إليه حميداً .ث ّم استخلف الناسُ أبابكر ،فلم يأ ُل جهده ثم استخلف أبُو بكر عمرَ فلم يأ ُل جهده ،ثم
َ
استخلف الناسُ عثمانَ  ،فنا َل منكم ونلتم منه ،حتى إذا كان من أمره ما كان أتيتموني لتبايعوني ،فقلت :ال حاجة لي في
ُ
ُ
ُ
ظننت أنكم قاتليه  ،وأن بعضكم قاتل
فقبضت يديَ فبسطتموها ،وتدا َك ْك ُتم عليه  ،حتى
ودخلت منزلي ،فاستخرجتموني
ذلك،
ُ
َ
ه
ُ
كنت كارها للحكومة ،بين أمّة مح ّم ٍد صلى
ذل .وقد علم َّللا سبحانه أني
ُور ِبذلِك وال جَ ٍ
بعض ،فبايعتموني وأ َنا غي ُر َمسْ ر ٍ
َّللا عليه وآله .
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( )212أَ َنا آ ُخ ُذها على أَنْ أَسِ ْيرَ في األُمّة ِبسِ يْر ِة رسُو ِل ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله ُج ْهدِيَ و َط ْوقِيَ  .وأستعينُ على ذلك بربّي.
قاله لعبد الرحمن بن عوف في السقيفة .

بحار األنوار (.)120-196/13

( )213أَ َنا أَعْ لَ ُم بِ َن ْفسِ ي ِم ْن ُه ْم.

وقال عليه السالم وقد مدحه قو ٌم في وجهه :الل ُه هم إِ هنك أَعْ لَ ُم ِبي مِنْ َن ْفسِ يَ ،وأَ َنا أَعْ لَ ُم ِب َن ْفسِ ي ِم ْن ُه ْم ،الل ُه هم اجْ َع ْل َنا َخيْراً ِممها
ي ُ
َظ ُّنونَ َ ،و ْ
اغفِرْ لَ َنا مَا الَ َيعْ لَ ُمونَ .

نهج البالغة (ص  )223حكمة  .300ورواه البالذري في أنساب األشراف.ورواه ابن أبي الحديد في شرح نهج
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( )219أَ َنا َب َش ٌر م ِْثل ُ ُك ْم.

طائفة من قريش فيهم مروان بن الحكم فقال بعضهم لبعض - :ه
ٌ
وَّللا  -لقد َظلَمنا هذا
لمّا انهزم الناس يوم الجَ مَل اجتمعَ معه
الرج َل  -يعنون أميرَ المؤمنين عليه السالم  -و َن َك ْثنا بيع َته من غير حَ َدثٍ - ،ه
وَّللا  -لَ َق ْد َظهَرَ علينا َفما رَ أَيْنا َق ُّط أكر َم سيرةً
منهُ ،وال أَحْ سَنَ َع ْفواً بعْ َد رسُول ه
ص َنعْ ناهُ.
َّللا صلى َّللا عليه وآله َتعَالَوا ح ّتى َن ْد ُخ َل عليه و َنعْ َتذِرَ إليه في ما َ

قال الراوي :فصِ رنا إلى بابِ ِه فاستأْ َذ ّناهَ ،فأَذِنَ لنا ،فلمّا ُ
مثلنا بينَ يديه ،جَ َع َل مُتكلّمُنا يتكلّ ُم ،فقال عليه السالم :أَ ْنصِ ُتوا أَ ْكفِكم،
َّللا أتعلمون أنّ رسول ه
قلت باطالً فردّوا عليّ  ،أنشدكم ه
قلت حقّا ً فصدّقوني وإن ُ
ُ
إ ّنما أَ َنا َب َش ٌر م ِْثل ُ ُكم فإنْ
َّللا صلى َّللا عليه
ُ
فأمسكت ولم أحبه أن
وآله قُبِضَ و أَ َنا أولى الناس به وبالناس من بعده ؟ قلنا :اللهم :نعم .قال :فعدلتم ع ّني وبايعتم أبابكر
ُ
ُ
ُ
ه
كنت
علمت إ ّني
فكففت ولم أهج الناس وقد
أشق عصا المسلمين وأفرّق بين جماعاتهم ،ثم إن أبابكر جعلها لعمر من بعده
ُ
ه
ُ
ُ
فكففت ولم أحِبّ أن أفرّق بين المسلمين ،ثم
فصبرت حتى قتل ،وجعلني سادس سِ ّتةٍ،
أولى الناس باّلِل وبرسوله وبمقامه
َ
َ
بايعتم عثمان فطغي ُتم عليه وقتلتمُوه ،و أنا جالسٌ في بيتى وأتيتموني وبايعتموني كما بايعتم أبابكر وعمر ،وفيتم لهما ولم
تفوا لي ،وما الذي منعكم من نكث بيعتهما ودعاكم إلى نكث بيعتي؟ فقلنا لهُ :كنْ يا أمير المؤمنين كالعبد الصالح يوسف ْإذ
قال{ :ال تثريب عليكم اليوم يغفر ه
َّللا لكم وهو ارحم الراحمين } .

َ
لنكث باسته؛ يعني مروان بن الحكم .الجمل
فقال عليه السالم :ال تثريب عليكم اليوم ،وإنّ فيكم رجالً لو بايعني بيده
ص 222:للمفيد قال :وروى أَبُو مخنف.

ْش.
( )212أَ َنا َب ْينَ أَ ْظه ُِر الجَ ي ِ

ومن كتاب له عليه السالم :مِنْ َع ْب ِد ه
ْ
َّللا َعلِىٍّ أَم ِ ْ
البالَدِ .أَمها َبعْ ُد،
اج َو ُعم ِ
هال ِ
ِير المُؤ ِمنِينَ إِلَى َمنْ َم هر ِب ِه الجَ يْشُ مِنْ ُجبَا ِة ال َخرَ ِ
ت ُج ُنوداً ِهيَ مَا هرةٌ بِ ُك ْم إِنْ َشا َء ه
َفإِ ِّني َق ْد َسيهرْ ُ
ف الش َذىَ ،وأَ َنا
صرْ ِ
جبُ هّلِل َعلَي ِْه ْم مِنْ َكفِّ األَ َذىَ ،و َ
َّللا ،وَ َق ْد أَ ْو َ
ص ْي ُت ُه ْم بِمَا َي ِ
ُ
ج ُد َع ْنهَا َم ْذهَبا ً إلَى شِ َب ِعهَِ .ف َن ِّكلُوا َمنْ َت َن َاو َل ِم ْن ُه ْم َشيْئا ً
ْش ،إِال ه مِنْ جَ ْو َع ِة المُضْ َطرِّ  ،الَ َي ِ
أَ ْبرَ أ إِلَ ْي ُك ْم َوإِلَى ِذ همتِ ُك ْم مِنْ َمعَره ِة الجَ ي ِ
ظ ْلما ً َعنْ ُ
ُ
ْشَ ،فارْ َفعُوا
ظ ْلم ِِه ْمَ ،و ُكفُّوا أَ ْيدِيَ ُس َفهَائِ ُك ْم َعنْ ُمضَا هدت ِِه ْمَ ،والتع ِ
َرُّض لَ ُه ْم في ما اسْ َت ْث َن ْي َناهُ ِم ْن ُه ْمَ ،و أَ َنا َب ْينَ أَ ْظه ُِر ا ْلجَ ي ِ
َّللا ،إِنْ َشا َء ه
اّلِل َوبِي ،أ ُ َغيِّرْ هُ بِ َمعُو َن ِة ه
إِلَيه َم َظالِ َم ُك ْمَ ،ومَا عَرَ ا ُك ْم ِممها ي َْغلِ ُب ُك ْم مِنْ أَم ِْر ِه ْمَ ،والَ ُتطِ يقُونَ َد ْف َع ُه إِال ه بِ ه
َّللا .نهج
البالغة (ص  )230 -226من الخطبة .90

( )212أَ َنا (الشاهد).

جرت عليه المَواسِ ي إال ّ وقد أَ ْن َز َل ه
ْ
َّللا ُ فيه قُرآناً .فقا َم إليه رج ٌل من مبغضيه ،فقال
قال َعلِيٌّ عليه السالم على المنبر :ما أح ٌد
له :فما أنزل ه
َّللا تعالى فيك.

فقام الناس إليه يضربونه ،فقال عليه السالم :دعوهُ ،أتقرأ ُ سورة هود؟ قال :نعم ،قال :فقرأعليه السالم « :أَ َفمَن َكانَ َع َلى
َب ِّي َن ٍة مِنْ ره ِّب ِه َو َي ْتلُوهُ َشا ِه ٌد ِّم ْنهُُ [ » ...سورَ ةُ هُودٍ] 32/33:ثم قال :الذي كان على بين ٍة من ربّه محمّد صلى َّللا عليه وآله
والشاه ُد الذي يتلوهُ أَ َنا.

ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)222/2

( )216أَ َنا َعلَى مَا َق ْد َو َعدَني رَ بِّي مِنَ النصْ ِر.

ومن كالم له عليه السالم قاله حين بلغه خروج طلحة ومعه الزبير إلى البصرة لقتاله عليه السالمَ :ق ْد ُك ْن ُ
ت وَ مَا أ ُ َه هد ُد
با ْلحَ رْ بَِ ،والَ أُرَ ههبُ بِالضرْ بَِ ،وأَ َنا َعلَى مَا َق ْد َو َعدَني رَ بِّي مِنَ النصْ ِر ه
ب بِد َِم ع ُْثمانَ إِاله
.وَّللا ،مَا اسْ َتعْ جَ َل ُم َتجَ رِّ داً لِلطلَ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
وم أَحْ رَ صُ َعلَ ْي ِه ِم ْنهَُ ،فأرَ ا َد أنْ ُيغَالِ َط ِبمَا أجْ لَبَ فِي ِه لِ َي ْل َت ِبسَ األ ْم ُر
َخ ْوفا ً مِنْ أنْ ُي َطالَبَ ِب َد ِمهِ ،أل هن ُه مَظِ هن ُتهَُ ،ولَ ْم َي ُكنْ في ال َق ِ
َو َي َقعَ الشكُّ.

َو ه
ح َد ًة مِنْ َثالَث:
ص َنعَ في أَم ِْر ع ُْثمانَ َوا ِ
وَّللاَ ،ما َ

َ
ازرَ َقاتِلِي ِه َوأَنْ ُي َن ِاب َذ َناصِ ِريهِ.
لَئِنْ َكانَ ابْنُ َع هفانَ َظالِما ً َ -كمَا َكانَ ي َْز ُع ُم  -لَ َق ْد َكانَ َي ْن َبغِي لَ ُه أنْ ي َُو ِ

َولَئِنْ َكانَ م ْ
َظلُوما ً لَ َق ْد َكانَ َي ْن َبغِي لَ ُه أَنْ َي ُكونَ مِنَ ال ُم َن ْهن ِِهينَ َع ْن ُه َوال ُمع َِّذ ِرينَ فِيهِ.

َولَئِنْ َكانَ في َشكٍ مِنَ َ
ْن ،لَ َق ْد َكانَ َي ْن َبغِي لَ ُه أَنْ َيعْ َت ِزلَ ُه َو َيرْ ُك َد جَ انِبا ً َو َيدَعَ الناسَ َم َعهُ.
الخصْ لَ َتي ِ

ح َد ًة مِنَ الثالَثَِ ،وجَ ا َء ِبأَمْر لَ ْم يُعْ رَ فْ بَا ُبهَُ ،ولَ ْم َتسْ لَ ْم َمعَاذِي ُرهُ.
َفمَا َف َع َل َوا ِ

نهج البالغة (ص )230-226الخطبة .322

( )220أَ َنا على رَ ِّد ما لَ ْم أقُ ْل أ ْق َد ُر ِم ِّني على رَ ِّد ما قُ ْل ُتهُ.

ح َكم.
ُعيُون الموا ِعظِ وال ِ

( )223أَ َنا مِنْ رَ س ِ ه
اع مِنَ ال َع ُ
ضدِ.
ُول َّللا صلى َّللا عليه وآله َكالصِ ْن ِو مِنَ الصِ ْن ِوَ ،والذِرَ ِ

َ
ور ِع ْل ِمهِ .أَالَ َوإِنه إِمَا َم ُك ْم َق ِد ا ْك َت َفى مِنْ ُد ْنيَاهُ
قال عليه السالم :أالَ َوإِنه لِ ُك ِّل مَأمُوم إِمَاماًَ ،ي ْق َتدِي ِبهَِ ،و َيسْ َتضِ ى ُء ِب ُن ِ
ِ،ومِنْ ُ
ص ْيهِ .أَالَ َوإ ِ هن ُك ْم الَ َت ْق ِد ُرونَ َعلَى ذلكَ ،ولكِنْ أَعِي ُنوني بِ َورَ ع َواجْ تِهَادَ ،و ِع هفة َو َسدَادَ .ف َو ه
َّللا مَا َك َن ْز ُ
ت
طعْ ِم ِه بِقُرْ َ
بِطِ ْمرَ ْيه َ
ت لِبَالِي َث ْو ِبي طِ مْراًَ .بلَى! َكا َن ْ
ت مِنْ َغ َنائِ ِمهَا َو ْفراًَ ،والَ أَعْ د َْد ُ
مِنْ ُد ْنيَا ُك ْم تِبْراًَ ،والَ اد َهخرْ ُ
ت في أَ ْيدِي َنا َفدَك مِنْ ك ِّل مَا أَ َظله ْت ُه
آخ ِرينَ َ ،ونِعْ َم الحَ َك ُم ه
ت َع ْنهَا ُنفُوسُ َ
ت َعلَ ْيهَا ُنفُوسُ َق ْوم ،وَ َس َخ ْ
السماءَُ ،ف َش هح ْ
َّللاَ .ومَا أَصْ َن ُع ِب َف َدك َو َغي ِْر َفدَكَ ،والن ْفسُ َم َظا ُّنهَا
َ
َ
ُ
في َغ ٍد جَ د ٌ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ٌ
ْ
َ
َ
َ
َث ،تنقطِ ُع في ظل َمتِ ِه آثا ُرهَاَ ،وت ِغيبُ أخبَا ُرهَا ،وَ ُحفرَ ة ل ْو ِزي َد في فسْ حَ تِهَاَ ،وأ ْو َسعَت َيدَا حَ اف ِِرهَا ،الََ ضْ َغطهَا
ْ
ضهَا ِبالت ْق َوى لِ َتأتِيَ آ ِم َن ًة ي َْو َم َ
الحَ جَ ُر َوال َم َدرَُ ،و َس هد فُرَ جَ هَا ال ُترَ ابُ ا ْل ُم َترَ ا ِك ُمَ ،وإِ هنمَا هِيَ َن ْفسِ ي أَرُو ُ
ف اْلَ ْكب َِرَ ،و َت ْثبُتَ َعلَى
الخ ْو ِ
ب ه َذا ال َقمْحَ ،و َنسَائِج ه َذا ال َق ِّزَ ،ولكِنْ َه ْي َهاتَ أنَْ
ُ
ت الَهْ َت َدي ُ
.ولَ ْو شِ ْئ ُ
ْت
ص هفى ه َذا ال َع َس ِلَ ،ولبَا ِ
جَ َوانِ ِ
الطريقَ إِلَى ُم َ
ب الم َْزلَ ِق َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
صَ ،والَ َع ْه َد ل ُهَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
از أ ِو بِاليَ ََ ما َم ِة َمنْ الطمَعَ ل ُه في القرْ ِ
ي َْغلِ َبنِي ه ََوايَ َ ،و َيقو َدنِي جَ شعِي إِلى تخي ُِّر األط ِع َم ِة َ ،ول َع هل بِالحِجَ ِ
ِبالشبَع  ،أَ ْو أَ ِبيتَ ِم ْب َطأ َ َنا وَ حَ ْولِي ب ُ
ُطونٌ غَرْ َثى َوأَ ْكبَا ٌد حَ ره ى  ،أَ ْو أَ ُكونَ َكمَا َقا َل ال َقائِلُ:
ِ

َوحَ سْ بُك دَا ًء أَنْ َت ِبيتَ ِب ِب ْط َن ٍة

َوحَ ْولك أَ ْكبَا ٌد َتحِنُّ إِلَى ال ِق ِّد

ُ
َ
َ
ََ
ار ِه الدهْ ِر ،أَ ْو أَ ُكونَ أُسْ َو ًة لَ ُه ْم في ُج ُ
ْش! َفمَا ُخلِ ْق ُ
ت
شو َب ِة ال َعي ِ
ار ُك ُه ْم في َم َك ِ
أأ ْق َن ُع مِنْ َن ْفسِ ي بِأنْ ُي َقالَ :أمِيرُالم ُْؤ ِمنِينَ َ ،والَ أ َش ِ
لِ َي ْش َغلَنِي أَ ْك ُل الط ِّيبَاتَِ ،كالَ َب ِهي َم ِة ال َمرْ بُو َط ِة َه ُّمهَا َعلَفُهَا ،أَ ِو المُرْ َسلَ ِة ُ
ش ُغلُهَا َت َق ُّم ُمهَاَ ،ت ْك َت ِرشُ مِنْ أَعْ الَفِهَاَ ،و َت ْلهُو َعمها ُيرَ ا ُد ِبهَا،
ُ
ُ
َ
َ
َ
َابثاً ،أَ ْو أَجُره حَ ْب َل الضالَلَةِ ،أَ ْو أَعْ َتسِ فَ َط ِريقَ ال َم َتا َه ِة! َو َكأ ِّني ِب َقائِلِ ُك ْم َيقُولُ :إِذا َكانَ هذا قُ ُ
وت
أَ ْو أ ْترَ ك سُدىً  ،أَ ْو أهْ َم َل ع ِ
ابْن أبي َطالِبَ ،ف َق ْد َق َع َد ب ِه الضعْ فُ َعنْ قِ َت ِ َ
ان َو ُم َن َ
َان.
ازلَ ِة الشجْ ع ِ
ال األ ْقرَ ِ
ِ
ِ

الروائِعَ َ
ت الع ِْذ َي َة أَ ْق َوى وَ قُوداًَ ،وأَ ْب َطأ ُ ُخمُوداً ،وَ أَ َنا مِنْ
ناب َتا ِ
أَالَ َوإِنه الشجَ رَ َة ال َبرِّ هي َة أَصْ لَبُ عُوداًَ ،و َ
الخضِ رَ َة أَرَ ُّق ُجلُوداًَ ،وال ِ
رَ س ِ ه
اع مِنَ ال َع ُ
ضدِ.
ُول َّللا صلى َّللا عليه وآله َكالصِ ْن ِو مِنَ الصِ ْن ِوَ ،والذِرَ ِ

ه
ت الفُرَ صُ مِنْ ِر َق ِابهَا لَسَارَ عْ ُ
ت ا ْلعَرَ بُ َعلَى قِ َتالِي لَمَا َولّي ُ
ْت َع ْنهَاَ ،ولَ ْو أَ ْم َك َن ِ
وَّللا ،لَ ْو َت َظاهَرَ ِ
ت إِلَ ْيهَا ،سَأَجْ َه ُد في أَنْ أ ُ َط ِّهرَ
ْ
ْن حَ بِّ الحَ صِ يدِ.
األَرضَ مِنْ ه َذا
الشخ ِ
وسَ ،وال ِ
وس ،حَ هتى َت ْخ ُر َج ال َمدَرَ ةُ مِنْ َبي ِ
جسْ ِم ال َمرْ ُك ِ
ص ال َمعْ ُك ِ

ت مِنْ حَ بَائِلِكِ َ ،واجْ َت َنب ُ
َاربِكِ َ ،ق ِدا ْن َسلَ ْل ُ
ت مِنْ م ََخال ِِبكِ َ ،وأَ ْفلَ ُّ
ْت الذهَابَ في َمدَاحِضِ كِ  .أَ ْينَ
إِلَيْكِ َع ِّني يَا ُد ْنيَاَ ،فحَ ْبلُك َعلَى غ ِ
ُ
َ
ورَ ،و َمضَامِينُ اللُحُودِ - .ه
ُ
ْ
وَّللا  -ل ْوَ
َ
َ
َ
َ
القُرُونُ الذِينَ َغرَ رْ ت ِِه ْم َب َمدَاعِبِ َ
ارفِكِ ؟! هَا ُه ْم رَ هَائِنُ الق ُب ِ
ك؟! أ ْينَ األ َم ُم الذِينَ فتنت ِِه ْم .بِزخ ِ
ُ
َ
ْت َعلَيْكِ ُح ُدو َد ه
ح ِّس ّياً ،الَََ َقم ُ
َاويَ ،و ُملُوك
ت َش ْخصا ً َمرْ ئِ ّياً ،وَ َقالَبا ً ِ
ُك ْن ِ
َّللا في ِعبَاد َغرَ رْ ت ِِه ْم ِباألمَانِيَ ،وأمَم أَ ْل َق ْيت ِِه ْم في ال َمه ِ
ْ
َ
َ
ُ
صدَرَ ! َه ْي َهاتَ ! َمنْ َوطِ ى َء دَحْ ضَكِ َزلِقَ َ ،و َمنْ رَ كِبَ لجَ جَ كِ
ار َد ال َبالَ ِء ،إِذ الَ ِورْ َد وَ الَ َ
أسْ لَ ْمت ِِه ْم إِلَى التلَفَِ ،وأ ْورَ ْدت ِِه ْم م ََو ِ
َن ْ
ضاقَ بِ ِه ُم َنا ُخهَُ ،وال ُد ْنيَا ِع ْن َدهُ َكي َْوم حَ انَ ا ْنسِ الَ ُخهُ .اعْ ُزبِي
از َو هر َعنْ حَ بَائِلِكِ وُ فِّقَ َ ،والسالِ ُم ِم ْنكِ الَ ُيبَالِي إِنْ َ
غ َِرقَ َ ،وم ِ
َّللا َ -يمِينا ً أسْ َت ْثنِي فِيهَا ِبمَشِ ي َئ ِة ه
َّللا الَ أَ ِذ ُّل لكِ َف َتسْ َت ِذلِّينِي ،وَ الَ أَسْ لَسُ لكِ َف َتقُودِينِيَ .وا ْي ُم ه
َع ِّني! َفوَ ه
َّللا َع هز وجَ هل  -الَََ رُوضَنه
ْ
َ
ْ
ً
ْ
َ
ْ
ً
ْ
ً
ُ
َ
َ
َ
ص إِذا َقد ْ
ْن مَاءٍَ ،نضَبَ .
َن ْفسِ ي ِريَاضَة َتهشُّ َمعَها إِلى القرْ ِ
َرت َعل ْي ِه مَطعُوماَ ،و َتق َن ُع ِبال ِمل ِح مَأ ُدوما؛ َوألََ َدعَنه ُمقلتِي َك َعي ِ
ض ُة مِنْ ُع ْشبِهَا َف َترْ بِضَ ؟ َويَأْ ُك ُل َعلِىٌّ مِنْ َزا ِد ِه
ك؟ َو َت ْش َب ُع الربِي َ
َمعِي ُنهَا ،مُسْ َت ْف ِر َغ ًة ُدمُو َعهَا .أَ َت ْم َتلِى ُء السائِ َم ُة مِنْ ِرعْ يِهَا َف َت ْب ُر َ
َ
ُ
اولَ ِة ِبالب َِهي َم ِة الهَا ِملَةِ ،وَ السائِ َم ِة ا ْل َمرْ ِع هيةِ! طوبَى لِ َن ْفس أد ْ
َف َي ْهجَ عَ ؟ َقره ْ
هت إِلَى رَ ِّبهَا
ت إِذاً َع ْي ُن ُه إِ َذا ا ْق َت َدى َبعْ دَال ِّسنِينَ ال ُم َت َط ِ
َ
َ
ْ
ْ
ه
َ
َ
ه
ضهَاَ ،و َت َو هسد ْ
ضهَا ،حَ تى إِذا َغلبَ ال َكرَ ى َعل ْيهَا اف َترَ َش ْ
ت بِجَ نبِهَا ب ُْؤ َسهَاَ ،وهَجَ رَ ْ
ضهَاَ ،وعَرَ َك ْ
َت َكفهَا،
ت أرْ َ
ت في الل ْي ِل ُغ ْم َ
َفرْ َ
ت ِب ُ
َ
َت ِب ِذ ْك ِر رَ ب ِِّهم شِ َفا ُه ُه ْمَ ،و َت َق هش َع ْ
جع ِِه ْم ُج ُنو ُب ُه ْمَ ،و َه ْم َهم ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
نْ
فُ
ْ
ُ
ُ
سْ
عْ
طو ِل
َا
ض
م
ع
ت
ف
ا
ت
،
م
ه
د
َا
ع
م
و
خ
م
ه
ن
ُو
ي
ع
ه
أ
ر
ش
م
ِ
ِ
َ َ
ْ جَ
َ
َرَ
ْ
ِ
في َ ٍ
ُ
َ
َ
ُ
ه
ه
ه
صكَ ،لِ َي ُكونَ مِنْ
ارهِم ذ ُنو ُب ُه ْم « أولئِك ح ِْزبُ َّللا ،أالَ إِنه ح ِْزبَ َّللا ُه ُم ال ُم ْفلِ ُحونَ » َفا هت ِق َّللا يَا ْبنَ ُح َن ْيفٍَ ،و ْل َت ْكفُفْ أ ْقرَ ا ُ
اسْ ت ِْغ َف ِ
َ
النار َخال ُ
صكَ .نهج البالغة ( ص  )220-239الرسالة .23
ِ

( )222أَ َنا َوأَ ْن ُت ْم ع َِبي ٌد َم ْملُو ُكونَ لِرَ بٍّ الَ رَ به َغ ْي ُرهُ.

ت  -بِحَ ْم ِد ه
ت أَنْ َي ُكونَ جَ ا َل في َظ ِّن ُك ْم أَ ّني أُحِبُّ اْلِ ْطرَ اءََ ،واسْ تََِ ماعَ الث َنا ِءَ ،ولَسْ ُ
قال عليه السالمَ :و َق ْد َك ِرهْ ُ
َّللا َ -كذلك،
َولَ ْو ُك ْن ُ
ح َطاطا ً هّلِل ُس ْبحَ ا َن ُه َعنْ َت َناوُ ِل مَا ُهوَ أَحَ ُّق ِب ِه مِنَ ال َع َظ َم ِة َوال ِكب ِْريَا ِءَ .و ُر هبمَا اسْ َتحْ لَى
ت أُحِبُّ أَنْ ُي َقا َل ذلك لَ َترَ ْك ُت ُه ا ْن ِ
َ
َ
ْ
ه
ْ
َ
جي َن ْفسِ ي إِلَى َّللا وَ إِلَ ْي ُك ْم ِمنَ التقِ هي ِة في ُحقُوق لَ ْم أ ْفرَ غ مِنْ أدَائِهَا،
الناسُ الث َنا َء َبعْ َد ال َبالَ ِءَ ،فالَ ُتث ُنوا َعلَيه ِبجَ م ِ
ِيل ث َناءٍْ ،لِ ْخرَ ا ِ
ظوا ِم ِّني بِمَا ُي َتحَ هف ُ
َو َفرَ ائِضَ الَ ُب هد مِنْ إِمْضائِهَاَ ،فالَ ُت َكلِّمُونِي َبمَا ُت َكله ُم بِ ِه الجَ بَابِرَ ةَُ ،والَ َت َتحَ هف ُ
ظ بِ ِه ِع ْن َد أَ ْه ِل البَادِرَ ِة َ ،والَ
ِطونِي بال ُمصَا َن َع ِة َ ،والَ َت ُ
ُت َخال ُ
َن اسْ َت ْث َق َل الحَ هق أَنْ ُي َقا َل لَ ُه
ظ ّنوا بِيَ اسْ ت ِْث َقاالً في حَ ّق قِي َل لِي ،وَ الَ الِتمَاسَ إِعْ َظام لِ َن ْفسِ يَ ،فإِ هن ُه م ِ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ِّ
ُ
ُ
َ
ُّ
َ
َ
ال ِبحَ ّق ،أ ْو َمشورَ ة ِبع َْدلَ ،فإِني لسْ ُ
ت في َنفسِ ي
أَ ْو الع َْد َل أنْ يُعْ رَ ضَ َعل ْيهَِ ،كانَ ال َع َم ُل ِب ِهمَا أث َق َل َعل ْيهَِ .فالَ َتكفوا َعنْ َم َق ٍ
بِ َف ْو ِق أَنْ أ ُ ْخطِ ى ءََ ،والَ آ َمنُ ذلك مِنْ فِعْ لِي ،إِال ه أَنْ َي ْكفِىَ ه
َّللا مِنْ َن ْفسِ ي مَا ه َُو أَ ْملَك بِ ِه ِم ِّني َفإ هنمَا أَ َنا َوأَ ْن ُت ْم عَبِي ٌد َم ْملُو ُكونَ
َ
صلَحْ َنا َعلَ ْيهَِ ،فأ ْب َدلَ َنا َبعْ َد الضالَلَ ِة ِبا ْل ُه َدى،
لِرَ بٍّ الَ رَ به َغ ْي ُرهَُ ،ي ْملِك ِم هنا مَا الَ َن ْملِك مِنْ أَ ْنفُسِ َناَ ،وأَ ْخرَ جَ َنا ِممها ُك هنا فِي ِه إِلَى مَا َ
َوأَعْ َطا َنا البصِ يرَ َة َبعْ َد ال َعمَى.
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ُ
خرجت من عندكم بغير راحلتي ،ورحلي وغالمي فالن ،فأنا خائِنٌ  .شرح نهج البالغة ( )200/2و بحار
( )221أَ َنا (إذا)
األنوار ()139/12ب .13

( )222أَ َنا رَ ُج ٌل منكم لي ما لكم ،وعليّ ما عليكم.

قال عليه السالم :أما بعد ،فإنه لما قبض رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله استخلف الناس أبا بكر ،ثم استخلف أَبُو بكر عمر،
فعمل بطريقه ،ثم جعلها شورى بين ستة ،فأفضي األمر منهم إلى عثمان ،فعمل ما أنكرتم وعرفتم ،ثم حصر وقتل ،ثم
جئتموني طائعين فطلبتم إليّ ،وإنما أَ َنا رَ ُج ٌل ِم ْن ُكم لي ما لَ ُكم ،و َعلَيه ما َعلَ ْي ُكم ،وقد فتح ه
َّللا الباب بينكم وبين أهل القبلة،
وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ،وال يحمل هذا األمر إال ّ أهل الصبر والبصر والعلم بمواقع األمر ،وإني حاملكم على
ه
ُ
وباّلِل المستعان.
أمرت به ،إن استقمتم لي
منهج نبيّكم صلى َّللا عليه وآله ومنفّ ٌذ فيكم ما
ِ

أال إنّ موضعي من رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله بعد وفاته كموضعي منه أيّام حياته ،فامضوا لما تؤمرون به ،وقفوا عند
ه
ً
ُ
أمر تنكرونه عذرا ،أال وإنّ َّللا عالم من فوق سمائه
أمر حتى نبيّنه لكم ،فإنّ لنا عن ك ّل ٍ
ما تنهون عنه ،وال تعجلوا في ٍ
كنت كارها ً للوالية على أمّة محمّد ،حتى اجتمع رأيُكم على ذلك ،ألني سمعت رسول ه
ُ
َّللا صلى َّللا عليه وآله
وعرشه أني
ه
وال وَ لِيَ األمر من بعدي ،أقي َم على ح ّد الصراط ونشرت المالئك ُة صحيفته ،فإنْ كان عادالً أنجاه َّللا بعدله،
يقول« :أيّما ٍ
َ
ّ
وإن كان جائراً انتفض به الصراط حتى تتزايل مفاصله ،ث ّم يهوي إلى النار ،فيكون أوه ُل ما يتقيها به أنفه وح ّر وجهه».

ولكني لّما اجتمع رأيكم لم يسعني ترككم.

ثم التفت عليه السالم يمينا ً وشماالً ،فقال :أال ال يقولنّ رجا ٌل منكم غداً قد غمرتهم الدنيا فا ّتخذوا العقارَ  ،وفجروا األنهار،
وركبوا الخيول الفارهة ،واتخذوا الوصائف الروقة ،فصار ذلك عليهم عاراً وشناراً ،إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه،
وأصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون ،فينقمون ذلك ،ويستنكرون ويقولون حرمنا ابنُ أبي طالب حقو َقنا!؟ أال ،وأيّما رج ٍل
من المهاجرين واألنصار من أصحاب رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله على أن الفضل له على من سواه لصُحبته ،فإنّ
ه
َّللا ،وثوابه وأجره على ه
الفضل النيّر غداً عند ه
ّ
رجل استجاب ّلِل وللرسول ،فصدّق ملتنا ،ودخل في ديننا،
َّللا ،وأيّما
ٍ
َّللا ،والما ُل ما ُل ه
واستقبل قبلتنا ،فقد استوجب حقوق اْلسالم وحدوده ،فأنتم عبا ُد ه
َّللا ،يقسم بينكم بالسوية ،ال فضل فيه ألح ٍد
ه
ه
على أحدٍ ،وللمتقين عند ه
َّللا غداً أحسن الجزاء ،وأفضل الثواب ،لم يجعل َّللا الدنيا للم ّتقين أجراً وال ثواباً ،وما عند َّللا خي ٌر
لألبرار وإذا كان غداً  -إن شاء ه
َّللا ْ -
فاغدوا علينا ،فإنّ عندنا ماالً نقسمه فيكم ،وال يتخلفنّ أح ٌد منكم ،عربيّ وال عجميّ ،
كان من أهل العطاء أو لم يكن ،إال ّ حضر ،إذا كان مسلما ً ح ّراً .أقول قولي هذا وأستغفر ه
َّللا لي ولكم  .شرح نهج البالغة
(.)19/2

(/222م) أَ َنا من أنْ أكونَ مقصّراً في ما ذكرتَ أخوفُ .

قال عليه السالم :أمّا ما ذكرتَ من عملنا وسيرتنا بالعدل ،فإنّ ه
صلِحً ا َفلِ َن ْفسِ ِه َو َمنْ أَسَآ َء
َّللا َع هز وجَ هل يقولَ « :منْ َع ِم َل َ
ك بِ َظله ٍم لِّ ْلعَبِي ِد » [سورة فصّلت  ] 29 /23وأنا من أنْ أكونَ مقصّراً في ما ذكرتَ أخوفُ .
َف َعلَ ْيهَا َو مَا رَ ُّب َ

الحق َثقُ َل عليهم ففارقونا لذلك ،فقد علم ه
ّ
عدل،
ور ،وال لجأوا ْإذ فارقونا إلى
وأمّا ما ذكرتَ من أنّ
ٍ
َّللا أ ّنهم لم يُفارقونا من ج ٍ
ه
ً
ُ
ولم يلتمسوا إال ّ ُدنيا زائلة عنهم ،كأنْ قد فارقوها ،وليُسألنّ يوم القيامة :ألل ُدنيا أرادوا أم ّلِل عملوا؟.

ابن أبي الحديد شرح نهج البالغة (.)362/2

صبره عليه السالم على األمّة

( )223أ َنا َكأَحَ ِد ُك ْم.

ومن كالم له عليه السالم لمّا أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمانَ :دعُوني َوا ْل َت ِمسُوا َغي ِْري؛ فإ َنا مُسْ َت ْقبِلُونَ أَمْراً لَ ُه وُ جُوهٌ
َت َوالمَحَ هج َة َق ْد َت َن هكرَ ْ
ُت َعلَ ْي ِه ال ُعقُولَُ ،وإِنه اآل َفاقَ َق ْد أَغَام ْ
َوأَ ْل َوانٌ ؛ الَ َتقُو ُم لَ ُه ا ْلقُلُوبُ َ ،والَ َت ْثب ُ
ت َ ،واعْ لَمُوا إ ّني إنْ أَجَ ْب ُت ُك ْم
ْ
َ
َ
َ
رَ ِكب ُ
ب ا ْلعَاتِبَِ ،وإِنْ َترَ ْك ُتمُونِي َفأ َنا َكأحَ ِد ُك ْم؛ َولَ َعلِّي أسْ َم ُع ُك ْم َوأط َو ُع ُك ْم لِمنْ
ْت ِب ُك ْم مَا أَعْ لَ ُمَ ،ولَ ْم أُصْ ِغ إِلَى َق ْو ِل ال َقائِ ِل َو َع ْت ِ
َ
َ
ً
ِّ
ُ
ً
ُ
ُ
َ
َ
َوله ْي ُتمُوهُ أ ْمرَ ك ْمَ ،وأ َنا لك ْم َو ِزيراَ ،خ ْي ٌر لك ْم ِمني أمِيرا !.نهج البالغة (ص  )319الخطبة .62

( )222أَ َنا أَسْ َم ُع ُك ْم َوأَ ْط َو ُع ُك ْم لِمنْ وَ له ْي ُتمُوهُ.

دعونى والتمسوا غيرى فانا مستقبلون امرا له وجوه والوان ال تثبت عليه العقول والتقوم له القلوب .

َّللا أال ترى الفتنة أال ترى إلى ما حدث في اْلسالم أال تخاف ه
قالوا ننشدك ه
َّللا؟!

فقال :قد أجبتكم لما أرى منكم  ،واعلموا أ ّني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم وإن تركتموني فإنما أَ َنا كأحدكم بل أَ َنا أَسْ َم ُع ُك ْم
َوأَ ْط َو ُع ُك ْم لِمنْ َوله ْي ُتمُوهُ أمركم اليه .ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)6/33

( )221أَ َنا لكم َو ِزيْراً َخ ْي ٌر ِم ِّني لَ ُك ْم أَ ِميْراً.

قال عليه السالمَ :دعُوني والَت ِمسُوا غيري ،فأ َ َنا لكم َو ِزيْراً َخ ْي ٌر ِم ِّني لَ ُك ْم أَ ِميْراً.

وقال لهم :اتركوني ،فأ َ َنا َكأَحَ ِد ُك ْم ،بل أَ َنا أَسْ َم ُع ُك ْم َوأَ ْط َو ُع ُك ْم لِمنْ َوله ْي ُتمُوهُ أَ ْمرَ ُك ْم ،فأبوا عليه .ابن أبي الحديد في شرح نهج
البالغة (.)396/3

( )222أَ َنا أَ ْوجَ بُ علي ُكم حَ هقا ً من األَ ْش َت ِر.

ُ
ئ ما يقولُ.
قال رجل بأَعْ لى صوته :استبانَ َف ْق ُد األَ ْش َت ِر ،على أهل العراق! أشه ُد لو كان ح ّيا ً لَ َق هل
اللغط ،ولعل َم ُك ُّل ام ِْر ٍ

فقال َعلِيٌّ عليه السالمَ :ه َبلَ ْت ُك ُم الهوابلُ! أَ َنا أَ ْوجَ بُ علي ُكم حَ هقا ً من األَ ْش َت ِرَ .و َه ْل لألَ ْش َت ِر عليكم من الحَ ِّق إِال ّ حَ ُّق المُسْ ِلم على
المُسْ ل ِِم؟! شرح نهج البالغة (.)60/2

جي ٌج ي َْو َم ا ْلقِيَا َم ِة َع ْن ُك ْم.
( )223أَ َنا َشا ِه ٌد لَ ُك ْم ،وَ حَ ِ

الورَ عَ ! إنه لَ ُك ْم نِهَاي ًَة
قال عليه السالم :ال َع َم َل ال َع َملَُ ،ث هم النهَا َي َة النهَا َي َةَ ،واالسْ َت َقا َم َة االسْ تِ َقا َم َةُ ،ث هم الص ْبرَ الص ْبرَ َ ،وال َورَ عَ َ
اخ ُرجُوا إلَى ه
الم غَاي ًَة فا ْن َتهُوا إلى غَا َيتِهَِ ،و ْ
َّللا ِبمَا ا ْف َترَ ضَ َعلَ ْي ُك ْم
َفا ْن َتهُوا إلى نِهَا َيتِ ُك ْمَ ،وإنه لَ ُك ْم َعلَما ً َفاهْ َت ُدوا ِب َعلَ ِم ُك ْمَ ،وإنه ل ْ ِ
ِإلسْ ِ
ْ
جي ٌج ي َْو َم القِيَا َم ِة َع ْن ُك ْم.
مِنْ حَ ِّقهَِ ،و َبيهنَ ل ُك ْم مِنْ وَ َظائِفِهِ.أَ َنا َشا ِه ٌد لَ ُك ْمَ ،وحَ ِ
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ح َكم.
( )229أَ َنا شا ِه ٌد لَ ُك ْم َو َعلَ ْي ُك ْم ي َْو َم القِيامَةُ .عيُون المواعظ وال ِ

( )222أَ َنا َفوَ ه
ضرْ بٌ ِبا ْل َم ْشرَ فِ هيةِ.
َّللا ُدونَ أَنْ أُعْ طِ يَ ذلِكََ ،

ْت ِع َتا َب ُك ْم! أَرَ ضِ ي ُت ْم بِالحَ يَاةِال ُد ْنيَا مِنَ اآلخِرَ ِة ع َِوضاً؟ َوبِ ُ
ومن خطبة له عليه السالم :أُفٍّ لَ ُك ْم! لَ َق ْد َسئِم ُ
الذ ِّل مِنَ الع ِِّز َخلَفاً؟ إِ َذا
جهَا ِد َعدُوِّ ُك ْم دَارَ ْ
اري
ت أَعْ ُي ُن ُك ْمَ ،كأ َ هن ُك ْم مِنَ الم َْو ِ
َد َع ْو ُت ُك ْم إِلَى ِ
ت في َغ ْمرَ ةَ ،ومِنَ الذهُو ِل في َس ْكرَ ة ،يُرْ َت ُج َعلَ ْي ُك ْم ح َِو ِ
َ
َ
َ
ٌ
ُ
ُ
ُ
جيسَ الليَالي َومَا أ ْن ُت ْم ِب ُر ْكن ُيمَا ُل ِب ُك ْم َوالَ َز َوافِ ُر ع ٍِّز
َف َتعْ َم ُهونَ َ ،ف َكأَنه قُلو َب ُك ْم مَألوسَةَ ،فأ ْن ُت ْم الَ َتعْ قِلونَ  .مَا أ ْن ُت ْم لي ِبثِ َق ٍة َس ِ
آخرَ  ،لَبِ ْئسَ  -لَ َع ْم ُر ه
ت مِن َ
َت مِنْ جَ انِب ا ْن َت َشرَ ْ
ض هل ُرعَا ُتهَاَ ،ف ُكلهمَا ُج ِمع ْ
ب
ار الحَ رْ ِ
ُي ْف َت َق ُر إِلَ ْي ُك ْم .مَا أَ ْن ُت ْم إِاله َكإِبِل َ
َّللا  -سُعْ ُر َن ِ
ضونَ ؛ الَ ُي َنا ُم َع ْن ُك ْم َوأَ ْن ُت ْم في َغ ْفلَة سَا ُهونَ ُ ،غلِبَ  -ه
أَ ْن ُت ْم! ُت َكا ُدونَ َوالَ َتكِي ُدونَ َ ،و ُت ْن َت َقصُ أَ ْطرَ افُ ُك ْم َفالَ َت ْم َت ِع ُ
وَّللا  -ال ُم َت َخا ِذلُونَ !
ْ
َّللا إ ّني َألَ ُ
َوأ ْي ُم ه
َ
ْ
ُ
ْ
الوغَىَ ،واسْ َتحَ ره ا ْلم َْو ُ
س.
ظنُّ ِب ُك ْم أنْ لَ ْو حَ مِسَ َ
ْن أبي طالِب انفِرَ ا َج الرأ ِ
َن اب ِ
ت َق ِد ان َفرَ جْ ت ْم ع ِ

 هضم ْ
وَّللا  -إِنه ا ْمرَ أً ُي َم ِّكنُ َع ُدوه هُ مِنْ َن ْفسِ ِه َيعْ ر ُ
ض ِعيفٌ ما ُ
هت َعلَ ْي ِه
ج ْل َدهُ ،لَعَظِ ي ٌم َعجْ ُزهَُ ،
ُق لَحْ َم ُه َو َيهْشِ ُم َع ْظ َمهَُ ،و َي ْف ِري ِ
جَ َوانِ ُح ص َْد ِرهِ.

أَ ْنتَ َف ُكنْ َذاك إِنْ شِ ْئتَ َ ،فأَمها أَ َنا َف َو ه
السوا ِع ُد
َام َو َتطِ ي ُح َ
َّللا ُدونَ أَنْ أُعْ طِ يَ ذلك َ
ضرْ بٌ ِبال َم ْشرَ فِ هي ِة َتطِ ي ُر ِم ْن ُه َفرَ اشُ ا ْله ِ
َواألَ ْقدَا ُمَ ،و َي ْف َع ُل ه
َّللا َبعْ َد ذلك مَا َي َشاءُ.
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( )222أَ َنا قُ ْطبُ الرحَ ى .

ومن كالم له عليه السالم :مَا بَال ُ ُك ْم أَم ُْخرَ ُسونَ أَ ْن ُت ْم؟

فقال قوم منهم :يا أميرالمؤمنين ،إن سرتَ سرنا معك.

فقال عليه السالم :مَا بَال ُ ُك ْم! الَ ُس ِّد ْد ُت ْم لِ ُر ْشد! َوالَ ُهدِي ُت ْم لَ َقصْ د! أَفي م ِْث ِل ه َذا َي ْن َبغِي لِي أَنْ أَ ْخ ُرجَ؟ إِ هنمَا ي َْخ ُر ُ
ج في م ِْث ِل ه َذا
َ
رَ ُج ٌل ِممهنْ أَرْ ضَاهُ مِنْ ُ
ض،
جبَا َي َة األرْ ِ
شجْ عَانِ ُك ْم َو َذ ِوي بَأْسِ ُك ْمَ ،والَ َي ْن َبغِي لِي أَنْ أَدَعَ ا ْل ُج ْندََ ،وا ْلمِصْ رَ َ ،و َبيْتَ الم ِ
َال ،وَ ِ
َ ُ
َ
ُ َ
ار ِغ،
َوا ْل َقضَا َء َب ْينَ المُسْ لِمِينَ َ ،والن َظرَ في ُحقُ ِ
ِير ال َف ِ
وق ال ُم َطالِبِينَ  ،ث هم أ ْخ ُر َج في َكتِيبَة أ ْت َب ُع أ ْخرَ ى ،أ َت َق ْل َق ُل َت َق ْلقُ َل ا ْلق ِْد ِح في الجَ ف ِ
َوإِ هن َما أَ َنا قُ ْطبُ الرحَ ى َ ،ت ُدو ُر َعلَيه َوأَ َنا ِب َم َكانيَ ،فإِ َذا َفارَ ْق ُت ُه اسْ َتحَ ارَ َمدَا ُرهَاَ ،واضْ َطرَ بَ ثِ َفالُهَا.

َّللا ْ
ه َذا لَ َع ْم ُر ه
الرأ ُ
ي السُّوءُ.

 هْت ِر َكابِي ُث هم َش َخصْ ُ
وَّللا  -لَ ْوالَ رَ جَ ائِي الشهَا َد َة ِع ْن َد لِ َقائِي ال َع ُدوه َ -ولَ ْو َق ْد ُح هم لِي لِ َقاؤُ هُ  -لَ َقره ب ُ
ت َع ْن ُك ْمَ ،فالَ أَ ْطل ُ ُب ُك ْم مَا
ْ
ه
ْ
ماع قُلُوبِ ُك ْم .لَ َق ْد حَ َم ْل ُت ُك ْم
اخ َتلَفَ جَ ُنوبٌ وَ َشمَالٌَ .طعهانِينَ َعي ِ
هابينَ  ،حَ يهادِينَ رَ وه اغِينَ  .إِ هن ُه الَ َغ َنا َء في َكثرَ ِة َع َد ِد ُك ْم مَعَ قِل ِة اجْ تَ َِ ِ
ار .نهج البالغة (ص -323
َعلَى
يق َ
الواضِ ِح التي الَ َي ْهلِك َعلَ ْيهَا إِاله هَالك ،م ِ
الطر ِ
َن اسْ َت َقا َم َفإِلَى الجَ هنةَِ ،و َمنْ َز هل َفإِلَى الن ِ
ِ
 )329الخطبة .336

( )226أَ َنا الَ ٍق إِلَيه الم َْو ُ
ت.

ومن كالم له عليه السالم :أَحْ َم ُد ه
َّللا َعلَى مَا َقضَى مِنْ أَمْر ،وَ َق هدرَ مِنْ فِعْ لَ ،و َعلَى ا ْبتِالَئِي ِب ُكم أَ هي ُتهَا الفِرْ َق ُة التِي إ َذا أَ َمرْ ُ
ت َل ْم
ُ
ُتطِ عْ َ ،وإ َذا َدع َْو ُ
ج ْب ُت ْم إلَى ُم َشا هقة
إن اجْ َتمَعَ الناسُ َعلَى إمَام َط َع ْن ُت ْمَ ،وإنْ أ ُ ِ
ت لَ ْم ُت ِ
ُور ْب ُت ْم ُخرْ ُت ْمَ ،و ِ
جبْ  ،إنْ أم ِْه ْل ُت ْم ُخضْ ُت ْمَ ،وإنْ ح ِ
ْ
جهَا ِد َعلَى حَ ِّق ُك ْم؟ الم َْوتَ أَ ِو ُ
الذ هل لَ ُك ْم؟ َفوَ ه
َّللا لَئِنْ جَ ا َء ي َْومِي َ -ولَيَأتِ َي ِّني -
َن َكصْ ُت ْم .الَ أَبَا لِ َغي ِْر ُك ْم! مَا َت ْن َتظِ ُرونَ ِب َنصْ ِر ُك ْم َوال ِ
الَ ،وبِ ُك ْم َغ ْي ُر َكثِير .هّلِل أَ ْن ُت ْم! أمَا ِدينٌ َيجْ َم ُع ُك ْم! َوالَ َمحْ ِمي ٌّة َت ْشحَ ُذ ُك ْم! أَوَ لَ ْيسَ َعجَ با ً أنهَ
لَ ُي َفرِّ َقنه َبيْني َو َب ْي َن ُك ْم َوأَ َنا لِصُحْ َبتِ ُك ْم َق ٍ
الناس  -إلَى
َاو َي َة ي َْدعُو ال ُج َفا َة الطغَا َم َف َي هت ِبعُو َن ُه َعلَى َغي ِْر َمعُو َنة َوالَ َع َطاءَ ،وأَ َنا أَ ْدعُو ُك ْم َ -وأَ ْن ُت ْم َت ِري َك ُة اْلِسْ الَ ِمَ ،و َب ِق هي ُة
ِ
ُمع ِ
ال َمعُو َن ِة أَو َطائِ َفة مِنَ ال َع َطا ِءَ ،ف َتت َفره قُونَ َع ِّني َو َت ْخ َتلِفُونَ َعلَىه ؟ إ هن ُه الَ ي َْخ ُر ُج إلَ ْي ُك ْم مِنْ أَمْري رضا ً َف َترْ ض َْو َنهَُ ،والَس ُْخطٌ
ِ
ِ
ِ ِ
َف َتجْ َت ِم ُعونَ َعلَ ْيهَِ ،وإنه أَحَ به مَا أَ َنا الَ ٍق إِلَيه ا ْلم َْو ُ
ت! َق ْد دَارَ سْ ُت ُك ُم ا ْل ِك َتابَ َ ،و َفا َتحْ ُت ُك ُم ا ْلحِجَ اجََ ،وعَره ْف ُت ُك ْم مَا أَ ْن َكرْ ُت ْمَ ،و َسوه ْغ ُت ُك ْم
ظ ،أَ ِو النائِ ُم َيسْ َت ْيق ُ
مَا مَجَ جْ ُت ْم ،لَ ْو َكانَ األَعْ مَى َي ْلحَ ُ
ِظ! َوأَ ْق ِربْ ِب َق ْوم مِنَ الجَ ه ِْل ِب ه
َاو َي ُة! َو ُمؤَ ِّد ُب ُه ُم ابْنُ
الناب َغةِ!.
ِ
اّلِل َقائِ ُد ُه ْم ُمع ِ
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( )210أَ َنا ذا َق ْد َذ هر ْف ُ
ت َعلَى السِ ِّت ْينَ .

ب الجَ هنةَِ ،ف َتحَ ُه ه
ص ِة أَ ْولِيَائِهَِ ،و ُهوَ لِباسُ ال َت ْق َوىَ ،ودِرْ ُع
َّللا ل َِخا ه
جهَا َد َبابٌ مِنْ أَب َْوا ِ
ومن خطبة له عليه السالم :أَمها َبعْ ُدَ ،فإِنه ال ِ
َّللا َث ْوبَ ُ
الوثِي َق ُةَ ،ف َمنْ َترَ َك ُه رَ ْغب ًَة َع ْن ُه أَل َب َس ُه ه
ه
الذلَِّ ،و َش ِملَ ُه ال َبالَءَُ ،و ُدي َ
َار َوال َقمَا َءةَِ ،وض ُِربَ
ِّث ِبال َ
َّللا الحَ صِ ي َن ُة ،وَ ُج هن ُت ُه َ
صغ ِ
ُ
ْ
ْ
جهَادِ ،وَ سِ ي َم َ
صفَ .
الخسْ فَ  ،وَ ُمنِعَ ال َن َ
يع ال ِ
َعلَى َقل ِب ِه ِباْلِسْ هَابَِ ،وأدِي َل الحَ ُّق ِمن ُه ِب َتضْ ِي ِ

اغ ُزو ُه ْم َق ْب َل أَنْ ي َْغ ُزو ُك ْمَ ،ف َو ه
ت َل ُك ُمْ :
ال هؤُ الَ ِء ال َق ْو ِم َل ْيالً َو َنهَاراًَ ،وسِ ّراً َوإِعْ الَناً ،وَ قُ ْل ُ
َّللا مَا ُغ ِزيَ
أَالَ َوإِ ِّني َق ْد َدع َْو ُت ُك ْم إِ َلى قِ َت ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُّ
ه
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ه
ه
اتَ ،و ُملِ َك ْ
ت َعل ْيك ُم ال َغارَ ُ
َار ِه ْم إِال ذلواَ ،ف َت َوا َكلت ْم َو َت َخاذلت ْم حَ تى شن ْ
ت َعل ْيك ُم األ ْوطانُ  .وَ هذا أخو غَا ِم ٍد
َق ْو ٌم َ -ق ُّط  -في ُع ْق ِر د ِ

َق ْد وَ رَ د ْ
َت َخ ْيل ُ ُه األَ ْنبَارَ  ،وَ َق ْد َق َت َل حَ سهانَ ْبنَ حَ سهانَ ال َب ْك ِريه َ ،وأَ َزا َل َخ ْي َل ُك ْم َعنْ َمسَالِ ِ
حهَاَ .و َل َق ْد َب َل َغنِي أَنه الرَ ُج َل ِم ْن ُه ْم َكانَ
ُ
َ
َ
ْ
ه
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اع
ي َْد ُخ ُل َعلَى ال َمرْ أ ِة المُسْ لِ َمةَِ ،واألخرَ ى ال ُمعَا َه َدةِ ،ف َينت ِز ُع حِجْ لهَا َوقل َبهَا وَ قالئِ َدهَاَ ،و ِرعَاثهَا ،ما ت ْمتنِ ُع ِمن ُه إِال بِاالسْ تِرْ جَ ِ
َواالِسْ تِرْ حَ ِامُ ،ث هم ا ْنصَرَ فُوا َواف ِِرينَ  ،مَا َنا َل رَ ُجالً ِم ْن ُه ْم َك ْل ٌمَ ،والَ أ ُ ِريقَ لَ ُه ْم َد ٌمَ ،فلَ ْو أَنه ا ْمرَ أً مُسْ لِما ً َماتَ مِن َبعْ ِد هَذا أَسَفا ً مَا
َكانَ ِب ِه َملُوماًَ ،ب ْل َكانَ ِب ِه ِع ْندِي جَ دِيراًَ .فيَا َعجَ باً! َعجَ با ً وَ ه
َّللا ُ -يم ُ ْ
ماع هؤُ الَ ِء ال َق ْو ِم َعلَى
ِيت ال َقلبَ َو َيجْ لِبُ ال َه هم مِن اجْ تََِ ِ
بَاطِ لِه ْمَ ،و َت َفرُّ قِ ُك ْم َعنْ حَ ِّق ُك ْم! َفقُبْحا ً لَ ُك ْم َو َترَ حاً ،حِينَ صِ رْ ُت ْم َغرَ ضا ً يُرمَىُ :يغَا ُر َعلَ ْي ُك ْم وَ الَ ُتغِي ُرونَ َ ،و ُت ْغ َز ْونَ َوالَ َت ْغ ُزونَ ،
َ
َ
ه
هام الحَ ِّر قُ ْل ُت ْم :ه ِذ ِه حَ مَاره ةُ ال َق ْيظِ أَم ِْه ْل َنا ُي َس هب ُخ َع هنا الحَ رَُّ ،وإِ َذا أَ َمرْ ُت ُك ْم
َويُعْ صَى َّللا ُ َو َترْ ض َْون! َفإِ َذا أ َمرْ ُت ُك ْم ِبالسي ِْر إِلَي ِْهم فِي أي ِ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ً
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ه
صبَاره ةُ القرِّ  ،أم ِْهل َنا َين َسلِخ َعنا ال َبرْ ُد ،ك ُّل هذا فِرَ ارا مِنَ الحَ رِّ َوالقرِّ ؛ َفإِذا كنت ْم مِنَ الحَ ِّر
ِبالسي ِْر إِلَي ِْه ْم فِي الش َتا ِء قلت ْم :ه ِذ ِه َ
َوالقُرِّ َتفِرُّ ونَ َفأ َ ْن ُت ْم َو ه
ف أَ َفرُّ !
َّللا مِنَ الس ْي ِ

َ
ت أَ ِّني لَ ْم أَرَ ُك ْم َولَ ْم أَعْ ِر ْفك ْم َمعْ ِر َف ًة َ -و ه
َّللا  -جَ ر ْ
ال ،لَ َود ِْد ُ
هت
الَ ،و ُعقُو ُل رَ بّا ِ
ت الحِجَ ِ
ال َوالَ ِرجَ الَ! ُحلُو ُم األَ ْط َف ِ
الرجَ ِ
يَا أ ْشبَا َه ِ
َندَماًَ ،وأَع َقب ْ
َت َسدَماً.

ْ
ه
َان
َام أَ ْن َفاساًَ ،وأَ ْفس َْد ُت ْم َعلَيه رَ أيِي بِالعِصْ ي ِ
َقا َتلَ ُك ُم َّللا! لَ َق ْد َمالََْ ُت ْم َق ْلبِي َقيْحاً ،وَ َشحَ ْن ُت ْم ص َْد ِري َغيْظاًَ ،وجَ ره عْ ُتمُونِي ُن َغبَ الت ْهم ِ
َو ْ
ت قُريْشٌ  :إِنه ا ْبنَ أَ ِبي َطالِب رَ ُج ٌل ُ
الخذالَن ،حَ هتى َقالَ ْ
شجَ اعٌَ ،و ْلكِنْ الَ ِع ْل َم لَ ُه ِبالحَ رْ بِ .هّلِل أَبُو ُه ْم! َو َه ْل أَح ٌد ِم ْن ُه ْم أَ َش ُّد لَهَا
ْ
َ
َ
ت َعلَى السِ ِّتينَ ! َولكِنْ ال رَ أيَ لِ َمنْ الَ
ت ال ِع ْش ِرينَ  ،وها أنا ذا َق ْد ذره ْف ُ
ت فِيهَا َومَا َبلَ ْغ ُ
مِرَ اساًَ ،وأ ْق َد ُم فِيهَا َم َقاما ً ِم ِّني؟! لَ َق ْد َن َهضْ ُ
ُي َطاعُ!
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و عندما بلغه قول المرجفين من أعدائه من تخطئتهم إيّاه في سياسته في الحروب قال عليه السالمَ :بلَ َغنِي أَنه َقوما ً َيقُول ُ ْونَ :
ب ُ
ب !! ِ هّلِلِ أَبُو ُه ْم َو َه ْل فِي ِْهم أَحَ ٌد أَ ْبصَر ِبها ِم ِّني ؟ لَ َق ْد قُم ُ
ْت ِبها َوما
إنه َعلِيه ْبنَ أبي طالِ ٍ
شجا ٌع َولكِنْ ال بَصِ ْيرَ َة لَ ُه في ا ْلحِرْ ِ
ْ
َ
ِّ
ْ
َ
ُ
َ
َبلَ ْغ ُ
ت ا ْل ِع ْش ِر ْينَ َوها أَ َنا ذا ق ْد ذره فت َعلى السِ ت ْينَ َولكِنْ ال رَ أيَ لِ َمنْ ال يُطا ُع !!.

الفصول المختارة ( )92/2و نثر الد ّر (ص .)262

( )213أَ َنا َعلَ ْيهِ(من الهُدى ).

من خطبة له عليه السالم :إ ّني  -ه
ْت َوالَ اسْ َت ْوحَ ْش ُ
ض ُكلِّهَا مَا بَالَي ُ
ت ،وَ إ ّني مِنْ
وَّللا  -لَ ْو لَقِي ُت ُه ْم َواحِداً َو ُه ْم طِ الَ ُع االََْ رْ ِ
ضالَل ِِه ُم الذي ُه ْم فِي ِه َوال ُهدَى الذي أَ َنا َعلَ ْي ِه لَعَلى بَصِ يرَ ة مِنْ َن ْفسِ ي َو َيقِين مِنْ رَ ِّبي وإني إلى لقاء ه
ٌ
لمشتاق ،ولحسن ثوابه
َّللا
َ
لمنتظ ٌر راج ،ولكنني آسَى أن يليَ هذه األمّة سفهاؤُ ها وفجّارُها ،في ّتخذوا ما َل ه
َّللا دوالً وعباده خوالً ،والصالحين حربا ً
ٍ
والفاسقين حِزباً ،فإن منهم الذي شرب فيكم الحرام ،وجلد ح ّداً في اْلسالم .وإنّ منهم مَن لم يُسلم حتى رضخت له على
ُ
أكثرت تأليبكم وتأنيبكم ،وجمعكم وتحريضكم ،ولتركتكم ْإذ اَبَيتم وونيتم .أال ترونَ إلى
اْلسالم الرضائخ ،فلوال ذلك ما
ه
ْ
ْ
افتتحت؟ وإلى ممالككم تزوى ؟ وإلى بالدكم تغزى!؟ انفروا رحمكم َّللا الى قتال
انتقصت؟ وإلى أمصاركم قد
أطرافكم قد
ُ
األرق ومن نام
عدوّ كم ،والتثاقلوا إلى األرض فتقِ ُّروا بالخسف ،وتبُوؤُ وا بالذلّ ،ويكون نصيبكم االخسّ  ،وإنّ أخا الحرب ِ
لم ُي َن ْم عنه ،والسالم.
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( )212أَ َنا.

ٌ
ٌ
ً
ْ
صبَرَ و َث َبتَ  ،وال
طائفة منكم المصر
طائفة منكم معي معذر ًة ،ودخلت
فنزلت
وقال عليه السالم:
عاصية ،فال من بقي منكم َ
ً
ُ
ُ
ُ
من َد َخ َل المصرَ عاد ورَ جَ عَ  ،فنظرت إلى معسكري ،وليسَ فيه خمسون رجال ،فلمّا رأيت ما أتيتم ،دخلت إليكم فلم أقدر
ْ
ْ
فتحت؟ وإلى شيعتي
انتقصت ،وإلى مصرَ قد
على أن تخرجوا معي إلى يومنا هذا ،فما تنتظرون!؟ أما ترون أطرافكم قد
ه
ْ
وبأس شديدٍ ،فما بالكم؟! ّلِل أنتم من
كثير ،وشوك ٍة
بها قد
ٍ
قتلت؟ وإلى مسالحكم تعرى ؟ وإلى بالدكم تغزى؟! وأنتم ذوو عد ٍد ٍ
ّ
ّ
أين تؤتون! وما لكم تؤفكون! وأنى تسحرون! ولو أنكم عزمتم وأجمعتم لم تراموا ،إال أنّ القوم تراجعوا وتناشبوا
وتناصحوا ،وأنتم قد ونيتم وتغاششتم وافترقتم ،ما إن أنتم إن ألممتم عندي على هذا بسعداء فانتهوا بأجمعكم وأجمعوا على
حقّكم ،وتجرّدوا لحرب عدوّ كم ،وقد أبدت الرغوة عن الصريح ،وبيّن الصبح لذي عينين ،إ ّنما تقاتلون الطلقاء ،وأبناء
َّللا صلى َّللا عليه وآله اْلسالم كلّه حرباً ،أعداء ه
الطلقاء ،وأولى الجفاء ،ومن أسلم كرهاً ،وكان لرسول ه
َّللا والس ّنة
ُ
َ
نهيَ
والقرآن ،وأهل البدع واألحداث ،ومن كانت بوائقه تتقى ،وكان عن اْلسالم منحرفاً ،أ َكلَة الرُشا ،و َع َبدَة ال ُدنيا ،لقد أ ِ
إليه أنّ ابن النابغة لم يبايع معاوية حتى أعطاه وشرط له أن يؤتيه ما هي أعظم ممّا في يده من سلطانه.

غادر بأموال المسلمين .
فاسق
أال صفرت ي ُد هذا البائع دي َنه بال ُدنيا ،وخزيت أمانة هذا المشتري نصرة
ٍ
ٍ

وإنّ فيهم َمنْ قد َش ِربَ فيكم الخمرَ و ُجلِ َد الحدّ ،يُعرف بالفساد في الدين ،والفعل السيّئ ،وإنّ فيهم من لم يُسلم حتى رضخ له
ُ
ُ
ذكرت منهم ،بل هو شرٌّ  ،ويو ُّد هؤالء الذين
تركت ذكر مساوئه من قادتهم مثل من
رضيخه ،فهؤالء قادةُ القوم ،ومن
ُّ
ُ
ُ
ُ
ّ
ذكرت لو وُ لُّوا عليكم فأظهروا فيكم الكفر والفساد والفجُور والتسلط بجبريّة ،واتبعوا الهوى وحكموا بغير الحق .وألنتم
ُ
وتخاذ ٍل خي ٌر منهم وأهدى سبيالً ،فيكم العُلماء والفُقهاء ،وال ُنجباء والحُكماء ،وحمل ُة الكتاب
على ما كان فيكم من توا ُك ٍل
ُ
ُ
والمتهجدون باألسحار ،وعمّار المساجد بتالوة القرآن .أفال تسخطون وتهتمّون أن يُنازعكم الوالية عليكم سفهاؤُ كم؟
ه
فوَّللا لئن أطعتموني ال ْ
تغ َو ْون ،وإن عصيتموني ال ترشدون،
واألشرا ُر األراذ ُل منكم؟ فاسمعوا قولي ،وأطيعوا أمري،
ّت نارُها ،وعال سنا ُنها وتجرّد لكم فيها الفاسقون ،كى يعذبوا عباد ه
ُخذوا للحرب أهبتها ،وأعدّوا لها ُعدّتها ،فقد شب ْ
َّللا،
ويُطفئوا نور ه
َّللا .أال إ ّنه ليس أولياء الشيطان من أهل الطمع والمكر والجفاء بأولى في الج ّد في غيّهم وضاللتهم من أهل
الب ّر والزهادة واْلخبات في حقّهم وطاعة ربّهم ،إني  -ه
ُ
ُ
استوحشت،
ماباليت وال
وَّللا  -لو لقيتهم فرداً وهم مِأل ُ األرض،
ِ
َ
َ
نحنُ
ويقين وبصيرةٍ ،وإني إلى لقاء ربي لمشتاق،
ٍ،
ة
ّن
ي
وب
ة
ٍ
ثق
ى
ل
ع
ل
عليه،
الذي
والهدى
فيها
هم
التي
ضاللتهم
من
وإني
َ
ٍ
ولحسن ثوابه لمنتظر ،ولكن أسفا ً يعتريني ،وحزنا ً يخامرني ،أن يلي أمر هذه األمّة سفهاؤها وفجّارها ،فيتخذوا مال ه
َّللا
دوالً وعباده خوالً ،والفاسقين حزباً .وأيم ه
َّللا لوال ذلك لما أكثرت تأنيبكم وتحريضكم ،ولتركتكم ْإذ ونيتم وأبيتم حتى ألقاهم
ه
ّ
الحق ،وإني للشهادة لمحبّ  ،فانفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم
فوَّللا إني لعلى
بنفسي ،متى ح ّم لي لقاؤهم.
ّ
في سبيل ه
َّللا ،ذلكم خي ٌر لكم إن كنتم تعلمون .وال تثاقلوا إلى األرض فتقروا بالخسف ،وتبوؤوا بالذلّ ،ويكن نصيبكم
الخسران.إنّ أخا الحرب اليقظان ،ومن ضعف أودي ،ومن ترك الجهاد كان كالمغبون المهين ،الله ّم اجمعنا وإيّاهم على
الهدى  ،وزهّدنا وإيّاهم في الدنيا ،واجعل اآلخرة خيراً لنا ولهم من األولى  .شرح نهج البالغة (.)62/9

ي
أمر عثمان األُمَو ّ

( )239أَ َنا َخ ْي ٌر ِم ْنك َو ِم ْنهُما.

ولمّا قال له عثمان  « :-أَبُو بكر وعمر خي ٌر منك »  -قال عليه السالمَ :ب ْل أَ َنا َخ ْي ٌر ِم ْنك َو ِم ْنهُما َعب َْد ُ
َّللا َق ْبلَهُما َو َعب َْد ُت ُه
ت هَ
َبعْ َدهُما.

الفصول المختارة للمرتضى ( )332/3و شرح نهج البالغة ( )23/20و(.)292/20

( )232أَ َنا َخ ْي ٌر من عُثمان و َمرْ وان .السقيفة وفدك(ص .)22

( )232أَ َنا جَ ا ِم ٌع لَ ُك ْم أَ ْمرَ هُ .

ت َناصِ راًَ ،غ ْيرَ أَنه َمنْ َنصَرَ هُ الَ
ْت َع ْن ُه َل ُك ْن ُ
ت َقا ِتالً ،أَ ْو َن َهي ُ
ت بِ ِه لَ ُك ْن ُ
ومن كالم له عليه السالم في معنى قتل عثمان :لَ ْو أَ َمرْ ُ
َ
َ
َ
َيسْ َتطِ ي ُع أَنْ َيقُولََ :خ َذلَ ُه َمنْ أَ َنا َخ ْي ٌر ِم ْنهَُ ،و َمنْ َخ َذلَ ُه الَ َيسْ َتطِ ي ُع أنْ َيقُولََ :نصَرَ هُ َمنْ ه َُو َخ ْي ٌر ِم ِّنيَ .وأ َنا جَ ا ِم ٌع لَ ُك ْم أ ْمرَ هُ،
ْ
َ ْ
َْ َ
ه
ْ َ
ازع.
اسْ َتأثرَ َفأسَا َء االََ ثرَ ةََ ،وجَ ِزعْ ُت ْم َفأسَأ ُت ُم الجَ َزعَ َ ،وّلِل ُح ْك ٌم َواقِ ٌع في المُسْ َتأث ِِر َوالجَ ِ

نهج البالغة (ص  )21الخطبة  10و شرح نهج البالغة (.)329/2

( )236أَ َنا َم َعهُ.

َّللا قتله؛ و أَ َنا َم َعهُ.
عنه عليه السالم :من كان سائالً عن دم عثمان ؟ فإنّ ه َ

بحار األنوار (.)102/13

( )220أَ َنا أكفيكَ ،فاذهبْ أَ ْنتَ .

ّ
أتاه عثمان ،وقال له :أما بعد ،فإنّ لي ّ
وحق اْلخاء والقرابة والصِ هْر ،ولو لم يكن من ذلك شي وك ّنا في
حق اْلسالم
َ
ف أن يبتز بنو تيم أمرهم  -يعنى طلحة  -فقال له َعلِيّ  :أ َنا أكفيك ،فاذهب أنت.
جاهل ّيةٍ ،لكان عاراً على بني عبد منا ٍ

ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)322/2

ُ
شورى عمر ال َعدَويّ

( )233أَ َنا أَعْ لَ ُم ذلِكَ.

جاء في حديث الشورى  :أَنه عمر لمّا قالُ :كونوا مَعَ الثالثة التي عب ُد الرحمن فيها ،قال ابنُ عباس لعل ّي عليه السالم:
َذهَبَ األَ ْم ُر ِم ّنا ،الرج ُل يُري ُد أنْ يكونَ األم ُر في عثمان ،فقال َعلِيّ عليه السالم :و أَ َنا أَعْ ل ُم ذلِكَ ،ولك ّني أدخ ُل معهم في
الشورى  ،ألنّ عمر قد أهّلني اآلنَ للخالفة ،وكان قبل ذلك يقول :إنّ رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله قال« :إنه ال ُنبُوّ َة
ك أل ُ ْظ ِهرَ لِلناس مناقضة فعله لروايته .ابن أبي الحديد في شرح نهج
واْلمام َة ال يجتمعان في َب ْي ٍ
ت» فأ َنا أَ ْد ُخ ُل في ذلِ َ
البالغة (.)326/3

أمر أبي بكر التيميّ

وَّللا  -أَ ْولى ِباألَم ِْر ِم ْن ُه َوأَحَ ُّق ِب ِه ِم ْنهُ.
( )232أَ َنا  -ه ِ

بكر ،و أَ َنا  -ه
فسمعت وأَ َطعْ ُ
ُ
وَّللاِ  -أَ ْولى بِاألَم ِْر ِم ْن ُه َوأَحَ ُّق بِ ِه ِم ْنهُ.
ت مخاف َة أَنْ يرجعَ
قال عليه السالم :بايَعَ الناسُ ألبي ٍ
الناسُ ُكفّاراً .كنز العمال ( )222 /3ح .32221

السقيفة

( )230أَ َنا غا ٍد  -إنْ شا َء ه
َّللا ُ  -إلى جَ ما َعتِ ُكم(.)9

ُ
فمشيت إلى َعلِ ّي مثبطا ً متباطئاً ،كأ ّنما أخطو على أ ّم رأسي فرقا ً من الفتنة ،وإشفاقا ً على األمّة ،وحذراً من
قال أَبُو عبيدة:
ُ
ُ
وبرئت إليه منه ،ودفع ُته له .فلمّا سمعها ووعاها ،وسرت في أوصاله
وصلت إليه في خالً فابثث ُت ُه ّبثي كلّه،
الفرقة ح ّتى
ً
ً
ووله ْ
حميّاها قال عليه السالم :حَ له ْ
مخروطة .
ت
ت
معلوطةَ ،

ث ّم قال عليه السالم:

أحدى لياليك فهيسي هيسي

ال تنعمي الليلة بالتعريس

يا أبا عبيدة ،أهذا ُكلُّ ُه في أ ْنفُس القوم يستبط ُنونه ،ويضْ ُغ ُنون عليه؟!

حق الدين! وراتقا ً فتق اْلسالم ،وسادّا ثلمة األُمّة ،يعل ُم ه
ُ
فقلت :ال جوابَ عندي ،إ ّنما جئ ُتك قاضيا ً ّ
َّللا ُ ذلك من جلجالن قلبي،
وقرارة نفسي.

فقال عليه السالم :ما كان قُعُودي في كسر هذا البيت َقصْ داً لِخِالفٍ ،وال إِنكاراً لمعروفٍ ،وال ِز ً
مسلم ،بل لما
راية على
ٍ
وقذني به رسول ه
ْ
أشهد بعده مشهداً إال ّ ج ّد َد عليه
َّللا صلى َّللا عليه وآله من فِراقه ،وأودعني من الحزن لفقده ،فإ ّني لم
ف عن الطمع في غيره.
حزناً ،وذ ّكرني شجناً ،وإنّ الشوق إلى اللحاق به كا ٍ

عكفت على عهد ه
ُ
ب ُم َع ٍّد لمن أخلص هّلِل عمله ،وسلّم لعلمه ومشيئته أمرَ ه .
َّللا أنظ ُر فيه ،وأجم ُع ماتفرّقَ منه ،رجا َء ثوا ٍ
وقد

الحق الذي سِ يْقَ إليه دافعٌْ ،
ّ
وإذ قد أفعم الوادي لي ،وحشد النادي عليه  ،فال
على أ ّني أعل ُم أنّ التظا ُهرَ عليه واقعٌ ،ولي عن
ُ
ُ
لشفيت غيضي بخنصري وبنصري،
قول ،وسالفُ عهدٍ،
مرحَ با ً بما سا َء أَحَ داً من المسلمين ،وفي النفس كال ٌم لوال
سابق ٍ
َّللا تعالى  ،عنده أَحْ َتسِ بُ ما َن َز َل بيَ ،وأَ َنا غا ٍد إنْ شاء ه
و ُخضْ ُ
َّللا ُ إلى
ت ل ّج َته بأخمصي ومفرقي ،ولك ّني ُم ْلجَ ٌم إلى أنْ ألقى ه َ
ه
ه
وصاب ٌر على ما سا َءنِي وَ سَره ُك ْم ،لِيَقضِ يَ َّللا ُ أمراً كان مفعوالً ،وكانَ َّللا ُ على ك ّل شيٍ شهيداً .
جماعتكم ،ومباي ٌع لصاحبكم،
ِ

ابن أبي الحديد شرح نهج البالغة (.)223/30

( )233أَ َنا أَ َخصُّ َوأَ ْقرَ بُ َ ،وإِ هنمَا َطلَب ُ
ْت حَ قّا ً لِي.

َو َقا َل َقائِلٌ :إِ هنك  -يا ْبنَ أبي َطالِب َ -علَى ه َذا ا ْ
الََ م ِْر لَحَ ِريصٌ .

تَ :ب ْل أَ ْن ُت ْم  -ه
وَّللا  -أحْ رَ صُ َوأَ ْب َع ُدَ ،وأَ َنا أَ َخصُّ َوأَ ْقرَ بُ َ ،وإِ هنمَا َطلَب ُ
َفقُ ْل ُ
ْت حَ قّا ً لِي َوأَ ْن ُت ْم َتحُولُونَ َب ْينِي َو َب ْي َنهُ ،وَ َتضْ ِر ُبونَ
جي ُبنِي ِبهِ!
َوجْ ِهي ُدو َنهَُ ،فلَمها َقره عْ ُت ُه ِبا ْلحُجه ِة في ا ْلمأل ا ْلحَ اضِ ِرينَ هَبه َكأ َ هن ُه ب ُِهتَ الَ ي َْد ِري مَا ُي ِ

از َعتِي أَمْراً
ص هغرُوا َعظِ ي َم َم ْن ِزلَتِيَ ،وأَجْ َمعُوا َعلَى ُم َن َ
الله ُه هم إ هني أَسْ َتعْ دِيك عَلى قُرَ يْش َو َمنْ أَعَا َن ُه ْم! َفإِ هن ُه ْم َق َطعُوا رَ ِ
حمِيَ ،و َ
ه َُو لِيُ .ث هم َقالُوا :أَالَ إنه في الحَ ِّق أَنْ َتأْ ُخ َذهُ ،وَ في الحَ ِّق أَنْ َت ْت ُر َكهُ!.

ُول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله َكمَا ُتجَ رُّ االََْ َم ُة ِع ْن َد شِ رَ ائِهَا ُم َت َوجِّ ِهينَ ِبهَا إِلَى ا ْل َبصْ رَ ةَِ ،فحَ َبسَا نِسَا َء
َف َخرَ جُوا َيجُرُّ ونَ حُرْ َم َة رَ س ِ
َ
ه
َ
ه
ْ
َ
َ
ُول َّللا صلى َّللا عليه وآله ل ُهمَا َولِ َغي ِْر ِهمَا ،في جَ يْش مَا ِمن ُه ْم رَ ُج ٌل إِال وَ ق ْد أعْ طانِي
ُهمَا في ُبيُوت ِِهمَاَ ،وأَ ْبرَ َزا حَ بِيس رَ س ِ
َال المُسْ لِمِينَ َو َغي ِْر ِه ْم مِنْ أَهْ لِهَاَ ،ف َق َتلُوا
ان َب ْي ِ
تم ِ
الطا َع َةَ ،و َس َم َح لِي ِبا ْل َب ْي َعةَِ ،طائِعا ً َغ ْيرَ ُم ْكرَ هٍَ ،ف َق ِدمُوا َعلَى عَا ِملِي ِبهَا وَ ُخ هز ِ
صبْراً ،وَ َطائِ َف ًة غ َْدراًَ .ف َو ه
َّللا لَ ْو لَ ْم يُصِ يبُوا مِنَ ا ْلمُسْ لِمِينَ إِال ه رَ ُجالً َواحِداً ُم َت َع ِّمدِينَ لِ َق ْتلِهِِ ،بالَ جُرْ م جَ ره هُ ،لَحَ هل لي َق ْت ُل
َطائِ َف ًة َ
ضرُوهُ َفلَ ْم ُي ْن ِكرُواَ ،ولَ ْم ي َْد َفعُوا َع ْن ُه بِلِسَان َوالَ يَد .دَعْ مَا أَ هن ُه ْم َق ْد َق َتلُوا مِنَ ا ْلمُسْ لِمِينَ م ِْث َل ا ْل ِع هد ِة التِي
ْش ُكلِّهِ ،إِ ْذ حَ َ
ذلك ا ْلجَ ي ِ
َد َخلُوا ِبهَا َعلَي ِْه ْم! نهج البالغة (ص )222- 229الخطبة .322

( )232أَ َنا إِذن أَحَ ُّق ِبها مِنْ جَ ما َعت ِِه ْم.

وقال عليه السالم في كالم له أنفذه إلى معاويةَ :فما را َعنيْ إِال ه َواألَ ْنصا ُر َق ِد اجْ َت َمع ْ
َت َفمَضى إِلَي ِْه ْم أَبُو َب ْك ٍر فِي َمنْ َت ِب َع ُه مِنَ
َ
َ
ْش مِنْ رَ س ُْو ِل ه
ْ
ُ
ثاب َت ًة َف َق ْد كن ُ
َّللاَ ،فإِنْ كا َن ْ
ت أ َنا إِذنْ أحَ ُّق ِبها مِنْ جَ ما َعت ِِه ْم
جر ْينَ َفحاجه ُه ْم ِبقُرْ ِ
ا ْلمُها ِ
ب قُرَ ي ٍ
ت حُجه ُت ُه َعلَي ِْه ْم ِبذلك ِ
جبْ لِي بِذلك َفاألَ ْنصا ُر عَلى حُجُّ ت ِِه ْم.
الََِ ِّني أَ ْقرَ ُب ُه ْم ِم ْن ُه ؛ َوأَ َم ُّس ُه ْم بِه رَ حِماًَ ،وإِنْ لَ ْم َت ِ

الكراجكي :ص .31

( )231أَ َنا ُهوَ .

قال عليه السالمَ :فأ َ ْينَ َت ْذ َه ُبونَ ؟ و أَ هنى ُت ْؤ َف ُكونَ ! َواألَعْ الَ ُم َقائِم ٌَةَ ،و ْاآلي ُ
َات َواضِ حَ ٌةَ ،وا ْل َم َنا ُر َم ْنصُوب ٌَةَ ،فأ َ ْينَ ُي َتاهُ بِ ُك ْم؟ َب ْل
آنَ ،و ِر ُدو ُه ْم وُ رُو َد ا ْل ِه ِيم
از ِل القُرْ ِ
َك ْيفَ َتعْ َمهُونَ َو َب ْي َن ُك ْم ِع ْترَ ةُ َن ِب ِّي ُك ْم؟ َو ُه ْم أَ ِز هم ُة ا ْلحَ ِّقَ ،وأَ ْلسِ َن ُة الص ِّْد ِق! فأ َ ْن ِزلُو ُه ْم ِبأَحْ س ِ
َن َم َن ِ
َ
ُوت َمنْ َماتَ ِم هنا َولَ ْيسَ ِب َميِّتَ ،و َي ْبلَى أنْ َبلِىَ ِم هنا َولَ ْيسَ ِببَالَ ،فالَ
النب ِّيينَ  :إِ هن ُه َيم ُ
اش .أَ ُّيهَا الناسُ ُ ،خ ُذوهَا َعنْ َخات ِِم ِ
ا ْل ِع َط ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َتقُولُوا بِمَا التعْ ِرفونَ  ،فإنه أكثرَ الحَ ق فِيَما تن ِك ُرونَ َ ،واعْ ِذرُوا َمنْ ال ُح هجة لك ْم َعل ْي ِه َ -وأنا ُهوَ  -أل ْم أعْ َم ْل فِيك ْم بِالثق ِل األكب َِر!
َوأَ ْترُك فِي ُك ُم الث َق َل األَصْ َغرَ ! َورَ َك ْز ُ
َان ،وَ َو َق ْف ُت ُك ْم َعلَى ُح ُدو ِد ا ْلحَ الَ ِل َوا ْلحَ رَ ِامَ ،وأَ ْل َبسْ ُت ُك ُم ا ْلعَافِ َي َة مِنْ ع َْدلِي،
ت فِي ُك ْم رَ ا َي َة اْلِيم ِ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
صرُ،
َو َفرَ ْش ُت ُك ُم ال َمعْ ُروفَ مِنْ َق ْولي وَ فِعْ ليَ ،وأرَ ْي ُت ُك ْم َكرَ ائِ َم األ ْخالَ ِق مِنْ َن ْفسِ ي؟ َفالَ َتسْ َتعْ ِملوا الرأيَ فِيَما الَ ي ُْد ِرك َقعْ رَ هُ ال َب َ
ُ
َ
ُ
ص ْف َوهَاَ ،والَ يُرْ َف ُع َعنْ
ور ُد ُه ْم َ
َوالَ َت َت َغ ْل َغ ُل إِلَ ْي ِه الفِ َكرُ .حَ هتى يَظنه الظانُّ أنه ال ُد ْنيَا َمعْ قُولَ ٌة َعلَى َبنِي أ َم هي َةَ ،ت ْم َن ُح ُه ْم َد ّرهَاَ ،و ُت ِ
ْش َي َت َط هعمُو َنهَا بُرْ ه ًَةُ ،ث هم َي ْلف ُ
الَُ هم ِة س َْو ُ
ه ِذ ِه ا ْ
ِظو َنهَا ُج ْملَ ًة!
طهَا َوالَ َس ْيفُهَاَ ،و َك َذبَ الظانُّ لِذلكَ .ب ْل هِيَ مَجه ٌة مِنْ لَذِي ِذ ال َعي ِ

نهج البالغة (ص  )320 -336من الخطبة.22

حقّه عليه السالم في الوالية

َ
ح َكم.
ِير ُخ ّمُ .عيُون المواعِظِ وال ِ
( )203أ َنا صاحِبُ ي َْو ِم َغد ِ

َّللا .وخليفة ه
( )209أَ َنا خليفة محمّد صلى َّللا عليه وآله لست بخليفة ه
َّللا هو المهديّ.

منح المنة(ص .)32

َأوىُ .عيُون المواعِظِ
َّللا صلى َّللا عليه وآله فِي ُك ْمَ ،ومُقي ُم ُك ْم على ُح ُدو ِد دِينِ ُك ْمَ ،وداعِي ُك ْم إلى جَ هن ِة الم َ
ُول ه ِ
( )202أَ َنا َخلِي َف ُة رَ س ِ
ح َكم.
وال ِ

ح َكم.
َّللا صلى َّللا عليه وآله َوم َْوضِ ُع سِ رِّهُ .عيُون الموا ِعظِ وال ِ
ُول ه ِ
( )202أ َنا َخلِي َف ُة رَ س ِ

( )206أَ َنا أَحَ ُّق بِهذا األَم ِْر ِم ْن ُك ْم ،ال أُبايِ ُع ُك ْم وأَ ْن ُت ْم أَ ْولى بِال َب ْي َع ِة لِي.

بكر ،فقيل له :بايع،
َّللا وأَ ُخو
رسول ه ِ
جاءوا ِب َعلِيٍّ عليه السالم يقول :أَ َنا عب ُد ه ِ
ِ
َّللا صلى َّللا عليه وآله ح ّتى انتهوا به إلى أبي ٍ
ُ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
عليه ْم بِال َقرا َب ِة
صار ،واحْ َتجَ جْ ُت ْم
ِ
فقال :أ َنا أحَ ُّق بِهذا األم ِْر ِم ْن ُك ْم ،ال أبايِ ُع ُك ْم وأ ْن ُت ْم أ ْولى بِال َب ْي َع ِة لِي ،أخذ ُتم هذا األ ْمرَ من األ ْن ِ
ِثل ما احْ َتجَ جْ ُتم ِب ِه على
من
رسول ه ِ
َّللا صلى َّللا عليه وآله فأعطوكم المَقا َدةَ ،و َسلهمُوا إليكم األَمارَ ةَ ،وأَ َنا أَحْ َت ُّج عليكم ِبم ِ
ِ
َ
األَ
َ
َ
ه
َّللا  -من أ ْنفُسِ ُكم ،واعرفوا لنا من األمر مث َل ما عَرَ َفت األ ْنصا ُر لَ ُكم ،وإال ّ َفبُوؤُ وا
نصار؛ فأ ْنصِ فُونا  -إنْ ُك ْن ُتم َتخافُون َ
ِ
بِ ُ
الظ ْل ِم ِوأَ ْن ُت ْم َتعْ لَمُون.

بايعَ !.
فقال عمر :إ ّن َ
ك لَسْ تَ َم ْترُوكا ً ح ّتى ُت ِ

ك َش ْط ُرهُ! ا ْش ُد ْد لَ ُه اليو َم أَ ْمرَ هُ؛ لِ َي ُر هد عليك غداً! أَال  -ه
ك
وَّللاِ  -ال أَ ْق َب ُل قو َل َ
فقال له َعلِيٌّ عليه السالم :احْ لِبْ  -يا عم ُر  -حَ ْلبا ً لَ َ
ُ
باي ُعهُ .شرح نهج البالغة (.)33/9
وال أ ِ

رآن ال َك ِري ِْم
مع القُ ِ

( )22أَ َنا األذانُ في الناس.

ُ
كنت...
َّللا َورَ س ُْولِ ِه»:
قال عليه السالم في تفسير قوله تعالىَ «:وأَذانٌ مِنَ ه ِ

تفسير القُمّي(.)222/3

( )23أَ َنا األ ُ ُذنُ الوا ِع َي ُة.

يقول ه
َّللا ع ّز و جلَّ « :و َت ِعيَها أ ُ ُذنٌ وا ِعي ٌَة» .نور الثقلين (.)366/3

( )29أَ َنا اْلِ ْنسانُ إِيّايَ ُتحَ ِّد ُ
ث أَ ْخبارَ ها.

قُ ِر َئ ْ
ت ْاألَرْ ضُ أَ ْث َقالَهَا (  ) 2وَ َقا َل ْاْلِن َسنُ
ت ْاألَرْ ضُ ِز ْل َزا َلهَا (  ) 3وَ أَ ْخرَ جَ ِ
ت عند أمير المؤمنين عليه السالم « :إِ َذا ُز ْل ِز َل ِ
مَا لَهَا (  ) 1ي َْو َمئِ ٍذ ُتحَ ِّد ُ
ث أَ ْخبَارَ هَا ( ُ [ ، ») 2سورَ ةُ الز ْل َزلَةِ ]66 :قال عليه السالم .:نور الثقلين (.)926/3

( )22أَ َنا الرج ُل الذي قا َل ه
ت ْاألَرْ ضُ أَ ْث َقالَهَا ( َ ) 2و َقا َل ْاْلِن َسنُ مَا لَهَا (
ت ْاألَرْ ضُ ِز ْل َزالَهَا ( َ ) 3و أَ ْخرَ جَ ِ
َّللا « :إِ َذا ُز ْل ِزلَ ِ
 ) 1ي َْو َمئِ ٍذ ُتحَ ِّد ُ
ث أَ ْخبَارَ هَا ( ُ [ ،») 2سورَ ةُ الز ْل َزلَةِ] 66 :نور الثقلين (.)926/3

( )22أَ َنا الذي أَ ْن َز َل ه
َّللا ُ فيه َ «:و َت ِعيَها أ ُ ُذنٌ وا ِعي ٌَة» .نور الثقلين ()39/ 3ح .201

( )26أَ َنا الذي قا َل ه
ك وتعالى فيه وفي َع ُدوّ ي « :وَ قِفُ ْو ُه ْم إِ هن ُه ْم َمسْ ؤُ ْول ُ ْونَ » أي عن واليتي  ،يو َم القِيامة .الفضائل
َّللا ُ تبار َ
البن شاذان القُمّي(.)22

( )60أَ َنا الذي قا َل ه
ت َعلَ ْي ُك ْم نِعْ َمتِى َورَ ضِ ُ
ت لَ ُك ْم دِي َن ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
َّللا ُ تعالى فيه وفي حقّي «:ا ْلي َْو َم أَ ْك َم ْل ُ
َن
يت لَ ُك ُم ْاْلِسْ لَ َم دِي ًنا َفم ِ
اضْ ُ
ف ِال ِّ ْثم َفإِنه ه
َّللاَ َغفُو ٌر رحِي ٌم » [ ُسورَ ةُ ا ْلمَائِ َد ِة ] 13 :3فمن أَحَ بهني كانَ مُسلما ً مُؤمنا ً كام َل
ط هر فِى م َْخ َم َ
ص ٍة َغ ْيرَ ُم َتجَ انِ ٍ ٍ
الدين .الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21

( )63أَ َنا الذي قال ه
َّللا ُ سبحانه وتعالى فيّ وفي حقّيَ ...« :ب ْل ِعبَا ٌد ُّم ْكرَ ُمونَ ( َ ) 29ال َيسْ ِبقُو َن ُه ِبا ْل َق ْو ِل َو هُم ِبأَم ِْر ِه َيعْ َملُونَ
([ » )22سورة األنبياء .]23:الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21

( )62أَ َنا الذي ق ّد َم الصدق َة .نور الثقلين (.)292/3

َار ِج]20:بمعنى
( )61أَ َنا الذي َن َز َل على أَعْ دائي« :سَأ َ َل سَائِ ٌل ِب َع َذا ٍ
ب َواق ٍِع (  ) 3لِّ ْل َكف ِِرينَ لَ ْيسَ لَ ُه و دَافِعٌ(ُ [»)2سورَ ةُ ا ْل َمع ِ
من أنكر واليتي وهو النعمان بن الحارث اليهوديّ.

َث ه
اّلِل جَ ْه َد أَ ْي َمن ِِه ْم َال َي ْبع ُ
َّللا ُ مَن َيم ُ
الناس
( )62أَ َنا أولى
ُوت َبلَى َوعْ ًدا َعلَ ْي ِه حَ ًقّا وَ لَكِنه أَ ْك َثرَ
الناس بهذ ِه اآليةَ « :و أَ ْق َسمُواْ ِب ه ِ
ِ
ِ
َال َيعْ لَ ُمونَ » [ ُسورَ ةُ ال َنحْ ِل .]39:تفسير العياشي (.)321/3

( )63أَ َنا الذاكرُ.

يقول ه
آل ِع ْمرَ انَ  ]1:ونحن أصحاب
وب ِه ْمُ [ ») 363 (...سورَ ةُ ِ
َّللا ع هَز وجَ له « :الذِينَ ي َْذ ُك ُرونَ ه َ
َّللا قِ َيمًا َوقُعُو ًدا َو َعلَى ُج ُن ِ
األعراف.

نور الثقلين (.)366/3

ك األذانُ  ،نور الثقلين (.)366/3
( )69أَ َنا ذل َ

َّللا صلى َّللا عليه وآله.
ك الر ُج ُل ال َسلَ ُم لِرَ سُو ِل ه ِ
( )62أَ َنا ذل َ

يقول ه
َّللا ع هَز وجَ لهَ ...« :ورَ ُجالً َسلَمًا لِّرَ ج ٍُلُ [ ، »...سورَ ةُ ُّ
ي هذه األمّة أال ،وقد ُجع ُ
ِلت
الزم َِر ] 16:22ومن ولدي مهد ّ
ح ّج َتكم ،بِب ُْغضي يُعْ رَ فُ المُنافقون ،وبِمَحَ هبتي ا ْم َتحَ نَ ه
ك إال ّ مؤمنٌ  ،وال
َّللا ُ المؤمنين ،هذا عه ُد ال َنبِيّ األُمّيّ إليه  « :إِ ّنه ال يُح ّب َ
ك إال ّ م ٌ
ُنافق » .نور الثقلين ( .366/3وانظر نور الثقلين ()229-223/2
يُبغض َ

ح  23عن مجمع البيان وروى الحاكم الحسكاني.

ُ
الصادق .نور الثقلين (.)366/3
( )62أَ َنا ذلك

ّ
المؤذنُ .
ك
( )66أَ َنا ذل َ

ّ
وقال عليه السالمَ « :وأَذانٌ مِنَ ه
المؤذنُ  .نور الثقلين (.)366/3
َّللاِ وَ رَ س ُْولِ ِه» أَ َنا ذلك

( )300أَ َنا ُذو ال َق ْلبِ.

وقال عليه السالم :يقول ه
ك لَ ِذ ْكرَ ى لِمَن َكانَ لَ ُه َق ْلبٌ » [ ُسورَ ةُ
َّللا ع هَز وجَ له « :إِنه فِى َذ لِ َ

ق] 30 :نور الثقلين (.)366/3

ح َن ُة.
( )303أَ َنا رَ حَ ى جَ َه هنم الدائرةُ ،وأَضْ راسُها الطا ِ

مفتر  .نور الثقلين (.)366/3
وقال عليه السالم :يا أيّها الناسُ  ،لعلّكم ال تسمعون قائالً يقول مث َل قولي بعدي إال ّ ٍ

ح َكم.
( )302أَ َنا صاحِبُ « َه ْل أَ َتى »ُ .عيُون الموا ِعظِ وال ِ

َّللا الوُ ْث َقى التى ال ا ْنفِصا َم لَها ه
وَّللا ُ سمي ٌع علي ٌم.
( )301أَ َنا عُرْ َوةُ ه ِ

الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21

َّللا ا ْلوُ ْثقى َ ،و َكلِ َم ُة ال َت ْق َوى .
( )302أَ َنا عُرْ َو ِة ه ِ

قال أمير المؤمنين في خطبته .:نور الثقلين ()22/3ح  .29عن التوحيد للصدوق.

( )303أَ َنا « َع هم َي َتسَا َءل ُ ْونَ » َعنْ َوال َيتِي  ،ي َْو َم القُيا َمةِ.

الفضائل البن شاذان (ص .)22

َ
ض ،وَ صاحِبُ األعْ رافِ.
انَ ،وصاحِبُ الحَ ْو ِ
خازنُ ال ِ
ج َن ِ
النارَ ،و ِ
( )309أ َنا َقسِ ي ُم ِ

عارفٌ ِبأهْ ِل ِوال َيتِهَِ ،وذلِك َق ْول ُ ُه تعالى « :إ هنما أ ْنتَ ُم ْن ِذ ٌر َولِ ُك ِّل َق ْو ٍم
قال عليه السالمَ :ولَ ْيسَ ِم هنا أهْ َل الب ْي ِ
ت إما ٌم ّإال َوه َُو ِ
هاد»[ ،الرعد .]2 :31

ّ
المؤذن في الدنيا واآلخرة .نور الثقلين (.)366/3
( )302أَ َنا

ح َكم.
ص ِّد ُق بِخا َت ِم ِه في الصالةُِ .عيُون المواعظ وال ِ
( )302أَ َنا ال ُم َت َ

( )306أَ َنا المُحْ سِ نُ .

َّللا ع هَز وجَ له « :إَنه ه
يقول ه
َّللاَ لَمَعَ الُمحْ سِ نِ ْينَ » .نور الثقلين(.)366/3

ح َكم.
ال األعْ رافُِ .عيُون المواعظ وال ِ
( )330أَ َنا مِنْ ِرجَ ِ

َّللاِ تعالى التي أَ ْن َع َم ه
( )333أَ َنا نِعْ َم ُة ه
َّللا ُ بِها على َخ ْلقِهِ.

َن ال َن ِعي ِْم ».
في قوله تعالى « ُث هم لَ َنسْ َئلَنه ي َْو ِمئِ ٍذ ع ِ

الفضائل البن شاذان القُمّي(ص )22

( )332أَ َنا ال ُن ْق َط ُة َتحْ تَ البا ِء [في ِ :بسْ م ه
حي ِْم ].
من الرَ ِ
َّللاِ الرَ حْ ِ
ِ

ّ
الحق ()902/2
مشارق أنوار اليقين للبرسي (ص  ، )23مناقب شهرآشوب ( )26/2وفيه  :أنا النقطة أنا الخط  ،وإحقاق
عن ينابيع المودّة ( 96و ، )202وفي شرح القيصريّ  :ص  332فصل  2من المقدّمة  :أنا نقطة باء البسملة والسبزواري
في شرح األسماء الحسنى (.)3/3

( )331أَ َناَ ،وأ ْه ُل َب ْيتِي الذين أَ ْورَ َث َنا ه
َّللا ُ األرْ ضَ َو َنحْ نُ ال ُم ّتقُ ْونَ واألرْ ضُ ُكلُّها لَ َنا .الكافي للكليني عن أبي جعفرعليه السالم
قال :وجدنا في كتاب علي عليه السالم.

ه
وَّللا  -اْلما ُم المُبِيْنُ  .أُبِيْنُ
َّللا صلى َّللا عليه وآله .تفسير الصافي (/ 3
ُول ه ِ
الحق من الباطِ ِل ،وَ ِر ْث ُت ُه من رَ س ِ
( )332أَ َنا  -ه َ
.)222

( )333أَ َنا َوجْ ُه ه
َّللاِ تعالى في ال َسمَواتِ .الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21

( )339أَ َنا ،وعمّي وأخي وابن عمّي.

فالق الحبّ والنوى  ،ال يل ُج النارَ لنا ُمحِبٌّ  ،وال يدخ ُل الج ّنة لنا مُبغضٌ  ،يقو ُل ه
من خطبة له عليه السالم :و ه
َّللا َع هز و
َّللاِ ِ
ف ِرجَ ا ٌل َيعْ ِرفُونَ ُك هال ِبسِ ْي َم ُه ْمُ [ »...سورَ ةُ ْاألَعْ رَ افِ .] 29/2:نور الثقلين(.)366/3
جلهَ ...« :و َعلَى األََْ عْ رَ ا ِ

( )332أَ َنا ،وعمّي حمزة ،وأخي جعفر ،وابن عمّي عبيدة.

هدت ه
كنت عا ُ
ُ
َّللا تعالى ورسوله أَ َنا وعمّي حمزة وأخي
عن أمير المؤمنين في حديث طويل يقول فيه عليه السالم :ولقد
ّ
أمر وفينا به هّلِل تعالى ولرسوله صلى َّللا عليه وآله فتقدّمني أصحابي وتخل ُ
فت بعدهم لما أراد
جعفر وابن عمّي عبيدة .على ٍ
ه
َّللا تعالى ،فأنزل ه
ه
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ص َدقوا مَا َع َهدوا َّللاَ َعل ْي ِه ف ِمنهُم مهن قضَى نحْ َب ُه وَ ِمنهُم من يَنتظِ ُر َو مَا
َّللا فيناِّ « :منَ الم ُْؤ ِمنِينَ ِرجَ ا ٌل َ
َب هدلُو ْا َت ْبدِيالً » [ ،سورة األحزاب  :]21/11حمزة وجعفر و عبيدة.

نور الثقلين( )232/2عن الخصال للصدوق.

( )332أَ َنا  -ه
وَّللا  -ال ُم ْن َتظِ ُر  -يا أخا اليهود  -وما بد ُ
ّلت َت ْب ِد ْيالً.

الفضائل البن شاذان القُمّي (ص .)21

َّللا المتينُ الذي أَمَرَ ه
َّللا ُ تعالى خل َق ُه أَنْ َيعْ َتصِ مُوا ِبهِ.
( )336أَ َنا حب ُل ه ِ

َّللا جَ مِيعا ً» .الفضائل البن شاذان (ص .)21
في قوله تعالىَ « :واعْ َتصِ مُوا بِحَ ْب ِل ه ِ

فضائل ُه في الحديث الشريف

( )320أَ َنا أتقاكم هّلِل وأعلمكم بحدود ه
َّللا .كنز العمال ()236/33ح .23692

حوض الرسول صلى َّللا عليه وآله المنافقين.
( )323أَ َنا أَ ُذو ُد عن
ِ

كنز العمال ( )332/31ح  19222و( )236/33ح .23692

ْت يوما ً قط وال ُك ِذب ُ
( )322أَ َنا الذي ما َك ِذب ُ
ح َكم.
ْتُ .عيُون المواعِظِ وال ِ

( )321أَ َنا الذي اختارني ه
َّللا تعالى من خلقه .الفضائل البن شاذان (ص .)21

( )322أَ َنا الذي بِ ِه يُع َب ُد ه
َّللاُ .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

( )323أَ َنا الذي بي اهتديت ْم .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

( )329أَ َنا الذي تزو ُرهُ مالئك ُة السموات .الفضائل البن شاذان القمي(ص .)21

( )322أَ َنا الذي تصدهقَ الخاتم .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

ح َكم.
( )322أَ َنا الذي ُسدّت األبوابُ وفُتِ َح با ُبهُُ .عيُون المواعظ وال ِ

( )326أَ َنا الذي قال رسول ه
ُ
َّللا صلى َّللا عليه وآله فيه َ « :منْ
كنت موالهُ فعليٌّ موالهُ».

الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

َ
قار ،و ال فتى إال ّ َعلِيّ » .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
( )310أ َنا الذي قال ف ّي األمينُ جبرئيلُ« :ال سيفَ إال ّ ذو ال َف ِ

رسول ه
َّللاِ صلى َّللا عليه وآله.
( )313أَ َنا أَوه ُل رَ ج ٍُل أَسْ لَ َم مَعَ
ِ

سمعت عل ّياًعليه السالم يقول :صلّ ُ
ُ
يت قبل الناس سبع سنين ،وك ّنا نسج ُد وال نركعُ ،وأَوه ُل صال ٍة
رواه أَبُو داوُ د الطيالسي:
فقلت :يا رسول ه
َّللا ،ما هذا؟ قال :أُمِرْ ُ
ُ
ت به .ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (-222/31
ركعنا فيها صالةُ العصر،
.)226

( )313أَ َنا بابُ ه
َّللا الذي يُؤتى منه.

الفضائل البن شاذان القُمّي(ص )21نور الثقلين ( 22)262/2و(.13)93/3

( )312أَ َنا بابُ مدينة علم رسول ه
ح َكم.
َّللا صلى َّللا عليه وآلهُ .عيُون الموا ِعظِ وال ِ

ُ
( )311أَ َنا بابُ مدينة العلم وخازنُ علم رسول ه
ووارث ُه.
َّللا صلى َّللا عليه وآله

نورالثقلين(.)366/3

بيت ه
( )312أَ َنا ُ
النار .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
ك بواليتي ومحبّتي أَمِنَ من
َّللا َمنْ َد َخلَه كانَ آمِناً .ف َمنْ تم ّس َ
ِ

( )313أَ َنا ترجمانُ ه
َّللاِ .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

َّللا الظاهرُ.
( )319أَ َنا جنبُ ه ِ

الفضائل البن شاذان القُمّي (ص  )21ونور الثقلين()93/3و()262/2ح .22

ح َكم.
( )312أَ َنا حام ُل اللوا ِء يو َم القيامةُِ .عيُون المواعظ وال ِ

أهل َم هك َة بِأم ِْر ه
َّللاِ تعالى .
( )312أَ َنا حام ُل سور ِة
التنزيل إلى ِ
ِ

الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21

َّللا تعالى على َخ ْلقِهِ .الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21
( )316أَ َنا ُح ّج ُة ه ِ

( )320أَ َنا حَ يه على الصالةِ .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

َ
الح .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
( )323أ َنا حَ يه على ال َف ِ

العمل .الفضائل البن شاذان القُ ّمي(.)22
( )322أَ َنا حَ يه على َخي ِْر
ِ

َ
َّللا ومُختا ُرهُ من َخ ْلقِهِ .الفضائل البن شاذان (ص .)21
علم ه ِ
( )321أ َنا خازنُ ِ

الحوض؛ فه ْل داعي المؤمنينَ غيري؟.
األنام إلى
( )322أَ َنا داعي
ِ
ِ

الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

ح َكم.
ْنُ .عيُون المواعظ وال ِ
( )323أَ َنا ُذو ال َقرْ َني ِ

ح َكم.
( )329أَ َنا الرَ ضيُّ ُ .عيُون المواعظ وال ِ

ح َكم.
( )322أَ َنا الساقِي عَلى الحَ ْوضُ .عيُون المواعِظِ وال ِ

( )322أَ َنا السالِ ُ
ح َكم.
ك المَحَ جه ة ال َبيْضاءَُ .عيُون المواعظ وال ِ

( )326أَ َنا س ّي ُد ْ
خير األ ْن ِبيا ِء .نور الثقلين(.)366/3
األوصِ يا ِء و وَ صِ يُّ
ِ

رسول ه
َّللاِ صلى َّللا عليه وآله وأهلي وولدي يو َم الكسا ِء.
( )330أَ َنا صاحبُ دعو ِة
ِ

نور الثقلين( 26)223/2عن كتاب الخصال للصدوق في احتجاج علي عليه السالم على أبي بكر ،قال :فأنشدك ه
باّلِل أليَ
وألهلي وولدي آي ُة التطهير من الرجس ،أ ْم لك وألهل بيتك؟ قال :بل ،لك وألهل بيتك .قال عليه السالم :فأنشدك ه
باّلِل أَ َنا
صاحبُ دعوة رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله وأهلي وولدي يوم الكساء «الله ّم هؤالء أهلي إليك ال إلى النار؟ أم أنت؟ قال:
بل ،أنت وأهل بيتك.

َ
ح َكم.
وح التِي َمنْ رَ ِكبَها َنجَ اُ .عيُون المواعِظِ وال ِ
( )333أ َنا صاحِبُ َسفِي َن ِة ُن ٍ

ح َكم.
( )332أَ َنا صاحبُ الطائ ِِر ال َم ْش ِويُّ .عيُون المواعِظِ وال ِ

( )331أَ َنا صاحب العصا والميسم .علل الشرائع للصدوق وعنه نور الثقلين (.)62/2

ح َكم.
( )332أَ َنا صاحِبُ ِع ْل ِمهَِ ،وال ُم ْنفِي َع ْن ُه َغمههُ .عيُون المواعظ وال ِ

( )333أَ َنا الصّاد ُ
ح َكم.
ِق األمِينُ ُ .عيُون الموا ِعظِ وال ِ

( )339أَ َنا صِ ُ
راط ه
َّللاِ .نور الثقلين(.)263 /2

آمنت قب َل أَنْ يُؤمِنَ أَبُو َب ْك ٍر وأَسْ لَم ُ
ُ
( )332أَ َنا الصِ ِّدي ُ
ْت قب َل أَنْ يُسْ لِ َم .أنساب األشراف ( )126/2والجوهرة (ص
ْق األَ ْك َبرُ،
.)2

( )332أَ َنا الصِ ِّدي ُ
ْق األَ ْك َبرُ ،ال َيقُولُها َبعْ دِي ّإال كا ِذبٌ .

الفضائل الخمسة ( 222 /3و  226و  .)212والمستدرك للحاكم (.)332/1

ُ
...صليت قبل الناس بسبع سنين قبل أن يعبُده أح ٌد من هذه األمّة .المستدرك (.)332/1
وفيه:

( )336أَ َنا الصِ ِّدي ُ
ْق األَ ْك َبرُ ،ال َيقُولُها َبعْ دِي إال ّ َك هذابٌ .

كنز العمال( 322/31ح  )19126وفيه :لقد صليت قبل الناس سبع سنين .كنز العمال ( 322/31و 329ح  19126وح
َّللا مع رسول ه
 )19200وفيه :عبدت ه
َّللا سبع سنين قبل أن يعبد أحد من هذه األمّة (عن حبة) كنز العمال( 322/31ح
.)19160

( )390أَ َنا الصِ ِّد ْي ُق األَ ْك َبرُ .والفار ُْو ُق األَوه لُ.

ُ
ُ
قال عليه السالم غير م ّرةٍ :أَ َنا الصِ ِّدي ُ
وصليت قبل صالته.
أسلمت قب َل إسالم أبي بكر،
ْق األَ ْك َبرُ .والفار ُْو ُق األَوه لُ،

وروى عنه هذا الكالم بعينه أَبُو محمد بن قتيبة في كتاب المعارف وهو غير م ّتهم .ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة
(.)322/2

ار ،وَ قا ِم ُع األضْ دَادِ.
ُول ه ِ
( )393أَ َنا صِ ْنوُ رَ س ِ
َّللا صلى َّللا عليه وآله َو ِ
نامَ ،ومُجا ِه ُد ال ُكفّ ِ
المَ ،وكاسِ ُر األصْ ِ
الساب ُق إلى اْلسْ ِ
ح َكم.
ُعيُون المواعظ وال ِ

ِن .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
( )392أَ َنا صَالةُ المُؤم ِ

( )391أَ َنا عب ُد ه
ْق األَ ْك َبرُ .ال َيقُولُها َبعْ دِي ّإال كا ِذبٌ ُم ْف َت ٍر ،صلّ ُ
َّللاِ ،وأَ ُخو رسولِهِ ،وأَ َناالصِ ِّدي ُ
يت قبل الناس بسبع سنين  -وفي
أسلمت قبل إسالم أبي بكر ،وصلّ ُ
ُ
يت قبل صالته بسبع.
غير رواية الطبري :أنا الصدّيق األكبر وأنا الفاروق األوّ ل،

شرح نهج البالغة ( .)200/31و( .)222/31وانظر نور الثقلين (.)239/2و سنن ابن ماجه القزويني( )22/3والعسكري
في كتاب األوائل (ص  )63وخصائص النسائي و تاريخ دمشق ( )33/3ترجمة اْلمام عليه السالم بتعليق المحمودي.

( )392أَ َنا َعلَ ُم ه
َّللا .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

( )393أَ َنا َعلَ ُم ه
َّللا على الصراط .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

ح َكم.
( )399أَ َنا َعلَ ُم المُؤ ِمنِينَ عليهُ .عيُون المواعِظِ وال ِ

ف ال َن ِبيّ صلى َّللا عليه وآله و َك َسرْ ُ
( )392أَ َنا َعلَ ْو ُ
ت األَصْ نا َم.
ت على َكتِ ِ

الفضائل البن شاذان(ص .)22

( )392أَ َنا َع ْي َب ُة ِع ْلم رسو ِل ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
ِ

( )396أَ َنا َعيْنُ ه
َّللاِ َولِسا ُن ُه الصاد ُ
ِق َو َي ُدهُ ا ْل َم ْبس ُْو َط ُة.

نور الثقلين ( 22)262/2و(.13)93/3

( )320أَ َناالفاروق األكبر .علل الشرائع للصدوق وعنه نور الثقلين (.)62/2

( )323أَ َنا الفار ُْو ُق َب ْينَ ا ْلحَ ِّق َوا ْلباطِ ِل.

ص ِدي ُ
ُ
ْق األَ ْك َب ُر وَ أَ َنا الفار ُْو ُق َب ْينَ ا ْلحَ ِّق
سمعت عل ّيا ً عليه السالم على منبر البصرة ،وهو يقول :أَ َنا ال ّ
قالت معاذةُ العدوي ُة:
ْت َق ْب َل أَنْ يُسْ لِ َم أَبُو َب ْك ٌر َوآ َم ْن ُ
َوا ْلباطِ ِل؛ أَسْ لَم ُ
ت َق ْب َل أَنْ ي ُْؤمِنَ .

اْلعالم بحقيقة إيمان أمير المؤمنين عليه السالم في كنز الفوائد :ص  293والحظ تاريخ دمشق ( )93/3ح ( )22من
ترجمة أمير المؤمنين عليه السالم.

( )322أَ َنا قائ ُد السابقينَ إلى الج ّنةِ .الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21

ران إلى ربّي.
( )321أَ َنا قائِ ُد ا ْلم ُْؤ ِمنِ ْينَ إلى الخيرا ِ
ت وال ُغ ْف ِ

الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

قابضُ
َّللا الذي ال َي ُر ُّدهُ عن القوم الُمجْ ِرمين.
األرواح ،وبَأْسُ ه ِ
( )322أَ َنا ِ
ِ

نور الثقلين(.)366/3

ح َكم.
( )323أَ َنا قُ ْد َوةُ أهْ ِل ال ِكسَاءُ .ع ُيون المواعظ وال ِ

( )329أَ َنا القُرْ آنُ الناطِ ُق وكتابُ ه
َّللاِ الجامعُ .أسرار الشريعة (.)12

وقال عليه السالم :ذلك ا ْلقُرْ آنُ َفاسْ َت ْنطِ قُوهَُ ،ولَنْ َي ْنطِ قَ َ ،ولَكِنْ أ ُ ْخ ِب ُر ُك ْم َع ْنهُ .نهج البالغة (ص  )221الخطبة .332

ُ
الفاروق األكبرُ ،وأَ َنا صاحبُ العصا والميسم .علل الشرائع للصدوق وعنه نور
والنار ،وأَ َنا
َّللا بينَ الج ّن ِة
( )322أَ َنا َقسِ ْي ُم ه ِ
ِ
الثقلين(.)62/2

والنار .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
( )322أَ َنا َقسِ ْي ُم الج ّن ِة
ِ

النار هذا لي و هذا لَكِ .
( )326أَ َنا َقسِ ْي ُم
ِ

ٌ
وفريق
ابن أبي الحديد شرح نهج البالغة ( :)290/2قال ابن قتيبة :أراد إنّ الناس فريقان  :فريق معي فهم على هدىً ،
عليه فهم على ضاللةٍ ،كالخوارج.

قال ابن أبي الحديد :ولم يجسُرْ ابنُ قتيبة أنْ يقول «:وكأهل الشام » يتو ّرعُ ،يزعم! ث ّم إنّ ه
َّللا أنطقه بما تورّعَ عن ذكره،
فقال متمّما ً للكالم بقوله :فأنا قسي ُم النار ،نصفٌ في الج ّنة معي ،ونصفٌ في النار ،قال :وقسي ٌم في معنى مُقاسم ،مثل جليس
وأكيل وشريب.

ُ
قلت :قد ذكر أَبُو عبيد الهروي هذه الكلمة في (الجمع بين الغريبين) قال :وقال قو ٌم :إ ّنه لم يرد ما ذكره ابن قتيبة ،وإ ّنما
ُ
ً
للنار .شرح نهج البالغة (
أراد عليه السالم :هو قسي ُم النار والج ّنة يوم القيامة حقيقة ،يق ّس ُم األ ّم َة ،فيقولُ :هذا لِلج ّنةِ ،وهذا
ِ
.)316/36

( )320أَ َنا َكهْفُ األَرَ ا ِم ِل .الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)22

( )323أَ َنا لِسانُ الصا ِدقِينَ  .الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21

َّللا الناطِ ُق .الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21
( )322أَ َنالِسانُ ه ِ

( )321أَ َنا مُخاطِ بُ ُّ
ح َكم.
سُ .عيُون المواعظ وال ِ
بان على ِم ْنب َِر ُك ْم باأل ْم ِ
الثعْ ِ

ح َكم.
( )322أَ َنا ُم َطلِّ ُق ال ُّد ْنيا َثالثا ً ال رَ جْ َع َة لِيَ فِيهاُ .عيُون المواعظ وال ِ

ح َكم.
( )323أَ َنا ُم َكلِّ ُم ال ِذ ْئبُِ .عيُون المواعظ وال ِ

( )329أَ َنا م ُْؤتِ ُم ال َبنِينَ والبَناتِ .نور الثقلين (.)366/3

( )322أَ َنا ِميْزانُ القِسْ طِ لِي َْو ِم القِيا َمةِ .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

ِين ه
ح َكم.
َّللاُِ .عيُون الموا ِعظِ وال ِ
( )322أَ َنا الناصِ ُر لِد ِ

( )326أَ َنا ال َنبَأ ُ العَظِ ْي ُم الذِي أَ ْك َم َل ه
َّللا ُ تعالى بِ ِه ال ِد ْينَ يو َم َغ ِدي ِْر ُخ ٍّم َ
وخ ْيبَر.

الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

( )360أَ َنا َنجْ ُم ه
َّللاِ الزا ِهرُ .الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21

( )363أَ َناالهادِي.

َّللا صلى َّللا عليه وآله ال ُم ْن ِذ ُر وأَ َنا الهادي .المستدرك(.)310/1
قال عليه السالم :رسو ُل ه ِ

ْن َو َز ْو ُج األَرام ِِل * َوأَ َنا
قال أمير المؤمنين عليه السالم في خطبة :أَ َنا الهادِي * أَ َنا ا ْل ُم ْه َتدِي * وَ أَ َنا أَبُو ا ْليَتامى َوا ْلمَسا ِكي ِ
ف * َوأَ َنا قائِ ُد ا ْلم ُْؤ ِمنِ ْينَ ؛ * َوأَ َنا حَ ْب ُل ه
َّللا ا ْلوُ ْثقى َ ،و َكلِ َم ُة الت ْقوى *
ف َومَأْ َمنُ ُك ِّل خائِ ٍ
ض ِع ْي ٍ
ْن * َوأَ َنا عُرْ َو ِة ه ِ
َم ْلجأ ُ ُك ِّل َ
َّللا ا ْل َمتِي ِ
َّللا الذي َيقُ ْولُ{ :أَنْ َتقُ ْو َل َن ْفسٌ يا حَ سْ رَ تى عَلى ما َف هر ْط ُ
َّللا َولِسا ُن ُه الصهاد ُ
ت في
ِق َو َي ُدهُ ا ْل َم ْبس ُْو َط ُة * َوأَ َنا جَ ْنبُ ه ِ
َوأَ َنا َعيْنُ ه ِ
َ
َ
ه
ه
ب ه
ْ
ُ
َ
ْ
َّللاِ } [الزمرَ * ]39/وأ َنا َي ُد َّللاِ ال َم ْبسُوطة عَلى عِبا ِد ِه ِبالرحْ َم ِة َوالم َْغفِرَ ِة * َوأ َنا بابُ حِط ٍة َمنْ عَرَ َفنِي َو َعرَ فَ حَ ِّقي
جَ ْن ِ
َ
َ
ه
ْ
ه
ْ
ُ
ِّ
َ
َّللا َوعَلى رَ س ُْولِهِ .الصدوق في
َف َق ْد عَرَ فَ رَ هبهُ؛ ألني َوصِ يُّ َنبِ ِّي ِه في أرْ ضِ ِه َوحُجه ت ُه عَلى َخلقِهِ ،ال ُين ِك ُر هذا إال را ٌّد َعلى ِ
التوحيد )32/3( :الحديث ( )32من الباب)31( :

خيَرَ ةُ ْ
ح َكم.
األخيارُ .عيُون المواعظ وال ِ
( )362أَ َنا َوابْنُ َعمِّي ِ

ضَ ،كما أنه ال ُّنجُو َم أمانٌ ألهْ ِل السمَا ِء.
( )361أَ َنا َوأهْ ُل َب ْيتِي أ َمانٌ أل ْه ِل األرْ ِ

ح َكم.
ُعيُون المواعظ وال ِ

( )362أَ َنا َو ِز ْي ُر المُصْ طفى  .الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21

( )363أَ َنا َو ِز ْي ُر َنبِيِّ الرَ حْ َمةِ ،وخي ُر الوصيّين .فرائد السمطين (.)133/3

ح َكم.
الولِيُّ ُ .عيُون المواعِظِ وال ِ
( )369أَ َنا َ

َّللا القويُّ .
( )362أَ َنا ي ُد ه ِ

الفضائل البن شاذان القُمّي(ص  )21ونور الثقلين ( )93/3ح  13و ( )262/2ح .22

ْن .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
( )362أَ َنا َيعْ سُوبُ ال ِدي ِ

( )366أَ َنا َيعْ سُوبُ الم ُْؤ ِمنِ ْينَ  .المفيد -الجمل (ص .)332

ُ
رأيت عل ّيا ً عليه السالم وقد دخل بيت مال البصرة فلمّا رأى ما فيه قال :يا صفرا ُء بيضا ُء ُغرّي
وقال أَبُواألسود الدؤلي
َ
َغيْرى ،الما ُل يعسوبُ الظلمة وأ َنا َيعْ سُوبُ المؤمنين.

فال  -ه
وَّللا  -ما التفتَ إلى ما فيه ،وال ف ّكر في ما رآه منه وما وجدته عنده إال كالتراب.

( )200أَ َنا َيعْ سُوبُ الم ُْؤ ِم ِن ْينَ حَ قّاً.

َ
َ َ
َ
ار ،وأَ َنا صاحِبُ
قال . . . :أ َنا َيعْ سُوبُ الم ُْؤ ِمنِ ْينَ  ،وأ َناأوه ُل السابقينَ وخليف ُة رسو ِل ربِّ العالَمِينَ  ،وأ َنا َقسِ ْي ُم الجَ هن ِة وال َن ِ
األَعْ رافِ.

تفسير العياشي()322/2رقم  .3322وعنه بحار األنوار (.)2/119/2

خطب أمير المؤمنين عليه السالم فقالَ :سل ُ ْونِي قبل أن تفقدوني فأ َنا َع ْي َب ُة رسُول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله َسل ُ ْونِي فأ َنا َف َقأْ ُ
ت
ُ
َع ْينَ الفِ ْت َن ِة ِبباطِ نِها وظاه ِِرهاَ ،سلُوا َمنْ عن َدهُ عل َم البَاليا والمَنايا والوَ صايا و َفصْ ُل الخطابَ ،سل ْونِي فأ َنا يعسُوبُ المُؤ ِمنِ ْينَ
ِائة أو ُتضِ ُّل م ً
حَ قّاً ،وما من فِ َئ ٍة تهدي م ً
ِائة إال ّ َو َقد أُت ُ
ِيت بِقائِدِها.

بحاراألنوار ()332/29ح  20عن كتاب المحتضرللحسن بن سليمان من كتاب ال ُخ َطب لعبدالعزيزبن يحيى الجلودي،
وانظر شرح نهج البالغة البن أبي الحديد (.)222/36

( )203أ َنا يعْ سُوبُ المُؤ ِمنِينَ  ،والما ُل َيعْ سُوبُ الفُجّار.

ح َكم.
ابن أبى الحديد في شرح نهج البالغة ()222/36و ُعيُون المواعظ وال ِ

عند وفاة ال َن ِبيّ صلى َّللا عليه وآله

انَ ،ودافِ ُنهُ.
ول ه ِ
( )202أَ َنا َغاسِ ُل رَ ُس ِ
َّللا صلى َّللا عليه وآله َوم ُْد ِر ُج ُه في األ ْك َف ِ

ح َكم
ُعيُون المواعظ وال ِ

َّللا صلى َّللا عليه وآله.
( )201أَ َنا قاضِ ي الديْن عن رسو ِل ه ِ

ح َكم وفيه :قاضي دين رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله.
الفضائل البن شاذان (ص ُ .)21عيُون المواعظ وال ِ

( )202أَ َنا عب ُد ه
ت َن ِبيه الرَ حْ َمةَِ ،و َن َكحْ ُ
َّللاِ ،وأ ُخو رسُولِهِ ،ال َيقُولُها أَحَ ٌد قبلي وال بعدي إال ّ َك ّذابٌ َ ،و ِر ْث ُ
ت َس ِّي َد َة نِسا ِء ه ِذ ِه
األ ُ همةَِ ،وأَ َنا خا ِت ُم الوَ صِ يّين.

ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)222/2

وقال في خطب ٍة له عليه السالمَ :ولَ َق ْد َعلِ َم ا ْلمُسْ َتحْ َف ُ
ب ُمحَ مهد صلى َّللا عليه وآله أَ ِّني لَ ْم أَ ُر هد َعلَى ه
َّللا َوالَ َع َلى
ظونَ مِنْ أَصْ حَ ا ِ
َ
َ
ه
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ه
رَ سُولِ ِه سَاع ًَة َق ُّطَ ،ولَ َق ْد َوا َس ْي ُت ُه ِب َن ْفسِ ي فِي ا ْلم ََواطِ ِن التي َتنكصُ فِيهَا االََ ْبطا ُل َو َت َتأخ ُر االََ قدَا ُمَ ،نجْ َد ًة أكرَ َمنِي َّللا ِبهَاَ .ول َق ْد
قُ ِبضَ رَ سُو ُل ه
ت َن ْف ُس ُه فِي َك ِّفيَ ،فأ َ ْمرَ رْ ُتهَا َعلَ ُى وَ جْ ِهيَ .ولَ َق ْد وُ لِّ ُ
َّللا صلى َّللا عليه وآله َوإِنه رَ أْ َس ُه لَ َعلَى ص َْد ِريَ .ولَ َق ْد سَالَ ْ
يت
ُ
َ
ت الدا ُر وا ْ
الََ ْفنِ َي ُة َمالٌََ َيه ِْبطَ ،و َمالٌََ َيعْ ُرجَُ ،ومَا َفارَ َق ْ
ت َس ْمعِي َه ْي َنم ٌَة
ض هج ِ
ُغسْ لَ ُه صلى َّللا عليه وآله َوا ْل َمالَئِ ُك ُة أعْ َوانِيَ ،ف َ
حهِ.
صلُّونَ َعلَ ْي ِه حَ هتى َوارَ ْي َناهُ فِي ض َِري ِ
ِم ْن ُه ْمُ ،ي َ

جهَا ِد َعدُوِّ ُك ْمَ ،ف َوالذِي الَََ إِل َه إِاله ه َُو إِ ِّني لَ َع َلى
َف َمنْ َذا أَحَ ُّق ِب ِه ِم ِّني حَ ّيا ً َو َميِّتاً؟ َفا ْنفُ ُذوا َعلَى َبصَائ ِِر ُك ْم َو ْل َتصْ ُد ْق نِيها ُت ُك ْم فِي ِ
جَ ا هد ِة ا ْلحَ ِّقَ ،وإِ هن ُه ْم لَ َعلَى م ََزله ِة ا ْلبَاطِ ِل .أَقُو ُل مَا َتسْ َم ُعونَ َ ،وأَسْ َت ْغفِ ُر ه
َّللا لِي َولَ ُك ْم! نهج البالغة (ص )132 - 133الخطبة
.362

يوم فتح َم هك َة

( )22أَ َنا كتب ُت ُه بي َننا وبينَ ال ُمشركينَ .

قال عليه السالم عن كتاب الصلح في ال ُح َديْبية :إنّ ذلك الكتاب أَ َنا َك َت ْب ُت ُه بي َننا وبينَ المشركين ،واليو َم أك ُت ُب ُه إلى أبنائهم كما
العاص :سبحانَ ه
كان رسول ه
َّللا ،أَ ُتش ِّبهُنابال ُكفّار ؟ ونحنُ
َّللا صلى َّللا عليه وآله َك َت َب ُه إلى آبائهم شبها و مثالً ،فقال عمرُو بنُ
ِ
مسلمون !.

فقال علي عليه السالم :يابنَ النابِغة ،ومتى لم تكنْ للكافرينَ ول ّيا ً وللمسلمين عدوّ اً ؟!

فقام عمرٌو ،وقال :ه
ك مجلسٌ بع َد اليوم.
وَّللا ،ال يجم ُع بيني وبي َن َ

وَّللا  -إ ّني ألرجُو أنْ ُيظهرَ ه
فقال علي عليه السالم :أما  -ه
َّللا ُ عليك وعلى أصحابك.

ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)211/2

َ
فتح م ّك َة .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
( )26أ َنا صاحبُ ِ

ت َي ُغ َ
( )20أَ َنا الذي َك َسرْ ُ
وث و َيعُوقَ و َنسْ راً .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

ت وال ُع ّزى  .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
( )23أَ َنا كاسِ ُر الال ّ ِ

( )22أَ َنا الهاد ُم ُهبَل األعلى و َم َنوةالثالث َة األخرى  .الفضائل البن شاذان (ص .)22

ُ
فقأت َع ْينَ الشِ رْ كِ .
( )21أَ َنا الذي

َ
فقأت َع ْينَ الشِ رْ كِ  ،وفللت عرشه ،غير ممتنٍّ على ه
ُ
َّللا
ران ،ومجدّل الشجعان ،أَ َنا الذي
قال عليه السالم :أَ َنا قاتِ ُل األ ْق ِ
بجهادي ،وال ُم ِد ٍّل إليه بطاعتي ،ولكن أحد ُ
ّث بنعمة ربّي .ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة (.)269/20

يوم َخ ْيبَر

ح َكم.
( )23أَ َنا صاحِبُ ي َْو ِم َخ ْيب ٍَرُ .ع ُيون الموا ِعظِ وال ِ

ح َكم.
( )29أَ َنا َقاتِ ُل َمرْ حَ بٍُ .عيُون المواعظ وال ِ

( )22أَ َنا قاتِ ُل فُرْ سان َخ ْيب ٍَر .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

ب
يوم األَحْ زا ِ

( )20أَ َنا ضاربُ ابن عبد وُ ٍّد  -لعنه ه
َّللا ُ تعالى  -يو َم األحزابِ.

الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

َ ُ
بار ُزهُ يا رسو َل ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله.
( )23أ َنا أ ِ

حَ ضَرَ عمرُو بنُ عبد وُ ٍّد يو َم الخندق  -وقد كان شهد بدراً فارْ ُت ه
ث جريحا ً  -ولم يشهد أحداًَ ،فحَ ضَرَ الخندقَ شاهراً سيفه
ّ
معلماًّ ،
الخطاب الفهري ،وعكرمة بن أبي جهل ،وهبيرة بن أبي وهب،
مدالً بشجاعته وبأسه ،وخرج معه ضرا ُر بن
ه
عبدَّللا بن المغيرة المخزوميّون ،فطافُوا بخيولهم على الخندق إصعاداً وانحداراً ،يطلبون موضعا ً ضيّقا ً يعبرونه،
ونوفل بن
موضع فيه ،في المكان المعروف بالمزار ،فأكرهوا خيولهم على ال ُعبُور َف َعبَرَ ْ
ت ،وصارُوا مع
أضيق
على
وقفوا
ح ّتى
ٍ
ه
أرض واحدةٍ ،ورسول َّللا صلى َّللا عليه وآله جالسٌ وأصحابه قيا ٌم على رأسه ،فتقدّم عمرُو ابن عبد وُ ٍّد
المسلمين على
ٍ
فدعا إلى البراز مراراً ،فلم يقُ ْم إليه أح ٌد ،فلمّا أكثرَ  ،قام علي عليه السالم فقال :أَ
أبار ُزهُ يا رسو َل ه
َ
َّللا ،فأمره بالجلوس،
ا
ن
ِ
ٌ
سكوت كأنه على رؤوسهم الطير ،فقال عمرٌو :أيّها الناس ،إ ّنكم تز ُعمُون أنّ قتالكم في الجنة
وأعاد عمرٌو النداءَ ،و الناس
ً
وقتالنا في النار ،أفما ُيحِبُّ أح ُدكم أنْ يقدم على الجنة أو يقدم عدوّ ا له إلى النار! فلم يقم إليه أح ٌد ،فقام علي عليه السالم
ثانية ،وقال :أَ َنا له يارسول ه
ً
دف ً
ْ
فوقفت
َّللا ،فأمره بالجلوس ،فجال عمرٌو بفرسه مقبالً ومدبراً ،وجاءت عُظماء األحزاب
عة
ُ
من وراء الخندق ،ومد ْ
ّت أعناقها تنظرُ ،فلمّا رأى عمرٌو أنّ أحداً ال يجيبه ،قال.:

ُ
ُبار ْز!
ولقد
بححت من الندا ِء ِبجَ ْمعِهم ه ْل من م ِ

ُ
ج ْز
ووقفت م ُْذ جبن المشيع موقفَ القرن المُنا ِ

ك لم َ
أز ْل مُتسرّعا ً قب َل الهَزاه ِْز
إ ّني كذل َ

خير الغَرائ ِْز
إنّ الشجاع َة في ال َفتى والجُو َد من ِ

فقام علي عليه السالم فقال :يا رسو َل ه
ْض
َّللا ،اءْذنْ لي في ُمبارَ َزتِهِ ،فقالْ :ادنُ  ،فدنا َف َقله َدهُ سي َفه ،و َع هم َم ُه بعمامته ،وقال :ام ِ
َ
ً
ْ
لشأنكَ ،فلمّا انصرف ،قال صلى َّللا عليه وآله :الله ّم أ ِعن ُه عليه ،فلمّا َق ُربَ منهُ ،قال له مُجيبا إيّاهُ عن شعره:

ج ْز
جيْبُ ص َْوتِ َ
ال َتعْ جَ لَنه َف َق ْد أَ َتا َ
ك َغيرَ عا ِ
ك ُم ِ

ك نائح َة الجَ نائ ِْز
إِ ّني آلم ُل أنْ أُقِي َم َعلَ ْي َ

ك َنجا َة فائ ِْز
ُذو نِ هي ٍة و َبصِ ْيرَ ٍة َيرْ جُو ِبذا َ

ضرْ ب ٍة َفوها َء َيبْقى ِذ ْكرُها ِع ْن َد الهَزاه ِْز
من َ

ّ
عبدالمطلِب في الجاهليّة،
جاو َز الثمانينَ  ،وكانَ ندي َم أبي طالب بن
فقال عمرٌوَ :منْ أنتَ !؟ وكانَ عمرٌو شيْخا ً َكبِيراً قد َ
ُ
صدِيقاً ،فارجعْ فإ ّني الأحِبُ
ك َندِيما ً لي و َ
فا ْن َت َسبَ علي عليه السالم له :وقالَ :أَ َنا َعلِيُّ بنُ أبي طالبٍ ،فقال:أجَ ْل،لقدكانَ أَبُو َ
ك
أنْ أقتلَ َ

[قال ابن أبي الحديد :كانَ شي ُخنا أَبُو الخير ،مصدّق بن شبيب النحويّ ،يقول  -إذا مَرَ رْ نا في القراءة عليه بهذا الموضع :-
ه
ض ُه َق َتلَهُ ،فاستحيا أنْ ي ُْظ ِهرَ
وَّللا ،ما أَمَرَ هُ بالرجوع إبْقا ًء عليهَ ،ب ْل َخ ْوفا ً منهُ ،فقد عَرَ فَ قتالهُ ِبب َْد ٍر و أ ُ ُحدٍ ،و َعلِ َم أ ّن ُه إنْ ْنا َه َ
ال َف َشلَْ ،
فأظهَرَ اْلبْقا َء واْلرْ عاءَ ،وإ ّن ُه لكا ِذبٌ فيهما].

قالوا :فقال له علي عليه السالم لك ّني أُحِبُّ أنْ أقتلَكَ ،فقال :يابنَ أخي ،إ ّني ألكرهُ أنْ أقت َل الرج َل الكري َم مثلَكَ ،فارجعْ
ك خي ٌر لَكَ ،فقال َعلِيٌّ  :إنّ قُريشا ً تتحد ُ
ث إال ّ
ُ
أجبت ولو إلى واحد ٍة منها.
ك أ ّنك قلتَ  :اليدعُوني أحَ ٌد إلى ثال ٍ
ّث عن َ
ورا َء َ

ك إلى اْلسالم.
قال :أَجَ لْ ،فقال علي عليه السالم :فإ ّني أدعو َ

ك هذه.
قال :دَعْ عن َ

ريش إلى َم هك َة.
ك إلى أنْ ترجعَ ِب َمنْ تبع َ
قال :فإ ّني أدعو َ
ك من قُ ٍ

قال :إ َذنْ تتحد ُ
ريش ع ّني أنه ُغالما ً َخ َدعَني.
ّث نِسا ُء قُ ٍ

كنت أَ ُ
ُ
ب يرومُها م ّني ،ث ّم َن َز َل َف َع َقرَ َفرَ َس ُه -
ك إلى البِراز ،فحمي عمرٌو وقال :ما
ظنُّ أنّ أحَ داً من العَرَ ِ
قال :فإ ّني أدعو َ
وتجاوالَ ،فثارَ ْ
ت لهما َغبْرةٌ وارَ ْتهما عن ال ُعيُون ،إلى أنْ َسمِعَ الناسُ التكبيرَ عاليا ً من تحت
وقيل :ضَرَ بَ وَ جْ َه ُه َف َف هر -
َ
الغبرة ،فعلموا أنّ عل ّيا ً َق َتلَهُ ،وا ْنجَ لَت ال َغ ْبرَ ةُ عنهما ،و َعلِيٌّ راكبٌ ص َْدرَ هُ َيح ُُّز رأسه ،وَ َفره أصحا ُب ُه ليعبُروا الخندق،
ه
ْ
فطفرت بهم خيلُهم إال ّ نوفل بن
عبدَّللا ،فإ ّنه قصر فرسهَ ،فوَ َقعَ في الخندق ،فرماهُ المسلمون بالحجارة ،فقال :يا معاشرَ
الناسٌ ،
ك الزبي ُر هُبير َة بن أبي وهب ؛ فضربه فقطعَ ثفر فرسه
قتلة أكرم من هذهَ ،ف َن َز َل إليه علي عليه السالم فقتله ،وأدر َ
َ
وسقطت در ٌع كان حَ َملَها من ورائهَ ،
عمرو،
وناوشَ عُمر بن الخطاب ضرارَ بن
فأخذها ال ُزبيرُ ،وألقى عكرمة رُمحهَ ،
ٍ

ّ
ٌ
ُ
كنت
الخطاب ،إ ّني
َفحَ َم َل عليه ضرا ٌر حتى إذا َوجَ َد عم ُر مسه الرُمح رَ َف َع ُه عنه ،وقال :إ ّنها
لنعمة مشكورةٌ ،فاحفظها يا بنَ
ُ
آليت أال ّ ُتمكنني يداي من قتل قُرشيٍّ فأقتله .وانصرف ضرا ٌر راجعا ً إلى أصحابه ،وقد كان جرى له معه مث ُل هذه في
ُ
يوم أ ُحدٍ.

ي في كتاب المغازي.
وقد ذكر هاتين القصّتين َم َعا ً مح ّم ُد بنُ عمر الواقد ّ
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وفي رواية أخرى :قال رسول ه
ج ْب ُه أَحَ ٌد ُ َف َو َثبَ إليه أمير المؤمنين صلى َّللا
َّللا صلى َّللا عليه وآلهَ :منْ لهذا الكلب ؟ فلم ُي ِ
َ
ه
عليه وآله فقال :أ َنا لَ ُه يا رسو َل َّللاِ ،فقال :يا َعلِيُّ ؛ هذا عمرُو بنُ عبد وُ ٍّد فارس يليل ! فقال :أ َنا َعلِيّ بن أبي طالبٍ ،فقال
له رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآلهْ :ادنُ م ّني ،فدنا منهَ ،ف َع هم َم ُه بِ َي ِدهَِ ،و َد َفعَ إليه سي َفه « ذا الفقار » وقال لهْ :اذ َهبْ وقاتِ ْل
بهذا ،وقال :الله ّم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته ،فم هر أمي ُر المؤمنين عليه
السالم ُي َهرْ ِو ُل في مشيِهِ ،وهو يقول:

ج ْز
التعجلنّ فقد أتاك مجيب صوتك غير عا ِ

إ ّني ألرجُو أَنْ أ ُ ِق ْي َم عليك نائِحَ َة الجنائ ِْز

ُ
منج ك ِّل فائ ِْز
ذو ن ّي ٍة وبصير ٍة
والصدق ٍ

ْ
الهزاهز
من ضرب ٍة َنجْ ال َء يبقى صِ ْي ُتها ِع ْن َد

فقال له عمرٌوَ :منْ أَ ْنت؟ قال :أَ َنا َعلِيّ بن أبي طالب ابن ع ّم رسول ه
َّللا وختنه.

فقال :ه
ك برُمحي هذا،
ك إليه أنْ أختطف َ
ك حينَ َب َع َث َ
ص ِديْقا ً و َندِيماً ،وإ ّني أكرهُ أنْ أقتلكَ .ما أَمِنَ ابنُ ع ّم َ
ك كانَ لي َ
وَّللاِ ،إنه أبا َ
ك إنْ
ك شائالًبينَ السماء واألرض؟! ال حيّ وال ميّت ؟! فقال له أمي ُر المؤمنين عليه السالم :قد َعلِ َم ابنُ عمّي :أَ هن َ
فأ ْت ُر َك َ
ُ
ك فأنتَ في النار و أَ َنا في الج ّنة.
قتلتني
دخلت الج ّن َة ،وأنتَ في النار ،وإن قتلت َ

ك إذاً قِسْ ٌ
مة ضِ َ
يزى .
فقال عم ٌرو :كلتاهما لَكَ ،يا َعلِيُّ  ،تِ ْل َ

ُ
ك وأنتَ ُم َتعلِّ ٌق بأستار الكعبة ،تقول :ال يعرضنه عليه أَحَ ٌد في
فقال علي عليه السالم :دَعْ هذا ،يا عمرُو ،إ ّني
سمعت من َ
َ
ِصال إال ّ أجب ُت ُه إلى واحد ٍة منها.
الحرب
ثالث خ ٍ

َ
ت يا َعلِيُّ .
ك
جبْني إلى واحِدةٍ ،قال :ها ِ
أَ َنا أعرضُ إلي َ
ثالث خِصا ٍل فأ ِ

َّللا ،وأنه محمّداً رسول ه
قال :أحدها تشه ُد أن ال إله إال ّ ه
َّللا.

قالَ :ن ِّح ع ّني هذا ،فاسأل الثانية.

فقال :أنْ ترجعَ وتر هد هذا الجيشَ عن رسول ه
ك صادقا ً فأنت ْم أعلى به عيناً ،وإنْ ي ُ
َّللا صلى َّللا عليه وآله فإنْ ي ُ
ك كاذبا ً كفت ُكم
ب أَ ْمرَ هُ.
ُذؤبانُ العَرَ ِ

قال :إِذنْ تتحد ُ
وخذلت قوما ً
ريش و ُتنش ُد ال ُ
ُ
ُنت ورَ جَ عْ ُ
شعرا ُء في أشعارها أ ّني جب ُ
ت على عقبي من الحرب،
ّث نسا ُء قُ ٍ
رأّسُوني عليهم؟

ج ٌل حتى أَ َن ِاب َذكََ ،فو َثبَ عن َفرَ سِ ِه و َعرْ َق َبهُ ،وقال:
فارسٌ و أَ َنا را ِ
فقال له أمي ُر المؤمنين :فالثالث ُة أنْ تنز َل إلى قتالي فإ ّنك ِ
هذه خِصْ لَ ٌة ما َظ َن ْن ُ
ب يسومُني عليها ،ثم بدأ َفضَرَ بَ أميرَ المؤمنين ِبالسيفَ على رأسه ؛ فا ّتقاهُ أمي ُر
ت أنّ أحداً من العَرَ ِ
ك وأنتَ فارسُ
ك أ ّني بارَ ْز ُت َ
المؤمنين بالدرقة َف َق َطعَها و َث َبتَ السيفُ على رأسه ،فقال له علي عليه السالم :يا عمرُو ،ما كفا َ
ير؟ فالتفتَ عمرٌو إلى خلفه َفضَرَ َب ُه أمي ُر المؤمنين عليه السالم مُسْ ِرعا ً إلى ساقيه َف َق َط َعهُما
العَرَ ِ
ب ح ّتى اسْ َت َع ْنتَ عليه ب َظ ِه ٍ
ٌ
ُ
ُ
جَ ميعا ً
ْ
وارتفعت بينهما َعجاجة ،فقال المنافقون :قتِ َل َعلِيُّ بن أبي طالب ،ث ّم انكشفت العجاجة ونظروا فإذا أمي ُر المؤمنين
عليه السالم على صدره ،قد أَ َخ َذ ِبلحيته يُريد أن يذبحَ ه ،ثم أَ َخ َذ رأسه ،وأقب َل إلى رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله والدِما ُء
عمرو ،وسيفُه ُ
يقط ُر منه الد ُم ،وهو يقول والرأس بيده:
تسي ُل على رأسه من ضربة
ٍ

ّ
ُ
الموت خي ٌر للفتى من الهرب
المطلِب
أَ َنا ابنُ عبد

َّللا صلى َّللا عليه وآله :يا َعلِيُّ ما َكرْ َتهُ؟ قال :نعم ،يا رسو َل ه
فقال رسو ُل ه
ٌ
َّللا ،الحربُ
خديعة.

ضربة فلق هامته وأمر رسول ه
ث رسو ُل ه
ً
و َب َع َ
َّللا
َّللا صلى َّللا عليه وآله ال ُزبيرَ إلى هُبيرة بن وهب ،فضربه على رأسه
ّ
ّ
ً
َ
ٌ
صلى َّللا عليه وآله عمرَ بن الخطاب أن يُبارز ضرارَ بن الخطاب ،فلمّا بَرَ ز إليه ضرار انتزعَ له عم ُر سهما فقال له
ك يا ابن صهاك ،أترميني في مُبارزة  -ه
وَّللا  -لئن رميتني ال َترَ ْك ُ
ت َعد َِو ّيا ً بم ّك َة إال ّ قتل ُتهُ ،فانهز َم عن َد ذلك
ضرارٌ :ويل َ
عمرُ ،وم ّر نحوه ضرا ٌر وضَرَ َب ُه ضرا ٌر على رأسه .نور الثقلين (.)230/2

( )22أَ َنا َعلِيّ .

دعا عمرُو بن عبد وُ ٍّد المسلمين إلى المُبارزةَ ،فأَحْ جَ َم الناسُ كلُّهم عنه ،لما علموا من بأسه وشدّته ،ثم كرّر النداء ،فقا َم
علي عليه السالم فقال :أَ َنا أَ ْب ُر ُز إليه ،فقال له رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله عليهم السالم إ ّنه عمرٌو! قال :نعم ،وأنا َعلِيٌّ ،
َفأَمَرَ هُ بالخروج إليه ،فلمّا خرج قال صلى َّللا عليه وآله :بَرَ َز اْليمانُ ُكلُّ ُه إلى الشِ رْ كِ ُكلِّهِ.
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ح َكم.
ْن َع ْب ِد وُ ٍّد حِينَ َن َكلُوا َع ْنهُ .عيُون المواعظ وال ِ
( )21أَ َنا َقاتِ ُل َعم ِْرو ب ِ

عمرو و َمرْ حَ بٍ .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
( )22أَ َنا قات ُل
ٍ

يوم أ ُ ُح ٍد

( )99أَ َنا مُرْ دي ال ُكما ِة ي َْو َم أ ُ ُحدٍ .الفضائل البن شاذان القُ ّمي(.)22

ك بِ َخب َِرهم.
( )92أَ َنا آتي َ

تآمرت قريشٌ على أن يرجعوا إلى المدينة بعد هزيمتهم من أُحُد ،قال رسول ه
ْ
َّللا صلى َّللا عليه وآلهَ :منْ رج ٌل يأتينا
عندما
َ
بخبر القوم ؟ فلم يُجبه أحَ ٌد ! فقال علي عليه السالم:

تفسير القمي(.)322/3

( )92أَ َنا قتل ُتهُ.

َّللا صلى َّللا عليه وآلهَ :منْ له عل ٌم ب َن ْو َفل بن خويلد ؟ فقال علي عليه السالم :أ َنا َق َت ْل ُتهُ ،فكبّر رسول ه
قال رسول ه
َّللا صلى
َّللا عليه وآله وقال :الحمد هّلِل الذي أجاب دعوتي فيه.
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رأيت يا رسول ه
ُ
ح َقهُ.
( )96أَ َنا
َّللا صلى َّللا عليه وآله فارسا ً يركضُ في أَ َث ِر ِه ح ّتى لَ ِ

قال رسو ُل ه
ُ
رأيت يا رسول
َّللا صلى َّللا عليه وآله يوم أ ُحدٍَ :منْ ل ُه عل ٌم بذكوان بن عبد قيس ؟ فقال علي عليه السالم :أنا
ه
ُ
نجوت إن نجوتَ  ،فحمل عليه فرسه وذكوان راجلٌ ،فضربه وهو
ح َقهُ ،وهو يقول :ال
َّللا فارسا ً يركضُ في أَ َث ِر ِه ح ّتى لَ ِ

ُ
ُ
فضربت رجله بالسيف ،حتى قطع ُتها من نصف الفخذ ،ثم
فأهويت إلى الفارس،
يقولُ :خ ْذها و أنا ابن عالج ،فقتله،
ُ
فدففت عليه ،وإذا هو أَبُو الحكم بن أخنس بن شريق بن عالج بن عمرو بن وهب الثقفي.
طرح ُت ُه عن فرسه

قال الواقدي :وقال علي عليه السالم :لمّا كان يوم أ ُ ُح ٍد وجال الناسُ تلك الجولة ؛ أقبل أميّة بن أبي حذيفة بن المغيرة ،وهو
بدر ،فيعرض له رج ٌل من المسلمين ،فقتله أميّة ،قال
دار ٌع مق ّن ٌع في الحديد ،ما يُرى منه إال ّ عيناه ،وهو يقول يو ٌم بيوم ٍ
ٌ
وكنت رجالً
ُ
بيضة ،وتحت البيضة مغفرٌ ،فنبا سيفي،
علي عليه السالم :وأص ُم ُد له ،فأضربُه بالسيف على هامته ،وعليه
قصيراً ،ويضربني بسيفه ،فأ ّتقي بالدرقة ،فلحج سيفه ،فأضربه ،وكانت درعه مشمّرة ،فأقطع رجليه ،فوقع وجعل يعالج
ُ
سيفه ،حتى خلصه من الدرقة ،وجعل يناوشني وهو بار ٌ
فتق تحت إبطِ ِه فاحشّ فيه بالسيف ،فمالَ،
ك حتى
نظرت إلى ٍ
ُ
وانصرفت.
فماتَ ،
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يوم ب َْد ٍر

ح َكم.
( )93أَ َنا قات ُل الكافرين .الفضائل البن شاذان (ص ُ .)22عيُون المواعظ وال ِ

ْن .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
( )92أَ َنا قات ُل الكافرين يوم ب َْد ٍر و ُح َني ٍ

ح َكم.
( )91أَ َنا قاتِ ُل ال َك َفرَ ةُ .عيُون المواعظ وال ِ

ح َكم.
ْنُ .عيُون المواعِظِ وال ِ
( )92أَ َنا صاحِبُ ب َْد ٍر وَ ُح َني ٍ

الرحمن ،وصِ ْه ُر َخي ِْر آ ٍل .نور الثقلين (.)366/3
سان ،وم ُِب ْي ُر َمنْ َك َفرَ ِب
( )93أَ َنا مج ّد ُل األب ِ
ِ
ْطال ،وقاتِ ُل الفُرْ ِ

التضحي ُة ح ّتى الهجرة

( )23أَ َنا الذي ُن ْم ُ
ت على فِراش ال َن ِبيّ صلى َّللا عليه وآله و وقي ُت ُه ِب َنفسي من المشركين.

الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

( )29أَ َنا فيه.

ْ
اجتمعت
قال عليه السالم :إنّ قريشا ً لم تز ْل تجي ُل اآلراء وتعمل الحي َل في قتل ال َنبِيّ صلى َّللا عليه وآله ح ّتى كان آخر ما
في ذلك في يوم الدار  -دار الندوة  -وإبليس الملعون حاض ٌر في صورة أعور ثقيفٍ ،فلم تز ْل تضرب أمرها ظهراً وبطنا ً
ُ
ْ
يأخذ ك ُّل رج ٍل منهم سي َفه ث ّم يأتي ال َن ِبيّ صلى َّللا
قريش رجلٌ ،ث ّم
اجتمعت آراؤها على أن ينتدبَ من ك ّل فخ ٍذ من
ح ّتى
ٍ
ً
َ
ْ
رجل واح ٍد فيقتلونه ،فإذا قتلوهُ منعت قريشٌ رجالها ولم
عليه وآله وهو نائ ٌم على فراشه ،فيضربونه جميعا بأسيافهم ضربة
ٍ
ُتسلمها ،فيمضي دمه هدراً ،فهبط جبرئيل عليه السالم على ال َن ِبيّ صلى َّللا عليه وآله فأنبأَهُ بذلك وأخبره بالليلة التي
يجتمعون فيها وأمره بالخروج في الوقت الذي َخرَ َج فيه إلى الغار ،فأنبأني رسو ُل ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله بالخبر ،وأمرني
ُ
فأسرعت إلى ذلك مطيعا ً له مسروراً لنفسي أن أقت َل دو َنه ،فمضى عليه السالم
أن أضطجعَ في مضجعه ،وأق َي ُه بنفسي
ً
ْ
ُ
ٌ
بقتل ال َن ِبيّ صلى َّللا عليه وآله فلمّا استووا في
أنفسها
ي
ف
موقنة
قريش
من
ل
رجا
وأقبلت
واضطجعت في مضجعه
لوجهه،
ِ
ٍ
َ
ه
ه
البيت الذي أ َنا فيه ناهض ُتهم بسيفي فدفع ُتهم عن نفسي بما قد علمه َّللا ،وَّللا .ث ّم أقب َل على أصحابه فقال :أليسَ كذلك ؟
قالوا :بلى ياأميرالمؤمنين .نور الثقلين (.)230/2

( )22أَ َنا هو.

باّلِل ،ه ْل فيكم أح ٌد وقى رسول ه
وفي احتجاجه عليه السالم على الناس يوم الشورى  ،قال :فأنشدكم ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله
فاضطجعت في مضجعه و َذهَبَ رسو ُل ه
ُ
 حيث جاء المشركون يُريدون قتلهَّللا صلى َّللا عليه وآله نحو الغار ،وهم يرونَ
ّ
ُ
فقلت :ال أدري ،فضَرَ بُوني حتى كادوا يقتلونني غيري؟
أ ّني أَ َنا هو ،فقالوا :أينَ ابنُ ع ّمك ؟

قالوا :الله ّم ،ال .نور الثقلين (.)230/2

ْت رسو َل ه
( )22أَ َنا وَ َقي ُ
َّللا صلى َّللا عليه وآله.

ْت رسو َل ه
ك ه
باّلِل ،أَ َنا وَ َقي ُ
َّللا صلى َّللا عليه وآله بنفسي يوم الغار ،أ ْم
وفي احتجاجه عليه السالم على أبي بكر ،قال :فأنشد َ
أَ ْنتَ ؟ قال :ب ْل أَ ْنتَ  .نور الثقلين (.)230/2

في المدينة مع الرسول صلى َّللا عليه وآله

ب الرسول صلى َّللا عليه وآله و ُس ّنتِه
إلى جَ ْن ِ

َظمِي ع ْ
َّللاَِ ،ولَحْ مِي لَحْ ُمهَُ ،وع ْ
( )26أَ َنا َدمِي َد ُم رَ سُو ِل ه
َظ ُمهَُ ،و ِع ْلمِي ِع ْل ُمهَُ ،وحَ رْ بِي حَ رْ ُبهُ ،وَ سِ ْلمِي سِ ْل ُمهَُ ،وأصْ لِي أصْ لُهُ،
ح َكم.
َو َفرْ عِي َفرْ ُعهَُ ،و َنحْ ِري َنحْ ُرهَُ ،وجَ ِّدي جَ دُّهُ .عيُون المواعظ وال ِ

( )30أَ َنا أَحَ ُّب ُك ْم إليه وأَ ْو َثقُ ُك ْم في َن ْفسِ هِ .مناقب المغازلي(ص )333ح .332

( )33أَ َنا مِنْ رَ سُو ِل ه
ح َكم.
ض ْو ِء مِنَ الض َْو ِءُ .عيُون المواعظ وال ِ
َّللاِ صلى َّللا عليه وآله َكال َ

ح َكم.
( )32أَ َنا ال ُم َن ِّفسُ َع ْن ُه َكرْ بَهُ .عيُون المواعظ وال ِ

َّللا صلى َّللا عليه وآله في الدنيا واآلخرة ،ورسول ه
( )31أَ َنا صاحب لواء رسول ه
َّللا فرطى.

تفسير نور الثقلين (.)/3

( )32أَ َنا ٌ
آخذ له باليمين .الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21

( )33أَ َنا أولى مَن أ ّتبَعَ أمرَ هُ.

شق عصا هذه األمّة فأ َنا أَ ّ
قال عليه السالم لمعاوية :وأمّا ّ
ك عنهُ .فأمّا تخويفُك لي من قتل أهل البغي ،فإن
حق أنْ أَ ْنها َ
رسول ه
ُ
َّللا صلى َّللا عليه وآله أمرني بقتالهم وقتلهم ،وقال ألصحابه« :إنّ فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على
تنزيله » وأشار إليه  ،وأَ َنا أولى من أ هتبَعَ أَ ْمرَ هُ .ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)21/32

( )39أَ َنا أعل ُم بها منك.

ِّ
الحق أَ َنا أعلم
ك في ال ُس َن ِن ،وأفاتحك أموراً من
ك ! هل هم إليه أُدارسك ،وأناظر َ
قال علي عليه السالم للخرّيت السائي :ويح َ
بها منك ،فلعلّك تعرف ما أنت اآلن له منكر ،وتبصر ما أنت اآلن عنه ع ٍَم وبه جاهلٌ.

ك غَداً.
فقال الخرّيت :فإ ّني غا ٍد علي َ

فقال علي عليه السالمْ :
ك رأي السوء ،وال يستخف ّنك الجهال ُء الذين اليعلمون،
اغ ُد ،وال يستهوي ّنك الشيطانُ  ،وال يتقحمنّ ب َ
ه
ك سبي َل الرشاد .ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)322/1
فوَّللا ،إنْ استرشدتني واستنصحتني وقبلتَ م ّني ألهدي ّن َ

( )32أَ َنا َذا ا ْلي َْو َم مُسْ ِم ُع ُكمُوهُ.

ِين َف ْترَ ٍة مِنَ ال ُرس ُِلَ ،و ُ
ومن خطبة له عليه السالم في ّ
طو ِل َهجْ َع ٍة مِنَ
حق الرسول صلى َّللا عليه وآله :أَرْ َسلَ ُه َعلَى ح ِ
ٍّ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ا ْ
ْ
َ
ُّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُّ
ُ
َُ
ِين
ح
ى
ل
ع
،
ُور
ر
غ
ل
ا
ة
ه
ا
ظ
،
ور
ن
ال
ة
ف
ك
َا
ي
ن
د
وال
ِ،
ب
ُو
ر
ح
ل
ا
م
ظ
ل
ت
و
،
ُور
م
ال
ا
م
ار
اسِ
ِ َ
ِرَ
ِنَ
ِ َ
الَُ م َِمَ ،واعْ ت َِزام مِنَ ا ْل ِف َت ِنَ ،وا ْن َت َش ِنَ
ِ
ِ
ت أَعْ الَ ُم الرَ َدىَ ،ف ِهيَ ُم َتجَ ِّهمَةٌ
َت أعْ ال ُم ا ْل ُه َدى ،وَ َظهَرَ ْ
اغ ِورَ ار مِنْ مَائِهَاَ ،ق ْد دَرَ س ْ
اصْ فِرَ ار مِنْ َورَ قِهَاَ ،وإِيَاس مِنْ َثم َِرهَاَ ،و ْ
ه
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
جيفةَ ،وشِ عَا ُرهَا الخ ْوفُ  ،وَ ِدثا ُرهَا ال َسيْفُ  ،فاعْ تبِرُوا ِعبَا َد َّللا،
الََِ هْ لِهَا ،عَابِ َس ٌة في َوجْ ِه َطالِبِهَاَ ،ث َم ُرهَا ا ْلفِتنة ،وَ طعَا ُمهَا ال ِ
َو ْاذ ُكرُوا تِيك التي آ َباؤُ ُك ْم َوإ ِ ْخ َوا ُن ُك ْم بِهَا مُرْ َت َه ُنونَ َ ،و َعلَ ْيهَا ُمحَ ا َس ُبونَ .

َت بِ ُك ْم َوالَ بِ ِه ُم ا ْل ُعهُو ُدَ ،والَ َخلَ ْ
َولَ َعم ِْري مَا َت َقا َدم ْ
ت فِي ما َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن ُه ُم األَحْ َقابُ َوا ْلقُرُونُ َ ،ومَا أَ ْن ُت ُم ا ْلي َْو َم مِنْ ي َْو ِم ُك ْن ُت ْم في
الب ِه ْم ِب َبعِيد.
أَصْ ِ

ه
ون أَسْ َما ِع ُك ْم بِا ْ
سَ ،والَ ُ
ش هق ْ
ت لَ ُه ُم
الََ ْم ِ
وَّللا ،مَا أَسْ َم َع ُك ُم الرَ سُو ُل َشيْئا ً إِال ه وَ هَا أَ َنا َذا ا ْلي َْو َم مُسْ ِم ُع ُكمُوهَُ ،ومَا أَسْ مَا ُع ُك ُم ا ْلي َْو َم بِ ُد ِ
ُ
َ
ْ
ت لَ ُه ُم ْاأل ْفئِ َدةُ في ذلك ا ْ
ان ،إِاله َو َق ْد أعْ طِ ي ُت ْم مِثلَهَا في ه َذا َ
ْاألَبصَارَُ ،و ُج ِعلَ ْ
َان.
الزم ِ
الََ وَ ِ

َو ه
خ َطا ُمهَاِ ،ر ْخواً ِب َطا ُنهَاَ ،فالَ
وَّللا ،مَا ُبصِّرْ ُت ْم َبعْ َد ُه ْم َشيْئا ً جَ ِهلُوهَُ ،والَ أُصْ فِي ُت ْم ِب ِه َوح ُِرمُوهُ ،وَ َل َق ْد َن َزلَ ْ
ت ِب ُك ُم ا ْل َبلِ هي ُة جَ ا ِئالً ِ
َ
َ
َ
ُورَ ،فإِ هنمَا ه ََو ظِ ٌّل َم ْم ُدو ٌد ،إِلَى أجَ ل َمعْ ُدود .نهج البالغة (ص  )322 -323الخطبة .22
َي ُغره هن ُك ْم مَا أصْ َب َح فِي ِه أهْ ُل ا ْل ُغر ِ

( )32أَ َنا مُحْ يِي ال ُس هن ِة َو ُمم ُ
ح َكم.
ِيت البِ ْدعَةُ .عيُون المواعظ وال ِ

خ ْف ُ
ت أال ّ أ ْلحَ قَ ِبهِ.
( )36أَ َنا(إنْ ) لم آ ُخ ْذ بما أَ َخ َذ ِب ِه ِ

ُ
فقلت :يا أمير
عن عقبة ،قال :دخلت على علي عليه السالم فإذا بين يديه لَ َبنٌ حا ِمضٌ  ،آ َذ ْتني ُحمُوضته ،وكسر يابسة،
المؤمنين ،أتأك ُل مثل هذا؟!

فقال لي :يا أبا الجنوب ،كان رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله يأكل أيبسَ من هذا ،ويلبس أخشنَ من هذا  -وأشار إلى ثيابه -
خ ْف ُ
ت أال ّ أَ ْلحَ قَ ِبهِ.
فإنْ أَ َنا لم آ ُخ ْذ ِبما أَ َخ َذ ِب ِه ِ

ُ
ج ُد ريحَ ه من شدّة ُحمُوضته ،وفي يده رغيفٌ
وروى قال:
دخلت على علي عليه السالم بالكوفة ،فإذا بين يديه قعب لبَنَ أَ ِ
ٌ
ٌ
ُ
فقلت :يا فِضهة،
ُترى قِشا ُر الشعير على وجهه ،وهو يكسرهُ ،ويستعينُ أحيانا ً برُكبته ،وإذا جاري ُت ُه فِضّة قائمة على رأسه،

أما ت ّتقون ه
َّللا في هذا الشيخ ! أال نخلتم دقيقه ؟ فقالت :إ ّنا نكرهُ أن ُنؤجَ رَ ويَأ َث َم ،نحنُ قد أَ َخ َذ علينا أال ّ ننخ َل له دقيقا ً ما
صحبناهُ.

ُ
فقلت :إ ّني
قال - :وعلي عليه السالم ال يسمع ما تقول  -فالتفتَ إليها فقال :ما تقولين ؟ قالت :سله ،فقال لي :ما قلتَ لها ؟
ُ
قلت لها :لو نخلتم دقيقه !

خبز ُب ٍّر ح ّتى فارقَ الدنيا ،ولم ينخ ْل دقيقه - ،قال :يعني رسول ه
ً
َّللا
فبكى  ،ث ّم قال :بأبي وأمي َمنْ لم يشبعْ ثالثا ً م
توالية من ِ
صلى َّللا عليه وآله . -

ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة (.)203/2

( )90أَ َنا أقاتِ ُل ِب ِه ُدو َن ُه صلى َّللا عليه وآله.

ياَّللا ،يارحمن ،يارحيم ،ياواحد ،يا أحد ،ياصمد ،يا ه
قال عليه السالم :ه
َّللا ،يا إله محمّد ،الله ّم إليك نقلت األقدام ،وأفضت
القلوب ،ورفعت األيدي ،ومدّت األعناق ،وشخصت األبصار ،وطلبت الحوائج ! الله ّم إِ هنا نشكو إليك غيبة نبيّنا ،وكثرة
بالحق ،وأنت خير الفاتحين .سيروا على بركة ه
ّ
َّللا .ث ّم نادى :ال إله إال
عدوّ نا ،وتشتت أهوائنا ،ربّنا افتح بيننا وبين قومنا
َّللا ،ه
ه
وَّللا أكبر ،كلمة التقوى .

ه
قال الراوي :فال ،والذي بعث محمّداً
ّ
يوم
قوم منذ خلق َّللا السموات واألرض ،أصاب بيده في ٍ
بالحق نب ّياً ،ما سمعنا رئيسَ ٍ
واح ٍد ما أصاب ،إ ّنه قت َل في ما ذكر العادّون زياد ًة على خمسمائة من أعالم العرب ،يخر ُج بسيفه منحنياً ،فيقول :معذرةً
سمعت رسول ه
ُ
ُ
هممت أن أفلقه ،ولكن يحجزني عنه أني
إليّ وإليكم من هذا .لقد
َّللا صلى َّللا عليه وآله يقول « :ال سيفَ
إال ذو ال َفقار وال فتى إال عليّ » وأ َنا أقات ُل ِب ِه ُدو َنه صلى َّللا عليه وآله.

ُ
يتناولُه من أيدينا فيقتح َم به في عرض الصفّ  ،فال  -ه
ً
نكاية منه في عدوّ ه
وَّللا  -ما ليث بأش ّد
قال :فك ّنا
نأخذهُ فنقوّ ُمهُ ،ث ّم َ
عليه السالم .شرح نهج البالغة(.)233/2

يوم الدار

( )12أَ َنا يا رسول ه
َّللا أكون وزيرك.

ك ْاألَ ْقرَ ِبينَ » [سورة الشعراء  ]232 :29على رسول ه
َّللا صلى
قال عليه السالم :لمّا أنزلت هذه اآليةَ « :و أَنذِرْ عَشِ يرَ َت َ
َ
َ
َّللا عليه وآله دعاني ،فقال :يا َعلِيّ ،إنّ ه
ُ
ك ْاأل ْقرَ ِبينَ » فضِ ْق ُ
وعلمت أني متى
ت بذلك َذرْ عاً،
َّللا أمرني أنْ  « :أنذِرْ عَشِ يرَ َت َ
أنادهم بهذا األمر أرَ منهم ما أكره ،فصمت حتى جاءني جبريل عليه السالم فقال :يا محمّد ،إ ّنك إنْ لم تفع ْل ما أمرتَ به
ّ
يعذبك ربّك!

ّ
المطلب ح ّتى أكلّمهم وأبلّغهم
لبن ،ث ّم اجمعْ بني عبد
فاصنعْ لنا صاعا ً من
طعام ،واجع ْل عليه رج َل شاةٍ ،وامأل لنا ع ّسا ً من ٍ
ٍ
ُ
أمرت به.
ما

ُ
ففعلت ما أمرني به ،ث ّم دعو ُتهم وهُم يومئ ٍذ أربعون رجالً ،يزيدون رجالً أو ينقصونه ،وفيهم أعمامه أَبُو طالب ،وحمزة،
َ
فجئت به ،فلمّا وضع ُته تناول رسول ه
ُ
ُ
َّللا صلى َّللا
صنعت لهم،
والعبّاس ،و أبُو لهب ،فلمّا اجتمعوا إليه دعا بالطعام الذي
ه
ً
ُ
ُ
ّ
عليه وآله
بضعة من اللحم فشقّها بأسنانه ،ث ّم ألقاها في نواحي الصحفة ،ث ّم قال :كلوا باسم َّللا ،فأكلوا حتى ما لهم إلى شيٍ
ه
ُ
ُ
ُ
اسق القو َم يا َعلِيُّ ،
قال:
م
ث
لجميعهم،
ّمته
د
ق
ما
ل
ليأك
منهم
د
الواح
ل
الرج
كان
إن
بيده
ل
ع
نفس
الذي
َّللا
وايم
ٍ،
ة
من حاج
ِيٍّ
َ
ّ
ِ
ه
ه
فجئ ُتهم بذلك العُسّ فشربوا منه ،حتى رَ وَ وا جميعا ً ،وايم َّللا إن كان الرجل منهم ليشرب مثله ،فلمّا أراد رسول َّللا صلى
َّللا عليه وآله أن يكلّمهم بدره أَبُو لهب إلى الكالم ،فقال :لشدّما سَحَ رَ كم صاحبُكم فتفرّق القوم ،ولم يكلّمهم رسول ه
َّللا صلى
َّللا عليه وآله فقال من ال َغدِ :يا َعلِيُّ  ،إنّ هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعتَ من القول ،فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم ،فع ُْد لنا
ُ
ففعلت ث ّم جمع ُتهم ،ث ّم دعاني بالطعام ،فقرّب ُته لهم ،ففعل كما باألمس،
اليوم إلى مثل ما صنعتَ باألمس ،ث ّم اجمعهم لي،
ه
ٌ
ّ
ً
ُ
حاجة ،ث ّم قال :اسقهم ،فجئتهم بذلك العُسّ  ،فشربوا منه جميعا ،حتى رووا ،ثم تكلم رسول َّللا صلى
فأكلوا حتى مالهم بشي ٍ
ّ
المطلب ،إ ّني  -ه
وَّللا  -ما أعلم أنّ شا ّبا ً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئ ُتكم به ،إني قد
َّللا عليه وآله فقال :يا بني عبد
جئ ُتكم بخير الدنيا واآلخرة ،وقد أمرني ه
َّللا أن أدعوكم إليه ،فأيّكم يُوازرني على هذا األمر ،على أن يكون أخي ووصيّي
ُ
ُ
ألحدثهم سِ ّنا ً وأرمصهم عيناً ،وأعظمهم بطناً ،وأحمشهم ساقا ً -
وقلت أَ َنا  -وإ ّني
وخليفتي فيكم ؟ فأحجم القو ُم عنها جميعاً،
 :أَ َنا يا رسول ه
وأعدت ما ُ
ُ
قلت ،فأخذ برقبتي ،ثم قال لهم :هذا أخي ووصيّي
َّللا أكونُ وزيرك عليه ،فأعاد القول ،فأمسكوا
و خليفتي فيكم ،فاسمعوا له وأطيعوا.

فقام القوم يضحكون ،ويقولون ألبي طالب :قد أمرك أن تسمعَ البنك وتطيعَ .

ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة (.)233-230/31

( )12أَ َنا.

إنّ رجالً قال لِعلي عليه السالم :يا أمير المؤمنين ،بما ورثتَ ابنَ عمّك ؟

َّللا صلى َّللا عليه وآله َبنِي َع ْب ِد الم ّ
فقال عليه السالم :يا معشرَ الناس ،افتحوا آذانكم واسمعوا :..،جَ مَعَ رَ س ُْو ُل ه
ت
ُطلبْ في َب ْي ِ
ف مِنْ َطعَام َو َقدَح لَه يُقا ُل لَ ُه ال ُغ َمرَُ ،فأ َ َك ْلنا َو َشرَ بْناَ ،و َبقِيَ ّ
الطعَا ُم َكما
ت أَ ْكبَرنا َ -فدَعا بُم ٍّد َونِصْ ٍ
رَ جَ ٍل ِم ّنا  -أَ ْو قال :في َب ْي ٍ
ٍ
ٍ
ْ
ه
َ
ُ
ْ
ُ
َّللا صلى َّللا عليه وآله :إ هنك ْم َق ْد َترَ ْونَ هذِه اآل َي َة،
ه َُو وال َشرابُ َكما ه َُوَ ،وفِيْنا َمنْ يَأك ُل الجَ ذ َع َة َو َيشرَ بُ ال َفرَ قَ َ ،فقا َل رَ س ُْو ُل ِ
َ َ
َ
وارثي َووَ صيّي ؟
َفأ ُّي ُك ْم يُبايِ ُعنِي عَلى أ هن ُه أخِي َو ِ

ت أَصْ َغرَ ال َق ْو ِم  -وَ قُ ْل ُ
ْت إِلَ ْي ِه َ -و ُك ْن ُ
َفلَ ْم َيقُ ْم إِلَ ْي ِه أَحَ ٌدَ ،فقُم ُ
ت :أَ َنا.

لسُ ،ث هم قا َل ذلك َث َ
الث َمرّاتٍُ ،ك ُّل ذلك أَقُ ْو ُم إِلَ ْي ِه ف َيقُ ْولُ :اجْ لِسْ  ،حَ ّتى كانَ في الثالِ َث َةَ ،فضَرَ بَ ِب َي ِد ِه عَلى َيدِيَ .
قالَ :اجْ ِ

َفبِذلك َو ِر ْث ُ
ت ا ْبنَ َعمِّي ُد ْونَ َعمِّي.

علل الشرائع ( )320/3و تاريخ الطبري ( )123/ 2باب «أَوه ُل من أسلم من الرجال »...و روى نحوه ابن حنبل في مسند
علي عليه السالم برقم ( )3122من المسند )132/2( :والضياء المقدسي في المختارة)23/2(:أَوه ُل مسندعلي عليه
السالم الحديث )212( :و النسائي في الحديث )99( :من كتابه خصائص علي عليه السالم (ص  )311كمارواه أيضا ً في
السنن الكبرى .

ت في الصِ غ َِر َب َكالَ ِك ِل ا ْلعَرَ بَِ ،و َك َسرْ ُ
ضعْ ُ
ُون رَ ِبي َع َة َو ُمضَرَ .
( )16أَ َن َاو َ
ت َن َوا ِ
ج َم قُر ِ

ث ّم قال صلى َّللا عليه وآلهَ :و َق ْد َعلِ ْم ُت ْم م َْوضِ عِي مِنْ رَ سُو ِل ه
صةِ:
َّللا صلى َّللا عليه وآله ِبا ْل َقرَ ا َب ِة ا ْل َق ِري َبةَِ ،وا ْل َم ْن ِزلَ ِة ا ْل َخصِ ي َ
ض َعنِي في حِجْ ِر ِه وَ أَ َنا ولي ٌدَ ،ي ُ
ض ُغ
ض ُّمنِي إِلَى ص َْد ِرهَِ ،و َي ْك ُنفُنِي في فِرَ اشِ هَِ ،و ُي ِم ُّسنِي جَ َس َدهَُ ،و ُيشِ ُّمنِي َعرْ َفهَُ ،و َكانَ َي ْم َ
َو َ
ْ
ْ
ُ
ً
ً
ْ
َ
َ
َ
َ
الشي ء ث هم ُيلقِ ُمنِيهَِ ،ومَا َوجَ َد لِي كِذبَة في ق ْو ٍلَ ،وال خطلة في فِعْ ٍل.

َ
َ
َولَ َق ْد َقرَ نَ ه
ار ِمَ ،ومَحَ اسِ نَ
َّللا َتعَالَى ِب ِه صلى َّللا عليه وآله مِنْ لَدُنْ أنْ َكانَ َفطِ يما ً أعْ َظ َم َملَك مِنْ َمالَئِ َكتِ ِه َيسْ ل ُك ِب ِه َط ِريقَ ا ْل َم َك ِ
يل أَ َثرَ أ ُ ِّمهَِ ،يرْ َف ُع لي في ُك ِّل ي َْوم َعلَما ً مِنْ ْ
أَ ْخالَ ِق ا ْلعَالَ ِم ،لَ ْيلَ ُه َو َنهَارَ هُ ،وَ لَ َق ْد ُك ْن ُ
أخالقِهَِ ،ويَأْ ُمرُني بِاال ْقتِدَا ِء
ت أَ ْت َب ُع ُه ا ِّتبَاعَ ا ْل َفصِ ِ
ِبهِ.

َولَ َق ْد َكانَ ُيجَ ا ِو ُر في ُك ِّل َس َنة ِبحِرَ اءََ ،فأَرَ اهُ َوالَ يَرَ اهُ َغي ِْري.

َ
ُ
َ
ه
َولَ ْم َيجْ َمعْ َبي ٌ
ْت َوا ِ
ح ٌد ي َْو َمئِ ٍذ في ْاْلِسْ الَ ِم َغ ْيرَ رَ سُو ِل َّللا صلى َّللا عليه وآله َو َخدِيجَ َة َوأ َنا َثالِث ُهمَا ،أرَ ى ُنورَ ا ْل َوحْ يِ
الرسَالَةَِ ،وأَ ُ
ش ُّم ِري َح ال ُن ُبوه ةِ.
َو ِ

ت :يَا رَ سُو َل ه
ان حِينَ َن َز َل ا ْل َوحْ ُي َعلَ ْي ِه صلى َّللا عليه وآله َفقُ ْل ُ
َولَ َق ْد َسمِعْ ُ
َّللا مَا ه ِذ ِه الر هن ُة؟ َف َقالَ :ه َذا الش ْي َطانُ
ت رَ هن َة الش ْي َط ِ
ك لَ َعلَى َخيْر.
ك َو ِزيرٌَ ،وإِ هن َ
َق ْد أَ ِيسَ مِنْ ِعبَا َدتِهِ ،إِ هنك َتسْ َم ُع مَا أَسْ َمعَُ ،و َترَ ى مَا أَرَ ى ،إِاله أَ هنك لَسْ تَ ِب َن ِبيٍّ َ ،ول ِك هن َ

نهج البالغة (ص )103 -100من الخطبة  362وتسم ّى القاصعة.

( )20أَ َنا أَوه ُل المؤمنين ه
باّلِل .شرح نهج البالغة(.)312/9

( )23أَ َنا (قلت) الَ إِل َه إِال ه ه
َّللا .

وقال عليه السالم في ذكر هذه المعجزةَ :ولَ َق ْد ُك ْن ُ
ت َم َع ُه صلى َّللا عليه وآله لَمها أَتاهُ ال َمالََُ مِنْ قُريْشَ ،ف َقالُوا لَهُ :يَا ُم ُح هم ُد،
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ك َق ِد ادهعْ يْتَ َعظِ يما ً لَ ْم َي هد ِع ِه آ َباؤُ ك َوالَ أحَ ٌد مِن َب ْيتِكََ ،ونحْ نُ نسَألك أمْرا إِنْ أجَ ْبتنا إِل ْي ِه َوأرَ ْيتناهُ َعلِ ْمنا أنك نِبِيٌّ َورَ سُولٌ،
إِ هن َ
ح ٌر َك هذابٌ َ .ف َقا َل صلى َّللا عليه وآله لهمَ :ومَا َتسْ أَلُونَ ؟.
َوإِنْ لَ ْم َت ْف َع ْل َعلِ ْم َنا أَ هنك سَا ِ

ك.
َقالُواَ :ت ْدعُو لَ َنا ه ِذ ِه ال َشجَ رَ َة حَ هتى َت ْن َقلِعَ بِ ُعرُوقِهَا َو َتقِفَ َب ْينَ َيدَي َ

َّللا َعلَى ُك ِّل َشيْ ٍء َقدِيرٌ ،فإِنْ َف َع َل ه
َف َقا َل صلى َّللا عليه وآله :إِنه ه
ك لَ ُك ْم ،أَ ُت ْؤ ِم ُنونَ َو َت ْش َه ُدونَ ِبا ْلحَ ِّق ؟َ .قالُواَ :ن َع ْمَ .قالَ:
َّللا ُ ذل َ
َفإِ ِّني سَأ ُ ِري ُك ْم مَا َت ْطل ُ ُبونَ  ،وإِ ِّني ألَََ عْ لَ ُم أَ هن ُك ْم الَ َتفِي ُئونَ إِلَى َخيْرَ ،وإِنه فِي ُك ْم َمنْ ي ُْطرَ ُح في ا ْل َقلِيبَِ ،و َمنْ ُيحَ ِّزبُ االََْ حْ َزابَ .

اّلِل َوالي َْوم اآلخ ِِرَ ،و َتعْ لَمِينَ أَ ِّني رَ سُو ُل ه
َّللاَ ،فا ْن َقلِعِي ب ُعرُوقِكِ حَ هتى َتقِفِي َب ْينَ َي َديه
ُث هم َقالَ :يَا أَ هي ُتهَا ال َشجَ رَ ةُ إِنْ ُك ْن ِ
ت ُتؤ ِمنِينَ بِ ه ِ
ِ
ِبإِ ْذ ِن ه
َّللا.

ف أَجْ نِحَ ِة ال َطي ِْر ،حَ هتى وَ َق َف ْ
ت بِ ُعرُوقِهَاَ ،وجَ اء ْ
َف َوالذي َب َع َث ُه بِالحَ ِّق َنبِ ّياً؛ الَ ْن َقلَ َع ْ
ت َب ْينَ َي َديْ
َت َولَهَا د َِوىٌّ َشدِي ٌد ،وَ َقصْ فٌ َك َقصْ ِ
ت ِب ُغصْ نِهَا األَعْ لَى َعلَى رَ سُو ِل ه
ُول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله ُمرَ ْف ِر َف ًةَ ،وأَ ْل َق ْ
ض أَ ْغصَانِهَا َعلَى
َّللا صلى َّللا عليه وآله َو ِب َبعْ ِ
رَ س ِ
ِم ْن َك ِبيَ ،و ُك ْن ُ
ت َعنْ َيمِينِ ِه عليه السالم .

ك نِصْ فُ َها َو َي ْب َقى نِصْ فُهَا.
َفلَمها َن َظرَ ال َق ْو ُم إِلَى ذلك ؛ َقالُوا ُ -علُوّ اً َواسْ تِ ْكبَاراً َ :-فمُرْ هَا َف ْليَأْتِ َ

َت َت ْل َتفُّ بِرَ سُو ِل ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله َف َقالُوا ُ -ك ْفراً َو ُع ُتوّ اً
ب إِ ْقبَا ٍل َوأَ َش ِّده د َِو ّياًَ ،ف َكاد ْ
َفأَمَرَ هَا بِذلكََ ،فأ َ ْق َب َل إِلَ ْي ِه نِصْ فُهَا َكأَعْ جَ ِ
جعْ إِلَى نِصْ فِ ِه َكمَا َكانَ .
َ :-فمُرْ ه َذا النِصْ فَ َف ْل َيرْ ِ

ت ِبأَم ِْر ه
ك يَا رَ سُو َل ه
ت أ َنا :الَ إِل َه إِال ه ه
ت مَا َف َعلَ ْ
َّللاَ ،وأَوه ُل َمنْ آ َمنَ بَأَنه ال َشجَ رَ َة َف َعلَ ْ
َفأَمَرَ هُ َفرَ جَ عَ َ .فقُ ْل ُ
َّللا
َّللا ،إ ّني أَوه ُل ْم ْؤمِن ِب َ
َتصْ دِيقا ً لِ ُنبُوه تِكَ ،وإِجْ الَالً لِ َكلِ َمتِكَ.

ص ِّدقُك في أَم ِْرك إِال ه م ِْث ُل ه َذا! َيعْ ُنو َننِي.
َف َقا َل ال َق ْو ُم ُكلُّ ُه ْمَ :ب ْل سَا ِ
جيبُ السِ حْ ِر َخفِيفٌ فِيهَِ ،و َه ْل ُي َ
ح ٌر َك هذابٌ َ ،ع ِ

َوإ ّني لَمِنْ َق ْوم الَ َتأ ُخ ُذ ُه ْم في ه
َّللا لَ ْو َم ُة الَئِم ،سِ يَما ُه ْم سِ يَما الصِ ِّديقِينَ َ ،و َكالَ ُم ُه ْم َكالَ ُم ا ْ
َار،
ارُ ،عمها ُر اللي ِْلَ ،و َم َنا ُر النه ِ
الََ ْبرَ ِ
آن ،يُحْ ُيونَ ُس َننَ ه
َّللا و ُس َننَ رَ سُولِهِ ،الَ َيسْ َت ْكبِ ُرونَ وَ الَ َيعْ لُونَ َ ،والَ َي ُغلُّونَ َ ،والَ ُي ْفسِ ُدونَ  ،قُلُو ُب ُه ْم في
ُم َت َم ِّس ُكونَ بِحَ ب ِْل القُرْ ِ
انَ ،وأَجْ سَا ُد ُه ْم في ال َع َم ِل!.
ا ْل ِ
ج َن ِ
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في خدمة ال َن ِبيّ صلى َّللا عليه وآله

ص هد َقهُ.
( )22أَ َنا أَوه ُل َمنْ َ

ور ه
ضي ُ
ْت ِباالََْ م ِْر حِينَ َفشِ لُواَ ،و َت َطلهعْ ُ
ومن كالم له عليه السالم قاله بعد وقعة النهروان َ :فقُم ُ
َّللا
ت حِينَ َتعْ َتعُواَ ،و َم َ
ْت ِب ُن ِ
ت بِ ِرهَانِهَاَ ،كا ْلجَ ب َِل الَ ُتحَ رِّ ُك ُه ا ْل َق َواصِ فُ َ ،والَ
ت بِ ِع َنانِهَاَ ،واسْ َت ْبد َْد ُ
ص ْوتاًَ ،وأَعْ الَ ُه ْم َف ْوتاًَ ،فطِ رْ ُ
حِينَ َو َقفُواَ ،و ُك ْن ُ
ض ُه ْم َ
ت أَ ْخ َف َ
ه
ُت ِزيل ُ ُه ا ْل َع َواصِ فُ  .لَ ْم َي ُكنْ الََِ حَ د فيه َم ْه َم ٌزَ ،والَ لِ َقائِل فيه م َْغ َم ٌز ،الذلِي ُل ِع ْندِي ع َِزي ٌز حَ هتى آ ُخ َذ ا ْلحَ هق لَهَُ ،وا ْل َق ِوىُّ ِع ْندِي
َّللا َقضَا َءهُ ،وَ َسله ْم َنا له أَ ْمرَ هُ .أَ َترَ اني أَ ْكذِبُ َعلَى رَ ُسو ِل ه
َن ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله؟
َ
ض ِعيفٌ حَ هتى آ ُخ َذ ا ْلحَ هق َم ْنهُ ،رَ ضِ ي َنا ع ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
المي َث ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ه
ْ
رْ
ْ
نْ
ونُ
ُ
نْ
ُ
اق في
ا
ذ
إ
و
ِي،
ت
ع
ي
ب
ت
ق
ب
س
د
ق
ِي
ت
ع
ا
ط
ا
ذ
إ
ف
ي،
ْر
م
أ
في
ت
ظ
ن
ف
ِ.
ه
ي
ل
ع
ذ
ك
م
ل
وه
أ
ك
أ
ال
ف
ه
ق
د
ص
م
ل
وه
أ
ا
ن
أل
َّللا
َو
ََ َ َ
َ
بَ َ
َ َ
َ
َ
ِ
َ ِ
ِ
ِ
ُع ُنقِي لِ َغي ِْري .نهج البالغة (ص  )23من الخطبة .12

هت أَ ْملَص ْ
ت َفلَمها أَ َتم ْ
اقَ ،فإ ِ هنمَا أَ ْن ُت ْم َكا ْل َمرْ أَ ِة ا ْلحَ ام ِِل ،حَ َملَ ْ
َت،
ومن كالم له عليه السالم في ذم أَهل العراق  ،أَمها َبعْ ُد يَا أَهْ َل ا ْلعِرَ ِ
َو َماتَ َق ِّي ُمهَا ،وَ َطا َل َتأ َ ُّي ُمهَاَ ،و َو ِر َثهَا أَ ْب َع ُدهَا .أَمَا َو ه
َّللا مَا أَ َت ْي ُت ُك ُم ْ
اختِيَاراً ،وَ لكِنْ جَ ْئ ُ
ت إِلَ ْي ُك ْم س َْوقاًَ ،ولَ َق ْد َبلَ َغنِي أَ هن ُك ْم َتقُولُونَ :
َ
َ
َ
َ
َ
ه
َّللا! َف َعلَى َمنْ أَ ْكذِبُ ؟ أَ َعلَى ه
[عَليٌّ ] َي ْكذِبُ َ ،قا َتلَ ُك ُم ه
ه
َ
ص هد َقهُ! َكال وَ َّللا،
َّللا ؟ َفأ َنا أوه ُل َمنْ آمَنَ بِهِ! أ ْم َعلى َنبِ ِّيهِ؟ َفأ َنا أوه ُل َمنْ َ
{ولَ َتعْ لَمُنه َنبَأَهُ َبعْ َد حِين }.
ول ِك هنهَا لَ ْهجَ ٌة ِغ ْب ُت ْم َع ْنهَاَ ،ولَ ْم َت ُكو ُنوا مِنْ أَهْ لِهَاَ ،و ْي ُل أ ُ ِّم ِه َ ،ك ْيالً ِب َغي ِْر َثمَن! لَ ْو َكانَ لَ ُه ِوعَاءٌَ ،

نهج البالغة (ص  )300من الخطبة .23

( )22أَ َنا َع ْب ٌد من ع َِب ْي ِد ُمحَ هم ٍد صلى َّللا عليه وآله.

ك
جاء حب ٌر من األحبار إلى أمير المؤمنين عليه السالم فقال :يا أمير المؤمنين ،متى كان ربّك؟ فقال عليه السالمَ :ث َكلَ ْت َ
أُمّك ،ومتى لم يكن ؟ حتى يقال« :مَتى كانَ ؟» كانَ ربهي َق ْب َل ال َق ْب ِل ِبال َقب ٍْلَ ،و َبعْ َد ال َبعْ ِد ِبال َبعْ ٍد َوالغا َيةٍ ،وَ ال ُم ْن َتهى لِغا َيتِهِ؛
ُ
الغايات ِع ْن َدهُ َفه َُو ُم ْن َتهى ُك ِّل غا َيةٍ.
ت
ِا ْن َق َط َع ِ

أفنبيٌّ أنتَ ؟
فقال :يا أمير المؤمنينِ ،

ك إ ّنما أَ َنا َع ْب ٌد من عَبِ ْي ِد ُمحَ هم ٍد صلى َّللا عليه وآله.
فقال عليه السالم :ويل َ

رواه الكلينيّ في الكافي ( )26/3ورواه الصدوق في التوحيد (ص 322وص  )306وانظر (ص .)323 - 322

قاتلت الكافرين في سبيل ه
ُ
َّللا .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22
( )21أَ َنا الذي

( )22أَ َنا الباذ ُل مُهجتي في دين ه
ح َكم.
َّللاُ .عيُون المواعظ وال ِ

السبق باْليمان

صلّى مَعَ ال َن ِبيّ صلى َّللا عليه وآله كنز العمال ()322/31ح .19169
( )13أَ َنا أَوه ُل رج ٍل َ

ح َكم.
( )12أَ َنا أَوه ُل المسلمين إسالماًُ .عيُون المواعظ وال ِ

( )11أَ َنا أَوه ُل َمنْ بايعَ رسو َل ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله َتحْ تَ ال َشجَ رَ ة.

في قوله تعالى. . . { :له َق ْد رَ ضِ ىَ ه
ك َتحْ تَ الشجَ رَ ةِ .}...تفسير على بن ابراهيم.
َايعُو َن َ
َن ا ْلم ُْؤ ِمنِينَ إِ ْذ ُيب ِ
َّللا ُ ع ِ

الرسول صلى َّللا عليه وآله  .الجوهرةللتلمساني (ص .)2
صلّى مَعَ
( )12أَ َنا أَوه ُل َمنْ َ
ِ

رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله  .أنساب األشراف(.)129/2
صلّى مَعَ
( )13أَ َنا أَوه ُل َمنْ َ
ِ

ُ
َ َ
ور هذ ِه األمّة .شواهد التنزيل (.)122/3
( )19أ َنا أوه ُل َمنْ آمَنَ بالوعي ِد من ذ ُك ِ

من ذلك قوله عليه السالم إِ ّني أَوه ُل َمنْ أَ َنابَ .

ومن كالم له عليه السالم :أَ هي ُتهَا ال ُّنفُوسُ الَُْ ْ
مخ َتلِ َف ُةَ ،وا ْلقُلُوبُ ا ْل ُم َت َش ِّت َت ُة ،الشا ِه َدةُ أَ ْبدَا ُن ُه ْمَ ،وا ْلغَائِ َب ُة َع ْن ُه ْم ُعقُولُهُ ْم ،أَ ْظأ َ ُر ُك ْم
َ ُ
َ َ ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
اج ا ْلحَ ِّق.
َعلَى الحَ ِّق َوأ ْن ُت ْم َت ْنفِ ُرونَ َع ْن ُه ُنفُورَ المِعْ َزى مِنْ َوعْ َو َع ِة االََ َسدِ! َه ْي َهاتَ أنْ أطلَعَ بِ ُك ْم سَرَ ارَ الع َْد ِل ،أ ْو أقِي َم اعْ ِوجَ ِ

ُول ا ْل ُح َط ِامَ ،ولكِنْ لِ َن ِر َد ا ْل َمعَالِ َم مِنْ
الله ُه هم إِ هنك َتعْ لَ ُم أَ هن ُه َل ْم َي ُك ِن الذي َكانَ ِم هنا ُم َنا َف َس ًة في ُس ْل َطانَ ،والَ ال َِْتمَاسَ شِ ي ٍء مِنْ فُض ِ
ال َِصْ الَ َح في بِالَ ِدكََ ،فيَأْمَنَ ا ْلم ْ
دِينِكََ ،و ُن ْظ ِهرَ ا ْ
َظلُو ُمونَ مِنْ ِعبَا ِدكََ ،و ُت َقا َم ا ْل ُم َع هطلَ ُة مِنْ ُح ُدو ِدكَ.

الله ُه ْم إِ ّني أَوه ُل َمنْ أَ َنابَ  ،وَ َسمِعَ َوأَجَ ابَ  ،لَ ْم َيسْ ِب ْقنِي إِال ه رَ سُو ُل ه
صالَةِ .و َق ْد َعلِ ْم ُت ْم أَ هن ُه الَ َي ْن َبغِي أَنْ
َّللا صلى َّللا عليه وآله ِبال َ
ْ
ُوج َوال ِدمَا ِء وَ ال َمغَان ِِم َواألَحْ َك ِام َوإِمَا َم ِة ا ْلمُسْ لِمِينَ  :ا ْل َبخِي ُل ؛ َف َت ُكونَ في أَم َْوال ِِه ْم َن ْه َم ُتهَُ ،والَ ا ْلجَ ا ِه ُل ؛ َفيُضِ له ُه ْم
َي ُكونَ َعلَى الفُر ِ
وق
ِبجَ ْهلِهَِ ،والَ ا ْلجَ افي ؛ َف َي ْق َط َع ُه ْم ِبجَ َفائِهَِ ،والَ الجَ ائِفُ لِل ُّدوَ ِل ؛ َف َي هت ِ
خ َذ َق ْوما ً ُدونَ َق ْومَ ،والَ ا ْلمُرْ َتشِ ي في ا ْل ُح ْك ِم ؛ َفي َْذهَبَ ِبا ْل ُحقُ ِ
َو َيقِفَ ِبهَا ُدونَ ال َم َقاطِ عَ ،والَ ا ْلم ِّ
َعط ُل لِل ُّس هن ِة ؛ َف ُي ْهلِك األ ُ هم َة .نهج البالغة (ص  )326 -322الخطبة .313
ِ

النشأة

َظ َه ُر َعلَ ْي ُك ْم َبعْ دِي رَ ُج ٌل رَ حْ بُ ا ْل ُب ْلعُومُ ،م ْن َدح ُِق ا ْلب ْ
منذ الوالدةُ :ومن كالم له عليه السالم :أما إ ِّن ُه َسي ْ
ج ُد،
َط ِن ،يَأْ ُك ُل مَا َي ِ
ِ
َوي ْ
،ولَ ُك ْم َنجَ اةٌ؛
ج ُدَ ،فا ْق ُتلُوهَُ ،ولَنْ َت ْق ُتلُوهُ! أَالَ َوإِ هن ُه َسيَأْ ُم ُر ُك ْم ِب َسبِّي َوا ْلبَرَ ا َء ِة ِم ِّني؛ َفأَمها السبُّ َف ُسبُّونِيَ ،فإِ هن ُه لي َز َكاةٌ َ
َطلُبُ مَا الَ َي ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ت َعلَى الفِطرَ ةَِ ،و َس َب ْق ُ
َوأَمها البَرَ ا َءةُ َفالَ َت َتبَره أوا ِم ِّنيَ ،فإِ ِّني َول ِْد ُ
َان َوال ِهجْ رَ ةِ .نهج البالغة( )62الخطبة .32
ت إِلَى االْ َِيم ِ

ساجدان.
( )22أَ َنا ُغال ٌم ...وأَ َنا وهو صلى َّللا عليه وآله
ِ

قال عليه السالم :ما َع َب َد ه
ب علينا وأنا وهو ساجدان ،فقال :أو
َّللاَ أح ٌد قبلي إال ّ نبيّه صلى َّللا عليه وآله ولقد هَجَ َم أَبُو طال ٍ
ك ال ُ
تخذ ْله » وجَ َع َل ُّ
يحثني على مُؤازرته.
فعلتموها ! ث ّم قال لي  -وأنا ُغال ٌم َ « : -و ْيحَ كَ ،أ ُ ْنصُرْ ابنَ عمِّك! َو ْيحَ َ

شرح نهج البالغة (.)302/2

( )26أَ َنا َف َتىً .

َّللا صلى َّللا عليه وآله عل ّياًعليه السالم إلى اليمن قاضياً ،فقال عليه السالم :يا رسول ه
بعث رسول ه
َّللا ،إ ّنهم كهو ٌل و َذوُ و
ُ
أسنان وأَ َنا َف َتىً  ،وربّما لم أصِ بْ في ما أحك ُم به بينهم ،فقال صلى َّللا عليه وآله له :اذهبْ فإنّ ه
َّللا سيثب ُ
ك ويهدي
ّت قل َب َ
ٍ
ك.
لسا َن َ

شرح نهج البالغة (.)220-236/2

( )10أَ َنا من رسول ه
ِراع من ال َع ُ
َّللا صلى َّللا عليه وآله كال َع ُ
ِراع ،ربّاني
ضدِ ،وكالكفِّ من الذ ِ
ض ِد من ال ِم ْن َكبِ ،وكالذ ِ
ّ
صغيراً ،وآخاني كبيراً ،ولقد علمتم أني كان لي منه مجلسٌ سرٌّ ال يطلع عليه غيري ،وإ ّنه أوصى إليه دونَ أصحابه وأهل
يدعو لي بالمغفرة فقال :أفعل ،ث ّم قام فصلّى ،فلمّا رفع يده
بيته ،وألقولنّ ما لم أق ْله ألح ٍد قب َل هذا اليوم :سألته م ّر ًة أن
َ
فقلت :يا رسول ه
ُ
ُ
استمعت إليه ،فإذا هو قائل « :الله ّم ّ
َّللا ،ما هذا؟ فقال :أوَ أح ٌد أكر ُم
بحق َعلِيٍّ عندك اغفر لِ َعلِ ّي »
للدعاء
منك عليه فأستشفع به إليه ؟ .ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة (.)133/20

ألقارب

ك في َنسَبي .تاريخ أصبهان(.)90/2
( )33أَ َنا أ ُخو المصطفى ال ش ّ

( )39أَ َنا أ ُخو رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله وابن عمّه ال يقولُها أح ٌد بعدي.

مسند أبي يعلى ( )122 /3ح .223

( )32أَ َنا أخو رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله وابن عمّه ،وسيف نقمته ،وعماد نصرته ،وبأسه وشدّته .نور الثقلين
(.)366/3

( )32أَ َنا الصِ ْهرُ.

يقول ه
َّللا ع ّز و جلَّ « :و ُهوَ الذِى َخلَقَ مِنَ ا ْلمَآ ِء َب َشرً ا َفجَ َعلَ ُه َن َسبًا وَ صِ هْرً ا».

معاني األخبار للصدوق ،و نور الثقلين ()22/2و(.)366/3

( )36أَ َنا زوج ال َب ُتول؛ سيّدة نساء العالمين :فاطمة ،التقيّة ،الزكيّة ،البرّة المهديّة ،حبيبة حبيب ه
َّللا ،وخير بناته ،وساللته،
وريحانة رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله سبطاه خير األسباط ،و ولداي خير األوالدَ ،ه ْل أح ٌد يُنك ُر ماأقو ُل ؟ أينَ مسلمو أهل
الكتاب ؟ .نور الثقلين (.)366/3

( )20أَ َنا والحسين؛ فنحنُ منكم وأنتم م ّنا.

أال أخبركم بذات نفسي ،أمّا الحسن ففتىً من الفتيان ،...،و أمّآ أَ َنا والحسين؛ فنحنُ منكم وأنتم م ّنا .ابن أبي الحديد ،شرح
نهج البالغة (.)222/20

( )23أَ َنا أُحدّثكم ع ّني وعن أهل بيتي.

قال أمير المؤمنين عليه السالم :أَ َنا أحدّثكم ع ّني وعن أهل بيتي ،...،وأمّا أنا وحسين فنحن منكم و أنتم م ّنا .ابن أبي الحديد
في شرح نهج البالغة (.)33/39

( )22أَ َنا الذي عمّه س ّي ٌد في الجنة .الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21

ح َكم ....في الجنة عند المالئكة .الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21
( )21أَ َنا أ ُخو جعف ُر الطيّارُُ .عيُون المواعظ وال ِ

( )22أَ َنا أعلم بجعفر.

إن رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله بعث أبا رافع مواله يتلقّى جعفر بن أبي طالب ،لمّا قدم من الحبشة فأعطاه علي عليه
السالم حتيا ً وعك َة سمن ،وقال له :أَ َنا أعلم بجعفر ،إ ّنه إن علم ثراه م ّر ًة واحد ًة ث ّم أطعمه ،فادفع هذا السمن إلى أسماء بنت
عميس تدهن به بني أخي من صمر البحر ،وتطعمهم من الحتي .ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة (.)311/36

ك أَ ْم فاطمة ؟.
( )23أَ َنا أَحَ بُّ إلي َ

قال عَليّ ابن أبي طالب عليه السالم :يا رسول ه
ك أَ ْم فاطمة ؟ قال :فاطمة أحبُّ إليّ منك ،وأنت أع ُّز عليه
َّللا أَ َنا أحبُّ إلي َ
منها ،وكأ ّني بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس ،وإنّ عليه أباريق عدد نجوم السماء ،وأنت والحسن والحسين و
حمزة و جعفر في الج ّنة إخوا َنا ً على ُسر ٍُر متقابلين ،و أنت معي و شيعتك ،ثم قرأ رسو ُل ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله...« :إ ِ ْخوَ
َنا ً َعلَى ُسر ٍُر ُّم َت َق ِبلِينَ ُ [ »...سورَ ةُ ا ْلحِجْ ِر ]33:ال ينظر أحدكم في قفاء صاحبه.

تفسير الميزان ( )329/32وفي تفسير البرهان عن الحافظ أبي نعيم عن رجاله عن أبي هريرة قال.:

( )29أَ َنا ؛ أَ ِم الحسينُ ؟.

ه
ب عليه السالم ْإذ دخل الحسينُ
يوم وعنده اْلمام َعلِيّ بن أبي طال ٍ
( قيل) إنّ رسول َّللا صلى َّللا عليه وآله كان جالسا ً ذات ٍ
بن َعلِيّ فأخذهُ ال َنبِيّ صلى َّللا عليه وآله وأجلسه في حِجْ ِرهِ ،وقبّل بين عينيه وقبّل شفتيه ،وكان للحسين عليه السالم ُّ
ست
سنين .فقال علي عليه السالم :يا رسول ه
َّللا ،أتحبّ ولدي الحسين ؟ قال ال َن ِبيّ صلى َّللا عليه وآله :وكيف الأحبّه ؟ وهو
َ
َ
ه
ك :أ َنا؛ أ ِم الحسينُ ؟ فقال الحسينُ  :يا أبتي من
عضوٌ من أعضائي ؟! فقال علي عليه السالم :يا رسول َّللا ،أيّما أحبّ إلي َ
ً
منزلة.
كان أعلى شرفا ً كان أحبّ إلى ال َنبِ ّي صلى َّللا عليه وآله وأقرب إليه

قال علي عليه السالم لولده :أتفاخرني ياحسين ؟ قال :نعم يا أبتاه ،إن شئت.

الفضائل البن شاذان القُمّي(ص  )23 - 21وهذا الحديث يحتوي على ما ننقله عن هذا المصدر في هذا البحث بعنوان «
أنا».

( )22أَ َنا َس هي ُد الش ْيبَِ ،وف ّي ُس هن ٌة مِنْ أَي ُّْوبَ .

وَّللا لَ َيجْ َمعَنه ه
عن عباية األسدي ،قال :سمعت عل ّياًعليه السالم يقول  : -أَ َنا َس هي ُد ال ِّش ْيبَِ ،وفيه ُس هن ٌة مِنْ أَي ُّْوبَ  ،وَ ه
َّللا ُ لِيْ
أَهْ لِيَ  ،كما ُج ِمع ُْوا لِ َيعْ قُ ْوبَ .

رواه المفيد ،و الكشي.

ال َن َسب

ّ
المطلِب.
( )31أَ َنا ابنُ عبد

صمّم المشركون على أن يُلبسوا ألمة أبي جهل رجالً منهم ،فألبس عب ُد ه
َّللا بن المنذر بن أبي رفاعة ،فصمد له علي عليه
ّ
المطلِب .ابن أبي الحديد في شرح نهج البالغة
السالم فقتله وهو يراهُ أبا جهل ،ومضى عنه ،وهو يقول :أَ َنا ابنُ عبد
(.)316/32

وعن َنس َِب ِه قال االمام عليه السالم في جواب معاويةَ :وأَمها َق ْولك :أَ هنا َب ُنو َع ْب ِد َم َناف . . .

َف َكذلك َنحْ نُ َ ،ولكِنْ لَ ْيسَ أ ُ َم هي ُة َكهَاشِ َمَ ،والَ حَ رْ بٌ َك َع ْب ِد ا ْلم ه
ِيقَ ،والَ
ُطلِبَِ ،والَ أَبُو ُس ْفيَانَ َكأ َ ِبي َطالِبَ ،والَ ال ُمهَاج ُر َكالطل ِ
يقَ ،والَ ال ُمح ُِّق َكالمُبطِ ِلَ ،والَ ا ْلم ُْؤمِنُ َك ْ
ار جَ َه هن َم.
الصري ُح َكاللصِ ِ
المد ِغ ِلَ ،ولَبِ ْئسَ ا ْل َخلَفُ َخلَفٌ َي ْت َب ُع َسلَفا ً هَوَ ى في َن ِ
ِ

َوفي أَ ْيدِي َنا  -بعْ ُد َ -فضْ ُل ال ُنبُوه ِة التي أَ ْذلَ ْل َنا ِبهَا ا ْلع َِز َ
يزَ ،و َن َع ْش َنا ِبهَا الذلِيلَ.

َولَمها أَ ْد َخ َل ه
َّللا ا ْلعَرَ بَ في دِينِ ِه أَ ْف َواجاًَ ،وأَسْ لَم ْ
الدين :إِمها رَ ْغب ًَة َوإِمها رَ هْ ب ًَة،
َت لَ ُه ه ِذ ِه األ ُ هم ُة َط ْوعا ً َو َكرْ هاًُ ،ك ْن ُت ْم ِممهنْ َد َخ َل في
ِ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ً
َ
َ
َعلَى حِينَ َف َ
ك
ان فِيك َنصِ يبا ،وَ الَ َعلى َنفسِ َ
ْق ِب َس ْبق ِِه ْم ،وَ ذهَبَ ال ُمهَا ِ
ج ُرونَ االََ وه لونَ ِب َفضْ ل ِِه ْمَ .فالَ َتجْ َعلنه لِلش ْيط ِ
از أهْ ُل ال َسب ِ
سَبِيالًَ ،والسالَ ُم .نهج البالغة ( )123 - 2الكتاب .32

ٌ
ودوحة أَ َنا ساقُها.
( )32أَ َنا شجر ُتها،

فهلكت ،وطلبت الهدى فضلّ ْ
ْ
ْ
ت ،ألم يسمعوا  -ويحهم -
فشقيت ،وطلبت النجا َة
قال عليه السالم :إنّ قريشا ً طلبت السعاد َة
ُ
َ
َن أ ْلحَ ْق َنا ِب ِه ْم ذرِّ هي َت ُه ْم »...؟ فأين المعدل والمنزع عن ذريّة الرسول
قوله تعالى  « :وَ الذِينَ ءَا َم ُنو ْاوَ ا هت َب َع ْت ُه ْم ُذرِّ هي ُتهُم ِبإِيم ٍ
صلى َّللا عليه وآله الذين شيّد ه
َّللا بُنيا َنهم فوقَ بُنيانهم ،وأعلى رؤوسَهم فوق رؤوسِ هم ،واختارهم عليهم ؟ أال إنّ الذريّة
ٌ
ض ْو ِءُ ،ك ّنا ظِ الالً تحت العرش قبل خلق البشر،
أفنانٌ أنا شجر ُتها،
ودوحة أَ َنا ساقُها ،وإ ّني من أحمد بمنزلة الض َْو ِء من ال َ
عالية ال أجساما ً ناميةً.
ً
وقبل خلق الطينة التي كان منها البشر ،أشباحا ً

ك مق ّربٌ  ،أو َنبِيٌّ مر َسلٌ ،أو عب ٌد امتحنَ ه
ٌ
إنّ أمرنا صعبٌ مستصعبٌ  ،ال يعرف كنهه إال ّ
ثالثة :مل ٌ
َّللا قلبَه لإليمان ،فإذا
ه
انكشفَ لكم س ٌّر أو وض َح لكم أم ٌر فاقبلوه ،وإال ّ فاسكتوا؛ َتسْ لَمُوا ،وردّوا علمَنا إلى َّللا ،فإ ّنكم في أوسع ممّا بين السماء
واألرض .ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة (.)303/31

اللقب

( )30أَ َنا إما ُم البريّة ،و وص ّي خير الخليقة ،وزوج سيّدة نِساء هذه األمّة.

نور الثقلين ()112/3رقم  ،319قال عليه السالم في بعض خطبه :أيّها الناس ،اسمعوا قولي واعقلوا ع ّني...

ح َكم.
( )33أَ َنا أمي ُر البَرَ رَ ةُ .عيُون المواعظ وال ِ

( )32أَ َنا أمي ُر المؤمنين .الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)21

الكنية

( )2أَ َنا أَبُو األئمّة الطاهرين من ولدي .الفضائل البن شاذان القُمّي(ص .)22

( )3أَ َنا أَبُو الحَ سَن .مناقب آل أبي طالب البن شهر آشوب (.)100/2

( )9أَ َنا أَبُو الحَ سَن ،الذي فللت ح ّد المشركين.

لمّا رجعت رس ُل علي عليه السالم من عند طلحة والزبير وعائشة ،يؤ ِذ ُنونه بالحرب ،قام فحمد ه
صلّى
َّللا وأثنى عليه ،و َ
ُ
راقبت هؤالء القوم كي ير َعوُ وا أو يرجعوا ،ووبّختهم بنكثهم،
على رسوله صلى َّللا عليه وآله ث ّم قال :أيّها الناس إ ّني قد
وع ّرفتهم بغيهم فلم يستحيوا ،وقد بعثوا إليّ أن « :ابرز للطعان ،واصبر للجالد ،وإ ّنما تم ّنيك نفسُك أمانيَ الباطل ،وتعدك
ال ُغرور »!.

ُ
كنت وما أُه هد ُد بالحرب ،وال أرهبُ بالضرب ! ولقد أنصف القارة من راماها ،فليُر ِع ُدوا ول ُيب ِْرقُوا،
أال هبلتهم الهبول ،لقد
َ
َ
فللت ح ّد المشركين ،وفر ُ
ُ
ّقت جماعتهم ،وبذلك القلب
فقد رأوني قديماً ،وعرفوا نكايتي ،فكيف رأوني؟! أ َنا أبُو الحسن ،الذي
ُ
يقين من أمري ،وفي غير شبه ٍة من ديني.
ألقى عدوّ ي اليو َم ،وإني لعلى ما وعدني ربّي من النصر والتأييد ،وعلى ٍ

أيّها الناس ،إنّ الموت ال يفوته المقيم ،وال يعجزه الهارب ،ليس عن الموت محيد وال محيص ،من لم يُقتل مات ،إن أفضل
الموت القتلُ ،و الذي نفسُ َعلِيٍّ بيده ألَ ْلفُ ضرب ٍة بالسيف أهونُ من م َْوت ٍة واحد ٍة على الفراش.

الله ّم إنّ طلحة َن َك َ
ث بيعتي ،وأَلّبَ على عثمان حتى َق َتلَه ،ث ّم َعضَهني به ورماني .الله ّم فال ُتمهله.

الله ّم إنّ ال ُزبير َق َطعَ رحمي ،و َن َك َ
ث بيعتي ،وظاهَرَ عليه عدوّ ي ،فاكفنيه اليوم بما شئتَ  .ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة
(.)109/3

( )2أَ َنا أَبُو حَ سَن.

ت َع ْنك جَ الَ ِبيبُ مَا أَ ْنتَ فِي ِه مِنْ ُد ْن َيا ً َق ْد َت َبههجَ ْ
ومن كتاب له عليه السالم إلى معاويةَ :و َك ْيفَ أَ ْنتَ صَانِ ٌع إِ َذا َت َك هش َف ْ
ت ِب ِزي َنتِ َها،
َ
ْ
ْ
َ
ه
َو َخ َدع ْ
َت بِلَ هذتِهَاَ ،د َع ْتك َفأَجَ ْب َتهَاَ ،و َقا َد ْتك َفا هت َبعْ َتهَاَ ،وأَمَرَ ْتك َفأ َ َطعْ َتهَاَ ،وإِن ُه يُوشِ ك أنْ َيقِ َفك َواقِفٌ َعلى مَا الَ ُينجيِك ِمن ُه مِجَ نٌّ ،
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
هْ
نْ
حسَابَِ ،و َشمِّرْ لِ َما َق ْد َن َز َل ِبكََ ،والَ ُت َم ِّك ِن ا ْل ُغ َوا َة مِنْ َس ْم ِعكََ ،وإِاله َت ْف َع ْل أُعْ لِمْك مَا
ل
ا
ة
ب
أ
ذ
خ
و
،
ْر
م
ال
ا
ا
ذ
ه
ع
ِ
َ
ََ ِ َ
َفا ْق َعسْ َ
ْ
َ
َ
الدم.
ك أ َملَهُ ،وَ جَ رَ ى ِم ْنك َمجْ رَ ى
أَ ْغ َف ْلتَ مِنْ َن ْفسِ كََ ،فإِ هنك ُم ْترَ فٌ َق ْد أ َخ َذ الش ْي َطانُ ِم ْنك مَأ َخ َذهَُ ،و َبلَغَ فِي َ
الروح َو ِ
ِ

ُ ه
َاو َي ُة  -سَا َس َة الر ِع هيةَِ ،ووُ الَ َة أَم ِْر ا ْ
زوم َس َوابِ ِق
الَُ هم ِة ؟ ِب َغي ِْر َقدَم س ِ
َو َم َتى ُك ْن ُت ْم  -يَا ُمع ِ
َابقَ ،والَ َشرَ ف بَاسِ قَ ،و َنعُوذ ِباّلِل مِنْ ل ُ ِ
ُ
ْ
ْ
َع الناسَ جَ انِبا ً
الش َقا ِءَ ،وأُحَ ِّذرُك أَنْ َت ُكونَ ُم َتمادِيا ً في غِره ِة األ ْمنِ هيةِ ،م ُْخ َتلِفَ ال َعالَنِ َي ِة
ِ
والسريرَ ةَِ .و َق ْد َدع َْوتَ إِلَى الحَ رْ بَِ ،فد ِ
َو ْ
ال ،لِ َتعْ لَ َم أ ُّي َنا ا ْلم َِرينُ َعلَى َق ْلبِهَِ ،وا ْل ُم َغ هطى َعلَى َبص َِر ِه !
اخرُجْ إِلَيه َ ،وأَعْ ِ
ين مِنَ ا ْلقِ َت ِ
ف ا ْل َف ِري َق ِ

ب أَ ْل َقى َعدُوِّ ي ،مَا اسْ َت ْب َد ْل ُ
ت دِيناً،
خيك َش ْدخا ً ي َْو َم ب َْدر ،ذلك السيْفُ َمعِيَ ،و ِبذلك ا ْل َق ْل ِ
َفأ َ َنا أَبُو حَ سَن َقاتِ ُل جَ ِّدك َو َخالك وأَ ِ
ْ
َوالَاسْ َتحْ د َْث ُ
َاج الذي َترَ ْك ُتمُوهُ َطائِعِينَ َ ،و َد َخ ْل ُت ْم فِي ِه ُم ْكرَ هِينَ .
ت َنبِ ّياًَ ،وإ ِّني لَ َعلَى ال ِم ْنه ِ

ْث َو َقعَ َد ُم ع ُْثمانَ َف ْ
ج ْئتَ َثائراً بِدَم ع ُْثمانَ َ ،ولَ َق ْد َعلِمْتَ حَ ي ُ
اطل ُ ْب ُه مِنْ ُه َناك إِنْ ُكنتَ َطالباًَ ،ف َكأ َ ِّني ق ْد رَ أَ ْي ُتك
َو َز َع ْمتَ أَ هنك ِ
ِ
جمَا ِل ِبا ْ
ب ا ْل ُم َت َت ِاب ِعَ ،وا ْل َقضَا ِء
ب إِ َذا َع ه
الَ ،و َكأ َ ِّني ِبجَ مَا َعتِك َت ْدعُونِي جَ َزعا ً ِمنَ الضرْ ِ
َتضِ ُّج مِنَ ا ْلحَ رْ ِ
ض ْتك َ
الََ ْث َق ِ
جي َج آ ْل ِ
ض ِ
َ
ه
َاي َع ٌة حَ ائِ َدةٌ.
ب َّللاَ ،وهِيَ َكافِرةٌ جَ ا ِ
َارعَ  ،إِلَى ِك َتا ِ
ح َدهٌ ،أ ْو ُمب ِ
َارعَ َبعْ َد َمص ِ
ا ْل َواق ِِعَ ،و َمص ِ
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ح َكم.
( )2أَ َنا أَبُو شبر وشبيرُ .عيُون المواعظ وال ِ

( )6أَ َنا أَبُو اليتامى  .الفضائل البن شاذان القُمّي(.)22

االسم

( )3أَ َنا الذي سمّتني أُمّي حَ ْيدَرَ هْ.

الصاع َك ْي َل ال َس ْندَرَ ْه ».
ت كري ِه المنظر ْه * أكيل ُ ُه ْم ِب
ث غابا ٍ
قوله عليه السالم يوم خيبر « :أنا الذي سمّتني أمّي حَ ْيدَرَ ْه * كلي ِ
ِ

بحار األنوار ( )32 - 2/13باب .11

ب غائبٌ حينَ ولد ْته « : -أسداً» باسم أبيها « أَسَد بن هاشم بن
قال ابن قتيبة :كانت أ ّم علي عليه السالم سمّت ُه  -و أَبُو طال ٍ
عبد مناف » فلمّا َق ِد َم أَبُو طالب غيّر اسمه ،وسمّاه «عل ّيا ً» .وحيدرة :اس ٌم من أسماء األسد.

ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة ()32/3و( )322/36وبحاراألنوار( )223/2ح .23

( )2أَ َنا اسمي في اْلنجيل« :إليا» وفي التوراة« :بريها» وفي الزبور« :ارى» وعند الهند« :كبكر» وعند الروم:
«بطريسا» وعند الفرس« :جبير» وعند الترك« :تيبر» وعند الزنج« :حيتر» وعند الكهنة« :بويى» وعند الحبشة:
«بتريك » وعند أمّي« :حيدرة» وعند ظئري« :ميمون» وعند العربَ « :علِيّ » وعند األرمن« :فريق» وعند أبي:
«ظهير».

أال ،وإ ّني مخصوصٌ في القرآن بأسما ٍء احذروا أن تغلبوا عليها فتضلّوا في دينكم.

بحار األنوار ( )221 /11ح  322عن بشارة المصطفى للطبري ونور الثقلين ()366/3و( )223/2عن معاني األخبار
للصدوق.

( )1أَ َنا َعلِ ّي بن أبي طالب ابن ع ّم رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله وأخوه ،ورسوله إليكم.

ّ
اطلع أهل وادي اليابس على مقدم َعلِيّ بن أبي طالب وأصحابه إليهم ،فخرج إليه منهم مئتا رجل ،شاكين في السالح ،فلمّا
رآهم علي عليه السالم خرج اليهم في َن َف ٍر من أصحابه ،فقالوا لهم :من أنتم ؟ ومن أين أقبلتم ؟ وأين تريدون؟ قال عليه
السالم :أَ َنا َعلِيُّ بن أبي طالب ابن ع ّم رسول ه
َّللا صلى َّللا عليه وآله وأخوه ،ورسوله إليكم ،أدعوكم إلى شهادة أن ال إل َه
إال ّ ه
خير وشرٍّ ،فقالوا له :إيّاك
َّللا وأنّ محمّداً عب ُدهُ ورسولُهُ ،ولكم إن آمنتم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين من ٍ
ْ
أَردنا ،وأنت َطلبتنا قد سمعنا مقالتك فخذ حذرك واستع ّد للحرب .نور الثقلين (.)933-932/3
*******************************************************

