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  ١....................................................................................... الكتابمحتويات

  ٧........................................................................................................تقديم

  ١١...........................................................nوليد الكعبة وربيب النبي    ١ 
   ) قبل البعثة١٠السنة / رجب  / ١٣( 

  ١٦............................................n أول المؤمنين برسول اهللا Aعلي    ٢ 
   )السنة األولى للبعثة(

  ١٩.......................................................  في يوم اإلنذارAاإلمام علي    ٣ 
   )السنة الرابعة للبعثة(

  ٢١............................................... في شعب أبي طالبAاإلمام علي    ٤ 
   ) للبعثة١٠ - ٩ - ٨السنة (

  ٢٤............................................... والهجرة إلى الطائفAاإلمام علي    ٥ 
   ) للبعثة١١السنة (
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  ٢٥......................................n في فراش النبي Aمبيت اإلمام علي     ٦ 
   ) للبعثة١٣ السنة /ربيع األول/ ١(

  ٢٩....................................... إلى المدينة المنورةAهجرة اإلمام علي     ٧ 
   ) للبعثة١٣السنة  / ربيع األول  / ١٥(

  ٣٢.........................................A واإلمام علي nالمؤاخاة بين النبي     ٨ 
   )السنة األولى للهجرة/ رمضان/ ١٢(

  ٣٤................................... فيهاAغزوة بدر الكبرى ودور اإلمام علي     ٩ 
   )السنة الثانية للهجرة/ رمضان  / ١٧(

  ٣٩...................................Bلزهراء من فاطمة اAزواج اإلمام علي   ١٠ 
   )السنة الثانية للهجرة/ ذي الحجة / ١(

  ٤٤........................)ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال علي(معركة أحد   ١١ 
   )السنة الثالثة للهجرة/ شوال/ ٧(

  ٤٨................................. في مسجد الفضيخAرد الشمس لإلمام علي   ١٢ 
   )السنة الثالثة للهجرة/ شوال/ ١٥(

  ٥١............................................................ يوم الخندقAضربة علي   ١٣ 
   )السنة الخامسة للهجرة/ شوال / ٣(

  ٥٨..................................Aفتح حصون خيبر بيد علي بن أبي طالب   ١٤ 
   )السنة السابعة للهجرة/ رجب/ ٢٤(
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  ٦٤............................... فيهاAغزوة ذات السالسل ودور اإلمام علي    ١٥ 
   )السنة الثامنة للهجرة(

  ٦٦..................................... في فتح مكة المكرمةAأدوار اإلمام علي   ١٦ 
   )السنة الثامنة للهجرة/ رمضان / ٢٠(

  ٧١......................................................... في أرض طيAاإلمام علي   ١٧ 
   )السنة التاسعة للهجرة(

  ٧٢........................ على المدينةAغزوة تبوك واستخالف اإلمام علي   ١٨ 
   )السنة التاسعة للهجرة/ رجب / ٢٩(

  ٧٧....................................... يبلغ سورة براءة في الحجAاإلمام علي   ١٩ 
   )السنة التاسعة للهجرة/ ذي الحجة / ٣(

  ٧٩........................................... في اليمنAاإلمام علي بن أبي طالب   ٢٠ 
   )شهر رمضان السنة العاشرة للهجرة(

  ٨٣....................................)ه فهذا علي موالهمن كنت موال(غدير اليوم   ٢١ 
   )السنة العاشرة للهجرة/ذي الحجة/١٨(

  ٩٦.............................................. بالخاتم للفقيرAتصدق اإلمام علي   ٢٢ 
   )السنة العاشرة للهجرة/ذي الحجة/٢٤(

  ٩٩...................................................... في يوم المباهلةAاإلمام علي   ٢٣ 
   )السنة العاشرة للهجرة/جةذي الح/٢٥(

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  
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  ١٠٢...............................................n عند وفاة النبي Aاإلمام علي   ٢٤ 
   )السنة الحادي عشر للهجرة/ صفر/ ٢٨(

  ١٠٥.......................................... بالخالفةAالبيعة لعلي أمير المؤمنين   ٢٥ 
   ) للهجرة٣٥السنة /ذي الحجة/٢٤(

  ١٠٨.................................. يحارب الناكثين في معركة الجملAعلي   ٢٦ 
   ) للهجرة٣٦السنة / جمادى األولى / ١٥(

  ١١١.......................................... يتخذ الكوفة عاصمةً لخالفتهAعلي   ٢٧ 
   ) للهجرة٣٦السنة / رجب / ١٢(

  ١٢٠................................... يحارب القاسطين في وقعة صفينAعلي   ٢٨ 
   ) للهجرة٣٧السنة / صفر / ١(

  ١٢٨......................................... يحارب المارقين في النهروانAعلي   ٢٩ 
   ) للهجرة٣٨السنة / صفر/ ٩(

  ١٣١...............................................Aشهادة اإلمام علي بن أبي طالب  ٣٠ 
   ) للهجرة٤٠السنة / رمضان/ ٢١(

  

  ١٤٢..............................................................مقتطفات من القصيدة الكوثرية
  A وابن عمه اإلمام عليnفي مدح النبي
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ASــا  أل ــلمن م س
                سلمت أمور المسلمين مـا لـم يكـن فيهـا جـور إال علـي
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  .٦١٢: ٢٩بحار األنوار  )١(
  .من خطبته الشقشقية المعروفة في نهج البالغة )٢(
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  مؤسسة الغدير العالمية
  هـ١٤٢٧أول ذي الحجة عام 

 B من فاطمة الزهراءAذكرى زواج اإلمام علي
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 .٢٢: ٦، والغدير لألميني ٣٩: خصائص أمير المؤمنين للشريف الرضي) ١(
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 .٨: ٣٥بحار األنوار  )١(

 .١٨: ٣٥بحار األنوار ) ٢(
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 .٤٣: ٣٥ر األنوار بحا )١(
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)١( 
nAS    قـد اختـرت مـن

  .)٢(Rاختاره اهللا لي عليكم علياً
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S ... ــوِل اهللاسر ِضــِعي ِمــنوم ــتُمِلمع قَــدوn ــِةــِة الْقَِريبابِبالْقَر 
والْمنِْزلَِة الْخَِصيصَِة وضَعِني ِفي ِحجِرِه وأَنَا ولَـد يـضُمِني ِإلَـى صَـدِرِه           

    هدسِني جِمسياِشِه وكْنُفُِني ِفي ِفريو      ضَغُ الـشَّيمي كَانو فَهرِني عِشميَء   و
ذْبةً ِفي قَوٍل والَ خَطْلَةً ِفي ِفعـٍل ولَقَـد قَـرن            ثُم يلِْقمِنيِه وما وجد ِلي كِ     

ِمن لَدن أَن كَان فَِطيماً أَعظَم ملٍَك ِمـن مالَِئكَِتـِه يـسلُك ِبـِه                nاهللا ِبِه   

                                                        
، ١٩٨: ١٣ ط مؤسسة األعلمي بيـروت، وشـرح ابـن أبـي الحديـد               ٥٨: ٢تاريخ الطبري    )١(

 .٣٥٦ -٣٥١: ١، وموسوعة التاريخ اإلسالمي ١٠٤: ١، وكشف الغمة ٢٠٢: وينابيع المودة

 .، نقالً عن البالذري واألصفهاني١٥: ١شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  )٢(



 

 

١٥ A 

 الْم طَِريق             ـهكُنْـتُ أَتَِّبع لَقَـدو هـارنَهو لَهالَِم لَيأَخْالَِق الْع اِسنحمكَاِرِم و
اتِّباع الْفَِصيِل أَثَر أُمِه يرفَع ِلي ِفي كُلِّ يوٍم ِمن أَخْالَِقـِه علَمـاً ويـأْمرِني             

 ِبِحراَء فَـأَراه والَ يـراه غَيـِري      ِباِلاقِْتداِء ِبِه ولَقَد كَان يجاِور ِفي كُلِّ سنَةٍ       
 وخَِديجـةَ   nولَم يجمع بيتٌ واِحد يومِئٍذ ِفي الِْإسالَِم غَير رسـوِل اهللا            

وأَنَا ثَاِلثُهما أَرى نُور الْوحِي والرسالَِة وأَشُم ِريح النُّبـوِة ولَقَـد سـِمعتُ        
 نَّةَ الشَّيِه      رلَيع يحنَزَلَ الْو طَاِن ِحينn           ـِذِهـا هـولَ اهللا مسـا رفَقُلْتُ ي 

الرنَّةُ فَقَالَ هذَا الشَّيطَان قَد أَِيس ِمن ِعبادِتِه ِإنَّك تَسمع ما أَسمع وتَـرى               
 ِإنَّكو ِزيرلَو لَِكنَّكو تَ ِبنَِبيلَس ى ِإالَ أَنَّكا أَرٍرملَى خَيلَع..R)١(.  

                                                        
  .١٩٢الخطبة القاصعة رقم : غةنهج البال )١(
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، ٥٥/ ٢: ، وتاريخ الطبـري   ٥٨/ ٢: ، والكامل في التاريخ   ٤١/ ١: تاريخ دمشق البن عساكر    )١(

 .٣٧٣٥ الحديث ٦٠٠/ ٥: وسنن الترمذي

 .١٣١ الخطبة ٣٩٧: نهج البالغة للفيض )٢(
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      ،ًيا علـي، أنـت أول المـسلمين إسـالما

وأنت أول المؤمنين إيماناً، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، كـذب            
)٢(Rغضكمن زعم أنه يحبني وهو مب 
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علي :  وفيه٥٥: ٢ ، وتاريخ الطبري٢٩:  ٣االستيعاب البن عبد البر المالكي بهامش اإلصابة )١(
 .أسلم ذكر أن علياً أول من ٦٥، ٣٦ ٣٢ :١أول من أسلم، وفي تاريخ دمشق البن عساكر

 .٣٣١ :١ ، وتاريخ دمشق البن عساكر١٢٦: الفصول المهمة البن الصباغ المالكي )٢(

، ومسند أبي ٢٠٦: ٦سنن البيهقي : من مصادر حديث أن علي بن أبي طالب أول من أسلم )٣(
 :٢  ط مؤسسة األعلمي، والكامل في التاريخ٥٥ :٢ ، وتاريخ الطبري٣٦٨رقم  ١٧٣: حنيفة
، ٢٦٢ :١، بدء الوحي والسيرة والنبوية ٧١٥ :٣ ، تاريخ ابن خلدون١٦ :٤ ، وأسد الغابة٥٧

، واإلصابة في معرفة ٩٢: ١، وعيون األثر ٢٨٣ :٢، ومروج الذهب ٤٣٢ :١والسيرة الحلبية 
 .١٨ :٢ بغداد للخطيب البغدادي ، وتاريخ٥٠٧ :٢ الصحابة
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: ٣، وقد ذكر العالمة االميني في كتابه الغدير ٤٣: عبقرية اإلمام علي، عباس محمود العقاد   )١(

 .A حديثاً في أسبقية إسالم اإلمام علي ٦٦ ما يربو على ٢٣٦ -٢٢٠

 .٤٣اآلية : سورة البقرة )٢(

 .٨٥ :١شواهد التنزيل للحسكاني  )٣(
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 .، وغيرها من الكتب المعروفة٢٤٠ -٢٢٠: ٣، الغدير ٢٤٥: ١بن هشام راجع سيرة ا )١(

 .٢١٤اآلية : سورة الشعراء )٢(
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 .٢٠٦: ٧، كذلك مجمع البيان ١١٧٤ -١١٧١: ٣تاريخ الطبري  )١(
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 .٣٢١ :١سيرة ابن هشام  )١(

 .١٢٥ :١، وإعالم الورى ٣٥٠ :١سيرة ابن هشام  )٢(

 .٨٤ :٣البداية والنهاية البن كثير  )٣(
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 .٢٥٦ :١٣شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  )١(
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 .٥٨ -٥٧: ٢، وسيرة ابن هشام ٢٣٥ :١أعيان الشيعة  )١(

 .١٢٧ :١شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  )٢(

� 



 

 

٢٥ A 

 
An 

 

n
A

An
n

n)١( 


A
A



                                                        
  .٣٤: ٢السيرة الحلبية ) ١(
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)٢(P    ـنالنّـاِس م ِمـنو
)٣(O... نَفْسهيشِْري 

SP ــن وِم
OAالنّاِس من يشِْري نَفْـسه ابِتغَـآَء مرضَـاِت اهللاِ     
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  .١٢٠: ٩، ومجمع الفوائد ٣٥: ٢السيرة الحلبية ) ١(
، ٩٧: ١، وشواهد التنزيل ٢٣٩: ، وكفاية الطالب٣٩: ٢، وتاريخ اليعقوبي ٢٥: ٤أسد الغابة ) ٢(

، وينـابيع  ٧٤: ، والمناقـب للخـوارزمي  ٣٢٥: ١، وتـاريخ الخمـيس     ٣٥: وتذكرة الخواص 
 .٣١: ٣، والجامع ألحكام القرآن ٢٠٤: ٥، والتفسير الكبير ٩٢: المودة

  .٢٠٧اآلية : سورة البقرة )٣(
  .٢٦٢: ١٣ شرح نهج البالغة البن أبي الحديد )٤(
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  .٢٧: ٢السيرة الحلبية ) ١(
 .٦٠٣ -٦٠٢: ١سيد المرسلين ) ٢(
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  .٢٧: ٢ السيرة الحلبية )١(
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  .٨٩ – ٨٨: ٤ nالصحيح من سيرة النبي األعظم ) ١(
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  .تيميةال عند مبيته كما توهمه ابن من غار ثور هذه الكلمة قالها النبي له بعد خروجه ) ١(
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 nS  يا علي، أنت أول هـذه

األمة إيماناً باهللا ورسوله، وأولهـم هجـرة إلـى اهللا ورسـوله، وآخـرهم         
عهداً برسوله، ال يحبك والذي نفسي بيده إال مؤمن قد امتحن اهللا قلبـه               

)١(Rلإليمان وال يبغـضك إال منـافق أو كـافر         
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، ٦٧ – ٦٤: ١٩، وبحـار األنـوار    ٨٦ – ٨٣: ٢أمـالي الطوسـي     : راجع تفاصيل هذه القصة   ) ١(

، نقالً عن الشيباني في نهج البيان، وعن الشيخ المفيد في           ٣٣٣ – ٣٣٢: ١وتفسير البرهان   
، ١٩٠: ، وإعالم الـورى ١٨٤ – ١٨٣: ١االختصاص، ورواها ابن شهر آشوب في المناقب   

  . ١٠٦: ٢، وذكره ابن األثير في الكامل في التاريخ ٤٨: ١ للمقريزي وإمتاع اإلسماع
  .٤٨: إمتاع األسماع) ٢(
  .٦١٩: ١، نقالً عن كتاب سيد المرسلين ٣٨٢: ٢تاريخ الطبري ) ٣(



 
 

 

٣٢  

 
nA 

 


n

A 
n  يـا

علي، أنت أخي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غيـر أنـه ال نبـي         
)١(بعدي 



                                                        
، والمناقـب  ٨٣٨٩ ح٥٣: ٤٢، وتاريخ دمشق ١١٣١ ح٦٦٣: ٢فضائل الصحابة البن حنبل    ) ١(

 عن أبي زيد الباهلي؛ واألمـالي    ٦٥: ٤٢ن المغازلي   ، والمناقب الب  ١٥٩ ح ١٤٠للخوارزمي  
 .١٨٦: ٢، والمناقب البن شهر آشوب ٥٢٠: ٤٠٢للصدوق 

� 



 

 

٣٣ A 

n
A










nA)١( 
Aآخى رسول اهللاnيـا  :  بين أصحابه، فقلت

إنمـا  : فقـال !! آخيت بين أصحابك وتركتني فرداً ال أخ لـي        رسول اهللا،   
اخترتك لنفسي؛ أنت أخي فـي الـدنيا واآلخـرة، وأنـت منـي بمنزلـة                

.)٣(والسرور)٢(فقمت وأنا أبكي من الجذل. هارون من موسى 
 

                                                        
  .٣٣٥: ٣٨بحار األنوار ) ١(
  ).١٠٧: ١١لسان العرب (فرح :  بالشيء يجذل جذالً فهو جذل وجذالن– بالكسر –جذل ) ٢(
مام الـصادق، عـن أبيـه، عـن      عن سليمان بن جعفر الهاشمي، عن اإل     ١٨٠: ٢كنز الفوائد   ) ٣(

  . عن ابن عباس نحوه١١٠٩٢ ح٦٣: ١١، المعجم الكبير Gجده



 
 

 

٣٤  

 
A)١( 

 


n

n


n


n


)٢(
                                                        

 .نقالً عن كتاب أفضل الليالي) ١(

  .١١٦: ٢الكامل في التاريخ  )٢(
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٣٥ A 

)١( 
n


)٢(

n









 

n
)٣(




                                                        
  .١٤٤ -١٤٣: ٢السيرة الحلبية  )١(
  .المصادر السابقة )٢(
 .١٢٣اآلية : سورة آل عمران) ٣(



 
 

 

٣٦  







 
n  ن منكم يمضفي هذه الليلة إلـى    يم 
البئر فيستسقي لنا؟  

A





nn
 

n   ؟وهل علمت ما هي تلك العواصف يا علي
، ومعه ألف من المالئكـة سـلم    Aائيلبـرالعاصفة األولى ج  .ال

عليك وسلموا، والثانية كانت ميكائيل ومعـه ألـف ملـك سـلم عليـك               
 ،وسلموا، والثالثة كانت إسرافيل ومعه ألف ملك سـلم عليـك وسـلموا     



 

 

٣٧ A 

)١(طوا مدداً لناوكلهم هب 


P    كُمكِْفـيي أَلَـن ِمِنينـؤِإذْ تَقُولُ ِللْم

نْزَِلينالِئكَِة مالْم ِبثَالثَِة آالٍف ِمن كُمبر كُمِمدي أَنO)٢( 

 




S     قم يـا عبيـدة، قـم يـا
)٣(R...اهللا لكمعم، قم يا علي، فاطلبوا بحقكم الذي جعله  







A 
A

                                                        
  .٤٨  ح٣٠٥: ١٩بحار األنوار  )١(
  .١٢٤اآلية : آل عمرانسورة  )٢(
  .١١٩: ٣المناقب البن شهر آشوب  )٣(



 
 

 

٣٨  


A

)١( 


A
)٢( 

                                                        
  .٢٩٦: ١أنساب األشراف و، ١٥٢: ١مغازي الواقدي  )١(
  .٨٦: نور األبصار )٢(



 

 

٣٩ A 

 
AB 
 

A


n
n)١(

A1S  يــا علـي قــد
ذكرها قبلك رجال، فذكرت ذلك لهـا، فرأيـت الكراهـة فـي وجههـا،            

R1ولكن على رسلك حتى أخرج إليك     
A

S اهللا

                                                        
 .٣٠: ٢أنساب األشراف ) ١(

� 



 
 

 

٤٠  

ـ  Rر، سـكوتها إقرارهــا ـأكب
)١(n   يا علي هل معك مـا

مـي، واهللا ال يخفـى عليـك مـن          فداك أبي وأ  Aأزوجك به؟ 
يـا علـي، أمـا    1أمري شيء، أملك سيفي ودرعي وناضـحتي      

سيفك فال غنى بك عنه، تجاهد به في سبيل اهللا، وتقاتل بـه أعـداء اهللا،              
وتحمـل عليـه رحلـك فـي        وناضحتك تنضح به على نخلك وأهلـك،      

سفرك، ولكني قد زوجتك بالـدرع، ورضـيت بهـا منـك، بـع الـدرع،                
)٢(ني بثمنهوائت 

A)٣(
)٤(1

 
1

A
 

                                                        
  .Rلوال علي ما كان لفاطمة كفؤS: ، قوله1 وقد اشتهر عن النبي)١(
  .٣٦٥: ٤ اإلصابة للعسقالني )٢(
  .ألنها كانت تحطم السيوف) الحطيمة(سمى هذه الدرع بـ  كانت ت)٣(
  .١٤٤: ٤٣ بحار األنوار )٤(



 

 

٤١ A 

1B


1S   اللهـم بـارك
)١(Rلقوم جلُّ آنيتهم الخزف 


n   يا بالل، إني قد زوجت ابنتي ابن عمـي، وأنـا

أحب أن يكون من سنّة أمتي إطعام الطعام عنـد النكـاح، فائـت الغـنم      
 أمداد أو خمسة، فاجعل لي قصعة لعلّي أجمـع عليهـا   فخذ شاة وأربعة  

.المهاجرين واألنصار، فإذا فرغت منها فآتني بها 


n      النـاس زفـة زفـة، وال أدخـل علـي

)٢(تغادرن زفة إلـى غيرهـا     
 


n

 
                                                        

  .٣٢ حديث ١٣٠: ٤٣ بحار األنوار )١(
 .إذا فرغت زفة لم تعد ثانية) ٢(



 
 

 

٤٢  

AB 
nSج فاطمة من علـي إن اهللا أمرني بأن أزوR)١(




 
n  ـ ة، أمـا إنـي مـا    يـا فاطم

)٢(آليت أن أنكحتك خير أهلي 




 
H


A

S    فواهللا ما أغضبتها وال أكرهتهـا علـى أمـر حتـى 
قبضها اهللا عز وجل، وال أغضبتني وال عصت لي أمراً، لقد كنـت أنظـر               

                                                        
 .٧٠: ذخائر العقبى )١(

 .٢٤: ٨الطبقات الكبرى ) ٢(



 

 

٤٣ A 

)١(Rإليها فتنكشف عني الهموم واألحزان 

AS   يا بن العم ما عهـدتني كاذبـة
معاذ اهللا أنِت أعلـم  A :S ، فقـال Rوال خائنة، وال خالفتك منذ عاشرتني   
)٢(R اهللا أن أوبخك بمخالفتيوأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفاً من 

C


 P  اُهللا ِريـدِإنَّما ي
)٣(Oهلَ الْبيِت ويطَهركُم تَطِْهيراًِليذِْهب عنْكُم الرجس أَ 

                                                        
  .١٣٤: ٤٣، وبحار األنوار ٣٦٣: ١، وكشف الغمة ٢٥٦:  مناقب الخوارزمي)١(
  .١٥١: ، وروضة الواعظين٢٠البن طيفور : ، وبالغات النساء٣٨٤: ١ آمالي الشيخ الطوسي )٢(
  .٣٣اآلية :  سورة األحزاب)٣(



 
 

 

٤٤  

 
 

 







)١( 



n

n

                                                        
  .١١٠: ١تفسير القمي ) ١(
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٤٥ A 

)١( 
n

An
)٢( 



 

A 
 
 
 

 

   
 
 

 

 
 

    أنا علـي بـن أبـي طالـب
 

A
A

                                                        
  .١١١: ١تفسير القمي ) ١(
  .١٧٦: ١ الورى إعالم) ٢(



 
 

 

٤٦  

A
يش منها أبداًقد ضربته ضربة ال يع 

A 
A

A 

A 


n S  إنـي

Rأنا رسول اهللا فإلى أين تفرون عن اهللا ورسوله 
nA

nA



SR 

A
nA

 
S      ال سيف إالّ ذو الفقـار، وال فتـى



 

 

٤٧ A 

Rإالّ علي 

nألني منه وهو مني 


nE
SR

 





)١( 

                                                        
  .١١٦: ١ تفسير القمي) ١(



 
 

 

٤٨  

 
A 

 


n

)١( 


A
n 

nnS   فـي  اللهـم إنـه كـان 
)٢(Rطاعتك وطاعة رسولك، فأردد عليه الشمس فطلعت بعدما غربت 

                                                        
  .٢٢٢: ٦فتح الباري ) ١(
  .١٩٧: الصواعق المحرقة) ٢(

� 



 

 

٤٩ A 

A
A 

n اللهــم إنــه كــان فــي طاعتــك وطاعــة
Aرسولك فأردد عليه الشمس 

A



A


An 


n

n
AA

A
A

A   أفاتتـك صـالة
لم أسـتطع أن أصـليها قائمـاً لمكانـك يـا رسـول اهللا       العصر؟

ادع اهللا حتـى    والحال التي كنت عليها في اسـتماع الـوحي        



 
 

 

٥٠  

يردد عليك الشمس لتصليها قائماً في وقتها كما فاتتك فـإن اهللا تعـالى              
Aيجيبك لطاعتك اهللا ورسـوله    

…)١( 
n


A




)٢( 
 

 
 

 
 

  
 
 

 

 
 

                                                        
  .٣٤٥: ١اإلرشاد ) ١(
  .٢٤٦: ١اإلرشاد ) ٢(



 

 

٥١ A 

 
A 

 


n


n


n


n

)١( 


                                                        
  .٥٣٣ : ٨، ومجمع البيان ١٩٠ :١ الورى إعالم، و٩٥: ١اإلرشاد ) ١(
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٥٢  


)١(

)٢( 
n







n)٣( 

 
n

An
)٤( 

n


                                                        
  .١٩ :١: عالم الورىإ، و٩٥: ١اإلرشاد ) ١(
  .١٩٧ : ١المناقب ) ٢(
  .١٧٧: ٢تفسير القمي راجع ) ٣(
  .١٧٧: ٢تفسير القمي ) ٤(



 

 

٥٣ A 

)١( 
P     َـةمواْ ِنعنُواْ اذْكُـرآم ا الِّذينها أَياِهللا ي

)٢(Oعلَيكُم ِإذْ جآَءتْكُم جنُود فَأَرسلْنَا علَـيِهم ِريحـاً وجنُـوداً          
Pِقكُمــن فَــوم ــآُءوكُمِإذْ جO

P     ـفَلَ ِمـنكُمأَس ِمـنوO)٣(
)٤( 

n


)٥( 

 






                                                        
  .١٧٧ -١٧٦: ٢تفسير القمي ) ١(
 .٩اآلية : األحزابسورة ) ٢(

 .١٠اآلية : سورة األحزاب) ٣(

  .٣٢٠: ٨التبيان ) ٤(
  .٥٣٥: ٨مجمع البيان ) ٥(



 
 

 

٥٤  


n 

 

 
 

 

 
 

 

 

n من له؟A
  أنا له يا رسول اهللا   يا علي هذا عمرو بن عبـد ود فـارس
وأنا علي بن أبي طالبAيليل 

n أُدن مني
ذااذهب وقاتل به  اللهم احفظه مـن

)٨٦(بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه ومن تحته 
n  ز إلـى  بــر أيكـم ي

A!عمرو وأضمن له علـى اهللا الجنـة؟       
nS   برز اإليمـان

Rكلّه إلى الشرك كلّه 

                                                        
  .١٨٣: ٢تفسير القمي ) ٨٦(



 

 

٥٥ A 

A 
،ــن ــر عــاجز  ال تعجل ــب صــوتك غي ــاك مجي   فقــد أت

ــصيرة،  ــة وب ــص ذو ني ـــوال ــائز ـدق من ــل ف   جي ك
ــيم عــ    ــو أن أق ــي ألرج ـــإن ـــليك نائ   ائزـحة الجن

ــز   ــد الهزاه ــوتها بع ــى ص ــن ضــربة نجــالء يبق   )٨٧(م
  

 

A  أنا علي بن أبـي طالـب



A  قد علم ابن عمي أنـك إن

الجنّة وأنت في النار، وإن قتلتك فأنت في النار وأنا فـي            قتلتني دخلت   
الجنة 

A         دع هذا يا عمرو، وإني سمعت منك وأنت متعلّـق
ال يعرضن علي أحد في الحرب ثالث خـصال إالّ          : بأستار الكعبة تقول  

عرض عليك ثالث خـصال فـأجبني إلـى         أجبته إلى واحدة منها، وأنا أ     
.واحدة 

A    أحـدها أن تـشهد أن ال إلـه إالّ اهللا

                                                        
  .٥٣٨: ٨مجمع البيان ) ٨٧(



 
 

 

٥٦  

nوأن محمداً رسول اهللا   
 صـادقاً فـأنتم أعلـى    يكأن ترجع وترد هذا الجيش عن رسول اهللا فإن  

بان العرب أمرهبه عيناً وإن يك كاذباً كفتكم ذؤ 


 
A       ،فإنـك راكـب وأنـا راجـل ،فالثالثة أن تنزل إلي

حتى أنابذك 
)٨٨(

A


A
A
)٨٩( 


A

A

                                                        
  .١٨٣: ٢تفسير القمي ) ٨٨(
  .٢٩٦: ١ األخبارشرح ) ٨٩(



 

 

٥٧ A 

n٩٠(مه يا حذيفة فإن علياً سيذكر سبب وقفته( 
nA     ،قـد كـان شـتم أمـي

وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظّ نفسي، فتركتـه حتـى سـكن     
)٩١(ما بي ثم قتلته في اهللا 


A٩٢(إني استحيت أن أكشف ابن عمي( 

nS   زن اليـوملـو و
)٩٣(Rعملك بعمل جميع أمة محمـد لـرجح عملـك علـى عملهـم       

nSضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلينلR)٩٤( 

                                                        
  .١١٧: ٢مناقب آل أبي طالب ) ٩٠(
  .١١٥: ٢المصدر السابق ) ٩١(
  .١١٧: ٢ابق المصدر الس) ٩٢(
  .٢١٥: ٢٠وبحار األنوار . ١٣٨كنز الفوائد ) ٩٣(
  .٤٦٧: اإلقبال) ٩٤(



 
 

 

٥٨  

 
A 

 






1




1)٩٥( 
1

                                                        
  .٤٦: ٢ تاريخ الطبري )٩٥(

� 



 

 

٥٩ A 

1
S ال

R فـال  تخرجوا معي إال راغبين فـي الجهـاد وأمـا الغنيمـة           
1)٩٦( 

1
)٩٧(1S  اللهـم

رب السماوات وما أظللن، ورب األرضين وما أقللـن، ورب الـشياطين      
أضللن، ورب الرياح وما أذرين، فإنـا نـسألك خيـر هـذه القريـة،            وما  

وخير أهلها، وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها، وشر أهلهـا، وشـر مـا               
)٩٨(Rفيها 








 

                                                        
  .٣٨٨ -٣٨٧: ٢ سيد المرسلين، للسبحاني )٩٦(
  .١٦٤:  أمالي الشيخ الطوسي)٩٧(
  .٣٣٥: ١ السيرة النبوية، البن هشام )٩٨(



 
 

 

٦٠  




)()(
)(

1)()( 


1



)٩٩(1

 S        ،اهللا ورسـوله الراية غداً إلـى رجـل يحـب ألعطين
)١٠٠(Rويحبه اهللا ورسوله، يفتح اهللا على يديه، كرار غير فرار 

 


1
n إئتوني بعلـي1

A
                                                        

  .٣٥: ٢، والسيرة الحلبية ٣٠٠: ٢تاريخ الطبري راجع  )٩٩(
  .كتب التاريخ عبارة مشهورة جداً بين المؤرخين، راجع )١٠٠(



 

 

٦١ A 

  اذهب وال تلتفـتA
n    وعلى مـاذا أقـاتلهمn  علـى
)١٠١(اإلسالم أو الجزية 







)١٠٢(
)

(
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  .٣٧: ٢ السيرة الحلبية )١٠١(
  . المصدر السابق)١٠٢(



 
 

 

٦٢  

  أنا الذي سمتني أمي حيـدرة     
  عبل الذراعين غَليظُ القيـصرة    

  

  ضــرغام أجــام وليــثٌ قــسورة  
  كليث غابـاٍت كريـه المنــظرة     

  





 











1

)١٠٣( 
A

                                                        
  .٥٠-٤٧: ٢، وعنه تاريخ الخميس ٣٤٩: ٢، عن سيرة ابن هشام ٩٤: ٢ تاريخ الطبري )١٠٣(



 

 

٦٣ A 

)١٠٤(
 )٢٢(
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AS  مـا
قلعتها بقوة بشرية، ولكن قلعتها بقوة إلهية ونفس بلقـاء ربهـا مطمئنـة               

)١٠٥(Rراضية 
A1

1S مــا
Rأم بقدوم جعفر بـرأدري بأيهما أنا أسر بفتح خي 

An
 

                                                        
  .٤٦: ٢ تاريخ اليعقوبي )١٠٤(
  .٤٠: ٢١ بحار األنوار )١٠٥(
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S    يـا هـؤالء، أنـا

                                                        
  .٣٨٢ : ١إعالم الورى  )١٠٦(
  .١١٠: ٢الكامل في التاريخ : انظر )١٠٧(
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ال إلــه اال اهللا محمــد رســول اهللا، واال : رســولُ رســوِل اهللا، أن تقولــوا
Rبتكم بالسيفضر 

Sال واهللا حتَّـى  !؟أنا أرجع 
 تسلموا ، أو ألضربنَّكم بسيفي هذا ، أنا علي بن أبـي طالـب بـن عبـد                

)١٠٨(Rالمطَّلب
 

n
S صــدقت ، اهللا جــاري، ولكــن هــذا

Rجبرئيل يخبرني أن عليـاً قـادم      
nA

nS  اهللا إركب ، فـإن
R ورسوله عنك راضيان 

                                                        
  .٣٨٢: ١، إعالم الورى ١١٦ ـ ١١٣: ١، للشيخ المفيد اإلرشاد )١٠٨(
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P      ًِفي ِديِن اِهللا أَفْواجا خُلُوندي تَ النَّاسأَيروO)١١٠(P  ِإنَّـا
)١١١(Oفَتَحنا لَك فَتْحاً مِبيناً 

                                                        
  .نقالً عن كتاب أفضل الليالي) ١٠٩(
  .٢اآلية : النصر سورة )١١٠(
  .١اآلية : الفتح سورة )١١١(
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n  يا علـي أدرك

سعدا وخذ الراية منه وأدخل أنت بها مكة       
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AnS    ،اليـوم يـوم المرحمـة

Rاليوم تحمى الحرمة 
                                                        

  .٩٠: ١اإلرشاد في  )١١٢(
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A    صنماً حول الكعبـة   وكانت ثالثمائة وستين

 ، مكة فمر بها وجعـل يطعنهـا بمخـصرة فـي يـده      nعندما فتح النبي  
جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً، فجعلت تكـب           : ويقول
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  .٢٠ ح٦٧: ٣٩بحار األنوار  )١١٣(
  .١٥ ح٦١: ٣٩ المصدر السابق )١١٤(
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ج معنا؟وهب هل لك العام تخريا أبا  
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Pِْمنِلـي   و قُولُ ائْـذَني نم مه

          ِحيطَةٌ ِبالْكـاِفِرينلَم نَّمهج ِإنقَطُوا وال تَفِْتنِّي أَال ِفي الِْفتْنَِة سوO)٣(


                                                        
  .حيث كانت تحت سيطرة إمبراطورية الروم) ١(
  .٥١٧-٥١٥: ٢السيرة البن هشام ) ٢(
  .٤٩اآلية : التوبةسورة ) ٣(
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)(S    أنت خليفتـي فـي أهـل
بيتـي ودار هجرتـي وقـومي، يــا علـي إن المدنيـة ال تـصلح إالّ بــي       

)١(Rوبك 
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  .٥٢٠: ٢السيرة النبوية البن هشام و، ٢٠٧: ٢١بحار األنوار ) ١(
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A1  يـا
فتنـي أنـك اسـتثقلتني، أو تخففـت     نبي اهللا زعم المنافقون أنك إنما خلّ     
كذبوا، ولكننـي  1مني، أو خلفتني مع النساء واألطفال     

 أفـال   ، فارجع فـاخلفني فـي أهلـي وأهلـك         ،يخلفتك لما تركت ورائ   
ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسـى إال أنـه ال نبـي                 

)١( أذهب إالّ وأنت خليفتينال ينبغي أبعدي 
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  .، وغيرهما كثير٨٤٢٩ ح١١٩: ٥السنن الكبرى للنسائي و، ٧٠٩/٣٠٦٢: ١مسند أحمد ) ١(
  .١٠١٩: ٣دي المغازي للواق) ٢(
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  .١٤٢: ٣السيرة الحلبية ) ١(
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n      عن اهللا بأنـه ال  ) جل جاللـه (ال ولكن األمين هبط إلي
)١(يؤدي عنك إال أنت أو رجل منك وال يؤدي عني إال علي 
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A ــول اهللا ــا رس ــاً nي ــست خطيب  ل
                                                        

 .٦٥: ١) بتصرف(اإلرشاد ) ١(
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n        ال محيص عن ذلك، فإما أن أذهب بها أو تذهب بهـا، فقـال
انطلـق بهـا   nإذا كان وال بد فأنا أذهب بها      : Aعلي

)١(فإن اهللا يثبت لسانك ويهدي قلبك 




 

P  ـوِلِهسراِهللا و نم أَذَانو

ولُهسرو شِْرِكينالْم نٌء مِرياَهللا ب ِر أَناألكْب جالْح موِإلَى النّاِس يO)٢( 
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:بيان وتوضـيح  



 
                                                        

 .مصر/  ط٣٣١: ١مسند أحمد بن حنبل ) ١(

 .٣اآلية : سورة التوبة) ٢(
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 .٢٠١ :٤، والسيرة النبوية البن كثير ٣٠٠ :٢الكامل في التاريخ البن األثير  )١(
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 .٢٠٧ :٤السيرة النبوية البن كثير  )١(

 .٢٠٥ :٤، والسيرة النبوية البن كثير ٦٠٣ :٤شام سيرة ابن ه )٢(

 .١٣٤ :٣المستدرك على الصحيحين  )٣(
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A)١(Rآذى علياً فقد آذانـي    
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 .٢٠٢ :٤السيرة النبوية البن كثير  )١(
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للشيخ أيوب الحائري مـن إصـدار المجمـع العـالمي     ) الغدير(اقتباساً وتلخيصاً من كتاب   )١(

 .من ذي الحجة والذي صدر أيضاً باسم ماذا حدث في الثامن عشر Gألهل البيت 

 مـن  ٦٧اآليـة  نـزول    ، إن الوجه في تسمية حجة الوداع بالبالغ هـو         ٩: ١ لألميني   ،الغدير) ٢(
اآلية الثالثة مـن سـورة   نزول  ، كما أن الوجه في تسميتها بالتمام والكمال هوسورة المائدة 

 .المائدة
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A>    لـغولُ بسها الريا أي

)١(>ما اُنزل إليك من ربك    



)٢(
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n)٣(
)٤(n 

هللا ونستعينه ونؤمن به، ونتوكّـل عليـه، ونعـوذ بـاهللا مـن               الحمد«
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنـا، الـذي ال هـادي لمـن أضـلّ، وال               شرور  

  .مضلّ لمن هدى، وأشهد أن ال إله إالّ اهللا، وأن محمداً عبده ورسوله
                                                        

 .٦٧اآلية : سورة المائدة) ١(

 .شجرة الطلح: سمرات، جمع سمرة)  ٢(

 .٨٤: ٢وتاريخ آل زرارة البن غالب الزراري . ١٠٦: ٩الهيثمي في مجمع الزوائد )  ٣(

 .٥٣٣: ٣، المستدرك للحاكم ١٠٦٨ رقم ٦٣٦-٥١١ثمار القلوب )  ٤(



 

 

٨٥ A 

إال  أنه لم يعمـر نبـي     : أيها الناس قد نبأني اللطيف الخبير     : أما بعد 
جيـب، وإنـي   أُدعـى ف  أُوشـك أن    أُوإنّـي   . مثل نصف عمر الذي قبلـه     

  نتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟مسؤول، وأ
 

S  محمداً عبـده ورسـوله،   ألستم تشهدون أن ال إله إالّ اهللا، وأن 
    وأن ،وأن جنّته حق وناره حقوأن ،الـساعة آتيـة ال ريـب     الموت حق 

R.فيها وأن اهللا يبعث من في القبور؟ 
S اللهم اشهدRS   أيهـا النـاس

Rأال تسمعون؟ 

S الحـوض،           )١(فإنّي فرط على الحـوض، وأنـتم واردون علـي 
، فيه أقداح عدد النجوم من فـضّة،        )٢(وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرى     
.)٣(Rفانظروا كيف تخلفوني في الثقلين 

n 
S           ّبيـد اهللا عـز الثقَل األكبر كتـاب اهللا طـرف     وجـل وطـرف

                                                        
 .٤٥: ١ البن سالم،المتقدم قومه الى الماء، راجع غريب الحديث: الفـَرط)  ١(

 .ة حوران من أعمال دمشققصبة كور: عاصمة اليمن اليوم، وبصرى: صنعاء)  ٢(

 .٢٤٥: ٧راجع تاج العروس للزبيدي . كل شيء خطير نفيس: الثقل)  ٣(



 
 

 

٨٦  

بأيديكم، فتمسكوا به ال تضلوا، واآلخر األصـغر عترتـي، وإن اللطيـف        
الخبير نبأني أنّهما لن يفترقا حتى يردا علـي الحـوض، فـسألت ذلـك               

ي، فال تقدهما فتهلكواروا عنموهما فتهلكوا، وال تقصّلهما ربR.  
A

S       ها الناس من أولى الناس بالمؤمنين مـن أنفـسهم؟أيR 
 

S          اهللا موالي، وأنا مـولى المـؤمنين، وأنـا أولـى بهـم مـن إن
R،أنفسهم فمن كنت مواله فعلي مـواله      

S    واِل مـن وااله، وعـاِد اللهـم
من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض مـن أبغـضه وانـصر مـن نـصره،                
واخذل مـن خذلـه، وأدر الحـق معـه حيـث دار، أال فليبلّـغ الـشاهد              

R.الغائب 

>   لْـتُ لَكُـمأَكْم موالْي
)١(>ِدينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم ِنعمِتي 

nS    ،اهللا أكبر على إكمال الدين، وإتمـام النعمـة

                                                        
 .٣اآلية : المائدةسورة )  ١(
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»ورضا الرب برسالتي، والوالية لعلي من بعدي 





 


Sقل على بركة اهللاR 


n 

 
 

 
 

 
   

   
 

 
 
 
 

 

nS     ال تزال مؤيداً بـروح القـدس مـا نـصرتنا
Rبلسانك 
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nS      ،اللهم وال من وااله وعـاد  من كنت مواله فعلي مواله

Rمن عاداه 
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R)١( 
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nS      من كنت مواله فعلـي مـوالهR


A يا أنس S       مـا يمنعـك أن تـشهد وقـد

Rسمعت ما سـمعوا   
AS       ال - أو بوضَـٍح  -اللهم إن كان كاذبـاً فاضـربه ببيـاض 

Rتواريه العمامة 

                                                        
 .٧٤: ٤شرح النهج البن أبي الحديد ) ١(
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، ٣٢٠: ، والمعـارف البـن قتيبـة   ١٩/٢١٧ - ٧٤: ٤شرح نهج البالغـة البـن أبـي الحديـد       ) ١(

 . يطلب من كتاب الغدير الجزء األولAمير المؤمنينوحديث من كنت مواله ومناشدة أ

 .٦٧ و٣اآلية : المائدةسورة )  ٢(



 
 

 

٩٠  

)١( 



nAS        ن كنت مواله فعلي مـواله، اللّهـمم

Rواِل مــن وااله وعــاد مــن عــاداه وانــصر مــن نــصره

)٢( 
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 .٢٦٧: ١، الغدير ٣٩٥: ترجمة اآلثار الباقية)  ١(

 .٢٩٠: ٨وتاريخ بغداد . ٥٧٧ ـ ٥٧٥ و٢/٧٥: راجع تاريخ دمشق)  ٢(

 .٥١١: ثمار القلوب) ٣(

 .بري الشهير بالخليليرواه عن أحمد بن محمد الط. ٢٧٠: ١راجع الغدير ) ٤(
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S       اللهم إن أخي موسى سألك أن تشرح له صـدره وتيـسر لـه
 تجعل هـارون    أمره وتحلل عقدة من لسانه ليفقه الناس قوله وسألك أن         

أخاه وزيراً له ليشد أزره ويشاركه في أمره، اللهـم وإنـي نبيـك الـذي               
اصطفيته، فاشرح لي صدري ويسر لي أمري، واجعـل لـي مـن أهلـي               

R... وزيراً لتشد به أزريAعلياً 
Sn

nرأ؟مــاذا أقــP اُهللا كُمــي ِإنّمــا وِل
               ـمهالزّكَـاةَ و تُـونؤيالـصّالَةَ و ـونِقيمي نُواْ الّـِذينآم الِّذينو ولُهسرو

وناِكعرO)١(R 
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 .٥٥اآلية : سورة المائدة) ١(
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S   عبد اهللا اصطفاه وانتجبهR
nS لم يكن عن نكاح فيكون له والـدR


P  َثَـلم ِإن

                ـقالْح كُـونكُن فَي قَالَ لَه اٍب ِثمِمن تُر خَلَقَه مثَِل آداِهللا كَم ِعند ىِعيس
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١٠٠  

               ِمـن آَءكا جِد معِفيِه ِمن ب كآجح نفَم تَِرينمن الْمم فَالَ تَكُن كبِمن ر
اَءنَـا وأَبنَـآَءكُم وِنـسآَءنَا وِنـسآَءكُم وأَنْفُـسنَا          الِْعلِْم فَقُلْ تَعالَواْ نَـدع أَبنَ     

          لَـى الْكَـاِذِبيننَـةُ اِهللا عل لّععتَِهلْ فَنَجنَب ثُم كُموأَنْفُسOn
nS  ــمه ــز اس إن اهللا ع

باهلـة، ويبـين الحـق      ني أن العذاب ينزل على المبطل عقيب الم       بـرأخ
Rمن الباطل بذلك  
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 .وتسمى سورة الدهر وسورة اإلنسان) ١(
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S أكتـب لكـم كتابـاً ال    كتـف وبدواة أيتوني 
)١(Rتضلون بعده 

 

                                                        
  .١٣٤: ١٦بحار األنوار  )١(
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AnSادعــوا لــي أخــي وصــاحبيR)١(
S

nA
AS    علمني ألف باب من العلم يفتح لـي كـل بـاب

)٢(Rألف باب وأوصاني بما أنا قائم به إن شاء اهللا 

nAS   يا علي ضـع رأسـي
في حجرك فقد جاء أمر اهللا عز وجل فإذا فاضت نفسي فتناولها بيـدك              

Rواسمح بها وجهك 
nA

AS  لقد قبض رسـول اهللاn   وإن رأسـه لعلـى 
ــت غــسله والمالئكــة أعــ Rوانيصــدري، ولقــد ولي

)٣( 
A

                                                        
  .٤٦٩: ٢٢بحار األنوار  )١(
  .٤٧٠: ٢٢بحار األنوار  )٢(
  .١٩٧ رقم Aمن كالم له : نهج البالغة )٣(



 
 

 

١٠٤  

n


S
n


R
nS    أهـل بيتـي أئمـتكم

وقاتـل الكفـرة   هـذا أميـر البـررة    Aبعدي،
)١(Rمخذول من خذله ومنـصور مـن نـصره        

n
 

A



 
A


SR 

                                                        
  .٢٠١: ٢٨بحار األنوار  )١(



 

 

١٠٥ A 

 
A 

 

A
        دعـوني والتمـسوا غيـري، وإن تركتمـوني فأنـا

وأنـا لكـم   ، كأحدكم، ولعلّي أسمعكم وأطوعكم لمن ولّيتمـوه أمـركم      
)١(وزيراً خير مني لكم أميراً 

S
R

 
A



                                                        
  .٩٢الخطبة : هج البالغةن )١(
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١٠٦  


 

S وبلــغ مــن
سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الـصغير، وهـدج إليهـا الكبيـر،      

)١(Rوتحامل نحوها العليل، وحسرت إليها الكعاب 







 
A

S  واهللا لقد قاتلتهم كـافرين    ! ما لي ولقريش
)٢(R!وإني لصاحبهم باألمس كما أنا صاحبهم اليوم! وألقاتلنّهم مفتونين 

A



                                                        
 . في وصف بيعته بالخالفةAمن كالم له ) ٢٢٩ (:نهج البالغة) ١(

 .٣٣الخطبة : نهج البالغة) ٢(
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١٠٨  
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١٠٩ A 

 
S             أما بعد فقد علمتما وإن كتمتما إني لم أرد الناس حتى أرادونـي

ولم أبايعهم حتى بايعوني وأنكما ممن أرادني وبايعني وإن العامـة لـم             
 حاضـر فـإن كنتمـا بايعتمـاني     ضتبايعني لـسلطان غاصـب وال لعـر       

ن طائعين فارجعا وتوبا إلى اهللا من قريب وإن كنتما بايعتمـاني كـارهي            
فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة وإسـراركما المعـصية        
ولعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية والكتمان وإن دفعكمـا هـذا            
األمر قبل تدخال فيه كـان أوسـع عليكمـا مـن خروجكمـا منـه بعـد                  
إقراركما به وقد زعمتما أني قتلت عثمان فبيني وبينكمـا مـن تخلـف              

 أهل المدينة ثم يلـزم كـل امـرئ بقـدر مـا احتمـل                عني وعنكما من  
فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما فإن اآلن أعظم أمركما العار مـن قبـل       

)١(Rأن يجتمع العار والنار والسالم 
A


A

1S ...       ،مهـالً يـا زبيـر لـيس بعلـي زهـو
)٢(R!ولتخرجن عليه يوماً وأنت ظالم له؟     

                                                        
  .٣٣الخطبة : نهج البالغة) ١(
 .١٨٨: ٣٢بحار األنوار ) ٢(



 
 

 

١١٠  
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١١١ A 
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  .٥٧٩: ٥ تاريخ الطبري )١(
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١١٢  


A

 
A


A
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١١٣ A 

A






 





S    وأنـا لكـم   .....دعوني والتمـسوا غيـري 

)١(Rوزيراً خير لكم مني أميراً 


 

AA 
S   وقيـام   ،ة وبرأ النسمة لـوال حـضور الحاضـر        أما والذي فلق الحب 

ـ    وما أخذ اهللا على العلماء أن ال يقار        ،الحجة بوجود الناصر   ة وا على كظّ
 أللقيت حبلها علـى غاربهـا ولـسقيت آخرهـا           ، سغب مظلوم  ظالم وال 

                                                        
  .٩٢الخطبة : نهج البالغة) ١(



 
 

 

١١٤  

)١(R وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز،بكأس أولها 

A
1

A


 
A

 
A




A S   مـا أخـذ اهللا علـى    .. أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لوال
مظلـوم أللقيـت حبلهـا      سغب  ة ظالم وال    وا على كظّ  اء أن ال يقار   العلم

)٢(Rعلى غاربها 

AS   واهللا لـو وجدتـه
 ماء لرددتهإلالنساء وملك به ا به  ج  قد تزو،ومـن  ، في العـدل سـعة   فإن 

                                                        
  .٣الخطبة : نهج البالغة) ١(
  .لسابقالمصدر ا) ٢(



 

 

١١٥ A 

)١(Rعليه أضيقالعدل فالجور ضاق عليه  

A






AA

S   واهللا ما ! من وليت عليه؟يأتأمروني أن أطلب النصر بالجور ف  بـه  أَطُـور
يت ولو كان المال لي لـسو     ،  نجم في السماء نجماً   أم  سمير وما   سمر  ما  
)٢(Rم، فكيف وإنما المال مال اهللابينه 

AS   منا منافسة فـي  الذي كان اللهم إنك تعلم أنه لم يكن
 مـن  ولكن لنـرد المعـالم   ، وال التماس شيء من فضول الحطام    ،سلطان
 وتقـام  ، ونظهر االصالح في بالدك فيأمن المظلومون من عبـادك   ،دينك

)٣(Rالمعطلة من حدودك 

A

                                                        
  .٩٩ :نهج البالغة )١(
  .١٢٦خ : نهج البالغة) ٢(
  .١٣١خ : نهج البالغة) ٣(



 
 

 

١١٦  



 




Sقـد  إمـامكم إن أال و 
فـو اهللا   . …ومن طعامه بقرصيه،    ،   ثوبين خرقين  بطمريهاكتفى من دنياه    

 وال أعـددت  ،نائمها وفـراً غ وال ادخرت من    ،راًـمن دنياكم تب  كنزت  ما  
ـ    حزت   وال   ،- أي ثوباً آخر   -وبي طمراً   لبالي ث   وال ،راًـمـن أرضـها شب

 ِمقـرة أخذت منه إال كقوت أتان دبرٍة، ولهي في عيني أوهى من عفصة             
ولو شئت الهتديت الطريق إلى مصفى هـذا العـسل، ولبـاب هـذا         … 

 ويقـودني   ،غلبنـي هـواي   ي، ولكن هيهـات أن      القزّالقمح، ونسائج هذا    
  بالحجاز أو اليمامة من ال طمع له فـي         ولعلّ ،طعمةألر ا جشعي إلى تخي 

 غرثـى،  بطـون    يمبطانـاً وحـول   أو أبيـت    القرص، وال عهد له بالشبع،      
  : أو أكون كما قال القائل،وأكباد حرى

  وحسبك داء أن تبيت ببطنـة     
  

  القدإلى  تحن  وحولك أكباد     
  

 فـي مكـاره     أشـاركهم قنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين وال         أأ



 

 

١١٧ A 

  .)١(Rدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيشال






A


A S ..  هللا أن تلي للمـسلمين بعـدي صـدراً أو    وحاشى 
)٢(Rعلى أحد منهم عقداً أو عهداً أو أجري لك ،ورداً 

A





AS  ولكنهمـا  ،واهللا ما أرادا العمرة 
)٣(R الغدرةاأراد 

                                                        
  .٤٥ كتاب :نهج البالغة) ١(
  .٦٥ كتاب :نهج البالغة )٢(
  .١٨٠: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٣(



 
 

 

١١٨  


 

A
A
A

 S  أمـا لكـم عنـدنا   أن
اسـمه،  م من مساجد اهللا أن تـذكروا فيهـا           ال نمنعك  ، ما صحبتمونا  ثالثاً

 وال نقـاتلكم حتـى      ،ما دامـت أيـديكم مـع أيـدينا        الفيء  وال نمنعكم   
)١(Rتبدؤونا 

A


 
A







                                                        
  .٣٧ حوادث سنة ٤١: ٦مم والملوك تاريخ األ )١(



 

 

١١٩ A 


 

A
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١٢٠  

 
A 

 


 

A


n 
S   وأطيعـوه وأطيعـوا إمـامكم، فـإن الرعيـة      - عبـاد اهللا   -اتقوا اهللا 

أال وإن الرعيـة الفـاجرة تهلـك باإلمـام     . الصالحة تنجو باإلمام العـادل   
الفاجر، وقد أصبح معاوية غاصباً لما في يديه من حقي، ناكثـاً لبيعتـي،           

 سـفيان،   أبـي فالعجب مـن معاويـة بـن        . .. عز وجل  طاعناً في دين اهللا   
ينازعني الخالفة، ويجحدني اإلمامة ويزعم أنه أحق بها مني، جرأة منـه            
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١٢١ A 

على اهللا وعلى رسوله، بغير حق له فيهـا وال حجـة، لـم يبايعـه عليهـا             
 :A  قـال  أن إلـى ،  R..المهاجرون، وال سلّم لـه األنـصار والمـسلمون        

S   وتحاثّوا على الجهاد مع إمامكم، فلـو كـان لـي            - عباد اهللا    -اتقوا اهللا
 استنهـضتهم   وإذا أمـرتهم أطـاعوني،      إذا بـدر؛    أهلمنكم عصابة بعدد    

 إلـى نهضوا معي، الستغنيت بهم عن كثير مـنكم، وأسـرعت النهـوض         
  .)١(Rحرب معاوية وأصحابه فإنه الجهاد المفروض
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 .٢٦٣: ١اإلرشاد ) ١(



 
 

 

١٢٢  

A
A

A


A





 

 


An
ES

R





S
R 



 

 

١٢٣ A 


AA


AS

R 
AS    ال رأي لمن ال يطـاعRS  هـذه

كلمة حق يراد بها باطل، وهذا كتاب اهللا الـصامت وأنـا المعبـر عنـه،                
فخذوا بكتاب اهللا الناطق وذروا الحكم بكتاب اهللا الـصامت إذ ال معبـر             

)١(Rعنه غيري 


S

R 
A




 

                                                        
 .٣٢٩: ةدمعال) ١(



 
 

 

١٢٤  

 


A
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AA
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١٢٥ A 

A
 

A S ر سنة بسنة ومثل بمثـل واهللا إنـي    ـاهللا أكب
هذا ما قاضى عليـه     :  يوم الحديبية وقد أملى علي     nلكاتب رسول اهللا  

امح رسول اهللا، فإنـا     : محمد رسول اهللا وسهيل بن عمرو، فقال له سهيل        
ال نقر لك بذلك، وال نشهد لـك بـذلك، اكتـب اسـمك واسـم أبيـك،                 

 مثلهـا   إلىه يا علي، وستدعى     امحn :S، فقال النبي  Rفامتنعت من محوه  
)١(R..فتجيب وأنت على مضض 
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 .٣١٦ :٣٣بحار األنوار ) ١(



 
 

 

١٢٦  
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١٢٧ A 
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  .٤٤١: ١سيرة األئمة االثني عشر ) ١(
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١٢٩ A 

ASR 
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AA 
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A
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١٣٠  




 


nA


AS ــذبت وال ــا كَ واهللا م
)١(Rتكُذب 

A
 

                                                        
) شرح الـنهج (، وابن أبي الحديد في ٣٧٤ -٣٧١: ١) مسنده(أشار إلى نحوه أبو يعلى في    ) ١(

  .٣٧١: ١) اإلرشاد(، ورواه المفيد في ٢٨٣: ٤١) البحار(، ونقله المجلسي في ٢٧٦: ٢



 

 

١٣١ A 

 
A)١( 

 




 
A


A    ـ دين يـا بنيـة أتري
نين له الطعامك بين يدي اهللا فتلويأن يطول وقوف أب 




                                                        
 .أيوب الحائري/ ن كتاب افضل اللياليعنقالً ) ١(
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١٣٢  


     هي واهللا الليلـة التـي وعـدني بهـا

حبيبي رسول اهللا  
 ـ اللهم بارك لنا فـي لقا كئ

Sال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيمR 




 
  أباك قتـل األبطـال وخـاض األهـوال ومـا دخـل          يا بنية إن 

الخوف له جوفاً، وما دخل في قلبي رعب أكثر ممـا دخـل فـي هـذه                 
Rإنا هللا وإنا إليه راجعونSالليلة 

    بنيـة قـد قـرب
يا بنية ال تبكـي  األجل وانقطع األمل  

nفإني لم أقل ذلك إال بما عهد إلي النبي   
نية إذا قرب اآلذان فأعلمينييا ب








 

 

١٣٣ A 

A
 

A              ال إله إال اهللا صوائح تتبعهـا نـوائح، وفـي غـداة غـد
يظهر القضاء 

 
      ٌبنية ما منا أهل البيت من يتطير وال يتطيـر بـه، ولكـن قـول 

يا بنيـة بحقـي عليـك إذا جـاع أو عطـش        لساني جرى على 
فأطعميه واسقيه وإال خلي سبيله يأكل من حشائش األرض 
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١٣٤  


 

 
 

 

   
 

 





 








 
   بسم اهللا وباهللا وعلى ملة رسـول اهللا!

           ،فزت ورب الكعبة، قتلني ابن ملجـم، قتلنـي ابـن اليهوديـة
.أيها الناس ال يفوتكم ابن ملجم 


A



 

 

١٣٥ A 





S   ،مت واهللا أركان الهدىوانطمست واهللا نجـوم الـسماء،   تهد

ــم     ــن ع ــل اب ــوثقى، قت ــروة ال ــصمت واهللا الع ــى، وانف ــالم التق وأع
قتل الوصي المجتبى، قتـل علـي المرتـضى، قتـل واهللا            ،  nالمصطفى

Rسيد األوصـياء، قتلـه أشـقى األشـقياء        
 

AA
 




AA



 )١( 

                                                        
  .٢٨٢: ٤٢ألنوار بحار ا) ١(



 
 

 

١٣٦  
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A


 


 S     ة لكم، وغداً مفـارقكم    بـرباألمس أنا صاحبكم، واليوم أنا عR
A

A 
S               أوصيك يا حسن ويا حسين وجميـع ولـدي وأهـل بيتـي ومـن

R إال وأنـتم مـسلمون      وال تمـوتن   ،ي هذا؛ بتقوى اهللا ربكم    بلغهم كتاب 
S      اهللا اهللا في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه عمـاد

اهللا اهللا فـي  ... اهللا اهللا في األيتـام فـال يظلمـن فـي حـضرتكم         ... دينكم
ـ                 ن إالقرآن فال يسبقكم إلى العمل بـه غيـركم، اهللا اهللا فـي جيـرانكم ف

 أوصى بهم، اهللا اهللا في الصالة فإنها خير العمـل وعمـود             nسول اهللا ر
 غضب ربكم، اهللا اهللا فـي الـصيام        ىءنها تطف إالدين، اهللا اهللا في الزكاة ف     

   في شهر رمضان فإن  نة من النار، اهللا اهللا في الجهاد في سـبيل           صيامه ج
  يظلمـن اهللا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، اهللا اهللا في ذريـة نبـيكم فـال           



 

 

١٣٧ A 

)١(Rبين أظهركم 

S   ارفقوا بأسـيركم وأطعمـوه
فاضـربه   - يـا حـسن      -من طعامي، واسقوه من شرابي، ثم إذا أنا مت          

ل بالرجل، فإني سمعت جـدك      ضربة واحدة، وال تحرقه بالنار، وال تمثّ      
، وإن أنـا  Rقـور إيـاكم والمثلـة ولـو بالكلـب الع     S:  يقول nرسول اهللا 

)٢(Rعشت، فأنا أولى به   
AS      يـا بنيـة سـمعت جـدك

 المؤمن إذا نزل به الموت، ودنت وفاتـه عـرق           إن: يقول nرسول اهللا 
RBجبينه، وسكن أنينه  

A  يا بنية الحـديث
راً ـكما حدثتك أم أيمن، وكأن بك ونساء أهلك سبايا بهذا البلـد فـصب           

راًـصب 


     ،أحسن اهللا لكم العزاء، أال وإني منـصرف عـنكم
 فـإذا أنـا   ، كما وعدنيnل في ليلتي هذه، والحق بحبيبي محمد     وراح

                                                        
  .٤٧/ ٥: ١٧شرح نهج البالغة البن أبي الحديد  )١(
  .المصدر السابق )٢(



 
 

 

١٣٨  

       ك رسـول  مت يا أبا محمد، فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنـوط جـد
ائيل إليـه، ثـم ضـعني علـى     بـرنه من كافور الجنة جاء به ج   إ، ف nاهللا

سريري، وال يتقدم أحد منكم على مقـدم الـسرير، واحملـوا مـؤخره،              
 واعلم أنـه ال     ، وكبر علي سبعاً   ،يا بني حسن   علي   واتبعوا مقدمه، وصلّ  

 ذلك على أحد غيري إال على رجل يخرج في آخر الزمان اسـمه              يحلّ
القائم المهدي من ولد أخيك الحسين، يقيم اعوجاج الحق، فـإذا أنـت             
صليت علي فنح السرير عن موضعه، ثـم اكـشف التـراب عنـه فتـرى            

رج شـ نقوبة، فـضعني فيهـا ثـم أ   قوباً، وساحة مناً محفوراً، ولحداً م  بـرق
  .يبـرل التراب علي، ثم غيب قاللحد باللبن، وأِه

A


وأمرك رسول اهللاn  وصـيتك   أن تـدفع
إلى ولدك محمد بن علي، فأقرأه من رسول اهللا ومني السالم 

    أنت ولي األمر بعـدي
 هذا رسـول اهللاn 

ـ  : كلهم يقولـون   ،وعمي حمزة وأخي جعفر وأصحاب رسول اهللا       ل  عج
يا أبا محمد ويـا  ا إليك مشتاقون  قدومك علينا فإن  

هنـا،   أبا عبد اهللا كأنكما وقد خرجت عليكما من بعدي الفـتن مـن هـا      



 

 

١٣٩ A 

يـا أبـا   ا حتى يحكم اهللا، وهو خير الحاكمين  بـرهنا فاص  وها
 على بالئهبـرعبد اهللا أنت شهيد هذه األمة فعليك بتقوى اهللا والص 

 ،ًاســتودعكم اهللا جميعــا
)١(وحفظكم اهللا جميعاً، اهللا خليفتي عليكم وكفى باهللا خليفة 

 
A

وحـده ال شـريك   أشهد أن ال إله إال اهللا 
ـ       رفقـاً  ، محمداً عبده ورسوله   شهد أن أله، و  ي بـي مالئكـة رب
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  .٢٨٢: ٤٢بحار األنوار ) ١(
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 بالك تبكـي بكـاء   ما
من ثُكلت بوحيـدها   


ّم اهللا لك األجـر يـا شـيخ فـي أميـر      عظ
المؤمنين علي بن أبي طالب 

)٢(

                                                        
  .٥٨ ح٢٩٥: ٤٢بحار األنوار  )١(
  .المصدر السابق )٢(
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nSيا علي أنا وأنت أبوا هذه األمةR 
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  .المنفرجة: المفلّج من األسنان )١(
  .اللعاب: الرضاب )٢(
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  .عود عطر يتبخر به: الند )١(
  . وتلتهبتتوقد: تذكو )٢(
  .شعر الرأس الكثيف: الوفرة )٣(
  .جبهة الوجه: المحيا )٤(
  .الدقائق الصغيرة: الذر )٥(
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  هـ١٤٢٧/ الحرامذي الحجة / ١

  B من السيدة فاطمة الزهراءAذكرى زواج اإلمام علي

                                                        
  .صفة من صفات السيف: أبيض )١(
  .لم يؤد الواجب: قصّر )٢(


