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"من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويسكن جنة الخمد التي وعدني ربي، فميتوّل عمي بن أبي طالب 
يدى إلى باب وذريتو الطاىرين أئمة اليدى ومصابيح الدجى من بعده، فإنيم لن يخرجوكم من باب ال

 الضاللة"

 89ص 1كشف الغمة في معرفة األئمة ج
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 االىداء

المذين عّمماني  يّ أىدي ىذا العمل المتواضع الى صاحب العصر والزمان عجل اهلل تعالى فرجو والى والد  
قتو روحي وارتبط بو قمبي فأصبح منذ نعومة أظفاري حب عمي )ع( حيث سرى حّبو في لحمي ودمي وعش  

الى زوجتي وأبنائي الذين عشنا جميعا  وشقو مقترنا بحياتي ومالزما لي في حركاتي وسكناتي.. كما أىديع
نستميم منو معاني وتضحياتو التي جعمتنا  المصاعب بسبب ضريبة االرتباط بحّبو وعشق دربو،نتقاسم 

الذي أبيرتني  بطلا الاألمر الذي شجعني لكتابة ىذه الشذرات في حب ىذ ..الصبر والذوبان في حب اهلل
كل لحظات حياتو المميئة بالحب لمفقراء ونشر قيم العدالة بين الناس ورفض كل أنواع الظمم واالستئثار 

والذي حفزني وتقديم النفس فداء إلعالء كممة الحق والعدل والمساواة لتكون كممة اهلل ىي العميا، بالثروات 
صوت العدالة االنسانية" وىو يقضي في السجن سبع  ام عميطمب ابني كتاب "االمىذا الكتاب ىو  لتأليف

ألن أعيش مع عمي )ع( وليكون سنوات حيث منعت ادارة السجن ادخال الكتاب فكان ىذا الرفض دافعا لي 
    ثوابا لو لمتعويض عن ىذا الحرمان..
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 .. كلمة البّد منها

أْ ٠فرىي ِا ٠ه٠ك اٌىراتح ػٕٗ،  -فاإلا أناق إٕٔا– ِٓ أٔؼة األِٛن اٌرٟ ذّه ػٍٝ اٌىاذة  

فاالـرىاي ٕ٘ا ذم١ٕه ٚإنتان تؽك اٌمٍُ، ٚاٌىاذة اٌكورٛن ٘اُِ ٌٍّاْ اٌٌّٛٛٞ أناق أْ ٠ثرؼك 

ٝ ـطٛاخ ١ٌهج ١ٌك  ّٕ ّٝ ٌٗ لٌه ٚ٘ٛ ٠رم ػٓ االـرىاي ٚ٘ٛ ٠رٕاٚي ِف١ٕح تؽعُ اٌىْٛ، فأٔ

 األ١ٔٚاء اإلِاَ ػٍٟ ػ١ٍٗ اٌٍالَ؟.

 

ح ٚاٌفىه٠ح ٚاألقت١ح ٚاالظرّاػ١ح ٚاٌؽمٛل١ح ظاء تٙا اٌىاذة تأٌٍٛب ظّغ وً األتؼاق اٌران٠ف١ 

مَٛ  ت١ٓ اٌفاٚهج األقت١ح ٚاٌّؼٛن إٌفٍٟ ِّرىظا تإٌّٙط اٌرؽ١ٍٍٟ ٍْ ُّ اٌٍّرٍُٙ ِٓ اٌران٠ؿ ٚاٌ

ح، ٘ما اٌّىض ١ٌىْٛ فٟ ٔاٌػ اٌّرٍّمٟ ٚ٘ٛ ٠ٍرمٛ إٌٛنج ذٍٛ إٌٛنج،  ِّ ػٍٝ ٚالغ ٘مٖ األ

ّْ  ّٙك ت١ٓ قفّرٟ اٌىراب،ٚاٌّّٙك ذٍٛ اٌّ وً لٌه تٍثة ِؽاٌٚح اٌىاذة ٌٍفهٚض  ٚٔؼٛق ٌٕؤوك تأ

اٌٛظٛق ظكال فٟ  ِٓ قائهج االـرىاي ٚاإل٠عاو ٟٚ٘ قائهج ال ذ١ٍك تّف١ٕح ػّاللح أشانخ ٘ما

 وً وٚا٠ا ؼ١اذٗ ٚتؼك نؼ١ٍٗ اٌفاٌك.

 

ّْ ٠مهأ ِغ  ٘ما اٌىراب ٌٕهٜ ١ٌهج ٟ٘ تاٌفؼً ٚه٠ك ٌٍؽم١مح ٚاٌؽ١اج، ٚأذّٕٝ ػٍٝ اٌمانا أ

 اٌىراب ظٍّح ٚاؼكج ٚفًٕ ٚاؼك وٟ ال ٠فرىي اٌّرؼح اٌٛظكا١ٔح ٚال ٠ٛظى فٟ اٌؽم١مح.

 

 أ.ػاقي اٌفهقاْ
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 المقدمة

ؿ تصرفاتيـ كسمككيـ سكاء أكاف الحديث عف العظماء، يستكجب البحث في أغكار حياتيـ كاالستمياـ مف ك
عمميا أك نظريا، كالحديث عف اإلماـ عمي )ع( ذك طابع خاص، فكمما تعٌمقت في دراسة حياتو كمما شعرت 

 بأٌنؾ في أٌكؿ الطريؽ.

 

 عندما قٌررت الكتابة عف حياة اإلماـ عمي )ع( كقفت حائرا، مف أيف أبدأ، ككيؼ سيككف طابع الدراسة؟

 

قميدم في تتٌبع حياة اإلماـ مف حيث التسمسؿ المنطقي منذ الكالدة حتى الكفاة، أـ يككف لي ىؿ أتبع النيج الت
طابع خاص في ىذه الدراسة لكي أجعؿ القارئ يعيش مع اإلماـ لحظة بمحظة حامبل معو الشكؽ الذم يشعر 

 بو كؿ مف تناكؿ حياة ىذا اإلماـ العظيـ.

 

مات المستبصر الدكتكر زىير الغٌزاكم الديبمكماسي الفمسطيني تذٌكرت كأنا أكتب عف حياة ىذا العظيـ، كم
 في سكريا عند مقاـ السيدة زينب )ع(، حيث قاؿ:بو السابؽ كالذم كاف لنا شرؼ المقاء 

 "أنا أتعامؿ مع اإلماـ عمي )ع( كصديؽ، لذلؾ اشعر بقربي منو في كؿ لحظة مف لحظات حياتي".

 

ا اشعر بو مف شكؽ لبلستمياـ مف حياة إماـ المتٌقيف، بؿ تركت التعبير لـ أدع اليراع يسترسؿ إال مف خبلؿ م
 .لمشاعرم كأنا اشٌد الخطى شكقا ألمير المؤمنيف )ع(، ففي كٌؿ خطكة درس كعبرة
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ابتدأت بتسجيؿ خكاطرم كأنا أشٌد الخطى في الطريؽ البٌرم مف البحريف الى النجؼ األشرؼ حيث يرقد 
ـٌ تناكل اإلماـ عمي )ع( سكاء مما كرد في القرآف الكريـ أك ما جاء  اإلماـت شذرات مما قيؿ في )ع(، كمف ث

 في أحاديث الرسكؿ )ص(  كبعدىا الحديث عف بعض العمماء الذيف دفنكا بجكار المرقد المقٌدس.

 

بلقية في الطفكلة كارتباطو برسكؿ اهلل )ص( كاستميامو مف الرسكؿ كؿ القيـ األخ اإلماـكتناكلت نزرا مف حياة 
كالمعاني الركحية كالمعنكية كارتباطو بالحنيفٌية منذ نعكمة أظفاره حٌتى شٌب كقكم عكده ليككف أكؿ مف آمف 

 . اإلسبلـبالرسالة كالفدائي األكؿ في 

 

)ع( كتضحياتو كفضائمو كتقكاه عف ىذا البحث، ككذلؾ مكاقفو البطكلية في الغزكات  اإلماـكلـ تغب شجاعة 
  بيف الحؽ كالباطؿ، كحركبو ضد الناكثيف كالقاسطيف كالمارقيف.كالتي مٌثمت فاصبل

 

ـٌ تناكؿ عدالة  في العصر الحديث، كمحاسبتو لكالتو  اإلنساف)ع( كقارف حياتو كعدالتو بحقكؽ  اإلماـكما ت
كمنع االحتكار كدعكتو لنصرة الضعيؼ كالمظمكـ كبعض كتبو كرسائمو التي شٌكمت أساسا لمفاىيـ الحؽ 

يـك  إلىكاالىتماـ بحقكؽ العامؿ، لك اتبعتيا البشرية لعاشت بسعادة كىناء  اإلنسافكالمساكاة كحقكؽ  كالعدؿ
 الديف. 
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 الفصل األول

 
 السير نحو طريق العشق الحقيقي
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 )ع( لإلمام نحوطريق في ال

 

اـ عمي حٌبا في ذات اهلل، فأكرث مف يعرؼ اإلماـ عمي )ع( معرفة حٌقة يزداد فيو حٌبا كعشقا، فقد ذاب اإلم
 حٌبو قمكب المؤمنيف الكالييف التائقيف لمحؽ كالحرٌية كالحقيقة.

  

اإلماـ عمي )ع( طريؽ الحقيقة كالحياة..كال نبالغ في ذلؾ بؿ لـ نبتدع جديدا، فمقد أٌصؿ لذلؾ القرآف الكريـ 
 كرسكؿ اهلل )ص( في مكارد مختمفة.

 

يقاس بو اإليماف لقكلو )ص(: "يا عمي ال يحبؾ إال مؤمف كال يبغضؾ إال  اإلماـ عمي )ع( ىك الحؽ الذم
كافره أك منافؽ"
(1). 

 

 :كقد قاؿ  )ع( عف نفسو

: انو ال ييحبني إال مؤمفه كال ييبغضني إال مينافؽ""كالذم فمىؽى الحبة كبرأ النىسمة ًانو لعيىد النبي األمٌي إليٌ 
(2). 

 

 

                                                           
1
 اٌفىه، قان  ٘ـ،1348َ، 1930، ٌٕح 1ٟٛٚ، ٚ، تّهغ اٌؽافظ ظالي اٌك٠ٓ ا١ٌٍ٘ـ 303 ٌٕح اٌّرٛفٝ إٌٍائٟ ِؼ١ة تٓ أؼّك اإلِإٌَٓ إٌٍائٟ،  - 

 إٌثٟ ػٙك فٟ اْ إٌٍَّح ٚتََهأ اٌؽثح فٍك ٚاٌمٞ:  ٌٚفظٗ( 190ْ 226 ـ 225غ) ِٕالثٗ فٟ اٌّغاوٌٟ اتٓ اٖنٚٚ ، 117ْ 8ض  ،8-7 اٌّعٍك ت١هٚخ،

ٕافك اال ٠ثغٙه ٚال ِؤِٓ اال ٠ُؽثه ال أٗ اٌٟ( ْ) األِٟ ُِ . 
2
 1ض ، قان اٌفىه ٌٍطثاػح ٚإٌّه، تكْٚ ذان٠ؿ،(٘ـ 261 - ٘ـ 206) ا١ٌٍٕاتٛنٞ اٌم١ّهٞ اٌؽعاض تٓ ٍٍُِ اٌؽ١ٍٓ أتٛٔؽ١ؽٗ،  فٟ ٍٍُِ أـهظٗ - 

٘ـ، ؼمك ٕٔٛٔٗ ٚنلُ ورثٗ ٚأتٛاتٗ ِؽّك فؤاق ػثك اٌثالٟ، قان اٌه٠ّاْ ٌٍرهاز، 275-207، ٌٕٚٓ اتٓ ِاظح اٌؽافظ ػثك هللا تٓ ٠ى٠ك اٌمى٠ٕٟٚ 48ْ

 ن٠اٖ ٚاٌكورٛن ووان ًٌٙ اٌكورٛن ٌٗ ٚلكَ ؼممٗ ٘ـ،279 ٌٕح اٌّرٛفٟ اٌثاللنٞ ظاته تٓ ٠ؽ١ٝ تٓ أؼّك االِاَب األِهاف، ٌٕٕٗ، ٚأٍٔا 42ْ 1ض

  383ْ  2ضَ 1996 ٘ـ،1417 ،1ٚ ٌثٕاْ، ت١هٚخ اٌفىه، قان ٌٍكناٌاخ، اٌثؽٛز ِهوى ِهافات ونوٍٟ،
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عمي )ع( مف رسكؿ اهلل )ص( أٌىمتو ألف يناؿ مقاما عاليا أٌصؿ لو  اإلماـا كال غرك فاف المنزلة التي نالي
القرآف الكريـ حيف ذكر أخٌكة ىاركف لمكسى كاالستحقاقات التي تستتبع ىذه األخٌكة العظيمة مف كزارة بعده، 

شراكوكاالستعانة بو في الشدائد  اركف كعمي أف في األمر، كلعٌؿ االستثناء الكحيد في ىذه الشراكة بيف ى كا 
نقؿ ابف ماجة: حٌدثنا محمد بف مفترض الطاعة، كقد  إماماعمٌي  فأصبحالنبكة قد انقطعت بعد الرسكؿ )ص( 

بشار عف محمد بف جعفر عف شعبة عف سعد ابف إبراىيـ، قاؿ سمعت إبراىيـ بف سعد بف أبي كٌقاص يحدث 
 . (1)بمنزلة ىاركف مف مكسى" عف أبيو عف النبي )ص( أنو قاؿ لعمٌي "أال ترضى أف تككف مني

 

 كقد قاؿ اإلماـ عمي )ع(:

"أنا عبد اهلل كأخك رسكلو )ص( كأنا الصديؽ األكبر، ال يقكليا بعدم إال كٌذاب،  صميت قبؿ الناس لسبع 
 .  (2)سنيف"

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ِٕالة تاب ، ٚأـهظٗ اٌثفانٞ فٟ ٔؽ١ؽٗ وراب فٙائً إٌؽاتح،43-42ْ 1ض ٘ـ،275-207 اٌمى٠ٕٟٚ ٠ى٠ك تٓ هللا ػثك اٌؽافظ ِاظح اتٓ ٌٕٓ - 

 ٌؼك تٓ إتها١ُ٘ ٌّؼد:  لاي ٌؼك ػٓ ِؼثح ؼكشٕا غٕكن ؼكشٕا تّان تٓ ِؽّك ؼكشٕٟ 3503، اٌؽك٠س اٌؽٍٓ أتٟ اٌٙاِّٟ اٌمهِٟ ٚاٌة أتٟ تٓ ػٍٟ

 تٓ أؼّك االِاَ األِهاف، أٍٔاب ِٓ ظًّ وراب ، ٌِٚٛٝ ِٓ ٘انْٚ تّٕىٌح ِٕٟ ذىْٛ أْ ذه٘ٝ أِا ٌؼٍٟ ٌٍُٚ ػ١ٍٗ هللا ٍٔٝ إٌثٟ لاي:  لاي أت١ٗ ػٓ

 اٌفىه، قان ٌٍكناٌاخ، اٌثؽٛز ِهوى تئِهاف ونوٍٟ، ن٠اٖ ٚاٌكورٛن ووان ًٌٙ اٌكورٛن ٌٗ ٚلكَ ؼممٗ ٘ـ،279 ٌٕح اٌّرٛفٟ اٌثاللنٞ ظاته تٓ ٠ؽ١ٝ

 346 ْ ،2ض َ،1996 ٘ـ،1417 ،1ٚ ٌثٕاْ، ت١هٚخ
2
ؽ١ؽ١ٓ، وراب ِؼهفح إٌؽاتح، ٕ، اٌٍّركنن ػٍٝ ا120ٌنلُ اٌؽك٠س  45ْ 1ض ٘ـ،275-207 اٌمى٠ٕٟٚ ٠ى٠ك تٓ هللا ػثك اٌؽافظ ِاظح اتٓ ٌٕٓ - 

 4584نلُ اٌؽك٠س  121ْ 3ض
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 )ع( لإلمامرحمة العشق 

ة العشؽ الحقيقي، رحمة طالما كنت عمى مكعد مع رحم إذيكما ىاما بالنسبة لي،  2015يناير  29كاف تاريخ 
 بحبو كعشقو.. إالمف ال تحمك الحياة  إلىرحمة  إنياتعمؽ بيا قمبي كأصبح ييكاىا، نعـ 

 

عمي بف أبي طالب )ع(، كتعقبيا زيارة الى  اإلماـانيا رحمة الى زيارة أمير القمكب كحبيبيا أمير المؤمنيف 
 الفضؿ العباس )ع( كأصحابيما. كبكأيف )ع( الحس اإلماـحيث يرقد  كاإلباءأرض الكرامة كالعز 

 

عمي )ع( كأبنائو في األراضي المقدسة بالعراؽ فانؾ تشعر بحاؿ مف االستقرار  اإلماـعندما تنكم زيارة 
أياـ استثنائية تمؾ التي تتكاجد فييا عمى أرض النجؼ أك  إنياالنفسي كالطمأنينة التي لـ تعيدىا مف قبؿ، 

 ضي المقدسة بالعراؽ.كرببلء أك أم مف األرا

 

في ىذه البقاع ديفف الحؽ كدفف العمـ كالعٌزة كالكرامة، كديفنت الشجاعة كالكـر كالعطاء، كيسعى المؤمنكف ليا 
 الرفيعة. كاإلسبلمية اإلنسانيةياـ مف تمكـ القيـ ملبلست

 

كرامة، طريؽ العشؽ ، عٌممت البشرية جمعاء طريؽ الحقيقة كالعزة كالإنسانيةفي ىذه البقاع حدثت مبلحـ 
يحٌمؽ بركحو متغمٌبا عمى شيكات النفس  اإلنساف، طريؽ السمك النفسي الذم يجعؿ اإللييةالحقيقي لمذات 

 كالجسد.
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 السير نحو األمير )ع(

)ع( ينتابؾ الشعكر بأف ىناؾ ظبلال مف رحمة تحكطؾ،  لئلماـمنذ المحظات األكلى التي تتجٌيز فييا لمسفر 
االنعتاؽ مف حاؿ التعٌمؽ بالدنيا  إلىناحية النجؼ األشرؼ عٌدة خطكات فاٌنؾ تقترب أكثر  كأنؾ كمما اتجيت

)ع( في خطبتو المشيكرة حيف سألو ىماـ بأف يصؼ  اإلماـحاؿ السمك الركحي كالنفسي الذم صٌكره لنا  إلى
تحٌدث كقد تعٌمقت ركحو يتحٌدث كركح ىماـ تتفاعؿ كتسمك كىي تسمع مف األمير ي اإلماـلو المتٌقيف، فانطمؽ 

 باهلل تعالى فكأٌنو يصؼ شفافٌية الركح كىي تسمك شكقا كحٌبا لمقاء خالقيا حيف يقكؿ:

الثكاب، كخكفا مف  إلى"لك ال األجؿ الذم كتب اهلل عمييـ، لـ تستقر أركاحيـ في أجسادىـ طرفة عيف، شكقا 
ـ كالجٌنة كمف قد رآىا فيـ فييا منٌعمكف، العقاب، عظـ الخالؽ في أنفسيـ، فصغر ما دكنو في أعينيـ، في

كىـ كالنار كمف قد رآىا فيـ فييا معٌذبكف، قمكبيـ محزكنة كشركرىـ مأمكنة، كحاجاتيـ خفيفة كأنفسيـ عفيفة، 
 .(1)صبركا أيامان قصيرة فأعقبتيـ راحة طكيمة"

 

أبي طالب عميو السبلـ، تمكـ عمي بف  اإلماـمقاـ  إلىكفي الحقيقة ال تعرؼ كيؼ سيككف المقاء عندما تصؿ 
الشخصية الفذة التي عجز الكاصفكف عف كصفيا حتى ذاب فيو قكـ ككصمكا لمغمك، كأبغضو آخركف حتى 

بسبب أحقادىـ، كبقي آخركف عمى اعتداليـ في حبو كىـ يعممكف بأف  كاإلسبلمية اإلنسانيةداسكا عمى القيـ 
بتضحياتو كخمقو كعممو  اإلسبلـكـ القيامة،  فيك الذم شٌيد ي إلىعممو في يكـ الخندؽ يكازم أعماؿ الثقميف 

يمانو لسبطي  ا، كاستحؽ بحؽ أف يككف صيرا لرسكؿ اهلل، كزكج الصديقة الطاىرة فاطمة بنت محمد، كأبكا 
 رسكؿ اهلل، ذرية لك حاكؿ النصارل المباىمة معيا لمسخكا مف عمى كجو األرض كما قاؿ رسكؿ اهلل )ص(.

 

                                                           
1
 444ْ 193 نلُ اٌفطثح َ،1993/٘ـ1413 ،2ت١هٚخ،ٚ اٌثالغح، قان ػثكٖ، ِؽّك اٌثالغح،ِهغ ٔٙط - 
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األمير )ع(  إلىص ككأف كؿ ما حكلؾ في حاؿو مف الخشكع كالتسبيح، يحٌممؾ تحياتو كأشكاقو ينطمؽ بؾ البا
ككأٌف الجمادات كالنباتات التي تمٌر عمييا تخاطبؾ بمساف كاحد "بٌمغ تحياتنا لؤلمير" فتتذٌكر في تمؾ المحظات 

 ح: بأف كٌؿ المكجكدات في ىذا الككف قد أليميا اهلل تعالى القدرة عمى التسبي

ٍمًدًه" ٍف ًمٍف شىٍيءو ًإالا ييسىبٍّحي ًبحى " كىاً 
(1). 

 

 اإلماـكعندما تدخؿ الحدكد فاف أكؿ ما يستقبمؾ ىك تمكـ المدينة العريقة كالتي كانت تضـ العديد مف أنصار 
ف مدينة البصرة كىي مدينة كبيرة كمشيكرة كليا تاريخ يفكؽ كؿ المد نياا لئلسبلـعمي )ع( منذ الفجر األكؿ 

حكاضر العراؽ منذ القدـ كتشاركت مع البصرة في صناعة التاريخ  إحدلالعراقية باستثناء الككفة التي كانت 
كبيرا في  إسياماكاف ليما  اإلسبلـكانت البصرة تشترؾ مع الككفة بمدرستيف نحكيتيف منذ صدر  إذالعراقي، 
عديد مف العمماء كالفقياء الذم أثركا عمى العالـ باألسس كالقكاعد النحكية كتخرج منيما ال اإلسبلميرفد العالـ 
الحسف )ع(  اإلماـعمي )ع( كابنو  اإلماـفي عيد  اإلسبلمية، كما كانت الككفة عاصمة لمخبلفة اإلسبلمي

 كىي مكقع لمثكرات ضد ظمـ الدكلتيف األمكية كالعباسية.

 

الخطط في  أىؿكالسؤدد، كىـ  تتذكر كبلـ صعصعة بف صكحاف بأف البصرة كاسطة العرب كمنتيى الشرؼ
 . (2)، كذركة الكبلـ، كمظاف ذكم األعبلـاإلسبلـأكؿ الدىر كآخره، أما الككفة فيي قبة 

 

)ع( كأنت تمر بيذا المكاف، كما تتذٌكر  لئلماـتتذٌكر األحنؼ بف قيس كىك مف رجاؿ البصرة المخمصيف 
الذم مازاؿ صدل كممات الدعاء الذم سمعو مف  كميؿ بف زياد مف الحاضرة الثانية كىي الككفة، ذلؾ الرجؿ

 تتردد كؿ ليمة جمعة: اإلماـ

                                                           
1
 44االٌهاء  - 
2
٘ـ، 1425، 1٘ـ، اٌّىرثح اٌؼٕه٠ح، ١ٔكا، ٌثٕاْ،346ٚاٌم٘ة ِٚؼاقْ اٌعٛ٘ه، أتٛ اٌؽٍٓ ػٍٟ تٓ اٌؽ١ٍٓ تٓ ػٍٟ اٌٍّؼٛقٞ، اٌّرٛفٟ ٌٕح  ِهٚض - 

 40-39ْ 3َ، ض2005
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 الذنكب لي اغفر الميـ النقـ، تنزؿ التي الذنكب لي اغفر الميـ العصـ، تيتؾ التي الذنكب لي اغفر الميـ"
 الميـ لببلء،ا تنزؿ التي الذنكب لي اغفر الميـ الدعاء، تحبس التي الذنكب لي اغفر الميـ النعـ، رتغيٌ  التي
 كأسألؾ نفسؾ إلى بؾ كاستشفع بذكرؾ إليؾ أتقرب إني الميـ ،أخطأتيا خطيئة ككؿ اذنبتو ذنب كؿ لي اغفر

 " قربؾ مف تدنيني أف جكدؾب
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 القبة الذىبية الشعور عند رؤية 

ؾ القٌبة الذىبية تبدك لالنجؼ األشرؼ بعد طكؿ عناء بسبب كعثاء السفر كمٌشقة الطريؽ، ك  إلىحيف تصؿ 
ساعة مف ساعات  نياإ، فاف جسمؾ يقشعر كتزداد ركحؾ شكقا لٌمقاء، المدينةمف بعيد كأنت تدخؿ في أطراؼ 

الشكؽ حتى لتكاد رجبلؾ ال تحمبلنؾ كأنت تترٌجؿ مف الباص لٌمقاء أحب الخمؽ لرسكؿ اهلل )ص( كأقربيـ 
  .إليو

 

ف شٌتى اصقاع العالـ حتى قاؿ الشاعر المسيحي بكلص انو األمير الذم ذاب في حٌبو جميع األحرار م
 سبلمة:

 حتى المسيحي في الحب جمجؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػاػعمكيػػػػػ حػػػػػػبو فرط مف أصػبح

 ياـػػكاإلل البطكلة يعشػؽ مف أنا

 ػػػػػػػػػػٌياػػػػػالرض كالخػػػػػػػػػػػػػػػبليا كالعػػػػػػػػدؿ

 ػػيػػػعم ػكاةػػػىػػ ػػػعةشيػػػػػػػػػػػػػػ تقػػػػػػػػػؿ ال

 ياػػػػػػػػػػشيػع منصػػػػػػػػػػؼ كؿ فػػػي اف

 

ىذا الحـر المطٌير، فبل تدرم كأنت تتذٌلؿ كتنادم: "أأدخؿ يا اهلل" ىؿ سمح لؾ  إلىكأنت تدخؿ  إذفكيؼ بؾ 
 بالدخكؿ أـ أف الذنكب قد حالت بينؾ كبيف قبكؿ ىذا االستئذاف..
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متعٌمقا بالقيـ كالمبادئ التي  كأصبحبقمب قد خبل مف كؿ متعٌمقات الدنيا  اإلماـ كال تعمـ ىؿ أنؾ جئت تخاطب
كما عرفو ذلؾ الشاعر المسيحي حيف خاطب السماء كاألرض  اإلماـ، كىؿ أصبحت تعرؼ اإلماـنادل بيا 

 بيذا البيت العظيـ: 

 يا سماء اسمعي كيا أرض قرم

  ػاػٌػػػػػػػػرت عميػػػػػػػػػػػػذك إننيكاخشعي  

 

المؤلؼ كالكاتب كالمفكر  كما فعؿ اإلماـكىؿ يستطيع يراعؾ أف يخط الكمـ التي تنطمؽ مف القمب في حب 
عمي صكت العدالة  اإلماـعمي )ع( أطمؽ عميو اسـ " اإلماـالمسيحي جكرج جرداؽ الذم أٌلؼ كتابا في 

أمير المؤمنيف )ع( كأجرل مقارنة بينيا مف حياة  اإلنسانية"، استميـ فيو الكثير مف القيـ كالمبادئ اإلنسانية
عمي عميو  اإلماـالعالمية كبينيا كبيف مبادئ الثكرة الفرنسية، ليظير تقدـ كتفكؽ   اإلنسافكبيف مبادئ حقكؽ 

السبلـ في كؿ المبادئ كالقيـ، كأنو يقرف النظرية بالتطبيؽ كالمحاسبة، لذلؾ تكصؿ الكاتب المسيحي جكرج 
 .عمي )ع( يفكؽ البشر العادم ليصؿ الى مرتبة األنبياء اإلماـأف  إلىجرداؽ 

 

 إحدلالشاممة، كحيف سئؿ في  اإلنسانيةعمٌيا يمٌثؿ في جممة كيانو جانبا عظيما مف العدالة  فإكقاؿ عنو: 
المقاببلت عف تكٌقؼ قممو بعد كتابو عف عمي )ع(، قاؿ: لـ أجد مف ىك أىؿه بعد عمي )ع( لمكتابة كليذا 

 ف أكتب لشخص آخر.عقرت قممي أ

 

كفي ختاـ كبلمو قاؿ: "كتبت عف عمي كلطالما تمنيت زيارتو كااللتحاؽ بركبو فيك منيجي كرجؿ الحرية 
 .(1)كالعدؿ كالسبلـ"

                                                           
1
 .2014ه ٠ٕا٠ 14ّٚٔهخ فٟ ِٛلغ ٚواٌح ٔٛن اٌفثه٠ح تران٠ؿ  ٠2014ٕا٠ه  13ِٓ ٔٓ ِماتٍح أظها٘ا أ١ِٓ ٔأه ّٔهخ فٟ ِٛلغ ِفمٕا فٟ  - 
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 عمي )ع( اإلماممشيد 

كقبر الشييد  (1ػ)الحـر العمكم قبراف لعالميف جميميف ىما قبر الفقيو األصفياني إلىأكؿ ما يطالعؾ كأنت تدخؿ 
الخميني رحمو اهلل تعالى الذم تـ اغتيالو في العراؽ مف قبؿ السافاؾ  اإلماـابف  (2)يد مصطفى الخمينيالس

 بمساندة البعث العراقي. اإليراني

 

كعندما تتجو  (3)كعندما تتجو قميبل قبؿ المدخؿ الرئيسي لمركضة الشريفة يطالعؾ عمى يمينؾ قبر الشيخ الحٌمي
 .(4)قدس األردبيميلجية الغرب يستقبمؾ قبر الم

 

ثٌمة مف العمماء الذيف أسيمكا في رفد العالـ االسبلمي بالعمـ كالمعرفة كالزىد كالتقكل، كعٌممكا الناس المعنى 
 الحقيقي لمعدالة االنسانية كما كانت أياـ االماـ عمي )ع(.

 

                                                           
1
 أئّح أػظُ ِٓ ٚإِاِا اٌك٠ٓ أػالَ ِٓ ػٍّا واْ  ٘ـ1365 ٚذٛفٟ ٘ـ1284 ٌٕح ٌٚك األٔفٙأٟ اٌٌّٛٛٞ اٌؽ١ّك ػثك تٓ ِؽّك تٓ اٌؽٍٓ أتٛ - 

أػ١اْ ه أٔظ ،األلطان ٌٚائه اٌؼهاق فٟ ٚلٍك إٌائ١ٕٟ ؼ١ٍٓ ا١ٌّهوا ِؼأهٖ ٚفٟ ف١ٗ ألِهف إٌعف فٟ اٌؼ١ٍّح اٌه٠اٌح أؽٕهخ ٚلك ا١ٌٍٍّّٓ

 اٌّر١ّىج، اٌّهظؼ١ح, ٚومٌه 332ْ  1َ، ض1986٘ـ، 1406ا١ٌّؼح، ا١ٌٍك ِؽٍٓ األ١ِٓ، ؼممٗ ؼٍٓ األ١ِٓ، قان اٌّؼانف ٌٍّطثٛػاخ، ت١هٚخ ٌثٕاْ، 

 ِؽٍٓ ١ٌٍكا١ٌّؼح،ا أػ١اْ ٚومٌه ،18-17ْ َ،2011 ٘ـ،1432 ،1ٚ ا١ٌٌٛف، أؼّك هللا ػثك اٌكورٛن ا١ٌّؿ أّٔٛلظا، األٔفٙأٟ اٌؽٍٓ أتٛ ا١ٌٍك

 361. ْ ،3ض َ،1998 -٘ـ1419 اٌفاٍِح اٌطثؼح ، ٌثٕاْ -ت١هٚخ ٌٍّطثٛػاخ، اٌرؼانف قان األ١ِٓ،
2
 ؛.(٘ــ1383 ِؽهَ 12) ـهقاق 15 ؼهوح فٟ ُِٙ قٚن ٌٗ فىاْ ٘ــ،1383 ػاَ( نٖ) اٌف١ّٕٟ اإلِاَ اػرماي تؼك إٌظاَ ِٛاظٙح فٟ ا١ٌّٙك قٚن تهو - 

 ِٚهغ اإلِاَ اػرماي ٚاٌرٕىه اٌطاغٛخ ؼىِٛح ف١ٗ ٘اظُ ؼّا١ٌا ، ـطاتا  ( ع) اٌّؼِٕٛح فاّٚح ٔؽٓ ٚفٟ اٌّمكٌح لُ ِك٠ٕح أ٘اٌٟ فٟ ـطة فمك

 .االػرماي و١ف١ح ٌٍعّا١٘ه
 .2007َ أغٍط1ً ٚاالػالَ، مافحصٌٍ اٌٛال٠ح قان االٌىرهٟٚٔ اٌّٛلغ االٌال١ِح، اٌعّٙٛن٠ح ِٙكاء اٌّٙكاء، ١ٌهج ٚاٌّٙاقج، اٌعٙاقأٔظه 

 شهر من 29 في ولد" العال مة" بـ ُعرف. الحل ي   ُمطهَّر بن علي   الدين زين بن يوسف الدين سديد بن الحسن منصور أبو الدين مالج - 3

 396ص 5أعيان الشيعة، السيد محسن األمين، ج هـ،647 سنة رمضان

4
ك تٓ أؼّك ا١ٌّؿ -  ّّ ّٟ  ٚاٌّمّكي اٌّؽمّك،»  تـ اٌّّٙٛن األنقت١ٍٟ، ِؽ ، اٌؼاِه اٌمهْ فٟ اإلِا١ِّح ا١ٌّؼح فمٙاء أِٙه ِٓ ،« األنقت١ٍ ّٞ  ػاٌّا واْ اٌٙعه

ّٞ  اٌّّٙك فٟ ذُٛفّٟ ِٚماِاخ وهاِاخ ٌٗ ٚاٌٛنع، اٌى٘ك فٟ تّصٍٗ ٠ٍّغ ٌُٚ ٚنػا ػاتكا وا٘كا ِكلما ِؽمما ػاِال  ٔفه ِٙه فٟ تإٌعف اٌّمّكي اٌغهٚ

أٔظه ٌؤٌؤج اٌثؽه٠ٓ، ا١ٌّؿ ٠ٌٛف تٓ أؼّك اٌثؽهأٟ، اٌّرٛفٟ ٌٕح  .اٌّه٠ف هٚاقتاٌ اٌّرًٕ تاٌّفىْ اٌّرٍٕح اٌؽعهج فٟ ُٚقفٓ ٘ـ،993 ٌٕح

  80ْ 3َ، ِىرثح ففهاٚٞ اٌثؽه٠ٓ، ٚأػ١اْ ا١ٌّؼح، قان اٌرؼانف ٌٍّطثٛػاخ، ض2008ٖ، 1429، 1ٖ،، 1186ٚ
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اطمعت حيث  العمكم لحـرا مكتبة فبل بد أف تنيؿ مفعمي )ع(  اإلماـأمير المؤمنيف  تتشٌرؼ بزيارةعندما ك 
 اإلماـزكار يتطٌرؽ الى  حديثه  احدل المجبلتكمف ضمف األحاديث التي قرأتيا في ، ياإصداراتعمى بعض 

 يقكؿ:، حيث عمي )ع(

 الصادؽ )ع(: اإلماـركل السيد عبد الكريـ بف طاككس )رض( في )فرحة الغرم( عف 

ذاكعمرة  عمي ماشيا كتب اهلل لو بكؿ خطكة حجة اإلماـ"مف زار  قفؿ ماشيا كتب اهلل لو بكؿ خطكة حجتيف  كا 
 كعمرتيف" 

 

ىذا الحديث ظٌؿ عالقا في ذىني كماثبل في دكاخمي حيف كنت أتحٌدث الى قناة كرببلء، عندما استكقفنا المذيع 
 :قائبل فأجبتو بخاطرةعند الغركب قبؿ دخكلنا لمحـر العمكم ليسألنا عف مشاعرنا كنحف نزكر االماـ )ع(، 

مع الكالد رحمو اهلل تعالى كأنا طالب بالمدرسة ثـ  أزكرهمنذ ثبلثيف عاما كقمبي متعمؽ بيذا المكاف، لقد كنت 
 ..إيرافانقطعنا بعد الحرب التي شنيا الطاغية صداـ عمى 

كاآلف أزكر العراؽ مف ذات الطريؽ الذم زرتو سابقا كأتذكر كؿ ذرة تراب نمر عمييا.. أتذكر أسماء األماكف 
 أتذكر مشاىدتنا األكلى لمقبة عندما نصؿ فترتفع الصمكات عمى محمد كآؿ محمد.. التي نمر بيا..

 

عمي )ع( ماشيا كتب  اإلماـكمف حسف الصدؼ أف اقرأ اليكـ حديثا عف االماـ الصادؽ )ع( يقكؿ: "مف زار 
 .(1)تيف"اهلل لو بكؿ خطكة حجة كعمرة كاذا قفؿ ماشيا كتب اهلل لو بكؿ خطكة حجتيف كعمر 

 

                                                           
1
، تاب 6)ع( ٌٍرهاز ٚاٌفىه االٌالِٟ،  ض  ١ِٓ اٌؽ١ٍٕٓ٘ـ، وراب ّٔه اٌىره١ٔٚا تهػا٠ح ِثىح االِا 460، ا١ٌّؿ اٌطٌٟٛ اٌّرٛفٟ ٌٕح األؼىاَ ذٙم٠ة - 

 20فًٙ و٠انذٗ )ع(، ْ 
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بعشؽ االماـ حتى  اقمبي متعمق غادرت المكاف ظؿٌ  فإذاعمي أمير المؤمنيف )ع(  لئلماـانني ىنا كقمبي عاشؽ 
 أرجع..

 

انو العشؽ الحقيقي المنطمؽ مف حب اهلل تعالى.. لقد ذاب عمي )ع( حبا كعشقا هلل فعشقناه كأحببناه كتعمقت 
 قمكبنا بعشقو..
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 ت وفضميم في القرآن والسنةنيج أىل البي

أعتقد بأف مف يحكـ عقمو كيترؾ عنو التعصب األعمى لديف اآلباء كما درجكا عميو سيدرؾ بما ال يدع مجاال 
قد أكجبو اهلل  إتباعيـلمشؾ بأف أىؿ البيت )ع( ىـ الحؽ الذم يجب أف يتبع كىـ عدؿ القرآف كترجمانو كأف 

 تعالى كالرسكؿ )ص( بشكؿ كاضح كصريح.

 

كبيف ما  إتباعيـمقارنة بسيطة بيف ما كرد مف آيات قرآنية كأحاديث شريفة حكؿ فضائؿ أىؿ البيت ككجكب 
الرسكؿ )ص( ارتدكا عمى أعقابيـ بعد مكتو، تكضح بأف طريؽ أىؿ البيت ىك  أصحابكرد في أف بعض 

في ضبللة، كأف المتخمؼ  الطريؽ الناصع كأنيـ سفينة النجاة الذيف لف يخرجكا الناس مف ىدل كلف يدخمكىـ
 عنيـ ىك الخاسر بينما البلحؽ بيـ ىك الفائز..

 

 أوال: اآليات القرآنية:

مف  إلىآيات قرآنية كثيرة تحدثت عنيـ كجاءت التفاسير عند السنة كالشيعة مرٌكزة عمى حقيـ كلكنيا تحتاج 
 يتدٌبر األمر بتعٌقؿ كمكضكعٌية دكف تعٌصب ليدرؾ أف الحؽ معيـ كبيـ..

 

 سأبدأ ببعض اآليات القرآنية التي ال مجاؿ في تأكيميا كاليركب مف استحقاؽ نسبتيا الى أىؿ البيت )ع(:

 قاؿ تعالى: 

ًنسىاءنىا) ـٍ كى اءىؾى ًمفى اٍلًعٍمـً فىقيٍؿ تىعىالىٍكا نىٍدعي أىٍبنىاءىنىا كىأىٍبنىاءىكي اجاؾى ًفيًو ًمف بىٍعًد مىا جى ـٍ كىأىنفيسى  فىمىٍف حى ًنسىاءكي ـٍ كى نىا كأىنفيسىكي
مىى اٍلكىاًذًبيف  .(1) (ثيـا نىٍبتىًيٍؿ فىنىٍجعىؿ لاٍعنىةى الماًو عى

                                                           
1
 61آي ػّهاْ  - 
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أجمع المفسركف أنيا نزلت في محمد كعمي كفاطمة كالحسف كالحسيف حيف أراد أف يباىؿ بيـ نصارل نجراف 
 .(1)الذيف تراجعكا حينما رأكا ىذه الكجكه النٌيرة

 

 اإلماـالعظيمة كالتي تدؿ عمى عظمة أىؿ بيت الرسكؿ )ص( كفي مقدميـ  كمما جاء في شأف ىذه اآلية
 عمي بف أبي طالب )ع( ما كرد في الميزاف مف بحث ركائي حيث يقكؿ:

في تفسير القمي، عف الصادؽ )ع(: أف نصارل نجراف لما كفدكا عمى رسكؿ اهلل )ص(، ككاف سيدىـ األىتـ 
 .يضربكف الناقكس كصمكاكالعاقب كالسيد، كحضرت صبلتيـ فأقبمكا 

 فقاؿ أصحاب رسكؿ اهلل: يا رسكؿ اهلل ىذا في مسجدؾ؟  

 فقاؿ دعكىـ فمما فرغكا دنكا مف رسكؿ اهلل فقالكا إلى ما تدعك؟ 

 .فقاؿ: إلى شيادة أف ال إلو إال اهلل، كأني رسكؿ اهلل، كأف عيسى عبد مخمكؽ يأكؿ كيشرب كيحدث

 قالكا: فمف أبكه؟ 

رسكؿ اهلل )ص( فقاؿ: قؿ ليـ: ما تقكلكف في آدـ، أكاف عبدا مخمكقا يأكؿ كيشرب  فنزؿ الكحي عمى 
 كيحدث كينكح؟ 

 فسأليـ النبي، فقالكا نعـ: قاؿ فمف أبكه؟

 .فبيتكا فأنزؿ اهلل: إف مثؿ عيسى عند اهلل كمثؿ آدـ خمقو مف تراب اآلية 

ف كنت كاذبا أنزلت عميٌ فقاؿ رسكؿ اهلل: فباىمكني فإف كنت صادقا أنزلت المعنة عميكـ  .، كا 

                                                           
1
ذؽم١ك ا١ٌٍك  اٌثه٠ح، ٌائه ػٍٝ اٌّؤ١ِٕٓ أ١ِه فًٙ فٟ اٌؼ٠ٍٛح، اٌهٌاٌحفٟ وراب  اٌىهاظىٟ ػصّاْ تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك اٌفرػ ٛأتلوه اٌمٕح تاٌرف١ًٕ  - 

، ٚلوه٘ا إٌكٚق فٟ وراب ػ١ْٛ أـثان 9ِْىرثح اٌؼالِح اٌّعٍٍٟ، لُ، ا٠هاْ،  فًٕ ف١ّا ٚنق ِٓ اٌمهآْ،  ٘ـ،1427، 1ػثك اٌؼى٠ى اٌىه٠ّٟ، ٚ

 210ْ  1٘ـ، ِطثؼح أ١ِه، لُ، ا٠هاْ،ض1378، 1اٌه٘ا، إٌاِه أرّاناخ اٌّه٠ف اٌهٟ٘، ٚ
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فقالكا أنصفت فتكاعدكا لممباىمة فمما رجعكا إلى منازليـ قاؿ رؤساؤىـ السيد كالعاقب كاألىتـ إف باىمنا بقكمو  
ف باىمنا بأىؿ بيتو خاصة لـ نباىمو فإنو ال يقدـ إلى أىؿ بيتو إال كىك صادؽ  .باىمناه فإنو ليس نبيا، كا 

سكؿ اهلل )ص( كمعو أمير المؤمنيف كفاطمة كالحسف كالحسيف )ع( فقاؿ النصارل: فمما أصبحكا جاءكا إلى ر  
 مف ىؤالء؟

ابناه الحسف كالحسيف  فابنتو فاطمة، كىذا هفقيؿ ليـ ىذا ابف عمو ككصيو كختنو عمي بف أبي طالب، كىذ 
ص( عمى الجزية مف المباىمة فصالحيـ رسكؿ اهلل ) فأعفناففرقكا فقالكا لرسكؿ اهلل )ص( نعطيؾ الرضا 

 .(1)كانصرفكا

 

عمى ذلؾ، جاء في تفسير  اإلسبلميةكمما يؤيد نزكليا في أىؿ البيت )ع( اتفاؽ المفسريف مف جميع الفرؽ 
 الجبلليف:

)فمف حاجؾ( جادلؾ مف النصارل )فيو مف بعد ما جاءؾ مف العمـ( بأمره )فقؿ( ليـ )تعالىكا ندع أبناءنا 
فسنا كأنفسكـ( فنجمعيـ )ثـ نبتيؿ( نتضرع في الدعاء )فنجعؿ لعنة اهلل عمى كأبناءكـ كنساءنا كنساءكـ كأن

 .الكاذبيف(

 .كفد نجراف لذلؾ لما حاجكه بو)ص( بأف نقكؿ: الميـ العف الكاذب في شأف عيسى كقد دعا  

 .فقالكا: حتى ننظر في أمرنا ثـ نأتيؾ 

)ص(  ىمككا فكادعكا الرجؿ كانصرفكا فأتكا الرسكؿ فقاؿ ذك رأييـ: لقد عرفتـ نبكتو كأنو ما باىؿ قكـ نبيا إال 
كقد خرج كمعو الحسف كالحسيف كفاطمة كعمي كقاؿ ليـ: إذا دعكت فأمٍّنكا فأبكا أف يبلعنكا كصالحكه عمى 
الجزية ركاه أبك نيعيـ، كعف ابف عباس قاؿ: لك خرج الذيف يباىمكف لرجعكا ال يجدكف ماال كال أىبل ، كركم: 

 .(2)ترقكالك خرجكا الح

                                                           
1
 228، 3ْذف١ٍه ا١ٌّىاْ، اٌطثاٚثائٟ، ض - 
2
 57َ، ْ 2006٘ـ، 1427، 1إٌثاؽ، اٌّىرثح اٌٛلف١ح، ٚذٙم٠ة ذف١ٍه اٌعال١ٌٓ، ِؽّك تٓ ٌطفٟ  - 
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ذلؾ أمير المؤمنيف عمي بف ابي طالب )ع( عمبلؽ ىذه األمة بعد رسكؿ اهلل )ص( الذم قاؿ فيو يـك 
 األحزاب:

أبشر يا عمي.. فمك كيزف اليـك عممؾ بعمؿ أمة محمد )ص( لرجح عممؾ بعمميـ، كذلؾ أنو لـ يبؽ بيت مف 
مف بيكت المسمميف إال كقد دخمو عزه بقتؿ  بيكت المشركيف إال كقد دخمو كىفه بقتؿ عمرك، كلـ يبؽ بيت

 .(1)عمرك

 

فأخذ ينكر كؿ  اإلشعاعكألف شعاع عمي قد انتشر في األرجاء فاف ىناؾ مف عميت بصيرتو بسبب قكة ىذا 
لؤلنكار الزائفة  إطفاءعمي )ع( ىك  اإلماـفضيمة لعمي )ع( ألنو يجد بأف جبلء الحقيقة في معرفة شخصية 

 المخالفة لو.

 

 :عمي )ع( بالخاتـ كىك راكع يصمي اإلماـآية الكالية فقد نزلت بعد أف تصدؽ أما 

ـٍ رى   ييٍؤتيكفى الزاكىاةى كىىي ةى كى ـي الماوي كىرىسيكليوي كىالاًذيفى آمىنيكا الاًذيفى ييًقيميكفى الصابلى ًليُّكي ؿا الماوى كىرىسيكلىوي )ًإنامىا كى مىٍف يىتىكى ، كى اًكعيكفى
( كىالاًذيفى  ـي اٍلغىاًلبيكفى آمىنيكا فىًإفا ًحٍزبى الماًو ىي

 (2).  

 

ركل السيكطي في تفسيره: أخرج الخطيب في المتفؽ عف ابف عباس قاؿ: تصدؽ عمي بخاتمو، فقاؿ النبي 
لمسائؿ: مف أعطاؾ ىذا الخاتـ، فقاؿ: ذاؾ الراكع ، فنزلت اآلية. كأخرج عبد الرازؽ، كعبد بف حميد، ابف 

  .(1)الشيخ، كابف مردكيو عف ابف عباس: أف اآلية نزلت في عمي بف أبي طالب جرير، كأبك

                                                           
1
 538ْ  8َ ض1986٘ـ، 1406، 1ِعّغ اٌث١اْ، ا١ٌّؿ اتٟ ػٍٟ اٌفًٙ تٓ اٌؽٍٓ اٌطثهٌٟ، قان اٌّؼهفح،ت١هٚخ ٌثٕاْ،ٚ - 

2
 55اٌّائكج  - 
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كأخرج الطبراني في األكسط كابف مردكيو عف عمار بف ياسر قاؿ: كقؼ بعمي سائؿ، كىك راكع في صبلة 
ىا ، فقرأ)ص(، فأعممو ذلؾ، فنزلت اآلية عمى النبي )ص(تطكع فنزع خاتمو فأعطاه السائؿ، فأتى رسكؿ اهلل 

 .(2)، عمى أصحابو، ثـ قاؿ: مف كنت مكاله، فعمي مكاله، الميـ كاؿ مف كااله، كعاد مف عاداه)ص(النبي 

 

كآية المكدة في القربى ىي أشد كضكحا مف الشمس بحيث أكصى اهلل تعالى نبيو بأف يبمغ الناس بأنو ال يريد 
 :أجرا عمى تبميغو سكل مكدة قرباه كىك أمر اليي ال مندكحة عنو

داةى ًفي اٍلقيٍربىٰى" مىٍيًو أىٍجرنا ًإالا اٍلمىكى ـٍ عى "قيؿ الا أىٍسأىليكي
(3). 

 

يكرد صاحب الميزاف بأنو قيؿ في بالمراد في المكدة في القربى، مكٌدة قرابة النبي )ص( كىـ عترتو مف أىؿ 
تفسير اآلية بمكدتيـ بيتو )ع( كقد كردت بو ركايات مف أىؿ السنة، كتكاثرت األخبار مف طرؽ الشيعة عمى 

 .  (4)ر المتكاترة مف طرؽ الفريقيف عمى كجكب مكاالة أىؿ البيت )ع( كمحبتوباكمكاالتيـ، كيؤيد األخ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1
ّؽٍٓ اٌرهوٟ، تاٌرؼاْٚ ِغ ِهوى ٘عه ٌٍثؽٛز ٚاٌكناٌاخ اٌكن إٌّصٛن فٟ اٌرف١ٍه تاٌّأشٛن، ظالي اٌك٠ٓ ا١ٌٍٟٛٚ، ذؽم١ك اٌكورٛن ػك هللا ػثك اٌ - 

 359ْ 5َ،ض2003٘ـ، 1424، 1اٌؼهت١ح ٚاالٌال١ِح، اٌما٘هج، ٚ
2
٘ـ، 1415٘ـ(، لٍُ اٌرؽم١ك تكان اٌؽه١ِٓ، قان اٌؽه١ِٓ اٌما٘هج، 360-٘ـ260اٌّؼعُ األٌٚٛ، اٌؽافظ اتٟ اٌماٌُ ١ٌٍّاْ تٓ أؼّك اٌطثهٞ، ) - 

 6232اٌؽك٠س نلُ  218، 6َْ، ض1995
3
 23اٌّٛنٜ  - 
4
  46ْ  18، ض5ا١ٌّىاْ فٟ ذف١ٍه اٌمهآْ، اٌؼالِح ا١ٌٍك ِؽّك ؼ١ٍٓ اٌطثاٚثائٟ، ِؤٌٍح ِطثٛػاخ اٌّاػ١ٍ١اْ، لُ، ا٠هاْ، ٚ - 
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 :آية التطيير وحديث الكساء

 :نزلت بعد أف كسى أىؿ بيتو بكساء ككانكا عميا كفاطمة كالحسف كالحسيف فإنياأما آية التطيير 

يريد اهلل ليذىب عنكـ الرجس أىؿ البيت كيطيركـ  إنماذه اآلية في بيتي: ) سممة، قالت: نزلت ى أـعف 
 تطييرا( ككاف في البيت عمي كفاطمة كالحسف كالحسيف، قالت: ككنت عمى باب البيت، فقمت: أيف أنا يا

لى خير  .(1)رسكؿ اهلل؟ قاؿ: أنت في خير كا 

 

 :ثانيا األحاديث النبوية

فقد جاءت أحاديث كثيرة عف رسكؿ اهلل )ص( تبيف فضؿ أىؿ البيت ككجكب اآليات القرآنية  إلى باإلضافة
 ، فقد جاء عنو )ص(:إتباعيـ

فأجيب، كأنا تارؾ فيكـ ثقميف أكليما كتاب اهلل فيو  يأتي رسكؿ ربيأنا بشر يكشؾ أف  فإنماأييا الناس  "أال
 .(2) "..بيتي أىؿفي اليدل كالنكر فخذكا بكتاب اهلل كاستمسككا بو كأىؿ بيتي أذكركـ اهلل 

 

 .(3)كقاؿ رسكؿ اهلل )ص( لعمي "أنت مني بمنزلة ىاركف مف مكسى اال أنو ال نبي بعدم"

                                                           
1
 اٌؽٍٓ تٓ ػٍٟ اٌماٌُ اتٟ  اٌؽافظ اٌؼاٌُ ،قِّك ِك٠ٕح ذان٠ؿ ِٓ اٌٍالَ ػ١ٍُٙ ٚاٌة أتٟ تٓ ػٍٟ تٓ اٌؽ١ٍٓ ا١ٌّٙك االِاَ هللا نٌٛي ن٠ؽأح ذهظّح - 

 اٌصمافح إؼ١اء ِعّغ اٌّؽّٛقٞ تاله ِؽّك ا١ٌّؿ اٌؽاض اٌؼالِح اٌفث١ه اٌّؽمك ذؽم١ك ٘  571 اٌّرٛفٝ ػٍاوه تاتٓ اٌّؼهٚف اٌّافؼٟ هللا ٘ثح تٓ

 ، هللا ػثك تٓ تكن إٌعُ ٚأتٛ أٔثأٔا اٌؽٍٓ، تٓ ػٍٟ اٌؽٍٓ أتٛ أـثهٔا - 106٘ـ، ْ 1414ٌٕح  2، لُ، ا٠هاْ، ٚاالٌال١ِح اٌصمافح إؼ١اء ِعّغ، االٌال١ِح

 أٔثأٔا أتٟ، ؼكشٕٟ اٌؼٛفٟ، ٌؼك تٓ ِؽّك أٔثأٔا اٌؽى١ّٟ، إتها١ُ٘ تٓ أؼّك تٓ ِؽّك أٔثأٔا اٌّؼكي، ظؼفه تٓ ِفٍك تٓ إتها١ُ٘ أٔثأٔا اٌفط١ة، تىه أتٛ أٔثأٔا

 ١ٌم٘ة هللا ٠ه٠ك أّا: )ت١رٟ فٟ ا٠٢ح ٘مٖ ٔىٌد: لاٌد ٌٍّح، اَ ػٓ نٞ،اٌفك ٌؼ١ك أتٟ ػٓ ػط١ح، ػٓ: ػط١ح تٓ اٌؽٍٓ تٓ ٚاٌؽ١ٍٓ ػط١ح، تٓ ػّهٚ

 هللا؟ نٌٛي ٠ا أٔا أ٠ٓ: فمٍد اٌث١د، تاب ػٍٝ ٚوٕد: لاٌد ٚاٌؽ١ٍٓ، ٚاٌؽٍٓ ٚفاّٚح ػٍٟ اٌث١د فٟ ٚواْ( ذط١ٙها ٠ٚطٙهوُ اٌث١د أً٘ اٌهظً ػٕىُ

 .ـ١ه ٚإٌٝ ـ١ه فٟ أٔد: لاي
2
، 1، وراب فٙائً إٌؽاتح، تاب فٙائً االِاَ ػٍٟ )ع(، قان ١ٚثح، ٚلر١ثح أتٛ اٌفان٠اتٟ ِؽّك تٓ ٔظه: اٌّؽمكٔؽ١ػ ٍٍُِ، ٍٍُِ تٓ ؼعاض،   - 

 1130، 2408َْ،  ؼك٠س نلُ 2006٘ـ، 1427
3
، وراب (َ 870 ٌثرّثه 1 - َ 810 ١ٌٛ٠ٛ 20( / )٘ـ 256 ِٛاي 1 - ٘ـ 194 ِٛاي 13) اٌثفانٞ إٌّاػ١ً تٓ ِؽّك هللا ػثك أتٛٔؽ١ػ اٌثفانٞ،  - 

 تٓ ِؽّك ظؼفه اتٟ ١ٌٍّؿ األـثان، ،ِؼأٟ، 3706اٌؽك٠س  250ْ اٌؽٍٓ أتٟ اٌٙاِّٟ اٌمهِٟ ٚاٌة أتٟ تٓ ػٍٟ ِٕالة تابفٙائً ٔؽاب إٌثٟ، 

 ،1431 اْ،ا٠ه لُ االٌالِٟ، إٌّه ،ِؤٌٍح6ٚ اٌغفانٞ، أوثه ػٍٟ األٌرال ٔؽؽٗ ٘ـ،381 ٌٕح اٌّرٛفٟ إٌكٚق اٌمّٟ تات٠ٛٗ تٓ اٌؽ١ٍٓ تٓ ػٍٟ

 إٌّهٞ، ا١ٌٙصّٟ ١ٌٍّاْ تٓ تىه اتٟ تٓ ػٍٟ اٌك٠ٓ ٔٛن  اٌؽافظ اٌىٚائك، ِعّغ -، 169ِؼٕٝ لٛي إٌثٟ ٌؼٍٟ أٔد ِٕٟ تّٕىٌح ٘انْٚ ِٓ ٌِٛٝ، ْ 

  1128ْ  2404َ، اٌؽك٠س 2006٘ـ،427، 1، ٔؽ١ػ ٍٍُِ، قان ١ٚثح، 8533ٚؼك٠س  143ْ  42، ذان٠ؿ ِك٠ٕح قِّك، اتٓ ػٍاوه، ض96ْ 9ض
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 .(1)كجو عمي عبادة" إلىكقاؿ:"النظر 

 .(2)كقاؿ: "قسمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعطي عمي تسعة، كالناس جزء كاحدا"

 

أحد، كال يسكل بيـ  األمةآؿ محمد )ص( مف ىذه عمي )ع( في نيج الببلغة: )ال يقاس ب اإلماـلذلؾ يقكؿ 
 (3) مف جرت نعمتيـ عميو أبدان(

 

 قاؿ رسكؿ اهلل )ص(كال غرك فاف عمٌيا ىك القرآف الناطؽ، فقد 

 .(4)"عمي مع القرآف كالقرآف مع عمي ال يفترقا حتى يردا عمٌي الحكض"

 

سكؿ اهلل )ص( النجـك أماف ألىؿ األرض عف ابف عباس، قاؿ: "قاؿ ر  بإسنادهكقد ركل الحاكـ النيسابكرم 
ألمتي مف االختبلؼ، فإذا خالفتيا قبيمة مف العرب اختمفكا فصاركا حزب  أمافمف الغرؽ، كأىؿ بيتي 

 .(5)"إبميس

 

لف يتفرقا حتى يردا عمٌي  كأنيماتارؾ فيكـ الثقميف كتاب اهلل كأىؿ بيتي  إنيكقاؿ رسكؿ اهلل )ص(: "
 .(6)الحكض"

                                                           
1
 8932ؼك٠س  350ْ 42ذان٠ؿ ِك٠ٕح قِّك، اتٓ ػٍاوه ض - 
2
 8988ؼك٠س  384ْ 42إٌّكن ٔفٍٗ، ض - 
3
 84ْ 1َ،ض1993٘ـ، 1413، ١2هٚخ، ٌثٕاْ، ٚت ٔٙط اٌثالغح، اتٓ أب اٌؽك٠ك، ِهغ ا١ٌّؿ ِؽّك ػثكٖ، ان اٌثالغح، - 
4
٘ـ(، ذؽم١ك ٚانق تٓ ػٖٛ هللا تٓ ِؽّك ٚػثك اٌّؽٍٓ تٓ اتها١ُ٘ 360-260) ٌطثهأٟا اٌؽافظ أتٟ اٌماٌُ ١ٌٍّاْ تٓ أؼّك ،األٌٚٛ اٌّؼعُ - 

  .4880ؼك٠س  135ْ  5ض َ اٌما٘هج، ِٕه،1995٘ـ، 1415، 1اٌؽ١ٍٕٟ، قان اٌؽه١ِٓ ٌٍطثاػح ٚإٌّه، ٚ
5
،قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح  ػثك اٌماقن ػطا اػٍٝ إٌؽ١ؽ١ٓ،اٌؽافظ أتٟ ػثك هللا ِؽّك تٓ ػثك هللا اٌؽاوُ ا١ٌٍٕاتٛنٞ، قناٌح ٚذؽم١ك ِٕطفٝ ٍّركنناٌ - 

 4715وراب ِؼهفح إٌؽاتح، ؼك٠س  162ْ  3َ، ض2002٘ـ، 1422، 2ت١هٚخ، ٌثٕاْ، ٚ
6
 4715 ؼك٠س إٌؽاتح، ِؼهفح ٚػٍك ػ١ٍٗ تأْ ٘ما ؼك٠س ٔؽ١ػ االٌٕاق تّهٚ ا١ٌّف١ٓ ٌُٚ ٠فهظاٖ. 161ْ  3اٌٍّركنن، اٌؽاوُ ا١ٌٍٕاتٛنٞ، ض - 
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  :باإلتباعا فضؿ أىؿ البيت، نقارف ذلؾ بارتداد بعض الصحابة ليتكٌضح لنا مف ىـ األحؽ بعد أف بينٌ 

قاؿ عبد  :جاء في صحيح البخارم: حدثنا مكسى بف إسماعيؿ حدثنا أبك عكانة عف مغيرة عف أبي كائؿ قاؿ
ـ اختمجكا دكني أنا فرطكـ عمى الحكض ليرفعف إلي رجاؿ منكـ حتى إذا أىكيت ألناكلي)ص( اهلل قاؿ النبي 

 .(1)فأقكؿ أم رب أصحابي يقكؿ ال تدرم ما أحدثكا بعدؾ"

 

ىذا نزر يسير لممقارنة بيف ما كرد في أىؿ البيت كما جاء مف أف بعض الصحابة ارتدكا بعد رسكؿ اهلل 
  ..الطريؽ الكاضح أـ يتبع السبؿ اإلنساف)ص( فيؿ يتبع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 6642: اٌفرٓ وراب اٌثفانٞ ٔؽ١ػ - 
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 ىل بيتوعداء الفكر األموي لفكر عمّي )ع( وأ

سفياف خبلفة المسمميف، كفرض كلده يزيد  أبيالعصبٌية الجاىمية عادت كبشكؿو سريع بعد تسٌنـ معاكية بف 
 إال اإلسبلـشارب الخمر خميفة عمييـ بالقٌكة، كتدٌؿ األساليب الكحشٌية في تعامؿ القكـ عمى أنيـ لـ يدخمكا في 

جاىمٌيتيـ األكلى  إلىمف الداخؿ كرجعكا  لئلسبلـيكيدكف  أصبحكاليكيدكا بو، كلـ يكف دخكليـ عف قناعة، بؿ 
، كصارت تتحٌكـ في جميع تصٌرفاتيـ كتحٌركاتيـ، كليس غريبا أف ييتؼ مف اإلسبلـكالعصبٌية القبمٌية قبؿ 

 :(1)سٌمي بخميفة المسمميف، يزيد بف معاكية عند قتؿ الحسيف )ع( كعترة رسكؿ اهلل )ص( قائبل

 جزع الخزرج مف كقع األسؿ     ػػػدكا         ليت أشياخي ببدر شيػػ

 ػػػؿػػػػػػػا يزيد ال تشػػػػػػػػػػكا يػػػثػػٌـ قالػػػ   ػػػػا          ػػػػػػيػػػمكا فرحػػػػػػػػػػػػػػػػػألىمكا كاست

 دؿػػػػػتػػػػػػػػػدر فاعػػػػػػػػػػػػػػػػدلناه ببػػػػػػػػكعػػ     قد قػتمنا القـر مف اشياخيـ        

 ػػػاء كال كحػػػػي نزؿػػػػر جػػػػػػػػػػػخب    ـ بالمػػػػػمؾ فبل          ػػػػػػلعبت ىاش

 

كالسٌنة النبكٌية، يتمٌنى أف يشيد  اإللييةبالرسالة  إيمافنعـ لقد كانت عصبٌية جاىمية ككفره صريح كعدـ 
بعضيـ كىـ يحاربكف الرسالة  أشياخو الذيف حاربكا الرسالة في ميدىا ككقفكا بكجو محمد )ص( حتى قيتؿ

عمي )ع( كالحمزة كىـ مف يطمؽ عمييـ ذؤباف قريش،  اإلماـعتبة كشيبة كالكليد الذيف قتمكا بسيؼ  أمثاؿ
ذلؾ ما أٌسس لو معاكية مف يتمنى أف يشيدكا ىذا الثأر مف محمد مف خبلؿ قتؿ سبطو كعترتو كسبي نسائو، 

 األصيؿ. اإلسبلميكىك الفكر الجاىمي في مكاجية الفكر عمي )ع(  اإلماـفكر ضد الفكر الذم أٌسسو 

 

                                                           
1
 192ْ 8ض، 1984َ 5ٚ ت١هٚخ، اٌّؼانف، قان ِّٕٛناخ ٘ـ،774 ٌٕح اٌّرٛفٟ وص١ه اتٓ اٌكِّمٟ اٌؽافظاٌثكا٠ح ٚإٌٙا٠ح،  - 
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كقائدىا بعد رسكؿ اهلل )ص(  اإلسبلميةكألٌف فكر معاكية كجد لو أنصارا كتجٌذر في نفكسيـ لمكاجية الرسالة 
(، الحسيف )ع اإلماـطمعان في الدنيا الزائمة التي لـ يينئكا بيا بعد فقد انتقمكا مف أىؿ البيت  ،عمي )ع( اإلماـ

 فكانت خسارتيـ مزدكجة، خسارة الدنيا بزخرفيا كخسارة اآلخرة كنعيميا.

 

كيؼ ال يخسر اآلخرة كىك ينكر كجكد الجنة كالنار كيعتبر ما جاء بو محمد )ص( مجٌرد استحكاذ عمى الممؾ 
 مف ىذا؟.كأٌنو قد استأثر بيذا الممؾ، حتى جاء دكر األمكٌييف ليستممكا الممؾ، فيؿ ىناؾ كفره بكاح أكثر 

 

كالعربية، كيعتبر ذكر معاكية  اإلسبلميةكلؤلسؼ الشديد ما زاؿ نسؿ ىذا الفكر الجاىمي يتزايد كيحكـ البمداف 
عمي  اإلماـككلده يزيد بأفعاليـ الشنيعة كالجاىمية ىك نيؿه مف صحابة رسكؿ اهلل )ص( ككأٌف الحرب عمى 

الحسيف )ع( كذريتو كسبي نسائو كنكراف  اإلماـقتؿ الحسف )ع( ك  اإلماـ)ع( كقتؿ عشرات اآلالؼ كاغتياؿ 
 الجنة كالنار كٌميا مف أعماؿ الديف كمف صميـ عقائده.

 

ظيارهتاريخ أسكد لمدكلة األمكية كيراد تزيينو  لمعصبية القبمية السائدة في الجاىمية،  إحياءبصكرة ناصعة  كا 
)ع( كمف يتبعيـ، عمما بأف الديف قاـ عمى  تنفيذان لمآرب كأجندة طائفية كسياسٌية كحرب عمى أىؿ البيت

أكتافيـ كأركاحيـ كبذلكا لو كؿ غاؿو كنفيس حتى يبقى غٌضا طرٌيا كقكٌيا كال تطمس آثاره، ىذه العترة التي 
 أكصى بيا رسكؿ اهلل )ص(  بأمر مف اهلل تعالى ما كرد في القرآف الكريـ:

مىٍيًو أىٍجرنا ًإال اٍلمى  ـٍ عى داةى ًفي اٍلقيٍربىى()قيؿ ال أىٍسأىليكي كى
 (1) 

 

 كىـ كسفينة نكح التي كانت الفاصؿ بيف الناجيف كالغارقيف، حيث قاؿ رسكؿ اهلل )ص(:

                                                           
1
 23اٌّٛنٜ  - 
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 .(1)"مثؿ أىؿ بيتي مثؿ سفينة نكح مف ركبيا نجا كمف تخمؼ عنيا ىمؾ"

 

كنحف كديعة اهلل ىؤالء الذيف قاؿ عنيـ الباقر )ع(: "نحف شجرة النبٌكة كمختمؼ المبلئكة، كمكضع سٌر اهلل، 
 . (2) في عباده.."

 

مف المفارقات أف ىؤالء الذيف أكصى بيـ اهلل تعالى كرسكلو )ص( ككرد ذكرىـ في القرآف الكريـ أصبحكا 
محاربيف كمطارديف كمقٌتميف، بينما مف كقؼ بكجو الرسالة منذ يكميا األكؿ كاستمٌر في محاربتيا، كلـ يأؿي 

بعد أف استعصى عميو كصعب القضاء عميو كبعد أف كجده  اإلسبلـ، ثـ دخؿ جيدان في محاكلة القضاء عمييا
 فأصابويكيدكف لو مف الداخؿ، ىؤالء الذيف رآىـ رسكؿ اهلل )ص( في منامو  فأصبحكاقد انتشر في اآلفاؽ، 

 الغـٌ، قاؿ تعالى:

ٍينىاؾى ًإالا ًفٍتنىةن ًلمنااًس كى  ٍؤيىا الاًتي أىرى عىٍمنىا الرُّ مىا جى ـٍ ًإالا طيٍغيىانان )كى ا يىًزيديىي ـٍ فىمى فييي كٍّ نيخى ٍمعيكنىةى ًفي اٍلقيٍرآىًف كى رىةى اٍلمى الشاجى
 .(3) كىًبيران(

فقد رأل رسكؿ اهلل )ص( بني أمية ينزكف عمى منبره نزك القردة، فساءه ذلؾ كىذا قكؿ ابف عباس في ركاية 
 عطاء.

يتحٌكمكف في  أصبحكامنامو ينزكف عمى منبره نزك القردة، ىؤالء الذيف أصاب الغـ رسكؿ اهلل حيف رآىـ في 
ممؾ، كيمارسكف شتى أنكاع القتؿ كاالضطياد ضد عترة الرسكؿ، فعاد  إلىرقاب المسمميف كيحٌكلكف الخبلفة 

 الحسيف )ع( بقكلو: اإلماـكما كصفو  اإلسبلـ

                                                           
1
 ٚؼُٕ أٔا ّٕات١:  ل١ً تٓ ١ٌٍُ :لاي458 ْ ٘ـ،1420، 1ل١ً ذؽم١ك ِؽّك تاله األٕٔانٞ اٌىٔعأٟ، ِطثؼح اٌٙاقٞ، لُ، ا٠هاْ،ٚ تٓ ١ٌٍُ وراب - 

 ظٕاقج، تٓ ظٕكب فأٔا ظٍٕٟٙ ِٚٓ ػهفٕٟ فمك ػهفٕٟ ِٓ إٌاي، أ٠ٙا:  اٌٌُّٛ فٟ ٔٛذٗ تأػٍٝ ٔاقٜ شُ اٌثاب، تؽٍمح ٚأـم لن أتٛ لاَ إل تّىح اٌّؼرّه تٓ

 ؼطح تاب ِٚصً غهق، ذهوٙا ِٚٓ ٔعا نوثٙا ِٓ لِٛٗ، فٟ ٔٛغ ٌف١ٕح وّصً أِرٟ فٟ ت١رٟ أً٘ ِصً: )  ٠مٛي ٔث١ىُ ٌّؼد إٟٔ إٌاي، أ٠ٙا.  لن أتٛ أٔا

 .... (ت١رٟ ٚأً٘ هللا وراب:  تّٙا ذٍّىرُ إْ ِا ذٍٙٛا ٌٓ أِه٠ٓ، ف١ىُ ذهود إٟٔ: )  ٠مٛي ٔث١ىُ ٌّؼد إٟٔ إٌاي، أ٠ٙا( .  إٌهائ١ً تٕٟ فٟ
2
 77ْ 2ْ، ضأٔظه تٕائه اٌكنظاخ اٌىثهٜ، ِؽّك تٓ اٌؽٍٓ تٓ فهٚؾ إٌفان، ِّٕٛناخ قان األػٍّٟ، ٚٙهاْ، ا٠ها - 
3
 60االٌهاء  - 
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يقكؿ الخبلفة محرمة عمى آؿ أبي  بميت األٌمة براعو مثؿ يزيد كلقد سمعت جدم إذاالسبلـ  اإلسبلـ"فعمى 
 .(1)سفياف"

 

 ككاف معاكية قد أٌسس لمثؿ ىذا الممؾ حيف قاؿ:

"ما قاتمتكـ لتصمكا كال  لتصكمكا كال لتحجكا كال لتزككا، كقد أعرؼ أنكـ تفعمكف ذلؾ، كانما قاتمتكـ ألتأٌمر 
 . (2)عميكـ كقد أعطاني اهلل ذلؾ كأنتـ كارىكف"

 رسكؿ اهلل )ص( يكـ فتح مٌكة:ىؤالء الذيف قاؿ عنيـ 

 "اذىبكا فأنتـ الطمقاء"

بأيدييـ كىـ الذيف يطمؽ عمييـ "أبناء الطمقاء" حتى خاطبت السيدة زينب )ع( يزيد ابف  اإلسبلميصار الحكـ 
 معاكية حيف سبى نساء الرسالة بقكليا:

ماءىؾ، كسٍكقؾ بنات رسكؿ اهلل "أمف العدؿ يا ابف الطمقاء تخديريؾ  )ص( سبايا، قد ىتكتى ستكرىىٌف، حرائرىؾ كا 
 .(3)كأبديتى كجكىىيٌف"

 

سكل بضع سنكات كمازاؿ أصحاب رسكؿ اهلل الذيف شاىدكه كصحبكه  اإلسبلميةلـ تمض عمى بزكغ الرسالة 
يعيش بعضيـ، ام أف الرسالة ما زالت في صدرىا األكؿ كمع ذلؾ يتسٌمط عمى رقاب المسمميف راعو مثؿ يزيد 

، كلقد قاؿ فيو عبد اهلل بف يشرب الخمر كي جاىر بالفسؽ كيبلعب القركد كينتيؾ الحرمات كيزني بالمحاـر
 حنظمة:

                                                           
1
 ٌٍّطثٛػاخ، األػٍّٟ ٘ـ،ِؤٌٍح664خ اٌؽ١ٍٕٟ ٚاٚٚي تٓ ِؽّك تٓ ظؼفه تٓ ٌِٛٝ تٓ ػٍٟ اٌطفٛف، لرٍٝ فٟ تاٌٍٙٛف اٌٍّّٝ اٌؽ١ٍٓ ِمرً - 

 18ْ ٘ـ،1414 َ،1993 ،1ٌثٕاْ،ٚ ت١هٚخ
2
 4464 غ 247 ْ 7 ض،  وراب األِهاء 1994َ/٘ـ1414: إٌّه ٌٕح ِٕٕف تٓ اتٟ ١ِثح، ػثك هللا تٓ ِؽّك تٓ أتٟ ١ِثح، قان اٌفىه، - 
3
،ِٚؼاٌُ اٌّكنٌر١ٓ، اٌؼالِح ا١ٌٍك 106ِمرً اٌؽ١ٍٓ اٌٍّّٝ تاٌٍٙٛف فٟ لرٍٝ اٌطفٛف، ػٍٟ تٓ ٌِٛٝ تٓ ظؼفه تٓ ِؽّك تٓ ٚاٚٚي اٌؽ١ٍٕٟ، ْ - 

 199، 3َْ، ض1994، 6ِهذٙٝ اٌؼٍىهٞ، إٌاِه اٌّعّغ اٌؼٍّٟ االٌالِٟ اِهاف ا١ٌّٕه ٌٍطثاػح ٚإٌّه، ٚ
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رجبل ينكح األميات كالبنات  إف"فكا اهلل ما خرجنا عمى يزيد حتى خفنا أف نرمى بالحجارة مف السماء، 
يىدىعي كاألخكات كيشرب الخمر   .(1)بميت هلل فيو ببلء حسنا"الصبلة، كاهلل لك لـ يكف معي أحد مف الناس أل كى

 

عمى  إنسافكمع كؿ تمؾ الفظاعات فقد ارتضى المسممكف ىذا الخميفة الفاسؽ بؿ كساعدكه عمى قتؿ أشرؼ 
كجو األرض كسبط رسكؿ اهلل كسيد شباب أىؿ الجنة.. يا لمعجب، أال يمٌثؿ ذلؾ رجكعا لعصر الجاىمية التي 

 ؟اإلنسانيةال تراعي حرمة لمقيـ 

 

 اإلنسافلتمؾ القيـ كتربية النفكس كتزكيتيا لتنيؿ مف تمكـ القيـ األصيمة التي تجعؿ  اإلسبلـ صيؿتأفبعد 
، كيحـر عميو قتؿ النفس البريئة بدكف ذنب، نرل األمكر قد إليويحب ألخيو ما يحٌبو لنفسو كيساعد مف يحتاج 

لممسممات كىتؾ خدكرىف حتى لك األمكر، كالسبي  أسيؿالقتؿ بدـ بارد مف  كأصبحانقمبت رأسا عمى عقب 
 إلىمف يدعكا  كأصبحمف أفضؿ القربات عند اهلل،  أصبحكٌف بكزف بنات رسكؿ اهلل )ص( صاحب الرسالة 

الخير ىك المستحؽ لمقتؿ بينما القاتؿ الفاسؽ مبلعب القركد  أصبح أميرا  كمقٌدمان كمقٌدسٌا كأكامره كنكاىيو 
   .اإلسبلميةى حتى لك خالفت الشريعة تتمٌقفيا الرعٌية بشغؼ كتنٌفذىا بعم

 

  

 

 

 

 
                                                           

1
 221ْ 3َ، ا١ٌّٕه ٌٍطثاػح ٚإٌّه، ٚٙهاْ، ا٠هاْ،ض1994، 6ٚ ،اٌؼالِح ا١ٌٍك ِهذٙٝ اٌؼٍىهٞ اٌّكنٌر١ٓ، ِؼاٌُ  - 
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 الفصل الثاني

 حياة حافمة بالعطاء
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 الوالدة في الكعبة أولى الكرامات

عمي )ع( تكجيت فاطمة بنت أسد لمكعبة المشرفة كانشؽ ليا مكضع  اإلماـحيف جاءىا المخاض لكالدة 
كليككف أكؿ مكلكد كآخر مكلكد  ،رؾ في جكؼ الكعبةالركف المستجار بالركف اليماني لتضع مكلكدىا المبا

 يكلد في ىذا المكاف المقدس.

 

كرامة مف اهلل تعالى كأم كرامة أف يككف مقدمو منذ اليكـ األكؿ  ليذه الدنيا في أقدس بقعة كٌرميا اهلل  نياإ
 تعالى كجعميا مثابة لمناس.

 

 الكعبة كقالت: إلىتكجيت فاطمة بنت أسد في الثالث عشر مف شير رجب بعد عاـ الفيؿ بثبلثيف عاـ، 

الخميؿ )ع( كانو  إبراىيـ"ربٍّ اني مؤمنة بؾ كبما جاء مف عندؾ مف رسؿو ككتب كاني مصدقة بكبلـ جٌدم 
 .(1)«بنى البيت العتيؽ، فبحؽ الذم بنى ىذا البيت، كبحؽ المكلكد الذم في بطني لما يساٍرت عميا كالدتي

الحائط، كلما رأل مجمكعة مف الناس ذلؾ،  زؽتكالظيره كدخمت فاطمة فيو، ثـ  فانفتح ليا حائط البيت عف
 أميرحاكلكا فتح الباب فمـ يستطيعكا، فعممكا اف ذلؾ أمر مف أمر الٌمو عز كجؿ. ثـ خرجت بعد الرابع كبيدىا 

 .(2) المؤمنيف )ع("

 

عالى، لذلؾ لـز النبي محمد )ص( قبؿ منذ طفكلتو لـ تشغمو مباىج الحياة عف التفكر كالتدبر في خمؽ اهلل ت
حراء يعبد اهلل تعالى عمى الحنيفية، كقد احتضنو رسكؿ اهلل )ص( منذ  ارغ إلىبعثو نبيا، ككاف يذىب معو 

  ..نعكمة أظفاره

                                                           
1
 َ،2006 ،1ٚ ت١هٚخ، اٌّهذٙٝ قان ٘ـ،693 خ األنتٍٟ اٌفرػ أتٟ تٓ ػ١ٍٝ تٓ ػٍٟ اٌؽٍٓ أتٟ اٌّؽمك اٌؼالِح األئّح، ِؼهفح فٟ اٌغّح وّف - 

 .63ْ ،1ض
2
 55ْ َ،1983، ِىثح اٌهٌٛي األػظُ )ْ(،ت١هٚخ، اٌمّٟ اٌماٌُ أتٟ تٓ ن٘ا ِؽّك تٓ ػثاياألٔٛان اٌث١ٙح فٟ ذٛان٠ؿ اٌؽعط اال١ٌٙح،  - 
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عمي في كنؼ رسكؿ اهلل منذ نعكمة أظفاره لدرجة أف كاف يمضغ الطعاـ ثـ يمقمو عمٌيا،  اإلماـىكذا تربى 
 : خطبو في نيج الببلغة يقكؿ في إحدل

 .(1)" كضعني في حجره كأنا كلد يضٌمني إلى صدره كيكنفني في فراشو . . . ككاف يمضغ الشيء ثـ يمقمنيو"

 

الفصيؿ اثر أٌمو كحيف كاف يرفع لو كؿ  إتباعيقكؿ عمي متذكران تمؾ األياـ، حيف كاف يتبع رسكؿ اهلل )ص( 
ؼ كاف يشـ ريح النبكة كيرل نكر الرسالة كلـ يكف غيره كغير خديجة باالقتداء بو، ككي كيأمرهيكـ مف أخبلقو 

 : آنذاؾ اإلسبلـعمى 

الفصيؿ اثر أٌمو، يرفع لي في كؿ يـك مف أخبلقو عممان كيأمرني باالقتداء بو، كلقد كاف  إتباع" لقد كنت أتبعو 
اإلسبلـ غير رسكؿ اهلل )ص(  يجاكر في كؿ سنة بحٌراء فأراه كال يراه غيرم، كلـ يجمع بيت كاحد يكمئذ في

كخديجة كأنا ثالثيما، أرل نكر الكحي كالرسالة كأشـٌ ريح النبٌكة"
(2). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 300 ْ َ،2004 ٘ـ،1425 ،4ٚ ت١هٚخ، اٌٍثٕأٟ، اٌىراب قان اٌما٘هج، إٌّهٞ، اٌىراب قان إٌاٌػ، ٔثؽٟ اٌكورٛن اٌثالغح، ٔٙط - 
2
 300غح اٌفطثح ٔفٍٙا ْ ٔٙط اٌثال - 
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  الدعاء بمحاذاة الركن اليماني

 يشعرىا التي الييبة في تتجٌمى التي الركحانية.. كاألمؿ الركحانية تحٌفو طريؽ ىك الحراـ، اهلل بيت إلى الطريؽ
 األبيض المباس يرتدم حيث الميقات، ارض قدماه تطأ أف منذ تظٌممو التي كالرحمة راـالح البيت داخؿ ءالمر 

 حيث إلى تعالى، اهلل إلى كمشاعره قمبو بكؿ ليتكٌجو الدنيا، متعٌمقات كؿ مف يتجٌرد ككأٌنو المخيط عف كيتجٌرد
 اإلنساف يمؤل الذم مؿكاأل األعيف، عف بعيدا حراء غار في يتعٌبد كاف أف منذ( ص) الرسكؿ رسالة انطبلؽ

 :يقكؿ المباركة البقعة ىذه في نزؿ الذم الكريـ فالقرآف ما، يكما الككف يمؤل كأف بد ال الحؽ بأفٌ 

ًديفً  ًباٍلييدىلٰ  رىسيكلىوي  أىٍرسىؿى  الاًذم ىيكى )  ؽٍّ  كى مىى ًلييٍظًيرىهي  اٍلحى لىكٍ  كيمٍّوً  الدٍّيفً  عى  .(1) (اٍلميٍشًركيكف كىًرهى  كى

     

 آيات كفيو الناس، لكؿ اليدل فيو كالذم المبارؾ البيت ىك لمناس، كضع بيت أٌكؿ ىك الحراـ اهلل بيت كاف
 المستجار مكضع يحكم الذم اليماني كالركف ،إسماعيؿ كحجر األسكد الحجر كمنيا إبراىيـ مقاـ منيا بٌينات
 (:ع) عمي اإلماـ كالدة مكقع

ًضعى  بىٍيتو  أىكاؿى  ًإفا ) ـي  بىيٍّناته  آياته  ًفيوً  ،ًلٍمعالىًميفى  كىىيدلن  ميبارىكان  ًببىكاةى  لىماًذم ًلمنااسً  كي ـى  مىقا مىفٍ  ًإٍبراًىي مىوي  كى  كافى  دىخى
 .(2) (آًمنان 

 

 األساس حجره بكضع السبلـ عمييما إسماعيؿ كابنو إبراىيـ النبي تعالى اهلل أمر الذم الحراـ اهلل بيت ذلؾ
 :تعالى قاؿ إذ كبنائو،

ذٍ ) ـى  بىكاٍأنىا كىاً  ٍبرىاًىي طىيٍٍّر  شىٍيئنا ًبي تيٍشًرؾٍ  الا  أىف اٍلبىٍيتً  مىكىافى  إًلً كدً  كىالرُّكاعً  كىاٍلقىاًئًميفى  ًلمطااًئًفيفى  بىٍيًتيى  كى   .(3) (السُّجي

                                                           
1
 61إٌف  - 
2
 96آي ػّهاْ  - 
3
 26اٌؽط  - 
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 المنطقة تمكـ إلى كرضيعيا ىاجر زكجتو إبراىيـ النبي أخذ أف بعد إسماعيؿ مأكل ىك الحراـ اهلل بيت كاف إذ
 : كقاؿ

بانىا) ياًتي ًمف أىٍسكىنتي  ًإنٍّي را ٍرعو  ًذم غىٍيرً  ًبكىادو  ذيرٍّ ـً  بىٍيًتؾى  ًعندى  زى را بانىا اٍلميحى  النااسً  مٍّفى  أىٍفًئدىةن  فىاٍجعىؿٍ  الصابلىةى  ًلييًقيميكاٍ  رى
كفى  لىعىماييـٍ  الثامىرىاتً  مٍّفى  كىاٍرزيٍقييـ ًإلىٍيًيـٍ  تىٍيًكم   .(1) (يىٍشكيري

 

 كلف قبمو يكلد لـ الذم( ع) عمي اإلماـ ميبلد كاف الطاىرة، المباركة البقعة ىذه كفي المعٌظـ البيت ىذا في
 ليا كانشؽ اهلل بيت إلى ذىبت ،(ع) عمي اإلماـ أـ أسد بنت فاطمة المخاض جاء فحيف فيو، أحد بعده يكلد

" حيدرة" أسمتو الذم المبارؾ مكلكدىا ككضعت اهلل بيت كدخمت اليماني الركف في المستجار يسمى مكضع
 .عمٌيا( ص) اهلل رسكؿ عميو كأطمؽ األسد، أسماء مف اسـ كىك

 

 ـ،2016 يناير 15 بتاريخ الجمعة يكـ الفجر قبؿ" الكبير السيؿ" بالطائؼ المنازؿ قرف ميقات إلى كصمنا
 اإلحراـ باستحباب النبكية لسنةا في كرد ما حسب بالمسجد كصٌمينا اغتسمنا البركدة، معتدؿ صحكا الجك ككاف
 اهلل بيت حيث الى كانطمقنا كالتمبية، كالنية اإلحراـ بمباس أحرمنا ثـ كمف ركعات، ست أك ركعتيف صبلة بعد

 .المكٌرمة بمكة الحراـ

 

كنا  اليماني الركف مكضع بمحاذاة نصؿ كحيف أشكاط، سبعة بالطكاؼ ابتدأنا الحراـ اهلل بيت إلى كصمنا حيف
 كناصرا كقائدا كحافظا، كلٌيا ساعة، كؿ كفي الساعة ىذه في الحسف بف الحٌجة لكلٌيؾ كف الميـ" دعاء نقرأ

  كلـ نسمـ حينيا مف االتيامات بالكفر كالمجكسية. " طكيبل فييا كتمٌتعو طكعا أرضؾ تسكنو حتى كعينا، كدليبل

 

                                                           
1
 37اتها١ُ٘  - 
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 كالذيف المتشٌدديف مف نفسو عمى يأمف ال افاإلنس أصبح كالحيكاف، لمطير حتى آمنا اهلل جعمو الذم البيت ىذا
 .ودخكل مف( ع) عمي اإلماـ شيعة حرماف إلى كفعكيد دمو كيستبيحكف عداىـ ما كؿ يكفركف أصبحكا
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 منذ الطفولة (ع) عمي اإلمامنبوغ 

بى في حجر أعظـ عمي )ع( طفكلة عادية فمقد شاء اهلل ليذه الشخصية العظيمة أف تتر  اإلماـلـ تكف طفكلة 
شخصية عرفيا التاريخ، محمد بف عبد اهلل )ص( النبي األمي القرشي، فمـ يكف صدفة أف يصيب قريش 

 أصابطالب ميسكر الحاؿ، لكف الجدب الذم  أبكآنذاؾ أزمة قحط ميمكة لدرجة نفاذ أمكاؿ األغنياء ككاف 
عباس كأبك طالب كحمزة كمحمد بتربية أحد قريش أنيؾ حالو كاستيمؾ أمكالو، فكاف االتفاؽ عمى أف يتكفؿ ال

 عفرا بينما كاف نصيب محمد عميا.طالبا كحمزة جطالب عقيبل كالعباس  أبكأبناء أبي طالب فأخذ 

 

ككانت تمؾ فرصة النبي محمد )ص( ليربي عميا عمى أخبلقو كىي فرصة لعمي )ع( لينيؿ مف رسكؿ اهلل 
 عمي عف تمؾ التربية: اإلماـبشر، كقد قاؿ  أممرتبتيا  إلىؿ النبيمة التي لـ يص اإلنسانية)ص( كؿ القيـ 

"كقد تعممكف مكضعي مف رسكؿ اهلل )ص(، بالقرابة القريبة كالمنزلة الخصيصة كضعني في حجره كأنا كليد، 
صدره كيكنفني فراشو، كيمٌسني جسده كيشٌمني عرفو، ما كجد لي كذبة في قكؿ، كال خطمةن في  إلىيضٌمني 

 .(1)الفصيؿ اثر أٌمو، يرفع لي في كٌؿ يكـ مف أخبلقو عممان كيأمرني باالقتداء بو" إتباعأبعو فعؿ، ككنت 

 

عمي )ع( منذ نعكمة أظفاره مف النبي محمد )ص( بحيث كاف  اإلماـتمكـ ىي األخبلؽ الرفيعة التي استميميا 
الفصيؿ ال يترؾ أٌمو تبتعد عنو  لعممنا بأف اإلتباعالفصيؿ اثر أٌمو كنحف ندرؾ كيؼ يككف ىذا  إتباعيتبعو 

كيرفع لو مف أخبلقو عمما كيأمره باالقتداء بو، لذلؾ لـ يتعٌكد  إالكيمحؽ بيا، كال يمر يكـ  إالبضعة أمتار 
عمي )ع( عمى الكذب كلـ تخرج مف فاه كذبة ميما صغرت منذ أف كاف كليدان بسبب ىذه التربية  اإلماـ

 العظيمة.

 

                                                           
1
 300 ْ َ،2004 ٘ـ،1425 ،4ٚ ت١هٚخ، اٌٍثٕأٟ، اٌىراب قان اٌما٘هج، إٌّهٞ، اٌىراب قان إٌاٌػ، ٔثؽٟ اٌكورٛن اٌثالغح، ٔٙط - 
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 في غار حراء

عمي )ع(، كحيف نزؿ الكحي  اإلماـ)ص( يذىب في كؿ سنة لمتعبد في غار حراء ككاف يرافقو  كاف الرسكؿ
 عمى الرسكؿ )ص( سمع عميٌّ رٌنة الشيطاف فقد جاء في خطبتو القاصعة:

"كلقد كاف يجاكر في كٌؿ سنة بحراء فأراه كال يراه غيرم...كلقد سمعت رٌنة الشيطاف حيف نزؿ الكحي عميو ػ 
عميو كآلو كسماـ ػ  فقمت: يا رسكؿ الٌمو ما ىذه الرٌنة؟ فقاؿ: ىذا الشيطاف قد أيس مف عبادتو، إٌنؾ صماى اهلل 

 .(1)تسمع ما أسمع، كترل ما أرل، إاٌل أٌنؾ لست بنبي كلكٌنؾ لكزير كاٌنؾ لعمى خير"

 

سمع ما يسمعو عمي عظيمة، فيك ي اإلماـعمي )ع( بأف منزلة  اإلماـ إلىنمحظ مف كممات رسكؿ اهلل )ص( 
بالقدرة التي ييبيا اهلل تعالى لمف يشاء، كيرل ما يراه الرسكؿ فيك لـ  إالالرسكؿ مما ال يستطيع البشر سماعو 

 يبمغ مرتبة النبكة كلكنو بمنزلة الكزير كما كاف ىاركف كزيرا لمكسى.

 

 ..وكان أول المسممين

( عميٌّ بف ابي طالب، فالتربية التي تمقاىا لـ يكف مف الغرابة أف يككف أكؿ المسمميف برسالة محمد )ص
بصدؽ محمد  إلدراكوعمي في كنؼ رسكؿ اهلل أٌىمتو بأف يستقبؿ ىذه الرسالة بحماس قٌؿ نظيره  اإلماـ

بيا كاف  لئليمافكبأىٌمية الرسالة التي أتى بيا لمبشرية جمعاء، فحيف بٌشر رسكؿ اهلل برسالتو كدعى عشيرتو 
 عمي عمى صغر سٌنو فقد اسمـ كلو مف العمر عشر سنيف. اإلماـعكة أكؿ الممٌبيف ليذه الد

 

 

                                                           
1
 .192 ـطثح نلُ  300ٔٙط اٌثالغح ، ٔثؽٟ إٌاٌػ، اٌفطثح ٔفٍٙا ْ  - 
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خصاؿ ليست ألحد، ىك أكؿ عربي كأعجمي صٌمى مع رسكؿ اهلل، كىك الذم  أربععف ابف عباس قاؿ: "لعمٌي 
 .(1)كاف لكاؤه معو في كؿ زحؼ، كالذم صبر معو يكـ الميراس، كىك الذم غٌسمو كأدخمو قبره"

 

بأف ىذه الشخصية ىي التي ستككف ازرا لو  إلدراكواف اىتماـ رسكؿ اهلل )ص( بعمي )ع( مف ىذا المنطمؽ ك 
في الشدائد، كأف ىذه الشخصية ستحمؿ عممو ككعيو كشجاعتو كأخبلقو ككرمو، فقاؿ البنتو فاطمة )ع( يكما: 

 .(2)"أما ترضيف إني زكجتؾ أكؿ المسمميف إسبلما كأعمميـ عمما"

 

ألخك رسكؿ اهلل )ص( ككزيره، كلقد عممتـ  إنير عميٌّ يكمان في كجكه الناس فقاؿ: كقد ركل ابف عباس: "نظ
ـٌ دخمتـ بعدم في  إيماناأني أٌكلكـ  رسبل رسبل، كاني البف عـ رسكؿ  اإلسبلـباهلل عٌز كجٌؿ كرسكلو )ص( ث

ما خرجنا  إذاعرفتـ  اهلل )ص( كأخكه كشريكو في نسبو كأبك كلده كزكج سيدة كلده كسٌيدة نساء العالميف، كلقد
كأكثقكـ في نفسو كأشٌدكـ نكاية لمعدك كاترا في  إليورجعنا كأنا أحٌبكـ  إالمع رسكؿ اهلل )ص( مخرجا قط 

معو كرفعو بيدم، كلقد آخى بيف  إيامببراءة ككقفتو لي يكـ غدير خـ كقيامو  إيامبعثتو  رأيتـالعدك، كلقد 
 .(3) د قاؿ لي أنت أخي كأنا أخكؾ في الدنيا كاآلخرة..(المسمميف فما اختار أحدا لنفسو غيرم، كلق

 

 اإلسبلـمف أسمـ مف متقدمي  أكؿعمي )ع( في البداية كالنياية في فصؿ  إسبلـلحافظ بف كثير قصة اكأكرد 
 أبيأف عمي بف  إسحاؽخديجة بنت خكيمد ثـ ركل عف ابف  إسبلـعف  أكالكالصحابة كغيرىـ، حيث تحٌدث 

 ؾ بيكـ كىما يصمٌياف يقصد الرسكؿ كخديجة، فقاؿ عمي: يا محمد ما ىذا؟طالب جاء بعد ذل

لى عبادتو،  كأف  قاؿ: ديف اهلل الذم اصطفى لنفسو، كبعث بو رسمو، فأدعكؾ إلى اهلل كحده ال شريؾ لو، كا 
 . تكفر بالبلت كالعزل

                                                           
1
 ..4582اٌؽك٠س  120ْ 3ض اٌٍّركنن فٟ اٌؽاوُ أـهظٗ  - 
2
٘ـ، ذؽم١ك ِؽّك ػثك اٌماقن أؼّك 807اٌؽافظ  ٔٛن اٌك٠ٓ ػٍٟ تٓ اتٟ تىه تٓ ١ٌٍّاْ ا١ٌٙصّٟ إٌّهٞ اٌّرٛفٟ ٌٕح  ِعّغ اٌىٚائك ِٕٚثغ اٌفٛائك، - 

 14669اٌؽك٠س .102، 9َْ، ض2001٘ـ، 1422، 1ػطا، قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١هٚخ ٌثٕاْ،ٚ
3
  77، ْ 1وّف اٌغّح فٟ ِؼهفح األئّح، اٌؼالِح اٌّؽمك ػٍٟ تٓ ػ١ٍٝ  أتٟ اٌؽٍٓ األنتٍٟ،  ض - 
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 بكتماف األمر. أف عمٌيا طمب الميمة حتى يحدث ابا طالب، فأمره الرسكؿ إسحاؽكحسب ركاية ابف 

فمكث عمي تمؾ الميمة، ثـ أف اهلل أكقع في قمب عمي اإلسبلـ، فأصبح غاديان إلى رسكؿ اهلل )ص(، حتى جاءه 
   ؟ ماذا عرضت عمي يا محمد  : فقاؿ

 

  .  " "تشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو كتكفر بالبلت كالعزل، كتبرأ مف األنداد   : فقاؿ لو رسكؿ اهلل )ص(

  .(1) ففعؿ عمي كأسمـ، كمكث يأتيو عمى خكؼ مف أبي طالب، ككتـ عمي إسبلمو كلـ يظيره

 

 فإسبلمولـ يكف عادٌيا بؿ سبؽ الناس جميعا بفترة طكيمة نظرا لعمر الرسالة،  اإلسبلـكال غرك فاف السبؽ في 
 لناس بسبع سنيف"قبؿ الناس بسبع سنيف ليس باألمر العادم، اذ قاؿ )ع(: "أسممت قبؿ أف يسمـ ا

 

كبذلؾ استحؽ المنزلة العظيمة التي قاليا رسكؿ اهلل )ص(، حيف اعتبره كزيرا لو كأنو منو بمنزلة ىاركف مف 
مكسى، كنحف نعمـ بأف ىذه المنزلة بيف مكسى كىاركف قد نٌص عمييا القرآف الكريـ كأٌكدىا: "يا عمي أنت أكؿ 

 .(2)ت مني بمنزلة ىاركف مف مكسى"المؤمنيف إيمانا كأكؿ المسمميف إسبلما كأن

 

كقاؿ رسكؿ اهلل )ص(: "لقد صٌمت المبلئكة عمٌي كعمى عمي سبع سنيف، ألٌنا كٌنا نصٌمي ليس أحده معنا 
 .(3)يصٌمي غيرنا"

                                                           
1
 24ْ 3، ض6َ، ٚ 1985٘ـ، 1406ِىرثح اٌّؼانف، ت١هٚخ،  ،وص١ه اتٓ اٌؽافظ اٌفكاء اتٛاٌثكا٠ح ٚإٌٙا٠ح،  - 
2
قناٌح ٚذؽم١ك اتٟ  ٘ـ(، فٟ ذان٠ؿ ِك٠ٕح قِّك،571-٘ـ499ٓ ػثك هللا اٌّافؼٟ  اتٓ ػٍاوه )لوه اٌؽافظ أتٟ اٌماٌُ ػٍٟ تٓ اٌؽٍٓ اتٓ ٘ثح هللا ت - 

ؼك٠س "اال ذه٘ٝ أْ ذىْٛ ِٕٟ تّٕىٌح ٘انْٚ ِٓ ٌِٛٝ" ؼك٠س  16ْ 42َ،  ض1996٘ـ، 1417، 1ٌؼ١ك ػّه تٓ غهاِح اٌؼّهٚٞ، قان اٌفىه ، ٚ

8353 
3
 ٌؼ١ك اتٟ ٚذؽم١ك ،قناٌح ،(٘ـ571-٘ـ499) ػٍاوه اتٓ  اٌّافؼٟ هللا ػثك تٓ هللا ٘ثح اتٓ اٌؽٍٓ تٓ ػٍٟ اٌماٌُ أتٟ اٌؽافظ ذان٠ؿ ِك٠ٕح قِّك، - 

 8364 ؼك٠س 39ْ  42ض  َ،1996 ٘ـ،1417 ،1ٚ ، اٌفىه قان اٌؼّهٚٞ، غهاِح تٓ ػّه
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كذكرىا في تاريخ مدينة دمشؽ أيضا بصيغة: "صٌمى عميا المبلئكة كعمى عمٌي بف أبي طالب سبع سنيف، كلـ 
 .(1)يادة أف ال الو اال اهلل الى السماء ااٌل مني كمف عمٌي بف أبي طالب"يصعد أك ترتفع ش

 

 .(2)عمي بف أبي طالب" إسبلماكقاؿ"أٌكلكـ كردكدا عمٌي الحكض أٌكلكـ 

 

أخذ رسكؿ اهلل بيد عمي فقاؿ" أال اف ىذا أٌكؿ مف آمف بي، كىذا أٌكؿ مف يصافحني يكـ القيامة،كىذا الصٌديؽ 
المؤمنيف، كالماؿ يعسكب  بىذه األٌمة، يفٌرؽ بيف الحؽ كالباطؿ، كىذا يعسك  األكبر، كىذا فاركؽ

 . (3)الظالميف"

 

مرتبة الصٌديقيف فقد قاؿ رسكؿ اهلل )ص(:"الصٌديقكف ثبلثة، حبيب  إلىعمي )ع( كصمت  اإلماـكألف منزلة 
رعكف الذم قاؿ )أتقتمكف رجبل النٌجار مؤمف آؿ ياسيف الذم قاؿ )يا قكـ اتبعكا المرسميف(، كحزقيؿ مؤمف آؿ ف

 .  (4)طالب كىك أفضميـ" أبييقكؿ ربي اهلل(، كعمٌي بف 

 

عمي )ع( بعده في أكثر مف مكرد ككاف مما قالو: "عمي يقضي  اإلماـكقد أٌكد رسكؿ )ص( عمى خبلفة 
 . (5)ديني، كينجز مكعكدم، كخير مف أخمفو في أىمي"

                                                           
1
 8366اٌؽك٠س  39ْ  42ض هػٍاو اتٓ  اٌّافؼٟ هللا ػثك تٓ هللا ٘ثح اتٓ اٌؽٍٓ تٓ ػٍٟ اٌماٌُ أتٟ اٌؽافظ قِّك، ِك٠ٕح ذان٠ؿ - 
2
 8367ؼك٠س  40ْ  42إٌّكن ٔفٍٗ ض - 
3
  ٘ـ،279 ٌٕح اٌّرٛفٟ اٌثاللنٞ ظاته تٓ ٠ؽ١ٝ تٓ أؼّك االِاَ األِهاف، أٍٔاب ِٓ ظًّ وراب، 8368ٚؼك٠س  41ْ  42إٌّكن ٔفٍٗ ض - 

 362 ْ ،2ض َ،1996 ٘ـ،1417
4
 8374ؼك٠س  43ْ  42إٌّكن ٔفٍٗ ض - 
5
 8392ؼك٠س  56ْ  42إٌّكن ٔفٍٗ ض - 
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 سميل بيت ىاشمي

، ككانت كالدتو أٌكؿ امرأة تؤمف برسالة الرسكؿ )ص( (1)ىاشمييف أبكيفكلد مف عمي )ع( ىك أٌكؿ ىاشمي ي
أبك طالب ىك الحامي لرسكؿ اهلل )ص( مف أذل قريش كىك الذم قاؿ  أبكهبعد خديجة بنت خكيمد، بينما كاف 

 حيف رآه يصٌمي: ،لكلده عمي )ع(

 "فألزموخير  إلى إال"أما انو لـ يدعؾ 

 

 الدار وزارة عمي )ع( منذ يوم

كاف أٌكؿ لقاء لرسكؿ اهلل )ع( مع عشيرتو حيف جمع بني عبد المطمب ككانكا أربعيف رجبل، بعد أف نزلت 
 اآلية القرآنية:

" ًبيفى تىؾى اأٍلىٍقرى "كىأىنًذٍر عىًشيرى
(2). 

 فجمعيـ رسكؿ اهلل )ص( كقاؿ "أيكـ يككف أخي ككصيي ككارثي ككزيرم كخميفتي فيكـ بعدم"

 عاد ذلؾ ثبلثا، كؿ ذلؾ يسكت القـك كيقكؿ عمى عميو السبلـ أنا فقاؿ:فمـ يجبو أحد، فأ

 يا بني عبد المطمب ىذا أخي ككارثي ككصيي ككزيرم كخميفتي فيكـ بعدم

طالب عميو السبلـ: أطع ابنؾ فقد أٌمر عميؾ أك قد أمرؾ أف تطيع ليذا  ألبيفقاـ القكـ كىـ يقكلكف  
 .(3)الغبلـ

 

 

                                                           
1
  20، ْ  1ػٍٟ اِاَ اٌّرم١ٓ، ػثك اٌهؼّٓ اٌّهلاٚٞ، ض - 
2
 214اٌّؼهاء  - 
3
 8381، ؼك٠س 49ْ  42، ٚلوهٖ أ٠ٙا تٓ ػٍاوه فٟ ذان٠ؿ قِّك، ض336ْ  15ا١ٌّىاْ ض - 
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 طالب: أبيفي شعب 

قريش ذرعا بمحمد )ص( كعجزت بكؿ أساليبيا عف ثني الرسكؿ )ص( عف دعكتو، كما أنيا عجزت  ضاقت
بني ىاشـ بالتخمي عنو، فاتفقكا عمى محاصرة بني ىاشـ كبني عبد المطمب كحرمانيـ مف األكؿ  إقناععف 

ـ في شعب كالمباس تحت طائمة الحصار، حتى يتراجعكا عف دعميـ لرسكؿ اهلل )ص(، لذلؾ قامكا بحصارى
طالب لمدة ثبلث سنكات حتى اضطر بنك ىاشـ ألكؿ العشب بسبب شٌدة الجكع لكنيـ لـ يتنازلكا عف  أبي

أخذ مضجعو  إذاطالب عمى رسكؿ اهلل )ص( كحرصو عمى سبلمتو كاف  أبيرسكؿ اهلل )ص(، كلشٌدة خكؼ 
 كنامت العيكف أنيضو عف مضجعو كأضجع عميا مكانو.

 

دائي الدائـ الذم يفدم رسكؿ اهلل )ص( بركحو، كيفدم ىذه الرسالة بنفسو حتى تتؤلأل ليككف عمٌي )ع( ىك الف
 كتنتشر في األرجاء كيفكع عبقيا كتزكك رائحتيا في اآلفاؽ. 
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 التضحية فداء لمرسول )ص(

 الإالتضييؽ كالخناؽ عمى رسكؿ اهلل )ص( مف أجؿ القضاء عمى دعكتو  أساليبمف  أسمكبالـ تترؾ قريش 
و لتبميغ دعكتو، بكاتبعتو، كحيف شعر رسكؿ اهلل بالخطر عمى أصحابو ككجد مف يثرب حاضنة لو كألصحا

باليجرة لممدينة لمتخمص مف األذل الذم كانت تمارسو قريش ضدىـ عمى أف يمحؽ بيـ في  أصحابوأمر 
ر الندكة كاتفقت كقت الحؽ، كلكف قريش حيف عممت بنية الرسكؿ )ص( لميجرة الى يثرب اجتمعت في دا

قبيمة لقتؿ محمد )ص( ليبل ليضيع دمو بيف القبائؿ، كقد رسمكا  أربعيفرجبل مف  أربعيفتبتعث  أفعمى 
 خٌطتيـ بتخطيط محكـ ليتخٌمصكا مف محمد )ص( كيقضكا عمى دعكتو قبؿ أف تستفحؿ.

 

بر اهلل تعالى رسكلو عف لـ يدرككا بأف مرسؿ الرسكؿ )ص( ىك الحافظ ليذه الدعكة مف المؤامرات، لذلؾ أخ
 طريؽ الكحي بقكلو:

يىٍمكيري الٌموي كىا  كفى كى يىٍمكيري كٍا ًلييٍثًبتيكؾى أىٍك يىٍقتيميكؾى أىٍك ييٍخًرجيكؾى كى ٍذ يىٍمكيري ًبؾى الاًذيفى كىفىري ()كىاً  اًكًريفى ٍيري اٍلمى لٌموي خى
 (1). 

 

درة منزلو ليبل كىـ يحاصركف المنزؿ كأمره ككاف مكر اهلل خيره مف مكرىـ، حيث أمر رسكؿ اهلل )ص( بمغا
 بأف يأمر عمٌيان بالمبيت مكانو، فخرج ليبل كىك يتمك:

) كفى ـٍ الى ييٍبًصري ـٍ فىيي ـٍ سىدًّا فىأىٍغشىٍينىاىي ٍمًفًي ًمٍف خى ـٍ سىدًّا كى عىٍمنىا ًمٍف بىٍيًف أىٍيًديًي )كىجى
 (2). 

 

ف عميٌّ يتمحؼ في فراش رسكؿ اهلل )ص( كىـ يعتقدكف فخرج كلـ يستطيعكا رؤيتو بفضؿ اهلل تعالى بينما كا
أف محٌمدان ىك النائـ، كلما كاف الثمث األخير مف الميؿ ىجمكا عمى الدار فتفاجئكا بعمٌي يقؼ أماميـ، مما 

عمي )ع(  اإلماـ إليوباليمع ككاف في مقٌدميـ خالد بف الكليد شاىرا سيفو، فمما اقترب مف الفراش فزع  أصابيـ
                                                           

1
 30األٔفاي  - 
2
 -  ً٠9 
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اربا كأخذ منو عمٌي السيؼ، مما افشؿ خطتيـ في القضاء عمى النبي محمد )ص( كأكرث في أنفسيـ ففٌر ى
 عمي )ع(. اإلماـأحقادا عمى 

 

اًت الماًو ، كىالماوي  اآليةكنزلت  ًمفى النااًس مىف يىٍشًرم نىٍفسىوي اٍبًتغىاءى مىٍرضى القرآنية في مدح مكقؼ عمي البطكلي: )كى
 .(1) اًد(رىءيكؼه ًباٍلًعبى 

 

عمي بتأدية األمانات ألىميا كنٌفذ جميع كصايا الرسكؿ )ص(  اإلماـكفي تحدٍّ صارخ مف عمي )ع( لقريش قاـ 
كما أمره ثـ ابتاع ركائب لمف معو مف النسكة كخرج في كضح النيار بمعٌية فاطمة بنت رسكؿ اهلل )ص( 

 نت حمزة كمعيـ أـ أيمف كأبك كاقد الميثي. كفاطمة بنت أسد كفاطمة بنت الزبير بف عبد المطمب كفاطمة ب

 

 المؤاخاة بين محمد )ص( وعمي )ع(

فيما يركل أف المؤاخاة كانت مرتيف، األكلى بيف المياجريف في مكة كقد اتخذ رسكؿ اهلل )ص( عمٌيا اخا، 
 كالثانية بيف المياجريف كاألنصار في المدينة كقد اتخذه مٌرة ثانية أخا لو كقاؿ لو:

 .(2)ي في الدنيا كاآلخرة""أنت أخ

 

ككانت المؤاخاة مف أجؿ أف ال يشعر المياجركف بالنقص، خصكصا كأنيـ ترككا أمكاليـ كأمبلكيـ كأزكاجيـ 
المدينة المنكرة لينجكا بأنفسيـ مف بطش قريش، فكاف ال بٌد مف تييئة األجكاء ليـ لكي  إلىفي مكة كىاجركا 

 في مكقع قٌكة. اإلسبلميةرسالة يمارسكا حياتيـ بشكؿ طبيعي، كيككف لم
                                                           

1
 207اٌثمهج  - 
2
 ػصّاْ تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك اٌفرػ أتٛ، اٌثه٠ح ٌائه ػٍٝ اٌّؤ١ِٕٓ أ١ِه فًٙ فٟ اٌؼ٠ٍٛح، اٌحاٌهٌ، 337ْٚ 1أػ١اْ ا١ٌّؼح، ا١ٌٍك ِؽٍٓ األ١ِٓ، ض - 

 .14:  3 إٌؽ١ؽ١ٓ ػٍٝ اٌٍّركنن ،3720/  84:  6 اٌىث١ه اٌعاِغ، 18ٚ، ْاٌىهاظىٟ
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سالمعمي  اإلمام  وأىل اليمن ىمدان وا 

 إلييـاليمف، كقد كاف أرسؿ قبمو خالد بف الكليد  إلىفي السنة العاشرة لميجرة بعث رسكؿ اهلل )ص( عمٌيا 
ٌي عمٌيا كأمره أف يعقؿ خالد كمف شاء مف أصحابو ففعؿ، كقرأ عم فأرسؿفمـ يجيبكه،  اإلسبلـ إلىيدعكىـ 

 رسكؿ اهلل )ص(. إلىكتاب رسكؿ اهلل )ص( عمى أىؿ اليمف فأسممت ىمداف كٌميا في يكـ كاحد، فكتب بذلؾ 

 فقاؿ رسكؿ اهلل )ص(: السبلـ عمى ىمداف، يقكلو ثبلثا.

 . (1)رسكؿ اهلل )ص( فسجد هلل شكرا إلى، فكتب بذلؾ اإلسبلـثـ تتابع أىؿ اليمف عمى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 ٘ـ،ذؽم١ك630  اٌّرٛفٟ األش١ه تاتٓ اٌّؼهٚف ا١ٌّثأٟ اٌٛاؼك ػثك تٓ اٌىه٠ُ ػثك تٓ ِؽّك تٓ ِؽّك اٌىهَ أتٟ تٓ ػٍٟ اٌؽٍٓ أتٛ اٌران٠ؿ، فٟ اٌىاًِ - 

 168، ْ 2ض ،.1987َ ٘ـ،1407 ،1ت١هٚخ،ٚ اٌؼ١ٍّح اٌىرة قان اٌماٟ٘، هللا ػثك اٌفكاء أتٟ
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 فؤ لفاطمةلوال عمي لم يكن ك

ـٌ  " أبييافاطمة الزىراء )ع( بضعة رسكؿ اهلل كالتي كانت لرسكؿ اهلل بمثابة البنت كاألـ حتى قاؿ عنيا "أ
غدقتو عمى رسكؿ اهلل حيث كانت أكؿ مف يستقبمو عند خركجو كرجكعو مف الغزكات أك أبسبب الحناف الذم 

 الزىراء البتكؿ التي قاؿ فييا رسكؿ اهلل )ص(: أنياالسفر، ككانت تضٌمد جراحو عندما يصاب مف المشركيف، 

 .(1)"فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاىا فمف أغضبيا أغضبني"

 

كبسبب منزلتيا الرفيعة فقد تقٌدـ لخطبتيا كبار الصحابة ككاف رسكؿ اهلل )ص( يردىـ بقكلو: "لـ ينزؿ القضاء 
 .(2)بعد"

 

أليا سنو، تيٌمؿ كجو رسكؿ اهلل )ص( كدخؿ عمى فاطمة ليعمي )ع( خاطبا عمى استحياء م اإلماـيف جاءه حك 
 عف رأييا فسكتت، فقاؿ رسكؿ اهلل )ص(:

 "إقرارىا"اهلل أكبر، سككتيا 

 

مثقاؿ مف  أربعمائة، فزٌكجيا عمٌيا عمى (3)اهلل أمرني أف أزٌكج فاطمة مف عمي ابف أبي طالب" إفثـ فاؿ: "
 الفٌضة، فخٌر عميٌّ ساجدان هلل.

 

                                                           
1
 تٙؼح فاّٚح " 1/219ٚفٟ ػًٍ اٌّهائغ  لوهٖ ت١ٕغح "فاّٚح تٙؼح ِٕٟ ٠ؤل٠ٕٟ ِا آلا٘ا" 4/1903، ٚفٟ ٔؽ١ػ ٍٍُِ 3/1144ٔؽ١ػ اٌثفانٞ  - 

 ".هللا آلٜ فمك آلأٟ ِٓ آلأٟ، فمك آلا٘ا فّٓ ِٕٙا، اٚأٔ ِٕٟ
2
 ٌؼك، تٓ ِؽّك، أٔظه «اٌمٙاء تٙا أٔرظه ٚإٟٔ ٔغ١هج، إٔٙا»لوه اٌهٚاج أْ اتا تىه ٚػّه ٚتؼٗ إٌؽاتح ـطثٛ٘ا فماي نٌٛي هللا )ْ( ٌُٙ  - 

 . 204 ْ 9 ض ٌىٚائكا ِعّغ ، ا١ٌٙرّٟ ــ 374 ْ 1 ض اإلٔاتح ، ؼعه اتٓ ــ 12 ْ 8 ض اٌىثهٜ اٌطثماخ
3
 . 202 ْ 9 ض اٌىٚائك ِعّغ ، ا١ٌٙرّٟ - 
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ال أف اهلل تبارؾ كتعالى خمؽ أمير المؤمنيف عمي لفاطمة لما كاف ليا كفؤ : "لك الصادؽ )ع( اـاإلمكقاؿ 
 .  (1) "عمى كجو األرض..

 

 .(2)كقاؿ: "أمرت بتزكيجؾ مف السماء"

 .(3)ميـ حمما، كأقدميـ سمما، كأكثرىـ عمما"ظكقاؿ لفاطمة )ع(:"زٌكجتؾ يا بنٌية أع

 

)ع(، فكاف يساعدىا في عمؿ النزؿ، حيث كاف يدير طاحكنة اليد بنفسو،  تقاسـ عمي )ع( الحياة مع فاطمة
 يطحف عمييا الشعير كالقمح ككانت فاطمة تعد لو الخبز.

 

 ككاف بيتيما المتكاضع ىك الذم أنزؿ اهلل تعالى فيو:

ييٍذكىرى ًفييىا اٍسميوي ييسىبٍّحي لىوي ًفييىا  اًؿ( )ًفي بيييكتو أىًذفى الماوي أىف تيٍرفىعى كى ًباٍلغيديكٍّ كىاآلصى
 (4). 

 

 

 

 

                                                           
1
٘ـ، ِطثؼح ؼ١كنٞ، ذٕؽ١ػ ٚذؼ١ٍك ػٍٟ 329| 328األٔٛي ِٓ اٌىافٟ، شمح االٌالَ أتٟ ظؼفه ِؽّك تٓ ٠ؼمٛب تٓ اٌؽاق اٌى١ٍٕٟ اٌّرٛفٟ ٌٕح  - 

 ا١ٌّؿ) تات٠ٛٗ تٓ ٌِٛٝ تٓ اٌؽ١ٍٓ تٓ ػٍٟ تٓ األِاٌٟ، ِؽّك،  461 ْ 1 ضا٠هاْ،  َ، قان اٌىرة االٌال١ِح ، ٚٙهاْ،1363، 5أوثه اٌغفانٞ، ٚ

 688 ْ ، 86 ٚٙهاْ، ا٠هاْ، اٌّعًٍ ٘ـ، ِهوى اٌطثاػح ِؤٌٍح اٌثؼصح،1417، 1، ذؽم١مٟ لٍُ اٌكناٌاخ االٌال١ِح، ٚ(إٌكٚق
2
 8494ؼك٠س  125ْ  42ذان٠ؿ ِك٠ٕح قِّك، اتٓ ػٍاوه، ض - 
3
 8505ؼك٠س  132ْ  42إٌّكن ٔفٍٗ، ض - 
4
 36إٌٛن  - 
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 عمي مع القرآن

غيره، كلـ يشغؿ نفسو بالصراع مف أجميا  إلىعمي )ع( لجمع القرآف الكريـ حيف آلت الخبلفة  اإلماـانصرؼ 
ًممىٍت أمكر المسمميف، كلـ يكف فييا جكر إاٌل عمٌي خاٌصة"ا حيث قاؿ "فكا هلل أليسممٌف ما سى

(1). 

 

حتى  أبداككيفما كاف، كلف يفترقا  أينماالذم عٌبر عنو رسكؿ اهلل )ص(، كىك مع القرآف  انو القرآف الناطؽ
 يردا عمى رسكؿ اهلل )ص( الحكض فقد قاؿ رسكؿ اهلل )ص( يكما:

 .(2)"عمي مع القرآف كالقرآف مع عمي" 

 

لكريـ، كفي ذلؾ يقكؿ ال يضع عميو ردائو قبؿ أف يجمع القرآف ا أفعمي )ع( لجمع القرآف كاقسـ  اإلماـتفٌرغ 
 عمي )ع(: اإلماـ

ـا بالقرآف حٌتى جمىعتو كماو في ىذا الثكب    "إٌني لـ أزؿ منذ قيًبضى رسكؿ اهلل )ص( مشغكالن بغيسمو كتجييزه، ث
الكاحد، كلـ يينًزؿ اهلل عمى نبيٍّو آية مف القرآف إاٌل كقد جمعتيا، كليس منو آية إاٌل كقد أقرأنييا رسكؿ اهلل )ص( 

اًفًميفى )عمامني تأكيميا, لئبٌل تقكلكا غدان:  ك   . (3) "(ًإناا كيناا عىٍف ىىذىا غى

 

كمما كرد أف عمٌيا )ع( جمع القرآف عمى ترتيب نزكلو بعد كفاة الرسكؿ )ص( كيبدك أنو لـ يقتصر عمى 
 .(4)تفسير غكامضو كأسباب نزكلو إلييا أضاؼنصكص القرآف كآياتو بؿ 

                                                           
1
ِهغ ٔٙط اٌثالغح ا١ٌٌٛٛ، وّاي اٌك٠ٓ ١ِصُ تٓ ػٍٟ تٓ ١ِصُ اٌثؽهأٟ، ذؽم١ك اٌكورٛن ِؽّك ٘اقٞ األ١ِٕٟ، ِعّغ اٌثؽٛز  اـر١ان ِٕثاغ اٌٍاٌى١ٓ، - 

 182، ْ 71٘ـ،  اٌفطثح 1408، 1االٌال١ِح، ِّٙك، ا٠هاْ، ٚ
2
 129، ْ  9ض إٌّهٞ، ا١ٌٙصّٟ ١ٌٍّاْ تٓ تىه اتٟ تٓ ػٍٟ اٌك٠ٓ ٔٛن  اٌؽافظ اٌىٚائك، ِعّغ  - 
3
 األػٍّٟ ِهوح ِٕٙا، األ١ِه ػثك ذؽم١ك تا١ٌؼمٛتٟ، اٌّؼهٚف اٌؼثاٌٟ اٌىاذة ٚا٘ػ تٓ ٚ٘ة تٓ ظؼفه تٓ ٠ؼمٛب اتٟ تٓ أؼّك ا١ٌؼمٛتٟ، ذان٠ؿ - 

 113ْ ، 2ض: َ،2010 ٘ـ،1431 ،1ٚ ٌثٕاْ، ت١هٚخ ٌٍّطثٛػاخ،
4
 275ئّح االشٕا ػّه، اٌمٍُ األٚي ْ ٘اُِ ِؼهٚف اٌؽٍٕٟ، ١ٌهج األ - 
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عمي بالقرآف الكريـ كسبر أغكار معانيو فانو الكحيد في ىذه األمة بعد الرسكؿ )ص(  اـاإلمكبسبب التصاؽ 
 الذم قاؿ:

في  أنزلتية في كتاب اهلل آيات القرآف الكريـ: "ما مف آكيتحدث بنفسو عف عممو ب (1)تفقدكني" إف"سمكني قبؿ 
 (2)" .أنزلتعالـ متى نزلت كفيمف  اكأن إالجبؿ  أكسيؿ 

 

 القرآف بكممات رائعة، كأدب رفيع بقكلو: لذلؾ كاف يصؼ

 .  (3)بو"  إالتفنى عجائبو كال تنقضي غرائبو، كال تنكشؼ الظممات  كباطنو عميؽ، ال ،أنيؽ"ظاىره 
 
 

تىًعيىيىآكقرأ رسكؿ اهلل )ص(: )  (.كىاًعيىةه  أيذيفه  كى
 .(4)  سمعتو مف رسكؿ اهلل )ص(فقاؿ: "يا عمي سألت اهلل أف يجعميا أذنؾ"، قاؿ عمي: فما نسيت حديثا أك قكال

 

 

 

 

 

                                                           
 . 286، ص2ابف أبي الحديد ، مصدر سابؽ ، ج (1)
، ص 2ىػ، ج279، ك كتاب جمؿ مف أنساب األشراؼ، االماـ أحمد بف يحيى بف جابر الببلذرم المتكفي سنة  136، ص6المصدر السابؽ ،ج (2)

351 
 . 54، ص 18رسة د. صبحي ، خطبة الشريؼ الرضي )الجامع( ، نيج الببلغة ، تعميؽ كفي  (3)
4
 363 ْ ،2ض ٘ـ279 ٌٕح اٌّرٛفٟ اٌثاللنٞ ظاته تٓ ٠ؽ١ٝ تٓ أؼّك االِاَ األِهاف، أٍٔاب ِٓ ظًّ وراب ٚ - 
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 حب عمي حسنة

مما يؤثر عف رسكؿ اهلل )ص( في حؽ عمي )ع( عف معاذ " حب عمي حسنة ال تضر معيا سيئة، كبغضو 
 .  (1)سيئة ال تنفع معيا حسنة"

اؿ عمي )ع( عند اهلل كرسكلو ال تضاىييا منزلة فقد ركل ابف عباس "لعمي أربع خص اإلماـكال غرك فمنزلة 
ليست ألحد مف الناس غيره، ىك أكؿ عربي كعجمي صٌمى مع رسكؿ اهلل )ص(، كىك الذم كاف لكاؤه معو في 

 . (2)كؿ زحؼ، كىك الذم صبر معو يكـ الميراس )يكـ حنيف(، كىك الذم غٌسمو كأدخمو قبره

 

صاحب ياسيف،  عيسى إلىمكسى يكشع بف نكف، كالسابؽ  إلىكذلؾ قاؿ ابف عباس: "السبؽ ثبلثة: فالسابؽ 
 .(4()، كفيو نزلت آية )كىالسااًبقيكفى السااًبقيكفى (3)طالب )ع( كىك أفضميـ" أبيمحمد )ص( عمي بف  إلىكالسابؽ 

 

كقد نزلت اآليات القرآنية الكثيرة في حؽ عمي )ع( كمنيا ما جاء في الخصائص قكلو تعالى: )كىاٍركىعيكٍا مىعى 
) الرااًكًعيفى
 .(6)النبي )ص( كعمي )ع( ألنيما أٌكؿ مف صمى كركع، أنيا نزلت في (5) 

 

عمي  إسبلمامف ىذا المنطمؽ كبسبب سابقتو في الديف قاؿ رسكؿ اهلل )ص(: " خير ىذه األمة بعدم أٌكليا 
 .(7) بف أبي طالب )ع("

 

                                                           
1
 88، 1ْوّف اٌغّح فٟ ِؼهفح األئّح، اٌؼالِح اٌّؽمك أتٟ اٌؽٍٓ األنتٍٟ، ض - 
2
 77ْ ،1ض ،إٌّكن ٔفٍٗ - 
3
 79ْ  1إٌّكن ٔفٍٗ، ض - 
4
 10ٌٛالؼح ا - 
5
 43اٌثمهج  - 
6
 82ْ ،1ض األنتٍٟ، اٌؽٍٓ أتٟ اٌّؽمك اٌؼالِح األئّح، ِؼهفح فٟ اٌغّح وّف - 
7
 83، ْ 1إٌّكن ٔفٍٗ ض - 
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كبغضؾ  إيمافلذلؾ قاؿ عنو الرسكؿ )ص(: "حبؾ  اإليمافعمي )ع( ىك  اإلماـكليس غريبا أف يككف حب 
 .(1)كفر"

 

 كعف أنس قاؿ: كنت جالسا مع النبي )ص( اذ أقبؿ عمي )ع( فقاؿ "أنا كىذا حجة اهلل عمى خمقو". 

كبغضو نفاؽ، كالنظر  إيمافكقاؿ عنو "عمي باب عممي كىديي كمبيف ألمتي ما أرسمت بو مف بعدم، حٌبو 
 .(2)اليو رأفة كمكدتو عبادة"

 

مكت ميتتي، كيسكف جنة الخمد التي كعدني ربي، فاف ربي عز كقاؿ في حقو "مف أحب أف يحيا حياتي، كي
كجؿ غرس قضبانيا بيده، فميتكٌؿ عمي بف ابي طالب، فانو لف يخرجكـ مف ىدل، كلف يدخمكـ في 

 . (3)ضبللة"

 

كمنو ما جاء عف ابف عباس: " لك اجتمع الناس عمى حب عمي بف ابي طالب )ع( لما خمؽ اهلل عز كجؿ 
 .(4)النار"

 تاب المناقب ألبي المؤيد الخكارزمي عف عمي عف النبي )ص( قاؿ:كمف ك

"يا عمي لك أٌف عبدا عبىد اهلل عٌز كجٌؿ مثؿ ما قاـ نكح في قكمو، ككاف لو مثؿ أحد ذىبا، فأنفقو في سبيؿ اهلل 
ـ يشـ كمٌد في عمره حتى حٌج ألؼ عاـ عمى قدميو، ثـ قتؿ بيف الصفا كالمركة مظمكما ثـ لـ يكالؾ يا عمي ل

 .(5)رائحة الجنة كلـ يدخميا"

                                                           
1
 86، ْ 1ضاألنتٍٟ  اٌؽٍٓ أتٟ اٌّؽمك اٌؼالِح األئّح، ِؼهفح فٟ اٌغّح وّف - 
2
 88ْ ،1ض ،إٌّكن ٔفٍٗ - 
3
 90ْ  1إٌّكن ٔفٍٗ ض - 
4
 91ْ 1فٍٗ ضإٌّكن ٔ - 
5
 94ْ 1إٌّكن ٔفٍٗ ض - 
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 ذلكـ عمي بف ابي طالب )ع( باب مدينة عمـ رسكؿ اهلل، الذم عٌبر عنو بقكلو:

 .(1)"أنا مدينة العمـ كعمي بابيا، فمف أراد العمـ، فميأت الباب"

 

ماـمؤمنيف : أٌنو سيد اليفي عمي ثبلثة أشياء ليمة أسرم ب إليٌ اهلل تعالى أكحى  إفقاؿ رسكؿ اهلل )ص( "  كا 
 .(2)المتٌقيف كقائد الغٌر المحٌجميف"

 

 .(3)ثبلثة، عمي كعمار كسمماف" إلىكقاؿ رسكؿ اهلل )ص(: "اشتاقت الجنة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ١ٌٍّاْ تٓ تىه اتٟ تٓ ػٍٟ اٌك٠ٓ ٔٛن  اٌؽافظ اٌىٚائك، ِعّغ -، 104ْ 1ض األنتٍٟ اٌؽٍٓ أتٟ اٌّؽمك اٌؼالِح األئّح، ِؼهفح فٟ اٌغّح وّف - 

 103ْ   9ض إٌّهٞ، ا١ٌٙصّٟ
2
 148ْ  3، ٚاٌٍّركنن ٌٍؽاوُ ا١ٌٍٕاتٛنٞ، ض111ْ  9ض إٌّهٞ، ١ٌٙصّٟا ١ٌٍّاْ تٓ تىه اتٟ تٓ ػٍٟ اٌك٠ٓ ٔٛن  اٌؽافظ اٌىٚائك، ِعّغ - - 

 4668ؼك٠س نلُ 
3
 4666 نلُ ؼك٠س 148 ْ 3ض ا١ٌٍٕاتٛنٞ، ٌٍؽاوُ اٌٍّركنن  -
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 الكالم بمعان عميقة: إيجازعمي )ع(  اإلماممن بميغ كالم 

أخذ عممو مف  عمي )ع( فقد اإلماـلـ يؤثر عف رجؿ في تاريخ البشرية غير رسكؿ اهلل )ص( مثؿ ببلغة 
 .(1)باب" ألؼباب مف العمـ، كاستنبطت مف كؿ باب  ألؼرسكؿ اهلل، كقاؿ "عممني رسكؿ اهلل )ص( 

 

عمي )ع(، كبيرتيـ عباراتو المكجزة ذات  اإلماـؾ كقؼ أرباب الفصاحة كالببلغة حيارل أماـ ببلغة للذ
 المعاني العميقة، كمما يؤثر عنو مما كقؼ أمامو العمماء مشدكىيف:

 . (2)تنتظر بأكلكـ آخركـ" فإنما"فاف الغاية أمامكـ كاف كراءكـ الساعة تحدككـ، تخففكا تمحقكا 

 

ىذا الكبلـ لك كزف بعد كبلـ اهلل سبحانو، كبعد كبلـ رسكؿ اهلل )ص(، بكٌؿ كبلـ لماؿ  إف: أقكؿقاؿ الشريؼ: 
 بو راجحا، ك برز عميو سابقا. 

 

محصكال، كما أبعد غكرىا مف كممو،  أكثرمع كبلـ اقؿ منو مسمكعا كال قكلو )ع(: تخففكا تمحقكا فما س فأما
 كانقع نطفتيا مف حكمو، كقد نبينا في كتاب الخصائص عمى عظـ قدرىا كشرؼ جكىرىا.

 

كيعمؽ الشيخ ميثـ البحراني بعد استعراضو لكبلـ الشريؼ قائبل: ال شؾ أف ىذه الكممات اليسيرة، قد جمعت 
 ة المعنى المشتمؿ عمى المكعظة الحسنة، كالحكمة البالغة كىي أربع كممات:كجازة األلفاظ كجزال

األكلى: أف الغاية أمامكـ كاعمـ أنو لما كانت الغاية مف كجكد الخمؽ أف يككنكا عباد اهلل كما قاؿ تعالى )كما 
كالطيراف في  جناب عزتو، إلىىك الكصكؿ  إنماليعبدكف( ككاف المقصكد مف العبادة  إال كاإلنسخمقت الجف 

                                                           
1
 ٚٔٛؼا..(.فٟ ذف١ٍه لٌٛٗ ذؼاٌٝ )اْ هللا أطفٝ آقَ  23، 8َْ، ض1938٘ـ، 1357، اٌّطثؼح اٌث١ٙح إٌّه٠ح، 1اٌرف١ٍه اٌىث١ه، اٌففه اٌهاوٞ، ٚ - 
2
 399ْ  1ٔٙط اٌثالغح، ِهغ ا١ٌّؿ ١ِصُ اٌثؽهأٟ، ض - 
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المطمكبة منو، كالمأمكر  اإلنسافحظائر القدس بأجنحة الكماؿ مع المبلئكة المقربيف، ككاف ذلؾ ىك غاية 
 بالتكجو الييا بكجيو الحقيقي. 

كيستخمص العبلمة ابف ميثـ البحراني: قكلو تخٌففكا ككٌنى بيذا األمر عف الزىد الحقيقٌي الاذم ىك أقكل أسباب 
ماو سبحانو كىك عبارة عف حذؼ كٌؿ شاغؿ عف التكٌجو إلى القبمة الحقيقٌية كاإلعراض عف متاع السمكؾ إلى ال

الدنيا كطٌيباتيا كتنحية كٌؿ ما سكل الحٌؽ األٌكؿ عف مستف اإليثار فإٌف ذلؾ تخفيؼ ألثقاؿ األكزار المانعة عف 
ظ المستعار، كىذا األمر في معنى الصعكد في درجات األبرار المكجبة لحمكؿ دار البكار كىي كناية بالمف

 الشرط. 

 

كالثانية قكلو تمحقكا كىك جزاء الشرط أم أف تخٌففكا تمحقكا، كالمراد تمحقكا بدرجات السابقيف الاذيف ىـ أكلياء 
الماو كالكاصمكف إلى ساحؿ عٌزتو، كمبلزمة ىذه الشرطٌية قد عممت بيانيا فإٌف الجكد اإلليٌي ال بخؿ فيو كال 

ف جيتو كالزىد الحقيقٌي أقكل أسباب السمكؾ إلى الماو كما سبؽ فإذا استعٌدت النفس باإلعراض عٌما قصكر م
استشراؽ أنكار كبريائو، فبل بد أف يضاؼ عمييا ما تقبمو الصكرة التمامية  إلىسكل الحٌؽ سبحانو كتكجيت 

 فيمحؽ بدرجة السابقيف كيمتحؽ بساحؿ العزة في مقاـ أميف.

 

ينتظر بالبعث األكبر كالقيامة الكبرل لمذيف ماتكا أكال كصكؿ الباقيف  إنماينتظر بأكلكـ آخركـ أم  ماإنالرابعة: 
 .(1)كمكتيـ

 

عمي )ع( تكٌضح  لئلماـتمؾ ىي بعض المعاني العميقة التي أكجزىا الشيخ ميثـ البحراني مف كممات قصار 
رباب الفصاحة لمتزٌكد مف معيف كمماتو الثٌرة )ع( كىك ما حدل بجميع البمغاء كأ اإلماـعمؽ المعاني عند 

 كالتي استميميا مف رسكؿ اهلل )ص(. 
                                                           

1
 401-399ٔٙط اٌثالغح ِهغ اٌّؿ ١ِصُ اٌثؽهأٟ،  - 
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 الثالثالفصل 

 عمي )ع( ومقارعة الظالمين اإلمام - أ
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 الياشميون واألمويون.. زعامة أم مبادئ

ياف كلده معاكية، عمي )ع(، كما مثؿ األمكييف بعد كفاة أبك سف اإلماـيمثؿ الياشمييف بعد كفاة الرسكؿ )ص( 
 إلىكشيد الفكر الياشمي الرسالي حربا ال ىكادة فييا مف الفكر األمكم السفياني، الذم حاكؿ الكصكؿ 

كبقي عمى عدائو لمبيت  اإلسبلميةالزعامة بالقٌكة كالسيؼ، كقاتؿ رسكؿ اهلل )ص( منذ الفجر األكؿ لمرسالة 
 ئو جيبل بعد جيؿ.دالياشمي كمبا

 

اشمييف ىاشـ بف عبد مناؼ كأخكه عبد شمس جد بني أمية يصٌكر البعض أف خبلفا حدث فمنذ فترة جد الي
بينيما عمى الزعامة كالشرؼ كالسيادة، كبسبب تفٌكؽ ىاشـ فانو فاز بالرياسة كالزعامة عمى قريش كفي نفس 

 نو ذلؾ..الكقت تفرغ أخكه لمتجارة حتى برع فييا، كتجكؿ بتجارتو في كثير مف الببلد، ككرث أبناؤه ع

 

كاستمر ىذا الخبلؼ حتى جاء دكر أبي سفياف لمحاربة النبي )ص( ألنو كاف يريد الزعامة لنفسو ثـ حارب 
الحسف )ع( كحارب يزيد بف معاكية االماـ الحسيف )ع(،  كاإلماـعمي ابف أبي طالب )ع(  اإلماـابنو معاكية 

 كؿ ذلؾ مف أجؿ الزعامة.

 

عمي )ع( عمى المنابر لمدة تربك عمى  اإلماـاشمي بضراكة، كسٌف سب قاد معاكية الحرب عمى البيت الي
بالسيؼ أك العسؿ،  إماعمي كشيعتو في كٌؿ بقاع األرض، يقـك بتصفيتيـ  اإلماـثمانيف عاما، كتتٌبع أصحاب 

كاستعمؿ عمييـ كالة غبلظ كبسر بف أرطاة كزياد بف أبيو كسفياف بف عكؼ كمسعدة بف حكمة الفزارم كغيرىـ 
 ممف خمت قمكبيـ مف الرحمة فيي كالحجارة أك أشٌد قسكة.  
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نشيد الفارؽ بيف البيتيف في اليدؼ كاألسمكب، البيت الياشمي الذم حمؿ  فإنناكعندما يتـ تناكؿ ىذا الصراع 
الرسالة كىداية الناس، كالبيت األمكم الذم كاف ىدفو ىك التسٌمط عمى الرقاب بالقٌكة  إببلغعمى عاتقو 

 ممؾ. إلىالخبلفة  كتحكيؿ

 

، ككانكا صادقيف (1)ال يخادعكف فيو كال يكاربكف إيمانيـيقكؿ جرج جرداؽ بأف الياشمييف كانكا صادقيف في 
، ككانكا ىـ الداعيف  في عقيدتيـ األدبية كخبلصتيا نصرة المظمكـ كنجدة المستغيث كرفع الحيؼ عف المظمـك

مف القرشييف دكف األمكييف، أما األمكيكف فمـ يكف ىذا الحمؼ  الى الحمؼ الشيير الذم اتفقكا عميو مع جماعة
 .(2)مف ىكاىـ، لذلؾ كانكا حربا عميو

 

كاف ىدفيـ األسمى ىك  إذئيـ مف أنفسيـ، الـ يكف الياشمٌيكف دعاة صراع يكما ما، ككانكا أحٌف عمى أعد
زكف بالغدر كيستبيحكف الدماء مف ىداية الناس ال حربيـ، بينما كاف األمكيكف بالعكس مف ذلؾ تماما، يتميٌ 
حربا ال ىكادة فييا  فأشعمكا، كاإلنسانيةأجؿ الزعامة، كال يتكٌرعكف عف ىتؾ المحاـر كالدكس عمى القيـ الدينية 

ضد البيت الياشمي كأتباعو، ألنيـ يدرككف بأف الحؽ الذم يمثمو الياشميكف سيفضح باطميـ كسيعٌرييـ 
كيمثؿ بٌد مف التخٌمص مف البيت الياشمي، كؿ باستئجار ركاة مأجكركف، كيظيرىـ عمى حقيقتيـ، فكاف ال

 الصراع بقكلو: إشعاؿالدكتكر جعفر نكرم ىذه األحادية في 

"كلكف ىذا العداء لـ يكف آتيا مف الياشمييف ككيؼ يصدر عنيـ؟ كىـ: المتخمقكف بأخبلؽ القرآف كفييـ سيد 
نما كاف مبعث ىذا التنافر  األنبياء كعمي بف أبي طالب، ابف عـ النبي، كالعباس بف عبد المطمب عـ النبي كا 

كالتحدم محصكرا في آؿ حرب ) بني أمية ( ذلؾ أنيـ رأكا أف السؤدد كالديف كمو في ظاىره باطنو في 
الياشمييف كأف ىؤالء حممكىـ اإلسبلـ حمبل كقد نالكا منيـ في مكقعة بدر فقتمكا الكبار مف آؿ أمية كما قتمكا 

                                                           
1
 600االِاَ ػٍٟ ٔٛخ اٌؼكاٌح االٍٔا١ٔح، ظٛنض ظهقاق، ْ - 
2
 600إٌّكن ٔفٍٗ ْ  - 
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اءىـ كأعماميـ فتحكؿ انتصار آؿ ىاشـ عمى آؿ أمية تحت راية اإلسبلـ في مكقعة بدر إلى كره عنيؼ أبن
 .(1)كحقد دفيف في قمكبيـ"

 

كفي فتح مكة يقكؿ العباس حيف رأل أبك سفياف مركر القبائؿ عمى راياتيا، كمما مرت قبيمة قاؿ: يا عباس، 
تمر القبيمة فيقكؿ: يا عباس، مف ىؤالء؟ فأقكؿ: مزينة،  مف ىذه؟ فأقكؿ: سميـ، فيقكؿ: مالي كلسميـ، ثـ

فيقكؿ: مالي كلمزينة، حتى نفدت القبائؿ، ما تمر بو قبيمة إال يسألني عنيا، فإذا أخبرتو بيـ، قاؿ : مالي 
 كلبني فبلف، حتى مر رسكؿ اهلل )ص( في كتيبتو الخضراء. 

 قاؿ أبك سفياف:

ف أخيؾ الغداة عظيما، قاؿ: قمت: يا أبا سفياف، إنيا النبكة . قاؿ: فنعـ كاهلل يا أبا الفضؿ، لقد أصبح ممؾ اب
 إذف.

 

الظيكر  إلىقد عاد   عثماف بف عٌفاف، شعر أبك سفياف بأٌف بعض أمجاده العائمية إلىكحيف آلت الخبلفة 
فركمو  -عـ النبي )ص( كأبي طالب -قبر حمزة إلىكأخذ يترٌكز مف جديد "فمشى بو الحقد الثأرم المستفز 

 . (2)الممؾ الذم حاربتنا عميو" ألينابرجمو كىك يقكؿ:"انيض فقد صار 

 

 كلقد لٌخص المقريزم طبيعة ىذا الصراع في بيتيف:

 عبد شمس قد أضرمت لبني ىاشـ حربا يشيب منيا الكليد

 فابف حربو لممصطفى كابف ىند لعمػػػػيو كلمحسػػػػػيف يزيػػػػػػد
                                                           

1
، ِثىح ا١ٌّؼح اٌؼا١ٌّح ظؼفه ٔٛنٞ اٌكورٛن ِٓ وراب ٌٍّؤٌف قاٚق ؼفٕٟ ؼاِك - اٌفاٌكج اٌىرة فٟ ٔظهاخإٌهاع ت١ٓ األ١٠ِٛٓ ِٚثاقا االٌالَ.،  - 

ْ160 
2
 604ْ ظهقاق، ظٛنض االٍٔا١ٔح، اٌؼكاٌح ٔٛخ ػٍٟ االِاَ - 



 

61 

 

كؼ يقكؿ بأف الحرب قد أشعميا بنك عبد شمس ضد بني ىاشـ مف طرؼ كاحد، فالمقريزم ذاؾ المؤرخ المعر 
 الحسيف )ع(. اإلماـعمي )ع( كيزيد ضد  اإلماـككاف ابك سفياف ضد النبي محمد )ص( كمعاكية ضد 

 

كيصكر عباس محمكد العقاد ىذا الصراع بأنو صراع بيف األريحية كالمنفعة، األريحية التي يمثميا البيت 
كالمنفعة التي يمثميا البيت األمكم كأف الكفاح بيف عمي كمعاكية لـ يكف بيف رجميف أك بيف عقميف الياشمي 

 الدينية كالدكلة الدنيكية. اإلمامةكحيمتيف، كلكنو كاف عمى الحقيقة كفاحا بيف 

 

كتبكا في تاريخ الصراع يدرككف ىذا االختبلؼ بيف البيتيف، فالطرؼ الذم يمثمو  فكؿ المنصفيف مم
الياشميكف يحمؿ المحبة لكؿ الناس ال يفٌرؽ بيف الغني كالفقير كال األبيض كاألسكد فالناس سكاسية لديو 

الغدر كالفتؾ  ضيرف كأسناف المشط، بينما الطرؼ الذم يمثمو األمكيكف يناقض ذلؾ تماما، البيت الياشمي
في بيت ىانئ بف عركة ككاف دمو كما فعؿ مسمـ بف عقيؿ حيف جاء عبيد اهلل بف زياد  أباححتى لمف 

دـ مسمـ بف عقيؿ، لكف كانت عبارة  بإباحةيستطيع الفتؾ بو كقتمو خصكصا كأف ابف زياد قد اصدر أمرا 
 . (1)بيت نكره الغدر" أىؿ إنامسمـ بف عقيؿ المشيكرة حيف طمب منو قتؿ بف زياد في بيت ىانئ بف عركة "

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 99َ، 1969ْ٘ـ، 1389ٔٙٙح اٌؽ١ٍٓ، ٘ثح اٌك٠ٓ اٌؽ١ٍٕٟ اٌّٙهٌرأٟ، ِىرثح اٌعٛاق٠ٓ، ٌٕح  - 
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 ياه لوالتو ونيج خصوموعمي )ع( في وصا اإلماممقارنة بين نيج 

عمي )ع( في استعماؿ الكالة كتكصيتو  اإلماـكبير جيد لمعرفة الفارؽ الشاسع بيف مبدأ  إلى المرءال يحتاج 
الحؽ كالتحٌمي بالتقكل كالعدؿ بيف الرعية كمساكاة أنفسيـ بأضعؼ الناس كعدـ استخداـ  إتباعليـ بضركرة 

بيف الناس، بينما يستخدـ خصكمو الخداع كالمراكغة كاستخداـ  ؼكاإلنصامستشارم السكء، كعدـ ظمـ الرعية 
 القتؿ كالنيب كالترىيب في كصاياىـ لكالتيـ. أساليب

   

 فمف كصايا معاكية لمف يبعثيـ عمى رأس الجيكش، حيف بعث بسر بف أرطاة الى المدينة قاؿ لو:

كؿ مف أصبت لو ماالن مٌمف لـ يكف  سر حتى تمر بالمدينة فاطرد الناس كأخؼ مف مررت بو، كانيب أمكاؿ"
 .(1)"لو دخؿ في طاعتنا

بعد اليجرة كمنيا األنصار  إقامتوىذه المدينة التي أطمؽ عمييا رسكؿ اهلل المباركة كامتدح أىميا كجعميا مقر 
الذيف آككا رسكؿ اهلل )ص( كنصركه، يقكـ معاكية ببعث رجؿ ال تعرؼ الرحمة الى قمبو سبيبل ليقتؿ أىميا 

 أف النيب سيطاؿ كؿ مف ال يكالي معاكية. مأرٌكعيـ كينيب أمكاليـ عمى اليكٌية، كي

 

ىذه الغارات يا سفياف عمى أىؿ العراؽ ترعب  إفالعراؽ قاؿ لو: " إلىكحيف سٌير سفياف بف عكؼ الغامدم 
مٌمف ىك ليس  كؿ مف خاؼ الدكائر فاقتؿ مف رأيتو أليناقمكبيـ كتفرح كؿ مف كاف لو فينا ىكلن منيـ كتدعك 

كٌؿ ما مررت بو مف القرل، كاحرب األمكاؿ فاف حرب األمكاؿ شبيو بالقتؿ كىك أكجع  كأخربعمى مثؿ رأيؾ، 
 لمقمب"

 اإلسبلـمف ىذه الصكرة التي تمثؿ لؤلسؼ الشديد الحاكـ باسـ  أبشعلـ يحدث في تاريخ البشرية صكرة 
أىؿ العراؽ  إلىمميف" ك"كاتب الكحي"، يرسؿ رجبل كيحاكؿ البعض الدفاع عف صاحبيا باعتباره "خاؿ المس

                                                           
1
اٌثاب اٌؽاقٞ ٚاٌصالشْٛ، تاب ٌائه ِا ظهٜ ِٓ اٌفرٓ ِٓ غاناخ أٔؽاب ِؼا٠ٚح ػٍٝ أػّاٌٗ )ع(  تؽان األٔٛان، اٌؼالِح ِؽّك تاله اٌّعٍٍٟ، - 

  7ٚذصالً أٔؽاتٗ ػٓ ٕٔه٘ٗ ٚفهان تؼُٙٙ، ِثىح ٘عه اٌصماف١ح، ْ



 

63 

 

كيأمره بقتؿ كؿ مف لـ يكف عمى ىكاه، ام أنو يقكـ بقتؿ كؿ مف يكالي عمٌيا )ع( لمجرد المكاالة، كتخريب 
 ككجعا عمى القمب. إيبلماؿ أم سمبيا ألف ذلؾ بنظره شبيو بالقتؿ كلكنو أكثر االقرل في طريقو كحرب األمك 

 

كحرؽ قكما بالنار ككاف عمى  اليمف قتؿ في كجيو ذاىبا كراجعا ثبلثيف ألفا، إلىف أرطاة كحيف سار بسر ب
كاستخمؼ عمي عمى اليمف عبد اهلل  فيرب منو إلى عمي بالككفة، اليمف عبيد اهلل بف عباس عامبل لعمي،

الرحماف كقثـ  كأخذ ابنيف لعبيد اهلل بف عباس صغيريف ىما:عبد كقتؿ ابنو، فأتاه بسر فقتمو، الحارثي،
 فذبحيما.

 

يريد، كال حؽ ألحد االعتراض عميو "األرض هلل،  كأيفمعاكية ىك خميفة اهلل الذم يحؽ لو تبذير األمكاؿ أٌنى 
 (1)لي" ان ائز ج كافخميفة اهلل، فما آخذ مف اهلل فيك لي، كما تركتو منو  كانأ

 

ف رٌد عمٌي أحدكـ كممةن في مقامي ىذا ال ترجع كحيف أبى أىؿ الحجاز مبايعة كلده يزيد قاؿ: "فأقسـ باهلل ال
 .(2)عمى نفسو" إالرأسو فبل يبقيٌف رجؿه  إلىاليو كممةه غيرىا حتى يسبقو السيؼ 

 

، بعيدا عف القيـ اإلسبلـكمف األعماؿ البشعة التي قاـ بيا "الخمفاء" في العيد األمكم كىـ يحكمكف باسـ 
الحجاج بف يكسؼ الثقفي عامؿ ي سار عمييا رسكؿ اهلل )ص( فيذا كبعيدا عف المبادئ الت لئلسبلـاألصيمة 

 فكاف العذاب، الكاف بأقسى المساجيف يعذب ككاف برد، كال حر مف تقي ال سجكنا اتخذعبد الممؾ بف مركاف 
 في مات انو المؤرخكف كيقكؿ دمو، يسيؿ حتى عميو كيجر الشقكؽ الفارسي القصب السجيف بدف عمى يشد

 في كالنساء الرجاؿ يحبس كاف مجردات ألفا عشر ستة منيف امرأة ألؼ كثبلثكف رجؿ، لؼأ خمسكف حبسو
                                                           

1
 614، االِاَ ػٍٟ ٔٛخ اٌؼكاٌح االٍٔا١ٔح، ظٛنض ظهقاق، 27ْ، ْ 5اٌثاللنٞ، ض أٍٔاب األِهاف، - 
2
 ٘ـ،ذؽم١ك630  اٌّرٛفٟ األش١ه تاتٓ اٌّؼهٚف ا١ٌّثأٟ اٌٛاؼك ػثك تٓ اٌىه٠ُ ػثك تٓ ِؽّك تٓ ِؽّك اٌىهَ أتٟ تٓ ػٍٟ اٌؽٍٓ أتٛ ،اٌران٠ؿ فٟ اٌىاًِ- 

 354، ْ 3، ض.1987َ ٘ـ،1407 ،1ت١هٚخ،ٚ اٌؼ١ٍّح اٌىرة قان اٌماٟ٘، هللا ػثك اٌفكاء أتٟ
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 الىؿ يقكؿ ككاف  تبعة كال ديف في يحبسكا لـ سجيف ألؼ كثبلثكف ثبلث محبسو في كأحصي  كاحد مكضع
 كمف، منو كتكبرا تكاع تعالى، بالخالؽ نفسو كشبو النار، بأىؿ شبييـ(  تيكىمٍّميكفً  كىال ًفييا اٍخسىؤيا: ) السجف
 أشير ستة الحراـ البيت حاصر كقد الزبير، ابف لمحاربة مكة إلى مكثفا جيشا قاد انو الطاغية ىذا جرائـ
 .(1)بالمنجنيؽ قبيس أبي جبؿ مف فرميت المشرفة الكعبة برمي مرأ كقد ليمة، عشر كسبع

 

خبلعتو كمجانتو، فمما كلي الخبلفة لـ يزد الخميفة األمكم الكليد بف يزيد ككاف سبب قتمو ما تقدـ ذكره مف 
مف الذم كاف فيو مف الميك كالمذة كالرككب لمصيد كشرب النبيذ إال تماديان، فثقؿ ذلؾ عمى رعيتو كجنده 

 :(2)ككرىكا أمره، كمف أقكالو

 بلن عػػػػػػزاالػػػػػػػػػػػػتذكر الكصاال          كحببلن كػػاف متصػػػػػػػػػػػػػػػألـ تيتج ف

 كماء المػػزف ينسجؿ انسػػجاال    مى فالدمع منؾ إلى انسجاـ      ب

 حف األكثػػركف حصىن كماالػفن      فدع عنؾ اذكارؾ آؿ سعدلو    

 كمػػػػيـ المذلػػػة كالنكػػػػػاالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنس      كنحف المالككف الناس قسران    

 

 

 

 

 

                                                           
1
 31-30، 2ْ٘ـ، ض1413، 1قان اٌثالغح، ٚ ف اٌمهِٟ،ؼ١اج االِاَ ِؽّك اٌثاله )ع( قناٌح ٚذؽ١ًٍ، تاله ِه٠ - 
2
 ٘ـ،630  اٌّرٛفٟ األش١ه تاتٓ اٌّؼهٚف ا١ٌّثأٟ اٌٛاؼك ػثك تٓ اٌىه٠ُ ػثك تٓ ِؽّك تٓ ِؽّك اٌىهَ أتٟ تٓ ػٍٟ اٌؽٍٓ أتٛ اٌران٠ؿ، فٟ اٌىاًِ - 

 480 ْ ،3ض ِٕكن ٌاتك،
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 معاوية يالحق أصحاب عمي )ع(

الذم سقى رسكؿ اهلل )ص( فدعا لو قائبل: "الميـ متعو  ابي الجميؿ عمرك ابف الحمؽ الخزاعيشرٍّد الصح
كلما قتؿ قطعكا رأسو كحممكه إلى  بشبابو، فبمغ الثمانيف كلـ ييرى في لحيتو أك رأسو شعرة بيضاء، قتمو معاكية

غيبتمكه عني طكيبلن، ثـ  معاكية، ككضع رأسو في حجر زكجتو التي كانت في سجف معاكية، ففزعت، كقالت:
 (1)أىديتمكه إلي قتيبلن 

 

كما قتؿ الصحابي العظيـ حجر بف عدم الكندم كجماعتو في مرج عذراء، في حادثة مشيكرة، ألنيـ أنكركا 
 عمى زياد عامؿ معاكية عمى الككفة، كامتنعكا بعد ذلؾ مف البراءة مف أمير المؤمنيف.

 

كتاب اإلرشاد لمشيخ المفيد أنو قدـ  الككفة فأخذه  عبيد اهلل بف زياد أما ميثـ التمار كمقتمو فقد كرد في  
 فأيدخؿ عميو فقيؿ: ىذا كاف مف آثر الناس عند  عمي، قاؿ: بحكـ، ىذا األعجمي!؟ قيؿ لو: نعـ. 

 قاؿ لو  عبيد اهلل: أيف ربؾ؟ 

 قاؿ: بالمرصاد لكؿ ظالـ كأنت أحد الظممة. 

 تريد، ما أخبرؾ صاحبؾ إني فاعؿ بؾ؟ قاؿ: إنؾ عمى عجمتؾ لتبمغ الذم  

 قاؿ: أخبرني أنؾ تصمبني عاشر عشرة، أنا أقصرىـ خشبة كأقربيـ مف المطيرة. 

اهلل ما أخبرني إال عف النبي صمى اهلل عميو كآلو عف  جبرئيؿ عف  ا قاؿ: لنخالفنو، قاؿ: كيؼ تخالفو؟ فك  
م أصمب عميو أيف ىك مف  الككفة، كأنا أكؿ خمؽ  اهلل تعالى، فكيؼ تخالؼ ىؤالء!؟ كلقد عرفت المكضع الذ

 اهلل ألجـ في اإلسبلـ.
                                                           

1
َ، ت١هٚخ 2012٘ـ، 1433، 1٘ـ(، قان اتٓ ؼىَ، 630ٚ-555اٌعمنٞ اٌّؼهٚف تاتٓ األش١ه ) ، االِاَ ػى اٌك٠ٓ تٓ اٌؽٍٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك اٌغاتح أٌك - 

 إِٓح ذهظّح فٟ 40:ْ 69:ض قِّك ذان٠ؿ. ـ١ٍّٓ ٌٕح أؼكاز فٟ 48:ْ 8:ض ٚإٌٙا٠ح اٌثكا٠ح (،3913) اٌؽّك تٓ ػّهٚ ذهظّح فٟ، 931ٌثٕاْ،ْ

 .اٌّه٠ك تٕد
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 فحبسو كحبس معو  المختار بف أبي عبيد، فقاؿ ميثـ التمار  لممختار:

إنؾ تفمت كتخرج ثائرا بدـ الحسيف فتقتؿ ىذا الذم يقتمنا. فمما دعا  عبيد اهلل  بالمختار ليقتمو طمع بريد 
هلل يأمره بتخمية سبيمو فخبله كأمر بميثـ أف يصمب، فأيخرج فقاؿ لو رجؿ لقيو: ما كاف بكتاب  يزيد إلى  عبيد ا

 أغناؾ عف ىذا يا ميثـ! فتبسـ كقاؿ كىك يكمئ إلى النخمة: ليا خمقت كلي غذيت.

 فمما رفع عمى الخشبة اجتمع الناس حكلو عمى باب عمرك بف حريث. 

 قاؿ عمرك: قد كاف كاهلل يقكؿ: إني مجاكرؾ.

مما صمب أمر جاريتو بكنس تحت خشبتو كرشو كتجميره، فجعؿ ميثـ يحدث بفضائؿ بني  ىاشـ، فقيؿ  ف
 البف زياد: قد فضحكـ ىذا العبد!

 فقاؿ: ألجمكه، فكاف أكؿ خمؽ اهلل ألجـ في  اإلسبلـ.

 

ني ألرل أبصارا طامحة، كأعناقا مت طاكلة، كمف خطبة الحجاج بف يكسؼ البتراء في أىؿ الككفة يقكؿ: "كا 
ني لصاحبيا ككأني أنظر إلى الدماء بيف العمائـ كالمحى تترقرؽ"  .(1)كرؤكسا قد أينعت كحاف قطافيا، كا 

 

المدينة عف ارتكاب الفظاعات بحؽ أىميا فأباح المدينة ثبلثة  إلىلـ يتكرع مسمـ بف عقبة حيف أرسمو يزيد 
ألؼ  أياـا، حيث بمغ عدد القتمى في ثبلثة أياـ لرجالو يقتمكف أىميا كيغتصبكف نساءىا كينيبكف أمكالي

ىتؾ عرض أكثر مف ألؼ  إلى ضافةباإلكسبعمائة مف المياجريف كاألنصار كعشرة آالؼ مف سائر الرجاؿ 
 حٌرة مف نساء مدينة الرسكؿ )ص(.

                                                           
1
 456، ْ 6٘ـ، ض١1429ٌٛفٟ اٌغهٚٞ، ٚثؼح ِعّغ اٌفىه االٌالِٟ، ٌٕح ٌِٛٛػح اٌران٠ؿ االٌالِٟ، ِؽّك ٘اقٞ اٌ - 
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 كلـ يتكٌرع الحجاج بف يكسؼ الثقفي مف قصؼ الكعبة بالمنجنيؽ كرمييا بالنيراف حيف تحٌصف فييا عبد اهلل
 بف الزبير.

 

مف األسرل العراقييف الذيف أعطاىـ األماف فغدر بيـ كقتميـ جميعا بعد  ألؼكما لـ يتكرع مف قتؿ أحد عشر 
 انتصاره عمى ابف األشعث في معركة الزاكية.

 

رجؿ  ألؼككاف في سجكنو ساعة مكتو خمسكف  ألفاكأحصي مف قتميـ في مٌدة كاليتو فكانكا مائة كعشركف 
 .(1)امرأة لؼإكثبلثكف 

 

عمؽ  إلىعمي )ع( كىك يكصي بنيو ككالتو، لننظر  اإلماـلنقارف بيف كؿ تمؾ الفظائع كبيف ما صدر عف 
عمي كىك يكصي بالرعية كاالىتماـ بضعاؼ الناس كبقكؿ  اإلماـالتي كاف يحمميا  اإلنسانيةالقيـ كالمبادئ 

 مف كصيتو لكلديو الحسف كالحسيف )ع(:الحؽ ميما صعب كبالرحمة لميتامى كالكقكؼ بكجو الظالـ، ف

ًلٍممىظٍ  ٍصمنا كى كيكنىا ًلمظااًلـً خى اًنعى كىاٍصنىعىا ًلؤلىٍخرىًؽ، كى ـى، كىأىًعينىا الصا مىا اٍليىًتي ؽا،  كىاٍرحى ٍذكيمىا "قيكال اٍلحى ميكـً عىٍكننا, كىال تىٍأخي
"  ًفي الماًو لىٍكمىةي الًئـو

 

المساكمة عمى حقكؽ المظمكـ، ألف االنتصار ليذه الحقكؽ يمٌثؿ قٌمة عمي )ع( في  اإلماـفبل مجاؿ لدل 
 .اإلنسانيةالعدالة 

                                                           
1
 647االِاَ ػٍٟ ٔٛخ اٌؼكاٌح االٍٔا١ٔح، ظٛنض ظهقاق، ْ  - 
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، كأف ال يككف عمييـ سبعا ضارياكالمطؼ بيـ  كمف عيده لمالؾ األشتر حيف كاٌله مصر يأمره بالرحمة لمرعية 
 :ألف البشر ال يعدك ككنيما صنفاف

المطؼ بيـ، كال تككنف عمييـ سبعان ضاريان تغتنـ أكميـ، فإٌنيـ "كأشعر قمبؾ الرحمة لمرعية، كالمحٌبة ليـ، ك 
 .(1)صنفاف : إٌما أخ لؾ في الديف، أك نظير لؾ في الخمؽ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 ت١هٚخ، َ،1993 2ٚ اٌثالغح، ٔٙط قان ػثكٖ، ِؽّك ا١ٌّؿ ِهغ اٌثالغح، ٔٙط ٚأػّاٌٙا، ِٕه ػٍٝ ٚاّلٖ ٌّا األِره ِاٌه اٌٝ( ع) ػٍٟ االِاَ ػٙك - 

 604ْ ،3ض ،53 ـطثح اْ،ٌثٕ
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 عمي )ع( كبطكالتو اإلماـشجاعة  -ب
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 عمي )ع( في غزوة بدر الكبرى

ليـ بالقتاؿ،  اإلليي كاإلذفىجرتيـ لممدينة المنٌكرة  كانت غزكة بدر الكبرل االمتحاف األٌكؿ لقٌكة المسمميف بعد
عمى قكافؿ قريش المتجية الى الشاـ لتأديبيـ بعد أف ازداد  لئلغارةفكانت السرايا التي يبعثيا الرسكؿ )ص( 

أذاىـ لممسمميف، حتى كانت غزكة ذم العشيرة عندما جاءت األخبار لمرسكؿ بأف عيرنا لقريش يقكدىا أبك 
رب قد خرجت إلى الشاـ فخرج يطمبيا ففاتتو إلى الشاـ فرجع المدينة كىك ينتظر عكدتيا مف سفياف بف ح

 الشاـ ليأخذىا.

 

رسكؿ اهلل )ص( فخرج  إلىكحيف رجعت القافمة ككانت محٌممة بالكثير مف الثركة كالعتاد، كصمت األخبار 
)ص( استأجر رجبل اسمو ضمضـ سفياف بخبر خركج الرسكؿ  أبكبثبلثمائة كثبلثة عشر رجبل، كحيف عمـ 

بف عمرك الغفارم ككمفو بالذىاب إلى قريش ليستنفرىا لنجدتيـ، كقد كانت عاتكة بنت عبد المطمب قد رأت 
 جيؿ لكنيا تحققت بيزيمة قريش. أبكرؤيا سخر منيا 

 

ر، خرجت قريش بكٌؿ قٌكتيا لنصرة أبي سفياف كقتاؿ النبي محمد )ص( فحشدت ألؼ مقاتؿ كذىبت نحك بد
 كحيف عمـ النبي )ص( بخبر قريش استشار أصحابو فأشار عميو المقداد بف عمرك قائبل:

لمكسى اذىب أنت كربؾ فقاتبل  ئيؿاإسر رسكؿ اهلل امض ألمر اهلل فنحف معؾ، كال نقكؿ لؾ كما قالت بنك  "يا
 إلىبالحؽ لك سرت بنا ىينا قاعدكف، بؿ نقكؿ لؾ اذىب أنت كربؾ فقاتبل انا معكـ مقاتمكف، كالذم بعثؾ  إنا

 . (1)برؾ العماد لسرنا معؾ، فدعا لو رسكؿ اهلل"

 

                                                           
1
 183، ١ٌ1ْهج األئّح االشٕا ػّه، ٘اُِ ِؼهٚف اٌؽٍٕٟ، ض - 
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كما كقؼ سعد بف معاذ كقاؿ: "..كاهلل لك أمرتنا أف نخكض ىذا البحر لخضناه معؾ كلعٌؿ اهلل عٌز كجٌؿ أف 
 .(1)يريؾ منا ما تقٌر بو عينؾ فسر بنا عمى بركة اهلل"

 

كالعتاد، ككاف المسممكف يخكضكف التجربة األكلى ليـ مع كانت المعركة غير متكافئة مف حيث العدد 
المشركيف الذيف اضطيدكىـ كشٌردكىـ كما زالكا يبلحقكنيـ كيبلحقكف عكائميـ التي بقيت في مٌكة المكٌرمة، 

اليزيمة لممسمميف كالقضاء عمييـ كعمى ىذا  فإما ،اإلسبلـكبالتالي فمقد كانت ىذه المعركة فاصمة في تاريخ 
كانتشاره مف خبلؿ انتصار المسمميف كالقضاء عمى ىيبة  اإلسبلـفي ميده، أك أنيا ستمٌيد لتكٌسع الديف 

 قريش كاهلل ما ذٌلت منذ عٌزت". إنياالقرشييف التي كصفيا أحدىـ بقكلو "

 

 لذلؾ يصؼ القرآف الكريـ حاؿ المسمميف في تمؾ المعركة بقكلو:

بُّؾى ًمٍف بىٍيًتؾى  ؾى رى ا أىٍخرىجى ؽٍّ بىٍعدى مىا تىبىيافى كىأىنامىا )كىمى اًدليكنىؾى ًفي اٍلحى ، ييجى ٍؤًمًنيفى لىكىاًرىيكفى فا فىًريقان ًمٍف اٍلمي ؽٍّ كىاً  ًباٍلحى
دُّكفى  تىكى ـٍ كى ـٍ الماوي ًإٍحدىل الطااًئفىتىٍيًف أىنايىا لىكي ٍذ يىًعديكي ، كىاً  كفى ـٍ يىنظيري ٍكًت كىىي ٍيرى ذىاًت الشاٍككىًة تىكيكفي أىفا غى  ييسىاقيكفى ًإلىى اٍلمى
ييٍبًطؿى  ؽا كى ، ًلييًحؽا اٍلحى يىٍقطىعى دىاًبرى اٍلكىاًفًريفى اًتًو كى ؽا ًبكىًممى ييًريدي الماوي أىٍف ييًحؽا اٍلحى ـٍ كى (لىكي لىٍك كىًرهى اٍلميٍجًرميكفى اٍلبىاًطؿى كى

(2) . 

 

اهلل تعالى بأف ينصره عمى قريش ألف ىزيمة كبسبب عظـ خطر ىذه المعركة فقد كاف رسكؿ اهلل )ص( يدعك 
المسمميف تعني االنكسار أماـ كبرياء قريش كخيبلئيا، كيعني ذلؾ بأف قريش استطاعت تحقيؽ أىدافيا في 

 ، كيصٌكر اهلل تعالى ذلؾ بقكلو:اإلسبلميةالقضاء عمى الدعكة 

ـٍ أىنٍّي ميًمدُّ  ابى لىكي ـٍ فىاٍستىجى باكي ًلتىٍطمىًئفا ًبًو )ًإٍذ تىٍستىًغيثيكفى رى عىمىوي الماوي ًإالا بيٍشرىل كى مىا جى ، كى ـٍ ًبأىٍلؼو ًمٍف اٍلمىبلًئكىًة ميٍرًدًفيفى كي
نىةن مً  ـٍ النُّعىاسى أىمى ًكيـه، ًإٍذ ييغىشٍّيكي ا الناٍصري ًإالا ًمٍف ًعٍنًد الماًو ًإفا الماوى عىًزيزه حى مى ـٍ كى مىٍيكي قيميكبيكي يينىزٍّؿي عى اًء ٍنوي كى ـٍ ًمٍف السامى

                                                           
1
 26، ْ 9ضا١ٌّىاْ فٟ ذف١ٍه اٌمهآْ، اٌطثاٚثائٟ،  - 
2
 8-5األٔفاي  - 



 

72 

 

ـى  ييثىبٍّتى ًبًو األىٍقدىا ـٍ كى مىى قيميكًبكي ًليىٍرًبطى عى ـٍ ًرٍجزى الشاٍيطىاًف كى ييٍذًىبى عىنكي ـٍ ًبًو كى كي بُّؾى ًإلىى مىاءن ًلييطىيٍّرى ، ًإٍذ ييكًحي رى
ـٍ فىثىبٍّتيكا الاًذيفى آمىنيكا سىأيٍلًقي ًفي قيميكًب ا كا الرٍُّعبى فىاٍضًربيكا فىٍكؽى األىٍعنىاًؽ كىاٍضًربيكا ًمٍنييـٍ اٍلمىبلًئكىًة أىنٍّي مىعىكي لاًذيفى كىفىري

مىٍف ييشىاًقٍؽ الماوى كىرىسيكلىوي فىًإفا الماوى شىًديدي ا ـٍ شىاقُّكا الماوى كىرىسيكلىوي كى ، ذىًلؾى ًبأىنايي ـٍ فىذيكقيكهي كىأىفا كيؿا بىنىافو ٍلًعقىاًب، ذىًلكي
فى عىذىابى الناار(ًلٍمكىاًفًري

 (1) ً. 

 

، كأكرث في قمكب األمكييف اإلسبلـكممة  إعبلءعمي )ع( في  لئلماـفي ىذه المعركة برز الدكر األساسي 
ظٌمت تعشعش في نفكسيـ حتى حانت الفرصة لبلنتقاـ حيف تسٌنـ معاكية التسٌمط عمى رقاب المسمميف،  أحقادا

اـ بمبلحقة شيعتو كالتنكيؿ بيـ، ثـ جاء الدكر عمى ابنو يزيد الذم عمي )ع( عمى المنابر كق اإلماـفسٌف سب 
 الحسيف )ع( كعترة رسكؿ اهلل )ص( كسبى ذرٌية الرسكؿ، ثـ أخذ يترنـ قائبل: اإلماـقتؿ 

 ببدر شيدكا         جزع الخزرج مف كقع األسؿ أشياخيليت 

 ػػػؿ ػػػػػػػػػػػػد ال تشػػػػػػػػػػػكا يا يزيثـ قالػػ يٌمكا فرحػػػا        ػػػػػػػػػػػػػػػػألىٌمكا كاست

 

عمي  اإلماـىذه األحقاد الجاىمٌية كاف سببيا انتصار رسكؿ اهلل )ص( في المعارؾ ضد المشركيف، كمكاقؼ 
، فحيف برز في بدر الكبرل اإلسبلـبكجو عتاة قريش كفكارسيا الذيف كقفكا بكجو  اإلسبلـ)ع( المنافحة عف 
عمي )ع( كعبيدة بف الحارث  اإلماـ إلييـيعة كأخكه شيبة ككلده الكليد ابف عتبة، برز كؿٌّ مف عتبة بف رب

عمي )ع( الكليد بف عتبة كاشترؾ في قتؿ شيبة مع الحارث، ثـ برز  اإلماـكحمزة بف عبد المطمب، فقتؿ 
 اإلماـتؿ حنظمة بف أبي سفياف فقتمو عمي )ع( ثـ قتؿ العاص بف سعيد بف العاص، كاستمر القتاؿ حيث ق

عمي )ع( معظـ ذؤباف قريش حتى عٌد قتبله فكانكا ثمث القتمى مف المشركيف أك النصؼ كاشترؾ في النصؼ 
 .(2)اآلخر حسب ركاية المفيد

                                                           
1
 14-9األٔفاي  - 
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 عمي" إال"ال فتى غزوة أحد: 

ىػ، بعد اليزيمة المنكرة لقريش في غزكة بدر حاكلت االنتقاـ مف الرسكؿ )ص( 3كقعت غزكة أحد في سنة 
مف األحابيش كىـ بنك الحارث بف عبد  2000مف قريش ك 1000و، فحشدت ثبلثة آالؼ مقاتؿ، منيـ كأتباع

 مف ثقيؼ، بينما كاف جيش المسمميف سبعمائة مقاتؿ فقط. 100مناة مف قبيمة كنانة ك

 

ىند بنت عتبة زكجة أبي سفياف، كلما بمغكا األبكاء  رأسيفخرج جيش قريش كمعيـ خمسة عشر امرأة عمى 
خراجقفت كحاكلت نبش قبر آمنة بنت كىب أـ النبي )ص( تك  بعض زعماء قريش  أف إالرفاتيا لحرقو،  كا 

حالكا بينيا كبيف ذلؾ لئبٌل يصبح ذلؾ سٌنة عند العرب، عمما بأٌنيا ألٌحت عمى ذلؾ كأقسمت باألزالـ أف ال 
 .(1)تبرح مكانيا حتى تنبش القبر كتخرج الرفاة منو

 

رسكؿ اهلل )ص(  فأعطىطمحة،  آبيند بني عبد الدار حيث استممو في البدء طمحة بف كاف لكاء المشركيف ع
عمي )ع(، كبرز طمحة  لئلماـالمكاء لمصعب بف عمير ألنو مف بني عبد الدار كلما قتؿ سٌممو الرسكؿ )ص( 

شركيف بعد طمحة عمي )ع( فقتمو بضربة فمؽ بيا ىامتو، ثـ أخذ لكاء الم اإلماـ إليوطمحة لمقتاؿ فبرز  أبيبف 
 اإلماـطمحة فقتمو  أبيسعيد بف  أبكطمحة فبرز لو الحمزة فقتمو، ثـ أخذ المكاء بعده أخكه  أبيأخكه عثماف بف 

عمي )ع( كىكذا كمما أخذ المكاء رجؿ مف بني عبد الدار قتمو  اإلماـعمي )ع( ثـ ارطاة بف شرحبيؿ فقتمو 
 عمي أك الحمزة حتى كصمكا تسعة.

 

)ص( خطتو لمحرب كأمر مجمكعة مف الرماة بالبقاء عمى جبؿ أحد، كأف ال يغادركه حتى لك كضع الرسكؿ 
رأكا المسمميف قد انتصركا، لكف الرماة حيف رأكا انتصار المسمميف كانشغاليـ بجمع الغنائـ ترككا أماكنيـ كنزلكا 

                                                           
1
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ليكجيكا سياميـ كرماحيـ مع المسمميف، األمر الذم جعؿ المشركيف يستغمكف المكقؼ كيصعدكف عمى الجبؿ 
 ىزيمة. إلىفي صدكر المسمميف مما غٌير نصر المسمميف 

عشرة عمى الجبؿ كعمى رأسيـ عبد اهلل بف جبير فاستغؿ خالد بف الكليد المكقؼ فياجميـ بعدد  إاللـ يبؽ 
كبير مف المشركيف كرجع المشرككف يحيطكف بالمسمميف مف كؿ جانب حتى انيـز معظـ المسمميف مف 

 لمعركة.ا

 

مقتؿ النبي محمد  إشاعةالرسكؿ )ص( العديد مف الجركح بسبب فرار العديد مف المسمميف بعد  أصابتكقد 
دجانة كسيؿ بف  كأبكعمي )ع( كمجمكعة مف المسمميف منيـ الحمزة بف عبد المطمب  اإلماـ)ص(، لكف 

 الرسكؿ )ص( فقاؿ:حنيؼ أحاطكا بالرسكؿ )ص( لحمايتو، كحاكلت كتيبة مف المشركيف مياجمة 

فانيزمكا، كىكذا كمما ىجمت كتيبة عمى الرسكؿ )ص( صٌدىـ  اإلماـيا عمي اكفني ىؤالء، فانقض عمييـ 
 عمي". إالذك الفقار كال فتى  إالعمي )ع( بسيفو، فسمع ذلؾ اليكـ نداء مف السماء "ال سيؼ  اإلماـ

 

: "حدثنا أبك كريب قاؿ حدثنا عثماف بف سعيد ثة جاء في كتاب الطبرم تاريخ األمـ كالممكؾدكفي ىذه الحا
قاؿ حدثنا حباف بف عمي عف محمد بف عبيد اهلل بف أبي رافع عف أبيو عف جده قاؿ: لما قتؿ عمي بف أبي 

 حمؿاأبصر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ جماعة مف مشركي قريش فقاؿ: لعمي  األلكيةطالب أصحاب 
جماعة )ص( ؿ عمرك بف عبد اهلل الجمحي قاؿ: ثـ أبصر رسكؿ اهلل عمييـ فحمؿ عمييـ ففرؽ جمعيـ كقت

حمؿ عمييـ فحمؿ عمييـ ففرؽ جماعتيـ كقتؿ شيبة بف مالؾ أحد بني عامر امف مشركي قريش فقاؿ لعمي: 
رسكؿ اهلل إف ىذه لممكاساة، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: إنو مني كأنا منو،  بف لكم فقاؿ جبريؿ: يا

 .(1)ئيؿ: كأنا منكما، قاؿ: فسمعكا صكتا، ال سيؼ إال ذك الفقار كال فتى إال عمي"اجبر  فقاؿ
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عمي )ع( يكـ أحد كصمد في كجو ىجمات المشركيف لحماية رسكؿ  لئلماـنعـ لقد تجٌمت المكاقؼ البطكلية 
 إلىيمة المسمميف ، كتحكٌلت ىز اإلسبلميةاهلل )ص( الذم كاف مقصدا لممشركيف لقتمو كالقضاء عمى الرسالة 

عمي )ع( كالحمزة بف عبد المٌطمب الذم ذىب  كاإلماـلرسكؿ اهلل )ص(  األسطكرمنصر بفضؿ ىذا الصمكد 
بنت عتبة زكجة أبي سفياف لذلؾ اسمو كحشي كجاءت  شييدا في ىذه المعركة برمح مف عبد استأجرتو ىند

 ىند كقامت تمكؾ كبده انتقاما منو كمف رسكؿ اهلل )ص(.

 

أف رسكؿ اهلل قد قتؿ،  إشاعةعمي )ع( كىرب المسممكف كلـ يبؽ اال بضع نفر، كحيف انتشرت  اإلماـثبت لقد 
 الصخرة فكؽ الجبؿ: إلىقاؿ بعض مف فٌر عنو كالتجأ 

قكمكـ  إلىسفياف، يا قكـ اف محمدا قد قتؿ فارجعكا  أبيعبد اهلل بف أبي ليأخذ لنا أمانا مف  إلىليت لنا رجبل 
 :(1)كـ كيقتمككـ، فقاؿ ليـ أنس بف النضريأتك  أفقبؿ 

اف كاف محمد قد قتؿ فاف رب محمد لـ يقتؿ فقاتمكا عمى ما قاتؿ عميو محمد، ثـ تركيـ كقاتؿ حتى قتؿ، كقد 
 نزلت اآلية الكريمة:

مىٍت ًمف قىٍبًمًو الرُّسيؿي ، أىفىًإف مااتى أىٍك قيًتؿى ان  ماده ًإالا رىسيكؿه قىٍد خى مىا ميحى مىٰى )كى مىف يىنقىًمٍب عى ـٍ ، كى مىٰى أىٍعقىاًبكي قىمىٍبتيـٍ عى
) سىيىٍجًزم الماوي الشااًكًريفى را الماوى شىٍيئنا ، كى ًقبىٍيًو فىمىف يىضي عى
 (2). 
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 الشرك كمو إلىكمو  اإليمانيوم األحزاب.. برز 

ألحزاب البالغ عددىـ عشرة تصٌكر لنا اآليات الكريمة حاؿ المسمميف يكـ أحاط بيـ المشرككف في غزكة ا
آالؼ جندم جاءكا بقيادة أبي سفياف لينتقمكا مف الرسكؿ )ص( بعد اليزائـ المتكالية في غزكتي بدر كأحد، 

ىػ،، كقد كاف النبي )ص( قد حفر خندقا حكؿ المدينة اقترحو سمماف 5فقد أحاطكا بالمدينة المنكرة سنة 
قريظة بالتحالؼ مع المشركيف مما أدخؿ الرعب في قمكب  بني إقناعالفارسي، كلكف أبا سفياف استطاع 

 المسمميف الذيف كصفيـ اهلل تعالى بقكلو:

تىظي  نىاًجرى كى بىمىغىًت اٍلقيميكبي اٍلحى اري كى ٍذ زىاغىٍت اأٍلىٍبصى ـٍ كىاً  ًمٍف أىٍسفىؿى ًمنكي ـٍ كى اؤيككيـ مٍّف فىٍكًقكي نُّكفى ًبالماًو الظُّنيكنىا، )ًإٍذ جى
ٍذ يىقيكؿي اٍلمينىاًفقيكفى كىالاًذيفى ًفي قيميكًبًيـ مارىضه ما ىينىاًلؾى ا ٍلًزليكا ًزٍلزىاالن شىًديدان، كىاً  ا كىعىدىنىا الماوي كىرىسيكليوي ٍبتيًميى اٍلميٍؤًمنيكفى كىزي

كران( ًإالا غيري
 (1) 

 

يف عبكر الخندؽ، جيؿ كمجمكعة مف القرشي أبيفارس مع عكرمة بف  بألؼكاستطاع عمرك بف كد الذم يعد 
رسكؿ اهلل )ص(  إلىككقؼ متحٌديا المسمميف لمبراز، فمـ يجرؤ أحد عمى مبارزتو لمعرفتيـ بو، لكف عمٌيا كقؼ 

 لو يا رسكؿ اهلل، ككاف يرده في كؿ مرة، حتى كقؼ عمرك ينشد: ناأكقاؿ 

 كلقد بححت مف النداء           بجمعيـ ىؿ مف مبارز

 ك اليزاىزػػػػػػػػػػمتسػٌرعا نح  ـ أزؿ          ػػػػػػػػػػػػػػػأٌني كػػػػػػذلؾ لػ

 كالجكد مف خير الغرائز   أف الشجاعة في الفتى        

 

 فأذف رسكؿ اهلل )ص( لعمٌي )ع( كالبسو درعو كعمامتو كأعطاه سيفو كدعا اهلل لو، فبرز لعمرك كىك يقكؿ: 

 زال تعجمف فقد أتػػػػػػػػاؾ        مجيب صكتؾ غير عاج
                                                           

1
 12-10األؼىاب  - 
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 ػصػػػػػدؽ منجي كؿ فائز           ػػػػػيرة كالػػػػػػػػػػذك نػٌية كبص

 حة الجنائزػػػػػػعميػػػػػؾ نائػػػ ػػك أف اقيـ         ػػػػػػػػػػػػػػػػػألرج نيإ

 ػػػػػػػد اليزاىزػػػػػػػػػمف ضربة نجبلء يبقى          صيتيا بع

 

الشرؾ كٌمو" مما يدٌؿ عمى  إلىكٌمو  اإليماف )ص(: "برز عمرك قاؿ رسكؿ اهلل إلىعمي )ع(  اإلماـكحيف برز 
يمافعمي )ع( بكٌؿ ثقة  اإلماـه المبارزة التي أحجـ المسممكف جميعا عنيا بينما اندفع ليا ذأىٌمية ى ، كدعا كا 

 عمى القتاؿ فدعاه لممبارزة، فقاؿ عمرك: كأصرٌ أك الرجكع بمف معو لكٌنو أبى  لئليمافعمرك بف كد 

 كره أف أقتؿ الرجؿ الكريـ مثمؾ، كقد كاف أبكؾ لي نديمان.إٌني أل 

 .أقتمؾأف  أريدعمي )ع(: لكني  اإلماـفقاؿ لو 

 أثرىاكىجـ عميو ىجمة تناثر  اإلماـفاقتحـ عف فرسو فعقره، كسٌؿ سيفو كأقبؿ عمى اإلماـ عمي )ع(، فصداه 
 )ع(. اإلماـسمعكا تكبيرة  ثـ كبر ككٌبر المسممكف لما قتيبلالغبار بيف الطرفيف فأرداه 

 

 كقاؿ رسكؿ اهلل )ص( في ذلؾ اليكـ: "ضربة عمي يـك الخندؽ تعدؿ عبادة الثقميف".

 

 :(1)عمي )ع( أنشدت أختو عمرة بنت كد أبياتا ترثيو اإلماـكفي مقتؿ عمرك عمى يد 

 لك كاف قاتؿ عمرك غير قاتمو           بكيتو ما أقاـ الركح في جسدم

 ى أبكه بيضة البمدػػػػػػػػف ال يعاب بو             ككاف يدعػػػػػػػػػلكف قاتمو م

                                                           
1
 33ْ 3ٍِركنن إٌؽ١ؽ١ٓ ض - 
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 يوم خيبر.. ألعطين الراية غدا رجاًل يحبو اهلل ورسولو

في حصف خيبر الذم تحصف فيو الييكد كىـ يكيدكف لمرسكؿ )ص( كأصحابو، حاكؿ المسممكف اقتحامو 
رجبل لفتح الحصف لكنو يرجع خائبا، كقيؿ أف مف يعطي الراية كؿ يـك  (لكنيـ عجزكا، ككاف رسكؿ اهلل )ص

 .إسحاؽضمف مف أعطي الراية أبك بكر كعمر لكنيما لـ يستطيعا فتح الحصف حسب ركاية ابف 

 

 كحيف عجز المسممكف قاؿ رسكؿ اهلل )ص( قكلو المشيكر:

 .(1)"ألعطيٌف الراية غدا رجبل يحبو اهلل كرسكلو كيحب اهلل كرسكلو"

عمي )ع( ككاف بو رمد، فالتحؽ بالرسكؿ )ص(  اإلماـليا لكف النبي )ص( كاف ينتظر فتطٌمعت األعناؽ 
فعمكا ذلؾ منعكا منؾ  فإذااهلل،  إالفمسح عمى عينيو فبرئتا كأعطاه الراية كأكصاه بقتاليـ حتى يقكلكا ال الو 

 .كأمكاليـدماءىـ 

 

ـ ككاف بينيـ الحارث أخك مرحب فبرز لمقتاؿ عمي )ع( بمف معو كنزؿ ليـ الييكد يتقدميـ أبطالي اإلماـفأقبؿ 
 قتيبل، فبرز مرحب كعميو درعاف كقد تقٌمد بسيفيف كمعو رمح كىك ينشد: أرداهعمي )ع( حيث  ـاإلمافمـ يميمو 

 بلح بطؿ مجٌربػػػػشاؾ الس       قد عممت خيبر أني مرحب    

 نا اضربكحي أحياناأطعف   مت تمتيب          ػػػػػػػػػيكؼ اقبسال إذا

 عمي )ع( كىك يقكؿ: اإلماـ إليوفبرز 

 ذم سٌمتني أٌمي حيدرة    كميث غابات شديد قسكرةلأنا ا

 أكيمكـ بالسيؼ كيؿ السندرة            
                                                           

1
 االِاَ األِهاف، أٍٔاب ِٓ ظًّ ورابٚأ٘اف ػ١ٍٗ "ال٘ة فاْ هللا ٠فرػ ػ١ٍه"، ٚ 8422ؼك٠س  81ْ  42ذان٠ؿ ِك٠ٕح قِّك، اتٓ ػٍاوه، ض - 

  1129، 2405َْ، اٌؽك٠س 2006٘ـ، 1427، ٔؽ١ػ ٍٍُِ، قان ١ٚثح، 347 ْ ،2ض ٘ـ،279 ٌٕح اٌّرٛفٟ اٌثاللنٞ ظاته تٓ ٠ؽ١ٝ تٓ أؼّك
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، كقٌد المغفر كشٌؽ رأسوفاختمؼ ىك كعمي بضربتيف، فضربو عمٌي بسيفو فقٌد الحجر الذم كاف قد كثقو عمى 
كا منيزميف كاستكلى كلٌ ، فمما رأل الييكد ما حٌؿ بفارسيـ ك أضراسو لىإنصفيف حتى كصؿ السيؼ  رأسو

 المسممكف عمى الحصف بما فيو.. 

 

حيف قتؿ عمي )ع( مرحبا، رجع الييكد فأغمقكا باب الحصف كحسب ما يركل فاف باب الحصف ال يفتو اال 
 عشركف رجبل، ففتحو عمي )ع( كجعمو جسرا.

  

 ح فييا عمٌيان )ع(:ديمت أبياتاثابت كفي ىذه المعركة أنشد حساف بف 

 ككاف عميه أىٍرمىدى العيًف يىٍبتىغي

 دىكاءن فمٌما لـ ييًحسا ميداًكيا                              

 شفاهي رسكؿي اهلل ًمنو بتىٍفمةو  

ٍرًقٌيان كبيكرؾى راًقيا                                فبيكًرؾى مى

 كـى صاًرمان كقاؿ سأيٍعًطي الرايةى الي 

 كىًمٌيان ميحٌبان لمرسكًؿ ميكاًليا                           

 ييحبُّ إليي كاإللوي ييحٌبو 

 بو يىٍفتىحن الٌمو الحصيكفى األكابيا                              

 فأٍصفى ًبيا دكفى البىًرٌية كيمٍّيا 
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ًمٌيان كسٌماه الكزيرى ا                              لميؤاخيىاعى
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 األصنام تتياوى من عمى سطح الكعبة عمى يد عمي )ع( كما تياوت أصنام الشرك

عمي )ع( بيف قريش كرسكؿ اهلل )ص(  اإلماـىػ، كتضٌمف بنكدا كتبيا 6بعد صمح الحديبية الذم حدث سنة 
ادـ كأف تكضع الحرب بيف المدينة كيرجع معتمرا في العاـ الق إلىكالتي تنص عمى رجكع الرسكؿ )ص( 

الطرفيف لمدة عشر سنكات، كأف تتاح الفرصة لمف يرغب في الدخكؿ في حمؼ مع محمد )ص( أك مع قريش 
 .إليوفمو مطمؽ الحرية، كأف يرجع محمده )ص( كؿ مف ييرب مف قريش قاصدا 

 

االتفاؽ  لذلؾ دخمت خزاعة في حمؼ محمد كدخمت بكر في حمؼ قريش، كلكف قريش لـ تصبر عؿ بنكد
خصكصا بعد ىزيمة المسمميف في سرية مؤتة، فأٌلبت حمفاءىا مف بني بكر عمى حمفاء الرسكؿ )ص( 

يذاناخزاعة، فقتمكا منيـ بعض الرجاؿ، األمر الذم مٌثؿ نقضا لمعيد   بالحرب. كا 

 

 بوأصحانيتو لتجييز جيش لفتح مكة كأمرىـ بكتماف ذلؾ عف قريش، لكف أحد  أصحابوأعمـ النبي )ص( 
قريش لتعمميـ كأعطاىا رسالة أخفتيا بيف خصبلت شعرىا، فنزؿ الكحي  إلىامرأة  أرسؿكىك حاطب بف بمتعة 

، فمما لحقكا بيا أنكرت كحاكؿ الزبير تصديقيا لكف إثرىاعمٌيا كالزبير في  فأرسؿيعمـ الرسكؿ )ص( بخبرىا، 
 . إياىات الرسالة كأعطتيـ عمٌيا قاؿ بأف الرسكؿ ال يمكف أف يخطئ، فشير سيفو عندىا أخرج

 

جيز الرسكؿ )ص( جيشا قكامو عشرة آالؼ مقاتؿ كأعطى لكائو لعمي )ع( ككزع الرايات عمى زعماء القبائؿ، 
كفي مر الظيراف جمع الطريؽ أبا سفياف كالعباس بف عبد المطمب، حيث خرج أبك سفياف ليتجسس عمى 

 ع لو.أخبار المسمميف، فتشفع لو العباس عند الرسكؿ فشف
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، عمى ابي سفياف فقاؿ أبك كاألنصاركفي ذلؾ اليكـ مٌر رسكؿ اهلل في كتيبتو الخضراء، فييا المياجركف 
اليكـ عظيما، قاؿ العباس: يا أبا سفياف، إنيا  أخيؾممؾ ابف  أصبحسفياف لمعباس: كاهلل يا ابا الفضؿ لقد 

 (1) .إذفالنبكة، قاؿ: فنعـ 

 

 فاعؿ بكـ؟ إنيقاؿ ليـ: ما تظنكف كحيف دخؿ مكة جمع المشركيف ك 

 قالكا أخ كريـ كابف أخ كريـ.

 فأجابيـ: اذىبكا فأنتـ الطمقاء.

 يعرفكف بالطمقاء،    فأصبحكا

 

ككاف الرسكؿ )ص( قد أمر عميا بتحطيـ األصناـ مف عمى سطح الكعبة، ككاف ىناؾ صنـ كبير لخزاعة مف 
)ص( حتى صعد، فرمى بو فكسره، فجعؿ أىؿ مكة  قكارير فقاؿ لعمي )ع(: اـر بو، فحممو رسكؿ اهلل

 .(2)يتعجبكف، كيقكلكف: ما رأينا أسحر مف محمد

 

 

 

 

 

                                                           
1
، 1، ذؽمٟ ٚقناٌح ِعكٞ فرؽٟ ا١ٌٍك، قان إٌؽاتح ٌٍرهاز، ٕٚطا، ِٕه، ٚ٘ـ١ٌ183هج إٌثٟ )ْ(، اتٛ ِؽّك ػثك اٌٍّه تٓ ّ٘اَ اٌّرٛفٟ ٌٕح  - 
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2
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 أعجبتكم كثرتكم إذويوم حنين حنين: 

 قاؿ تعالى:

ـٍ تيٍغًف عىنٍ  ـٍ فىمى تيكي ـٍ كىٍثرى بىٍتكي نىٍيفو ًإٍذ أىٍعجى يىٍكـى حي ـي الماوي ًفي مىكىاًطفى كىًثيرىةو كى كي رى ـي اأٍلىٍرضي )لىقىٍد نىصى مىٍيكي اقىٍت عى ـٍ شىٍيئان كىضى كي
مىى اٍلميٍؤًمًنيفى كىأىنٍ  مىى رىسيكًلًو كىعى ، ثيـا أىٍنزىؿى الماوي سىًكينىتىوي عى لاٍيتيـٍ ميٍدًبًريفى بىٍت ثيـا كى ٍكىىا كىعىذابى ًبمىا رىحي ـٍ تىرى نيكدان لى زىؿى جي

زىاءي اٍلكىاًفًري ذىًلؾى جى كا كى (الاًذيفى كىفىري فى
 (1). 

 

بالرسالة،  إيمانيـاألحداث المتكالية عمى المسمميف تمٌثؿ اختبارا لمدل قدرتيـ عمى الصبر، كلمدل عمؽ 
 المنافحيف عنو كالذيف يبلزمكنو في اشد ساعات المحنة. )كتظير الصادقيف منيـ الثابتيف مع رسكؿ اهلل )ص

 

مقاتؿ لمحاربتيـ، لكف  ألؼكامو اثني عشر فحيف تجمعت ىكازف كثقيؼ لحرب رسكؿ اهلل )ص( حشد جيشا ق
ىذا الجيش تفاجأ باليجكـ المباغت مف ىكازف مما أدل لفرار المسمميف جميعا كتفرقيـ عف رسكؿ اهلل )ص( 

، ككاف في مقدـ أيمفمف بني ىاشـ كأيمف ابف أـ  أشخاصبضعة نفر لـ يتعدكف عشرة  إالكلـ يبؽ معو 
 )ع( كالعباس بف عبد المطمب.طالب  أبيعمي بف  اإلماـالصامديف 

 

نصر كدافعكا عف رسكؿ اهلل )ص( ثـ ذىب العباس ينادم في الناس  إلىىؤالء النفر القميؿ قمبكا اليزيمة 
 ليرجعكف.

 

 ىزيمة المسمميف كقاؿ: رألسفياف بف حرب الذم أخذىا فرصة حيف  أبكككاف مف بيف الفاريف 

                                                           
1
 26-25اٌرٛتح - 
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 دكف البحر".سفياف ال تنتيي ىزيمتو  أبك"كالذم يحمؼ بو 

 

عمي )ع( الدكر األكبر في ىزيمة المشركيف حيث قتؿ  لئلماـلكف آمالو خابت بصمكد بني ىاشـ ككاف 
 مف أبطاليـ كما قتؿ جركؿ حامؿ رايتيـ فتضعضعت نفكسيـ. أربعيف

 

مىى ككانت اآليات القرآنية تصؼ ثبات الياشمييف مع الرسكؿ )ص(:  )ثيـا أىٍنزىؿى الماوي سىًكينىتىوي عى  مىى رىسيكًلًو كىعى
(، نعـ ىؤالء ىـ المؤمنكف الذيف صمدكا مع الرسكؿ كنصركا راية الحؽ كقمبكا اليزيمة  ٍؤًمًنيفى  نصر. إلىاٍلمي

 

 أنت مني بمنزلة ىارون من موسى

المنافقكف بأنو خٌمفو مع النساء  أشاعتكجيو لغزكة تبكؾ،  أثناءحيف خمؼ الرسكؿ )ص( عمٌيا )ع( في المدينة 
الصبياف، كلقد كانت تمؾ فرصة ليـ لبلختبلء بالمدينة، ككاف رسكؿ اهلل )ص( يدرؾ مخططاتيـ، فقاؿ لو ك 

 :كسألوحيف التحؽ بو 

 .(1)" أما ترضى أف تككف مني بمنزلة ىاركف مف مكسى ، غير أنو ال نبي بعدم"

 

 والعاديات ضبحا

يف تجمعكا في كادم الرمؿ لقتاؿ الرسكؿ نزلت ىذه آيات حيف أرسؿ الرسكؿ )ص( عمٌيا لردع األعراب الذ
عمي )ع( منيـ أبك بكر  اإلماـجماعة قبؿ  أرسؿ)ص( كأصحابو في معركة تسمى ذات السبلسؿ ككاف قد 

                                                           
1
 1981َٚثؼح ت١هٚخ  175ْ 15، ٔؽ١ػ ٍٍُِ ض3ْ 6ٔؽ١ػ اٌثفانٞ ض - 
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عمي )ع( فاجأىـ مع تباشير  اإلماـكعمر بف الخطاب كعمرك بف العاص فأخفقكا في ىزيمة األعراب لكف 
 كتـ الفتح عمى يديو، فأنزؿ اهلل تعالى:الصباح بيجـك مباغت فيزميـ حتى استسممكا 

ٍمعنا،  سىٍطفى ًبًو جى ا، فىأىثىٍرفى ًبًو نىٍقعنا، فىكى ٍبحن ا، فىاٍلميًغيرىاًت صي ا، فىاٍلميكًريىاًت قىٍدحن ٍبحن بًٍّو  )كىاٍلعىاًديىاًت ضى نسىافى ًلرى ًإفا اإٍلً
ناوي ًلحيبٍّ  مىى ذىًلؾى لىشىًييده، كىاً  ناوي عى ا ًفي لىكىنيكده، كىاً  ؿى مى ـي ًإذىا بيٍعًثرى مىا ًفي اٍلقيبيكًر، كىحيصٍّ ٍيًر لىشىًديده، أىفىبلى يىٍعمى اٍلخى

) ًبيره ًئذو لاخى ـٍ يىٍكمى باييـ ًبًي ديكًر، ًإفا رى  .(1) الصُّ

 

 أنت أو رجل منك إالال يبمغ عنك 

بأف يبمغ المشركيف بأف ال يحج في السنة التاسعة لميجرة نزؿ الكحي عمى رسكؿ اهلل )ص( بسكرة براءة، يأمره 
 مدتو. إلىمنيـ أحد بعد العاـ كال يطكؼ بالبيت عرياف كأف عيد رسكؿ اهلل معيـ يتـ 

 

 فأرسؿىك أك رجؿ منو،  إالفأرسؿ ابا بكر لتبميغ الناس في الحج، لكف الكحي نزؿ عميو بأنو ال يبمغ عنو 
عنو، فذىب عمي )ع( كأخذىا منو ككاف ذلؾ في ذم بكر كيبمغيا  أبياالماـ عمي )ع( ليأخذ سكرة براءة مف 

حميفة كذم الحميفة ميقات أىؿ المدينة بينو كبينيا ستة أمياؿ، فرجع أبك بكر إلى المدينة، كسار عمٌي )ع( 
 باآليات إلى مكة.

 إلٌي فيو، فمما األعناؽفمما دخؿ أبك بكر عمى النبي )ص(، قاؿ: يا رسكؿ اهلل إنؾ أٌىػمتني ألمرو طالت 
 .(2)تكجيت إليو رددتني عنو، مالي؟ أنزؿ فٌي قرآف؟

كجٌؿ بأف ال يؤدم عنؾ إال أنت أك رجؿ منؾ،  ئيؿ ىبط إلٌي عف اهلل عزٌ اجبر  األميففقاؿ )ص(: ال، كلكف 
 كعمٌي مني كال يؤدم عني إال عمٌي.

                                                           
1
 ِٓ ٍٔثح إٌٝ ذؽراض ذهوٗ، ػٕكِا فاٌف١ً.. ػكٚ٘ا ػٕك اٌف١ً أٔفاي ٔٛخ اٌٙثػ؛، تٍهػح اٌعهٞ ٚ٘ٛ اٌؼكٚ، ِٓ، ٚاٌؼاق٠اخ  11-1اٌؼاق٠اخ  - 

 .ٚظً ػى هللا ٌث١ً فٟ هوٗذ اٌرٟ اٌؼاق٠ح تاٌف١ً ألٍُ: ٚاٌّؼٕٝ.. ٘ثؽا   ٠ٍّٝ اٌمٞ إٌٛخ ٘ما فرٕكن ِرٍانع، تّىً فررٕفً اٌىائك، األوٍع١ٓ
2
 384ْ  2ض ٘ـ،279 ٌٕح اٌّرٛفٟ اٌثاللنٞ ظاته تٓ ٠ؽ١ٝ تٓ أؼّك االِاَأظه أٍٔاب األِهاف،  - 
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ىدتـ مف المشركيف مكة قرأ عمييـ: ) براءة مف اهلل كرسكلو إلى الذيف عا إلىعمي )ع(  اإلماـكحيف كصؿ 
أربعة أشير ( كقاؿ: ال يطكؼ بالبيت عرياف كال عريانة كال مشرؾ بعد ىذا العاـ، كال  األرضفسيحكا في 

 يطكؼ بالبيت كال يحج مشرؾ بعد ىذا العاـ.

 .أشير األربعةكقاؿ: كمف كاف لو عيد عند رسكؿ اهلل )ص( فمدتو إلى ىذه 
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 والهمن كنت مواله فيذا عمي م

حديد في الثامف عشر مف ذم الحجة كحيف كاف الرسكؿ )ص( قافبل مف حجة تفي العاـ العاشر لميجرة كبال
الكداع، تكقؼ عند منطقة تدعى غدير خـ، ككاف معو ما يربكا عمى سبعيف ألؼ، كقيؿ كاف عددىـ مائة 

 كعشركف ألفا.

 

 تكقؼ رسكؿ اهلل )ص( بعد أف نزؿ عميو القرآف بقكلو تعالى:

ا بىماٍغتى ًرسىالىتىوي كىالماوي  ـٍ تىٍفعىٍؿ فىمى ٍف لى بٍّؾى كىاً  ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى ًمٍف رى  يىٍعًصميؾى ًمفى النااًس ًإفا الماوى الى )يىا أىيُّيىا الراسيكؿي بىمٍٍّغ مى
) يىٍيًدم اٍلقىٍكـى اٍلكىاًفًريفى
 (1). 

 

 كخطب في الناس خطبة طكيمة ثـ قاؿ:

 ت أكلى بكـ مف أنفسكـ.ألسأييا الناس 

 قالكا بمى.

فقاؿ: "مف كنت مكاله فيذا عمٌي مكاله الميـ كاؿ مف كااله كعاد مف عاداه كأنصر مف نصره كاخذؿ مف خذلو 
 .(2)كأدر الحؽ معو حيث دار"

 

"بخ بخ لؾ يا عمي لقد ؿ اقعمر بف الخطاب حيث  كأكليـعمي )ع(  اإلماـكانطمؽ المسممكف يبايعكف 
 .(1)م كمكلى كؿ مؤمف كمؤمنة"مكال أصبحت

                                                           
1
 67اٌّائكج  - 
2
فٟ ٌٕح ،ِؼأٟ األـثان، ١ٌٍّؿ اتٟ ظؼفه ِؽّك تٓ ػٍٟ تٓ اٌؽ١ٍٓ تٓ تات٠ٛٗ اٌمّٟ إٌكٚق اٌّر169ٛ، 1964ْا١ٌٍٟٛٚ، ذان٠ؿ اٌفٍفاء، اٌما٘هج  - 

 ٍِٕكٚنٚاٖ  160، ِؼٕٝ ِٓ وٕد ِٛالٖ فؼٍٟ ِٛالٖ، ْ 1431،ِؤٌٍح إٌّه االٌالِٟ، لُ ا٠هاْ، 6٘ـ، ٔؽؽٗ األٌرال ػٍٟ أوثه اٌغفانٞ، 381ٚ

 9ض إٌّهٞ، ا١ٌٙصّٟ ١ٌٍّاْ تٓ تىه اتٟ تٓ ػٍٟ اٌك٠ٓ ٔٛن  اٌؽافظ اٌىٚائك، ِعّغ -، 533/  3 ٌٍؽاوُ اٌٍّركنن.ٚ تطه٠ك آـه 281/  4 أؼّك اإلِاَ
 ْ88 
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 بعد ذلؾ نزلت اآلية الكريمة:

ـى ًديننا( ٍسبلى ـي اإٍلً ـٍ ًنٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكي مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـٍ ًدينىكي )اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي
 (2). 

 

 )ص( يـك ينقؿ صاحب كتاب أنساب األشراؼ، أف عمٌيا قاؿ عمى المنبر: نشدت اهلل رجبل سمع رسكؿ اهلل
قاـ فشيد، كتحت المنبر أنس بف مالؾ كالبراء بف عازب،  إالاله كعاد مف عاده"، اغدير خـ، "الميـ كاؿ مف ك 

كجرير بف عبد اهلل، فأعادىا فمـ يجبو أحد، فقاؿ: الميـ مف كتـ ىذه الشيادة كىك يعرفيا فبل تخرجو مف الدنيا 
 حتى تجعؿ بو آية يعرؼ بيا.

مي البراء، كرجع جرير أعرابيا بعد ىجرتو، فأتى السراة فمات في بيت أٌمو في قاؿ: فبرص أنس، كع
 .  (3)السراة

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1
 281/  4 أؼّك اإلِاَ ٍِٕك - 
2
 3اٌّائكج  - 
3
  386، ْ 2، ضاٌثاللنٞ ظاته تٓ ٠ؽ١ٝ تٓ أؼّك االِاَأٍٔاب األِهاف،  - 
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 عمي )ع( يطمب الحكم لذاتو اإلمامىل كان 

 عمي )ع( اٌف إمرتكـ ىذه ال تساكم شسع نعمي ما لـ أقـ بيا عدال كأدحر باطبل. اإلماـفيما يؤثر عف 

 

ب الخبلفة بشقييا الديني كالسياسي كانت مف نصيبو بتأكيد القرآف الكريـ بالرغـ مف أنو كاف يدرؾ باف منص
 بقكلو تعالى:

ـٍ رى  ييٍؤتيكفى الزاكىاةى كىىي ةى كى ـي الماوي كىرىسيكليوي كىالاًذيفى آمىنيكا الاًذيفى ييًقيميكفى الصابلى ًليُّكي ()ًإنامىا كى اًكعيكفى
 (1)  . 

عمي )ع( بكالية الرسكؿ )ص( بكالية اهلل تعالى، ككذلؾ كصية الرسكؿ  اإلماـحيث قرف اهلل تعالى كالية 
  .)ص(: مف كنت مكاله فيذا عمي مكاله

ليست مطمبا في حد ذاتيا ما لـ يقـ بيا العدؿ كيدحر  كاإلمارةعمي )ع( يرل بأف السمطة  اإلماـأٌف  إال
 طيع مف خبلليا ردع البطانة عف الظمـ.ئثار الذاتي كال يستتالباطؿ، فبل قيمة لسمطة يستغميا صاحبيا لبلس

 

عمي )ع( مشغكال بتجييز رسكؿ اهلل )ص( كدفنو حيف اجتمع المياجركف كاألنصار في سقيفة بني  اإلماـكاف 
في جانبو عمما بأٌنو لـ يمض كقت طكيؿ مف بيعتيـ ألمير المؤمنيف  اإلمارةساعدة ككؿٌّ يسعى ألف تككف 

ما  كأنساىـلكالية، كلكف الطمع في السمطة أنساىـ مبايعتيـ لعمي )ع( طالب )ع( با أبيعمي بف  اإلماـ
يتمكنو مف قرآف آناء الميؿ كأطراؼ النيار كىـ يمركف عمى آية الكالية، كما زاؿ حديث رسكؿ اهلل يشٌنؼ 

ككادت  كأيدييـ التي بايعكا بيا عمٌيا )ع( ما زالت تشعرىـ بحرارة ذلؾ اليـك كمع ذلؾ تنازعكا األمر أسماعيـ
تعكد الحمٌية الجاىمية بيف األكس كالخزرج مف أجؿ السمطة، كمف ثـ استغؿ المياجركف المكقؼ كأعمنكا البيعة 

                                                           
1
 55اٌّائكج  - 
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عمي )ع( كبعض الصحابة مشغكلكف بتجييز كدفف رسكؿ اهلل  كاإلماـألبي بكر، لتنتيي بذلؾ بيعة السقيفة 
 )ص(.

 

ـ رسكؿ اهلل، فقد امتنع عف البيعة كذٌكرىـ بكبلـ الرسكؿ، يذكرىـ ببيعتيـ لو أما أفعمي )ع( يريد  اإلماـكألف 
لكنيـ أصٌركا عميو ليبايع بالتيديد كالكعيد كحيف امتنع ىددكا بحرؽ الدار عميو بمف فييا، ككاف عمر بف 

فييا  إفأف يخرجكا لمبيعة أك يحرقيا عمييـ، فقيؿ لو  إماالخطاب في مقدمة مف أحاطكا بالدار كقاـ بتيديدىـ 
 مة بنت رسكؿ اهلل، قاؿ: كاف كانت فييا.فاط

 

كالتي قاؿ فييا رسكؿ اهلل )ص( "فاطمة بضعة مني  ،فاطمة )ع( التي يرضى اهلل لرضاىا كيغضب لغضبيا
  "يؤذيني ما يؤذييا
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 رابعالفصل ال

 وتقواه عمي )ع( اإلمامفي خالفة حروب ال
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 عمي )ع( اإلماممعارك 

 

 محمد بف الحسيف بف مسعكد بسنده عف بف مسعكد: اـاإلمنقؿ القاضي 

خرج رسكؿ اهلل )ص( فأتى منزؿ أـ سممة فجاء عمي )ع( فقاؿ رسكؿ اهلل )ص(: "يا أـ سممة ىذا كاهلل قاتؿ 
 .(1)القاسطيف كالناكثيف كالمارقيف مف بعدم"

 

 معركة الجمل:

ـ( بالقرب مف مدينة  656ىػ )36نة كقعت معركة الجمؿ في الثاني كالعشريف مف شير  جمادل األكلى س
 البصرة في  العراؽ.

 

عمي )ع( فيـ يشعركف بأف الفكارؽ  اإلماـلـ يرؽ ألصحاب المصالح أف يخسركا كؿ امتيازاتيـ في عيد 
يجب أف  تبكءكىاعمي )ع( يجب أف تبقى، كأف المكانة كالمنزلة التي  اإلماـالطبقية التي خمقت قبؿ عيد 

عمي )ع( فالناس  اإلماــ المناصب كاالستحكاذ عمى األمكاؿ كىك األمر الذم يرفضو تستمر مف خبلؿ استبل
 بالتقكل كالعمؿ الصالح. إاللديو سكاسية كأسناف المشط ال فرؽ بينيـ 

 

المناصب فرفض  بإعطائيماعمي )ع(  اإلماـلذلؾ لـ يرضخ لضغكط طمحة كالزبير المذاف حاكال استمالة 
يو، ليدخمكا ضٌده في أٌكؿ معركة كىك كارهه ليا، فحٌرضا السيدة عائشة لقيادة الجيش عم بالتأليبذلؾ، فقاما 

 كىي عمى جمؿ بحجة األخذ بثأر عثماف فسميت معركة الجمؿ.

                                                           
1
 .114ْ  1وّف اٌغّح فٟ ِؼهفح األئّح، اٌؼالِح اٌّؽمك أتٟ اٌؽٍٓ األنتٍٟ، ض - 
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 ككاف النبي )ص( قد نيى نسائو مف الخركج أك المشاركة في الحركب حيث يقكؿ تعالى: 

قىٍرفى ًفي بيييكًتكيفا كىال تىبىراٍجفى تى  اًىًمياًة األيكلىى كىأىًقٍمفى الصابلةى كىآًتيفى الزاكىاةى كىأىًطٍعفى الماوى كىرىسيكلىوي()كى بىرُّجى اٍلجى
 (1) 

 

منطقة يطمؽ  إلىسكؼ تخرج عمى جمؿ كتصؿ  أحداىفكقد حٌذر رسكؿ اهلل )ص( نسائو قبؿ كفاتو بأف 
 ر.عمييا "الحكأب" فتنبح عمييا كبلب ىناؾ فيقتؿ اثر ذلؾ خمؽ كثي

 

ففي ركاية عصاـ بف قدامة البجمي، عف ابف عباس، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل )ص( لنسائو:"ليتى ًشٍعرم أياتيكفا 
، كيمُّيـ في  مؽه كثيره مًؿ األىدبىب، تخرج حتى تنبحيا كبلب الحكأب، ييقتؿي عف يىمينيا كًشماليا خى صاحبة الجى

ك بعد ما كادىٍت".   النار، كتنجي

 

ماء المنطقة المسماة الحكأب سمعت نباح  إلىمحة كالزبير عمى رأس الجيش ككصمكا حيف خرجت عائشة كط
مف خبلؿ  إقناعياالرجكع لكف قيؿ بأف طمحة كالزبير حاكال  فأرادتالكبلب فتذكرت قكؿ الرسكؿ )ص( 

 . (2)كتكاصؿ المسير رأيياشيادات رجاؿ بأف المكاف ليس بالحكأب لتعدؿ عف 

 

أنيـ أصركا عمييا، فاضطر لمحاربتيـ كقد قتؿ  إالنييـ عف الحرب بشتى الطرؽ عمي )ع( ث اإلماـكحاكؿ 
 في المعركة أكثر مف عشرة آالؼ رجؿ كمف ضمنيـ طمحة كالزبير.

                                                           
1
 33األؼىاب  - 
2
ك تٓ اتٟ ٠ؼمٛب تٓ ظؼفه تٓ ٚ٘ة تٓ ٚا٘ػ اٌىاذة اٌؼثاٌٟ اٌّؼهٚف تا١ٌؼمٛتٟ، ذؽم١ك ػثك األ١ِه ِٕٙا، ِهوح األػٍّٟ أؼّ ذان٠ؿ ا١ٌؼمٛتٟ، - 

٠مٛي: ِٚه اٌمَٛ فٟ ا١ًٌٍ تّاء اٌؽٛأب، فٕثؽرُٙ اوالتٗ، فماٌد ػائّح ِا ٘ما اٌّاء؟ لاي  79ْ 2ض َ،2010٘ـ، 1431، 1ٌٍّطثٛػاخ، ت١هٚخ ٌثٕاْ، ٚ

، أب، لاٌد: أا هلل ٚاْ ا١ٌٗ ناظؼْٛ، نقٟٚٔ، نقٟٚٔ، ٘ما اٌّاء اٌمٞ لاي نٌٛي هللا ال ذٕثؽه والب اٌؽٛأب، فأذا٘ا اٌمَٛ تأنتؼ١ٓ نظالتؼُٙٙ: ِا اٌؽٛ

 فالٍّٛا تأٔٗ ١ًٌ ِا اٌؽٛأب،  
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نكماطمحة كالزبير: "أما بعد فقد عممتما أني لـ أرد الناس حتى أرادكني،  إلىعمي )ع(  اإلماـكتب   ممف كا 
ف، كبايعني أرادني  .(1)"حاضر لعرض كال غالب، لسمطاف تبايعني لـ العامة كا 

 

 بيتيا: إلىعائشة، ليثنييا عف الحرب كيأمرىا بالرجكع  إلىككتب 

 أمرا تطمبيف محمد، كلرسكلو  كجؿ عز هلل غاضبة بيتؾ مف خرجت فإنؾ بعد أما الرحيـ الرحمف اهلل بسـ" 
 العساكر كقكد لمنساء ما فخبريني المسمميف، بيف اإلصبلح تريديف أنؾ تزعميف ثـ مكضكعا، عنؾ كاف

 العصبية عمى كحممؾ لمببلء، عرضؾ الذم إف لعمرم عثماف، بدـ زعمت كما كطمبت، الناس بيف كاإلصبلح
 عائشة، يا اهلل فاتؽ ىيجت حتى ىجت كال أغضبت، حتى غضبت كما، عثماف قتمة مف ذنبا إليؾ ألعظـ
 .(2)"كارجعي

 

ىػ، كخرج طمحة كالزبير فيمف  36نت كقعة الجمؿ يقاؿ لو الخريبة سنة لما قدـ أمير المؤمنيف البصرة، ككا
عمي: ما تطمبكف كما تريدكف، قالكا نطمب بدـ عثماف، قاؿ عمي: لعف اهلل قتمة عثماف،  إلييـمعيما، فأرسؿ 

 كال تطعنكا برمح، كال تضربكا بسيؼ. ،كاصطؼ أصحاب عمي فقاؿ ليـ: ال ترمكا بسيـ

 فقاؿ، الميـ اشيد. إليوقكـ بسيـ فقتؿ رجبل مف أصحاب أمير المؤمنيف، فأتي بو فرمى رجؿ مف عسكر ال

 ثـ رمى آخر، فقتؿ مف أصحاب عمي فقاؿ الميـ اشيد.

                                                           
1
، 1َ، ض1990٘ـ، 1410، 1ٌثٕاْ، ٚ االِاِح ٚا١ٌٍاٌح، اتٓ لر١ثح اٌك٠ٕٛنٞ، ذؽم١ك األٌرال ػٍٟ ١ِهٞ، قان األ٘ٛاء ٌٍطثاػح ٚإٌّه، ت١هٚخ - 

ْ90 
2
 90، 1ْاالِاِح ٚا١ٌٍاٌح، اتٓ لر١ثح اٌك٠ٕٛنٞ، ض - 
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عبد اهلل بف بديؿ بف كرقاء الخزاعي، فأتى بو أخكه عبد الرحمف يحممو، فقاؿ عمي  فأصابثـ رمى رجؿ آخر 
 .(1)الميـ اشيد، فكانت الحرب

 

اـ عمي )ع( عائشة مع أخييا  محمد ابف أبي بكر إلى بيتيا في  المدينة صائنان ليا بصفتيا إحدل  كأرجع اإلم
 أميات المؤمنيف.

 

عمي )ع( مع أعدائو في الحركب حيث أكصى أصحابو في خطبتو قبؿ القتاؿ بقكلو:  اإلماـكتتجٌمى أخبلؽ 
أسيران، كال تتبعكا مكليان، كال تطمبكا مدبران، كال "أييا الناس إذا ىزمتمكىـ فبل تجيزكا عمى جريح، كال تقتمكا 

 .(2)تكشفكا عكرة، كال تمثمكا بقتيؿ، كال تىيتككا سران"

 

التي ىي في الكاقع أخبلؽ النبييف كالصٌديقيف، فالجرحى يجب أف تصاف كرامتيـ كال  اإلماـتمؾ ىي أخبلؽ 
كقع منيـ الكىف كال مقاكمة لضعيؼ فبل يقتؿ، كيحافظ عمييـ كأف ال يجيز عمييـ فانيـ قد  إنسانيتيـتمتيف 

يقتميـ، كمف ييرب مف الحرب فقد نجى بنفسو  إال يأسرىـكأما األسرل فانو مبل حيمة ليـ كيجب عمى مف 
، كأكصى أصحابو بعدـ كشؼ عكرات أعدائيـ كعدـ التمثيؿ بالقتمى أك ىتؾ إتباعوكمف األخبلؽ أال يتـ 

لك كاف لدل أعدائو عقكؿ يفٌكركف بيا لتخٌمكا عف المعسكر اآلخر كارتبطكا خمؽ أكبر مف ىذا، ك  فأمالستر، 
 فقد قاؿ رسكؿ اهلل )ص(: اإلماـبمعسكر الحؽ الذم يمثٌمو 

 "عمٌي مع الحؽ كالحؽ مع عمي يدكر معو حيث دار".

 

 يعتو:عمي )ع( مف الناكثيف لبيعتو مف خبلؿ خطبة ألقاىا بعد خبر الناكثيف لب اإلماـكيتجٌمى مكقؼ 
                                                           

1
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2
 . 358 ْ,  اٌم٘ة ِهٚض,  اٌٍّؼٛقٞ - 
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نصابو، كاهلل ما  إلىكيرجع الباطؿ  أكطانو إلى"أال كاف الشيطاف قد ذمر حزبو ك استجمب جمبو، ليعكد الجكر 
نيـكبينيـ نصفا،  بينيعمى منكرا لكال جعمكا  أنكركا ليطمبكف حقا ىـ ترككه كدما ىـ سفككه. فاف كنت  كا 

حجتيـ لعمى  أعظـعندىـ، كاف  إالفما التبعة  دكنيشريكيـ فيو فاف ليـ لنصيبيـ فيو، ك لئف كانكا كٌلكه 
 كانيأجيب،  إالـيرتضعكف أٌمان قد فطمت كيحيكف دكني بدعة قد أميتت، يا خيبة الداعي مف دعا  أنفسيـ

حد السيؼ ك كفى بو شافيا مف الباطؿ ك ناصرا  أعطيتيـلراض بحجو اهلل عمييـ كعممو فييـ، فاف أبكا 
أبرز لمطعاف كاف اصبر لمجبلد، ىبمتيـ اليبكؿ، لقد كنت ك ما اىدد  فأ إلىلمحؽ، كمف العجب بعثيـ 
 .(1)"دينيعمى يقيف مف ربى ك غير شبيو مف  كانيبالحرب لكال ارىب بالضرب، 

 

طمحو كالزبير  أفالتي ذکرنا انو )ع( خطبيا حيف بمغو  ة: اکثر ىذا الفصؿ مف الخطبأقكؿ يقكؿ الشيخ ميثـ:
يطاف حزبو كاستجمب خيمو كمف أطاعو ليعكد لو دينو كسنتو كخدعو، كقد رأيت خمعا بيعتو، كقد جمب الش

نيـأمكرا قد تمٌحضت كاهلل ما أنكره عمٌي منكرا كال جعمكا بيني كبينيـ نصفا،  ليطمبكف حٌقا ترككه كدمان سفككه  كا 
عدليـ لعمي  أكؿـ، كاف قبمي إال ةكه دكني فما الطمبفاف کنت شريکيـ فيو فاف ليـ لنصيبيـ منو، كاف کانكا كلٌ 

 .(2)أنفسيـ

 

عمي )ع( بغييـ عميو، كأنو سيقٌدـ ليـ النصيحة فاف قبمكىا فالتكبة مبذكلة "كاني داعييـ فمعذر  اإلماـكأكضح 
كالحؽ مقبكؿ كليس عمٌي کفيؿ، كاف أبكا أعطيتيـ حد  ةمبذكل ةفالتكب كأنابكافاف تابكا كقبمكا كأجابكا  إلييـ

 يا مف باطؿ".السيؼ ك کفي بو شاف

 

 

                                                           
1
 401ْ  1اٌثؽهأٟ ضٔٙط اٌثالغح، ِهغ ا١ٌّؿ ١ِصُ  - 
2
 402 ْ 1ض إٌّكن ٔفٍٗ، - 
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 معركة صفين:

سفياف ألف يدكس عمى كؿ  أبيالطمع كالجشع في الماؿ كالممؾ ىما المذاف دفعا معاكية ألف معاكية بف 
عمي )ع(، فيدؼ  كاإلماـ، حتى لك تجٌسدت تمؾ القيـ في شخصية عظيمة كاإلنسانيةالمبادئ كالقيـ الدينية 
 لك كاف ذلؾ بالقتؿ كالخداع كمحاربة اهلل كرسكلو.الممؾ بأم طريقة حتى  إلىمعاكية ىك الكصكؿ 

 

هلل جنكد مف عسؿ" تمؾ ىي العبارة التي كاف يحارب بيا معاكية أعدائو، فأسمكب االغتياالت ليس  إف"
عمي )ع(، بؿ لقد مارس  لئلماـبالضركرة أف يككف بالسيؼ، بؿ بدس السـ في العسؿ كقتؿ القادة المكاليف 

 الحسف بف عمي )ع(. ماـاإلىذا األسمكب حتى مع 

 

شرائو باألمكاؿ  يستطيعالترىيب كالترغيب، فمف  أساليبكلـ يتكٌرع في سبيؿ تحقيؽ أىدافو مف استخداـ كؿ 
فاف أمكاؿ المسمميف مباحة لو يتصٌرؼ فييا كيؼ يشاء لشراء الذمـ كالنفكس كما فعؿ مع القائد في جيش 

لـ يستطع شرائو باألمكاؿ فاف مصيره القتؿ سكاء بالسيؼ أك  الحسف )ع( عبيد اهلل بف العباس، كمف اإلماـ
بطريؽ االغتياؿ عف طريؽ الحيمة كالخداع، كمف يقؼ في كجيو معترضا عمى سياستو فالتيديد يأتيو بصكرة 

 مباشرة.

 

،  حيث نزؿ بمف إليولدرجة منع خصكمو مف الماء حيف سبقيـ  اإلنسانيةكقد انسمخ مف كؿ القيـ كالمبادئ 
عمي )ع( في مكاف ال يبعد عنو  اإلماـو عند نير الفرات في كادم صفيف كاستكلى عمى الماء، بينما نزؿ مع

كثيرا، كحاؿ معاكية بيف أىؿ العراؽ كالماء، كمنعيـ مف أف يشربكا منو كلك قطرة كاحدة، فػأضٌر بيـ كبدكاٌبيـ 
ال  إليوطر عمى الماء كالكؤل كلك سبقناكـ لـ نأت ىذه األرض لنسي إناعمي )ع(  اإلماـ إلييـالعطش، كأرسؿ 

 نمنعكـ منو.



 

98 

 

 

شربكا منو حتى يغمبكني عميو، كاهلل ال تذكقكف منو كال قطرة  إفكمف ضمف ما قالو معاكية  "ال سقاني اهلل منو 
عددا كبيرا مف جيشو  أرسؿبٌدا مف المكاجية لفتح الطريؽ لمماء  اإلماـ، كحيف لـ يجد (1)حتى تمكتكا عطشا"

بمنعيـ مف الماء نكاية بما فعمكه، لكٌنو  اإلماـجيش معاكية عف الماء، كحاكؿ البعض اقناع  إبعاداستطاعكا ف
 بأف الماء مباح لمجميع.  إلدراكوأبى 

 

ككاف مع عمي يكـ صفيف مف أىؿ بدر سبعكف رجبل، كممف بايع تحت الشجرة سبعمائة رجؿ، كمف سائر 
النعماف بف بشير، كمسممة بف  إالكلـ يكف مع معاكية مف األنصار  المياجريف كاألنصار أربعمائة رجؿ،

 .(2)مخمد

 

ـ(، كفيما يبدك كاف الجيشاف عمى  657ىجرية ) 37بدأت معركة صفيف بيف الثامف كالعاشر مف صفر سنة 
أكبر عدد مف المقاتميف الذيف يصؿ عددىـ في جيش  إعدادأىبة االستعداد كقد حشدا كؿ قكاىما مف خبلؿ 

مقاتؿ. ككضع كٌؿ منيما  120000مقاتؿ كعدد جيش معاكية ما يقارب  80000عمي )ع( ما يقارب  إلماـا
أبي سفياف  عمرك  ابفعمي )ع( كاف قائده مالؾ األشتر كقائد جيش  معاكية  اإلماـقائدا عمى جيشو فجيش 

 ابف العاص.

 

كيأمر جيشو بسب  اإلماـمعاكية كاف يسب عمي )ع( في ىذه المعركة أف  اإلماـكمف األخبلؽ التي تمٌتع بيا 
 قاؿ ليـ: اإلماـأف  إالبالمثؿ،  اإلماـكشتمو، فرٌد عمييـ بعض جنكد  اإلماـ

                                                           
1
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2
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أكره لكـ أف تككنكا سٌبابيف، كلكنكـ لك كصفتـ أعماليـ كذكرتـ حاليـ كاف أصكب في القكؿ كأبمغ في  إني"
 ذلؾ: قكلكا مكاف سٌبكـ: إلىالعذر، كأضاؼ 

دماءنا كدماءىـ كأصمح ذات بيننا كبينيـ كاىدىـ مف ضبللتيـ حتى يعرؼ الحٌؽ مف جيمو  الميـ احقف
 كيرعكم عف الغٌي كالعدكاف مف ليج بو".

 

 يتردد في القتاؿ حٌتى ظٌنو البعض جبنا، لكنو أجابيـ: اإلماـكاف 

ى ضكئي كذلؾ أحب أنا أطمع أف تمحؽ بي طائفة فتيتدم بي كتعشك عم إال"فك اهلل ما دفعت الحرب يكما 
 مف أف أقاتميا عمى ضبلليا كاف كانت تبكء بآثاميا".   إليٌ 

 

أظيرتنا عمى عدٌكنا فجٌنبنا  إفيحب النصر بالبغي لذلؾ كاف يقكؿ مف ضمف كبلمو: "الميـ  اإلماـلـ يكف 
 البغي كسٌددنا بالحؽ".

 

سية كسيسقط فييا العديد مف ليذيف الجيشيف يٌتضح باف المعركة ستككف طكيمة كقا اإلعدادكمف ظاىر 
أف معاكية حاكؿ  إالالدماء،  إراقةعمي )ع( ضبط النفس لتجٌنب  اإلماـالمقاتميف مف الطرفيف، لذلؾ حاكؿ 

أصحابو بضبط النفس، كلكف كبسبب عناد كتعٌنت معاكية  يأمر كاإلماـألكثر مف مٌرة،  اإلماـاستفزاز جيش 
مف  أياـعمي )ع( فبعد ثبلثة  اإلماـر بسبب شجاعة جيش حدثت الحرب التي كاف فييا معاكية الخاس

 المعارؾ الشرسة كالمستمرة ليبل كنيارا، بدا االنييار كاضحا في جيش معاكية.

 

مائة ألؼ مف الطرفيف، ككاف لمالؾ األشتر  إلىكاستمرت المعركة عٌدة شيكر سقط خبلليا ما يقارب ستيف 
 ة جيش معاكية حيث خطب فييـ قائبل:دكرا كبيرا في حشد ىمـ المقاتميف لمكاجي
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"إٌف ىؤالء القكـ ال يقاتمكنكـ إاٌل عف دينكـ ليميتكا السٌنة، كيحيكا البدعة، كيعيدككـ في ضبللة قد أخرجكـ اهلل 
عٌز كجؿ منيا بحسف البصيرة، فطيبكا عباد اهلل أنفسان بدمائكـ دكف دينكـ، فإٌف ثكابكـ عمى اهلل، كاهلل عنده 

ٌف الفرار مف الزحؼ فيو السمب لمعٌز كالغمبة عمى الفيء، كذؿ المحيى كالممات، كعار الدنيا جٌنات النعيـ ، كا 
 كاآلخرة".

 

 بف ياسر الذم قاؿ: عمي )ع( المياجركف كاألنصار كفي مقٌدميـ عٌمار اإلماـكمٌمف شيد القتاؿ مع 

 .(1)ـ عمى الباطؿ""كاهلل لك ىزمكنا حتى يبمغكا بنا سعفات ىجر لعممنا أننا عمى الحؽ كى

 

في ىذه المعركة افتضح أمر معاكية، ألف الرسكؿ )ص( كاف قد كضع مقتؿ عمار بف ياسر ميزانا لمعرفة 
الفئة المحقة مف الفئة الباغية، كلعٌؿ مرجع ذلؾ لتعريؼ الناس خصكصا أكلئؾ الذيف قد تتزلزؿ نفكسيـ بسبب 

 بية، لذلؾ قاؿ قبؿ كفاتو:الشعارات الخادعة كالكممات الرنانة فيقعكف في الش

 "يا  عمار تقتمؾ الفئة الباغية"

عمي )ع( كاف ذلؾ فضيحة كبرل لمعاكية الذم  اإلماـجانب  إلىبف ياسر كىك يقاتؿ اكحيف استشيد عٌمار 
الحؽ  إلىأصبح يمٌثؿ الفئة الباغية كلكف ذلؾ يحتاج الى نفكس تعقؿ الحؽ كتتقٌبمو لتنزاح عف الظمـ كتميؿ 

 عمي )ع(. اإلماـمو الذم يمثٌ 

 

باليزيمة، أشار ابف  أيقنكاحيف  فإنيماكألف معاكية كمستشاره عمرك ابف العاص ال يعرفاف اال الغدر كالخداع 
عمي )ع( لكقؼ الحرب  اإلماـالعاص عمى معاكية برفع المصاحؼ حتى يخدع السٌذج فيضغطكف عمى 

طط لو معاكية فقاؿ ألصحابو بأنيا خدعة..لكف ىناؾ عمي )ع( كاعيا لما يخ اإلماـكالقبكؿ بالتحكيـ، ككاف 
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الحرب كالقبكؿ  إليقاؼعمي )ع(  اإلماـبعض ضعاؼ النفكس ممف انطمت عمييـ خدعة معاكية ألحكا عمى 
مقر قيادة معاكية، لكنو  إلىبالتحكيـ، ككاف مالؾ األشتر قاب قكسيف أك أدنى مف تحقيؽ النصر كالكصكؿ 

 عمي )ع(.  اإلماـلو  أرسؿ أفاضطر لمرجكع بعد 

 

ككاف مما قالو  اإلماـ عمي )ع( ليـ: "عباد اهلل، إٌني أحٌؽ مف أجاب إلى كتاب اهلل، كلكف معاكية كعمرك بف 
ٌني اعرؼ بيـ منكـ، صحبتيـ أطفاالن كصحبتيـ  العاص كابف أبي معيط ليسكا بأصحاب ديف كال قرآف، كا 

يا كممة حٌؽ ييراد بيا باطؿ، إٌنيـ كاهلل ما رفعكىا، إٌنيـ يعرفكنيا كال رجاالن، فكانكا شٌر األطفاؿ كشٌر الرجاؿ، إنٌ 
يعممكف بيا، كلكٌنيا الخديعة كالكىف كالمكيدة، أعيركني سكاعدكـ كجماجمكـ ساعة كاحدة، فقد بمغ الحٌؽ 

 مقطعو، كلـ يبؽ إاٌل أف يقطع دابر الذيف ظممكا". 

 

بي مكسى الشعرم عمما بأنو ال يمتمؾ الشخصية الحكارية أ إلرساؿ اإلماـعمى  أكلئؾكفي التحكيـ ضغط 
التي تستطيع مجاراة دىاء عمرك بف العاص، كمما يؤسؼ لو كاف لضغكط أكلئؾ النفر في جيش االماـ عمي 
)ع( اثرا في استبعاد مالؾ األشتر أك عبد اهلل بف عباس أك األحنؼ بف قيس عف التحكيـ كالقبكؿ بشخصية 

شعرم الذم انطمت عميو خدعة عمرك بف العاص بسبب بساطة تفكيره، فقاـ بخمع ألاضعيفة كابي مكسى 
عمي )ع( كمعاكية أماـ المؤل بعد أف خدعو عمرك ابف العاص بحجة أنو ال يتقدـ عمى صحابي كاف  اإلماـ

 عمي كتثبيت معاكية، ككاف مٌمف مارسكا اإلماـمع رسكؿ اهلل )ص(، كبعد استغفالو قاـ ابف العاص بخمع 
الضغط  األشعث بف قيس كىك ممف ليـ تاريخ حافؿ بالتقٌمبات فمقد أسمـ في حياة الرسكؿ )ص( كارتٌد بعد 

، اإلسبلـ إلىالمدينة كأعمف رجكعو  إلىكفاتو مع المرتٌديف كحارب المسمميف، كبعد ىزيمة المرتديف عاد 
الظيكر في عيد عثماف فكاٌله بعض  إلىكصاىره أبك بكر عمى أختو أـ فركة، كأىممو عمر بف الخٌطاب كعاد 

 كاف يراقب تصٌرفاتو بحذر. اإلماـعمي عنيا، كبقي في الككفة لكف  اإلماـالمقاطعات، كعزلو 
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المكيدة التي قاـ بيا عمرك ابف العاص كما حاكؿ تذكيرىـ بأٌنو لـ  إلىعمي )ع( تكعية الناس  اإلماـكحاكؿ 
كقاؿ بأٌف ىذيف الحكميف قد خالفا كتاب اهلل كنبذاه كراء ظيكرىما أنيـ خالفكه،  إاليقبؿ بابي مكسى األشعرم 

 اليكل، كحاكؿ استنياض الناس لمقتاؿ: إلىفكاف حكميما ال يستند لدليؿ شرعي بؿ 

ىذيف الحكميف قد نبذا كتاب اهلل كراء ظيكرىما فأماتا ما أحيا القرآف كأحييا ما أمات، كاتبع كٌؿ كاحد  أف"أال 
ىدل مف اهلل فحكما بغير بٌينة كال سٌنة ماضية ككبلىما لـ يرشدا فبرئا مف اهلل كرسكلو  منيما ىكاه بغير

 كصالح المؤمنيف فاستعدكا لمجياد كتأٌىبكا لممسير كأصبحكا في مكاقفكـ".

 

أف تمكـ الفئة التي أجبرتو عمى التحكيـ كأجبرتو عمى القبكؿ بابي مكسى األشعرم، ىي التي اتيمت  إال 
 ي )ع( بالحكـ بغير كتاب اهلل كخرجت عميو لتتيٌيأ لقتالو.عم اإلماـ

 

بعد  إالتغمغؿ حب الدنيا في معاكية كابف العاص فمـ يبايع عمرك بف العاص معاكية  إلى اإلشارةكمف الميـ 
لمف  كيةلكاألأف أخذ منو مكثقا بكالية مصر، فالبيعة كاف ليا ثمف بيف الرجميف، األٌكؿ ييب األمكاؿ كالضياع 

يبيع "الضمير" كالثاني يشترم الدنيا ببيعة يعرؼ سمفا أنيا بيعة "باطؿ" كلكف الدنيا كزخرفيا التي تجعؿ مف 
الرجميف يتحالفاف فأحدىما يبيع كاآلخر يشترم كالبضاعة ىي أمكاؿ المسمميف كأراضييـ، كلكف كؿ ذلؾ 

 يرخص في سبيؿ الممؾ كاالستئثار كالطمع كالجشع.

 

ي )ع( ىذه البيعة مف عمرك لمعاكية بقكلو: "كلـ يبايع حتى شرط أف يؤتيو عمى البيعة عم اإلماـكقد كصؼ 
 لمحرب أىبتيا كأعٌدكا ليا عٌدتيا". اثمنا، فبل ظفرت يد البائع كخزيت أمانة المبتاع، فخذك 
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أعظـ  أف عمرا لـ يبايع معاكية حتى شرط عميو أف يؤتيو أتاكة ىي إليٌ كقاؿ في المكضكع نفسو: "لقد نمى 
فصفرت يد ىذا البائع دينو بالدنيا، كتربت يد ىذا المشترم نصرة غادر فاسؽ بأمكاؿ  مما في يديو مف سمطانو

 الناس". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعة النيروان "قتال المارقين"
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اهلل  ىإلكتابكا  أخطئكاعمي )ع( بقبكؿ الحكميف بنتائج التحكيـ، كاٌدعكا بأنيـ  اإلماـتذٌرعت الفئة التي أجبرت 
اهلل تعالى كما تابكا، كحيف أبى االستجابة لطمبيـ انفصمكا عنو في مكاف يدعى  إلىأف يتكب  اإلماـكعمى 

 حركراء.

 

بنفسو كقد رجع معو  إلييـابف عباس دكف جدكل كمف ثـ ذىب  إرساؿمف خبلؿ  إقناعيـ اإلماـحاكؿ 
ما  اإلماـتالو، كقد ارتكبكا مف الفظائع قبؿ قتاؿ لق كاإلعداد اإلماـعمى تكفير  أصركاأف الباقيف  إالبعضيـ، 

 .اإلنسانيةيندل لو جبيف 

 

حيث لقكا عبد اهلل بف خباب بف األرت كفي عنقو كتاب اهلل كمعو امرأتو كىي حامؿ في شيرىا األخير، 
 جانب إلىفذبحكه عمى شاطئ النير ألنو يقكؿ خيرا في عمي )ع( كبقركا بطف زكجتو كذبحكىا مع جنينيا 

 .(1)زكجيا، بينما يتكٌرعكف مف قتؿ رجؿ منيـ لخنزير كقالكا اف ذلؾ فساد في األرض

 

كذٌكرىـ  إلييـكطمب منيـ تسميـ قتمة عبد اهلل بف خباب فأبكا كقالكا كمنا قتمتو، فمشى  اإلماـ إلييـلذلؾ سار 
كيـ كأٌنو كافؽ عمى بأنو حٌذرىـ مف التحكيـ كنتائجو كأف ذلؾ كاف خدعة مف معاكية فأصركا عمى التح

الحكميف مكرىا لكٌنو اخذ منيما مكثقا أف يحييا ما أحياه القرآف كأف يميتا ما أماتو، كلما خالفا حكـ الكتاب 
 حرب معاكية كأتباعو. إلىالسٌنة كعمبل باليكل نبذنا أمرىما كبقينا عمى أمرنا األكؿ كىا أنا عائد 

اهلل مف ذلؾ، فاف شيدت عمى نفسؾ بالكفر كتبت  إلىنا كقد تبنا حيث حكمنا الرجميف أخطأنا ككفر  إنافقالكا: 
الكما تبنا فنحف معؾ كمنؾ.،   فاعتزلنا، كاف أبيت فنحف منابذكؾ عمى سكاء. كا 

 

                                                           
1
٘ـ،ذؽم١ك 630اٌىاًِ فٟ اٌران٠ؿ، أتٛ اٌؽٍٓ ػٍٟ تٓ أتٟ اٌىهَ ِؽّك تٓ ِؽّك تٓ ػثك اٌىه٠ُ تٓ ػثك اٌٛاؼك ا١ٌّثأٟ اٌّؼهٚف تاتٓ األش١ه اٌّرٛفٟ   - 

  218ْ 3َ، ض1987٘ـ، 1407، 1أتٟ اٌفكاء ػثك هللا اٌماٟ٘، قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح ت١هٚخ،ٚ
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كما أنا  إذاباهلل كىجرتي كجيادم مع رسكؿ اهلل أشيد عمى نفسي بالكفر، لقد ضممت  إيمانيفقاؿ ليـ: أبىعد 
 .(1)مف الميتديف

 ـ: كيحكـ بما استحممتـ قتالنا كالخركج عف جماعتنا؟ فمـ يجيبكه.ثـ قاؿ لي

الجنة كشيركا السبلح عمى أصحابو كأثخنكىـ بالجراح، فاستقبميـ الرماة  إلىكتنادكا مف كؿ جانب: الركاح 
ف عمي )ع( كأصحابو فيزمكىـ شٌر ىزيمة، فتحقؽ ما قالو أمير المؤمني اإلماـبالنباؿ كالسياـ حتى شٌد عمييـ 

 قبؿ المعركة ألصحابو بأنو ال يقتؿ منكـ عشرة كال يفمت منيـ عشرة. 

 

 كفي ىؤالء القـك قاؿ رسكؿ اهلل )ص(:

"سيككف في أمتي اختبلؼ كفرقة، قـك يحسنكف القيؿ كيسيئكف الفعؿ، يقرؤكف القرآف ال يجاكز تراقييـ، يمرقكف 
كتاب اهلل كليسكا منو  إلىمف قتميـ كقتمكه، يعكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية، ىـ شٌر الخمؽ طكبى ل

 . (2)في شيء، مف قاتميـ كاف أكلى باهلل منيـ"

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
  444، 1ْض  ،اٌؽٍٕٟ ِؼهٚف ٘اُِ، ١ٌهج األئّح االشٕا ػّه، 220، ْ 3ن٠ؿ، اتٓ األش١ه، ضاٌىاًِ فٟ اٌرا - 
2
 116، ْ 1وّف اٌغّح فٟ ِؼهفح األئّح، اٌؼالِح اٌّؽمك أتٟ اٌؽٍٓ األنتٍٟ، ض - 
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 لخامسالفصل ا

 عمي )ع( اإلمامالعدالة والحقوق عند 
 

 

 

 

 

 

 عمي )ع( اإلمامعند  اإلنسانفي القانون الدولي مع حقوق  اإلنسانمقارنة بين حقوق 
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ىك المحكر  اإلنسافظى بأىمية كبرل لدل الشرائع السماكية كالمبادئ الكضعية، ألف تح اإلنسافمسالة حقكؽ 
 كلتكفير الحياة الحرة كالكريمة لو. إلسعادهالذم تسعى كؿ األدياف كالمبادئ بما لدييا مف شرائع كقكانيف 

 

 ى حيث يقكؿ:لذلؾ اعتبر الديف االسبلمي بأف االنساف لو قداسة في الحياة كىك مكٌرـ عند اهلل تعال

ٍمنىاىيـٍ  فىضا ـٍ ًمفى الطايٍّبىاًت كى ٍقنىاىي زى ـٍ ًفي اٍلبىرٍّ كىاٍلبىٍحًر كىرى ٍمنىاىي مى ـى كىحى ٍمنىا بىًني آدى لىقىٍد كىرا مىٍقنىا  )كى مىٰى كىًثيرو ًمماٍف خى عى
)  .(1) تىٍفًضيبلن

 

 مثابة قتؿ الناس جميعا:كاعتبر الديف االسبلمي حياة االنساف مقدسة كحٌرـ قتؿ النفس كاعتبرىا ب

مىٰى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىناوي مىٍف قىتىؿى نىٍفسنا ًبغىٍيًر نىٍفسو أىٍك فىسىادو ًفي اأٍلىرٍ  ا قىتىؿى النااسى )ًمٍف أىٍجًؿ ذٰىًلؾى كىتىٍبنىا عى ًض فىكىأىنامى
ًميعنا ا أىٍحيىا النااسى جى ٍف أىٍحيىاىىا فىكىأىنامى مى ًميعنا كى لىقىٍد  ،جى ـٍ بىٍعدى ذٰىًلؾى ًفي كى مينىا ًباٍلبىيٍّنىاًت ثيـا ًإفا كىًثيرنا ًمٍنيي ـٍ ريسي اءىٍتيي جى

)  .(2) اأٍلىٍرًض لىميٍسًرفيكفى

 حتى في غيابو فاعتبر مف يمارس الغيبة كمف يأكؿ لحـ أخيو مٌيتا: اإلنسافكرامة  اإلسبلميبؿ حفظ الديف 

ا أىييًحبُّ )يىا أىيُّيىا الاًذيفى آىمىنيكا اٍجتىًنبي  ـٍ بىٍعضن كي كا كىًثيرنا ًمفى الظافٍّ ًإفا بىٍعضى الظافٍّ ًإٍثـه كىالى تىجىساسيكا كىالى يىٍغتىٍب بىٍعضي
ٍيتنا فىكىًرٍىتيميكهي كىاتاقيكا الماوى ًإفا الماوى تىكاابه رىًحيـه( ـى أىًخيًو مى ـٍ أىٍف يىٍأكيؿى لىٍح ديكي أىحى
 (3). 

 

 

 مي بأداء األمانات الى أىميا كالحكـ بيف الناس بالعدؿ:كأمر الديف االسبل

                                                           
1
 70االٌهاء  - 
2
 32 اٌّائكج - 
3
 12اٌؽعهاخ  - 
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كىٍمتـي بىٍيفى النااًس أىف تىٍحكيميكٍا ًبالٍ  ذىا حى انىاًت ًإلىى أىٍىًميىا كىاً  ـٍ أىف تيؤدُّكٍا األىمى عىٍدًؿ()ًإفا الٌموى يىٍأميريكي
 (1). 

 

 كأمر بالقصاص العادؿ:

يىاةه يىٍا أيكلً  اًص حى ـٍ ًفي اٍلًقصى لىكي ()كى ـٍ تىتاقيكفى ٍي األىٍلبىاًب لىعىماكي
 (2). 

 

 كيجب أف يككف القصاص بالقدر نفسو:

ـٍ ًفييىا أىفا الناٍفسى ًبالناٍفًس كىاٍلعىٍيفى ًباٍلعىٍيًف كىاأٍلىٍنؼى ًباأٍلىٍنًؼ كىاأٍليذيفى ًباأٍلي  مىٍيًي كىتىٍبنىا عى كحى )كى ري ذيًف كىالسٍّفا ًبالسٍّفٍّ كىاٍلجي
، فىمى  اصه (ًقصى ـي الظااًلميكفى ـٍ ًبمىا أىٍنزىؿى الماوي فىأيكلٰىًئؾى ىي ـٍ يىٍحكي مىٍف لى داؽى ًبًو فىييكى كىفاارىةه لىوي، كى  .(3) ٍف تىصى

 

كلـ يضع التأطير  اإلنسافكضع ضكابط عممية لحماية حقكؽ  اإلسبلميمف ىذا المنطمؽ يتضح بأف الديف 
ممية التي قد تدخؿ فييا األىكاء كتغٌمب المصالح فتنقمب المفاىيـ تقييـ الممارسة الع لئلنسافالنظرم كيترؾ 

 كما يجرم في عالمنا اآلف.

 

 يقكؿ أحد الباحثيف:

ة في سبيؿ تدعيـ كترسيخ يظيكر اإلسبلـ أكائؿ القرف السابع الميبلدم ،يعد ثكرة حقيق أف"البد لنا مف القكؿ 
ت ليا المسيرة اإلسبلمية  بعد كفاة الرسكؿ محمد حقكؽ اإلنساف، فعمى الرغـ مف االنحرافات التي تعرض

مبادئ حقكؽ اإلنساف كجدت في اإلماـ عمي بف أبي طالب كثمة مف المؤمنيف األكائؿ الدعاة  إف إال)ص( 

                                                           
1
 58إٌٍاء  - 
2
 179اٌثمهج  - 
3
 45اٌّائكج  - 
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 اإلسبلـجزءا ميما مف عقيدة  لؤلمةكالممارسيف لحقكؽ اإلنساف حتى يمكف عدىـ حماة كحصكنا حفظكا 
 .(1)كنظرتو لحقكؽ اإلنساف"

 

حرقت أتكف حركب أبرٌمتو كدخؿ في  اإلنسانيكألف العالـ قد خاض مخاضات عسيرة آذت الكجكد   
؛ كتفاقـ معدؿ إنسافاألخضر كاليابس ككانت أعظميا الحرب العالمية األكلى التي حصدت تسعة مبلييف 

تسببت في اإلصابات بسبب التطكر التقني كالصناعي لممتحاربيف، كتعد أحد أعنؼ صراعات التاريخ، ك 
التمييد لتغييرات سياسية كبيرة تضمنت ثكرات في العديد مف الدكؿ، كالحرب العالمية الثانية التي قٌدر عدد 

% مف إجمالي تعداد السكاف 2.5مميكف قتيؿ مثمكا في ذلؾ الكقت أكثر مف  60ضحاياىا بأكثر مف 
 العالمي.

 

في الحياة كتجريـ الحركب،  اإلنسانيالحؽ  غة ميثاؽ لحفظاأف ىناؾ حاجة لصي اإلنسانيةلذلؾ أدركت 
الدكؿ بأىمية حرية الفرد كالجماعة في التعبير عف آرائيـ بعيدا عف أجكاء الخكؼ كالتيديد فقد تكافقت  كإلدراؾ

كالعيديف الدكلييف كمجمكعة مف  اإلنسافالدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة عمى الميثاؽ العالمي لحقكؽ 
كتمثؿ في حاؿ التصديؽ عمييا مرجعا  لئلنسافمرجعيا لحفظ الحقكؽ األساسية  إطاراؿ االتفاقيات التي تمث

 مع المعايير الدكلية. تتكاءـلمقكانيف المحمية حيث تمـز الدكؿ األعضاء المصدقة عمى تعديؿ قكانينيا بحيث 

  

عاـ  األمريكيستقبلؿ اال إعبلفعمى المستكل العالمي كاف في " اإلنسافكلعٌؿ الظيكر المبٌكر لفكرة حقكؽ 
ـ كفيو بعض الحقكؽ كحؽ الحياة، كالحرية، كمبدأ المساكاة بيف الناس كاف صبلحية الدكلة مستمدة مف 1776

ـ حيث تعدؿ عدة مرات مع ما يحتكم عميو 1787( عاـ األمريكي)الدستكر  إعبلفالشعب ثـ جاء بعد ذلؾ 

                                                           
1
 40َ، 2008ْ٘ـ، 1428، تغكاق، اٌؼهاق، 2الٍٔاْ ػٕك االِاَ ػٍٟ )ع(، ق.غٍاْ اٌٍؼك، ٚؼمٛق ا - 
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كالمنزؿ كحرية التقاضي كتحريـ الرؽ لغاية سنة مف حقكؽ ميمة مثؿ حرية العقيدة كحرمة النفس كالماؿ 
 .(1)ـ"1789

 

 1789"ففي العاـ  اإلنسافكثيقة حقكؽ  إعبلفككاف لمثكرة الفرنسية فضؿ السبؽ عمى المكاثيؽ الدكلية في 
كمتساكيف في  أحراراصدرت في فرنسا كثيقة حقكؽ اإلنساف كالمكاطف الفرنسي التي بدأت بعبارة )يكلد الناس 

كما تضمنو مف حقكؽ ككضعكه في مقدمة دستكرىـ عاـ  اإلعبلف( كقد حرص الفرنسيكف عمى ىذا الحقكؽ
 .(2)ـ"1791

 

كقد تضمنت الشرعة الدكلية الحقكؽ األساسية التي تكفؿ العيش الكريـ لمفرد كلمجماعة منيا تجريـ التمييز 
أثره كالحؽ في االشتراؾ في إدارة بكافة أشكالو كالحؽ في الحياة كتجريـ التعذيب كبطبلف المحاكمة عمى 

 إدارةالشؤكف العامة كالحؽ في العمؿ كالسكف كالشعب مصدر السمطات كالحؽ بتقرير المصير كالحؽ في 
 الجمعيات كالنقابات. إلىالثركات كحرية التعبير كحرية االنضماـ 

 

ديسمبر  10تو األمـ المتحدة اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ىك كثيقة حقكؽ دكلية تمثؿ اإلعبلف الذم تبن
في قصر شايك في باريس. اإلعبلف يتحدث عف رأم األمـ المتحدة عف حقكؽ اإلنساف المحمية لدل  1948

 كؿ الناس.

 كمما جاء في ديباجة االعبلف العالمي لحؽ االنساف:

ة الثابتة ىك أساس لما كاف االعتراؼ بالكرامة المتأصمة في جميع أعضاء األسرة البشرية كبحقكقيـ المتساكي
 .الحرية كالعدؿ كالسبلـ في العالـ

                                                           
1
 41ْ  2008َ ٘ـ،1428 اٌؼهاق، تغكاق، ،2ٚ اٌٍؼك، غٍاْ.ق ،(ع) ػٍٟ االِاَ ػٕك االٍٔاْ ؼمٛق - 
2
 41إٌّكن ٔفٍٗ ْ  - 
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كلما كاف تناسي حقكؽ اإلنساف كازدراؤىا قد أفضيا إلى أعماؿ ىمجية آذت الضمير اإلنساني، ككاف غاية ما 
 .يرنك إليو عامة البشر انبثاؽ عالـ يتمتع فيو الفرد بحرية القكؿ كالعقيدة كيتحرر مف الفزع كالفاقة

 

الضركرم أف يتكلى القانكف حماية حقكؽ اإلنساف لكيبل يضطر المرء آخر األمر إلى التمرد  كلما كاف مف
 .عمى االستبداد كالظمـ

 

كلما كاف مف الجكىرم تعزيز تنمية العبلقات الكدية بيف الدكؿ، كلما كانت شعكب األمـ المتحدة قد أكدت في 
امة الفرد كقدره كبما لمرجاؿ كالنساء مف حقكؽ الميثاؽ مف جديد إيمانيا بحقكؽ اإلنساف األساسية كبكر 

متساكية كحزمت أمرىا عمى أف تدفع بالرقي االجتماعي قدمان كأف ترفع مستكل الحياة في جك مف الحرية 
 .أفسح

 

كلما كانت الدكؿ األعضاء قد تعيدت بالتعاكف مع األمـ المتحدة عمى ضماف اطراد مراعاة حقكؽ اإلنساف 
 .كاحترامياكالحريات األساسية 

 

 .كلما كاف لئلدراؾ العاـ ليذه الحقكؽ كالحريات األىمية الكبرل لمكفاء التاـ بيذا التعيد

 

فإف الجمعية العامة تنادم بيذا اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى أنو المستكل المشترؾ الذم ينبغي أف 
كاضعيف عمى الدكاـ ىذا اإلعبلف  تستيدفو كافة الشعكب كاألمـ حتى يسعى كؿ فرد كىيئة في المجتمع،
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نصب أعينيـ، إلى تكطيد احتراـ ىذه الحقكؽ كالحريات عف طريؽ التعميـ كالتربية كاتخاذ إجراءات مطردة، 
قكمية كعالمية، لضماف االعتراؼ بيا كمراعاتيا بصكرة عالمية فعالة بيف الدكؿ األعضاء ذاتيا كشعكب 

 .(1)البقاع الخاضعة لسمطانيا

 

 مف الميثاؽ عمى أٌف: 2لمادة كنصت  ا

لكؿ إنساف حؽ التمتع بكافة الحقكؽ كالحريات الكاردة في ىذا اإلعبلف، دكف أم تمييز، كالتمييز بسبب 
العنصر أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك الرأم السياسي أك أم رأم آخر، أك األصؿ الكطني أك 

آخر، دكف أية تفرقة بيف الرجاؿ كالنساء. كفضبل عما تقدـ فمف  االجتماعي أك الثركة أك الميبلد أك أم كضع
يككف ىناؾ أم تمييز أساسو الكضع السياسي أك القانكني أك الدكلي لبمد أك البقعة التي ينتمي إلييا الفرد 
سكاء كاف ىذا البمد أك تمؾ البقعة مستقبل أك تحت الكصاية أك غير متمتع بالحكـ الذاتي أك كانت سيادتو 

 اضعة ألم قيد مف القيكد.خ

 

في العيش بأمف كأماف كالحياة الكريمة بعيدا عف  اإلنسافكلكف ىؿ استطاعت ىذه المكاثيؽ كالعيكد حفظ حؽ 
أجكاء التكتر كالخؼ كالفاقة، في ظؿ عدـ كجكد مبادئ تمـز تطيقيا كفي ظؿ تغميب المصالح لدل الدكؿ 

 المتنٌفذة؟

 لتجارب العالمية كمقارنتيا بحككمة االماـ عمي )ع(.ىذا ما سيتٌضح مف خبلؿ استعراض ا

 

 

 

                                                           
1
 .تان٠ً فٟ ِا٠ٛ لٕه فٟ 1948 ق٠ٍّثه 10 اٌّرؽكج األُِ ذثٕرٗ اٌمٞ اإلػالْ ذّصً ق١ٌٚح ؼمٛق ٚش١مح ٘ٛ :اإلٍٔاْ ٌؽمٛق اٌؼاٌّٟ اإلػالْ - 
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 اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنالحروب بعد 

تصمد أماـ المصالح خصكصا أثناء الحركب  اإلنسافمع غياب المبادئ كاألخبلؽ فبل يمكف لحقكؽ 
 كبعدىا..

 

مجمس األمف الدكلي كلدييا كىي التي تتحكـ في  اإلنسافالدكؿ التي مف المفترض أف تككف راعية لحقكؽ 
أنكاع الظمـ كاالضطياد ضد البشرية كىي التي  أبشعحؽ النقض الفيتك عمى القرارات، ىي التي تمارس 

كالعيكد الدكلية ألف الضكابط تنتفي عند  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفتنتيؾ كؿ القيـ كالمبادئ الكاردة في 
 المصالح..

 

 كلئلنسانيةعمي )ع( أثبتت بأف لمحركب أخبلؽ  كاإلماـممارسات العممية لرسكؿ اهلل بينما المبادئ القرآنية كال
عمي )ع( مع كالتو ككيؼ كاف ينصحيـ كيحاسبيـ كيعزؿ المخالفيف  اإلماـحقكؽ، كىذا ما سيتضح مف سيرة 
 منيـ كيجعؿ الناس رقيبة عمييـ.

 

مما لؤلخبلؽ سكاء في الحرب أك السمـ، كىي المدرسة التي تعمـ منيا مف رسكؿ اهلل )ص( الذم كاف مع
 كامتدحو القرآف الكريـ في مكاضع كثيرة:

) ميؽو عىًظيـو ناؾى لىعىمىى خي )كىاً 
 (1). 

، فىاٍعؼي عىنٍ  ٍكًلؾى كا ًمٍف حى ٍنفىضُّ ًميظى اٍلقىٍمًب الى لىٍك كيٍنتى فىظًّا غى ، كى ـٍ ـٍ كىاٍستىٍغًفٍر )فىًبمىا رىٍحمىةو ًمفى الماًو ًلٍنتى لىيي لىييـٍ  يي
) كًٍّميفى مىى الماًو، ًإفا الماوى ييًحبُّ اٍلميتىكى كاٍؿ عى ـٍ ًفي اأٍلىٍمًر، فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى شىاًكٍرىي كى
 (2). 

                                                           
1
 4اٌمٍُ  - 
2
 159آي ػّهاْ  - 
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أف يعيش في ظؿ أنظمة تغيب فييا المبادئ كاألخبلؽ حتى لك كانت القكانيف تحفظ لو  اإلنساففيؿ يستطيع 
 سبؿ العيش الكريـ..

 

مف الدكؿ الكبرل التي تتشدؽ بنشر  اإلنسانيةكنرل كيؼ عانت  اإلعبلفممارسات بعد صدكر ال إلىلننظر 
 .اإلنسافمبادئ الديمقراطية كالحرية كحقكؽ 

 

العالمي كلـ تخرج اال  اإلعبلفكالعربية حتى بعد صدكر  اإلسبلميةبريطانيا ظمت مستعمرة لمعديد مف البمداف 
ي مع كضع حاميات ليا في الدكؿ التي تخرج منيا، كبريطانيا ىي التي في فترة السبعينيات مف القرف الماض

مٌيدت لمصياينة باحتبلؿ فمسطيف مف خبلؿ كعد بمفكر المشئكـ كىي التي بقيت داعمة ليـ في جميع 
, كالحركب التي تمتيا كاالعتداءات البشعة 1973ك 1967ك 1956الحركب التي خاضكىا خبلؿ السنكات 

 سطينييف كعمى لبناف. لمصياينة عمى الفم

 

جانب الممكية في اليمف كحاربت القبائؿ اليمنية كالشعب اليمني كقتمت العديد  إلىكبريطانيا ىي التي كقفت 
( كىي التي شاركت في العدكاف الثبلثي عمى 1970-1962مف اليمنييف خبلؿ الحرب األىمية اليمنية )

، كما زالت بريطانيا تدعـ األنظمة الديكتاتكرية 1ـ1982كىي التي احتمت  جزر فككبلند سنة  1956مصر 
 كالقمعية في الشرؽ األكسط ضد الشعكب التي تتطمع كتناضؿ مف أجؿ الحرية كالديمقراطية.

 

                                                           
1
 أٔظه ؼهب اٌفٛوالٔك، ٌِٛٛػح ٠ٚىث١ك٠ا اٌؽهج. - 
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ال تحصى فيي التي احتمت البمداف العربية كقتمت أكثر مف مميكف  اإلنسانيةأما فرنسا فاف جرائميا بحؽ 
، (1)(1962– 1954ف ىيمنتيا بعد أف قدـ كككبة مف الشيداء خبلؿ )جزائرم حتى تحرر الشعب الجزائرم م

شيات المسمحة في لبناف أباف مكىي التي شاركت في العدكاف الثبلثي عمى مصر كىي التي دعمت المي
 (.1990 – 1975الحرب األىمية )

 

ىميا كدٌمر بنيتيا حتى كأعمؿ فييا الدمار حيث شرد كقتؿ أ أفغانستافكاالتحاد السكفييتي قبؿ أف يتفكؾ غزا 
 االنسحاب بعد أف دمر الببلد. إلىاضطر أخيرا 

 

كلـ تستطع القكانيف الدكلية أف تكقؼ الحرب بيف األقطاب المسيطرة عمى العالـ فقد نشبت الحرب الباردة بيف 
فدخؿ العالـ في كالشرقي بقيادة االتحاد السكفييتي حتى انيار االتحاد السكفييتي  أمريكاالقطبيف الغربي بقيادة 

 حقبة أحادية القطبية التي تزعمتيا الكاليات المتحدة لتزيد الجرائـ في العالـ.

  

حرب جاسكسية بيف القطبيف كسباؽ تسمح لـ يسبؽ لو مثيؿ لدرجة أف العالـ أصبح  إلىالحرب الباردة حكلت 
ف القطبيف في الدكؿ يحبس أنفاسو مف نشكب حر نككية تحرؽ األخضر كاليابس خصكصا كأف التدخبلت م

 تؤجج ىذا الصراع.

 

ألؼ  40ألؼ شخص, كأكدع حكالي  154الكاليات المتحدة أشعمت حربا أىمية في اليكناف، ذىب ضحيتيا 
 آالؼ أعدمكا بمكجب أحكاـ عسكرية. 6إنساف في السجكف, ك

 

                                                           
1
 َ، ِٛلغ اٌؼهتٟ اٌعك٠ك االٌىرهٟٚٔ. 2014أورٛته  31أٔظه ٌرْٛ ػاِا ػٍٝ أطالق ؼهب ذؽه٠ه اٌعىائه، فهأً تهي  - 
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صييكني في حركبو ضد تحصى فيي الداعـ األكبر لمكياف ال أفكجرائـ الكاليات المتحدة األمريكية اكبر مف 
في  اإليرانيةككقفت ضد تطمعات الشعب  إليرافالفمسطينييف كضد المبنانييف كىي التي ساندت الغزك العراقي 

 الحرية كالديمقراطية.

 

ألؼ امرأة،  31ألؼ شخص، كاغتصاب  700ألؼ شخص، كتعذيب كتشكيو  160سببت حرب فيتناـ مقتؿ 
قرية بالمكاد  46حتى المكت، كىكجمت  4.000كأحرؽ شخص كىـ أحياء،  3.000كنيزعت أحشاء 
 الكيماكية السامة.

 

ألؼ طفؿ  30ىػ إلى إصابة أكثر مف 1391كأدل القصؼ األمريكي "ليانكم" في فترة أعياد الميبلد، كعاـ 
ألؼ فبلح، ما بيف عاـ  150بالصمـ الدائـ. كقتؿ الجيش األمريكي المدرب في "غكاتيماال" أكثر مف 

 ىػ.1406عاـ  ىػ ك1385

 

كارتكب األمريكاف المجازر البشعة، في حرب الخميج الثانية ضد العراؽ، فقد استخدمت أمريكا متفجرات 
رطؿ. ككاف مقدار ما ألقي عمى العراؽ مف اليكرانيـك المنضب  1500الضغط الحرارم، كىك سبلح زنتو 

ألؼ عراقي. كقتؿ  28نبمة، قتؿ بسببيا ألؼ ق 80إلى 60أربعيف طننا، كألقي مف القنابؿ الحارقة ما بيف 
اآلالؼ مف الشيكخ كالنساء كاألطفاؿ الفمسطينييف بالسبلح األمريكي. كقتؿ اآلالؼ مف المبنانييف كالبلجئيف 

 الفمسطينييف في المجازر التي قامت بيا إسرائيؿ بحماية كمباركة أمريكية.

 

 .2003مميكف مدني منذ بداية الحرب في  2ؿ بمغ فيما قدرت بعض الجيات أف قتمى العراؽ عمى سبيؿ المثا
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مجازر ال تحصى فمنذ مجزرة دير ياسيف مركرا بمجزرة  أمريكاكقد ارتكب الكياف الصييكني المدعكـ مف 
الحرب عمى لبناف كاحتبلؿ أراضيو كالحرب  إلى باإلضافة اإلبراىيميصبرا كشتيبل كمجزرة قانا كمجزرة الحـر 

ظار العالـ المتحضر الذم فقد كؿ ما لو عبلقة نالتحتية فييا، كؿ ذلؾ تحت أ عمى غزة كتدمير البنى
 كحقكقيا. باإلنسانية
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 القرآن الكريم والعدالة بين الناس:

لـ يترؾ القرآف الكريـ حياة البشر مف دكف االىتماـ بتحقيؽ العدالة بيف الناس، باعتبار العدالة ىي األس 
و حياة البشر كغيابيا يعني الفكضى كالدمار كما أشرنا سابقا في الحركب التي قاـ بيا الذم تنتظـ مف خبلل

كىك أكسع مف العدالة فإف  باإلحسافالعالـ المتحضر، لذلؾ كاف االىتماـ األكبر بتحقيؽ العدالة مصحكبا 
ف شرا فشر، كاإلحساف أف يقابؿ الخير  المكافأةالعدؿ ىك المساكاة في  بأكثر منو كالشر بأقؿ إف خيرا فخير كا 

 اإلسبلميفميس ىناؾ مجاؿ في العرؼ  اإلنسانيةمجمكعة مف النكاىي التي تحفظ الكرامة  إلى باإلضافةمنو، 
 لمفحشاء كالمنكر كالبغي، كنقصد بالبغي ما يفيد معنى االستعبلء ك االستكبار عمى الغير ظمما كعتكا: 

ـٍ )ًإفا الماوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإلً   ـٍ لىعىماكي يىٍنيىى عىًف اٍلفىٍحشىاء كىاٍلمينكىًر كىاٍلبىٍغًي يىًعظيكي يتىاء ًذم اٍلقيٍربىى كى ٍحسىاًف كىاً 
) كفى تىذىكاري
(1 ) . 

 

التي تحفظ لمبشر  اإلنسانيةكأمر المؤمنيف بالقسط كالشيادة هلل حتى ضد النفس كالكالديف كاألقربيف، كىي قٌمة 
في ظؿ ىذه القكانيف ال يخشى عمى نفسو  اإلنسافقرب المقربيف مما يعني أف حقكقيـ حتى ضد النفس أك أ

التي طبقت في زمف الرسكؿ )ص(  اإلسبلـحتى في الكقكؼ أماـ القضاء خصما لمحاكـ في ظؿ عدالة 
 عمي )ع( كما طبقت في زمف األنبياء السابقيف:  كاإلماـ

ًنيًّا أىٍك ) يىا أىيُّيىا الاًذيفى آمىنيكٍا كيكنيكٍا قىكاا ًبيفى ًإف يىكيٍف غى ـٍ أىًك اٍلكىاًلدىٍيًف كىاألىٍقرى مىى أىنفيًسكي لىٍك عى ًميفى ًباٍلًقٍسًط شييىدىاء ًلٌمًو كى
كٍا فىًإفا الما  ف تىٍمكيكٍا أىٍك تيٍعًرضي ا فىبلى تىتاًبعيكٍا اٍليىكىل أىف تىٍعًدليكٍا كىاً  ًبيرنا(وى كىافى بً فىقىيرنا فىالماوي أىٍكلىى ًبًيمى مىا تىٍعمىميكفى خى

 (2). 

 

بالميزاف حتى ال تبخس الناس  باإليفاءبضعفاء الناس كأمر بحفظ أمكاليـ كاليتامى، كما أمر  اإلسبلـكاىتـ 
 أشياءىـ:

                                                           
1
 90 إٌؽً - 
2
 135إٌٍاء  - 
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تاى يىٍبميغى أىشيداهي كىأىٍكفيكٍا اٍلكىٍيؿى  بيكٍا مىاؿى اٍليىًتيـً ًإالا ًبالاًتي ًىيى أىٍحسىفي حى كىاٍلًميزىافى ًباٍلًقٍسًط الى نيكىمٍّؼي نىٍفسنا ًإالا :)كىالى تىٍقرى
اكيـ ًبًو لىعىما  ـٍ كىصا ًبعىٍيًد الماًو أىٍكفيكٍا ذىًلكي لىٍك كىافى ذىا قيٍربىى كى ذىا قيٍمتيـٍ فىاٍعًدليكٍا كى ٍسعىيىا كىاً  (كي كفى ـٍ تىذىكاري كي

 (1). 

 

كبيرة لمحفاظ عمى حقكؽ البشر فالحاكـ الظالـ ، كىذه ضابطة كأكسعأما يكـ القيامة فاف العدالة أشمؿ 
كالمستأثر بأمكاؿ الناس، ال يعتقد بأف حالو سيككف أفضؿ مف أكلئؾ الضعفاء الذيف ال حكؿ ليـ كال قٌكة، كال 

بالتقكل، فالميزاف يكـ القيامة يٌتسـ بالعدالة الكبرل التي تعتبر الناس سكاسية  إالفضؿ لعربي عمى عجمي 
 إذعماليـ حتى لك كاف بمقدار ذرة مف خردؿ كالخردلة كما يقاؿ أف الحس ال يدرؾ ليا ثقبل، كمسئكلكف عف أ

ال ترجح ميزانا كمع ذلؾ يأت بيا اهلل تعالى، مما يعني أف الحساب لف يككف ىٌينا كأف العدالة ستشمؿ الجميع 
 دكف استثناء: 

عي اٍلمىكىاًزيفى اٍلًقٍسطى ًليىٍكـً اٍلًقيىامىًة فى  نىضى كىفىى ًبنىا )كى ٍردىؿو أىتىٍينىا ًبيىا كى باةو مٍٍّف خى ف كىافى ًمٍثقىاؿى حى بل تيٍظمىـي نىٍفسه شىٍيئنا كىاً 
اًسًبيفى ( حى
 (2). 

 

أف الخير كالشر ميما صغر حتى لك كاف بمقدار ذٌرة فاف مرتكبو  سيراه يكـ  إلىكىنا تشير اآليات القرآنية 
 القيامة:

مىف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىراةو شىرًّا يىرىهي( )فىمىف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى   ٍيرنا يىرىهي ، كى ذىراةو خى
 (3). 

 

زاء مف العقاب كالحكـ العادؿ أمراف ضركرياف ال مندكحة عنيما  لئلفبلتىذا الحساب فاف أداء األمانة  كا 
فكيؼ باألمانات التي  ألنيما يقعاف تحت سمع كبصر اهلل تعالى الذم حٌذر المؤمنيف بأف مقدار الذٌرة لف يترؾ

بيا القرآف الكريـ لما ليا مف أثر في تماسؾ المجتمع كحصكؿ الثقة بيف  أمر تعتبر مف أكبر األمكر التي
                                                           

1
 152األٔؼاَ  - 
2
 47األٔث١اء  - 
3
 8-7اٌىٌىٌح  - 
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أبنائو، كما أف العدالة تشيع األمف كاألماف بيف الناس كتجعميـ يعيشكف مطمئٌنيف غير خائفيف عمى أنفسيـ 
 كأمكاليـ كأعراضيـ:

كىٍمتيـٍ بىٍيفى النااًس أىٍف تىٍحكيميكا ًباٍلعىٍدًؿ ًإفا الما ) ًإفا الماوى يىٍأمي  ذىا حى انىاًت ًإلىى أىٍىًميىا كىاً  ـٍ أىٍف تيؤىدُّكا اأٍلىمى ـٍ ريكي وى ًنًعماا يىًعظيكي
ًبًو ًإفا الماوى كىافى سىًميعان بىًصيران(
 (1). 

 

، فالقرآف اإلسبلميمستكل السماحة التي يتصؼ بيا الديف  إلىكال يمكف لكؿ القكانيف الكضعية أف تصؿ 
بؿ يقكؿ ادفع بالتي ىي أحسف، لكي يقضي عمى العداكات  باإلساءة اإلساءةمر األتباع الحقيقييف بعدـ رد أي

 بيف البشر:

سىنىةي كىال السايٍّئىةي اٍدفىٍع ًبالاًتي ًىيى أىٍحسىفي فىًإذىا الاًذم ًميـه( ) كىال تىٍستىًكم اٍلحى ًليٌّ حى بىٍينىوي عىدىاكىةه كىأىناوي كى بىٍينىؾى كى
 (2) . 

 

كمف ىذا المنطمؽ فاف رسكؿ اهلل )ص( يعتبر الناس سكاسية ال فرؽ بينيـ بسبب الجنس أك المكف أك المنطقة 
القيـ السمحة التي تحفظ الحقكؽ "الناس  إلىأقرب  اإلنسافكالقبيمة، فالفضؿ ىك في التقكل التي تجعؿ 

سكاسية كأسناف المشط،  أال ال فضؿ لعربي عمى عجمي كال لعجمي عمى عربي كال ألحمر عمى أسكد كال 
 ( 3)ألسكد عمى أحمر إال بالتقكل، إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ..

 

 .(4)"أخ لؾ في الديف أك نظير لؾ في الخمؽ إماالناس صنفاف "عمي )ع(  اإلماـكفي ىذا الصدد يقكؿ 

 
                                                           

1
 58إٌٍاء  - 
2
 35-34فٍٕد  - 
3
اٌهٌاٌح،  ِهغ اٌؼم١كج اٌطؽا٠ٚح، ػٍٟ تٓ ِؽّك تٓ اتٟ اٌؼى اٌكِّمٟ، ؼممٗ ٚلكَ ٌٗ اٌكورٛن ػثك هللا تٓ ػثك اٌّؽٍٓ اٌرهوٟ ِٚؼ١ة األنٔٛٚ، قان  - 

 ٠موه اٌؽك٠س تٕٛنج ِمانتح.  510، 2َْ، ض1997٘ـ، 1417
4
 ت١هٚخ، َ،1993 2ٚ اٌثالغح، ٔٙط قان ػثكٖ، ِؽّك ا١ٌّؿ ِهغ اٌثالغح، ٔٙط ٚأػّاٌٙا، ِٕه ػٍٝ ٚاّلٖ ٌّا األِره ِاٌه اٌٝ( ع) ػٍٟ االِاَ ػٙك - 

 604ْ ،3ض ،53 ـطثح ٌثٕاْ،
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 عمي )ع( اإلمامعند  اإلنسانحقوق 

 مالك األشتر: إلىعمي )ع(  اإلمامعيد 

عمي )ع(  لئلماـكانت الكثيقة الكبرل  اإلنسافقبؿ أف تصدر كؿ القكانيف كالتشريعات الدكلية لحماية حقكؽ 
التي كضع فييا األسس العامة لمحكـ العادؿ كالتعامؿ مع الرعٌية، كاألىداؼ التي يجب تحقيقيا مف قبؿ 

الدكؿ التي تتمٌثؿ في جباية الخراج كجياد العدك لحماية الببلد كاستصبلح  إدارةذم يتكٌلى شئكف الحاكـ ال
 :  (1)الناس كعمارة الببلد

"بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، ىذا ما أمر بو عبد اهلل عمي أمير المؤمنيف، مالؾ بف الحارث األشتر في عيده 
 .(2)ٌكىا، كاستصبلح أىميا، كعمارة ببلدىا"إليو، حيف كاٌله مصر: جباية خراجيا، كجياد عد

 

لتأسيس المجتمع الصالح  اإلسبلـ)ع( ىك القضاء عمى الفقر، كذلؾ محؿ اىتماـ  اإلماـاألمر الميـ لدل 
"كلعٌؿ تعارؼ المسمميف عمى تسمية بيت الماؿ ببيت ماؿ المسمميف مع أف الماؿ ماؿ اهلل تعالى، فيو مغزل 

مف الماؿ، كؿ ذلؾ ييعنى بالمكانة اليامة لمتنمية  اإلسبلميات المجتمع عظيما في كجكب تكفير حاج
مصطمح )العمارة( كما في  اإلسبلمي، كالتي أطمقت عمييا األدبيات القديمة مف التراث اإلسبلـاالقتصادية في 

لمالؾ عمي بف أبي طالب  اإلماـخطابات كرسائؿ الكالة كالعظماء كأئمة المسمميف، كمف ىذه النماذج عيد 
األشتر عندما كاله حكـ مصر، فؽ جاء فيو:  جباية خراجيا، كجياد عدٌكىا، كاستصبلح أىميا، كعمارة 

 . (3)ببلدىا"

 

                                                           
1
َ، ت١هٚخ، 1993 2ٔٙط اٌثالغح، ِهغ ا١ٌّؿ ِؽّك ػثكٖ، قان ٔٙط اٌثالغح، ٚ ػٙك االِاَ ػٍٟ )ع( اٌٝ ِاٌه األِره ٌّا ٚاّلٖ ػٍٝ ِٕه ٚأػّاٌٙا، - 

 604، 3ْ، ض53ٌثٕاْ، ـطثح 
2
 540اـر١ان ِٕثاغ اٌٍاٌى١ٓ، ِهغ ٔٙط اٌثالغح ا١ٌٌٛٛ، وّاي اٌك٠ٓ ١ِصُ تٓ ػٍٟ تٓ ١ِصُ اٌثؽهأٟ، ْ  - 
3
 36اي ٘اُِ ِٙاب، ْ اٌرهاذ١ع١اخ اٌر١ّٕح االلرٕاق٠ح فٟ اٌفىه االٌالِٟ، اٌكورٛن ػث - 
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مف خبلؿ كجكد حاكـ يٌتسـ بالتقكل كاالنتصار هلل تعالى كاالبتعاد عف  إالىذه األمكر ال يمكف أف تتحقؽ 
 المعاصي كظمـ العباد: إلىالشيكات ألنيا تجٌره 

يثار طاعتو، "أم تباعره بتقكل اهلل، كا  ما أمر بو في كتابو، مف فرائضو كسننو، التي ال يسعد أحد إاٌل  كا 
ضاعتيا ، كأف ينصر اهلل سبحانو بقمبو كيده كلسانو ، فإٌنو جؿ اسمو، بإتباعيا ، كال يشقى إاٌل مع جحكدىا كا 

عزاز مف أعزه ".   قد تكٌفؿ بنصر مف نصره ، كا 

 

عمي )ع( لمالؾ األشتر ىي الرحمة لمرعية كالمطؼ بيـ، كىنا يتجٌمى  اإلماـأكصى بيا  كمف الكصايا التي
عمي )ع( حيف يصنؼ الناس عمى صنفيف يجب احتراميما، أخ في  اإلماـعند  لئلنسانيةاالحتراـ الكبير 

 الديف كنظير في الخمؽ لذلؾ يجب العفك عنيـ ألف الخطأ منيـ كارد:

ة، كالمحٌبة ليـ، كالمطؼ بيـ، كال تككنٌف عمييـ سبعان ضاريان تغتنـ أكميـ، فإٌنيـ "كأشعر قمبؾ الرحمة لمرعيٌ 
صنفاف: إٌما أخ لؾ في الديف، أك نظير لؾ في الخمؽ، يفرط منيـ الزلؿ، كتعرض ليـ العمؿ، كيؤتى عمى 

كه ، فأعطيـ مف عفكؾ كصفحؾ مثؿ الذم تحب كترضى أف يعطيؾ اهلل مف عفكالخطأأيدييـ في العمد 
 كصفحو". 

 

 كيذكر االماـ كالتو بأف الخيبلء منقصة أماـ ممؾ اهلل تعالى فبل يتعالكف عمى الناس:

ذا أحدث لؾ ما أنت فيو مف سمطانؾ أبية أك مخيمة، فانظر إلى عظـ ممؾ اهلل فكقؾ، كقدرتو منؾ عمى ما  "كا 
ء إليؾ بما عزب  غربؾ، كيفيال تقدر عميو مف نفسؾ ، فإٌف ذلؾ يطامف إليؾ مف طماحؾ ، كيكؼ عنؾ مف 

 عنؾ مف عقمؾ".
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 مالؾ األشتر: إلى اإلماـكمف المضاميف الذم احتكاىا عيد 

 الناس "أنصؼ اهلل كأنصؼ الناس مف نفسؾ، كمف خاٌصة أىمؾ". إنصاؼ -1

 الكسطية في األمكر "كليكف أحب األمكر إليؾ أكسطيا في الحؽ، كأعميا في العدؿ". -2

 كشؼ معائب الناس "كليكف أبعد رعيتؾ منؾ، كأشنأىـ عندؾ، أطمبيـ لمعائب الناس". االبتعاد عٌمف ي -3

 عدـ مشكرة البخيؿ "كال تدخمف في مشكرتؾ بخيبلن يعدؿ بؾ عف الفضؿ"  -4

 عدـ اتخاذ كزير كاف لؤلشرار سابقا "إٌف شر كزرائؾ مف كاف لؤلشرار قبمؾ كزيران".   -5

 ؿ الكرع كالصدؽ". مرافقة أىؿ الكرع "كالصؽ بأى  -6

 ء عندؾ بمنزلة سكاء".  "كال يككنف المحسف كالمسي كالمسيءالتفريؽ بيف المحسف   -7

لمرعية كحسف الظف بيـ "كاعمـ أٌنو ليس شيء بأدعى إلى حسف ظف راع برعيتو مف إحسانو  اإلحساف -8
 إلييـ"، "فميكف منؾ في ذلؾ أمر يجتمع لؾ بو حسف الظف برعيتؾ".

 السنف الصالحة "كال تنقض سٌنة صالحة عمؿ بيا صدكر ىذه األٌمة" احياء   -9

 االىتماـ بمرافقة العمماء "كأكثر مدارسة العمماء، كمناقشة الحكماء".  -10

تفصيؿ طبقات الرعية كأف صبلحيا مع بعضيا "كاعمـ أٌف الرعية طبقات، ال يصمح بعضيا إاٌل   -11
جنكد اهلل ، كمنيا كتاب العاٌمة كالخاٌصة، كمنيا قضاة العدؿ،  ببعض ، كال غنى ببعضيا عف بعض : فمنيا

كمنيا عٌماؿ اإلنصاؼ كالرفؽ، كمنيا أىؿ الجزية كالخراج مف أىؿ الذٌمة كمسممة الناس، كمنيا التٌجار كأىؿ 
 الصناعات، كمنيا الطبقة السفمى مف ذكم الحاجة كالمسكنة، ككؿ قد سمى اهلل لو سيمو" 

ـٌ الصؽ بذكم المركءات كاألحساب، كأىؿ البيكتات الصالحة، كالسكابؽ مرافقة ذكم   -12 المركءات "ث
، كشعب مف العرؼ "  ـٌ أىؿ النجدة كالشجاعة، كالسخاء كالسماحة، فإٌنيـ جماع مف الكـر  الحسنة، ث

ـٌ تفٌقد مف أمكرىـ ما يتفٌقد الكالداف مف كلدىما".   -13  تفٌقد أمكر الرعية "ث
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التي تحفظ لمبشر كرامتيـ في  اإلنسانيةمتكامبل مف الحقكؽ  إطاراالمضاميف يجدىا ترسـ  المتأمؿ في ىذه
التي كردت مضامينيا في القرآف الكريـ  اإللييةالمستمٌدة مبادئيا مف قيـ العدؿ  اإلسبلميةظؿ حككمة العدؿ 

يو الكالة كيقتدم بيـ يسير عم أفعمي )ع( ليضع التصٌكر الكامؿ لممنيج الذم يجب  اإلماـكاستفاد منيا 
 عاٌمة الناس حتى يعـ األمف كتنتشر المساكاة كتشيع العدالة بيف الناس.
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 لن أطمب النصر بالجور

عمي )ع( ليجامؿ الكبار كالمترفيف عمى حساب الفقراء كالمعدميف، كلـ يكف ليظمـ أحدا كائنا  اإلماـلـ يكف 
كما أنو يرل بأف البشر أحرار ليـ كامؿ الحؽ في الحياة الكريمة مف كاف كلك بسمبو ابسط حؽ مف حقكقو، 

خصكصا ما يتعٌمؽ بأقكاتيـ كمساكنيـ، فالمجتمع الذم تنعدـ فيو العدالة االجتماعية كيتسمط األغنياء عمى 
 الفقراء ىك مجتمع فاشؿ ال يمكف أف ينيض كتتفٌشى فيو مظاىر الفساد.

 

 ( بأف يككف طريقيما دائما مناصرة المظمكـ ضد الظالـ:كفي كصيتو لكلديو الحسف كالحسيف )ع

 .(1)«كككنا لمظالـ خصمان كلممظمكـ عكنان  ،قكال الحؽ»

  

 اإلسبلـيقكؿ جكرج جرداؽ الكاتب المسيحي "عمي بف ابي طالب فذٌّ مف أفذاذ العقؿ، كىك بذلؾ قطب 
 كمكسكعة المعارؼ العربية".

 

لصحابة عمى أف النبي قاؿ مرة "أقضاكـ عمي" فقد كاف عمي )ع( كعمي )ع( ىك أقضى اىؿ زمانو: "يجمع ا
مصدر القضاء.. كمف المأثكر عف عمر  اإلسبلـأقضى أىؿ زمانو ألنو كاف أعمميـ بالفقو كالشريعة كىما في 

، كقكلو "لك ال عمي ليمؾ عمر"، كقكلو: (2)الحسف أبابف الخطاب: ال بارؾ اهلل في معضمة لـ تحكـ فييا يا 
، كنقؿ بف عباس عف عمر قكلو: أقضاني عمي كأقرأنا (3)ال يفتيف أحد في المسجد كعمٌي حاضر" :أيضا
   .(4)أبي"

                                                           
1
 47اٌفطثح  597، ْ 3ِمطغ ِٓ ١ٔٚح االِاَ ػٍٟ )ع( ٌٌٛك٠ٗ اٌؽٍٓ ٌٚؽ١ٍٓ ٌّا ٘هتٗ تٓ ٍِعُ، ٔٙط اٌثالغح، ِهغ ِؽّك ػثكٖ، ض - 
2
ّؼٍٙح ١ًٌ ٌٙا "ال أتمأٟ هللا ٌ لاي: 351 ْ ،2ض ٘ـ،279 ٌٕح اٌّرٛفٟ اٌثاللنٞ ظاته تٓ ٠ؽ١ٝ تٓ أؼّك االِاَ األِهاف، أٍٔاب ِٓ ظًّ وراب - 

 أتٛ اٌؽٍٓ". 
3
 82، 1ْاالِاَ ػٍٟ ٔٛخ اٌؼكاٌح االٍٔا١ٔح، ظٛنض ظهقاق، ض - 
4
 350 ْ ،2ض ،اٌثاللنٞ ظاته تٓ ٠ؽ١ٝ تٓ أؼّك االِاَ األِهاف، أٍٔاب ِٓ ظًّ وراب - 
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عمي )ع( ليصغي ألصكات المترفيف كالطامعيف الذيف يؤٌلبكنو لبلعتماد عمى األساليب الجائرة  اإلماـكلـ يكف 
)ع( كىك  اإلماـؽ الذم ترٌبى عميو لتحقيؽ االنتصار عمى مناكئيو، فيك انتصار كىمي ال يتناسب كالخم

 الياكية التي يحاربيا كيشٌدد عمى االبتعاد عنيا: إلىانتصار يقكد 
ـٌ نجـه في السماء نجما"  .(1)"أتأمركني أف أطمب النصر بالجكر في مف كٌليت عميو، كاهلل ما أطكر بو ما أ

 

ـ دائما بأٌنكـ لف تينئكف بيذه األمكاؿ بؿ لذلؾ كاف يذٌكر المترفيف الذيف يجمعكف األمكاؿ مف الحبلؿ كالحرا
مصيرىا لمكرثة الذيف سيتنعمكف بيا كلكف  أفستككف تبعاتيا عميكـ كخيمة يكـ القيامة بينما سيينأ غيركـ بيا، 

 ىؿ سيعفي ذلؾ صاحبيا مف التبعات أماـ اهلل عٌز كجؿ، كبل بؿ سيحمؿ كؿ أكزارىا:  

عمى  بإذنويف أحدىـ كبيف منطقو، كانو لبيف أىمو ينظر ببصره، كيسمع " ثـ ازداد المكت فييـ كلكجا، فحيؿ ب 
في  أغمضجمعيا  أمكاالصٌحة مف عقمو، كبقاء مف لٌبيف يفٌكر فيـ أفنى عمره، كفيـ أذىب عمره، كيتذكر 

مف مصرحاتيا كمشتبياتيا قد لزمتو تبعات جمعيا كاشرؼ عمى فراقيا تبقى لمف كراءه  كأخذىامطالبيا 
 . (2)فييا كيتمتعكف بيا فيككف المينأ لغيره كالعبء عمى ظيره"ينعمكف 

 

 منيا في سبيؿ اهلل فاف اهلل تعالى يتكٌعد خٌزانيا بقكلو: اإلنفاؽكحتى لك كانت مف الحبلؿ كتـ تخزينيا دكف 

ةى كىال يينًفقيكنىيىا ًفي سىًبيًؿ الماًو فىبىشٍّ  كفى الذاىىبى كىاٍلًفضا ""كىالاًذيفى يىٍكًنزي ـٍ ًبعىذىابو أىًليـو ٍرىي
(3) . 

 

، بؿ يدعكا لؤلخذ  إلىعمي )ع( يدعك  اإلماـكىذا ال يعني أف  التضييؽ عمى النفس سكاء لمحاكـ كالمحكـك
بأسباب العدالة، كأف يككف المعيار ىك المكازنة بيف أف تعيش لمدنيا كاآلخرة لكي ال تتعدل عمى حقكؽ 

 اآلخريف، كما يقكؿ تعالى: 
                                                           

1
 297، ْ 126ٔٙط اٌثالغح، ِهغ ِؽّك ػثكٖ، اٌفطثح  - 
2
 259ا١ٌٌٛٛ، وّاي اٌك٠ٓ ١ِصُ تٓ ػٍٟ تٓ ١ِصُ اٌثؽهأٟ، ْ اـر١ان ِٕثاغ اٌٍاٌى١ٓ، ِهغ ٔٙط اٌثالغح - 
3
 34اٌرٛتح  - 
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ا أىٍحسىفى الماوي ًإلىٍيؾى  )كىاٍبتىغً  ا آىتىاؾى الماوي الداارى اآٍلىًخرىةى كىالى تىٍنسى نىًصيبىؾى ًمفى الدٍُّنيىا كىأىٍحًسٍف كىمى كىالى تىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي  ًفيمى
)  .(1) اأٍلىٍرًض ًإفا الماوى الى ييًحبُّ اٍلميٍفًسًديفى

 

مالية خصكصا اذا كاف اكتسابيا مف قبؿ األشخاص بغير عمي )ع( ليتساىؿ في الشئكف ال اإلماـلـ يكف 
الطرؽ السميمة، فقد استمـ الحكـ كىناؾ ارث ثقيؿ مف العيد السابؽ، حيث تـ تكزيع الضياع كاألراضي 
كاألمكاؿ عمى الكثير مف المتنفذيف كأصحاب الشأف كالمقربيف، كظنكا أنيـ سيحتفظكف بيا كأصبحت ممكا ليـ 

 اإلماءعيا، خصكصا كأف بعض ىذه األمكاؿ قد يككف تزكجت بيا النساء أك ممكت بو ال يحؽ ألحد استرجا
عمي )ع( مف ىذا الماؿ مكقؼ البل مبالي،  اإلماـاك صرؼ في مكارد ال يمكف استرجاعو منيا، فيؿ يقؼ 

 كيذره يذىب في المكرد التي صرؼ فييا..

 

ي غير مكقعو، كالقضايا ال تسقط بالتقادـ لديو.. ليدع ماال أخذ مف بيت الماؿ كصرؼ ف اإلماـكبل فمـ يكف 
لذلؾ خطب خطبة أكضح فييا منيجو مع ىذا الماؿ، كأنو بصفتو شخص مف ىذه األمة ال يجكز لو السككت 

لذلؾ بدأ خطبتو  اإلسبلميةأكبر مسئكؿ في الدكلة  أصبحعف األمكاؿ التي أقطعت في غير مكقعيا حتى كلك 
 :بقكلو

 ما عميكـ" كختميا بقكلو "، حيث يقكؿ: كـ، لي ما لكـ كعميٌ " إنما أنا رجؿ من 

أال إف كؿ قطيعة أقطعيا عثماف، ككؿ ماؿ  ،"أييا الناس، إنما أنا رجؿ منكـ، لي ما لكـ كعمي ما عميكـ
أعطاه مف ماؿ اهلل، فيك مردكد في بيت الماؿ فإف الحؽ القديـ ال يبطمو شيء، كلك كجدتو قد تزكج بو النساء 

 . (2)فإف في العدؿ سعة، كمف ضاؽ عميو العدؿ فالجكر عميو أضيؽ" ،اإلماء كفرؽ في البمداف لرددتوكممؾ 

                                                           
1
 77اٌمٕٓ  - 
2
 102، ْ 1،  ض15لوه ظىء ِٕٙا اتٓ أتٟ اٌؽك٠ك فٟ ِهغ ا١ٌّؿ ِؽّك ػثكٖ ٌٕٙط اٌثالغح، اٌفطثح  - 
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أييا الناس، أال يقكلف رجاؿ منكـ غدا قد غمرتيـ الدنيا فامتمككا العقار كفجركا األنيار كركبكا الخيؿ كاتخذكا  
إلى حقكقيـ التي يعممكف: حرمنا ابف أبي الكصائؼ المرققة، إذا ما منعتيـ ما كانكا يخكضكف فيو كأصرتيـ 

ما رجؿ مف المياجريف كاألنصار مف أصحاب رسكؿ اهلل يرل أف الفضؿ لو عمى سكاه طالب حقكقنا! أال كأيٌ 
بصحبتو، فإف الفضؿ غدا عند اهلل. فأنتـ عباد اهلل، كالماؿ ماؿ اهلل، يقسـ بينكـ بالسكية كال فضؿ فيو ألحد 

 عمى أحد!

 

 اإلنسافالنفس األمارة بالسكء التي تدفع  إنيما، اإلنسافكانت ىناؾ قٌكتاف تتنازعاف  لئلسبلـكؿ منذ الفجر األ
كالعمؿ  لئليمافحب الدنيا كاالستئثار بالماؿ كالجاه كفي مقابؿ ذلؾ النفس المطمئنة التي تدفع صاحبيا  إلى

كراء مغريات الدنيا سكاء جاءتيـ  الصالح كمراعاة حقكؽ الناس، كلـ يكف اصحاب الجاه كالماؿ كالمميكفيف
لما يقكمكف بو مف خطأ كمف  إدراكاناس لمف الحبلؿ أـ مف الحراـ، لـ يككنكا عمى جيؿ بكاقعيـ بؿ ىـ أكثر ا

 عمي )ع( حاليـ بقكلو:  اإلماـمخالفة لتعاليـ القرآف الكريـ، لكنو الميؿ نحك الدنيا كزخرفيا، كقد شٌخص 

ؽٍّ أسكىة فىيىربيكا إلى األثرة، فىبيعدان  معكا الحؽ كرعكه،كقد عرفكا العدؿ كرأكه، كس" ًمميكا أف الناس عندنا في الحى كعى
سيحقان".  ليـ كى

 

أك القائد لؤلٌمة تجعمو قدكة لمناس في مأكمو كمسكنو كتحٌركاتو، كىك الذم مف  اإلماـالمسئكلية التي يتحٌمميا 
نحك النجاة أك الغرؽ، نعـ فالكثير مف الحٌكاـ الذيف استأثركا يٌتجو بيا  فإماخبلؿ تصٌرفاتو يقكد سفينة األمة 

بأمكاؿ األمة كصرفكىا عمى ممٌذاتيـ كشيكاتيـ دكنما اعتبار لمعاناة الفقراء، تسٌببكا في خمؽ اليٌكة بيف طبقات 
، عمي )ع( يتحٌسس آالـ الفقراء قبؿ أف تقع اإلماـالمجتمع، كانتشرت مظاىر الفقر في ظميـ، لذلؾ كاف 

كيكاسييـ بحرماف نفسو مف لذيذ الطعاـ كاالقتصاد في الممبس، بؿ يأكؿ كيمبس كما يأكؿ كيمبس أضعؼ 
 الناس، ليككف لمفقراء قدكة كيمنع طغياف األغنياء: 
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 يلخمقو، ففرض عمٌي التقدير في نفسي كمطعمي كمشربي كممبسي كضعفاء الناس،  ك إماماالٌمو جػعػمني  إف"
 ، كال يطغي الغني غناه"يقتدم الفقير بفقرم

 

 إمامةبصفتو بؿ ىك فرضه الييٌّ لكؿ مف يتكٌلى  اإلماـكىذا التقدير في النفس بالضعفاء، لـ يكف حصرا عمى 
 الحؽ: إمامةكخرج عف  اإللييةاألٌمة كمف يشذ عف ذلؾ فقد خالؼ األكامر 

 بالفقير فقره" يتبيغ  ال يك بضعفة الناس، أنفسيـيقدركا  أفالحؽ  أئمةالٌمو تػعػالػى فرض عمى  إف"
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 دنيا عمي )ع( ودنيا غيره:

مف األمراء ىي تمؾ التي يناؿ فييا الجاه كالسمطاف كالتحكـ في رقاب العباد كاالستئثار  اإلماـالدنيا عند غير 
كؾ الماؿ بالماؿ كالثركة كيمثؿ كؿ ذلؾ الممؾ الذم تظير فيو الشخصية، بينما ىي عند عمي )ع( أف ال يمم

 كالجاه كالسمطاف كأف ال تستيكيؾ الفخامة كبريؽ الذىب كالفضة.

 

 ىي عند غيره الذىب الذم يكٌسر بالفئكس كالقصكر المزٌينة بالآللئ كاألباريؽ المرٌصعة بالذىب كالفضة
ارب كالضياع التي يستأثر بيا عف اآلخريف بينما ال يجد الفقير قكت يكمو، كالثركات التي تكزع عمى األق

كذكم الجاه كىي ممؾ عقيـ تسفؾ الدماء مف أجميا كيشٌرد الناس مف بيكتيـ، بينما ىي عند عمي )ع( العدالة 
بيف الناس كىي ال تساكم جناح بعكضة، حيث يقكؿ كاهلل لك أعطيت األقاليـ السبعة بما تحت أفبلكيا عمى 

عندم ألىكف مف مف كرقة في فـ جرادة أف أعصي اهلل في نممة اسمبيا جمب شعيرة ما فعمتو، كاف دنياكـ 
 تقضميا.   

 

اهلل تعالى زٌينؾ  أفنقؿ الخكارزمي: "سمعت عمار بف ياسر قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل )ص( يقكؿ: يا عمي 
الفقراء فرضيت بيـ  إليؾ، كحٌبب إليؾمنيا، زٌىدؾ فييا كبٌغضيا  إليوبزينة لـ يزٌيف العباد بزينة ىي أحب 

، يا عمي طكبى لمف أحٌبؾ كصدؽ عميؾ، كالكيؿ لمف أبغضؾ ككذب عميؾ، أما مف امان إمأتباعان كرضكا بؾ 
ككذب عميؾ، فحقيؽ عمى اهلل  أبغضؾؤؾ في جنتؾ، كأما مف افي دينؾ، كشرك فإخكانؾأحبؾ كصدؽ عميؾ، 

 . (1)تعالى يـك القيامة أف يقيمو مقاـ الكاذبيف"

 

ئـ التركيز عمى طبقة الفقراء الذيف يعٌبر عنيـ بضعاؼ عمي )ع( أٌنو كاف دا اإلماـكمف غريب اىتمامات 
نفسٌيا كيشعركف بالحرماف، فما  يتأثركفالناس، ألنيـ أصحاب معاناة كعندما يركف النعمة عمى غيرىـ قد 

                                                           
1
 146، ْ 1وّف اٌغّح فٟ ِؼهفح األئّح، اٌؼالِح اٌّؽمك أتٟ اٌؽٍٓ األنتٍٟ، ض - 
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تزٌؿ أقداميـ عف الطريؽ القكيـ كتدخؿ الشككؾ الى نفكسيـ كينقمكف ال أحكجيـ لمف يرسـ ليـ الطريؽ كي 
كف باهلل تعالى، كلكي ال يشعركف بالتمييز بينيـ كبيف الطبقات العميا في المجتمع، فاف أئمة عمى حاليـ فيكفر 

 الحؽ ىـ المعني األٌكؿ بمكاساتيـ: 

تخٌير األطعمة، كلعؿ بالحجاز أك اليمامة مف ال طمع لو  إلى"كلكف ىييات أف يغمبني ىكام كيقكدني جشعي 
 نا كحكلي بطكف غرثى، كأكباده حٌرل، أك أككف كما قاؿ القائؿ:بالقرص، كال عيد لو بالشبع، أك أبيت مبطا

 كحسبؾ داء أف تبيت ببطنة                       كحكلؾ أكباده تحٌف الى القدٍّ 

أأقنع مف نفسي بأف يقاؿ أمير المؤمنيف كال أشاركيـ في مكاره الدىر، أك أككف أسكة ليـ في جشكبة 
 .(1)العيش"

 

عمي )ع(، فيك ال يعتبر األمكاؿ التي يككف مسئكال عنيا ممكو، بؿ ىي  اإلماـمتمكيا األريحية التي ي أنيا
أمكاؿ استكدعو اهلل عمييا لذلؾ يطمؽ عمييا مسٌمى "ماؿ اهلل" كال يحؽ لو مف ىذا الماؿ اال ما يكفي لسد رمقو 

 كأىمو:

 .(2)"كقصعة يطعميا ،أىموك ىك  يأكمياقصعتاف : قصعة  إال"ال يػحػؿ لػمػخػمػيػفػة مػف مػاؿ الٌمو 

 

عمي )ع( أف عثماف بف حنيؼ األنصارم كىك عاممو عمى البصرة دعي إلى كليمة قكـ مف أىميا  اإلماـبمغ 
 فمضى إلييا، فكتب لو:

"أٌما بعد يا ابف حنيؼ: فقد بمغني أٌف رجبل مف فتية أىؿ البصرة دعاؾ إلى مأدبة  فأسرعت إلييا تستطاب لؾ 
 كبلمو بأنو لـ يكف يتكقع استجابتو لمثؿ ىذه الدعكة. اإلماـ" ثـ يكاصؿ يؾ الجفافاأللكاف، كتنقؿ إل

                                                           
1
 530ٔٙط اٌثالغح ا١ٌٌٛٛ وّاي اٌك٠ٓ ١ِصُ تٓ ػٍٟ تٓ ١ِصُ اٌثؽهأٟ، ِْهغ  - 
2
َؼحُ  اٌؼهٚي ذاض فٟ ٚظاء غاٌثا، اٌفّة ِٓ ٠ُرَّفمُ  ٚواْٚػاء ٠ؤوً ف١ٗ ٠ٚصهق،  ٟ٘ اٌمٕؼح -  ْٕ ْؽفَحُ :  اٌمَ َّٕ حُ  أٚ اٌ َّ ْف َّٙ َْٕٙا اٌ ثِغُ  ِِ ّْ َهجَ  ذُ َّ  .اٌَؼ
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كما ظننت أٌنؾ تجيب إلى طعاـ قكـ عائميـ مجفٌك، كغنٌييـ مدعٌك فانظر إلى ما تقضمو مف ىذا المقضـ   "
 .(1)فما اشتبو عميؾ عممو فالفظو كما أيقنت بطيب كجكىو فنؿ منو"

 

عمى الكالة كالعماؿ  بيج إذشئكف الناس،  إلدارةمف مسئكليف  اإلماـممي لمف يستخدمو قٌمة التطبيؽ الع نياإ
يقٌدـ ليـ طٌيبيا مف أصناؼ   أمأف يتحسسكا آالـ الناس كأال يسارعكا لمكائد األغنياء تستطاب ليـ ألكانيا 

 .الطعاـ، كتنقؿ ليـ الصحكف التي يكضع بيا الطعاـ

 

المكائد في الكقت الذم ييطرد عنيا الفقير فعائميـ مجفكٌّ أم أٌف فقيرىـ  كيؼ لمكالي أف يستجيب لمثؿ ىذا
مطركد بينما الغنٌي مقرب كمدعك، كالكالي يقضـ الطعاـ أم يأكمو دكنما مباالة مف أم طريؽ أتى، تمؾ ىي 

 عمي لكالتو كمحاسبتو ليـ ليككنكا قدكة لمناس كمكاسيف لضعافيـ.  اإلماـكصايا 

 

كاف  إال"ليدعكا الكالة لمكاساة الفقراء كينسى نفسيف بؿ يككف ىك القدكة األكبر حيث يقكؿ:  اإلماـكلـ يكف 
 اإلماـقد اكتفى مف دنياه بطمريو كمف طعمو بقرصيو" كممات رائعة تكٌضح كيؼ أف أمير المؤمنيف  إمامكـ

ا كزينتيا ككؿ ما تحتكيو لـ عمي )ع( يطٌبؽ المبادئ التي ينادم بيا عمى نفسو قبؿ غيره، فيذه الدنيا بزخارفي
عمي )ع( سكل دار ممر، كىك بالتالي يكتفي بالقميؿ منيا، فثيابو ىي الثياب الخمقة كطعامو ىك  لئلماـتمٌثؿ 

الطعاـ الخشف، كاف لـ يكف الناس قادركف عمى حياة التقشؼ كالزىد التي يعيشيا فانيـ مدعٌككف ألف يعينكه 
 :بالكرع كاالجتياد كالعفة كالسداد

قد اكتفى مف دنياه بطمريو كمف  إمامكـكاف  أاليقتدم بو كيستضيء بنكر عممو،  إماما مأمـككاف لػكػؿ  أال"
ٌنكـ ال تقدركف عمى ذلؾ، كلكف أعينكني بكرع كاجتياد، كعٌفة ك سداد فك الماو ما كنزت  طعمو بقرصيو، أال كا 

بالي ثكبي طمرا كال حزت مف أرضيا شبرا، كال مف دنياكـ تبرا، كال اٌدخرت مف غنائميا كفرا كال أعددت ل
                                                           

1
 530الغح ا١ٌٌٛٛ، وّاي اٌك٠ٓ ١ِصُ تٓ ػٍٟ تٓ ١ِصُ اٌثؽهأٟ، ْ اـر١ان ِٕثاغ اٌٍاٌى١ٓ، ِهغ ٔٙط اٌث - 
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أخذت منو إاٌل كقكت أتاف دبرة، كليي في عيني أكىى كأىكف مف عفصة مقرة بمى؟ كانت في أيدينا فدؾ مف 
كٌؿ ما أظٌمتو الٌسماء، فشٌحت عمييا نفكس قكـ، كسخت عنيا نفكس قكـ آخريف. كنعـ الحكـ الماو كما أصنع 

مظاٌنيا في غد جدث؟ تنقطع في ظممتو آثارىا، كتغيب أخبارىا، كحفرة لك زيد في بفدؾ كغير فدؾ كالٌنفس 
ٌنما ىي نفسي أركضيا  فسحتيا، كأكسعت يدا حافرىا ألضغطيا الحجر كالمدر، كسٌد فرجيا الٌتراب المتراكـ، كا 

ؽ إلى مصٌفى بالتٌقكل لتأتي آمنة يـك الخكؼ األكبر، كتثبت عمى جكانب المزلؽ، كلك شئت الىتديت الٌطري
 .(1)ىذا العسؿ ك لباب ىذا القمح، كنسائج ىذا القٌز"

 

عمي )ع(، كذلؾ ىك حٌظو منيا، كلعٌؿ سائؿ يتساءؿ، ألـ يأمرنا القرآف بأف نأخذ  اإلماـتمؾ ىي الدنيا عند 
 زينتنا عند كؿ مسجد كيقكؿ لنا "كال تنس نصيبؾ مف الدنيا" فما باؿ عمي )ع( كقد اعرض عف الدنيا بكؿٌ 

اليابس.. ما لنا نرل عمي )ع( كىك الخميفة  إالالخشف كلـ يأكؿ مف الطعاـ  إالممذاتيا كلـ يمبس مف الثياب 
 أنو قد اكتفى مف دنيانا بطمريو كمف طعامو بقرصيو؟ كؿعمى المسمميف يق

 

ة، فيك لـ تكف مسئكلية سيم اإلماـعمى ىذا السؤاؿ يجب أف نعرؼ بأف المسئكلية التي تحٌمميا  كلئلجابة
كالخميفة كالقائد ككاف يدرؾ بأنو يمثؿ قدكة لزمانو كلؤلزمنة البلحقة، سكاء لمف يتكلى شئكف األمة أك  اإلماـ

 لمكالة أك لمرعية.

 

مف خبلؿ رعاة كقادة ال  إالمف حقكؽ ال يمكف أف تحفظ كتصاف  لئلنسانيةعمي )ع( يدرؾ ما  اإلماـكاف 
 تقكل كالقدرة في آف.يتصفكف بالكفاءة فحسب بؿ بالكرع كال

 

                                                           
1
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النفكذ كعمى الكالة "كالحؽ ثقيؿ عمى الكالة.. ككؿ حؽ ثقيؿ" كلكنو ال  أصحابكىك يعمـ بأف الحؽ ثقيؿ عمى 
 تأخذه في اهلل لكمة الئـ.

 

في العيش الكريـ، كمف ثـ  اإلنسانيلذلؾ كاف أٌكؿ ىٌمو ىك التأطير النظرم المنطمؽ مف الرؤية القرآنية لمحؽ 
كة ليذا التأطير، كبعد ذلؾ المتابعة كالمحاسبة لكؿ الكالة الذم يعٌينيـ حتى يضمف شمكؿ العدالة لكؿ خمؽ القد
 الناس.

 

كألٌنو قد ترٌبى عمى الخمؽ النبكم مف خبلؿ مبلزمتو الدائمة لرسكؿ اهلل )ص( كاف ال بد أف يككف ىٌمو األٌكؿ 
لمترؼ ىك مكقع  اإلنسافأف أخطر مكقع يغرم الرسالة التي جاء بيا الرسكؿ )ص( كىك يعمـ ب إببلغىك 

بأف المطامع  إلدراكوالخبلفة كالكالية كالقيادة، لذلؾ حٌذر الكالة كأمرىـ بأف يساككا أنفسيـ مع أضعؼ الناس، 
بؿ  ،الدنيكية ستغرم الكثير منيـ سكاء في زمانو أك بعد زمانو، كأف ىناؾ ىٌكة ستخمؽ بيف الفقراء كاألغنياء

و مف فقر فذلؾ تقدير مف اهلل ليـ كال يطالبكا األغنياء يالفقراء بالرضا بما ىـ عم إلقناعياء كالكالة سيمجأ األغن
 بحقكقيـ الميدكرة التي استكلى عمييا أكلئؾ ألف الغنى مف اهلل يعطيو مف يشاء كالممؾ هلل ييبو لمف يشاء.

 

 ،ف كيقنعكنيـ لمرضا بكاقعيـ باسـ الديفعمي )ع( يدرؾ بأف الكالة سيستغمكف الناس باسـ الدي اإلماـكاف 
كسيجمبكف ليـ مف يقنعيـ مف ركاة الحديث كمف العمماء المنتفعيف بأف االعتراض عمى الكالي يعتبر مخالفة 
لمشرع، كأف المطالبة بالحقكؽ ىك انعتاؽ غير شرعي مف الحالة التي أراد اهلل لمناس أف يككنكا عمييا، فعميكـ 

ٍع كىأىًطٍع"أييا البشر أف تطيعك  اليؾى فىاٍسمى ًربى ظىٍيريؾى كىأيًخذى مى ٍف ضي تيًطيعي ًلؤٍلىًميًر كىاً  ا الكالي " تىٍسمىعي كى
(1). 

 

                                                           
1
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النظرم الديني الصحيح الذم استقاه مف رسكؿ اهلل )ص( كمف  اإلطارفكاف لزاما عمى عمي )ع( أف يضع 
عطاءالقرآف الكريـ الذم يدعكا لمعدؿ كالمساكاة بيف الناس  كؿ ذم حؽ حٌقو كعدـ سمب الناس حقكقيـ  كا 

ةى كىال يينًفقيكنىيىا ًفي سىًبيًؿ ال كفى الذاىىبى كىاٍلًفضا ماًو كتحريـ تخزيف األمكاؿ دكف صرفيا في سبيؿ اهلل )كىالاًذيفى يىٍكًنزي
ـٍ ًبعىذىابو أىًليـو  ـى فىتيٍككىل بً  ،فىبىشٍٍّرىي يىنا مىٍييىا ًفي نىاًر جى ـٍ ىىذىا مىا كىنىٍزتيـٍ يىٍكـى ييٍحمىى عى ظيييكريىي نيكبيييـٍ كى ـٍ كىجي يىا ًجبىاىييي

) كفى ـٍ فىذيكقيكا مىا كينتيـٍ تىٍكًنزي ألىنفيًسكي
 (1). 

 

كمف ىنا اعتبر الكاتب المسيحي جكرج جرداؽ بأف زىد العظماء كاألنبياء ألنيـ "ثائركف" كأىداؼ ثكراتيـ 
 . (2)ح مقٌيدة بزمانيـ كمكانيـ كظركؼ الناس مف حكليـ كفي العالـمستمٌدة مف مجتمعاتيـ، كأساليبيـ في الكفا

 

 يقكؿ الكاتب جكرج جرداؽ:

 ال معالجة استثنائية لحالة مؤقتة إال إذا"فيذه األقكاؿ اليسيرة ألصحاب الرساالت في الزىد كالقناعة ليست 
قت كليست دعكة دائمة الى في التدبير المؤ  أسمكبمرتبطة بأشخاص معينيف في زماف كمكاف معينيف، فيي 

 .(3)طمب الفقر كالعزكؼ عف الدنيا. كليست تزيينا لمحاجة ىنا كتكفيرا لمتخمة ىناؾ"

 

يككف التقشؼ ىك  أفالرساالت ليس مف أىدافيـ كغاياتيـ  أصحاب فأ إلىكبيذا الصدد يشير جكرج جرداؽ 
 قاعدة يسير عمييا الناس: 

فيـ قاعدةن يسير عمييا الناس. كال مف اقتناعيـ بأيسًر ما يمكف مف "إف أصحاب الرساالت لـ يجعمكا مف تقشٌ  
لىمىا كاف لثكراتيـ  ،كىك ليس كذلؾ ،أدكات العيش كآالتو نيجان ينيجو اآلخركف، كسٌنة! كلك كاف األمر كذلؾ

غاية كلىمىا عاداىـ أصحابي الكجاىات المكركثة كذكك الماؿ المكنكز كالحكـ الجائر كالفساد العريض"
(1). 
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خراجو، اإلنسافكؿ الثكرات ىدفيا األساس االرتقاء بمستكل  العيش الكريـ، كقضية  إلىمف حالة الفقر  كا 
العيش الكريـ ال تتناغـ بشكؿ دائـ مع حالة التقشؼ، بؿ ىي مرحمٌية لمعبكر لرخاء المجتمعات كسعادتيـ، 

غالبية الناس المعاناة كيدعكف الى  كبالتالي ال يجكز أف يتخـ بشر محدكدكف في الكقت الذم يعيش فيو
التقٌشؼ كالقناعة، فكؿ ىذه التضحيات لمحاربة البطر كاالحتكار كاالستئثار ىك مف أجؿ خمؽ السعادة لجميع 

 البشر:

"فميس معقكالن كال مقبكالن أف يثكر بكذا أك المسيح أك محٌمد عمى مجتمع فيو اآلكؿ كالمأككؿ، كالظالـ كالمظمكـ، 
ـ، فينسؼ بنيانو كيدؾى دعائمو، كاضعان حياتو كحياة أنصاره في كٌفة النصر أك المكت، ثـ يعكد كالجائع كال ميتخى

كيدعك الناس إلى األخذ بما كاف مف التفاكت كالتمايز بيف طبقات الناس، كيزٌيف لممتخميف التخمة كلمفقراء 
 . (2)"الفقر كلكؿ إنساف ما كاف فيو مف أحكاؿ البؤس كالنعيـ

 

ذا خراجو، لئلنسافالسعادة  إيجاداف اليدؼ مف الرساالت ىك ك كا  حالة  إلىمف حالة الفقر كاالستعباد  كا 
الرخاء كالكرامة كعدـ استغبللو مف قبؿ المستأثريف كالمتنفذيف، فمماذا نرل الرسؿ كالعظماء يعيشكف حالة 

مسٌكغ ألف يعيش ذلؾ الرسكؿ التقٌشؼ، كيحرمكف أنفسيـ مف المتع التي ىي مباحة لكؿ الناس، ىؿ ىناؾ مف 
عمي  اإلماـأك ذلؾ العظيـ حياة الزىد كالتقٌشؼ لدرجة يراىا البعض بأنيا حالة البؤس كالشقاء.. نعتقد بأف 

)ع( قد أكضح لنا تمكـ األسباب مف خبلؿ كبلمو كلكف كمف خبلؿ الخبلصة التي استخمصيا الكاتب جكرج 
عمي )ع(، حيث يستخمص بعد  كاإلماـالنبي محمد )ص( جرداؽ مف حياة ىؤالء العظماء كفي مقدميـ 

حياة العظماء أف حياة بكذا العظيمة كالتي كانت تتصؼ بالقناعة كالزىد، كحياة ككنفكشيكس  إلىالتطٌرؽ 
، كحياة سقراط الذم لـ يكف يبٌدؿ عباءتو في الشتاء كال في الصيؼ، أيضاحاكـ الصيف التي اتصفت بالزىد 

كاف  كما يصفو اإلماـ »راب كالحجارة مف أف تناؿ قدميو الحافيتيف،  ككذلؾ حياة المسيح كال يمنع قسكةى الت
ككاف إداميو الجكع كسراجو بالميؿ القمر، كظبللو  ،يتكٌسد الحجرى كيمبس الخشفى كيأكؿ الخشب ،عمٌي صادقان 
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تكف لو زكجة تفتنيو كال  في الشتاء مشارؽ األرض كمغاربيا، كفاكيتو كريحانو ما تينبت األرض لمبيائـ. كلـ
 .«كلده ييحزنو كال ماؿه يمفتيو، كال طمعه ييذٌلو، داٌبتيو رجبله كخادمو يداه!

 

الخشف مف  إالكلقد كاف كصؼ الكاتب جكرج جرداؽ لحياة النبي محمد )ص( دقيقا، حيث كاف ال يأكؿ 
قد قيبضت عنو » بطنو مف اداميف المأكؿ، كفي حالة األكؿ فانو ال يشبع بؿ يترؾ مجاال لمعدتو، بؿ لـ يمؤل
كم عف زخارفيا كأٌنو كاف زاىدان متقشفان ال يأكؿ «. أطراؼ الدنيا ككطئت لغيره أكنافييا، كفيطـ عف رضاعيا، كزي

ذا أكؿ ال يشبع كلـ يمؤل بطنو في يـك  ،كأٌنو خرج مف الدنيا ػ كما يقكؿ أبك ذٌر الغفارم ،إاٌل خشفى المأكؿ كا 
اف إذا شبع مف التمر ال يشبع مف الخبز، كقد يمٌر بو ىبلؿه ثـ ىبلؿ ال يكقد في بيتو ناره كأٌنو ك ،مف طعاميف

 لخبز كال لطبخ!

 

مكتفيان مف دنياه بًطمريو، كمف طعمو »كاف خطبو  إحدلعمي )ع( حيث كصؼ نفسو في  اإلماـككذلؾ كاف 
في القناعة كالزىد أكثر مف أف  كمف المسكف بما ىك مف خصاص الفقراء دكف القصكر. كأف أخباره« بقرصيو

 تيحصى كأشير مف أف يقاـ عمييا دليؿ، كيكفي منيا ما أثبتناه في بعض فصكؿ ىذا الكتاب.

 

 كمف كاف حالو كذلؾ فاف حاؿ مف يتبعو كيقتدم بو ال غرك سيككف مثؿ حالو:

 رأياجو كبنيو، مكتفيان بيا ك كز ارم كاف قانعان بأرغفة يابسة مف خبز الشعير يأكميا فككاف أف صاحبو أبا ذٌر الغ"
 ".عف حالو ىذا كؿ الرضا مطمئنان إليو كؿ االطمئناف!

 

 الخشف المرقع: إالالذم كانت الدنيا بيف يديو كلكنو لـ يكف يمبس  اإلماـفيؿ ىناؾ أكثر زىدا مف ىذا 
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الناس،  إلىكخرج ما يمبسو سكل لباسا مف الصكؼ بو خركؽ، فرٌقعو كلبسو  (في أحد األياـ لـ يجد عمي )ع"
ما قد  اإلنسافه المرقعة مف الصكؼ تقمع في ذفمما المو بعض األنصار كالمياجريف أجابيـ: "اف لبس ى

 .(1)يشعر بو مف كبر، كتقيره عمى أف يتكاضع هلل، كتحممو عمى الخشكع حمبلن"

 

الناس، فاف مثؿ ىذا  رأفقكاف الحاكـ ىك الذم يمبس ما يمبسو أضعؼ الناس كيأكؿ مثؿ ما يأكؿ  فإذانعـ.. 
 الحاكـ ال غرك سيشعر بآالـ الفقراء كالمعكزيف كسيخمك قمبو مف الكبر كالخيبلء. 

 

 عمي )ع( يردد قائبل: اإلماـلذلؾ كاف 

كاهلل لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت مف راقعيا حتى قاؿ لي قائؿ اال تنبذىا عنؾ؟ فقمت اعزب عني  أما"
 .(2)"ل، ما لعمي كنعمة ال تبقى كلذة تفنىفعند الصباح يحمد القـك السر 

 

لحياة أكلئؾ الزاىديف يصؿ الى نتيجة كىك أف ىؤالء أصحاب  الكاتب جكرج جرداؽ مف خبلؿ استعراض
 رساالت ليـ في ىذه الرساالت نفسيا مادة االكتفاء كالشبع كالحياة.

 

نقؿ عف الحارث أنو قاؿ: كنت عند  عمي )ع( ليفضؿ أحدا عمى أحد فالناس عنده سكاء، فقد اإلماـكلـ يكف 
امرأتاف فقيرتاف مسكينتاف، فقاؿ: قد كجب حقكما عمينا  إنناعمي فجاءتو امرأتاف، قالتا، يا أمير المؤمنيف 

سكقنا، فاشتر لكٌؿ  إلىكنتما صادقتيف، ثـ أمر رجبل قائبل: انطمؽ بيما  إفكعمى كؿ ذم سعة مف المسمميف 
كؿ كاحدة منيما مف عطائي مائة درىـ، فمٌما كٌلتا سفرت  كأعطثبلثة أثكاب، كاحدة منيما كٌرا مف طعاـ، ك 

 كقالت: يا أمير المؤمنيف فٌضمني بما فٌضمؾ اهلل بو كشٌرفؾ، قاؿ: أحداىما
                                                           

1
  56، ْ 1ّهلاٚٞ، ضػثك اٌهؼّٓ اٌ ػٍٟ اِاَ اٌّرم١ٓ، - 
2
 160،اٌفطثح 350 ْ ٔٙط اٌثالغح، ِهغ ا١ٌّؿ ِؽّك ػثكٖ، قان اٌثالغح، ت١هٚخ، - 



 

139 

 

 كبماذا فٌضمني اهلل كشٌرفني؟

 قاؿ: صدقت، كما أنت؟

 قالت: أنا امرأة مف العرب كىذه مف المكالي.

 إسحاؽعمى كلد  إسماعيؿلكلد  رأيتما بيف المكحيف فما  قرأتثـ قاؿ: قد قاؿ: فتناكؿ شيئا مف األرض 
 .  (1)عمييما السبلـ فضبل كال جناح بعكضة
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 عمي )ع( ومحاسبتو الوالة: اإلمام

حتى ال  أفعاليـعمي )ع( ىك متابعة الكالة أكال بأكؿ كمحاسبتيـ عمى  اإلماـمف أىـ األمكر التي يتابعيا 
 إلىأحد كالتو عمى خطأ سكاء بالذىاب  إقداـسمعو  إلىيتناىى  إففي الخطأ كيتعٌكدكف عميو، فما  يتمادكف

أك أراضي ال تدخؿ في ممكيتيـ فانو يكتب  أمكاؿمكائد األغنياء التي يغيب عنيا الفقراء، أك االستيبلء عمى 
أحد عٌمالو  إلى، لذلؾ كتب محذرا كقد يعزليـ في حاؿ كانت ىناؾ خطيئة كبرل أك مخالفة صريحة إلييـ

 كتابا يحٌذره فيو مف غضب اهلل قبؿ غضب الناس بسبب االستحكاذ عمى أراض:  

كأخزيت أمانتؾ، بمغني أنؾ  إمامؾكنت فعمتو فقد أسخطت رٌبؾ كعصيت  ًإفٍ  أىٍمره "أما بعد فقد بمغني عنؾ 
ابؾ، كاعمـ أٌف حساب اهلل أعظـ حس إليٌ جٌردت األرض فأخذت ما تحت قدميؾ كأكمت ما تحت يديؾ، فارفع 

 .(1)مف حساب الناس كالسبلـ"

 

ال تطالو بسبب  اإلماـحيف شعر بأٌف يد  اإلماـابف عٍـّ لو كاف أحد كالتو فخاف األمانة كخذؿ  أفكيبدك 
 بالحرب حيث يقكؿ لو:  اإلماـانشغاؿ  أثناءكلعٌؿ ذلؾ  ،الظركؼ التي يمٌر بيا

ًربى  قدكاٍلعىديكا  ف عٌمؾ قد كمب،رأيت الزماف عمى اب"فىمىماا  كأمانة الناس قد خزيت، كىذه األمة قد فتكت  ،حى
  .(2)"كشغرت، قمبت البف عمؾ ظير المجف، ففارقتو مع المفارقيف، كخذلتو مع الخاذليف كخنتو مع الخائنيف

 

ستأثر بكؿ ما تحت يديو كلـ تكف جريمتو باألمر اليٌيف بؿ لقد اندفع في استغبلؿ أمكاؿ الفقراء كالمساكيف كا
عمي )ع( تذكيره بأفعالو  اإلماـ، كيأكؿ الحراـ كييك يعمـ بذلؾ، لذلؾ حاكؿ يتبلعب بيا كيتزٌكج ما يشاء

 :التي تحٌرـ استغبلؿ أمكاؿ الفقراء اإلسبلميةالشنيعة المخالفة لمشريعة 

                                                           
1
 525اـر١ان ِٕثاغ اٌٍاٌى١ٓ، ِهغ ٔٙط اٌثالغح ا١ٌٌٛٛ، وّاي اٌك٠ٓ ١ِصُ تٓ ػٍٟ تٓ ١ِصُ اٌثؽهأٟ، ْ - 
2
 .526-525ْ ،إٌّكن ٔفٍٗ - 
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كتنكح النساء مف أمكاؿ  اإلماءكيؼ تسبغ شرابا كطعاما كأنت تعمـ أنؾ تأكؿ حرامان كتشرب حراما كتبتاع "
 .(1)"اهلل عمييـ ىذه األمكاؿ كأحرز بيـ ىذه الببلد أفاءاليتامى كالمساكيف كالمؤمنيف كالمجاىديف الذيف 

 

عميو السبلـ لو كاف شديدا لدرجة أٌنو  اإلماـكيدٌلنا عمى أف السرقة التي قاـ بيا ىذا الرجؿ عظيمة أٌف تحذير 
، سيضربو بالسيؼ كىذا يعني أٌنو كاف يستحؽ القتؿ إليوف منو كاستطاع الكصكؿ تمكٌ  إفكاف يحٌذره بأنو 
بقدر ما ييتـ بأف تككف العقكبة عمى قدر الجـر فانو ال يتساىؿ مع الكالة في الخيانة،  كاإلماـعمى ما فعؿ، 

 ما يعني بأف الجريمة التي ارتكبيا ابف عٌمو كانت فادحة: 

ـٌ أمكنني اهلل منؾ إففانؾ  ىؤالء القكـ أمكاليـ إلىكاردد "فىاتاًؽ الماوى  كألضربٌنؾ  ألعذرٌف الى اهلل فيؾ لـ تفعؿ ث
 "دخؿ النار إالبسيفي الذم ما ضربت بو أحدان 

 

)ع( في أٌنو ال يستثني أحدا مف القصاص، ميما بمغت منزلتو كميما بمغ قربو مف  اإلماـكتتجٌممى لنا عدالة 
مف الحسف كالحسيف كىما كلداه كليما مف الشأف ما ليما،  اإلماـ إلىكأقرب  االماـ فميس ىناؾ أعٌز كأحب

ىما  ؿرسكؿ اهلل )ص(، حتى قاؿ فييما "الحسف كالحسيف سيدا شباب أىؿ الجنة" كقا إلىككانا أحب الناس 
 ، فقد قاؿ في كتابو:إلييماالشديد  اإلماـريحانتام" كمع ذلؾ كمع حٌب 

حتى  بإرادةظفرا مني كال  ما كانت ليما عندم ىكادة مثؿ الذم فعمتفىعىبل كالحسيف لك أٌف الحسف ككىالماًو " 
 . (2)"ماكأزيح الباطؿ عف مظممتي آخذ الحٌؽ منيما

 

                                                           
1
 ِٓ اٌفطثح ٔفٍٙا. - 
2
 .526-525ْ اٌثؽهأٟ، ١ِصُ تٓ ػٍٟ تٓ ١ِصُ اٌك٠ٓ وّاي ا١ٌٌٛٛ، اٌثالغح ٔٙط ِهغ اٌٍاٌى١ٓ، ِٕثاغ اـر١ان - 
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استغٌؿ األمكاؿ التي غنميا المسممكف حيث  كبمغو أٌف مصقمة بف ىبيرة الشيباني كىك عاممو عمى أردشيرخرة قد
بمغو عنو صحيحا، فبل ىكادة كال  كتابا يتكٌعده اف كاف ما إليو فأرسؿىـ قاـ بتكزيعيا عمى أقاربو دكف سكا
 محاباة كال مجاممة عند عمي )ع(:

تقسـ فيء المسمميف الذم حازتو ًإمىامىؾى أىناؾى كعصيت ًإلىيىؾى كنت قد فعمتو فقد أسخطت  إف"بمغني عنؾ أمر 
ب قكمؾ فك الذم فمؽ الحٌبة كبرا النسمة لئف رماحيـ كخيكليـ، كأريقت عميو دماؤىـ فيمف اعتامؾ مف أعرا

مىيا ىىكىانان كلىتىًخفافا  لؾلىتىًجدىفا  كاف ذلؾ حٌقان  ؽٍّ  عندمعى ًديًنؾى  بمحؽ دنياؾكال تيٍصًمٍح  رٌبؾًميزىانان فىبل تىٍستىًيٍف ًبحى
ؽا مىٍف ًقبىمىؾى كًقبىمىنىا  فتككف مف األخسريف أعماال فا حى يردكف سىكىاءه  ف في قسمة ىذا الفيءمف المسمميأىال كاً 
 .(1)"عندم عميو كيصدركف عنو

 

 ، فأقٌره عمييا يسيران ثـٌ عزلو:إياىااألشعث بف قيس كىك بأذربيجاف، ككاف عثماف كاٌله  إلىككتب 

اهلل لؾ، فما زلت تأكؿ رزقو، كتستمتع بنعمتو، كتذىب طٌيباتؾ في أٌياـ حياتؾ،  إمبلءغٌرؾ مف نفسؾ  إنما"
 . (2)بؿ كاحمؿ ما قبمؾ مف الفيء كال تجعؿ عمى نفسؾ سبيبل"فأق

 

عمي )ع( كمع خٌط عمي كمع عدالة عمي، فانو  اإلماـكبما أف معاكية بف أبي سفياف في حالة عداء دائـ مع 
عمي باألمكاؿ كالمناصب، ألنو يدرؾ بأف زعزعة الجبية الداخمية  اإلماـيحاكؿ استمالة الكالة الذيف يستخدميـ 

لـ يحاكؿ صاحبيا كبح  إذاعمى خط العدالة، فالنفس البشرية  تأثيراف خبلؿ استغبلؿ الكالة ىك األكثر م
في مف يسعى لمشيكات  الىعسريعة االنزالؽ، حيث يقكؿ ت فإنياجماحيا بالديف كالتقكل كحسف الخمؽ 

 :الدنيكية

                                                           
1
 528ْ اٌثؽهأٟ، ١ِصُ تٓ ػٍٟ تٓ ١ِصُ اٌك٠ٓ وّاي ا١ٌٌٛٛ، اٌثالغح ٔٙط ِهغ اٌٍاٌى١ٓ، ِٕثاغ اـر١ان - 
2
 388ْ  2، ضاٌثاللنٞ ظاته تٓ ٠ؽ١ٝ ٓت أؼّك االِاَ األِهاف، أٍٔاب - 
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يٍّفى ًلمنااًس حيبُّ الشايىكىاًت ًمفى النٍّسىاء كىاٍلبىًني ًة كىاألىٍنعىاـً )زي مى ٍيًؿ اٍلميسىكا ًة كىاٍلخى فى كىاٍلقىنىاًطيًر اٍلميقىنطىرىًة ًمفى الذاىىًب كىاٍلًفضا
ٍسفي اٍلمىآًب( يىاًة الدٍُّنيىا كىالٌموي ًعندىهي حي تىاعي اٍلحى ٍرًث ذىًلؾى مى كىاٍلحى
 (1). 

 

فقاـ بمراسمتو  أبيومنيـ زياد بف لذلؾ استغؿ معاكية حالة الضعؼ أماـ ىذه المغريات عند بعض الكالة ك  
جانبو خصكصا كأف زياد مف أىؿ  إلىكعرض عميو المغريات مف المناصب كاألمكاؿ لكي يستميمو  ،سٌرا

عمي )ع( بتمؾ  اإلماـجانب معاكية مكسبا كبيرا، فعرؼ  إلىكيعرؼ أىؿ الككفة جيدا، كيمثؿ كقكفو  ،الككفة
 و مف االنزالؽ في منزلؽ معاكية:تحذير زياد ابف أبي إلىالمراسبلت كسارع 

ىك الشيطاف يأتي المرء بيف يديو  فإنمايستنزؿ لٌبؾ كيستفٌؿ غربؾ فاحذره  إليؾقد عرفت أف معاكية قد كتب "
 .(2)"كمف خمفو، كعف يمينو كعف شمالو ليقتحـ غفمتو كيستمب غٌرتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 14آي ػّهاْ  - 
2
 528ْ اٌثؽهأٟ، ١ِصُ تٓ ػٍٟ تٓ ١ِصُ اٌك٠ٓ وّاي ا١ٌٌٛٛ، اٌثالغح ٔٙط ِهغ اٌٍاٌى١ٓ، ِٕثاغ اـر١ان - 



 

144 

 

 اىتمام االمام عمي )ع( بالعامل وأجر العامل

كاف ىناؾ اىتماـ بأف يحصؿ  فإذاالمكارد في الببلد،  إدارةعي كاالقتصادم يترتب عمى كيفية الكضع االجتما
العامؿ عمى حٌقو في عمؿ كريـ كأجر مجزو بدال مف ذىاب األمكاؿ لمف يتفرجكف فاف المجتمع سيككف مفعما 

 ىما األساس الذم تبنى عمييما المجتمعات. كاإلبداع اإلنتاجبالحيكية، كسيككف 

ضركرة االىتماـ بالعامؿ، كعدـ خمؽ الطبقية في المجتمع التي تخمؽ  إلىعمي )ع( كثيرا  اإلماـؾ أشار لذل
 ء كاألغنياء فقاؿ:اىٌكة كاسعة بيف الفقر 

 .(1)ما جاع فقير اال بما مٌتع بو غني"اف اهلل سبحانو جعؿ في أمكاؿ األغنياء أقكات الفقراء ف"

 

 لذلؾ قاؿ ألحد عمالو:

 .(2)"حسابؾ إليٌ جٌردت األرض فأخذت ما تحت قدميؾ، كأكمت ما تحت يديؾ فارفع "بمغني أنؾ 

حتى يعرؼ مقدار ما كصمو مف االستيبلء عمى األمكاؿ  لئلماـنعـ عمى الكالي أف يرفع حسابو بصكرة سريعة 
 التي كانت تحت يديو.

 

قرظة بف كعب، فقد جاءه  وممعا إلىعمي )ع( بالعماؿ كأجكرىـ مف خبلؿ خطبة  اإلماـكتتجٌمى اىتمامات 
كاليو  يأمرالذم جعؿ قرظة كاليا عمييـ كأخبركه بكجكد نير قد طمرتو األياـ، كطمبكا منو أف  اإلقميـأىالي 
عمي )ع( لـ يكف يقبؿ بالسخرة التي تعتبر مثؿ  اإلماـحفره مف خبلؿ تسخيرىـ لمعمؿ فيو، لكف  بإعادة

 فيو: كاليو جاء إلىالعبكدية لذلؾ كتب كتابا 

                                                           
1
 654ِهغ ٔٙط اٌثالغح ا١ٌٌٛٛ، وّاي اٌك٠ٓ ١ِصُ اتٓ ػٍٟ تٓ ١ِصُ اٌثؽهأٟ، تاب اٌّفران ِٓ ؼىُ أ١ِه اٌّؤ١ِٕٓ، ْ  - 
2
 525ْ ،إٌّكن ٔفٍٗ - 
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نيـ"أما بعد: فإف قكمان مف أىؿ عممؾ أتكني فذكركا أف ليـ نيران قد عفا كدرس،  إف حفركه عمرت ببلدىـ  كا 
لتأخذىـ بعممو كتجمعيـ لحفره  إليؾكقككا عمى كؿ خراجيـ، كزاد فيء المسمميف قبميـ. كسألكني الكتاب 

يـ إليؾ فإف كاف األمر في النير عمى ما كاإلنفاؽ عميو. كلست أرل أف اجبر أحدان عمى عمؿ يكرىو.. فادع
كصفكا، فمف أحب أف يعمؿ فمره بالعمؿ. كالنير لمف عمؿ دكف مف كرىو كلئف يعمركا كيقككا أحب إليا مف 

 .(1)أف يضعفكا. كالسبلـ"

 

عمي )ع( يحث عمى عمارة الببلد، كيشٌجع الناس عمى العمؿ مف  اإلماـأف  كمف خبلؿ الكتاب يتضح لنا
ية الخراج كلكنو ال يجبر أحدا عمى القياـ بعمؿ ليس مف اختصاصو باألساس، لذلؾ أكصى عاممو أجؿ تقك 

 :بأمريف ىاٌميف، ىما

 تضيو.ر أحد عمى العمؿ في ما ال ي أكراهأك  إجبارأكال: عدـ 

 .ثانيا: االختيار لمعامؿ بأف يقكـ بالعمؿ بنفسو، كلو أجر ما عمؿ كليس لآلخريف الحؽ في مشاركتو األجر

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 390، ْ 2٘ـ،  ض279وراب ظًّ ِٓ أٍٔاب األِهاف، االِاَ أؼّك تٓ ٠ؽ١ٝ تٓ ظاته اٌثاللنٞ اٌّرٛفٟ ٌٕح  - 
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 عمي )ع( وتحريم االحتكار اإلمام

كاف مف كصاياه )ع( لمالؾ األشتر، كىي عامة لجميع الكالة بأف يتفٌقد أمكر الرعٌية بنفسو لكي يمنع 
تجحؼ بالفريقيف، البائع كالمشترم، كمف لـ  االحتكار، كأف يككف البيع بيعا سمحان بمكازيف عدؿ كأسعار ال

بالطبقة الفقيرة كاف  اإلماـاالحتكار فعمى الكالي أف ينٌكؿ بو، كمف اىتمامات يستجب لمكالي بعد نييو عف 
 يكصي مالؾ األشتر بقكلو:

 .(1)"ثـ اهلل اهلل في الطبقة السفمى مف الذيف ال حيمة ليـ منف المساكيف كالمحتاجيف كأىؿ البؤس"

 

 لذلؾ قاؿ يكصي مالكا في النيي عف االحتكار:

احتكاران لممنافع كتحٌكما في البياعات كذلؾ باب مضٌرة ك  ضيقا فاحشا، كشٌحا قبيحا "كاعمـ أف في كثير منيـ
 .(2)لمعامة كعيب عمى الكالة فامنع مف االحتكار"

  .(3)"إسراؼفنٌكؿ بو كعاقبو في غير  إٌياه عد نييؾبرؼ حكران امف ق"ف

 

لشرعي عف ذلؾ في األجناس التي ، ككرد النيي اإليياكاالحتكار يعني حبس المنافع عف الناس عند الحاجة 
، كىي الحنطة كالشعير كالتمر كالزبيب كالسمف كالممح،  كالتحٌكـ في البياعات إليياكيكثر الحاجة  ايعـٌ نفعي

 .(4)يبيع عمى حكمو بمجٌرد اليكل مف غير رجكع الى شريعة أك عرؼ أم

 

 

                                                           
1
 548ْ اٌثؽهأٟ، ١ِصُ تٓ ػٍٟ تٓ ١ِصُ اٌك٠ٓ وّاي ا١ٌٌٛٛ، اٌثالغح ٔٙط ِهغ األِره، ٌّاٌه( ع) ػٍٟ االِاَ ػٙك ِٓ - 
2
  547إٌّكن ٔفٍٗ، ْ - 
3
 152االِاَ ػٍٟ ٔٛخ اٌؼكاٌح االٍٔا١ٔح، ظٛنض ظهقاق، ْ  - 
4
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 عمي )ع( بالفقراء اإلماماىتمام 

عمي )ع( اىتماما بالغا أكثر مف الفقراء فيـ الطبقة الضعيفة التي يمكف  اإلماـليس ىناؾ فئة حصمت عند 
أف يستغميا األغنياء في تنفيذ مآربيـ كيعاممكنيا بالتقتير كالحرماف، ككٌمما تفشى الفقر في المجتمع كٌمما جٌر 

بف حنيؼ عثماف  إلىعمي )ع( في كتاب  اإلماـالرتكاب الجرائـ لمحصكؿ عمى لقمة عيشو، يقكؿ  اإلنساف
 األنصارم ليعٌمـ الكالة بأف يكاسكا أنفسيـ بالفقراء:

يو ف إمامكـ قد اكتفى مف دنياه بطمرى ٌنكـ ال تقدركف عمى ذلؾ، كلكف  (1)"أال كا  كمف طيعًمًو بقرصيو، أال كا 
، فك  ٍفر ا أعينكني بكرع كاجتياد كعفةو كسدادو ا، كال أعددت اهلل ما كنزت مف دنياكـ ًتٍبرا كال اداخرت مف غنائميا كى

لبالي ثكبي طمرا، كال حيزت مف أرضيا شبرا"
(2). 

 

العيش الرغيد، كلكٌنو آثر اال أف  بإمكانومف كٌؿ مكاف، ككاف  إليوالذم كانت األمكاؿ تجبى  اإلماـىذا ىك 
 يساكم نفسو بالفقراء كيعيش آالميـ، كيتحٌسس حاجاتيـ، حيث يقكؿ:

ا العسؿ، كلباب ىذا القمح، كنسائج ىذا القٌز، كلكف ىييات أف "كلك شئت الىتديت الطريؽ إلى مصفى ىذ 
شعي إلى تخٌير األطًعمىة، كلعٌؿ بالحجاز أك اليمامة مف ال طمع لو في القرص كال  يغمبني ىكام، كيقكدني جى

كلي بطكفه غىرثى، كأكباد حٌرل"  .(3)عيد لو بالٌشبع، أك أبيت ًمٍبطانان كحى

 

ٌحكف بكؿ ما لدييـ مف راحة مف أجؿ راحة اآلخريف، كيعيشكف حياة الزىد حياة األنبياء الذيف يض نياإ
بيا أحده غيرىـ، لذلؾ كاف لزاما عمى كالة األمر أف  كالتقٌشؼ ألف جشكبة العيش التي يعيشيا الفقراء ال يشعر

 يضعكف آالـ الفقراء نصب أعينيـ:

                                                           
1
 ّٚه٠ٗ: اٌصٛب اٌثاٌٟ، ٚاٌٛفه اٌّاي. - 
2
 530أٟ، ِٓ وراب االِاَ )ع( اٌٝ ػصّاْ تٓ ؼ١ٕف، ْ ِهغ ٔٙط اٌثالغح ا١ٌٌٛٛ، ١ِصُ تٓ ػٍٟ تٓ ١ِصُ اٌثؽه - 
3
 530إٌّكن ٔفٍٗ ْ - 
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كاره الدىر، أك أككف أسكة ليـ في جشكبة "أأقنع مف نفسي أف يقاؿ ىذا أمير المؤمنيف كال أشاركيـ في م
مىفييا، أك المرسمة شغمييا تقمُّميا" مقت ليشغمني أكؿ الطيبات كالبييمة المىربكطة ىٌميا عى  . (1)العيش، فما خي

 

 )ع( يتصٌدؽ كىك يصٌمي لئبٌل يخرج الفقير مف المسجد دكف أف يجد مف يساعده: اإلماـلذلؾ كاف 

ـي الما  ًليُّكي ()ًإنامىا كى ـٍ رىاًكعيكفى ييٍؤتيكفى الزاكىاةى كىىي ةى كى وي كىرىسيكليوي كىالاًذيفى آمىنيكا الاًذيفى ييًقيميكفى الصابلى
 (2). 

 :إليوككاف يتصٌدؽ كىك صائـ فيحـر نفسو مف الطعاـ مع حاجتو 

ةه( اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى مىٰى أىنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري )كى
 (3). 

 

 الزكاة لمفقراء كيرل بأف فييا الكفاية لسد حاجتيـ لك أخرجيا األغنياء حيث يقكؿ: خراجبإككاف ييتـ 

جاع الفقراء فبظمـ  فإذا"لك عمـ اهلل أف زكاة األغنياء ال تكفي الفقراء، ألخرج ليـ مف غير زكاتيـ ما يقٌكييـ، 
 .(4)األغنياء ليـ"

 

عدـ  إلىعمي )ع( يرجع أسباب فقر الفقراء  اإلماـ ككما أكرد الباحث الدكتكر عباس ىاشـ بأف المسألة أف
 .(5)بإخراجيادفع األغنياء حقكؽ أمكاليـ، كأف ما فرضو اهلل تعالى في أمكاليـ مف حقكؽ تكفي لك قامكا 

 

 
                                                           

1
ٍّْٛ، ِهوى األتؽاز اٌؼمائك٠ح، لُ، ا٠هاْ، ِطثؼح ٌرانج، ٚ -   554٘ـ، 1419ْ، 1ٔٙط اٌثالغح، اٌّه٠ف اٌهٟ٘، ذؽم١ك ا١ٌّؿ فاني اٌؽ
2
 55اٌّائكج  - 
3
 9اٌؽّه  - 
4
٘ـ، 1405، 5٘ـ، ِؤٌٍح اٌهٌاٌح،975ٚي، اٌؼالِح ػالء اٌك٠ٓ ػٍٟ اٌّرمٟ تٓ ؼٍاَ اٌك٠ٓ إٌٙكٞ اٌّرٛفٟ ٌٕح وٕى اٌؼّاي فٟ ٌٕٓ األلٛاي ٚاألفؼا - 

 15824، ؼك٠س نلُ 310، ْ 6َ، ت١هٚخ، ٌثٕاْ،ض1985
5
 173َ، 2012ْ٘ـ، 1433، 1اٌرهاذ١ع١اخ اٌر١ّٕح االلرٕاق٠ح فٟ اٌفىه االٌالِٟ، قورٛن ػثً ٘اُِ،ٜ قان اٌٛالء، ت١هٚخ ٌثٕاْ، ٚ - 
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 عمي )ع( يحارب الطبقية واالستئثار اإلمام

ف، أجؿ منقكص، كعمؿ محفكظ، مف ىذه الدنيا، أثكياء مؤٌجمكف، كمدينكف مقتضك  تأممكفكما  إنكـعباد اهلل "
 إال، كالشر فيو إدبارا إالفرٌب دائب مضٌيع، كرٌب كادح خاسر، كقد أصبحتـ في زمف ال يزداد الخير فيو 

طمعا، فيذا أكاف قد قكيت عدتو، كعٌمت مكيدتو، كأمكنت فريستو،  إالكال الشيطاف في ىبلؾ الناس  ،إقباال
فقيرا يكابد فقرا، أك غنٌيا بٌدؿ نعمة اهلل كفرا، أك بخيبل  إال اضرب بطرفؾ حيث شئت مف الناس، فيؿ تبصر

اتخذ البخؿ بحؽ اهلل كفرا، أك متمٌردا كأٌف بأذنو عف سمع المكاعظ كقرا، أيف خياركـ كصمحاؤكـ، أيف أحراركـ 
 .(1)كسمحاؤكـ"

 

 عمي )ع( بحقوق الناس: اإلمامواىتمام  الخراج

ئجيـ، كعدـ المساس االناس كقضاء حك  إنصاؼيحٌثيـ عمى لخراج عمالو عمى ا إلىعمي )ع(  اإلماـكتب 
 بأمكاليـ:

" أما بعد، فاف مف لـ يحذر ما ىك صائر اليو، لـ يقدـ لنفسو ما لـ يحرزىا، كاعممكا أف ما كمفتـ بو يسير كأف 
كسفراء  ثكابو كثير.. فأنصفكا الناس مف أنفسكـ كاصبركا لحكائجيـ، فإنكـ خزاف الرعية، كككبلء األمة،

األئمة. ال تحسمكا أحدا عف حاجتو كال تحبسكه عف طمبتو، كال تبيعف لمناس في الخراج كسكة شتاء كال صيؼ 
كال دابة يعتممكف عمييا كال عبدا، كال تضربف أحدا سكطا لمكاف درىـ، كال تمسف ماؿ أحد مف الناس: مصؿ 

سبلـ، فإنو ال ينبغي لممسمـ أف يدع ذلؾ في كال معاىد إال أف تجدكا فرسا أك سبلحا يعدل بو عمى أىؿ اإل
 . (2)أيدم أعداء اإلسبلـ فيككف شككة عميو"

 

                                                           
1
 187، اٌكورٛن ٔثؽٟ إٌاٌػ، ْ 129ٔٙط اٌثالغح اٌفطثح  - 
2
 426-425ٔٙط اٌثالغح، اٌكورٛن ٔثؽٟ إٌاٌػ ْ  - 
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عمي )ع( يكصي عمالو عمى الخراج بأف ال يبيعكا الناس كسكة شتاء كال صيؼ، بؿ أف ال  اإلماـكراف 
، التي لمـ اإلنسانية قمة أنيايمجئكىـ لبيع مبلبسيـ أك دابة يعتممكف عمييا أك عبدا مف أجؿ تسديد ما عمييـ، 

 تحدث مف ام مف حكاـ الدنيا عمى مٌر التاريخ.

 

عمي )ع( يكصي كالتو بأف ييتمكا بعمارة األرض قبؿ االىتماـ بالخراج حيث جاء في عيده  اإلماـككاف 
 لمالؾ األشتر:

رة، كمف بالعما إال"كليكف نظرؾ في عمارة األرض أبمغ مف نظرؾ في استجبلب الخراج ألٌف ذلؾ ال يدؤؾ 
 .(1)قميبل" إالطمب الخراج بغير عمارة أخرب الببلد كأىمؾ العباد، كلـ يستقـ أمره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 546ِهغ ٔٙط اٌثالغح ا١ٌٌٛٛ، وّاي اٌك٠ٓ ١ِصُ تٓ ػٍٟ تٓ ١ِصُ اٌثؽهأٟ، ْ - 
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   :االنتصار لممظموم

عمي )ع( اىتمامو الشديد بالمظمكميف ككصاياه المشٌددة لكالتو كعمالو بأف ال ينتقصكا حٌؽ  اإلماـعرؼ عف 
ديو الحسف كالحسيف )ع( بأف يككنا لمظالـ خصما لقالو لك كال يظممكا حؽ أحد، ككاف مف ضمف كصاياه، ما 

 لممظمكـ عكنا، كفي ىذا الصدد يتحٌدث الكاتب جكرج جرداؽ:

عمي )ع( محاباة الكبراء كالمترفيف كاألغنياء عمى حساب الفقراء كالمستضعفيف،  اإلماـلـ يكف في عرؼ "
مف شٌدة الفقر، كالكقكؼ بكجو الظالـ ميما بمغ مف فميزاف الحؽ كالعدالة لديو ىك االنتصار لممظمكـ ميما بمغ 

يسير عمييا جميع  إنسانيةالغنى كالجاه كالثركة، كلـ يقتصر األمر عميو بؿ أكصى بيا بنيو لتككف قاعدة 
 ، فقد أكصى كلديو الحسف كالحسيف )ع( بقكلو:اإلنسانيةالبشر التائقيف لمعدالة 

ًلٍممى   ٍصمنا كى كيكنىا ًلمظااًلـً خى ٍكننا""كى ٍظميكـً عى
(1). 

 

 ككانت قاعدتو األساسية التي عٌبر عنيا لتبقى سراجا يستضيء بو طبٌلب الحؽ كالعدؿ:

 تى آخذ الحؽ منو".ح"الذليؿ عندم عزيز حتى آخذ الحؽ لو، كالعزيز عندم ذليؿ 

حكا صمحت صم فإذا)ع( خطابو لمعمماء ألنيـ المحكر الذم تتكجو مف خبللو بكصمة األمة  اإلماـكيكٌجو 
ذااألمة  الفساد، فيـ القدكة كىـ حممة العمـ كالشريعة، كيتكٌجب عمييـ أاٌل يسكتكا  إلىفسدكا فاف مصير األمة  كا 

 عف ظمـ الظالميف، كعمييـ أخذ حؽ المظمكميف: 

" (4)ظالـ كال سغب (3)عمى كٌظة (2)"كقد أخذ اهلل عمى العمماء أال يقاركا  .(5)مظمـك

                                                           
1
 177االِاَ ػٍٟ ٔٛخ اٌؼكاٌح االٍٔا١ٔح، ظٛنض ظهقاق، ْ - 
2
 ٠ٍىرٛا ال:  ٠مانٚا ال - 
3
ًّ  هللّا  إْ:  اٌّؼٕٝ ٚ ، ٌٗ ٠ؽً ال ِا أـمٖ ػٓ وٕا٠ح ٟ٘ ٚ ، اٌطؼاَ ِٓ االِرالء ػٕك اإلٍٔاْ ٠ؼرهٞ ِا:  اٌىظح -   قفغ اٌؼٍّاء ػٍٝ أٚظة ظالٌٗ ظ

 . اٌّظ١ٍِٛٓ ؼمٛق ٚأـم ، اٌظا١ٌّٓ
4
 . ؼمٛلٗ أـم ػٓ وٕا٠ح ٘ٛ ٚ ، اٌعٛع:  اٌٍغة - 
5
، ٚومٌه ِهغ ٔٙط اٌثالغح، وّاي اٌك٠ٓ ١ِصُ 91ْ 1كٖ، ِٓ ـطثح االِاَ ػٍٟ )ع( اٌّؼهٚفح تاٌّمّم١ح،قان اٌثالغح، ضٔٙط اٌثالغح، ِهغ ِؽّك ػث - 

 90٘ـ، 679ْتٓ ػٍٟ تٓ ١ِصُ اٌثؽهأٟ، اٌّرٛفٟ ٌٕح 
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عمي )ع( لكلديو الحسف كالحسيف )ع(، حيف أكصاىما بتقكل اهلل كمف ثـ عٌرج عمى  ـاإلماكتمؾ ىي كصية 
بأف يككنا لمظالـ خصما كلممظمـك عكنا كأف ال تأخذىما في اهلل لكمة الئـ،  أمرىماحيث  ،مسألة المظمكميف

 كأكصى كلده محمد بف الحنفية بمثمو.

كال تبكيا عمى شيء زكل عنكما منيا، قكال الحؽ، كارحما  "أكصيكما بتقكل اهلل، كال تبغيا الدنيا كاف بغتكما،
اليتيـ، كأعينا الصانع كاصنعا ألخرؽ، كككنا لمظالـ خصما كلممظمكـ عكنا، كال تأخذكما في اهلل لكمة الئـ، ثـ 

 . (1) ابف الحنفية، فقاؿ: أسمعت ما كصيتيما بو؟ قاؿ: نعـ، قاؿ كأكصيؾ بمثمو.." إلىنظر 

 

ييتـ بأف يذكر جميؿ كحسف صنيع كالتو، حتى ال يبخسيـ حٌقيـ، فكما كاف يحاسب الكالة  )ع( اإلماـككاف 
سعد بف مسعكد الثقفي،  إلىعمى التقصير، فانو ال ينسى ذكر جميؿ الصنع مف الكالة اآلخريف، حيث كتب 

 عاممو عمى المدائف كجكخى:

امامؾ فعؿ المتنٌزه العفيؼ، فقد حمدت "أٌما بعد فقد كٌفرت عمى المسمميف فيئيـ، كأطعت رٌبؾ، كنصحت 
 . (2)أمرؾ كرضيت ىديؾ، كأببت رشدؾ غفر اهلل لؾ كالسبلـ"

 

 

 

 

 
                                                           

1
، 2انْٚ، قان اٌع١ً ت١هٚخ، ٚ٘ـ، ذؽم١ك ػثك اٌٍالَ 337٘أِاٌٟ اٌىظاض، ػثك اٌهؼّٓ تٓ اٌؽك اٌثغكاقٞ إٌٙاٚٔكٞ اٌىظاظٟ، اٌّرٛفٟ ٌٕح  - 

 176ْ 1َ، ض1987٘ـ، 1407
2
  ، أتد اتاترٗ: اٌرماِد ٚه٠مرٗ.387، ْ 2، ضاٌثاللنٞ ظاته تٓ ٠ؽ١ٝ تٓ أؼّك االِاَأٍٔاب األِهاف،  - 
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 عمي )ع( بنظر العظماء اإلمام

عمي  اإلماـمف يتٌسـ بالفكر العميؽ كالرؤية الثاقبة كالركح الشفافة كصفاء الضمير يدرؾ العظمة الحقيقية عند 
عندما يركف ضكء  نيـفإيـ العصبية كتسيطر عمى عقكليـ المبادئ الجاىمية )ع(، أما أكلئؾ الذيف تتحٌكـ في

الشمس يغمضكف أعينيـ لكيبل يشع عمى أعماؽ قمكبيـ، فبل يركف اال الظممة الباطنة في ذكاتيـ المريضة، 
كؿ فضيمة ليذا الرجؿ العمبلؽ، الذم شمؿ نكره كؿ البشرية كلـ تحجبو محاكالت الطمس  إنكاركيحاكلكف 

 لتي مارسيا أعداؤه حقدا عميو كطمعا في الدنيا كزخرفيا.  ا

 

عمي )ع( أكبر مف أف تطمس نكره تمؾ المحاكالت البائسة مف مرضى النفكس كالقمكب، فمـ يستطع  اإلماـ
معاكية كىك الذم تسٌمط عمى رقاب المسمميف كجعؿ سٌب عمي )ع( سٌنة عمى المنابر لمدة تربك عمى ثمانيف 

يقتميـ كيعٌذبيـ كيحرميـ، لـ يستطع مع كؿ تمؾ األساليب أف يطمس  كأصحابوحقة أنصاره عاما كقاـ بمبل
حٌي فينيره بنكر القيـ كالمبادئ  نسانيإالمتأٌلؽ، كلقد شٌع نكر عمي )ع( ليصؿ الى كؿ ضمير  اإلماـنكر 

 التي تكافقت عمييا جميع األدياف السماكية. اإلنسانية

 

مي )ع( الكثير مف البشر ممف لـ يككنكا عمى مذىب أىؿ البيت )ع(، بؿ حتى ع اإلماـكمٌمف استضاء بنكر 
، لكف القيـ التي كانت تشع مف عمي كمبادئو جعمتيـ يقفكف مشدكىيف أماـ اإلسبلـممف لـ يككنكا عمى ديف 

 ىذه الشخصية العظيمة التي خٌمدىا التاريخ كما لـ يخٌمد أحدا مثميا سكل الرسكؿ األعظـ محمد )ص(. 

 

ككاف لنا شرؼ المقاء بأحد ىؤالء الكبار المستضيئيف بنكر اليداية حينما كنا ندرس الماجستير في جامعة 
ـ مع مجمكعة مف األخكة البحرينييف حيث كنا نزكر السيدة زينب )ع( في كؿ مٌرة 2007بيركت العربية سنة 

ديبمكماسييف الفمسطينييف سابقا، حيث جامعة بيركت، الدكتكر زىير غزاكم أحد المثقفيف كال إلىنسافر فييا 
البيت )ع( فطرد مف كظيفتو  أىؿكاف عضكا في حركة فتح كبسبب اطبلعو الكاسع التحؽ بمذىب 
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كديبمكماسي كما حصمت لو العديد مف المضايقات بالرغـ مف أٌنو كاف مف المعتدليف في فكرىـ، التقينا معو 
عمي  اإلماـأتعامؿ مع  إننيٌدم بيننا كبينو ككاف مما قالو "في مقر سكننا بالسيدة زينب )ع(، كدار حديث ك 

 )ع( كصديؽ لذلؾ اشعر بالقرب الدائـ منو كعدـ كجكد الحكاجز التي تفصمني عنو".

 

كلو  اإلماـبالفطرة كالبساطة مما جعمو يستشعر القرب الدائـ مف  اإلماـنعـ ىذا الرجؿ كاف يتعامؿ مع 
ـ، 2012رحمة اهلل تعالى سنة  إلىالصادؽ بيف الحقيقة كالنفي كقد انتقؿ  مؤلفات منيا  كتاب اإلماـ جعفر

 كدفف في دمشؽ حيث يسكف في مخٌيـ البرمكؾ ىناؾ. 

 

كالشخص اآلخر الذم تشٌرفت بالحديث معو ىك ذلؾ العمبلؽ المسيحي الكاتب جكرج جرداؽ مؤلؼ كتاب 
كف جنكب لبناف كتخرج مف الكمية البطريركية، " كلد في جديدة مرجعياإلنسانيةعمي صكت العدالة  اإلماـ"

 ـ.2014نكفمبر  6تكفى جكرج جرداؽ في 

 

كاف لي شرؼ الحديث معو قبؿ كفاتو بفترة ككاف يرقد في المستشفى دكف أف أعمـ، ككنا نبحث عف شخصية 
بو كلكف تشاركنا في عيد الغدير في البحريف فقررنا االتصاؿ بو كالطمب منو المشاركة، فقمت باالتصاؿ 

المفاجأة أنو كاف مريضا حيث كممتني زكجتو كأخبرتني بأف يرقد بالمستشفى كحيف عرؼ بأف الياتؼ مف 
البحريف طمب منيا الياتؼ ككٌممني بكؿ أدب كاحتراـ بالرغـ مف معاناتو مستفسرا عف سبب االتصاؿ كحيف 

فى كقاؿ: "يشٌرفني أف أشارككـ بالحديث أخبرتو بطمبنا المشاركة سٌر سركرا كبيرا كتأٌسؼ ألنو يرقد بالمستش
عف ىذه الشخصية العظيمة كلكف لؤلسؼ الشديد يمنعني المرض، أتمنى أف أقـك قريبا كأنا عمى استعداد 

 لممشاركة".
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لتدرؾ حقيقة  إالعمي )ع( "انؾ ما ضربت بعينيؾ صفحات ىذا التاريخ  اإلماـككاف مما قالو ىذا الرجؿ عف 
جبللوتجد في شخصياتو العظيمة مف أجمع الناس عمى حٌبو حقة، كىي أنؾ قٌمما   إجماعيـكاالنتصار لو،  كا 
 .(1)كالعطؼ عمى قضاياه" إجبللوطالب، كعمى  أبيعمى حب عمٌي بف 

 

كيقكؿ عنو أيضا "العظيـ الذم مٌد األفكار كالضمائر بما ال ينضب لو معيف كبما ال يؤثر فيو زماف كال مكاف 
طبٌلب الحٌؽ كالعدؿ في الناس، كأبه يستضٌؿ بأفيائو الكارفة مف شعركا بالظمـ يجكر  ليوإبو مبلذ يمجأ  فإذا

 .(2)يعمك كيصبح لو دكلة كسمطاف" كباإلثـعمى العدؿ كبالقسكة تكتسح العطؼ كبالشٌر يفترس الخير 

 

انطمؽ مف "كانو لمف مفاخرنا نحف العرب، أف يككف في تاريخنا أمثاؿ عمي الذم أكحى مثؿ ىذا الحب، ك 
أمره ال يعني حزبا مف األحزاب أك طائفة مف الطكائؼ أكثر  فإذاالنطاؽ الكاسع العاـ،  إلىنطاؽ الخصكصية 

ذامما يعني الناس جميعا،  ألٌف الصفات التي  إالسيرتو مصدر أدب رفيع في كٌؿ عصر كمصر، كما ذاؾ  كا 
كعالمية، حدكد  إنسانيةفات تجكز، بما فييا الظاىرة في أعمالو كأقكالو، ىي ص اإلماـتمٌيزت بيا شخصٌية 

التعاكف مف  إلىالزماف كالمكاف، كما تجكز حدكد األحزاب كالطكائؼ، كبمثؿ عمٌي يتكحد الناس كيتداعكف 
 .(3)أجؿ الخير"

 

الحسيف )ع( تأتي في  اإلماـعمي )ع( كابنو  اإلماـكلعٌؿ األبيات الخالدة التي نظميا أبك العبلء المعٌرم في 
)ع(، فتمكـ األبيات تتغمغؿ في النفكس حتى تبلمس شغاؼ القمكب، حتى  اإلماـٌدمة ما نظمو العظماء في مق

                                                           
1
 947االِاَ ػٍٟ ٔٛخ اٌؼكاٌح االٍٔا١ٔح، ظٛنض ظهقاق، ْ - 
2
 248إٌّكن ٔفٍٗ ْ  - 
3
 248 ْ ٔفٍٗ إٌّكن - 
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لكحة فٌنية رائعة  إنياليعجز المساف عف التعبير بما يختمج القمب مف معافو عميقة تتضٌمنو ىذه األبيات، 
  : (1)تعابيرىا كٌؿ مف لديو أدنى معرفة بأساسيات المغة إدراؾيستطيع 

 يديف عمي كابنو شػاىدافػػػػػػػػػػكعمى الدىر مف دماء الشي

 ياتو شػػػفقافػػػػػػػػػػػراف كفي أكلػػػػػػػػػؿ فجػػػػػػػفيما في أكاخر الميػ

 ثبتا في قميصو ليجيء الحشر مستعديا الى الرحمف

 

مب عظيـ المعٌرة، اذ مقدار العاطفة التي تتكٌىج في ق إلىيقكؿ جكرج جرداؽ في كصؼ ىذه األبيات: "فانظر 
اتسعت كعمقت ال بد ليا أف تحيي مثؿ ىذه المكحة  إذاعمي كابنو الحسيف، كاف العاطفة  اإلماـيتحٌدث عف 

 . (2)التي شارؾ في تككينيا كتمكينيا الخياؿ كالعقؿ جميعا"

 

الخالدة التي  ال يمكف أف نغفؿ تمؾ الممحمة فإنناعمي )ع(  اإلماـكعندما نذكر الشعراء الذيف نظمكا في 
 نظميا الشاعر المسيحي بكلس سبلمة:

 ذاب شقيااػػػػال تمتني ًغبا الع      فؽ عمٌيا    ػػػػػػػػػػػػػيا إلو األككاف أش

 ؾ األبديااػػػػػػػػػػػػػػالحؽ يبغي ثكاب         عامؿو في صعيد  أكلني أجر

 عمى شفتيااحؽ أنت أجريتو          ؽ لـ أقؿ غير ػػػػػػػػػػمصدرى الح

 دؽ البياف عمياا ػػػػػػػػػػػػػػفيمى غي      ح عمي     ػػػػػػػػػػػػػػأنت أليمتني مدي

 كيااػػػالبيػػػت قمبان آثرتػػػػػو عيس           ؿػػػػػػػػػػػػػير كأىػػػػػػػػػػػكتخيارتى لؤلم

                                                           
1
 949ػٍٟ ٔٛخ اٌؼكاٌح االٍٔا١ٔح، ظٛنض ظهقاق، ْ االِاَ - 
2
 949إٌّكن ٔفٍٗ، ْ - 
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 نبمو مؿء سرحة الدىر فياا             ىكذا كاف صير أحمد يضفي

 شعب يٌدعيو كيصطفيو كلياا           خر ػػػػػػػػػخ ال فػػػػػػػػػػػػػػر التاريىك فخ

 

ىك فخره لتاريخ  ماـاإلمف اهلل تعالى لو، كما أف  إلياماعمي )ع(  اإلماـنعـ فالشاعر المسيحي يعتبر مديح 
ا عمى الشيعة بؿ البشرية جمعاء بدال مف أف يككف فخرا لشعب محدكد، كليس اليكل ألمير المؤمنيف مقصكر 

ديانة سماكية أك  أملكؿ المنصفيف مف البشر سكاء كانكا مسيحييف أك مسمميف أك غيرىـ ممف ينتحمكف 
 :أرضية

 ؿ منصؼ شيعيااػػػػػػػػػػػػػػإف في ك      عةه ىيكاة عمٌي ػػػػػػػػػػػػػػال تىقيؿ شي

 كؿ طرؼ يرل الشعاع السنياا      إنما الشمس لمنكاظر عيد 

 

ت الممحمة التي نظميا ىذا الشاعر العظيـ، ممحمة رائعة استطاع مف خبلليا كصؼ حاؿ المسمميف بما كان
لـ يصفو أم شاعر، كمف دكف مكاربة، بؿ تحٌدث فييا عف الحكاـ األمكييف بأفعاليـ مستثنيا عمر بف عبد 

ى شرب الخمر كالسكر لدرجة العزيز الذم رفض الظمـ، كذاكرا أفعاؿ بف مركاف كالكليد بف يزيد الذم دأب عم
تمزيقو لمقرآف الكريـ معٌرجا عمى ىشاـ بف عبد الممؾ كحالد القسرم ثـ الحجاج، الى أف يصؿ الى ىذه 

 األبيات الرائعة:

 ف فرط حػػبو عمكيػا ػػػػػػعدا م جمجؿ الحؽ في المسيحػػػٌي حتى          

مقهػوه نبػكيػا ػػػػػػػػػػفمق   يه نبيػػا         ػػػػػمػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػإذا لػػػػػـ يك   ػػػػد كػاف خه

 كاخشعػي إنني أحب عميا  يا سماء اشيدم كيا أرض قرم           

 ػػػػػػعةه ىػػػػكاة عميو           إف في كؿ منصؼو شيعياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال تقػؿ شي 
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لعمؽ كعظمة ىذه  إدراكوعمي )ع( تدٌؿ عمى  اإلماـيدة رائعة في أما ابف أبي الحديد المعتزلي فقد نظـ قص
 الشخصية حيث يقكؿ:

 يا ىاـز األحزاب ال يثنيو عف          خكض الحػماـ مدجػج كمدرع 

 يا قالع الباب التي عف ىزىا            عجػزت أكؼ أربعكف كأربع 

 مستنزع لكال حدكثؾ قمت : انؾ جاعؿ الػ      أركاح في األشباح كال

 لكال مماتؾ قمت : انؾ باسط الػ       أرزاؽ تقدر في العطاء كتكسع 

فتصيبو المكنة بالرغـ مف أنو معركؼ بالخطابة كمشيكر  اإلماـالحديد أنو ال يستطيع مدح  أبيكيقكؿ ابف 
 بالقدرة عمييا كالتمكف منيا: 

 مصقع أنا في مديحؾ ألكف ال أىػػتدم        كأنا الخطيب اليبزرم ال 

 أأقكؿ فيػؾ سميدع كػػػػبل كال         حاشػا لمػػػػثمؾ أف يقاؿ سميدع  

 بؿ أنت في يـك القيامة حاكػـ         في العالمػػػػيف كشافػع كمشفػع  

  

عمي  اإلماـ الحديد المعتزلي لدرجة أنو يعتبر أف الحساب يكـ القيامة يقاس عمى حب أبيكيصؿ الحب بابف 
 كالمفزع في ذلؾ اليكـ كىذا يعني كما قاؿ الرسكؿ )ص(:)ع( فيك المبلذ 

 "حب عمي حسنة"

 يقكؿ ابف أبي الحديد:

 لي فيؾ معتػػػػػػقد سأكشؼ سػػره          فميصغ أرباب النيػػى كليسمعكا  
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 حر الصبابة فاعذلكني أك دعكا     ىي نفثة المصدكر يطفيء بردىا         

 مع ػػػع البرية مجػػػػػػػد نيا كال جػػم   ت الػ           ػػػػػا كانػػػدر مػػػػػػكالمػو لكال حيػػ 

 ػػا غدا كالمفزع ػػػػػكىك المبلذ لنػ    ػػػػػاد حسابنا          ػػػػػػػػػكاليو في يـك المعػػ 

  

يدم الم اإلماـأنني أىكل كؿ مف يتشٌيع لؾ يا عمي، بؿ أنو ينتظر  إاليقكؿ بالرغـ مف أنني مف المعتزلة 
 )ع( لنصرتو:

 ػتزاؿ كأننػػي          أىكل ألجمؾ كٌؿ مف يتشيعه  ػػػػػػكرأيت ديف االع

 مػع ػػػػػػػػـ كليكمػو أتػطػػػػػػػميػديكػػػػ ػف         ػكلقد عممػت بأنػػو ال بػد م 

 ع ػػػػػػػػـً أقبؿ زاخػػػران يتػػػدفػػيحميو مف جند اإللو كتػػائبه          كالي 

 رع ػػػػمشيكرة كرماح خط ش الؿ أبي الحديد صكاـر         فييا  

 

كذلؾ جبراف خميؿ جبراف الذم يقكؿ عنو جكرج جرداؽ بأنو الفناف العربي المبدع ظٌؿ طكؿ حياتو يبحث عف 
في أشخاص  كاإلنسانيةالكجكه الصافية مف خبلؿ صفحات التاريخ، رغبة منو في تجسيـ مثاليتو االجتماعية 

نيتشة مٌرة كالى بكذا، كالى كليـ ببليؾ كاضرابو ممف رأل أنيـ يجٌسمككف  إلىف كقد ىرع بقمبو مف لحـ كدم
 .(1)أشياء في نفسو يريد ليا بقاء أبدٌيا

 

في أركع مظاىره كأصفى  اإلنسانيىـ يمثمكف الكماؿ  فإذاقمبو،  ممئكا اإلنسانيةأف ثبلثة مف عظماء  غير
 صفاتو، كىـ المسيح كمحمد كعمي. 

                                                           
1
 951االِاَ ػٍٟ ٔٛخ اٌؼكاٌح االٍٔا١ٔح، ظٛنض ظهقاق، ْ  - 
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يقكؿ في عمي: "في عقيدتي أف ابف أبي طالب كاف أكؿ عربي الـز الركح الكمية، كجاكرىا، كسامرىا، كىك  
أكؿ عربي تناكلت شفتاه صدل أغانييا عمى مسمع قـك لـ يسمعكا بيا مف قبؿ، فتاىكا بيف مناىج ببلغتو، 

 اف مف أبناء الجاىمية.. كظممات ماضييـ، فمف أعجب بو كاف إعجابان مكثكقان بالفطرة، كمف خاصمو ك

 ثـ يقكؿ: مات عمي بف أبي طالب شييد عظمتو... 

 مات كالصبلة بيف شفتيو... 

 مات كفي قمبو شكؽ إلى ربو... 

كلـ يعرؼ العرب حقيقة مقامو كمقداره، حتى قاـ مف جيرانيـ الفرس أناس يدرككف الفارؽ بيف الجكىر 
 كالحصى.. 

 ممة كافية، غير أنني أتمثمو مبتسمان قبؿ أف يغمض عينيو عف ىذه األرض.. مات قبؿ أف يبمغ العالـ رسالتو كا

مات شأف جميع األنبياء الباصريف الذيف يأتكف إلى بمد ليس ببمدىـ، كفي زمف ليس بزمنيـ، كلكف لربؾ شأف 
 في ذلؾ، كىك أعمـ(.

طالب  أبيية، لقد مات ابف عمي بف أبي طالب )ع( بأنو أٌكؿ عربي الـز الركح الكمٌ  اإلماـجبراف يصؼ عف 
عمي )ع( يعيش في  اإلماـربو، كلـ يعرؼ العرب مقامو، لقد كاف  إلىكالصبلة بيف شفتيو كىك في شكؽ 

 مكاف غير مكانو كفي زماف غير زمانو، ألنيـ لـ يعرفكا قدره.

 

 عمي )ع(: اإلماـكماذا يقكؿ ميخائيؿ نعيمة عف 

رب رجبلن دانت لو المغة مثمما دانت البف أبي طالب، سكاء في "فأنا ما عرفت في كؿ مف قرأت ليـ مف الع
عظاتو الدينية، كخطبو الحماسة كرسائمو التكجييية، أك في تمؾ الشذكر المقتضبة التي كاف يطمقيا مف حيف 
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إلى حيف مشحكنة بالحكـ الزمنية كالركحية، كمتكىجة ببكارؽ اإليماف الحي كمدركة مف الجماؿ في البياف حد 
دكنما عنت أك  ليءالآلبمغت بيا الطبيعة حد الكماؿ، ككأنو البحر يقذؼ بتمؾ  ليءالآلجاز، فكأنيا اإلع
 .(1)عناء"

 

عمي )ع( مف المغة العربية كعدـ قدرة اآلخريف عمى مجاراتو فييا يأتي مف رجؿ  اإلماـىذا الكصؼ لتمٌكف 
معرفة بأساليبيا المغكية كالببلغية، يصؼ تمٌكف مسيحي يعد مف أكثر الناس تمٌكنا مف المغة العربٌية كآدابيا ك 

في  إليوعمي )ع( لـ يسبقو أحد كلف يصؿ  فاإلماـعمي )ع( كأٌنو البحر يقذؼ بالآللئ، كال غرك  اإلماـ
ببلغتو كتمٌكنو مف استخداـ أدكات المغة فيك الكاضع لعمـ النحك حيف أممى عمى تمميذه أبي السكد الدؤلي 

 قكاعده.

 

 ثـ يقكؿ:

يس بيف العرب مف صفت بصيرتو صفاء بصيرة اإلماـ عمي. كال مف أكتي المقدرة في اقتناص الصكر التي "ل
انعكست عمى بصيرتو كعرضيا في إطارو مف الركعة ىك السحر الحبلؿ. حتى سجعو، كىك كثير، يسطك 

السماء، فيي ما  عميؾ بألكانو كبمكسيقاه كال سطك القكافي التي تبدك كما لك أنيا ىبطت عمى الشاعر مف
اتخذت مكانيا مف أكاخر األبيات إال لتقـك بميمة يستحيؿ عمى غيرىا القياـ بيا، إنيا ىناؾ لتقكؿ أشياء ال 

 .تستطيع كممات غيرىا أف تقكليا، فيي كالغىمىؽ في القنطرة"

 .(2)ثـ يقكؿ: "اف عمٌيا لمف عمالقة الفكر كالركح كالبياف في كؿ زماف كمكاف"

 

ف   بخسو حقو أساء". أما النظاـ  فيقكؿ عف اإلماـ عمي )ع( "أنو محنة عمى المتكمـ إف كفاه حقو غبل كا 

                                                           
1
 953االِاَ ػٍٟ ٔٛخ اٌؼكاٌح االٍٔا١ٔح، ظٛنض ظهقاق، ْ - 
2
 954إٌّكن ٔفٍٗ ْ  - 



 

162 

 

 

عمي )ع(، انو يعٌبر عما في  لئلماـكما أصدؽ الكصؼ الذم كصفو الفيمسكؼ اإلنكميزم تكماس كارليؿ 
يعجز بما  اإلماـعميؽ بحب ىذه الشخصية التي سيطرت عمى عقمو كحكاسو فكصؼ  إحساسكجدانو مف 

يحبو كيعشقو كما يعٌبر كارليؿ  أف إالكىك يتابع سيرة ىذا العظيـ  المرءعف كصفو الشعراء كاألدباء، فبل يسع 
في شخصيات العظماء فيك شريؼ القدر عالي النفس،  إالألنو يتمتع بصفات تبدك متناقضة كلكنيا ال تجمع 

عة تمتزج بالرٌقة كالمطؼ كلكـ الصفات ال جانب شجاعتو فاف ىذه الشجا إلىالرحمة تفيض مف كجدانو كىك 
 في العظماء، يقكؿ:  إالتجتمع 

"أما عمي فبل يسعنا إال أف نحبو كنعشقو، فإنو فتى شريؼ القدر، عالي النفس، يفيض كجدانو رحمة كبران، 
 .(1)كيتمظى فؤاده نجدة كحماسة، ككاف أشجع مف ليث، كلكنيا شجاعة ممزكجة برقة، كلطؼ، كرأفة، كحناف"

 

عمي )ع(، كالتي  اإلماـأٌما الباركف الفرنسي كاٌرا ديفك فانو يتحٌدث عف الشجاعة الفريدة التي كاف يٌتصؼ بيا 
تفكؽ طاقة البشر العادم، ففي عٌز شبابو قاتؿ أشٌد األبطاؿ في قريش ككانت ضرباتو تشطر الفارس الى 

 شطريف:

ر كمعجزات، ففي مكقعة بدر كاف عميه كىك في العشريف جانب النبي كقاـ بمآث إلى"كحارب عميٌّ بطبل مغكارا 
شطريف اثنيف بضربة كاحدة مف سيفو، كفي أحد تسمح بسيؼ النبي ذم  إلىمف عمره يشطر الفارس القرشي 

الفقار فكاف يشؽ المغافر بضربات سيفو كيخرؽ الدركع، كفي اليجكـ عمى حصكف الييكد في خيبر، قمقؿ 
فعو فكؽ رأسو مٌتخذا منو ترسان مجٌنان، أٌما النبي فكاف يحبو كيثؽ بو ثقة عظيمة، كقد عميٌّ بابان مف حديد، ثـ ر 
 .  (2)عمي: مف كنت مكاله فعمٌي مكاله" إلىقاؿ ذات يكـ كىك يشير 

 

                                                           
1
  35َ 1993ِْىرثح ا٢قاب، اٌما٘هج،  ِؽّك اٌّصً األػٍٝ، ذِٛاي وان١ًٌ، ذؼه٠ة ِؽّك اٌٍثاػٟ، - 
2
، ٚ٘ما اٌّمطغ ذهظّح اٌّؤٌف ػٓ وراب "ِفىهٚا االٌالَ" ٌٍثانْٚ وانا ق٠فٛ تاٌٍغح 959االِاَ ػٍٟ ٔٛخ اٌؼكاٌح االٍٔا١ٔح ظٛنض ظهقاق، ْ  - 

 اٌفه١ٍٔح.
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 عمي )ع( يصف المتقين

ة يدعى ىماـ ككاف عمى درجة كبيرة مف الزىد كالتقكل حتى كاف يعد مف الزىاد الثماني أصحابوكاف أحد 
عمي )ع( أف يصؼ لو المتقيف كأٌنو يراىـ، ككاف  اإلماـ، طمب مف اإلسبلـالذيف اشتيركا بالزىد في صدر 

عمي )ع( يدرؾ بأف ىذا الرجؿ لشٌدة كرعو كتقكاه ال يستطيع تحٌمؿ الصفات التي سيذكرىا أمير  اإلماـ
عمي )ع(، فاضطر أمير عمى  أصرالمؤمنيف، لذلؾ كاف يصٌده كيتجٌنب الكصؼ المستفيض، لكف ىماـ 

المؤمنيف أف يصؼ لو المتٌقيف فصعؽ صعقة مات فييا، فقاؿ أمير المؤمنيف )ع(: ىكذا تفعؿ المكاعظ 
 بأىميا، أما كاهلل لقد كنت أخافيا عميو.

 

 عمي )ع(: اإلماـكمما جاء في قصتو مع 

 جكابو، ثـ قاؿ: المؤمنيف صؼ لي المتقيف حتى كأني أنظر، فتثاقؿ عميو السبلـ عىفٍ  يا أمير 

يا ىماـ اتؽ اهلل كأحسف فافى الماوى مع الذيف اتقكا كالذيف ىـ محسنكف، فمـ يقنع ىماـ بيذا القكؿ حتى عـز 
 عميو، فحمد اهلل كأثنى عميو كصمى عمى النبي محمد ثـ قاؿ: 

كاضع، خضعكا هلل "إٌف المتقيف في الدنيا ىـ أىؿ الفضائؿ، منطقيـ الصكاب، كممبسيـ االقتصاد، كمشييـ الت
بالطاعة، غاضيف أبصارىـ عٌما حٌرـ اهلل عٌز كجؿ، كاقفيف أسماعيـ عمى العمـ، نزلت منيـ أنفسيـ في 
الببلء، كالذم نزلت في الرخاء، رضى بالقضاء، لكال اآلجاؿ التي كتب اهلل ليـ لـ تستقر أركاحيـ في 

 أجسادىـ طرفة عيف، شكقان إلى الثكاب، كخكفان مف العقاب. 

 

عظـ الخالؽ في أنفسيـ، فصغر ما دكنو في أعينيـ، فيـ كالجٌنة كمف قد رآىا فيـ منٌعمكف، كىـ كالنار كمف 
قد رآىا، كىـ فييا معٌذبكف، قمكبيـ محزكنة، كشركرىـ مأمكنة، كأجسادىـ نحيفة، كحاجاتيـ خفيفة، كأنفسيـ 
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تيـ راحة طكيمة مربحة، يٌسرىا ليـ رٌب كريـ، عفيفة، كمعكنتيـ لئلسبلـ عظيمة، صبركا أٌيامان قصاران، فأعقب
 أرادتيـ الدنيا كلـ يريدكىا، كطمبتيـ فأعجزكىا.

 

أٌما الميؿ فصاٌفكف أقداميـ، تالكف ألجزاء القرآف، يرتمكنو ترتيبلن، يحزنكف بو أنفسيـ، كيستثيركف بو دكاء دائيـ، 
مٌركا بآية فييا تشكيؽ ركنكا إلييا طمعان،  كتييج أحزانيـ بكاءن عمى ذنكبيـ، ككجع كمكميـ كجراحيـ، فإذا

ذا مٌركا بآية فييا تخكيؼ، أصغكا إلييا مسامع  كتطمعت أنفسيـ إلييا شكقان، كظٌنكا أٌنيا نصب أعينيـ، كا 
قمكبيـ، كظٌنكا أٌف زفير جيٌنـ كشييقيا في أصكؿ آذانيـ، فيـ حانكف عمى أكساطيـ، كمفترشكف جباىيـ 

 ، يطمبكف إلى اهلل العظيـ في فكاؾ رقابيـ. كأكفيـ، كأطراؼ األقداـ 

 

أٌما النيار فحكماء عمماء، أبرار أتقياء، قد براىـ الخكؼ أمثاؿ القداح، ينظر إلييـ الناظر فيحسبيـ مرضى، 
كيقكؿ: قد خكلطكا، كقد خالط القكـ أمر عظيـ، إذا ىـ ذكركا عظمة اهلل تعالى، كشٌدة سمطانو، مع ما 

ت كأىكاؿ القيامة، أفزع ذلؾ قمكبيـ، كطاشت لو أحبلميـ، كذىمت لو عقكليـ، فإذا يخالطيـ مف ذكر المك 
 أشفقكا مف ذلؾ بادركا إلى اهلل باألعماؿ الزاكية، ال يرضكف باليسير، كال يستكثركف لو الكثير. 

 

فسي مف ىـ ألنفسيـ مٌتيمكف، كمف أعماليـ مشفقكف، إذا زكي أحدىـ خاؼ مٌما يقكلكف، فيقكؿ: أنا أعمـ بن
غيرم، كرٌبي أعمـ بي مٌني، الميـ ال تؤاخذني بما يقكلكف، كاجعمني خيران مٌما يظٌنكف، كاغفر لي ما ال 

 يعممكف، إٌنؾ عبٌلـ الغيكب. 

 

يمانان في يقيف، حرصان في عمـ، ككيسان في  فمف عبلمة أحدىـ أٌنؾ ترل لو قٌكة في ديف، كخكفان في ليف، كا 
في فقو، كعممان في حمـ، كقصدان في غنى، كخشكعان في عبادة، كتجٌمبلن في فاقة،  رفؽ، كشفقة في نفقة، كفيما
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عطاء في حؽ، كرفقان في كسب، كطمبان في حبلؿ، كنشاطان في ىدل،  كصبران في شٌدة، كرحمة لممجيكد، كا 
 كتحرجان عف طمع، كبران في استقامة، كاعتصامان عند شيكة. 

 

صاء عممو مستبطئان لنفسو في العمؿ، يعمؿ األعماؿ الصالحة، كىك عمى ال يغٌره ثناء مف جيمو، كال يدع إح
كجؿ، يمسي كىٌمو الشكر، يصبح كىٌمو الذكر، يبيت حذران، كيصبح فرحان حذران لما حذر مف الغفمة، فرحان بما 

 أصاب مف الفضؿ كالرحمة. 

 

يحذر، كقٌرة عينو فيما ال يزكؿ،  إف استصعبت عميو نفسو فيما تكره، لـ يعطيا سؤليا فيما ىكيت، فرحو فيما
كزىادتو فيما يفنى، يمزج الحمـ بالعمـ، كيمزج العمـ بالعمؿ، تراه بعيدان كسمو، دائمان نشاطو، قريبان أممو، قميبلن 
زلىميو، خاشعان قمبو، قانعة نفسو، متغٌيبان جيمو، سيبلن أمره، حريزان دينو، ميتة شيكتو، مكظكمان غيظو، صافيان 

يحدث األصدقاء بالذم يؤتمف عميو، كال يكتـ شيادة األعداء، ال يعمؿ شيئان رئاء، كال يتركو  خمقو، ال
 استحياء. 

 

الخير منو مأمكؿ، كالشر منو مأمكف، إف كاف في الغافميف كتب في الذاكريف، يعفك عٌمف ظممو، كيعطي مف 
حشو، لٌينان قكلو، غائبان مكره، كثيران حرمو، كيصؿ مف قطعو، ال يعزب حممو، كال يعجز فيما يزينو، بعيدان ف

 معركفو، حسنان فعمو، مقببلن خيره، مدبران شٌره، فيك في الزالزؿ كقكر، كفي المكارة صبكر، كفي الرخاء شككر. 

 

ال يحيؼ عمى مف يبغض، كال يأثـ فيمف يحب، كال يٌدعي ما ليس لو، كال يجحد حٌقان ىك عميو، يعترؼ بالحؽ 
ال يضيع ما استحفظ، كال ينابز باأللقاب، ال يبغي كال ييـ بو، كال يضار بالجار، كال  قبؿ أف يشيد عميو،
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يشمت بالمصائب، سريع إلى الصكاب، مؤد لؤلمانات، بطئ عف المنكرات، يأمر بالمعركؼ، كينيى عف 
 المنكر، ال يدخؿ في الدنيا بجيؿ، كال يخرج مف الحؽ. 

 

ف ضحؾ لـ يعؿ بو الصكت، قانع بالذم لو، ال يجمح بو الغيظ، كال يغمبو  إف صمت لـ يغمو الصمت، كا 
اليكل، كال يقيره الشح، كال يطمع فيما ليس لو، يخالط الناس ليعمـ، كيصمت ليسمـ، كيسأؿ ليفيـ، ال ينصت 
 لمخير ليعجز بو، كال يتكٌمـ بو ليتجبر عمى مف سكاه، إف بغي عميو صبر، حٌتى يككف اهلل جؿ ذكره ينتقـ لو. 

 

سو منو في عناء، كالناس منو في رجاء، أتعب نفسو آلخرتو، كأراح الناس مف نفسو، بعده عٌمف تباعد عنو نف
بغض كنزاىة، كدنكه مٌمف دنا منو ليف كرحمة، ليس تباعده تكٌبران كال عظمة، كال دنٌكه خديعة كال خبلبة، بؿ 

 .(1) بر(يقتدم بمف كاف قبمو مف أىؿ الخير، كىك إماـ لمف خمفو مف أىؿ ال

 

معانييا مف القرآف  اإلماـعمي )ع( التي استميـ  اإلماـكقد استفاد الشاعر الشيخ حسف الدمستاني مف خطبة 
 الكريـ فنظـ قصيدتو البلمية في كصؼ المتقيف حيث يقكؿ ككأٌنو يبالغ في كصفيـ:

 نحؼ الجسكـ فبل يدرل إذا ركعكا        قسٌي نبؿ ىـ أـ رٌكع نبؿ؟

 

ىذا فاف ىذه المبالغة تعتبر مف المدح المحمكد، ألنيا تصكر حاؿ المؤمنيف الذيف يقضكف ليميـ كلكف مع كؿ 
 قياما هلل تعالى كما قاؿ تعالى في القرآف المجيد:

ـى  يىنا بانىا اٍصًرٍؼ عىناا عىذىابى جى ًقيىامان كىالاًذيفى يىقيكليكفى رى دان كى ـٍ سيجا بًٍّي ًإفا عىذىابىيىا كىافى غىرىامان ًإنايىا "كىالاًذيفى يىًبيتيكفى ًلرى
ميقىامان "  .(1)سىاءىٍت ميٍستىقىٌران كى

                                                           
1
 403-397٘ـ، ْ 1419، ٌٕح 1اْ، ِٚطثؼح ٌرانج، لُ، ا٠ه ٔٙط اٌثالغح، ذؽم١ك فاني اٌؽٍْٛ، ِهوى األتؽاز اٌؼمائك٠ح، - 
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كلعؿ الشاعر الدمستاني تأثر بخطبة اإلماـ عمي )ع( في كصؼ المتقيف كما يكضح ذلؾ الدكتكر الشيخ عبد 
 ، إذ يستشيد الفضمي بخطبة المتقيف:(2)اليادم الفضمي في مقدمتو لديكاف الدمستاني

دىـ نحيفة، أما الميؿ فصافكف أقداميـ، تاليف ألجزاء القرآف..يطمبكف إلى اهلل تعالى في فكاؾ "أجسا
رقابيـ..كأما النيار:ينظر إلييـ الناظر فيحسبيـ مرضى، كما بالقكـ مف مرض كيقكؿ قد خكلطكا، كلقد 

 .(3) خالطيـ أمر عظيـ، ال يرضكف مف أعماليـ القميؿ، كال يستكثركف الكثير.."

 لؾ في خطبة أخرل:ككذ

"ميره
 .(7)الشفاه مف الدعاء" (6)البطكف مف الصياـ، ذبؿ (5)العيكف مف البكاء، خمص (4)

 

لقد كاف تأثير القرآف الكريـ كأحاديث الرسكؿ )ص( كخطب اإلماـ عمي )ع( كاضحا في أشعار الدمستاني 
حية التي تجعؿ ىذا النكع مف الناس حتى ليكاد يتفٌرد بأسمكبو األدبي الخاص في التركيز عمى الجكانب الرك 

زاىديف في ممذات الدنيا، متكجييف إلى خالقيـ عندما يناـ الناس كينشغمكف بممذاتيـ الدنيكية، فيقؼ ىؤالء 
كالدمكع تنحدر مف كجناتيـ طالبيف مف اهلل تعالى أف يعتؽ رقابيـ مف النار، كقد نحمت أجسادىـ حتى ليخٌيؿ 

 كنيـ غير ذلؾ ألف الشكؽ إلى خالقيـ قد جعميـ مثؿ المجانيف.إلى الناظر بأنيـ مرضى، كل

 

                                                                                                                                                                                           
1
 .66-64اٌفهلاْ: - 
2
 قان٘ـ، 1181ذٛفٟ  اٌم١ً ػثك ِٓ اٌثؽهأٟ اٌكٍِرأٟ ١٘ف تٓ إتها١ُ٘ تٓ ـٍف تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك تٓ اٌؽٍٓ ا١ٌّؿ ،ق٠ٛاْ ا١ٌّؿ ؼٍٓ اٌكٍِرأٟ - 

 .2005َ/٘ـ1426 ،1ت١هٚخ،ٚ اٌّهذٙٝ
3
 444ْ 193َ، اٌفطثح نلُ 1993٘ـ/1413، 2، ت١هٚخ،ِٚهغ ِؽّك ػثكٖ، قان اٌثالغح ٔٙط اٌثالغح، - 
4
ْهُٖ اٌؼ١ْٛ -  َهٖ، ٚ٘ٛ ػٍٝ ١ٔغح أفَؼً اٌمٞ ٠عّغ ػٍٝ فُْؼً، وأؼّه ُٚؼّه، ِأـٛل ِٓ «: ُِ ِْ َهَْ٘د َػ١ُُْٕٗ »ظّغ أ ا١ٌمُٙا. « َِ َّ د َؼ ّٙ  إلا فٍكخ أٚ ات١
5
ُه٘ا. -  ِِ ا َٛ َ٘ ّْٓ اٌثطْٛ:   ـُ
6
٠ثِ  -  َٚ  ٍْد ٌم٘اب اٌّه٠ك.َلتٍَُْد ِفَرُُٗ: َظفّد 
7
 287ْ 121ٔٙط اٌثالغح، ِٕكن ٌاتك، اٌفطثح  - 
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كلعٌؿ المتصٌكفة قد صٌكركا مثؿ ىذه الحاالت تأثرا بزىد رسكؿ اهلل )ص( كتأٌسيا بحياتو كحياة مف تبعو مف 
الزاىديف سكاء مف الصحابة أك التابعيف، كصفيـ الحسف البصرم بقكلو "أدركت مف صدكر ىذه األٌمة قكما 

إذا جٌنيـ الميؿ فقياـه عمى أطرافيـ، يفترشكف كجكىيـ، تجرم دمكعيـ عمى خدكدىـ، يناجكف مكالىـ في  كانكا
 .(1)فكاؾ رقابيـ"

 

كقد سمؾ ابف الفارض سمكؾ المتصٌكفيف في العبادات كنظـ ليا كثيرا حتى اشتير بيا، ككاف لو ديكانو 
 الخاص الذم يبدأ بقصيدتو التي يقكؿ فييا:

 ف يطكم البيد طٌي             منعمان عٌرج عمى كثباف طيٌ سائؽى األظعا

 

كيقكؿ النابمسي في شرحيا بأف سائؽ األظعاف ىك اهلل تعالى، كاألظعاف الناس، ككثباف طٌي كناية عف 
المقامات المحمدية، التي عددىا كرماؿ الكثيب، فكأنو يمتمس منو تعالى أف يكصمو إلييا كما يكصؿ جميع 

 . (2)ا"المؤمنيف إليي

 

كلكف الدمستاني يختمؼ في تصكير شعره عف المتصٌكفة، فيك كاف شاركيـ في كصؼ الزاىديف إال أف 
المعاني التي كاف يتناكليا يستميميا مف القرآف بصكرة مباشرة أك مف أحاديث الرسكؿ )ص( كاإلماـ عمي 

يشٌبو حاؿ المكصكؼ كالممدكح بحاؿ )ع(، فبل يستخدـ الرمكز لئلشارة إلى المعنى بؿ يصٌكر المعنى مباشرة ك 
 المريض ليقرب المعنى إلى ذىف السامع، كىك ما يبدك جميا في قكؿ الدمستاني:

 أال ترل أكليػاء اهلل قد ىجػػػػػػػػػػػرت             طيب الكرل في الدياجي منيـ المقؿي 

 دمع منيمػػػػػػػػػؿي يدعكف رٌبػػػػػػيـ في فػػؾ عنقيػػػػػـ              مػػف رؽ ذنبيـ كال 
                                                           

1
 197، ْ.2ٚ َ،1971 اٌما٘هج، ا١ًٌٕ، وٛن١ُٔ اٌّؼانف، قان ٚٔمكٖ، اٌّؼه فٟ فٕٛي ِٛلٟ، اٌكورٛن ١٘ف، - 
2
 ١٘210ف، ق.ِٛلٟ،  ِٕكن ٌاتك، ْ - 
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 ـ أـ ركػػػػػػػع بتػػػػػػػؿي ػػػػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػٌي نبػػػػػػػػقس    ػػعكا          ػػـك فبل يدرل إذا ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنحؼ الجس

 عمش العيكف بكػػػػػى ما غٌبيا الحكؿي     خمص البطكف طكل ذبؿ الشفاه ظمى          

 ػػبل حاشاىـ الخبػػػؿي ػػػػػػػػػػػػأك خكلطكا خبػػػ  ى كما بالقكـ مف مرض            ػػػػػػػػػػػػػػػيقاؿ مرض 

 

ككعادتو يرٌكز الدمستاني عمى الخصاؿ المعنكية في ممدكحيو كال سٌيما تمؾ المرتبطة بتزكية النفس كطكؿ 
ًقيىامان"، كما يرٌكز دائما العبادة كقياـ الميؿ الذم استميـ معانيو مف القرآف الكريـ "كىالاًذيفى يى  دان كى ـٍ سيجا بًٍّي ًبيتيكفى ًلرى

عمى عنصر الشجاعة البعيدة عف التيٌكر كالتي ال تستخدـ إال في خدمة الديف كتشييده فيقكؿ في مدح أىؿ 
 البيت )ع(:

 خميصكف صٌكامكف أكثر دىرىـ              منيبكف قٌكامكف جنح ليالي

لٌدعا       ثقاؿه بيا في السمـ غيري ثقاؿً ضحكككف بٌكاؤكف في الحرب كا
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 71ا١ٌّؿ ؼٍٓ، ْ اٌكٍِرأٟ، - 
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 )ع( اإلمامالتضّرع والخشوع عند 

عمي )ع( الركحية كتضٌرعو كخشيتو مف اهلل تعالى، كما يعجز القمـ عف  اإلماـيعجز المساف عف كصؼ حياة 
 كتقكاه كزىده في ىذه الحياة الدنيا. اإلماـالكتابة كىك يخٌط عف كرع 

 

 إلىفمنو يستميمكف دركس التضٌرع  ،المتٌقيف كىك المعٌمـ األكؿ لمزاىديف كالخاشعيف إماـ)ع( ىك عمي  اإلماـ
 اهلل تعالى كمنو يخٌطكف طريؽ حياتيـ الركحية.

 

جاءه أحد اصحبو المخمصيف يكما يطمب منو أف يعٌممو دعاء ينشره بيف الناس، فعٌممو دعاء كميؿ الذم يقرأه 
اهلل تعالى  إلىكالخشكع  التذلؿيعيش حياة  المرءما يتضٌمف مف معاف رائعة تجعؿ المؤمنكف كؿ ليمة جمعة ل

 كىك يتنٌقؿ بيف فقراتو..

 

"الميـٌ إٌني أسألؾ برحمتؾ اٌلتي كسعت كٌؿ شيء، كبقٌكتؾ اٌلتي قيرت بيا كٌؿ شيء، كخضع ليا كٌؿ شيء،  
اٌلتي ال يقكـ ليا شيء، كبعظمتؾ اٌلتي كذٌؿ ليا كٌؿ شيء، كبجبركتؾ اٌلتي غمبت بيا كٌؿ شيء، كبعٌزتؾ 

مؤلت كٌؿ شيء، كبسمطانؾ اٌلذم عبل كٌؿ شيء، كبكجيؾ الباقي بعد فناء كٌؿ شيء، كبأسمائؾ اٌلتي مؤلت 
أركاف كٌؿ شيء، كبعممؾ اٌلذم أحاط بكٌؿ شيء، كبنكر كجيؾ اٌلذم أضاء لو كٌؿ شيء، يا نكر يا قٌدكس، يا 

 يف". أٌكؿ األٌكليف، كيا آخر اآلخر 

 

ابتدأ االماـ )ع( الدعاء بسؤاؿ اهلل تعالى برحمتو الكاسعة، كالتي شممت كؿ المكجكدات بمختمؼ تنكعاتيا مف 
انساف كحيكاف كطير كنبات بؿ كؿ شيء في ىذا الككف العريض، ثـ عٌرج عمى ذكر القٌكة كالجبركت كالعٌزة 
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البقاء كأسماء اهلل تعالى كعممو كنكر  إلىاف كالعظمة، كيستمر الدعاء بتعداد صفات اهلل تعالى مف السمط
  كجيو، كىي مداخؿ تمثؿ ادبا رفيعا في التخاطب مع اهلل تعالى كىي بمثابة المفاتيح لسؤاؿ اهلل تعالى. 

 

في طمب المغفرة مف كؿ الذنكب، خصكصا تمؾ  اإلماـبعد التأدب الكبير في مخاطبة اهلل تعالى يدخؿ 
العصـ مثؿ شرب الخمر، كالمعب بالقمار، كتنزؿ النقـ كىي نقض العيد، كظيكر الذنكب الكبيرة التي تيتؾ 

الفاحشة، كشيكع الكذب، كالحكـ بغير ما أنزؿ اهلل، كمنع الزكاة كتطفيؼ الكيؿ.، ككذلؾ التي تغٌير نعـ اهلل 
سكء النية،  كبيف قبكؿ الدعاء كىي اإلنسافالصبلة، كتحكؿ بيف  كتأخيرتعالى عمى العبد كمنيا قطع الرحـ 

كخبث السريرة، كالنفاؽ مع اإلخكاف، كترؾ التصديؽ باإلجابة، كتأخير الصبلة المفركضة حتى تذىب 
 المظمكـ. إعانةكالتي منيا ترؾ  اإلنسافأكقاتيا.، كتمؾ الذنكب التي تنزؿ الببلء عمى 

 

قـ، الميـ اغفر لي الذنكب "الميـ اغفر لي الذنكب التي تيتؾ العصـ، الميـ اغفر لي الذنكب التي تنزؿ الن
التي تغير النعـ، الميـ اغفر لي الذنكب التي تحبس الدعاء، الميـ اغفر لي الذنكب التي تنزؿ الببلء ، الميـ 

 اغفر لي كؿ ذنب اذنبتو ككؿ خطيئة اخطأتيا". 

 

غكار ىذا تمؾ ىي شذرات مف بعض ما احتكاه ىذا الدعاء العظيـ مف معاف عميقة كلك تعٌمقنا أكثر لسبر أ
اهلل  إلىقٌمة التذٌلؿ كالخشكع  إلىعمي )ع( كعمؽ معانيو ككمماتو التي تصؿ  اإلماـالدعاء ألدركنا عظمة 

 تعالى.

 

بشر بعدىما، لدرجة  إليوأٌما خشكعو في الصبلة فقد تعٌممو مف رسكؿ اهلل )ص( كىك مما لـ يستطع الكصكؿ 
ندما تصٌدؽ بالخاتـ عمى فقير لـ يجد مف يكسكه أك يتصٌدؽ أف القرآف الكريـ نزؿ في حٌقو كىك راكع يصٌمي ع
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اهلل تعالى، ففيـ الفقير كنزع  إلىفي قٌمة الخشكع ىك عمي )ع( عمى الفقير بخنصره ك  اإلماـعميو، فأشار 
 الخاتـ مف يد عمي )ع(، فأنزؿ اهلل تعالى فيو:

ـي الماوي كىرىسيكليوي كىالاًذيفى آمىنيكاٍ  ًليُّكي ( )ًإنامىا كى ـٍ رىاًكعيكفى ييٍؤتيكفى الزاكىاةى كىىي الاًذيفى ييًقيميكفى الصابلةى كى
 (1). 

 

كالتي تأمر بالمعركؼ كتنيى عف  ،اإلسبلـكرسكلو كالتي تؤٌدب صاحبيا بآداب  اهللالصبلة التي يحبيا  إنيا
عده أحد، فيتصٌدؽ المنكر، كأم معركؼ أكبر مف التصٌدؽ عمى فقير أتى يسأؿ الناس لشٌدة حاجتو فمـ يسا

 اهلل تعالى. إلىعمي )ع( كىك في حاؿ الرككع الذم يمٌثؿ قٌمة الخضكع كالتذٌلؿ  اإلماـ

 

في صبلتو يركم أبك الدرداء: كنا جمكسان في مجمسو في مسجد  (عمي )ع اإلماـكفي مسألة خشكع كتضٌرع 
 رداء: رسكؿ اهلل )ص(، فتذاكرنا أعماؿ أىؿ بدر كبيعة الرضكاف، فقاؿ أبك الد

 يا قكـ أال أخبركـ بأقٌؿ القكـ ماالن كأكثرىـ كرعان كأشٌدىـ اجتيادان في العبادة؟ قالكا:مف؟

 قاؿ: أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب )ع( .  

اهلل إف كاف في جماعة أىؿ المجمس إال معرضه عنو بكجيو، ثـ انتدب لو رجؿه مف األنصار فقاؿ ا قاؿ: فك 
 مت بكممة ما كافقؾ عمييا أحده منذ أتيت بيا .. فقاؿ أبك الدرداء: لو: يا عكيمر: لقد تكمٌ 

النجار، كقد  2يا قكـ: إني قائؿه ما رأيتي كليقٍؿ كٌؿ قكـ منكـ ما رأكا، شيدت عمي بف أبي طالب بشكيحطات
ؽى بمنزلو، النخؿ، فافتقدتو كبىعيد عمٌي مكانو، فقمت: لحً  3اعتزؿ عف مكاليو كاختفى ممف يميو، كاستتر بمغيبلت

 فإذا أنا بصكت حزيف، كنغمة شجٌي كىك يقكؿ: 

                                                           
1
 55اٌّائكج  - 
2
ٍّٟ ِٕٗ ٠ُرّفم ِعه أٞ -   اٌم
3
 اٌىص١ه اٌّعه - 
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"إليي كـ مف مكبقة حممتى عف مقابمتيا بنقمتؾ، ككـ مف جريرة تكٌرمت عف كشفيا بكرمؾ، إليي إف طاؿ في 
 عصيانؾ عمرم، كعظـ في الصحؼ ذنبي، فما أنا مؤٌمؿ غير غفرانؾ، كال أنا براجو غير رضكانؾ". 

األثر، فإذا ىك عمي بف أبي طالب )ع( بعينو، فاستترت لو كأخممت الحركة، فركع  فشغمني الصكتي كاقتفيت
 ركعات في جكؼ الميؿ الغابر، ثـ فرغ إلى الدعاء كالبكاء كالبٌث كالشككل، فكاف مما بو اهلل ناجاه أف قاؿ: 

 ". " إليي أفٌكر في عفكؾ فتيكف عمٌي خطيئتي، ثـ أذكر العظيـ مف أٍخذؾ فتعظـ عمٌي بمٌيتي

ثـ قاؿ: "آه إف أنا قرأت في الصحؼ سيئة أنا ناسييا كأنت محصييا، فتقكؿ: خذكه، فيا لو مف مأخكذ ال 
 تنجيو عشيرتو، كال تنفعو قبيمتو، يرحمو المؤل إذا أذف فيو بالنداء". 

 ى". ثـ قاؿ: "آىمف نارو تنيضج األكباد كالكمى، آه مف نارو نٌزاعة لمشكل، آهو  مف غمرة مف مميبات لظ

 

ثـ أنعـ في البكاء فمـ أسمع لو حٌسان كال حركة، فقمت: غمب عميو النكـ لطكؿ السير، أيكقظو لصبلة الفجر، 
 قاؿ أبك الدرداء: فأتيتو فإذا ىك كالخشبة الممقاة، فحٌركتو فمـ يتحرؾ، كزكيتو فمـ ينزك، فقمت : 

نا إليو راجعكف" مات كاهلل عمي بف أبي طالب، فأتي  ت منزلو مبادران أنعاه إلييـ، فقالت فاطمة )ع(: "إنا هلل كا 

يا أبا الدرداء: ما كاف مف شأنو كمف قصتو؟ فأخبرتييا الخبر، فقالت: ىي كاهلل يا أبا الدرداء الغشية التي 
 تأخذه مف خشية اهلل. 

 

ء؟ فقمت: مما أراه ثـ أتكه بماء فنضحكه عمى كجيو فأفاؽ، كنظر إلٌي كأنا أبكي، فقاؿ: مما بكاؤؾ يا أبا الدردا
 تينزلو بنفسؾ، فقاؿ: 

يا أبا الدرداء: فكيؼ كلك رأيتني كديعي بي إلى الحساب، كأيقف أىؿ الجرائـ بالعذاب، كاحتكشتني مبلئكة 
غبلظ كزبانية فظاظ، فكقفتي بيف يدم الممؾ الجبار، قد أسممني األحباء كرحمني أىؿ الدنيا، لكنتى أشٌد رحمةن 
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خفى عميو خافية، فقاؿ أبك الدرداء: فكاهلل ما رأيت ذلؾ ألحد مف أصحاب رسكؿ اهلل لي بيف يدم مف ال ت
 . (1) )ص(

 

 كصفو أحد أصحابو كيدعى ضرار بف عمرك حيف اصٌر معاكية عميو، قاؿ: لو اعفني.

 قاؿ: ال أعفيؾ.

ر العمـ مف جكانبو قاؿ: إما إذا البد: فإنو كاهلل كاف بعيد المدل شديد القكل يقكؿ فصبل كيحكـ عدال يتفج
 كتنطؽ الحكمة مف نكاحيو يستكحش مف الدنيا كزىرتيا كيستأنس بالميؿ كظممتو.

كاف كاهلل غزير العبرة طكيؿ الفكرة يقمب كفو كيخاطب نفسو يعجبو مف المباس ما قصر كمف الطعاـ ما 
اه كنحف كاهلل مع تقريبو لنا كقربو جشب كاف كاهلل كأحدنا يجيبنا إذا سألناه كيبتدؤنا إذا أتيناه كيمبينا إذا دعكن

منا ال نكممو ىيبة كال نبتديو لعظمتو فإف تبسـ فعف مثؿ المؤلؤ المنظكـ كاف يعظـ أىؿ الديف كيحب المساكيف 
ال يطمع القكم في باطمو كال ييأس الضعيؼ مف عدلو فأشيد باهلل أف أتيتو في بعض مكاقفو كقد أرخى الميؿ 

ؿ في محرابو قابضا عمى لحيتو يتمممؿ تمممؿ السميـ كيبكي بكاء الحزيف فكأني سدكلو كغارت نجكمو كقد مث
اآلف أسمعو كىك يقكؿ: يا دنيا يا دنيا ألي تعرضت ؟ أكلي تشكفت ؟ ىييات غرم غيرم قد أبنتؾ ثبلثا ال 
 رجعة لي فيؾ فعمرؾ قصير كعيشؾ حقير كخطرؾ كثير آه مف قمة الزاد ككحشة الطريؽ كبعد السفر قاؿ:
فككفت دمكع معاكية ما تممكيا عف لحيتو كىك يمسحيا بكفو كقد اختنؽ القكـ بالبكاء فقاؿ معاكية: رحـ اهلل 
أبا حسف كاف كاهلل كذلؾ فكيؼ حزنؾ عميو يا ضرار ؟ قاؿ: ضرار: حزني عميو  حزف مف ذبح كاحدىا في 

 .(2)حجره فبل ترقأ عبرتيا كال تسكف حرتيا

 

                                                           
1
٘ـ، 1417، 1آِاٌٟ إٌكٚق، ِؽّك تٓ ػٍٟ تٓ اٌؽ١ٍٓ تٓ ٌِٛٝ تٓ  تات٠ٛٗ إٌكٚق، ذؽم١ك لٍُ اٌكناٌاخ االٌال١ِح، ِؤٌٍح اٌثؼصح، ٚٙهاْ، ٚ - 

 ْ137 
2
 ِٙهاْ تٓ ٌِٛٝ تٓ إٌؽاق تٓ أؼّك تٓ هللا ػثك تٓ ّكأؼ ٔؼ١ُ أتٛ اٌؽافظ األٔف١اء، اإلِاَ ٚٚثماخ األ١ٌٚاء ؼٍثح األ١ٌٚاء ٚٚثماخ األٔف١اء، ؼ١ٍح - 

ٚاٌرٛو٠غ، اٌّىرثح  ٚإٌّه ٌٍطثاػح اٌفىه قان األٔثٙأٟ، اٌّٙاظهْٚ ِٓ إٌؽاتح، ػٍٟ اتٓ اتٟ ٚاٌة، ٚٔف ٘هان اٌىٕأٟ ٌٗ فٟ ِعًٍ ِؼا٠ٚح،

َ، 1995، 2ٍٟ اِاَ اٌّرم١ٓ"، قان اٌى٘هاء، ت١هٚخ ٌثٕاْ، ٚ، لوهٖ ػثك اٌهؼّٓ اٌّهلاٚٞ فٟ وراتٗ "ػ85ْ   -: االٌال١ِح ػٍٝ ِثىح االٌالَ ٠ٚة

 26، 1ْض
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 كقاؿ عنو الحسف البصرم:

كاف كاهلل سيما صائبا مف مرامي اهلل عمى عدكه رباني ىذه األمة ك ذا فضميا ك ذا سابقتيا كذا قرابتيا مف "
رسكؿ اهلل )ص( لـ يكف بالنؤكمة عف أمر اهلل ك ال بالممكمة في ديف اهلل ك ال بالسركقة لماؿ اهلل أعطى 

 . (1)القرآف عزائمو ففاز منو برياض مكنقة"
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 1/342االٌر١ؼاب فٟ ِؼهفح األٔؽاب، اتٓ ػثك اٌثه، ِٕكن اٌىراب ِٛلغ اٌٛناق،   - 
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 عمي )ع( وىو عمى فراش الموت إلماماوصية 

كما بدأ عمي )ع( حياتو في بيت اهلل فقد اختتميا في بيت مف بيكت اهلل تعالى، كليس مف باب المصادفة أف 
تككف كالدتو في بيت اهلل تعالى ثـ تككف مكافأتو ليذا البيت العظيـ بأف يرقى كتؼ رسكؿ اهلل ليحٌطـ األصناـ 

تح مكة، ثـ يختتميا في بيت مف بيكت اهلل كىك ساجد هلل، ليطمؽ عبارتو مف عمى جدار الكعبة حيف ف
 المشيكرة:

 "فزت كرب الكعبة"

 

األشقياء كما كصفو رسكؿ اهلل  أشقى فيأتيكأم فكز أكبر مف ىذه الشيادة كىك في حالة الخشكع هلل تعالى 
رسكؿ اهلل كال لكقت الصبلة التي )ع( مف  اإلماـ)ص( فيخضبو بدمو، دكف مراعاة لحرمة المسجد كال لمكانة 

 قاؿ فييا اهلل تعالى:

ماى( ٍبدان ًإذىا صى )أىرىأىٍيتى الاًذم يىٍنيىى عى
 (1). 

 

عمى تمؾ الفعمة الشنيعة  فأقدـكلكف ىذا الرجؿ مف الذيف طبع اهلل عمى قمكبيـ كزٌيف ليـ الشيطاف أعماليـ، 
سينجك مف فعمتو، كلكف شاء  بأنوصبلة الفجر، ظٌنا منو  المتٌقيف كىك مستقبؿ الكعبة ساجد هلل في إماـبقتؿ 

أمير المؤمنيف )ع( أف يعاممو  بإمكافاهلل أف يقع في قبضة المؤمنيف كأف تغمؽ األبكاب في كجيو، ككاف 
 بالمثؿ كىك عمى فراش المرض، لكنو كاف يحنك كيعطؼ حتى عمى قاتمو فأكصى لكلده الحسف )ع( قائبل:

ـٌ رأسو، كقمبو يا كلدم بأسي رفؽا"  رؾ كارحمو كأحسف إليو كأشفؽ عميو، أال ترل إلى عينيو قد طارتا في أ
 يرجؼ خكفان كرعبان كفزعان".

 

                                                           
1
 9اٌؼٍك  - 
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أخبلؽ األنبياء، التي ال يمكف أف يتصؼ بيا البشر العادم، فالقاتؿ يقتؿ، كلكنو قاؿ ليـ ارفقكا بو، فاف  إنيا
، كأطعمكه مما تأكمكف، كاسقكه مما تشربكف، كال تمثمكا عشت فأمره لي، كاف مت فضربة بضربة كال تمثمكا بو

 بو:

"نعـ يا بني نحف أىؿ بيت ال نزداد عمى الذنب إلينا إاٌل كرمان كعفكان، كالرحمة كالشفقة مف شيمتنا ال مف 
 شيمتو، بحقي عميؾ فأطعمو يا بني مما تأكمو ، كاسقو مما تشرب، كال تقيد لو قدمان، كال تغؿ لو يدان"

 

أنا مت مف ضربتو ىذه فاضربكه ضربة بضربة، كال يمٌثؿ بالرجؿ، فاني سمعت رسكؿ اهلل )ص(  إذاركا "أنظ
 .(1)كالمثمة كلك بالكمب العقكر" إياكـيقكؿ: 

فإف أنا مٌت فاقتص منو بأف تقتمو كتضربو ضربة كاحدة، كال تمثؿ بالرجؿ فإني سمعت جدؾ رسكؿ اهلل  
ف عشت فأنا أكلى بالعفك عنو ، كأنا أعمـ بما أفعؿ بو، فإف )ص( يقكؿ: إياكـ كالمثمة كلك بال كمب العقكر، كا 

 عفكت فنحف أىؿ بيت ال نزداد عمى المذنب إلينا إاٌل عفكان ككرمان". 

 

األشقياء، حيث ركل صييب  اشقيعمي )ع( مع رجؿ كصفو رسكؿ اهلل )ص( بأنو  اإلماـىذه ىي أخبلؽ 
 ف أشقى األٌكليف؟ قاؿ الذم عقر الناقة يا رسكؿ اهلل.عف النبي )ص( أنو قاؿ يكما لعمي: م

 قاؿ: صدقت، فمف اشقى اآلخريف؟

 قاؿ: ال عمـ لي يا رسكؿ اهلل.

قاؿ: الذم يضربؾ عمى ىذه، كأشار النبي الى يافكخو، فكاف عمي يقكؿ ألىؿ العراؽ، كددت أنو قد انبعث 
 . (2)رأسو" يخضب ىذه يعني لحيتو، مف ىذه، ككع يده عمى مقٌدـ أشقاكـ

                                                           
1
 599، 3ْٔٙط اٌثالغح، ِهغ ِؽّك ػثكٖ، ض - 
2
 14776اٌؽك٠س   131ْ 9ض إٌّهٞ، ا١ٌٙصّٟ ١ٌٍّاْ تٓ تىه اتٟ تٓ ػٍٟ اٌك٠ٓ ٔٛن  اٌؽافظ اٌىٚائك، ِعّغ - - 
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كقد ركت عائشة عف الرسكؿ )ص(، قالت: "رأيت النبي )ص( التـز عمٌيا كقٌبمو، كيقكؿ: بأبي الكحيد الشييد، 
 . (1)بابي الكحيد الشييد"

 

أف يعيش حياة  إالتمؾ ىي خاتمة أمير المؤمنيف كقائد المتقيف، انيا حياة رجؿ عظيـ، كال يسع العظيـ 
 و، فسبلـ عميو يكـ كلد كيكـ استشيد كيكـ يبعث حٌيا.الشمكخ حتى آخر لحظات حيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 14784اٌؽك٠س  133ْ 9إٌّكن ٔفٍٗ، ض - 
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 األعالم:

ىػ  كاف عمما 1365ىػ كتكفي 1284أبك الحسف بف محمد بف عبد الحميد المكسكم األصفياني كلد سنة  -
ماما مف أعظـ أئمة المسمميف كقد انحصرت الرياسة العممية في النجؼ ألشرؼ فيو كفي  مف أعبلـ الديف كا 

اصره الميرزا حسيف النائيني كقمد في العراؽ كسائر األقطار، ثـ انحصرت الرياسة فيو بعد كفاة النائيني مع
كقد تميز السيد األصفياني بقكة الشخصية، كعبقرية نادرة، كمؤىبلت قيادية عالية، ككاف كما ىػ 1355سنة 

فقو، بعيد النظر دقيقو، صائب الرأم، كصفو معاصره السيد محسف األميف: رجبلن كبير العقؿ، كاسع العمـ كال
 -لك استطاع  -عميؽ الفكر، حسف التدبير، كاسع التفكير، عارفان بمكاقع األمكر، جاىدان في إصبلح المجتمع 

شفيقان عمى عمكـ الناس، عالي اليمة، سخي النفس، جميؿ المقدرة، عظيـ السياسة؛ مضافان إلى مكانتو العممية 
  .1ف ما حازه مف الرياسة العامة كاف عف جدارة كاستحقاؽفي الفقو كاالجتياد، كا  

 
برز دكر الشييد في مكاجية النظاـ بعد اعتقاؿ اإلماـ الخميني )رض( عاـ الخميني: السيد مصطفى  -

ىػػ.(؛ فقد خطب في أىالي مدينة قـ 1383محـر  12خرداد ) 15ىػػ، فكاف لو دكر ميـ في حركة 1383
معصكمة )ع( خطابان حماسيان، ىاجـ فيو حككمة الطاغكت كاستنكر اعتقاؿ المقدسة كفي صحف فاطمة ال

 اإلماـ كشرح لمجماىير كيفية االعتقاؿ.
 تـ اغتياؿ السيد مصطفى بالسـ حيث ينقؿ عف سبب كفاتو: 

"في الصباح الباكر مف يكـ األحد التاسع مف ذم القعدة دخمت الخادمة عمى الشييد بعد أذاف الفجر لتقدـ لو 
اء الساخف كطعاـ الفطكر، فرأتو مطركحان عمى الكتاب كلـ يتناكؿ طعاـ عشائو، الطبيب الذم عايف الشييد الم

ذا أذف أىمو فسكؼ يجرم تشريح جثمانو لتثبت ىذه الحقيقة،  ـٌ، كا  في مستشفى الككفة أكد أف الشييد قد سي
طات العراقية بيذا التصريح كلكف ىذا الطمب كيكجو برفض اإلماـ الخميني )رض(، كبعد ما عممت السم

أنظر الجياد كالشيادة، سيرة الشيداء، شيداء الجميكرية و اعتقمت الطبيب لمدة يكـ كامؿ ثـ أطمقت سراح
 ـ.2007أغسطس 1، كاإلعبلـ، المكقع االلكتركني دار الكالية لمثقافة اإلسبلمية

 
عمٌي بف ميطيار الحٌمٌي. عيرؼ بػ جماؿ الديف أبك منصكر الحسف بف سديد الديف يكسؼ بف زيف الديف  -

ىػ ، ىك العبلمة عمى اإلطبلؽ الذم طار ذكر صيتو في 647مف شير رمضاف سنة  29"العبٌلمة" كلد في 
                                                           

1
 ٚومٌه, 332 ْ 1ض َ،1986 ٘ـ،1406 ٌثٕاْ، ت١هٚخ ٌٍّطثٛػاخ، اٌّؼانف قان األ١ِٓ، ؼٍٓ ؼممٗ األ١ِٓ، ِؽٍٓ ا١ٌٍك ا١ٌّؼح، أػ١اْ أٔظه - 

 أػ١اْ ٚومٌه ،18-17ْ َ،2011 ٘ـ،1432 ،1ٚ ا١ٌٌٛف، أؼّك هللا ػثك اٌكورٛن ا١ٌّؿ أّٔٛلظا، األٔفٙأٟ اٌؽٍٓ أتٛ ا١ٌٍك اٌّر١ّىج، اٌّهظؼ١ح

 361. ْ ،3ض َ،1998 -٘ـ1419 اٌفاٍِح اٌطثؼح ، ٌثٕاْ -ت١هٚخ ٌٍّطثٛػاخ، اٌرؼانف قان األ١ِٓ، ِؽٍٓ ا١ٌّؼح،ا١ٌٍك
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اآلفاؽ، كلـ يتفؽ ألحد مف عمماء االمامية أف لقب بالعبلمة عمى اإلطبلؽ غيره، برع في المعقكؿ كالمنقكؿ 
الفحكؿ كقاؿ في خطبة المنتيى أنو فرغ مف تصنيفاتو الحكمية كتقدـ كىك في عصر الصبا عمى العمماء 

عاما، كما سبؽ غيره في فقو الشريعة كألؼ فيو  26كالكبلمية كأخذ في تحرير الفقو مف قبؿ أف يكمؿ لو 
المؤلفات المتنكعة مف مطكالت كمتكسطات كمختصرات، فكانت محط أنظار العمماء في عصره إلى اليـك 

 396ص 5عميقا أعياف الشيعة، السيد محسف األميف، جتدريسان كشرحان كت

 

، مف أشير فقياء الشيعة «المحٌقؽ، كالمقٌدس األردبيمٌي » الشيخ أحمد بف محٌمد األردبيمي، المشيكر بػ  -
اإلمامٌية في القرف العاشر اليجرٌم، كاف عالما عامبل محققا مدققا زاىدا عابدا كرعا كلـ يسمع بمثمو في الزىد 

ىػ، كديفف في 993ع، لو كرامات كمقامات تيكٌفي في المشيد الغركٌم المقٌدس بالنجؼ في شير صفر سنة كالكر 
الحجرة المتصمة بالمخزف المتصؿ بالركاؽ الشريؼ. أنظر لؤلؤة البحريف، الشيخ يكسؼ بف أحمد البحراني، 

شيعة، دار التعارؼ ـ، مكتبة فخراكم البحريف، كأعياف ال2008ق، 1429، 1ق،، ط1186المتكفي سنة 
  80ص 3لممطبكعات، ج

 إلى السابقيف مف صحابي اهلل، عبد أبك كقيؿ يحيى أبك ككنيتو التميمي األرت بف خباب :األرت بف خباب -
 لبني حميفة ككانت أمو، أنيا كقيؿ الخزاعية سباع بنت أنمار أـ اشترتو إسبلمو، أظير مف أكؿ كىك اإلسبلـ،

 .المستضعفيف مف ككاف كأسمـ ـلي فانتمى قريش، مف زيىرة
 يمف كلـ صبر فقد سبلمو بسبب شديدا عذابا تعذيبو تـ لقريش، كيبيعيا السيكؼ يصنع سيافا، خباب كاف

 سبلسؿ إلى بمنزلو الذم الحديد حكلكا فقد العذاب، ألكاف أشد يذيقكنو كانكا أنيـ مف الرغـ عمى الكفار بأيدم
 .كاحتسب صبر كلكنو يا،ب جسده كيمفكف بالنار يحمكنيا كقيكد

 
 العبدمٌ  مسيار بف جكيرٌية -
 . المؤمنيف امير االماـ اسرار حممة كمف االكفياء كمف( ع) عمي االماـ اصحاب أخمص أحد
 الحسػف كعنو عمٌي، عف ركل ككفي، مسير، بف بشر ابف: كيقاؿ العبػدم، مسير بف جكيرية: »حجر ابف قاؿ
 .«التابعيف خيار مف كاف: كقاؿ الشيعة رجاؿ في ٌشيالك ذكره. الحرٌ  بف كجابر محبكب بف
 ثـٌ  كرجمو، يده فقطع معاكية، أٌياـ في زياد كٌلي حٌتى بقي الككفة اىؿ مف كىك االماـ عند خاص مكقع لو

 .تحتو فكاف طكيبل جذعان  ككاف مكعبر، ابف جذع إلى صمبو
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 النخعي زياد بف كميؿ -
عٌي، زياد بف كيمىيؿ  إليو يينسىب الذم كىك سٌره، كأصحاب السبلـ عميو المؤمنيف أمير اٌص خك  أعاظـ مف الناخى
 (. كميؿ دعاء)  المشيكر الدعاء
. الشيعة مف قتؿ فيمىف المذىب عمى الحٌجاج قتمو كخاٌصتو، كشيعتو السبلـ عميو عميٍّ  صحابة مف كيمىيؿ كاف
 .«ىيت»  عمى السبلـ عميو عميٍّ  عامؿ كميؿ ككاف

 
 .قيس بف األحنؼ -

 اسمو التميمي بحر أبك النبيؿ العالـ الكبير األمير حصيف بف معاكية ابف قيس بف األحنؼ التابعي ىك
 .كالميؿ العكج كىك رجميو لحنؼ باألحنؼ كشير صخر كقيؿ ضحاؾ

 
نيؼ بف سيؿ -  حي
 خنساء ابف كيقاؿ خناس بف عمر بف الحارث بف مجدعة بف ثعمبة بف العكيـ بف كاىب بف حنيؼ بف سيؿ
 .عبد أبك أك سعد أبك أك سعيد أبك األنصارم األكسي مالؾ بف عكؼ بف عمرك بف عكؼ بف

 شديدا جزعا عميو( ع)المؤمنيف أمير جزع مات لما ،(ع) عمي االماـ عميو كصمى 38 سنة بالككفة تكفي
 كيحمميا ليبل قكمو اصناـ يكسر اليجرة سنة أكؿ اإلسبلـ بدء في كاف انو كركم صمكات خمس عميو كصمى

 متعجبا مكتو بعد سيؿ عف ذلؾ يذكر عمي ككاف ىذه احتطبي ليا كيقكؿ ليا زكج ال األنصار مف امرأة لىإ
 الناس انكشؼ حيف معو فثبت المكت عمى يكمئذ بايعو قد ككاف أحد يكـ كثبت اهلل رسكؿ مع بدرا كشيد بو

 لو( بكيع حتى) بكيع يفح مف عميا صحب ثـ سيؿ فانو سيبل نبمكا( ص)فقاؿ بالنبؿ عنو ينضح كجعؿ عنو
ياه  . فارس عمى عمي ككاله صفيف عمي مع شيد ثـ البصرة إلى المدينة مف خرج حيف عمي استخمؼ كا 
 

 أكفى بف عبداهلل -
 ىكزاف بف ثعمبة بف رفاعة بف أسيد أبي بف الحارث بف خالد بف عمقمة  : أكفى أبي كاسـ أكفى أبي بف اهلل عبد
  . محمد أبك  : كقيؿ  . إبراىيـ أبك  : كقيؿ  . اكيةمع أبا يكنى.  األسممي أسمـ بف
 

 رسكؿ قيبض حتى بالمدينة يزؿ كلـ المشاىد، مف بعدىا كما خيبر كشيد الرضكاف، بيعة كبايع الحديبية، شيد
 .النبي أصحاب مف بالككفة بقي مف آخر كىك الككفة، إلى تحكؿ ثـ ، اهلل
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 اليىجرمٌ  رشيد -
 أسراره كمستكدع كحكارييو طالب أبي بف عمي أنصار كأحد( ص) محمد لنبيا أصحاب أحد ىك اليجرم رشيد
 .ىجر مف أصمو
يؿ عف  أصحابو، كمعو البىرني بستاف إلى يكمان  عميو اهلل صمكات المؤمنيف أمير خرج: قاؿ الزبير بف فيضى

ًضع ريطىب منيا فأينزؿ فميًقطت بنخمةو  أمر ثـٌ  نخمة، تحت فجمس  أمير يا: اليىجىرم شىيدري  فقاؿ. أيدييـ بيف فكي
 .جذعيا عمى تيصمىب إٌنؾ أما ريشىيد، يا: فقاؿ! الرُّطىب ىذا أطيبى  ما المؤمنيف،

 لو فقاؿ اليجرم، برشيد اتي اذ زياد عند كنت: قاؿ الحارثي النصر بف زياد عف «ره» المفيد الشيخ ركم ك
 ك رجمي ك يدم تقطعكف: قاؿ بؾ؟ فاعمكف انا -السبلـ عميو عميا يعني -صاحبؾ لؾ قاؿ ما: زياد

 شيئا لو نجد ما اهلل ك: زياد قاؿ يخرج اف اراد فمما سبيمو، خمكا حديثو الكذبف اهلل ك اـ: زياد فقاؿ. تصمبكنني
 اخبرني ء شي عندكـ لي بقي قد ىييات: رشيد فقاؿ. اصمبكه ك رجميو ك يديو اقطعكا صاحبو لو قاؿ مما شرا
 اميرالمؤمنيف خبر تصديؽ جاء اهلل ك اآلف: رشيد فقاؿ. لسانو اقعطكا: زياد فقاؿ .السبلـ عميو اميرالمؤمنيف بو

 .السبلـ عميو
 

 الطكسي الحسف بف محمد الشيخ -
 .الطائفة كرئيس اإلمامية شيخ( ىػ460 - ىػ385) الطائفة بشيخ الممقب الطكسي الحسف بف محمد جعفر أبك

 الرضا اإلماـ مشيد)  مشيد بمدينة فعيرفت تكٌسعت ف،خراسا في ناحية طكس إلى نسبةن  بالطكسٌي؛ سيميا 
 اإلماـ كركد بعد الثقافة كمعاىد العمـ مراكز كمف كأشيرىا، فارس ببلد مدف أقدـ مف كىي ،( الٌسبلـ عميو

لد.  فييا قبره كتشييد إلييا الٌسبلـ عميو الرضا  أيدم عمى كدرس ىجرٌية، 385 سنة بخراساف الطكسيٌ  الشيخ كي
 المرتضى كالشريؼ المفيد، الشيخ: كمنيـ كأفاضميـ، عمماءال أكابر
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 المصادر

 لبناف، بيركت الكالء، دار ىاشـ، عبس دكتكر ،اإلسبلمي الفكر في االقتصادية التنمية استراتيجيات .1
 .ـ2012 ىػ،1433 ،1ط

-555) األثير بابف المعركؼ الجذرم محمد بف عمي الحسف بف الديف عز اإلماـ الغابة، أسد .2
، ابف دار ،(ىػ630  .لبناف بيركت ـ،2012 ىػ،1433 ،1ط حـز

 ىػ.1323، 1دار ذكم القربى، قـ، ط، االماـ عمي صكت العدالة االنسانية، جكرج جرداؽ .3

| 328 سنة المتكفي الكميني إسحاؽ بف يعقكب بف محمد جعفر أبي اإلسبلـ ثقة الكافي، مف األصكؿ .4
 ،اإلسبلمية الكتب دار ش،1363 ،5ط الغفارم، أكبر عمي كتعميؽ تصحيح حيدرم، مطبعة ىػ،329

 .إيرافطيراف،

 لبناف، بيركت لممطبكعات، المعارؼ دار األميف، حسف حققو األميف، محسف السيد الشيعة، أعياف .5
 .ـ1986 ىػ،1406

 الخامسة الطبعة ، لبناف -بيركت لممطبكعات، التعارؼ دار األميف، محسف الشيعة،السيد أعياف .6
 .ـ1998 -ىػ1419

 تحقيؽ ىػ،337 سنة المتكفي الزجاجي، النياكندم البغدادم اسحؽ بف الرحمف عبد الزجاج، أمالي .7
 .ـ1987 ىػ،1407 ،2ط بيركت، الجيؿ دار ىاركف، السبلـ عبد

 الدراسات قسـ تحقيقي ،(الصدكؽ الشيخ) بابكيو بف مكسى بف الحسيف بف عمي بف محمد األمالي، .8
 .إيراف البعثة،طيراف، مؤسسة الطباعة مركز ىػ،1417 ،1ط ،اإلسبلمية

 كالنشر، لمطباعة األضكاء دار شيرم، عمي األستاذ تحقيؽ الدينكرم، قتيبة ابف كالسياسة، اإلمامة .9
 .ـ1990 ىػ،1410 ،1ط لبناف، بيركت
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 كقدـ حققو ىػ،279 سنة المتكفي الببلذرم جابر بف يحيى بف أحمد االماـ األشراؼ، أنساب .10
 بيركت الفكر، دار لمدراسات، البحكث مركز باشراؼ زركمي، رياض كالدكتكر ارزك سيؿ الدكتكر لو

  .ـ1996 ىػ،1417 ،1ط لبناف،

 مكبة القمي، القاسـ أبي بف رضا محمد بف عباس االليية، الحجج تكاريخ في البيية األنكار .11
  .ـ1983 ،بيركت،(ص) األعظـ الرسكؿ

 .الثقافية ىجر كةشب المجمسي، باقر محمد العبلمة األنكار، بحار .12

 ىػ،1406 ،6 ط بيركت المعارؼ، مكتبة كثير، ابف الحافظ الفداء ابك كالنياية، البداية .13
 .ـ1985

 المعارؼ، دار منشكرات ىػ،774 سنة المتكفي كثير ابف الدمشقي الحافظ كالنياية، البداية .14
 .ـ1984 5ط بيركت،

 األعممي، دار نشكراتم الصفار، فركخ بف الحسف بف محمد الكبرل، الدرجات بصائر .15
  .ايراف طيراف،

 النسخة عمى الطبعة ىذه قكبمت لممطبكعات، األعممي مؤسسة كالممكؾ، األمـ تاريخ .16
 .ـ1879 سنة ليدف بمدينة بريؿ بمطبعة المطبكعة

 المعركؼ العباسي الكاتب كاضح بف كىب بف جعفر بف يعقكب ابي بف اليعقكبي،أحمد تاريخ .17
 ىػ،1431 ،1ط لبناف، بيركت لممطبكعات، األعممي شركة مينا، ميراأل عبد تحقيؽ باليعقكبي،

 .ـ2010

  الشافعي اهلل عبد بف اهلل ىبة ابف الحسف بف عمي القاسـ أبي الحافظ تاريخ مدينة دمشؽ، .18
 ،1ط ، الفكر دار العمركم، غرامة بف عمر سعيد ابي كتحقيؽ دراسة ،(ىػ571-ىػ499) عساكر ابف

   .ـ1996 ىػ،1417
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 الشافعي اهلل ىبة بف الحسف بف عمي القاسـ ابي  الحافظ العالـ دمشؽ، مدينة تاريخ .19
 باقر محمد الشيخ الحاج العبلمة الخبير المحقؽ تحقيؽ ، ى571 المتكفى عساكر بابف المعركؼ

  .ىػ1414 سنة 2ط ايراف، قـ، االسبلمية، الثقافة إحياء مجمع المحمكدم،

 .ـ1938 ىػ،1357 المصرية، البيية المطبعة ،1ط الرازم، الفخر الكبير، التفسير .20

 ىػ،1428 العراؽ، بغداد، ،2ط السعد، غساف.د ،(ع) عمي االماـ عند االنساف حقكؽ .21
 .ـ2008

 ،1ط الببلغة، دار القرشي، شريؼ باقر كتحميؿ، دراسة( ع) الباقر محمد االماـ حياة .22
 .ىػ1413

 عبد اهلل عد الدكتكر تحقيؽ طي،السيك  الديف جبلؿ بالمأثكر، التفسير في المنثكر الدر .23
 ،1ط القاىرة، كاالسبلمية، العربية كالدراسات لمبحكث ىجر مركز مع بالتعاكف التركي، المحسف
 .ـ2003 ىػ،1424

 بف إبراىيـ بف خمؼ بف عمي بف محمد بف الحسف الشيخ الدمستاني، حسف الشيخ ديكاف .24
 ،1بيركت،ط المرتضى ارد ىػ،1181 تكفي القيس عبد مف البحراني الدمستاني ضيؼ
 .ـ2005/ىػ1426

 بف عمي بف محمد الفتح أبك ،البرية سائر عمى المؤمنيف أمير فضؿ في العمكية الرسالة .25
 قـ، المجمسي، العبلمة مكتبة ىػ،1427 ،1ط الكريمي، العزيز عبد السيد تحقيؽ الكراجكي، عثماف
 .ايراف

 كتبو كرقـ نصكصو حقؽ ىػ،275-207 القزكيني يزيد بف اهلل عبد الحافظ ،ماجة ابف نفس .26
 .لمتراث الرٌياف دار الباقي، عبد فؤاد محمد كأبكابو
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 جبلؿ الحافظ بشرح ىػ، 303 سنة المتكفى النسائي شعيب بف أحمد اإلماـ النسائي، سنف .27
  .  ىػ،1348 ـ،1930 سنة ،1ط ،بيركت الفكر، دار السيكطي، الديف

 ،(المعرفة دار) األزىرية المطبعة ىػ،841 تكفي مبيالح الديف برىاف بف عمي الحمبية، لسيرةا .28
 .ق1381

 كدراسة تحقي ىػ،183 سنة المتكفي ىشاـ بف الممؾ عبد محمد ابك ،(ص) النبي سيرة .29
  .ـ1995 ىػ،1416 ،1ط مصر، طنطا، لمتراث، الصحابة دار السيد، فتحي مجدم

 اهلل عبد الدكتكر لو كقدـ حققو الدمشقي، العز ابي بف محمد بف عمي الطحاكية، العقيدة شرح .30
 .ـ1997 ىػ،1417  الرسالة، دار األرنكط، كشعيب التركي المحسف عبد بف

 الدكتكر تحقيؽ البحراني، ميثـ بف عمي بف ميثـ الديف كماؿ الكسيط، الببلغة نيج شرح .31
 .ىػ1408 ،1ط ايراف، مشيد، االسبلمية، البحكث مجمع األميني، ىادم محمد

 شكاؿ 1 - ىػ 194 شكاؿ 13) البخارم إسماعيؿ بف محمد اهلل بدع أبك البخارم، صحيح .32
  .(ـ 870 سبتمبر 1 - ـ 810 يكليك 20( / )ىػ 256

 دار ،(ىػ 261 - ىػ 206) النيسابكرم القشيرم الحجاج بف مسمـ الحسيف أبك مسمـ، صحيح .33
 .تاريخ بدكف كالنشر، لمطباعة الفكر

 المعركؼ الحسني عمي بف أحمد الديف جماؿ السيد طالب، أبي آؿ أنساب في الطالب عمدة .34
 آؿ حسف محمد بتصحيحو عني ـ،1961 ىػ،1380 ،2ط ىػ،828 سنة المتكفي عنبة بابف

 .العراؽ النجؼ، الحيدرية المطبعة الطالقاني،

 انتشارات الناشر ،(ىػ 329ت ) القمي الصدكؽ بابكيو بف عمي الشيخعيكف أخبار الرضا،  .35
  .ايراف قـ، أمير، مطبعة ،ىػ1378 ،1ط الرضي، الشريؼ
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 القاىرة، النيؿ، ككرنيش المعارؼ، دار ،ضيؼ شكقي الدكتكر ،كنقده الشعر في فصكؿ .36
 .2ط ـ،1971

 عبد بف الكريـ عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف أبك التاريخ، في الكامؿ .37
 دار القاضي، اهلل عبد داءالف أبي ىػ،تحقيؽ630  المتكفي األثير بابف المعركؼ الشيباني الكاحد
 .ـ1987 ىػ،1407 ،1بيركت،ط العممية الكتب

 ،1ايراف،ط قـ، اليادم، مطبعة الزنجاني، األنصارم باقر محمد تحقيؽ قيس بف سميـ كتاب .38
 .ىػ1420

 الفتح أبي بف عيسى بف عمي الحسف أبي المحقؽ العبلمة األئمة، معرفة في الغمة كشؼ .39
  .ـ2006 ،1ط بيركت، ىالمرتض دار ىػ،693 ت األربمي

 الديف حساـ بف المتقي عمي الديف عبلء العبلمة كاألفعاؿ، األقكاؿ سنف في العماؿ كنز .40
 .لبناف بيركت، ـ،1985 ىػ،1405 ،5الرسالة،ط مؤسسة ىػ،975 سنة المتكفي اليندم

ه، 1429، 1ه،، ط1186لؤلؤة البحرين، الشيخ يوسف بن أحمد البحراني، المتوفي سنة  .41

 .مكتبة فخراوي البحرينم، 2008

 ،1لبناف،ط بيركت المعرفة، دار الطبرسي، الحسف بف الفضؿ عمي ابي الشيخ البياف، مجمع .42
  .ـ1986 ىػ،1406

 الييثمي سميماف بف بكر ابي بف عمي الديف نكر  الحافظ الفكائد، كمنبع الزكائد مجمع .43
 بيركت العممية، الكتب ارد عطا، أحمد القادر عبد محمد تحقيؽ ىػ،807 سنة المتكفي المصرم
 ـ،2001 ىػ،1422 ،1لبناف،ط

 القاىرة، اآلداب، مكتبة السباعي، محمد تعريب كارليؿ، تكماس األعمى، المثؿ محمد .44
 .ـ1993
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 أحمد اهلل عبد الدكتكر الشيخ أنمكذجا، األصفياني الحسف أبك السيد المتميزة، المرجعية .45
 .ـ2011 ىػ،1432 ،1ط اليكسؼ،

 المتكفي المسعكدم، عمي بف الحسيف بف عمي الحسف أبك الجكىر، دفكمعا بالذى مركج .46
 .ـ2005 ىػ،1425 ،1لبناف،ط صيدا، العصرية، المكتبة ىػ،346 سنة

 النيسابكرم، الحاكـ اهلل عبد بف محمد اهلل عبد أبي الحافظ الصحيحيف، اعمى المستدرؾ .47
 ىػ،1422 ،2ط لبناف، ت،بيرك  العممية الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى كتحقيؽ دراسة
 .ـ2002

: النشر سنة الفكر، دار شيبة، أبي بف محمد بف اهلل عبد شيبة، ابي بف مصنؼ .48
 4464 ح 247 ص 7 ج األمراء كتاب  ـ،1994/ىػ1414

 اشراؼ االسبلمي العممي المجمع الناشر العسكرم، مرتضى السيد العبلمة المدرستيف، معالـ .49
 .ـ1994 ،6ط كالنشر، لمطباعة المنير

 الصدكؽ القمي بابكيو بف الحسيف بف عمي بف محمد جعفر ابي لمشيخ األخبار، معاني .50
 ايراف، قـ االسبلمي، النشر ،مؤسسة6ط الغفارم، أكبر عمي األستاذ صححو ىػ،381 سنة المتكفي
1431.  

 تحقيؽ ،(ىػ360-260) الطبراني أحمد بف سميماف القاسـ أبي الحافظ األكسط، المعجـ .51
 كالنشر، لمطباعة الحرميف دار الحسيني، ابراىيـ بف المحسف كعبد محمد بف اهلل كضع بف طارؽ

 .مصر القاىرة، ـ1995 ىػ،1415 ،1ط

 بف محمد بف جعفر بف مكسى بف عمي الطفكؼ، قتمى في بالميكؼ المسمى الحسيف مقتؿ .52
 .ػى1414 ـ،1993 ،1لبناف،ط بيركت لممطبكعات، األعممي ىػ،مؤسسة664ت الحسيني طاككس
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 االسبلمي، الفكر مجمع طبعة الغركم، اليكسفي ىادم محمد االسبلمي، التاريخ مكسكعة .53
 .ىػ1429 سنة

 مطبكعات مؤسسة الطباطبائي، حسيف محمد السيد العبلمة القرآف، تفسير في الميزاف .54
  .5ط ايراف، قـ، اسماعيمياف،

 ،2ط لبناف، يركت،ب ،الببلغة ارد عبده، محمد الشيخ شرح الحديد، يأب ابف الببلغة، نيج .55
 .ـ1993 ىػ،1413

 المبناني، الكتاب دار القاىرة، المصرم، الكتاب دار الصالح، صبحي الدكتكر الببلغة، نيج .56
 .ـ2004 ىػ،1425 ،4ط بيركت،

 قـ، العقائدية، األبحاث مركز الحٌسكف، فارس الشيخ تحقيؽ الرضي، الشريؼ الببلغة، نيج .57
 .ىػ1419 ،1ط ستارة، مطبعة ايراف،

 .ـ1969 ىػ،1389 سنة الجكاديف، مكتبة الشيرستاني، الحسيني الديف ىبة الحسيف، نيضة .58

 

 المواقع االلكترونية:

 .الكراؽ مكقع الكتاب مصدر البر، عبد ابف األصحاب، معرفة في االستيعاب .1

 10 المتحدة األمـ تبنتو الذم اإلعبلف تمثؿ دكلية حقكؽ كثيقة اإلنساف، لحقكؽ العالمي اإلعبلف .2
 ، مكقع منظمة العمؿ الدكلية االلكتركني.باريس في شايك قصر في 1948 ديسمبر

 .ـ2006 ىػ،1427 ،1ط الكقفية، المكتبة الصباغ، لطفي بف محمد الجبلليف، تفسير تيذيب .3

 لمثقافة الكالية دار االلكتركني المكقع االسبلمية، الجميكرية شيداء الشيداء، سيرة كالشيادة، الجياد .4
 .ـ2007 أغسطس1 كاالعبلـ،
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 كتاب مف داكد حفني حامد - الخالدة الكتب في نظرات ،.االسبلـ كمبادئ األمكييف بيف الصراع .5
 .العالمية الشيعة شبكة ، جعفر نكرم الدكتكر لممؤلؼ

 بف أحمد نعيـ أبك الحافظ اإلماـ األصفياء، كطبقات األكلياء حمية األصفياء، كطبقات األكلياء حمبة .6
 كالتكزيع، كالنشر لمطباعة الفكر دار األصبياني، ميراف بف مكسى بف إسحاؽ بف مدأح بف اهلل عبد

 .االسبلـ شبكة عمى االسبلمية المكتبة

 برس فرانس الجزائر، تحرير حرب انطبلؽ عمى عاما ستكف أنظر الجديد، العربي االلكتركني المكقع .7
 .ـ2014 أكتكبر 31

 ".الدكلي االعبلـ" ةالمقدس الحسينية لمعتبة االلكتركني المكقع .8

 كنشرت 2014 يناير 13 في شفقنا مكقع في نشرت ناصر أميف أجراىا مقابمة نص مف شفقنا، مكقع .9
 .2014 يناير 14 بتاريخ الخبرية نكر ككالة مكقع في
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