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 كلمة الناشر

 – املسلمني –األمم و الشعوب تفخر برجاهلا و قادا ، و حنن 

) يه وآله صلى اهللا عل( نفخر بسيدنا حممد . . خري أمة أُخرجت للناس 

  ).عليهم السالم ( و باألئمة من آله الطاهرين 

سيدنا حممد . حيام مدرسة لنا ، نتعلم فيها األدب و اخللق الكرمي  

قال . كان املثل األعلى يف الصفات اإلنسانية ) صلى اهللا عليه وآله ( 

   .}و إنك لعلى خلق عظيم { : سبحانه 

وفاطمة الزهراء ) .  صلى اهللا عليه وآله (و سيدنا علي نشأ يف ظالل النيب  

، ) صلى اهللا عليه وآله ( كانت مثاالً للمرأة فتاة و أماً ، وهي بنت سيدنا حممد 

  ) .عليهما السالم ( أجنبت احلسن و احلسني 



إنما يريد { : و هؤالء هم أهل البيت الذين قال اهللا سبحانه فيهم  

  .}ويطهركم تطهرياً اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

( و ما أمجل بفتيان اإلسالم اليوم أن يقرأوا سرية أهل البيت  

  .فيقتدوا بأخالقهم و أدم وحبهم للخري والناس ) عليهم السالم 

 قبس من حياة أهل البيت – أعزائي الفتيان –وهذه السلسلة  

و كيف عاشوا ، وما قاموا به من أعمال وتضحيات ) عليهم السالم (

  .دين اهللا احلنيف . .  سبيل اإلسالم يف

أن تقدم هذه السلسلة هدية للفىت " أنصاريان " ويسعد مؤسسة  

   .املسلم يف كل مكان ، وهي تأمل أن تنال رضاه

  

  
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 

   



  امليالد 
 عاماً من اهلجرة الشريفة ولد ٢٣ رجب وقبل ١٣جلمعة يف يوم ا

  .يف أسرة أيب طالب صيب أضاء مكة والدنيا بأسرها 
قعنب " كان العباس بن عبد املطلب عم النيب جالساً مع رجل امسه 

تطوف حول الكعبة " أم علي " عندما جاءت فاطمة بنت أسد " 
  .وتدعو اهللا 

: رع إىل اهللا خبشوع وتقول كانت تتجه ببصرها حنو السماء وتتض
ريب إني مؤمنة بك ، ومبا جاء من عندك من رسٍل وكتب ، وإين 
مصدقة بكالم جدي إبراهيم اخلليل ، وأنه بىن البيت العتيق ، فبحق 
 رت عليالذي بىن هذا البيت ، وحبق املولود الذي يف بطين ملاّ يس

  .والديت 
حانه ، فانشق جدار وهنا حدث أمر عجيب ، لقد استجاب اهللا سب

  .الكعبة لتدخل فاطمة بنت أسد مث انغلق وراءها 
كان احلادث مدهشاً جعل الذين رأوه يف حرية من أمرهم ، فقد 
أسرع العباس إىل مرتله وأحضر بعض النسوة ملساعدا ولكن ظلّ 

  .اجلميع يدورون حول بيت اهللا عاجزين عن الدخول 



  



  .ظلّ أهل مكّة يف حرية ودهشة وكانوا ينتظرون فاطمة 
  .مرت أربعة أيام ، خرجت بعدها فاطمة وهي حتمل وليدها العظيم 

 ، وتساءل الناس عن إسم هذا الوليد فقالت فاطمة أن امسه علي
  .مسيه علياً : أنا يف داخل بيت اهللا نداًء من وراء الغيب يقول ولقد مسعت 

منذ أن كان ) صلى اهللا عليه وآله ( وتربى علي يف بيت حممد 
  .رضيعاً 

  :يقول يف إحدى خطبه يف ج البالغة 
. . . وضعين يف حجره وأنا ولد يضمين إىل صدره ويكنفين يف فراشه " 

  ."وكان ميضغ الشيء مث يلقمنيه 
  

  أيام الصبا 
وعندما اصبح صبياً كان ال يفارق مربيه العظيم ، وكان يتبعه 

  .كالظل 
  :يقول علي متذكراً تلك األيام 

لقد كنت أتبعه اتباع الفصيل اثر أمه ، يرفع يل يف كل يوم من " 
أخالقه علماً ويأمرين باالقتداء ، ولقد كان جياور يف كل سنة حبراء 



، ومل جيمع بيت واحد يومئذ يف اإلسالم غري فأراه وال يراه غريي 
وخدجية وأنا ثالثهما ، أرى نور ) صلى اهللا عليه وآله ( رسول اهللا 

  ".الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة 
وعندما بعث اهللا حممداً رسوالً إىل العاملني وأمره أن ينذر عشريته ، 

 و أن يدعو له عشريته أمر رسولُ اهللا علياً أن يصنع طعاماً ألربعني رجالً
  .وفيهم أعمامه أبو طالب ومحزة والعباس وأبو هلب 

  :يقول علي 
يا بين عبد : " فقال ) صلى اهللا عليه وآله ( مث تكلَّم رسول اهللا " 

املطلب إين واهللا ما أعلم شاباً يف العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم 
قد أمرين اهللا تعاىل أن و. به ، إين قد جئتكم خبري الدنيا و اآلخرة 

فأيكم يؤازرين على هذا األمر على أن يكون أخي ’ أدعوكم إليه 
ووصيي وخليفيت فيكم ، فأحجم القوم عنها مجيعاً وقلت وإين ألحدثهم 

  " .أنا يا رسول اهللا أكون وزيرك عليه : سناً 
هذا أخي و وصيي وخليفيت فيكم ، : " عندها قال سيدنا حممد 

  " .أطيعوافامسعوا له و
  



  أيام الشباب 
مضت أيام الصبا وأصبح علي شاباً قوي البنية ، وهو ما يزال 

  .مالزماً لسيدنا حممد يدور حوله كما تدور الفراشات حول الشموع 
  .كان علي قوياً و كانت قوته يف خدمة دين اهللا ورسوله 

 حاضراً) عليه السالم ( و عندما نقرأ تاريخ اإلسالم نشاهد علياً 
  .يف كل املعارك والغزوات وهو يقاتل يف الصفوف األوىل ببسالة 

وعندما فر املسلمون عن رسول اهللا يف بداية " حنني " ففي معركة 
املعركة ثبت علي وظل يقاتل وراية اإلسالم ختفق فوق رأسه حىت انتصر 

  .جيش اإلسالم على الشرك 
 اليهود من و يف معركة خيرب قاد علي هجوماً عنيفاً بعدما سخر

تراجع املسلمني ، وفتح حصون خيرب ، بل أنه اقتلع بيده أحد أبواا ، 
وعندما شاهد اليهود بطولته املدهشة فروا مذعورين مث استسلموا بعد 

  .ذلك 
  





  الفدائي األول 
. كل إنسان يدافع عن نفسه ، ألنه حيب احلياة وال يريد املوت 

  .والقليل جداً من الناس من يضحي يف حياته من اجل اآلخرين 
وهجرته ) صلى اهللا عليه وآله ( وعندما نقرأ قصة سيدنا حممد 

نقف معجبني وحنن نرى علياً وهو يف ريعان شبابه ينام يف فراش النيب 
  .و النيب من املوت والقتل لينج

وقرروا قتل " دار الندوة " والقصة تبدأ عندما اجتمع املشركون يف 
سيدنا حممد ، وكانت اخلطّة أن ينتخبوا من كل قبيلة شاباً فيقتحموا 

  .مرتل رسول اهللا ويقتلوه 
" . قريش " وهبط الوحي من السماء خيرب سيدنا حممد مبؤامرة 

  .راش النيب ليوهم املشركني أنه ما يزال نائماً وهنا بادر علي ونام يف ف
وجنا رسول اهللا بتضحية علي ، وفوجئ املتآمرون بعلي يهب من 

  .فراش رسول اهللا ، فغادروا املرتل وهم جيرون أذيال اخليبة واخلسران 
  





 يف طريق ا  
اإلسالم دين السالم واحلياة ، وهو يرفض القتل وإراقة الدماء بغري 

  .حق 
صلى اهللا عليه ( إن كل املعارك واحلروب اليت حدثت يف زمن النيب 

كانت حروباً دفاعية أي أا وقعت دفاعاً عن النفس ، وكان ) وآله 
ل ما أمكن ، ولكن عندما يكون سيدنا حممد يسعى لتجنب القتا

اإلسالم يف خطر فإن املسلمني كانوا يقاتلون ببسالة من اجل إعالء 
وتاريخ اإلسالم حافل باألجماد ، وعندما نقرأ عن تلك . كلمة اهللا 

 المعاً – وهو أول سيف يف اإلسالم –احلروب نشاهد سيف علي 
  .كربق السماء 

( ا قال سيدنا حممد كان علي مع احلق ، واحلق مع علي ، كم
  ).صلى اهللا عليه وآله

  

  ) عليه السالم ( أخالق علي 
عليه ( كانت مدينة الكوفة عاصمة الدولة اإلسالمية يف عهد علي 

، وقد أضحت منذ ذلك التاريخ مركزاً من مراكز العلم ) السالم 



  .والثقافة اإلسالمية 
ملؤمنني وذات يوم التقى شخصان خارج الكوفة كان أوهلما أمري ا

، فتجاذبا ) عليه السالم ( واآلخر نصرانياً ، مل يكن يعرف هوية علي 
أطراف احلديث ومها يف الطريق حىت وصال مفترق طريقني أحدمها 
يؤدي إىل الكوفة و اآلخر إىل إحدى القرى القريبة ، فسلك النصراين 

 ) عليه السالم( وكان على اإلمام علي . طريق القرية حيث مرتله هناك 
أن يسلك طريق الكوفة ، ولكنه سلك الطريق إىل القرية ، فتعجب 

  :النصراين وقال 
  أ لست تريد العودة إىل الكوفة ؟

نعم ولكين أحببت أن اُشيعك قليالً وفاًء لصحبة : فقال اإلمام 
  .الطريق ، إن لرفقة الطريق حقوقاً وأنا احب أن أؤدي حقك 

من دين عظيم يعلِّم اإلنسانَ يا له : تأثر الرجل وقال يف نفسه 
  .اخلُلق الكرمي 

. واندفع الرجل النصراين يعلن إسالمه و انتماءه إىل أمة اإلسالم 
وكم كانت دهشته كبرية عندما اكتشف أن رفيقه يف الطريق مل يكن 

  . حاكم الدولة اإلسالمية الواسعة –سوى أمري املؤمنني بنفسه 
  



   )عليه السالم ( ثباته 
ملرء أن يضبط نفسه وحيدد موقفه الطبيعي يف الظروف يستطيع ا

العادية ، ولكن عندما جتتاحه عاصفة من الغضب والعدوان فأنه يف تلك 
  .اللحظات احلرجة يفقد توازنه ويصعب عليه السيطرة على نفسه 

كان ثابتاً يف كل الظروف واألحوال ، ) عليه السالم ( غري أن علياً 
انه يتصرف دائماً يف ضوء ما . الته النفسية ومل تكن مواقفه متأثرة حب

  .يرتضيه اهللا 
كان . . . سلوكه يف البيت ، مواقفه يف احلرب ، تعامله مع الناس 

خاضعاً لإلسالم ، لقد رىب نفسه على ذلك ، فأصبح مثاالً للمسلم 
  .املؤمن بربه 

يف معركة اخلندق ، وعندما أراد املشركون غزو املدينة ، حفر 
ون بأمر النيب خندقاً حلماية املدينة من العدوان ، وكانت األوضاع املسلم

يف غاية اخلطورة ، خاصة عندما متكن بعض فرسان املشركني ، ويف 
  .من اقتحام اخلندق وحتدي املسلمني " عمر بن عبد ود " طليعتهم 

شخصاً عادياً بل كان بطالً شجاعاً " عمر بن عبد ود " ومل يكن 
 املسلمني عن مواجهته ، وهنا ض علي بطل اإلسالم أحجم كثري من



برز : " ملنازلته وتقدم إليه بشجاعة وكان الرسول ينظر إليه ويقول 
  " .اإلميان كلّه إىل الشرك كلّه 

  :أن يتفادى القتال مع علي ، فقال " عمرو " حاول 
  . ارجع فأنا ال أحب أن أقتلك -

  :فأجابه علي بإميان عظيم 
  . أن أقتلك  ولكين أحب-

و سدد ضربة قوية إىل علي " عمرو بن عبد ود " وهنا غضب 
" ابن ود " تفاداها علي ، ورد على ضربته بضربة قاضية سقط فيها 

  .صريعاً على األرض 
وكان هلذا املشهد املثري أثره يف بث الذعر يف نفوس رفاقه من 

  .املشركني الذين الذوا بالفرار
يف وجه علي ، " ابن ود " صمه بصق وعندما اعتلى علي صدر خ

وشعر علي بالغضب ولكنه توقف فلم يقدم على قتله إىل أن سكن 
غضبه حىت ال يكون قتله انتقاماً ، بل خالصاً لوجه اهللا ويف سبيل 

  .اإلسالم 



  



لقد كان علي يف حروبه ومعاركه مثالً أعلى للفروسية ، وتركت 
وعاد علي حيمل بشارة . مواقفه آثارها يف تاريخ العرب و اإلسالم 
قتل علي لعمرو يعدل : " النصر إىل الرسول الذي استقبله حبفاوة وقال 

إلنس أي أن تلك الضربة القاضية كانت تساوي عبادة ا" عبادة الثقلني 
  .واجلن 

فقد كان املشركون يراقبون املعركة ، وعندما شاهدوا بطلهم 
اهللا اكرب ، حتطمت روحهم املعنوية : يسقط على األرض وعلياً يهتف 

وسيطر اليأس على قلوم ، فأوا حصارهم للمدينة وانسحبوا 
  .مذعورين حتت جنح الظالم 

  

  يف صفني 
 إىل جانبها رمحة ومروءة ، ال قيمة للشجاعة والبطولة إذا مل يكن

  .ولكي يكون اإلنسان بطالً شجاعاً عليه أن حيافظ على إنسانيته 
  ) .عليه السالم ( وهكذا كان علي 

مل يكن ليقتل جمروحاً أو ظامئاً وال يطارد مهزوماُ ، وكانت 
أخالقه يف احلروب غاية يف اإلنسانية ، فلم يكن يستخدم اجلوع أو 



ارك بالرغم من أن أعداءه كانوا ال يتورعون عن الظمأ سالحاً يف املع
  .ذلك أبداً ، وكانوا يستخدمون أحطّ الوسائل من أجل االنتصار 

ويف حرب صفني سيطر جيش معاوية على ر الفرات وأعلنوا 
  .حصارهم وحرمان جنود علي من املاء 

وذكّرهم اإلمام بأن اإلسالم واإلنسانية والفروسية تأىب مثل هذه 
ف ، ولكن معاوية مل يكن يفكر يف شيء سوى مصلحته وأهدافه املواق

رووا السيوف من الدماء ترووا : " عندها هتف اإلمام جبنوده . الدنيئة 
  " .من املاء ، فاملوت يف حياتكم مقهورين ، واحلياة يف موتكم قاهرين 

واندفعت قوات اإلمام صوب الفرات ، وسرعان ما سيطرت على 
 اجلنود أم سوف حيرمون جيش معاوية من املاء الشواطئ ، فأعلن

اصدر أمره بإخالء الشاطئ وعدم استخدام ) عليه السالم ( ،ولكن علياً 
  .املاء كسالح ألنه يتناىف مع اخللق اإلسالمي 

  
  
  



  عندما كان اإلمام حاكم املسلمني 
  إمام الفقراء 

بالرغم من كل اآلالم واملصائب اليت عاناها اإلمام فقد كان يباشر 
بنفسه شؤون الناس ، ومل يكن يعادي أحداً عداوة شخصية ، حىت 
الذين كانوا يعادون اإلمام ويضمرون له الكراهية واحلقد كانوا يأخذون 
نصيبهم وحقهم من بيت املال ، حىت أصحابه واملقربني إليه كانوا 

  .قهم دون أي امتياز عن اآلخرين يأخذون حقو
اللهم : " فتأثر اإلمام بشدة وبكى مث رفع طرفه إىل السماء وقال 

إنك تعلم أين مل آمرهم بظلم عبادك ، مث تناول قطعة من اجللد وكتب 
اليت " سودة " عليه أمره بإقالة ذلك العامل من منصبه ، وسلّمه إىل 

  " .انطلقت إىل موطنها سعيدة راضية 
عثمان بن " ات يوم وصلته أخبار من البصرة تفيد بأن الوايل وذ
قد دعي إىل وليمة أقامها أحد األثرياء فلبى دعوته ، فبعث " حنيف 

اإلمام إليه برسالة يعاتبه فيها وحيذّره مما وراء تلك الدعوات والوالئم 
وأن هؤالء األثرياء ليس هدفهم إطعام الطعام بل أا نوع من الرشاوي 

  .لبحث عن النفوذ والسلطة يف املدينة من خالل الوالة وا



  



وقد جاء يف الرسالة خمتلف املواعظ واحلكم اليت تدفع إىل التفكري 
  :والتأمل 
د بلغين أن رجالً من فتية أهل البصرة أما بعد يابن حنيف ؛ فق" 

دعاك إىل مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك األلوان وتنقل إليك اجلفان ، 
هم مدعووغني ، وما ظننت أنك جتيب إىل طعام قوم عائلهم جمفو. . .  

أال وان لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ، أال وان 
  " .مريه ومن طعمه بقرصيه إمامكم قد اكتفى من دنياه بط

عن سياسة " عدي بن حامت الطائي " وقد سئل أحد أصحابه وهو 
رأيت القوي عنده ضعيفاً حىت يأخذ احلق منه : أمري املؤمنني فقال 

  .ورأيت عنده الضعيف قوياً حىت يأخذ احلق له 
وكيف أكون إماماً للناس وال أشاركهم آالمهم : ويقول عن نفسه 

  !وفقرهم ؟ 
  .و ال يقيم للسلطة والنفوذ وكرسي احلكم وزناً وه

  :يسأل ابن عباس ذات يوم وكان خيصف نعله 
   ما قيمة هذه النعل ؟-

  :فقال ابن عباس بعد أن ألقى نظرة فاحصة 
  . إا رخيصة بل ال قيمة هلا -



إنّ قيمتها عندي ألفضل من السلطة واحلكم إالّ : عندها قال اإلمام 
  .اُبطل باطالً أن اُقيم حقاً أو 

  
  إلغاء االمتيازات 

عندما تصدى اإلمام إىل اخلالفة أعلن منذ اليوم األول سياسته 
القائمة على العدل واملساواة بني الناس ، ال فرق بني عريب وأعجمي إالّ 

وقد المه البعض واقترح عليه العودة . بالتقوى ، وال بني السادة والعبيد 
  .ن يتبعها اخللفاء إىل السياسة القدمية اليت كا
  !أتأمروين أن أطلب النصر باجلور ؟: فقال اإلمام مستنكراً 

  .لو كان املال يل لسويت بينهم فكيف وإمنا املال مال اهللا : مث قال 
جاءه أخوه عقيل ذات يوم ، فرحب به اإلمام ، وملا حان وقت العشاء مل 

  .ليس إالّ ما أرى : ل جيد عقيل على املائدة غري اخلبز وامللح فتعجب ، وقا
  .أو ليس هذا من نعمة اهللا وله احلمد كثرياً : فرد اإلمام 

اصرب عين : وطلب عقيل منه مبلغاً من املال لسداد دينه فقال اإلمام 
  .خيرج عطائي

  .بيت املال يف يدك وأنت تسوقين إىل عطائك : فانزعج عقيل وقال 



  



  .ما أنا إال مبرتلة رجل من املسلمني : فقال اإلمام 
: كان عقيل يلح على اإلمام أن يعطيه من بيت املال ، فقال اإلمام 

إن شئت أخذت سيفك وأخذت سيفي وخرجنا معاً إىل احلرية فأنّ ا 
  . ، فدخلنا على بعضهم فأخذنا ماله جتاراً مياسري

  !أو سارقاً جئت ؟ : فقال عقيل مستنكراً 
تسرق من واحد خري من أن تسرق من : عندها أجابه اإلمام 

  .املسلمني مجيعاً 
هكذا عاش اإلمام فترة حكمه كلها وهو يأكل أكل الفقراء ويعيش 

  .حياة البسطاء
زع الرشاوى لكي حيرز وملا قالوا له إن معاوية ينفق األموال ويو

  :النصر ، فلما ذا ال تصنع مثله ؟ قال اإلمام مستنكراً 
  !أتأمروين أن اطلب النصر باجلور ؟  -
واستغاثت به امرأة طردها زوجها يف يوم قائظ شديد احلر ،  

  .فأسرع يردها إىل زوجها ويصلح بينهما 
وعندما عاتبه . وبعد أن طرق الباب خرج شاب ال يعرف اإلمام 

اإلمام على فعله صرخ بوجه اإلمام غاضباً وراح يتوعد امرأته بالعذاب 
   .ألا جاءت ذا الرجل 



) عليه السالم ( ويف األثناء مر بعض الناس و كانوا يعرفون اإلمام 
  .السالم عليك يا أمري املؤمنني : فسلّموا عليه قائلني 

، واندهش الشاب وسقط على يد اإلمام يقبل يده و يعتذر 
وعاهده إالّ يعود إىل مثلها ؛ فوعظهما اإلمام ونصحهما لتكون حياما 

  .طيبة هانئة 
  

  غدير خم     
) صلى اهللا عليه وآله ( يف العام العاشر من اهلجرة حج الرسول 

حجة الوداع ، وكان يف تلك املدة يفكر يف مسألة اخلالفة وهو يشعر 
هيد األمور إىل خليفته بدنو أجله ورحيله عن الدنيا فكان حياول مت

  ) .عليه السالم ( ووصيه علي بن أيب طالب 
  :وهو يقول ) صلى اهللا عليه وآله ( وطاملا مسع الصحابةُ رسولَ اهللا 

  " .أنا مدينة العلم و علي باا " ، " علي مع احلق و احلق مع علي " 
ما كنا نعرف املنافقني : وكان جابر بن عبد اهللا األنصاري يقول 

  . ببغضهم علياًإالّ



  



: " يقول ) صلى اهللا عليه وآله ( فقد مسع الصحابةُ سيدنا حممد 
أيها الناس أوصيكم حبب أخي و ابن عمي علي بن أيب طالب فإنه ال 

  ". مؤمن و ال يبغضه إالّ منافق حيبه إالّ
صلى اهللا عليه (  من ذي احلجة عندما عاد سيدنا حممد ١٨ويف 

من حجة الوداع ومعه أكثر من مئة ألف من املسلمني ، هبط ) وآله 
  .جربيل حيمل أمر السماء 

غدير " يف منطقة يقال هلا ) صلى اهللا عليه وآله ( فتوقف الرسول 
  " .خم 

التوقف ، ويف تلك الصحراء احلارقة خطب وأمر املسلمني ب
أيها الناس يوشك أن أُدعى فأجيب وإين : " الرسول باملسلمني قائالً 

  !؟ " فماذا انتم قائلون : مسؤول وإنكم مسؤولون 
  .قالوا نشهد أنك قد بلّغت ، وجاهدت ونصحت فجزاك اهللا خرياً 

مداً عبده ورسوله أليس تشهدون أن ال إله أالّ اهللا ، وأن حم: " فقال 
وأن جنته حق ، وأن ناره حق ، وأن املوت حق وأن البعث بعد املوت 

  !؟ " حق ، وأن الساعة ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور 



  



  هد بذالكقالوا نش
  " .اللهم اشهد : " قال 

أيها الناس إن اهللا موالي وأنا ) : " صلى اهللا عليه وآله ( مث قال 
موىل املؤمنني وأنا أوىل م من أنفسهم ، فمن كنت مواله فهذا علي 

: مواله ، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ، وإين خملّف فيكم الثقلني 
  ".كتاب اهللا وعتريت أهل بييت 

كان عشرات األلوف من املسلمني ينظرون إىل سيدنا حممد وهو 
  .يرفع يد وصيه وخليفته عالياً 

) عليه السالم ( واندفع الصحابة واملسلمون يسلّمون على علي 
  .ويهنئونه قائلني ، السالم عليك يا ويلّ املؤمنني 

  

  اخلالفة 
 برحيله ، وفُجع املسلمون) صلى اهللا عليه وآله ( تويف سيدنا حممد 

ويف تلك األثناء اجتمع بعض الصحابة بعيداً عن أعني املسلمني و 
نفسه وحيداً ، ) عليه السالم ( اغتصبوا اخلالفة ، ووجد اإلمام علي 

  .ففضل السكوت حفاظاً على الدين ومصلحة املسلمني 



 وعندما وصلت اخلالفة إىل عثمان تسلّل األمويون إىل احلكم فعم
ء الدولة اإلسالمية ؛ وراحوا يتململون من ظلم وقهر الفساد يف أحنا

  .احلكام األمويني 
وعندما وجد املسلمون أن عثمان يساند والته وينفي بعض 
الصحابة كأيب ذر وجيلد البعض اآلخر مثل عمار بن ياسر ، أعلنوا 

  .الثورة وجاءوا إىل املدينة املنورة يطلبون من عثمان التنازل عن اخلالفة 
إصالح األمور وقدم نصائحه ) عليه السالم ( مام علي حاول اإل

" للخليفة للعودة إىل عدالة اإلسالم وعدم اإلصغاء إىل املنافقني من أمثال 
  " .مروان بن احلكم 

  .ولكن ال فائدة 
  .وتصاعد غضب املسلمني وحاصروا قصر اخلالفة 

" كانت حياة عثمان يف خطر ، فبادر اإلمام إىل إرسال ولديه 
إىل القصر ، ووقفا أمام الباب حلماية اخلليفة من " سن واحلسني احل

  .هجوم الثائرين 
كان عثمان مصراً على سياسته ، وكان الثوار يف ذروة الغضب ، 
وانفجر املوقف عندما تسور بعض الثوار القصر ، ودخلوا على عثمان 

  .وقتلوه 



طلبون منه تسلّم ي) عليه السالم ( واندفعت اجلماهري إىل مرتل علي 
مسؤولية اخلالفة ، وقد رفض اإلمام بشدٍة ذلك يف بداية األمر ولكنه 
وافق بعد إصرار الناس ، فتصدى إىل احلكم وإدارة البالد وتنفيذ عدالة 

  .اإلسالم 
  .سنة ، فأعادوا احلق إىل صاحبه  ) ٢٥( وهكذا انتبه املسلمون بعد 

  

  ) عليه السالم ( حكومة علي 
منذ اليوم األول سياسته يف احلكم ، ) عليه السالم ( مام أعلن اإل

وأعلن منهجه القائم على املساواة والعدل ، وأنه سيعيد احلقوق إىل 
  .نصاا ، وينتصف للمظلوم من الظامل 

لقد تعود الناس طوال املدة السابقة على الظلم وعلى االمتيازات 
ابة واألمويني ، بينما وجتمعت الثروات اهلائلة عند البعض من الصح

  .املسلمون يعيشون حياةً صعبة حمرومني من لقمة العيش الكرمي 
عليه ( خاف بعض األثرياء على مصاحلهم وامتيازام من عدل علي 

فاختلقوا األسباب للوقوف يف وجه احلكم اجلديد ، فاشتعلت ) السالم 
معركة ، مث يف البصرة أول " اجلمل " احلروب الداخلية ، فكانت معركة 



  " .النهروان "وبعدها معركة " صفني " تلتها حرب 
  

  استشهاد اإلمام 
ابن " بعد هزمية اخلوارج يف معركة النهروان اجتمع ثالثة منهم ؛ وهم 

وتشاوروا " عمر بن بكر التميمي " و " احلجاج بن عبد اهللا " و " ملجم 
، وتعهد ابن " علي بن أيب طالب " يف قتل معاوية وعمرو بن العاص و

  ) .عليه السالم ( ملجم باغتيال علي 
نفّذ ابن .  هجرية ٤٠ من شهر رمضان املبارك سنة ١٩ ويف يوم 

  .ملجم جرميته 
كان اإلمام يصلّي باملؤمنني صالة الفجر يف مسجد الكوفة ، و تسلّل 

خفية ، مث اقترب من اإلمام وكان ساجداً ، وعندما رفع " ابن ملجم" 
رأسه هوى ارم بسيفه املسموم على رأسه ، ) ه السالم علي( اإلمام 

: " وتدفّقت الدماء الطاهرة لتصبغ احملراب بلوا القاين ، و هتف اإلمام 
  ".فُزت و رب الكعبة 



  



دمت و اهللا أركان اهلدى ، قتل : ع الناس نداًء يف السماء ومس
  .قتله أشقى األشقياء . . . اتقى األتقياء 

  .حاول ارم الفرار من الكوفة فأُلقي القبض عليه 
  :فقال له اإلمام 

   أمل أُحسن إليك ؟-
  :فأجاب ابن ملجم 

  . نعم -
م ، وأوصى ابنه وأراد الناس اإلنتقام من ارم ولكن اإلمام منعه

  .أن حيسن إليه مادام حيا ) عليه السالم ( احلسن 
وملا استشهد اإلمام نفّذ اإلمام احلسن حكم الشريعة بارم ، 

  . رمضان ٢١وذلك يف يوم 
( وهكذا رحل اإلمام عن الدنيا وكان عمره بعمر سيدنا حممد 

لكوفة و  سنة ، وحمل جثمانه إىل خارج ا٦٣أي ) صلى اهللا عليه وآله
   .دفن ِسراً حتت جنح الظالم 



  



  
  من كلماته املضيئة 

  .ال تطلب احلياة لتأكل ، بل اطلب األكل لتحيا   .١
  .أعم األشياء نفعاً موت األشرار   .٢
٣.  ن إبليس يف العالنية وأنت صديقه يف السرال تسب.  
  .عقل الكاتب يف قلمه   .٤
  .الصديق نسيب الروح ، و األخ نسيب اجلسم   .٥
  .ال تقل ما ال حتُب أن يقال لك   .٦
٧.   عدم األدب سبب كل شر.   
  .تعلموا العلم صغاراً ، تسودوا به كباراً   .٨
ت منصف ، وال ختتر أن تكون غالباً إختر أن تكون مغلوباً وأن  .٩

   .وأنت ظامل 



  



  ) عليه السالم ( هوية اإلمام 
  .علي : االسم 
  .امري املؤمنني : اللقب 
  .أبو احلسن : الكنية 

  .هـ .  ق ٢٣: تاريخ الوالدة 
  . هجري ٣٥عام : تاريخ خالفته 
  . سنوات ٥: مدة اخلالفة 

  . سنة ٦٣: العمر 
   هـ٤٠: تاريخ شهادته 

  

  أسئلة 
  ؟) عليه السالم ( اين ولد علي   .١
  ؟) عليه السالم ( ماذا قال رسول اهللا يف حق علي   .٢
  ملاذا توقّف علي من قتل خصمه يف معركة اخلندق ؟  .٣
  ؟" واقعة غدير خم "  تعرف عن ماذا  .٤


