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 :الميالد 

 عامًا من الهجرة الشريفة ولد في أسرة أبـي          23 رجب وقبل    13في يوم الجمعة    

 .طالب صبٌي أضاء مكة والدنيا بأسرها 

عنـدما  " قعنـب   "  اسمه   آان العباس بن عبد المطلب عم النبي جالسًا مع رجل         

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

ربـي إّنـي    : آانت تتجه ببصـرها نحـو السـماء وتتضـرع إلـى اهللا بخشـوع وتقـول                  

مؤمنة بك ، وبما جاء من عندك من رسـٍل وآتـب ، وإنـي مصـّدقة بكـالم جـدي إبـراهيم                       

ق الذي بنى هذا البيت ، وبحق المولود الذي في          الخليل ، وأنه بنى البيت العتيق ، فبح       

 .بطني لمّا يّسرت علّي والدتي 

وهنا حدث أمر عجيب ، لقد استجاب اهللا سبحانه ، فانشّق جدار الكعبـة لتـدخل       

 .فاطمة بنت أسد ثم انغلق وراءها 

آان الحادث مدهشًا جعل الذين رأوه في حيرة من أمرهم ، فقـد أسـرع العبـاس      

حضر بعض النسـوة لمسـاعدتها ولكـن ظـّل الجميـع يـدورون حـول بيـت اهللا                 إلى منزله وأ  

 .عاجزين عن الدخول 

 

 .ظّل أهل مّكة في حيرة ودهشة وآانوا ينتظرون فاطمة 

 .خرجت بعدها فاطمة وهي تحمل وليدها العظيم مّرت أربعة أيام ، 
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وتســاءل النــاس عــن إســم هــذا الوليــد فقالــت فاطمــة أن اســمه علــيُّ ، ولقــد  

 .سّميه عليًا : سمعت أنا في داخل بيت اهللا نداًء من وراء الغيب يقول 
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 .منذ أن آان رضيعًا ) صلى اهللا عليه وآله ( وترّبى علي في بيت محّمد 

 :ه في نهج البالغة يقول في إحدى خطب

وآـان  . . . وضعني في حجره وأنا ولد يضّمني إلى صدره ويكنفني في فراشـه    " 

 ".يمضغ الشيء ثم يلقمنيه 

 

 :أيام الصبا 

 .وعندما اصبح صبيًا آان ال يفارق مربيه العظيم ، وآان يتبعه آالظل 

 :يقول علي متذآرًا تلك األيام 

ّمه ، يرفع لي في آـل يـوم مـن أخالقـه علمـًا      لقد آنت أتبعه اتباع الفصيل اثر أ     " 

ويأمرني باالقتداء ، ولقد آان يجاور في آل سنة بحّراء فأراه وال يراه غيـري ، ولـم يجمـع                    

وخديجـة وأنـا    ) صـلى اهللا عليـه وآلـه        ( بيت واحـد يومئـذ فـي اإلسـالم غيـر رسـول اهللا               

 ".ثالثهما ، أرى نور الوحي والرسالة وأشّم ريح النبّوة 

ما بعث اهللا محّمدًا رسوًال إلى العالمين وأمره أن ُينذر عشيرته ، أمر رسـوُل               وعند

اهللا عليًا أن يصنع طعامًا ألربعين رجًال و أن يدعو لـه عشـيرته وفـيهم أعمامـه أبـو طالـب                      

 .وحمزة والعباس وأبو لهب 

 :يقول علي 

 المطلـب إنـي     يا بني عبد  : " فقال  ) صلى اهللا عليه وآله     ( ثم تكلَّم رسول اهللا     " 

واهللا ما أعلم شابًا في العرب جاء قوَمه بأفضل مما قد جئتكم به ، إني قـد جئـتكم بخيـر            

فـأيكم يـؤازرني علـى هـذا األمـر      ’ وقد أمرني اهللا تعالى أن أدعوآم إليه     . الدنيا و اآلخرة    

على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فـيكم ، فـأحجم القـوم عنهـا جميعـًا وقلـت وإنـي                     

 " .أنا يا رسول اهللا أآون وزيرك عليه : سنًا ألحدثهم 

هذا أخي و وصـيي وخليفتـي فـيكم ، فاسـمعوا لـه      : " عندها قال سيدنا محّمد     

 " .وأطيعوا

 

 :أيام الشباب 
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مضت أيام الصبا وأصبح علـي شـابًا قـوي الُبنيـة ، وهـو مـا يـزال مالزمـًا لسـيدنا                       

 .محمد يدور حوله آما تدور الفراشات حول الشموع 
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 .آان علي قويًا و آانت قّوته في خدمة دين اهللا ورسوله 

حاضرًا في آل المعارك    ) عليه السالم   ( و عندما نقرأ تاريخ اإلسالم نشاهد عليًا        

 .والغزوات وهو يقاتل في الصفوف األولى ببسالة 

وعندما فّر المسلمون عن رسـول اهللا فـي بدايـة المعرآـة        " حنين  " ففي معرآة   

 يقاتل وراية اإلسالم تخفق فوق رأسه حتى انتصر جيش اإلسالم علـى             ثبت علي وظل  

 .الشرك 

و فــي معرآــة خيبــر قــاد علــي هجومــًا عنيفــًا بعــدما ســخر اليهــود مــن تراجــع    

المسلمين ، وفَتح حصون خيبر ، بل أنه اقتلع بيده أحـد أبوابهـا ، وعنـدما شـاهد اليهـود                     

 .د ذلك بطولته المدهشة فّروا مذعورين ثم استسلموا بع

 

 :الفدائي األول 

والقليل جدًا مـن    . آل إنسان يدافع عن نفسه ، ألنه يحب الحياة وال يريد الموت             

 .الناس من يضحي في حياته من اجل اآلخرين 
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وهجرتـه نقـف معجبـين      ) صلى اهللا عليـه وآلـه       ( رأ قصة سيدنا محمد     وعندما نق 

ونحن نرى عليًا وهو في ريعان شبابه ينـام فـي فـراش النبـي لينجـو النبـي مـن المـوت           

 .والقتل 

وقرروا قتل سيدنا محمـد  " دار الندوة   " والقصة تبدأ عندما اجتمع المشرآون في       

 .ًا فيقتحموا منزل رسول اهللا ويقتلوه ، وآانت الخّطة أن ينتخبوا من آل قبيلة شاب

وهنا بادر علي   " . قريش  " وهبط الوحي من السماء يخبر سيدنا محمد بمؤامرة         

 .ونام في فراش النبي ليوهم المشرآين أنه ما يزال نائمًا 

ونجا رسول اهللا بتضحية علي ، وفوجئ المتآمرون بعلي يهّب من فـراش رسـول               

 .جّرون أذيال الخيبة والخسران اهللا ، فغادروا المنزل وهم ي

 

 :في طريق اهللا 

 .اإلسالم دين السالم والحياة ، وهو يرفض القتل وإراقة الدماء بغير حق 
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) صـلى اهللا عليـه وآلـه        ( إن آل المعارك والحروب التي حـدثت فـي زمـن النبـي              

نب آانت حروبًا دفاعية أي أنها وقعت دفاعًا عن النفس ، وآان سيدنا محمد يسعى لتج              

القتال ما أمكن ، ولكن عنـدما يكـون اإلسـالم فـي خطـر فـإن المسـلمين آـانوا يقـاتلون                  
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وتاريخ اإلسالم حافل باألمجاد ، وعندما نقرأ عـن تلـك           . ببسالة من اجل إعالء آلمة اهللا       

 . المعًا آبرق السماء – وهو أول سيف في اإلسالم –الحروب نشاهد سيف علي 

صـلى اهللا عليـه     ( علي ، آما قال سيدنا محمد       آان علي مع الحق ، والحق مع        

 ).وآله

 

 ) :عليه السالم ( أخالق علي 

، ) عليـه السـالم     ( آانت مدينة الكوفة عاصمة الدولة اإلسالمية في عهد علي          

 .وقد أضحت منذ ذلك التاريخ مرآزًا من مراآز العلم والثقافة اإلسالمية 

ما أمير المؤمنين واآلخر نصرانيًا ،      وذات يوم التقى شخصان خارج الكوفة آان أوله       

، فتجاذبا أطراف الحـديث وهمـا فـي الطريـق           ) عليه السالم   ( لم يكن يعرف هّوية علي      

حتى وصال مفترق طريقين أحدهما يؤدي إلى الكوفة و اآلخر إلى إحدى القرى القريبة ،               

يــه عل( وآــان علــى اإلمــام علــي . فســلك النصــراني طريــق القريــة حيــث منزلــه هنــاك 

أن يسلك طريق الكوفة ، ولكنه سلك الطريق إلى القريـة ، فتعجـب النصـراني    ) السالم  

 :وقال 

 أ لست تريد العودة إلى الكوفة ؟

نعم ولكني أحببت أن ُاشيِّعك قليًال وفاًء لصحبة الطريق ، إن لرفقة            : فقال اإلمام   

 .الطريق حقوقًا وأنا احب أن أؤدي حقك 

 .يا له من دين عظيم يعلِّم اإلنساَن الُخلق الكريم  : تأثر الرجل وقال في نفسه

 

وآـم آانـت    . واندفع الرجل النصراني يعلن إسالمه و انتمـاءه إلـى أّمـة اإلسـالم               

دهشته آبيرة عندما اآتشف أن رفيقه في الطريق لم يكن سوى أمير المؤمنين بنفسه        

 . حاآم الدولة اإلسالمية الواسعة –

 

  :)عليه السالم ( ثباته 

يستطيع المرء أن يضبط نفسـه ويحـدد موقفـه الطبيعـي فـي الظـروف العاديـة ،                   

ولكن عندما تجتاحه عاصفة من الغضب والعدوان فأنه فـي تلـك اللحظـات الحرجـة يفقـد           

 .توازنه ويصعب عليه السيطرة على نفسه 
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آـان ثابتـًا فـي آـل الظـروف واألحـوال ، ولـم تكـن                 ) عليه السـالم    ( غير أن عليًا    

 .انه يتصرف دائمًا في ضوء ما يرتضيه اهللا . فه متأثرة بحالته النفسية مواق
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آـان خاضـعًا    . . . سلوآه في البيـت ، مواقفـه فـي الحـرب ، تعاملـه مـع النـاس                   

 .د ربى نفسه على ذلك ، فأصبح مثاًال للمسلم المؤمن برّبه لإلسالم ، لق

في معرآة الخندق ، وعندما أراد المشرآون غزو المدينة ، حفر المسلمون بـأمر              

النبي خندقًا لحماية المدينة من العدوان ، وآانـت األوضـاع فـي غايـة الخطـورة ، خاصـة                    

مـن اقتحـام    " بـن عبـد ود      عْمر  " عندما تمكن بعض فرسان المشرآين ، وفي طليعتهم         

 .الخندق وتحّدي المسلمين 

شخصًا عاديًا بل آان بطًال شـجاعًا أحجـم آثيـر مـن     " عْمر بن عبد ود   " ولم يكن   

المسلمين عن مواجهته ، وهنا نهض علي بطل اإلسالم لمنازلته وتقدم إليـه بشـجاعة               

 " .ه برز اإليمان آّله إلى الشرك آّل: " وآان الرسول ينظر إليه ويقول 

 :أن يتفادى القتال مع علي ، فقال " عمرو " حاول 

 . ارجع فأنا ال أحب أن أقتلك -

 :فأجابه علي بإيمان عظيم 

 . ولكني أحب أن أقتلك -

و سّدد ضربة قوية إلى علي تفاداها علي ، ورّد          " عمرو بن عبد ود     " وهنا غضب   

 . األرضصريعًا على" ابن وّد " ها على ضربته بضربة قاضية سقط في
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وآان لهذا المشهد المثير أثره في بث الذعر فـي نفـوس رفاقـه مـن المشـرآين                  

 .الذين الذوا بالفرار

في وجه علـي ، وشـعر علـي         " ابن وّد   " وعندما اعتلى علي صدر خصمه بصق       

بالغضب ولكنه توقف فلم يقدم على قتله إلى أن سكن غضبه حتى ال يكون قتله انتقامًا   

 .اهللا وفي سبيل اإلسالم ، بل خالصًا لوجه 

لقد آان علي في حروبه ومعارآه مثًال أعلى للفروسية ، وترآـت مواقفـه آثارهـا                

وعاد علي يحمل بشارة النصر إلى الرسول الذي اسـتقبله          . في تاريخ العرب و اإلسالم      

أي أن تلك الضربة القاضية آانـت       " قْتل علي لعمرو يعدل عبادة الثقلين       : " بحفاوة وقال   

 .اوي عبادة اإلنس والجن تس

فقد آان المشـرآون يراقبـون المعرآـة ، وعنـدما شـاهدوا بطلهـم يسـقط علـى                   

اهللا اآبر ، تحطمت روحهم المعنوية وسيطر اليـأس علـى قلـوبهم ،              : األرض وعليًا يهتف    

 .فأنهوا حصارهم للمدينة وانسحبوا مذعورين تحت جنح الظالم 

 

 :في صفين 

ة إذا لم يكن إلى جانبها رحمـة ومـروءة ، ولكـي يكـون               ال قيمة للشجاعة والبطول   

 .اإلنسان بطًال شجاعًا عليه أن يحافظ على إنسانيته 

 ) .عليه السالم ( وهكذا آان علي 

لم يكن ليقتل مجروحًا أو ظامئًا وال يطـارد مهزومـُا ، وآانـت أخالقـه فـي الحـروب                    

حًا في المعارك بـالرغم مـن       غاية في اإلنسانية ، فلم يكن يستخدم الجوع أو الظمأ سال          

أن أعداءه آانوا ال يتورعون عـن ذلـك أبـدًا ، وآـانوا يسـتخدمون أحـّط الوسـائل مـن أجـل                       

 .االنتصار 

وفي حرب صفين سيطر جيش معاوية على نهر الفرات وأعلنوا حصارهم وحرمان            

 .جنود علي من الماء 

ل هـذه المواقـف ،      وذّآرهم اإلمام بأن اإلسـالم واإلنسـانية والفروسـية تـأبى مثـ            

عنـدها هتـف    . ولكن معاوية لم يكن يفكر في شـيء سـوى مصـلحته وأهدافـه الدنيئـة                 

رّووا السيوف من الدماء ترووا من الماء ، فالموت في حياتكم مقهـورين             : " اإلمام بجنوده   

 " .، والحياة في موتكم قاهرين 
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واطئ ،  واندفعت قّوات اإلمـام صـوب الفـرات ، وسـرعان مـا سـيطرت علـى الشـ                  

) عليـه السـالم     ( فأعلن الجنود أنهم سوف يحرمون جيش معاوية من الماء ،ولكن عليـًا             
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اصــدر أمــره بــإخالء الشــاطئ وعــدم اســتخدام المــاء آســالح ألنــه يتنــافى مــع الخلــق   

 .اإلسالمي 

 

 :عندما آان اإلمام حاآم المسلمين 

 :إمام الفقراء 

إلمـام فقـد آـان يباشـر بنفسـه          بالرغم مـن آـل اآلالم والمصـائب التـي عاناهـا ا            

شؤون الناس ، ولم يكن يعادي أحدًا عداوة شخصية ، حتى الـذين آـانوا يعـادون اإلمـام                    

ويضمرون لـه الكراهيـة والحقـد آـانوا يأخـذون نصـيبهم وحقهـم مـن بيـت المـال ، حتـى             

 .أصحابه والمقّربين إليه آانوا يأخذون حقوقهم دون أي امتياز عن اآلخرين 

 

شاآية بعض جباة األموال والضرائب ، آان  " سودة  " ذات يوم جاءته امرأة اسمها      

 :اإلمام يصّلي ولكنه شعر بظل امرأة فأسرع في صالته ثم التفت إليها وقال بعطف 

 ؟ألِك حاجة -

 .أشكوك ظلم عاملك على الخراج : قالت سودة باآية 

 9

اللهم إنك تعلم أنـي  : " فتأثر اإلمام بشّدة وبكى ثم رفع طرفه إلى السماء وقال       

لم آمرهم بظلم عبادك ، ثم تناول قطعة من الجلد وآتب عليه أمـره بإقالـة ذلـك العامـل                    

 " .سعيدة راضية التي انطلقت إلى موطنها " سودة " من منصبه ، وسّلمه إلى 



 
 

www.alfain.net  األلفين للمشاريع الخيرية )                               ع( مع المعصومين ـ اإلمام علي  
10 من 18    سيد       سيد مهدي آيت اللهي ـ ترجمة آمال ال   

 
 
 

قد ُدعـي   " عثمان بن حنيف    " يد بأن الوالي    وذات يوم وصلته أخبار من البصرة تف      

إلى وليمة أقامها أحد األثرياء فلّبى دعوته ، فبعث اإلمام إليه برسالة يعاتبه فيها ويحّذره               

مما وراء تلك الدعوات والوالئم وأن هؤالء األثرياء ليس هدفهم إطعام الطعام بل أنهـا نـوع                

 .نة من خالل الوالة من الرشاوي والبحث عن النفوذ والسلطة في المدي

 :وقد جاء في الرسالة مختلف المواعظ والحكم التي تدفع إلى التفكير والتأمل    

أما بعد يابن حنيف ؛ فقد بلغني أن رجًال من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة                " 

فأسرعت إليها تستطاب لك األلوان وُتنقل إليك الجفان ، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام               

 . . .لهم مجفّو ، وغنّيهم مدعّوقوم عائ

أال وان لكل مأموم إماما يقتـدي بـه ويستضـيء بنـور علمـه ، أال وان إمـامكم قـد                    

 " .اآتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه 

عــن سياســة أميــر " عــدي بــن حــاتم الطــائي " وقــد ســئل أحــد أصــحابه وهــو  

 منـه ورأيـت عنـده الضـعيف         رأيت القوي عنده ضعيفًا حتى يأخـذ الحـق        : المؤمنين فقال   

 .قويًا حتى يأخذ الحق له 

 !وآيف أآون إمامًا للناس وال أشارآهم آالمهم وفقرهم ؟ : ويقول عن نفسه 

 .وهو ال يقيم للسلطة والنفوذ وآرسي الحكم وزنًا 

 :يسأل ابَن عباس ذات يوم وآان يخصف نعله 

  ما قيمة هذه النعل ؟-

 : فاحصة فقال ابن عباس بعد أن ألقى نظرة

 . إنها رخيصة بل ال قيمة لها -

إّن قيمتها عندي ألفضل من السلطة والحكم إّال أن ُاقيم حقـًا  : عندها قال اإلمام   

 .أو ُابطل باطًال 

 

 :إلغاء االمتيازات 

عندما تصدى اإلمام إلى الخالفة أعلن منـذ اليـوم األول سياسـته القائمـة علـى                

رق بين عربي وأعجمي إّال بالتقوى ، وال بـين السـادة            العدل والمساواة بين الناس ، ال ف      

وقد المه البعض واقترح عليه العودة إلى السياسـة القديمـة التـي آـان يتبعهـا               . والعبيد  

 .الخلفاء 

 !أتأمروني أن أطلب النصر بالجور ؟: فقال اإلمام مستنكرًا 
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 . لو آان المال لي لسويت بينهم فكيف وإنما المال مال اهللا: ثم قال 
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 جاءه أخوه عقيل ذات يوم ، فرحَّب به اإلمام ، ولما حان وقت العشاء لم يجد 

 

 .ليس إّال ما أرى : عقيل على المائدة غير الخبز والملح فتعجب ، وقال 

 .أو ليس هذا من نعمة اهللا وله الحمد آثيرًا : فرّد اإلمام 

 اصـبر عنـي يخـرج    :وطلب عقيل منه مبلغًا من المال لسـداد دينـه فقـال اإلمـام       

 .عطائي

 .بيت المال في يدك وأنت تسّوقني إلى عطائك : فانزعج عقيل وقال 

 .ما أنا إال بمنزلة رجل من المسلمين : فقال اإلمام 

إن شـئت  : آان عقيل يلّح على اإلمام أن يعطيه مـن بيـت المـال ، فقـال اإلمـام                   

 تجـارًا مياسـير ، فـدخلنا        أخذَت سيفك وأخذت سيفي وخرجنا معًا إلـى الحيـرة فـأّن بهـا             

 .على بعضهم فأخذنا ماله 

 !أو سارقًا جئُت ؟ : فقال عقيل مستنكرًا 

 .عًاتسرق من واحد خير من أن تسرق من المسلمين جمي: عندها أجابه اإلمام 

 .هكذا عاش اإلمام فترة حكمه آلها وهو يأآل أآل الفقراء ويعيش حياة البسطاء

ق األموال ويوزع الرشاوى لكي يحرز النصر ، فلما ذا ال         ولما قالوا له إن معاوية ينف     

 :تصنع مثله ؟ قال اإلمام مستنكرًا 
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 !أتأمروني أن اطلب النصر بالجور ؟  -

 

 

ها في يوم قائظ شديد الحر ، فأسـرع يرّدهـا إلـى             واستغاثت به امرأة طردها زوج    

 .زوجها ويصلح بينهما 

وعندما عاتبه اإلمـام علـى فعلـه        . وبعد أن طرق الباب خرج شاب ال يعرف اإلمام          

 .صرخ بوجه اإلمام غاضبًا وراح يتوعد امرأته بالعذاب ألنها جاءت بهذا الرجل 

فسّلموا عليـه   ) عليه السالم   ( م  وفي األثناء مّر بعض الناس و آانوا يعرفون اإلما        

 .السالم عليك يا أمير المؤمنين : قائلين 

واندهش الشاب وسقط على يد اإلمام يقبل يده و يعتذر ، وعاهده إّال يعود إلـى                

 .مثلها ؛ فوعظهما اإلمام ونصحهما لتكون حياتهما طيبة هانئة 

 

 :غدير خم 

حجـة الـوداع ،     ) هللا عليه وآله    صلى ا ( في العام العاشر من الهجرة حّج الرسول        

وآان في تلك المّدة يفكر في مسألة الخالفة وهو يشعر بـدنو أجلـه ورحيلـه عـن الـدنيا                    

 ) .عليه السالم ( فكان يحاول تمهيد األمور إلى خليفته ووصيه علي بن أبي طالب 
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 :وهو يقول ) صلى اهللا عليه وآله ( وطالما سمع الصحابُة رسوَل اهللا 
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 " .أنا مدينة العلم و علي بابها " ، " علي مع الحق و الحق مع علي " 

 .ما آّنا نعرف المنافقين إّال ببغضهم عليًا: وآان جابر بن عبد اهللا األنصاري يقول 

أّيهـا النـاس    : " يقـول   ) صلى اهللا عليـه وآلـه       ( ابُة سيدنا محّمد    فقد سمع الصح  

أوصيكم بحب أخي و ابن عمي علي بن أبي طالب فإّنه ال يحبه إّال مؤمن و ال يبغضه إّال                   

 ".منافق 

مـن  ) صـلى اهللا عليـه وآلـه        (  من ذي الحجة عندما عاد سـيدنا محمـد           18وفي  

 .لمين ، هبط جبريل يحمل أمر السماء حجة الوداع ومعه أآثر من مئة ألف من المس

 " .غدير خم " في منطقة يقال لها ) صلى اهللا عليه وآله ( فتوقف الرسول 

وأمر المسلمين بالتوقف ، وفي تلك الصحراء الحارقة خطب الرسول بالمسـلمين            

فماذا انـتم   : أّيها الناس يوشك أن ُأدعى فأجيب وإني مسؤول وإّنكم مسؤولون           : " قائًال  

 !؟ " ئلون قا

 .قالوا نشهد أنك قد بّلغت ، وجاهدت ونصحت فجزاك اهللا خيرًا 

أليس تشهدون أن ال إله أّال اهللا ، وأن محمـدًا عبـده ورسـوله وأن جنتـه                  : " فقال  

حق ، وأن ناره حق ، وأن الموت حق وأن البعث بعـد المـوت حـق ، وأن السـاعة ال ريـب                        

 !؟ " فيها وأن اهللا يبعث من في القبور 

 .قالوا نشهد بذلك 
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 " .اللهم اشهد : " قال 
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أيها الناس إن اهللا موالي وأنا مولى المـؤمنين         ) : " صلى اهللا عليه وآله     ( ثم قال   

وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن آنـت مـواله فهـذا علـي مـواله ، اللهـم وال مـن وااله                        

 ".هل بيتي آتاب اهللا وعترتي أ: وعاد من عاداه ، وإني مخّلف فيكم الثقلين 

آان عشرات األلوف من المسلمين ينظرون إلى سيدنا محمد وهو يرفع يد وصّيه           

 .وخليفته عاليًا 

ويهنئونـه  ) عليـه السـالم     ( واندفع الصـحابة والمسـلمون يسـّلمون علـى علـي            

 .قائلين ، السالم عليك يا ولّي المؤمنين 

 

 :الخالفة 

جع المسلمون برحيله ، وفي تلك      وُف) صلى اهللا عليه وآله     ( توفي سيدنا محمد    

األثناء اجتمع بعض الصحابة بعيدًا عن أعين المسلمين و اغتصبوا الخالفة ، ووجد اإلمـام                

نفسـه وحيـدًا ، ففّضـل السـكوت حفاظـًا علـى الـدين ومصـلحة                 ) عليه السـالم    ( علي  

 .المسلمين 

سـاد فـي    وعندما وصلت الخالفة إلى عثمان تسّلل األمويون إلى الحكم فعّم الف          

 .أنحاء الدولة اإلسالمية ؛ وراحوا يتململون من ظلم وقهر الحكام األمويين 

وعندما وجد المسلمون أن عثمان يساند والتـه وينفـي بعـض الصـحابة آـأبي ذر                 

ويجلد الـبعض اآلخـر مثـل عمـار بـن ياسـر ، أعلنـوا الثـورة وجـاءوا إلـى المدينـة المنـورة                   

 .ة يطلبون من عثمان التنازل عن الخالف

إصالح األمور وقـدم نصـائحه للخليفـة للعـودة          ) عليه السالم   ( حاول اإلمام علي    

 " .مروان بن الحكم " إلى عدالة اإلسالم وعدم اإلصغاء إلى المنافقين من أمثال 

 .ولكن ال فائدة 

 .وتصاعد غضب المسلمين وحاصروا قصر الخالفة 

الحسن والحسين  "  ولديه   آانت حياة عثمان في خطر ، فبادر اإلمام إلى إرسال         

 .إلى القصر ، ووقفا أمام الباب لحماية الخليفة من هجوم الثائرين " 

آان عثمان ُمصرًا على سياسته ، وآان الثّوار في ذروة الغضب ، وانفجر الموقـف               

 .عندما َتسّور بعض الثّوار القصر ، ودخلوا على عثمان وقتلوه 
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ــزل علــي    ــدفعت الجمــاهير إلــى من ــه( وان ــه تســّلم  )  الســالم علي ــون من يطلب

مسؤولية الخالفة ، وقد رفض اإلمام بشدٍة ذلك في بداية األمـر ولكنـه وافـق بعـد إصـرار                 

 .الناس ، فتصّدى إلى الحكم وإدارة البالد وتنفيذ عدالة اإلسالم 
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 .سنة ، فأعادوا الحق إلى صاحبه  ) 25( وهكذا انتبه المسلمون بعد 

 

 ) :عليه السالم ( حكومة علي 

منـذ اليـوم األول سياسـته فـي الحكـم ، وأعلـن              ) عليـه السـالم     ( أعلن اإلمـام    

منهجه القـائم علـى المسـاواة والعـدل ، وأّنـه سـيعيد الحقـوق إلـى نصـابها ، وينتصـف                       

 .للمظلوم من الظالم 

 

لقد تعّود الناس طوال المـّدة السـابقة علـى الظلـم وعلـى االمتيـازات وتجمعـت                  

الثروات الهائلة عنـد الـبعض مـن الصـحابة واألمـويين ، بينمـا المسـلمون يعيشـون حيـاًة           

 .صعبة محرومين من لقمة العيش الكريم 

) يـه السـالم     عل( خاف بعض األثرياء على مصالحهم وامتيازاتهم من عـدل علـي            

فاختلقوا األسباب للوقوف في وجه الحكم الجديد ، فاشتعلت الحروب الداخلية ، فكانـت              

وبعـدها معرآـة    " صـفين   " فـي البصـرة أول معرآـة ، ثـم تلتهـا حـرب               " الجمـل   " معرآة  

 " .النهروان "
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 :استشهاد اإلمام 

" ابـن ملجـم     " بعد هزيمة الخوارج في معرآة النهروان اجتمع ثالثة منهم ؛ وهم            

وتشـاوروا فـي قتـل معاويـة وعمـرو      " عمر بن بكر التميمي   " و  " الحّجاج بن عبد اهللا     " و  

 ) .عليه السالم ( ، وتعهد ابن ملجم باغتيال علي " علي بن أبي طالب " بن العاص و

 

 .نّفذ ابن ملجم جريمته .  هجرية 40 من شهر رمضان المبارك سنة 19وفي يوم 

ابـن  " آان اإلمام يصّلي بالمؤمنين صـالة الفجـر فـي مسـجد الكوفـة ، و تسـّلل                   

) عليـه السـالم   ( خفية ، ثم اقترب من اإلمام وآان ساجدًا ، وعندما رفـع اإلمـام         " ملجم

 بسـيفه المسـموم علـى رأسـه ، وتـدّفقت الـدماء الطـاهرة لتصـبغ                  رأسه هوى المجـرم   

 ".ُفزُت و ربِّ الكعبة : " المحراب بلونها القاني ، و هتف اإلمام 

. تهّدمت و اهللا أرآان الهدى ، قتل اتقى األتقياء          : وسمع الناس نداًء في السماء      

 .قتله أشقى األشقياء . . 

 . القبض عليه حاول المجرم الفرار من الكوفة فُألقي

 :فقال له اإلمام 
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  ألم ُأحسن إليك ؟-
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 :فأجاب ابن ملجم 

 . نعم -

( وأراد الناس اإلنتقام من المجـرم ولكـن اإلمـام مـنعهم ، وأوصـى ابنـه الحسـن                    

 .أن يحسن إليه مادام حيا ) ه السالم علي

ولما اسُتشهد اإلمام نّفذ اإلمام الحسن ُحكم الشريعة بالمجرم ، وذلك في يـوم       

 . رمضان 21

صـلى اهللا عليـه     ( وهكذا رحل اإلمام عن الدنيا وآان عمـره بعمـر سـيدنا محمـد               

 .نح الظالم  سنة ، وُحمل جثمانه إلى خارج الكوفة و ُدفن ِسّرًا تحت ُج63أي ) وآله

 

 :من آلماته المضيئة 

 . ال تطلب الحياة لتأآل ، بل اطلب األآل لتحيا  .1

 . أعم األشياء نفعًا موت األشرار  .2

 . ال تسبَّن إبليس في العالنية وأنت صديقه في السّر .3

 . عقل الكاتب في قلمه  .4

 . الصديق نسيب الروح ، و األخ نسيب الجسم  .5
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 . تُحبُّ أن يقال لك  ال تقل ما ال .6
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 . عدم األدب سبب آل شّر  .7

 . تعلموا العلم صغارًا ، تسودوا به آبارًا  .8

 . إختر أن تكون مغلوبًا وأنت منصف ، وال تختر أن تكون غالبًا وأنت ظالم  .9

 

 ) :عليه السالم ( هوية اإلمام 

 .علي : االسم 

 .امير المؤمنين : اللقب 

 .أبو الحسن : الكنية 

 .هـ .  ق 23: تاريخ الوالدة 

 . هجري 35عام : تاريخ خالفته 

 . سنوات 5: مدة الخالفة 

 . سنة 63: العمر 

  هـ40: تاريخ شهادته 

 

 :أسئلة 

 ؟) عليه السالم (  اين ولد علي  .1

 ؟) عليه السالم (  ماذا قال رسول اهللا في حق علي  .2

 خندق ؟ لماذا توّقف علي من قتل خصمه في معرآة ال .3

 ؟" واقعة غدير خم "  ماذا تعرف عن  .4
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