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 در مدح امریاملؤمننی علیه السالم ات زیبایاب

 

 صاحب بن عباد:

ٌّ َعال 
 قلُت الَوقالوا َعِلي

ٍّ َعال
 َفاين الُعىل بيَعِلي

 2/232املناقب، ابن شهرآشوب، 

 ابن ابی احلدید

يطیب ابهبرري  املقع اخل* * * و أنا   ديال أهتَ  أنا يف مدحيك ألكن    

  القضائد السبع العلويات، ابن أيب احلديد، ص 33

 بولس سالمة مسیحی 

 ُحب هي علـدَّ من فـعُ  * * *    ىت  َح  سیحي  يف املَ  ل احلق  لَج َج   
اـرطي  وی 

 333عيد الغدير، بولس سالمة، ص 

 * هیهاَت هیهاَت مم ا أن متن یهي 
َت يف تیهي ْ

 یا واصَف املرتىض قد ِصي
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 صف امام سجاد علیه السالمکالم سعید بن املسیب در و

 

 قال سعید بن املسیَّب:

 ما رأیُت َقط أفضل من عِل بن احلسنی، وما رأیته َقط إال َمعت  نْفيس 

 2/323، تاريخ ايلعقويب

 عبادت امام سجاد علیه السالم

 

  ْبني َأِبي َطاليٍب ملََّا
اَلُم(: َأنَّ َفاطيَمَة بينَْت َعِلي ََم السَّ ٍّ )َعَلْیهي

دي ْبني َعِلي إيََل َما َیْفَعُل اْبُن َنَظَرْت  َعْن َأِبي َجْعَفٍر ُُمَمَّ

و َباَدةي، َأَتْت َجابيَر ْبَن َعْبدي اَّللَّي ْبني َعْمري ْأبي يفي اْلعي َن الدَّ
هي مي َسنْیي بينَْفسي   ْبُن احْلُ

یَها َعِلي ،  َأخي يَّ َراٍم اْْلَْنَقاري
ْبني حي

َب َرُسولي اَّللَّي، إينَّ َلنَا َعَلْیُكْم ُحُعوقا  
ليُك َنْفَسُه َفَعاَلْت َلُه: َیا َصاحي َذا َرَأْیُتْم َأَحَدَنا ُُيْ

نَا َعَلْیُكْم َأْن إي ْن َحع 
، َو مي

یَّ 
َسنْیي َبعي   ْبُن احْلُ

، َو َهَذا َعِلي هي ُروُه اَّللََّ َو َتْدُعوُه إيََل اْلُبْعَیا َعىَل َنْفسي ، َقدي اْنَخَرَم اْجتيَهادا  َأْن ُتَذک  َسنْیي ُة َأبيیهي احْلُ

َباَدةي. َأْنُفُه، وَ  هي يفي اْلعي نُْه لينَْفسي
نَْت َجْبَهُتُه َو ُرْکَبَتاُه َو َراَحَتاُه َدْأبا  مي  َثفي

 333األمايل، الشيخ الطويس، ص 
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 علیه السالم عبادت حریت انگیر امری املؤمننی

 

ْیَلةي  وَ  اْلَیْومي  يفي  ُیَقِل   َأِبي  َکانَ   َعني اْلَباقيري ع یُح  َکاَنتي  وَ  َرْکَعةٍ  َأْلَف  اللَّ يیُلهُ  الر  َلةي  مُت نُْبَلةي  بيَمنْري نَ  َبَلغَ  َقْد  وَ  الس   مي

َباَدةي  ْ  َما اْلعي نَ  َلْوُنهُ  اْصَفرَّ  َقدي  وَ  َأَحد   َیْبُلْغهُ  َل َهري  مي َضْت  وَ  السَّ نَ  َعْینَاهُ   َرمي   اْنَخَرمَ  وَ  َجْبَهُتهُ   َدبيَرْت  وَ  اْلُبَكاءي  مي

نَ  َأْنُفهُ  ُجودي  مي َمْت  وَ  الس  ََلَّ   َوري
الي َفاْلَتَفَت إي نَی َرَأْیُتُه بيتيْلَك احْلَ اَلةي َفَبَكْیُت حي َیامي يفي القَّ

َن اْلعي َساَقاُه َو َقَدَماُه مي

  ْبني َأِبي َطاليٍب َفَأْعيَطیْ 
َباَدُة َعِلي ُحفي الَّتيي فيیَها عي ریا  َو َقاَل َیا ُبنَيَّ َأْعيطينيي َبْعَض الق  ُثمَّ َتَرَکَها  ُتُه َفَعَرَأ فيیَها َیسي

نينَی ع ریي املُْْؤمي َباَدةي َأمي   َو َقاَل َمْن َیْعَوى َعىَل عي

  098-2/092، قطب ادلين راوندی،  اخلرائج و اجلرائح        

 ی نبوی امری مؤمنان علیه السالم معجره

دٍ ...  ُُمَمَّ
ٍد َو آلي ُهمَّ َصل  َعىَل ُُمَمَّ َك اْلُعْلَیا َو  اللَّ ینيَك اْْلَْوََف َو ُعْرَوتيَك اْلُوْثَعى َو َیدي َك َو َأمي َو َصل  َعىَل َعْبدي

ْسنَى َك احْلُ
َیا  َکليَمتي ََمدي اْْلَْصفي َیاءي َو ُرْکني اْْلَْوليَیاءي َو عي َك اْْلَْکََبي َسی دي اْْلَْوصي

یعي د 
تيَك َعىَل اْلَوَرى َو صي ءي َو ُحجَّ

نَ  نَی املَْْعُقومي مي احليي نَی َو إيَمامي القَّ
یعي د   الق 

نَی َو ُقْدَوةي نَی َو َیْعُسوبي الدین املُْتَّعي
ني ریي املُْْؤمي َن ا َأمي َللي َو املَْْفيُطومي مي لرَّ

  َرُسوليَك َو اْلَبائيتي عَ 
ي َنبيی َك َو َوِصي

ْیبي َأخي َن الرَّ
ري مي َن اْلَعْیبي َو املُْيَطهَّ بي مي َللي َو املَُْهذَّ هي َو اخْلَ ىَل فيَراشي

ي َجَعْلَتُه َس  هي الَّذي في اْلَكْربي َعْن َوْجهي هي َو َکاشي تيهي َو املَُْواِسي َلُه بينَْفسي نُُبوَّ
َساَلتيهي ْیفا  لي را  ليري  ُمْعجي

 823-8/821املزار، الشهيد األول، 
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 مناقب امری املؤمننی علیه السالم

ن روحي ، وُهَو الَوزیُر  ن َدمي ، وروُحُه مي ن حَلمي ، وَدُمُه مي ن ي ، حَلُمُه مي
هذا َخرُی أهِل ، وأقَرُب اخَللقي مي

ن ي يف َحیايت ، َواخَللیَفةُ 
ُه ال َنبييَّ َبعدي مي ن موسى ، إال  أنَّ

  َبعَد َوفايت ، َکَم کاَن هاروُن مي

  388اتلوحيد ، الشيخ الصدوق، ص 

ٍّ علیه السالم ـ: قال رسول اَّلل صلی اَّلل علیه و آله وسل م
 ليَعِلي

نَك   ن ي وأَنا مي
 أنَت مي

 صحيح ابلخاري)دار طوق انلجاة(، 803/3

اح توست من در مدح تو چه بگویم ؟! وندوقتی خدا  مد 

 کنند:امام هادی علیه السالم خطاب به امری مؤمنان علیه السالم  چننی عرض می

 ويف مدح اَّلل تعالی لک غنی عن مدح املادحنی وتعریظ الواصفنی

 زيارت غديريه
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 علیه و آله و سل مصلی اَّلل  ال پر برکت برای رسول خدا؛ سعلیه السالمدت امری املؤمننی سال وال

ساَلةي َرسولي اَّلل  ي صىل  َئ فیها بيري نَُة الَّتي ُبدي َي السَّ
ٌّ علیه السالم هي

نََة الَّتي ُوليَد فیها َعِلي َي أنَّ السَّ اَّلل علیه و ُروي

هي ، َفشاَهَد أنوارا وأشخاصا  َف َعن َبََصي َن اْلَحجاري َواْلَشجاري ، وُکشي َ  ابُهتاَف مي ، وَل ُُياَطب آله ، َفُاسمي

راءَ  نعييطاعي َوالُعرَلةي يف َجَبلي حي ي ابَتَدَأ فیها بيالتََّبت لي َواالي
نَُة الَّتي َي السَّ

نَُة هي  السَّ
هي هي فیها بيََشٍء . وهذي  ، َفَلم َیـَرل بـي

َل َعَلیهي الَوحُي . وکاَن َرسوُل اَّلل  ي صىل اَّلل علیه و آ ساَلةي ، وُانري َف بيالر 
ـنَةي َحت ى ُکوشي لـَك السَّ

ُن بيتي لـه َیَتـَیمَّ

الَدتيهي ـ وف َهليهي َلیَلَة وي َکةي . وقاَل ْلي  وَسنََة الََبَ
یها َسنََة اخَلریي ٍّ علیه السالم فیها ، وُیَسم 

الَدةي َعِلي یهـا شـاَهَد وبيوي

ن  ن َقبليها شاَهَد مي یَّةي ، وَل َیُكن مي
بهي َن الَكراماتي َوالُعدَرةي اإلي یَلـَة »ذليَك َشیئا ـ : ما شاَهَد مي َد َلنَـا اللَّ

َلَعـد ُولـي

مَحةي   والرَّ
َن الن عَمةي

ـُه علیـه « . َمولود  َیفَتُح اَّلل ُ  َعَلینا بيهي أبوابا َکثرَیة  مي وکاَن َکَم قاَل َصـَلواُت اَّلل  ي َعَلیـهي ؛ َفنينَّ

ءي َعن وَ  َف الَغَم 
َي َعنُه ، وکاشي ُه ، َواملُحامي َ

هي َثَبـَت دیـُن اإليسـالمي ، وَرَسـت السالم کاَن ناِصي هي ، وبيَسـیفي جهي

ُدهُ  َدت َقواعي ُمُه ، ومَتَهَّ
 . َدعائي

 3/883رشح نهج ابلالغة، ابن أيب احلديد، 

 باره در اینبیت زیبای عبد املسیح انيطاکی 

 عام مولده العام الذي َبدأت            بشائر الوحي تأيت من أعالیهاو

 13املبارکة، عبد املسيح األنطايک، ص القصيدة العلوية 
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 ایثار امری املؤمننی علیه السالم

ة  بياملَْ  : ُجْعُت َمرَّ ٌّ
ٍد، َقاَل: َقاَل َعِلي َنا َأی وُب، َعْن ُُمَاهي یَم، َأْخََبَ

یُل ْبُن إيْبَراهي َثنَا إيْسََمعي ا، َحدَّ ید 
ا َشدي  ُجوع 

ینَةي
دي

ُه َفَأَتْیُتَها، َفَخَرْجُت َأْطُلُب اْلَعَمَل يفي َعوَ  یُد َبلَّ ا، َفَظنَنْتَُها ُتري ، َفنيَذا َأَنا بياْمَرَأٍة َقْد ََجََعْت َمَدر 
ینَةي
اَلي امْلَدي

ا َحتَّى َُمََلْت َیَداَي، ُثمَّ َأَتْیُت املَْ  تََّة َعََشَ َذُنوب 
نْ َفَعاَطْعُتَها ُکلَّ َذُنوٍب َعىَل مَتَْرٍة، َفَمَدْدُت سي

ُه، ُثمَّ اَء َفَأَصْبُت مي

يَّ َهَكَذا ا  َأَتْیُتَها َفُعْلُت: بيَكفَّ َعُهََم  -َبنْیَ َیَدُْيَ  َوََجَ
یُل َیَدْیهي َة مَتَْرة   " -َوَبَسَط إيْسََمعي تَّ َعَْشَ

ْت َلي سي َفَعدَّ

نَْها 
ُتُه َفَأَکَل َمعيي مي َم َفَأْخََبْ  َوَسلَّ

 "َفَأَتْیُت النَّبييَّ َصىلَّ اَّللُ َعَلْیهي

 2/318أمحد بن حنبل، ط الرسالة،  مسند

 

َسنْیي  یَسى،َعني احْلُ دي ْبني عي َد ْبني ُُمَمَّ یَس،َعْن َأمْحَ ُد ْبُن إيْدري َثنَا َأمْحَ ،َقاَل:َحدَّ ُد ْبُن اْلَعبَّاسي اْبني َسعيیٍد،َعْن  ُُمَمَّ

،َعْن َأِبي  ي 
َیَة اْْلََسدي اَلُم( ،يفي َقْوليهي َتَعاََل  َفَضاَلَة ْبني َأی وَب،َعْن ُکَلْیبي ْبني ُمَعاوي  السَّ

 :َعْبدي اَّللَّي)َعَلْیهي

هي َفُأوٰلئيَك ُهُم املُْْفليُحونَ  يْم َخٰقاَصة  َو َمْن ُیوَق ُشحَّ َنْفسي ْم َو َلْو ٰکاَن ِبي هي
َبْینَا »،َقاَل: َو ُیْؤثيُروَن َعىٰل َأْنُفسي

نَْد َفاطيَمَة)َعَلْیهَ  اَلُم(عي  السَّ
)َعَلْیهي ٌّ

نُْه َعِلي نَا مي
،اْذَهْب إيََل َأِبي َفاْبغي  

اَلُم(إيْذ َقاَلْت َلُه:َیا َعِلي ا السَّ

  اذْ 
ینَارا ،َو َقاَل:َیا َعِلي

(َفَأْعيَطاُه دي َْهليَك َشْیئا .َفَعاَل:َنَعْم.َفَأَتى َرُسوَل اَّللَّي)َصىلَّ اَّللَُّ َعَلْیهي َو آليهي َهْب َفاْبَتْ  ْلي

 .َطَعاما  

نْ  ُه اَّللَُّ(َو َقاَما َما َشاَء اَّللَُّ َأْن َیُعوَما َو َذَکَر َلُه َح  َفَخَرَج مي َ
َیُه امْليْعَداُد ْبُن اْْلَْسَودي)َرمحي هي َفَلعي نْدي اَجَتُه،َفَأْعيَطاُه عي

ینَارَ  ،َفَوَضَ  َرْأَسُه َفنَاَم،َفاْنَتَظَرُه َرُسوُل اَّللَّي)َصىلَّ اَّللَُّ الد 
دي ،ُثمَّ اْنَتَظَرُه َو اْنيَطَلَق إيََل املَْْسجي

(َفَلْم َیْأتي  َعَلْیهي َو آليهي

َکهُ   َفَحرَّ
دي اَلُم(َنائيَم  يفي املَْْسجي  السَّ

)َعَلْیهي ٍّ
،َفنيَذا ُهَو بيَعِلي دي ،َفَخَرَج َیُدوُر يفي املَْْسجي  َرُسوُل اَّللَّي)َصىلَّ اَّللَُّ َفَلْم َیْأتي



. 

(َفَعَعَد.َفَعاَل َلُه:َیا يْعَداُد ْبُن  َعَلْیهي َو آليهي َینيي املْ َك َفَلعي نْدي ْن عي ، َما َصنَْعَت؟َفَعاَل:َیا َرُسوَل اَّللَّي،َخَرْجُت مي  
َعِلي

ینَارَ  ،َفَذَکَر َلي َما َشاَء اَّللَُّ َأْن َیْذُکَر َفَأْعيَطْیُتُه الد 
 .اْْلَْسَودي

(:َأَما إينَّ 
اَلُم(َقْد َأْنَبَأِني بيَذليَك،َو َقْد َأْنَرَل اَّللَُّ فيیَك  َفَعاَل َرُسوُل اَّللَّي)َصىلَّ اَّللَُّ َعَلْیهي َو آليهي  السَّ

ئيیَل)َعَلْیهي َجَْبَ

هي َفُأوٰلئيَك ُهُم املُْ  يْم َخٰقاَصة  َو َمْن ُیوَق ُشحَّ َنْفسي ْم َو َلْو ٰکاَن ِبي هي
 «.ْفليُحوَن کيَتابا  َو ُیْؤثيُروَن َعىٰل َأْنُفسي

 2/379 ، األسرتآبادي،تأويل اآليات

 

ٌّ علیه السالم أشَبَه الن اسي ُطعَمة  وسرَیة  بيَرسولي اَّلل  ي صىل اَّلل علیه و 
اإلمام القادق علیه السالم : کاَن َعِلي

ُم الن اَس اخُلبَر َواللَّحمَ 
یَت ، وُیيطعي  آله ، وکاَن َیأُکُل اخُلبَر َوالرَّ

 الاكيف، ج 0 ص 831

ُبُكم ]َیعني أمرَی  لَسَة الَعبدي ، وَیأُکُل إيکَلَة الَعبدي ، وُیيطعيُم کاَن صاحي ننَی علیه السالم [ َلَیجليُس جي املُؤمي

یَت   َفَیأُکُل اخُلبَر َوالرَّ
ُ  إَل أهليهي  . الن اَس ُخبَر الَُب  َواللَّحَم ، وَیرجي

 832ص  0ج ،الاكيف

 به آهنا شانیا ی مردم و موعظه یالسالم در ماه رمضان برا هیعل نیاملؤمن ریسفره افيطار ام

ا فرغوا خيطبهم و کان عِل بن أِب طالب ع یعَش الناس يف شهر رمضان باللحم و ال یتعشى معهم فنذ

 وعظهم

 22/813رشح نهج ابلالغة، ابن أيب احلديد، 
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 در وصف امری مؤمنان علیه السالم املوفق بن امحد البكري املكي احلنفي اخلوارزميعبارت 

مدرعته والدنیا بأرسها قائمة بنی یدیه حتى استحیى من راقعها ] منره [ نفسه النفیسة عن الدنیا راق  

 الدنیة ومقارعها

 املناقب، اخلوارزيم، ص 33

 حساسیت امری املؤمننی علیه السالم بر زنان

نُْهْم کاَن َیْدُخُل َعىَل املَْْرَأةي 
ُجَل مي ْجَلها َو ُقْلَبَها َو َو َلَعْد َبَلَغني َأنَّ الرَّ ُع حي ، َفَینَْتري

، َو اْْلُْخَرى املَُْعاَهَدةي املُْْسليَمةي

یَن َما َنا ُفوا َوافيري . ُثمَّ اْنََصَ َحامي ْ
َجاعي َو ااْلْسِتي ْ

ْنُه إيالَّ بااْلْسِتي ، َو َقاَلئيَدَها َوُرُعَثَها ما مَتَْتني  مي نُْهْم َکْلم 
َل َرُجال مي

ْم  یَق بَهُ یرا ؛ال ُأري ي َجدي نْدي ْن َبْعدي هَذا َأَسفا  َما کاَن بيهي َمُلوما ، َبْل کاَن بيه عي ؛ َفَلْو َأنَّ اْمَرءا  ُمْسليَم  َماَت مي  َدم 

 73نهج ابلالغة، خطبه 

لج  ]
َم عي ُه اخَلََبَ . 2إنَّ ُسفیاَن بَن َعوٍف ملَ ا أغاَر َعىَل اْلَنباري َقدي ٍّ علیه السالم َفَأخََبَ

ن أهليها َعىل َعِلي [ مي

يَّ َقد ُاصیَب بياْلَنباري وُهَو ُمعَترٌّ ال َُياُف ما کانَ  َا الن اُس ! إنَّ أخاُکُم الَبكري نََبَ َفعاَل : أُي 
اختاَر ، فَ  َفَقعيَد املي

نُهم َطَرفا أنَكلُتموُهم َعني العيراقي  م َحت ى ُتالقوُهم ، َفنين أَصَبُتم مي نیا َفانَتَدبوا إَلیهي نَد اَّلل  ي َعىَل الد 
أَبدا  ما عي

نُهم بيَخرٍی َفَلم َم ُمَتَكل م  مي نُهم  ما َبَعوا . ُثمَّ َسَكَت َعنُهم َرجاَء أن ُُيیبوُه أو َیَتَكلَّموا ، أو َیَتَكلَّ َینبيس أَحد  مي

ال  َحت ى أَتى الن َخیَلَة َوالن اُس َیمشو م َنَرَل َفَخَرَج َیمَش راجي هي َمٍة ، َفَلَم  َرأى َصمَتُهم َعىل ما يف أنُفسي
َن بيَكلي

ننَی َنحُن َنكفیَك . َفعاَل  م ، َفعالوا : ايرجي  یا أمرَی املُؤمي ن أرشافيهي  َقوم  مي
: ما َتكفوَنني  َخلَفُه َحت ى أحاَط بيهي

م  َکئیب  . وَدعا َسعیَد بَن 
ليهي ، َفَرَجَ  وُهَو واجي فوُه إَل َمنري  َحت ى َِصَ

وال َتكفوَن أنُفَسُكم ، َفَلم َیرالوا بيهي

َ : أنَّ الَعوَم جاؤوا يف ََج 
ُه ُاخَبي َن الن َخیَلةي بيَثَمنيَیةي آالٍف ، وذليَك أنَّ

َّ َفَبَعَثُه مي
ٍ  َکثیٍف . َفعاَل َلُه : َقیٍس ابَهمداِني
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ن أرضي العيراقي . َفَخَرَج َعىل شاطيئي  َجُه مي بي  هَذا اجَلیَش َحت ى ُُتري  آالٍف ، َفاتَّ
إِن  َقد َبَعثُتَك يف َثَمنيَیةي

َبَ  آ َّ ، َفاتَّ
َح أماَمُه هانيَئ بَن اخَليط ابي ابَهمداِني  َحت ى إذا َبَلَغ عاناٍت رَسَّ

ثاَرُهم َحت ى إذا َبَلَغ الُفراتي يف َطَلبيهي

 الَكآَبُة َواحُلرَن َحت  
ٌّ علیه السالم ُترى فیهي

َف . قاَل : َفَلبيَث َعِلي نَّرسیَن وَقد فاتوُه ، ُثمَّ انََصَ
َ أرضي قي

ى أداِني

امي َعلیال  َفَلم ُیيطيق َعىَل العي  لَك اْلَی 
َم َعَلیهي َسعیُد بُن َقیٍس َفَكَتَب کيتابا ، وکاَن يف تي یامي يفي الن اسي بيُكل  ما َقدي

دي ، وَمَعُه احَلَسُن َواحُلَسنُی علیهَمالسالموَعبُد  ُل إََل املَسجي ةي الَّتي َتقي دَّ َن الَعولي ، َفَجَلَس بيبابي الس   أراَد مي

َرَأُه َعىَل الن اسي ، َفعاَم َسعد  اَّلل  ي بُن َجعَفري بني أِب طاليٍب ، َفَدعا َسعدا َموالُه َفَدَفَ  الكيتاَب إَلیهي َفَأَمَرُه أن َیع

ن حیم مي محني الرَّ تاَب : بيسمي اَّلل  ي الرَّ
 الن اُس ، ُثمَّ َقَرَأ الكي

راَءَتُه وما َیُرد  َعَلیهي
ٌّ قي
ٍّ  بيَحیُث َیسَمُ  َعِلي

َعبدي اَّلل  ي َعِلي

ا  منَی ، َسالم  َعَلیُكم . أم 
َن املُسلي َئ َعَلیهي کيتاِب مي َبعُد ، َفاحَلمُد َّلل  ي ي َرب  العاملَنَی ، وَسالم  َعىَل إَل َمن ُقري

الُم َعَلیهي يفي العاملَنَی . أ ٍد َوالسَّ  الَعی ومي ، وَصَلواُت اَّلل  ي َعىل ُُمَمَّ
ا َبعُد ، املُرَسلنَی ، وال رَشیَك َّلل  ي ي اْلََحدي م 

ُکم َحت ى َسئيمُت ، أرَجعُتمو
َء َمني الَعوُل ال َفنيِن  َقد عاَتبُتُكم يف ُرشدي مُت ، َهري ُكم َحت ى َبري

ن َقولي ِن بيابُهرءي مي

يطابيُكم َوالعيتابي إَلیُكم ما َفَعلُت ، وهذا کيتاِب َیعَرُأ  ن خي ا مي ر  أهَلُه ، وَلو َوَجدُت ُبد 
ُیعادیهي ، وَخيطيَل َمن ُیعي

وا َخریا َوافَعلوُه ، وما أُظن  أن َتفَعلوا ، َفاَّلل     ُ املُستعانُ َعَلیُكم َفُرد 

 2/372الغارات ، اثلقيف، 

رج  عِل إَل داره يف وقت العیظ فنذا امرأة قائمة تعول ان زوجي ظلمني وأخافني وتعدى عِل وحلف 

لیرضبني ، فعال ) ع ( : یا أمة اَّلل اصَبي حتى یَبد النهار ثم أذهب معك انشاء اَّلل ، فعالت : یشتد 

ه غری متعت  أین غضبه وحرده عِل فيطأطأ رأسه ثم رفعه وهو یعول : ال واَّلل أو یؤخذ للمظلوم حع

منرلك فمىض إَل بابه فوقف عىل بابه فعال السالم علیكم ، فخرج شاب فعال عِل : یا عبد اَّلل اتق اَّلل 

فننك قد أخفتها وأخرجتها ، فعال الفتى : وما أنت وذاك واَّلل ْلحرقنها لكالمك فعال أمری املؤمننی : 
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نكر املعروف ، قال فأقبل الناس من اليطرق آمرك باملعروف وأهناك عن املنكر تستعبلني باملنكر وت

ویعولون سالم علیكم یا أمری املؤمننی ، فسعط الرجل يف یدیه فعال : یا أمری املؤمننی أقلني عثريت فواَّلل 

ْلکونن بها أرضا تيطأِن ، فأغمد عِل سیفه وقال : یا أمة اَّلل ادخِل منرلك وال نلجئي زوجك إَل مثل 

 هذا وشبهه

 8/373هر آشوب، املناقب، ابن ش

 مدارا با زنان در سریه علوی علیه السالم

نَی ـ: وال مُتَث لوا بيَعتیلٍ  ف  تالي يف صي حالي  َبعَد التَّحریضي َعىَل العي ِتا ، ، وإذا َوَصلُتم إَل ري الَعومي َفال ََتتيكوا سي

م إال  ما َوَجدُتم يف  ن أموابهيي ی ُجوا امَرَأة  بيَأذى  وإن وال َتدُخلوا دارا ، وال َتأُخذوا َشیئا مي م ، وال َُتَ
هي َعسَكري

عاُف الُعوى َواْلَنُفسي َوالُععولي ، وَقد ُکن ا  ُنَّ ضي َشَتمَن أعراَضُكم وَسَببَن ُاَمراَءُکم وُصَلحاَءُکم ؛ َفنيهنَّ

ُجُل َلَیَتناَوُل املَرَأَة فَ  کات  ! وإن کاَن الرَّ هي ُنؤَمُر بيالَكف  َعنُهنَّ وُهنَّ ُمَشي ن َبعدي َبُه مي ا وَععي ُ ِبي  . ُیَعریَّ

 1/39 ،الاكيف

 عيطوفت امری املؤمننی علیه السالم

ونظر عِل إَل امرأة عىل کتفها قربة ماء فأخذ منها العربة فحملها إَل موضعها وسأبها عن حابها فعالت : 

بعث عِل بن أِب طالب صاحبي إَل بعض الثغور فعتل وترك عِل صبیانا یتامى ولیس عندي شئ فعد 

ال فیه طعام فعال أجلأتني الرضورة إَل خدمة الناس فانَصف وبات لیلته قلعا ، فلَم أصبح محل زنبی

بعضهم : اعيطني أمحله عنك ، فعال : من حيمل وزري عني یوم العیامة ، فأتى وقرع الباب فعالت من 
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هذا ؟ قال أنا ذلك العبد الذي محل معك العربة فافتحي فان معي شیئا للقبیان فعالت : رىض اَّلل عنك 

تساب الثواب فاختاري بنی أن تعجننی وحكم بیني وبنی عِل بن أِب طالب ، فدخل وقال : اِن أحببت اک

وُتبرین وبنی أن تعللنی القبیان الخبر أنا ، فعالت أنا باخلبر أبَص وعلیه أقدر ولكن شأنك والقبیان 

فعللهم حتى أفرغ من اخلبر ، فعمدت إَل الدقیق فعجنته وعمد عِل إَل اللحم فيطبخه وجعل یلعم 

القبیان من ذلك شیئا قال له : یا بني اجعل عِل بن أِب القبیان من اللحم والتمر وغریه فكلَم ناول 

طالب يف حل مما مر يف امرك ، فلَم اختمر العجنی قالت : یا عبد اَّلل سجر التنور ، فبادر لسجره فلَم 

أشعله ولفح يف وجهه جعل یعول : ذق یا عِل هذا جراء من ضی  اْلرامل والیتامى ، فرأته امرأة تعرفه 

مری املؤمننی ، قال فبادرت املرأة وهي تعول واحیاي منك یا أمری املؤمننی فعال بل فعالت وحيك هذا أ

 واحیاي منك یا أمة اَّلل فیَم قَصت يف امرك

 8/302املناقب، ابن شهر آشوب، 

 ماجرای اشعث و خوارج

م ـ  َهُه إَلیهي يَّ ـ وَقد کاَن َوجَّ
لي ُخروجي الَعومي َعَلیهي َدعا َصعَقَعَة بَن صوحاَن الَعبدي ی ا يف أوَّ

ُیروى أنَّ َعلي

َقعَقَعَة : بيَأي  الَعومي َرَأیَتُهم أَشدَّ إط
 اَّلل  ي بني الَعب اسي ، َفعاَل لي

يَّ َمَ  َعبدي
ثي یاَد بَن النَّرضي احلاري عاَل اَفة  ؟ فَ وزي

بي یَ  ُلُهم َحت ى صاَر إَل َمرضي م إَل َحَروراَء ، َفَجَعَل َیَتَخلَّ ٌّ إَلیهي
ریَد : بيَیریَد بني َقیٍس اْلَرَحبيي  . َفَرکيَب َعِلي

 ، وأقَبَل َعىَل الن اسي ، ُثمَّ قاَل : هذا مَ 
هي َكَأ َعىل َقوسي  ، ُثمَّ َخَرَج َفاتَّ

عام  َمن َفَلَج بني َقیٍس ، َفَقىل  فیهي َرکَعَتنیي

ُهمَّ  ن ي ؟ قالوا : الل 
نُكم کاَن أکَرُه ليلُحكوَمةي مي یاَمةي ، أنُشُدُکُم اَّلل  َ ، أَعليمُتم أَحدا مي ال . قال فیهي َفَلَج َیوَم العي

مُتم أنَُّكم أکَرهُتموِن َحت ى َقبيلُتها ؟ قالوا : الل ُهمَّ َنَعم . قاَل : َفَعالَم خاَلفُتموِن
وناَبذمُتوِن ؟ قالوا  : أ َفَعلي
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ٌّ : إِن  
رُه َنُعد َلَك . َفعاَل َعِلي نُه َواسَتغفي ا أَتینا َذنبا َعظیَم ، َفُتبنا إََل اَّلل  ي ، َفُتب إََل اَّلل  ي مي ن : إن  ُر اَّلل  َ مي أسَتغفي

وا بيالكوَفةي أش تَُّة آالٍف . َفَلَمَّ اسَتَعر 
ی ا َرَجَ  َعني التَّحكیمي وَرآُه ُکل  َذنٍب . َفَرَجعوا َمَعُه ، وُهم سي

اعوا أنَّ َعلي

امي . َفَأَتى ننَی أن َیسَمَن الُكراُع ، وُُيَبى املاُل ، َفَینَهَض إََل الش   َضالال  ، وقالوا : إنََّم َینَتظيُر أمرُی املُؤمي

دَّ  ننَی ، إنَّ الن اَس َقد ََتَ
ی ا َفعاَل : یا أمرَی املُؤمي

َك َرَأیَت احُلكوَمَة َضالال  ، اْلَشَعُث بُن َقیٍس َعلي ثوا أنَّ

ٌّ الن اَس َفعاَل : َمن َزَعَم أِن  َرَجعُت َعني احُلكوَمةي َفَعد َکَذَب ، وَمن 
قاَمَة َعَلیها ُکفرا ! َفَخيَطَب َعِلي واإلي

َمت ، َفعیَل ليعَ  دي ، َفَحكَّ َن املَسجي ُج مي جوَن َعَلیَك . َرآها َضالال  َفُهَو أَضل  . َفَخَرَجتي اخَلواري ُم خاري ٍّ : إهنَّ
ِلي

ُلُهم َحت ى ُیعاتيلوِن ، وَسَیفَعلونَ 
 َفعاَل : ال ُاقاتي

 3/8832 ،ملرّبد ا ،الاكمل

 

 

یَّةي ، وَرضیَت بيا
َن الَبلي عَت مي ُة ُتنادیهي وُهَو َعىَل املينََبي : َجري یَّ  احَلَروري

ٌّ الكوَفَة َجَعَلتي
َم َعِلي یَّةي ، ملَ ا َقدي

لَعضي

یََّة ، ال ُحكَم إال  َّلل  ي ي . َفَیعوُل : ُحكَم اَّلل  ي أنَتظيُر فیُكم . َفَیعولوَن : 
ني َى إيَلْیَك َو إيََل »وَقبيلَت الدَّ َو َلَعْد ُأوحي

یَن  ي ـرسي َن اخْلَ ْکَت َلَیْحَبيَطنَّ َعَمُلَك َو َلَتُكوَننَّ مي ن َقْبليَك َلئيْن َأرْشَ یَن مي ٌّ « . الَّذي
ْ إينَّ َوْعَد » : َفَیعوُل َعِلي

َفاْصَبي

نُونَ 
یَن اَل ُیوقي نََّك الَّذي فَّ

 «اَّللَّي َحقٌّ َو اَل َیْسَتخي
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. 

 جاعت امری املؤمننی علیه السالمش

 

ٍد صىل اَّلل علیه و آله أِن  َل أُردَّ َعىَل اَّلل  ي ن أصحابي ُُمَمَّ
سوليهي ساَعة  وال َعىل رَ  َلَعد َعليَم املُسَتحَفظوَن مي

ُر فیَها اْلَقداُم ، َنجَدة  أکَرَمنيي اَّلل َقط   ا، وَلَعد واَسیُتُه بينَفيس يفي املَواطيني الَّتي َتنُكُص فیَها اْلَبيطاُل وَتَتَأخَّ   ُ ِبي
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ع  ُمَعنَّ   ، وُهو داري
لَك اجَلوَلَة أقَبَل ُاَمیَُّة بُن أِب ُحَذیَفَة بني املُغرَیةي

   يفي احَلدیدي ، ملَ ا کاَن َیوُم ُاُحٍد وجاَل الن اُس تي

نُه إال  َعیناُه ، وُهَو َیعوُل :  ٌّ ما ُیرى مي
منَی َفَیعُتُلُه ُاَمیَُّة . قاَل َعِلي

َن املُسلي ُض َلُه َرُجل  مي َیوم  بيَیومي َبدٍر ، َفَیعَِتي

غَفر  ، َفنَبا َسیفي ، 
یفي َعىل هاَمتيهي وَعَلیهي َبیَضة  وََتَت الَبیَضةي مي ُبُه بيالسَّ علیه السالم : وأصُمُد َلُه َفَأرضي

ُبن َرة  ـ وُکنُت َرُجال  َققریا ، وَیرضي رُعُه ُمَشمَّ
ُبُه ـ وکاَنت دي َج َسیُفُه َفَأرضي َرَقةي ، َفَلحي  َفَأتَّعي بيالدَّ

هي ي بيَسیفي

ك  َعىل ُشني وُهَو باري َرَقةي ، وَجَعَل ُیناوي َن الدَّ
َقُه مي ُج َسیَفُه َحت ى َخلَّ

جَلیهي ، وَوَقَ  َفَجَعَل ُیعالي  َفَأقيَطُ  ري

 ، َحت ى َنَظرُت إَل 
فُت َعنهُ ُرکَبَتیهي یفي فیهي ، َفَمَل وماَت َوانََصَ  َفتٍق ََتَت إبيطيهي َفَأُخش  بيالسَّ
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