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 علي بن أبي طالب عليه السالم باب المختار من خطب موالنا أميرالمؤمنين

  ومن خطبة له عليه السالم يذكر فيها ابتداء خلق السماء واألرض وخلق آدم

وال يؤدى حقّه اتهدون، الذي ال . وال حيصى نعماءه العادون. احلمد هللا الذي ال يبلغ مدحته القائلون
وال وقت . الذي ليس لصفته حد حمدود وال نعت موجود. يدركه بعد اهلمم وال يناله غوص الفطن

أول . ووتد بالصخور ميدان أرضه. ونشر الرياح برمحته. فطر اخلالئق بقدرته. معدود وال أجل ممدود
وكمال توحيده اإلخالص له، . وكمال التصديق به توحيده.  معرفته التصديق بهالدين معرفته وكمال

وكمال اإلخالص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أا غري املوصوف وشهادة كل موصوف أنه 
ومن قرنه فقد ثناه ومن تناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد . فمن وصف اهللا سبحانه فقد قرنه. غري الصفة

ومن قال فيم فقد . ومن حده فقد عده. ومن أشار إليه فقد حده. من جهله فقد أشار إليهو. جهله
. مع كلّ شئ ال مبقارنة. كائن ال عن حدث موجود ال عن عدم. ومن قال عالم فقد أخلى منه. ضمنه

وحد إذ ال مت. بصري إذ ال منظور إليه من خلقه. فاعل ال مبعىن احلركات واآللة. وغري كل شئ ال مبزايلة
وال جتربة . بال روية أجاهلا. وابتدأه ابتداء. أنشأ اخللق إنشاء. سكن يستأنس به وال يستوحش لفقده

. وألم بني خمتلفاا. أحال األشياء ألوقاا. وال مهامة نفس اضطرب فيها. وال حركة أحدثها. استفادها

مث . عارفاً بقرائنها وأحنائها. يطاً حبدودها وانتهائهاوغرز غرائزها وألزمها أشباحها عاملاً ا قبل ابتدائها حم
فأجرى فيها ماء متالطماً تياره، متراً كماً . أنشأ سبحانه فتق األجواء وشق األرجاء وسكائك اهلواء

فأمرها برده، وسلطها على شده، وقرا إىل . محله على منت الريح العاصفة، والزعزع القاصفة. زخاره
. مث أنشأ سبحانه رحياً اعتقم مهبها وأدام مربها. من حتتها فتيق، واملاء من فوقها دفيقاهلواء . حده

فمخضته خمض السقاء، . فأمرها بتصفيق املاء الزخار، وإثارة موج البحار. وأعصف جمراها، وأبعد منشاها
 ورمى بالزبد حىت عب عبابه،. ترد أوله إىل آخره، وساجيه إىل مائره. وعصفت به عصفها بالفضاء

فسوى منه سبع مسوات جعل سفالهن موجاً مكفوفاً وعلياهن . ركامه فرفعه يف هواء منفتق، وجو منفهق
مث زينها بزينة الكواكب، وضياء . بغري عمد يدعمها، وال دسار ينظمها. ومسكاً مرفوعاً. سقفاً حمفوظاً

 فلك دائر، وسقف سائر، ورقيم مائر مثّ فتق ما يف. وأجرى فيها سراجاً مستطرياً، وقمراً منرياً. الثواقب
فمألهن أطواراً من مالئكته منهم سجود ال يركعون، وركوع ال ينتصبون، وصافّون . بني السموات العال

وال غفلة . وال فترة األبدان. وال سهو العقول. ال يغشاهم نوم العني. ال يتزايلون ومسبحون ال يسأمون
ومنهم احلفظة لعباده . ى وحيه، وألسنة إىل رسله، وخمتلفون بقضائه وأمرهومنهم أمناء عل. النسيان
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ومنهم الثابتة يف األرضني السفلى أقدامهم، واملارقة من السماء العليا أعناقهم، . والسدنة ألبواب جنانه
حتته متلفّعون . واخلارجة من األقطار أركام، واملناسبة لقوائم العرش أكتافهم، ناكسة دونه أبصارهم

وال جيرون . ال يتوهمون ربهم بالتصوير. مضروبة بينهم وبني من دوم العزة وأستار القدرة. بأجنحتهم
  .وال يشريون إليه بالنظائر. وال حيدونه باألماكن. عليه صفات املصنوعني

  صفة خلق آدم عليه السالم

والطها بالبلّة . باملاء حىت خلصتمثّ مجع سبحانه من حزن األرض وسهلها، وعذا وسبخها تربة سنها 
أمجدها حىت استمسكت، وأصلدها . فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول. حىت لزبت

وفكر . مثّ نفخ فيها من روحه فمثلت إنساناً ذا أذهان جييلها. وأمد معلوم. لوقت معدود. حىت صلصلت
ة يفرق ا بني احلق والباطل واألذواق واملشام ومعرف. يتصرف ا، وجوارح خيتدمها، وأدوات يقلّبها

واألضداد املتعادية واألخالط . معجوناً بطينة األلوان املختلفة، واألشباه املؤتلفة. واأللوان واألجناس
. واستأدى اهللا سبحانه املالئكة وديعته لديهم وعهد وصيته إليهم. والبلّة واجلمود. من احلر والربد. املتباينة

     اإلذعان بالسجود يف 

فقال سبحانه اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس اعترته احلمية وغلبت عليه الشقوة . له واخلشوع لتكرمته
وإجنازاً . وتعزز خبلقة النار واستهون خلق الصلصال، فأعطاه اهللا النظرة استحقاقاً للسخطة واستتماما للبلية

مث أسكن سبحانه آدم دارا أرغد فيها عيشته، وآمن . وقت املعلومفقال إنك من املنظرين إىل يوم ال. للعدة
فباع اليقني . فاغتره عدوه نفاسة عليه بدار املقام ومرافقة األبرار. فيها حملّته، وحذّره إبليس وعداوته

لقّاه و. مثّ بسط اهللا سبحانه له يف توبته. وباالغترار ندماً. واستبدل باجلذل وجالً. بشكّه والعزمية بوهنه
واصطفى سبحانه من ولده . وأهبطه إىل دار البلية، وتناسل الذرية. كلمة رمحته، ووعده املرد إىل جنته

أنبياء أخذ على الوحى ميثاقهم، وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم ملّا بدل أكثر خلقه عهد اهللا إليهم فجهلوا 
فبعث فيهم رسله . رفته، واقتطعتهم عن عبادتهواجتالتهم الشياطني عن مع. حقّه، واختّذوا األنداد معه

ويثريوا هلم . وحيتجوا عليهم بالتبليغ. ويذكّروهم منسي نعمته. وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته
ومعايش حتييهم . دفائن العقول ويروهم اآليات املقدرة من سقف فوقهم مرفوع، ومهاد حتتهم موضوع

ومل خيل سبحانه خلقه من نيب مرسل، أو كتاب . وأحداث تتابع عليهم.  رمهموأوصاٍب. وآجال تفنيهم
من سابق . وال كثرة املكذِّبني هلم. رسل ال تقصر م قلّة عددهم. أو حجة الزمة، أو حمجٍة قائمٍة. مرتل

. آلباءوسلفت ا. ومضت الدهور. على ذلك نسلت القرون. مسي له من بعده، أو غابر عرفه من قبله

. إىل أن بعث اهللا سبحانه حممداً رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إلجناز عدته، ومتام نبوته. وخلفت األبناء
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وأهواٌء . وأهل األرض يومئٍذ ملل متفرقةٌ. مأخوذاً على النبيني ميثاقه، مشهورةً مساته، كرمياً ميالده
. فهداهم به من الضاللة. ملحٍد يف امسه أو مشٍري إىل غريهبني مشبه هللا خبلقه أو . وطوائف متشتتةٌ. منتشرةٌ

ورضى له ما عنده وأكرمه . مثّ اختار سبحانه حملمد صلّى اهللا عليه وآله لقاءه. وأنقذهم مبكانه من اجلهالة
فقبضه إليه كرمياً صلّى اهللا عليه وآله، وخلّف فيكم ما . عن دار الدنيا ورغب به عن مقارنة البلوى

كتاب ربكم فيكم مبيناً : وال علٍم قائٍم. بغري طريٍق واضٍح. ألنبياء يف أممها إذ مل يتركوهم مهالًخلّفت ا
. وعربه وأمثاله. وخاصه وعامه. ورخصه وعرائمه. حالله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه

خوذ ميثاٍق يف علمه وموسٍع بني مأ. مفسراً جممله ومبيناً غوامضه. وحمكمه ومتشاه. ومرسله وحمدوده
وبني مثبٍت يف الكتاب فرضه، ومعلوم يف السنة نسخه، وواجب يف السنة أخذه، . على العباد يف جهله

ومباين بني حمارمه من كبٍري أو عد . وزائل يف مستقبله. وبني واجب بوقته. ومرخص يف الكتاب تركه
  .بوٍل يف أدناه موسٍع يف أقصاهوبني مق. أو صغٍري أرصد له غفرانه. عليه نريانه

منها ذكر احلج وفرض عليكم حج بيته احلرام الذي جعله قبلة لألنام يردونه ورود األنعام ويأهلون إليه 
واختار من خلقه مساعاً أجابوا إليه . ولوه احلمام جعله سبحانه عالمة لتواضعهم لعظمته وإذعام لعزته

املطيفني بعرشه حيرزون األرباح يف . وتشبهوا مبالئكته. قف أنبيائهووقفوا موا. وصدقوا كلمته. دعوته
فرض . جعله سبحانه وتعاىل لإلسالم علما والعائذين حرماً. ويتبادرون عند موعد مغفرته. متجر عبادته

حجه وأوجب حقّه وكتب عليكم وفادته فقال سبحان وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال 
  .فإن اهللا غين عن العاملنيومن كفر 

 من خطبة له بعد انصرافه من صفين

    

وأستعينه فاقةً إىل كفايته إنه ال يضلُّ . واستعصاماً من معصيته. واستسالماً لعزته. أمحده استتماماً لنعمته
إله وأشهد أن ال . فإنه أرجح ما وزن وأفضل ما خزن. وال يئل من عاداه وال يفترق من كفاه. من هداه

وندخرها . معتقداً مصاصها نتمسك ا أبداً ما أبقانا. شهادةً ممتحناً إخالصها. إال اهللا وحده ال شريك له
ومدحرة الشيطان وأشهد أن . وفاحتة اإلحسان ومرضاة الرمحن. ألهاويل ما يلقانا فإنها عزمية اإلميان

والضياء . والنور الساطع. ر والكتاب املسطوروالعلم املأثو. أرسله بالدين املشهور. حممداً عبده ورسوله
وختويفاً باملثالت والناس . وحتذيراً باآليات. واحتجاجاً بالبينات. إزاحة للشبهات. واألمر الصادع. الالمع

وضاق املخرج . يف فنت اجنذم فيها حبل الدين وتزعزعت سواري اليقني واختلف النجر وتشتت األمر
وخذل اإلميان فاارت . ونصر الشيطان. عصى الرمحن. والعمى شاملوعمى املصدر فاهلدى خامل 
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ووردوا . أطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه. دعائمه، وتنكّرت معامله، ودرست سبله، وعفت شركه
. ووطئتهم بأظالفها وقامت على سنابكها. وقام لواؤه يف فنت داستهم بأخفافها. مناهله م سارت أعالمه

. نومهم سهود وكحلهم دموع. ائرون جاهلون مفتونون يف خري داٍر وشر جرياٍنفهم فيها تائهون ح

بأرض عاملها ملجم وجاهلها مكرم ومنها يعىن آل النيب عليه الصالة والسالم موضع سره وجلأ أمره وعيبة 
 ومنها يعين .م أقام احنناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه. وجبال دينه. علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه

و حصدوا الثبور ال يقاس بآل حممد صلّى اهللا عليه وآله من . وسقوه الغرور: قوماً آخرين زرعوا الفجور
إليهم يفيء . وعماد اليقني. هم أساس الدين. هذه األمة أحد وال يسوى م من جرت نعمتهم عليه أبداً

اآلن إذ رجع احلق إىل أهله .  الوصية والوراثةوفيهم. وم يلحق التايل وهلم خصائص حق الوالية. الغايل
  .ونقل إىل منتقله

 من خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية

ينحدر عني السيل وال يرقى . أما واهللا لقد تقمصها فالن وإنه ليعلم أنّ حملِّي منها حملُّ القطب من الرحى
 أرتأي بني أصول بيٍد جذّاء أو أصرب على وطفقت. إيلَّ الطري، فسدلت دوا ثوباً وطويت عنها كشحاً

ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت أنّ الصرب . ويشيب فيها الصغري. طخيٍة عمياء يهرم فيها الكبري
ويف احللق شجاً أرى تراثي باً حىت مضى األول لسبيله فأدىل . على هاتا أحجى فصربت ويف العني قذًى

  : ثّل بقول األعشىا إىل فالٍن بعده مثّ مت

 حيان أخي جابر ويوم  شتّان ما يومي على كورها

فيا عجباً بينا هو يستقيلها يف حياته إذ عقدها آلخر بعد وفاته لشد ما تشطّرا ضرعيها فصيرها يف حوزٍة 
واالعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة إن . ويكثر العثار فيها. خشناء يغلظ كالمها وخيشن مسها

فصربت على . وإن أسلس هلا تقحم فمىن الناس لعمر اهللا خببٍط ومشاٍس وتلوٍن واعتراٍض. نق هلا خرمأش
جعلها يف مجاعٍة زعم أني أحدهم فياهللا وللشورى مىت . حتى إذا مضى لسبيله. طول املدة وشدة احملنة

ى صرت أقرن إىل هذه النظائر لكنل منهم حتي أسففت إذ أسفُّوا وطرت إذ اعترض الريب يفَّ مع األو
فصغى رجلٌ منهم لضغنه ومال اآلخر لصهره مع هٍن وهٍن إىل أن قام ثالث القوم نافجاً حضينه . طاروا

وأجهز . وقام معه بنو أبيه خيضمون مال اهللا خضمة اإلبل نبتة الربيع إىل أن انتكث فتله. بني نثيله ومعتلفه
 والناس كعرف الضبع إىلّ ينثالون علي من كل جانٍب حتى لقد عليه عمله وكبت به بطنته فما راعين إالّ

وشق عطفاي جمتمعني حويل كربيضة الغنم فلما ضت باألمر نكثت طائفةٌ ومرقت . وطىء احلسنان
تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال ." أخرى وقسط آخرون كأنهم مل يسمعوا كالم اهللا حيث يقول
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ولكنهم حليت الدنيا . بلى واهللا لقد مسعوها ووعوها"  وال فساداً والعاقبة للمتقنييريدون علواً يف األرض
وبرأ النسمة لوال حضور احلاضر وقيام احلجة بوجود . أما والذي فلق احلبة. يف أعينهم وراقهم زبرجها

  .وما أخذ اهللا على العلماء أن يقاروا على كظّة ظاٍمل وال سغب مظلوٍم. الناصر

    

وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عٍرت . لقيت حبلها على غارا ولسقيت آخرها بكأس أوهلاال 
. قالوا وقام إليه رجلٌ من أهل السواد عند بلوغه إىل هذا املوضع من خطبته فناوله كتاباً فأقبل ينظر فيه

فقال هيهات يا . ن حيث أفضيتيا أمري املؤمنني لو أطردت خطبتك م. قال له ابن عباس رضي اهللا عنهما
قال ابن عباس فواهللا ما أسفت على كالٍم قطّ كأسفي على هذا . ابن عباس تلك شقشقةٌ هدرت مثّ قرت

الكالم أن يكون أمري املؤمنني عليه السالم بلغ منه حيث أراد قوله كراكب الصعبة إن أشنق هلا خرم وإن 
 جذب الزمام وهي تنازعه رأسها خرم أنفها وإن أرخى هلا أسلس هلا تقحم يريد أنه إذا شدد عليها يف

يقال أشنق الناقة إذا جذب رأسها بالزمام فرفعه وشنقها أيضاً، . شيئاً مع صعوبتها تقحمت به فلم ميلكها
وإنما قال أشنق هلا ومل يقل أشنقها ألنه جعله يف مقابلة قوله . ذكر ذلك ابن السكيت يف إصالح املنطق

  .ا فكأنه عليه السالم قال إن رفع هلا رأسها مبعىن أمسكه عليهاأسلس هل

  ومن خطبة له عليه السالم

وقر مسع مل يفقه الواعية وكيف يراعي . وتسنمتم العلياء وبنا انفجرمت عن السرار. بنا اهتديتم يف الظلماء
وأتوا سمكم . عواقب الغدرربط جنانٌ مل يفارقه اخلفقان ما زلت أنتظر بكم . النبأة من أصمته الصيحة

أقمت لكم على سنن احلق يف جواد . حبلية املغترين سترين عنكم جلباب الدين وبصرنيكم صدق النية
اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان غرب رأى . وحتتفرون وال متيهون. املضلّة، حيث تلتقون وال دليل

مل يوجس موسى عليه السالم خيفةً على نفسه أشفق . امرىٍء ختلّف عني ما شككت يف احلق مذ أريته
  .اليوم تواقفنا على سبيل احلق والباطل من وثق مباٍء مل يظمأ. من غلبة اجلهال ودول الضالل

ومن خطبة له عليه السالم لما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وخاطبه العباس وأبو 
  سفيان بن حرب في أن يبايعا له بالخالفة

أفلح . وعرجوا عن طريق املنافرة وضعوا عن تيجان املفاخرة. ا الناس شقّوا أمواج الفنت بسفن النجاةأيه
ولقمةٌ يغص ا آكلها وجمتين الثمرة لغري وقت إيناعها . أو استسلم فأراح هذا ماٌء آجن. من ض جبناح

ا جزع من املوت هيهات بعد وإن اسكت يقولو. كالزارع بغري أرضه فإن أقُل يقولوا حرص على امللك
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بل اندجمت على مكنون علٍم لو حبت . اللتيا واليت واهللا البن أيب طالٍب آنس باملوت من الطفل بثدي أمه
  .به الضطربتم اضطراب األرشية يف الطوي البعيدة

  ومن كالم له لما أشير عليه بأن ال يتبع طلحة والزبير وال يرصد لهما القتال

ولكني أضرب . حتى يِصلَ إليها طالبها وخيتلها راصدها. ن كالضبع تنام على الطول اللدمواهللا ال أكو
حتى يأيت علي يومي فواهللا مازلت . وبالسامع املطيع العاصي املريب أبداً. باملقبل إىل احلق املدبر عنه

  . حتى يؤم الناس هذامدفوعاً عن حقِّي مستأثراً علي منذ قبض اهللا نبيه صلّى اهللا عليه وسلّم

فباض وفرخ يف . ومن خطبة له عليه السالم اتخذوا الشيطان ألمرهم ِمالكاً، واتخذوهم له أشراكاً
فركب م الزلل وزين هلم اخلطل . فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. ودب ودرج يف حجورهم. صدورهم

  .لى لسانهفَعلَ من قد شركه الشيطان يف سلطانه ونطق بالباطل ع

فقد . ومن كالٍم له عليه السالم يعين به الزبري يف حاٍل اقتضت ذلك يزعم أنه قد بايع بيده ومل يبايع بقلبه
  .وإال فليدخل فيما خرج منه. أقر بالبيعة وادعى الوليجة فليأت عليها بأمٍر يعرف

. ولسنا نرعد حتى نوقع. شلومن كالٍم له عليه السالم وقد أرعدوا وأبرقوا، ومع هذين األمرين الف

  .والنسيل حتى منطر

وإنّ معي لبصرييت ما . واستجلب خيله ورجله. ومن خطبة له عليه السالم أال وإنّ الشيطان قد مجع جزبه
هلم حوضاً أنا ماحته ال يصدرون عنه ال يعودون إليه. لبست على نفسي وال لبس علي وامي اهللا ال أفرطن.  

السالم البنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجملومن كالم له عليه    

ارم ببصرك أقصى . تد يف األرض قدمك. أعر اهللا مججمتك. عض على ناجذك. تزول اجلبال وال تزل
  .وغض بصرك واعلم أنّ النصر من عند اهللا سبحانه. القوم

    ومن خطبة له عليه السالم 

ال له بعض أصحابه وددت أنّ أخي فالناً كان شاهدنا لريى ما ملّا أظفره اهللا بأصحاب اجلمل وقد ق
ولقد . فقال له عليه السالم أهوى أخيك معنا؟ فقال نعم، قال فقد شهدنا. نصرك اهللا به على أعدائك

  .شهدنا يف عسكرنا هذا أقوام يف أصالب الرجال وأرحام النساء سريعف م الزمان ويقوى م اإلميان

السالم في ذم أهل البصرةمن كالم له عليه   
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أخالقكم ِدقاق وعهدكم شقاق، ودينكم . وعقر فهربتم. رغا فأجبتم. وأتباع البهيمة. كنتم جند املرأة
عاقوماؤكم ز ،ه. نفاقبذنبه، والشاخص عنكم متدارك برمحٍة من رب ني . واملقيم بني أظهركم مركأن

ويف . عذاب من فوقها ومن حتتها وغرق من يف ضمنهامبسجدكم كجؤجؤ سفينٍة قد بعث اهللا عليها ال
ويف روايٍة . أو نعامٍة جامثٍة. رواية وأمي اهللا لتغرقن بلدتكم حتى كأني أنظر إىل مسجدها كجؤجؤ سفينة

. أقرا من املاء وأبعدها من السماء. ويف روايٍة أخرى بالدكم أننت بالد اهللا تربةً. كجؤجؤ طٍري يف جلّة حبٍر

كأني أنظر إىل قريتكم هذه قد طبقها املاء . احملتبس فيها بذنبه واخلارج بعفو اهللا. تسعة أعشار الشروا 
  .حتى ما يرى إالّ شرف املسجد كأنه جؤجؤ طٍري يف جلّة حبٍر

  ومن كالم له عليه السالم في مثل ذلك

فأنتم غرض لنابٍل، وأكلة . مخفّت عقولكم وسفهت حلومك. بعيدةٌ من السماء. أرضكم قريبةٌ من املاء
  .آلكٍل، وفريسةٌ لصائٍل

  ومن كالم له عليه السالم فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان رضي اهللا عنه

واهللا لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به اإلماء لرددته فإنّ يف العدل سعةً، ومن ضاق عليه العدل 
  .فاجلور عليه أضيق

سالم لما بويع بالمدينةمن كالم له عليه ال  

إنّ من صرحت له العرب عما بني يديه من املثالت حجزته التقوى عن . وأنا به زعيم. ذميت مبا أقول رهينةٌ
تقحم الشبهات أال وإنّ بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث اهللا نبيكم صلّى اهللا عليه وآله والذي بعثه 

ولتساطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعالكم وأعالكم أسفلكم . ربلةولتغربلن غ. باحلق لتبلبلن بلبلةً
. واهللا ما كتمت ومشةً وال كذبت كذبةً. وليقصرنّ سباقون كانوا سبقوا. وليسبقن سابقون كانوا قصروا

 أال وإنّ اخلطايا خيلٌ مشس محل عليها أهلها وخلعت جلمها فتقحمت. ولقد نبئت ذا املقام وهذا اليوم

. حق وباطلٌ. أال وإنّ التقوى مطايا ذللٌ محل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردم اجلنة. م يف النار

أقول إنّ يف . ولقلّما أدبر شىٌء فأقبل. ولئن قلّ احلق فلربما ولعلّ. ولكلٍّ أهلٌ فلئن أمر الباطل لقدمياً فعل
وإنّ حظّ العجب منه أكثر من حظّ . مواقع االستحسانهذا الكالم األدىن من مواقع اإلحسان ما ال تبلغه 

وال . وال يطّلع فجها إنسانٌ. العجب به وفيه مع احلال اليت وصفنا زوائد من الفصاحة ال يقوم ا لسانٌ
وما يعقلها إالّ العاملون. وجرى فيها على عرٍق. يعرف ما أقول إالّ من ضرب يف هذه الصناعة حبق.  
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  ومن هذه الخطبة

اليمني والشمال . غل من اجلنة والنار أمامه ساٍع سريع جنا وطالب بطيٌء رجا ومقصر يف النار هوىش
ومنها منفذ السنة وإليها مصري . عليها باقي الكتاب وآثار النبوة. والطريق الوسطى هي اجلادة. مضلّةٌ
املرء جهالً أن ال يعرف من أبدى صفحته للحق هلك وكفى ب. هلك من ادعى وخاب من افترى. العاقبة
وأصلحوا ذات . فاستتروا ببيوتكم. وال يظمأ عليها زرع قوٍم. ال يهلك على التقوى سنخ أصٍل. قدره
  .والتوبة من ورائكم وال حيمد حامد إالّ ربه وال يلم الئم إالّ نفسه. بينكم

هلومن كالم له عليه السالم في صفة من يتصدى للحكم بين األمة وليس لذلك بأ  

    

. رجلٌ وكله إىل نفسه فهو جائر عن قصد السبيل مشغوف بكالم بدعٍة: إنّ أبغض اخلالئق إىل اهللا رجالن

مضلٌّ ملن اقتدى به يف حياته وبعد . ضالٌّ عن هدى من كان قبله. فهو فتنة ملن افتنت به. ودعاء ضاللٍة
. ع يف جهال األمة عاٍد يف أغباش الفتنةموض. رهن خبطيئته ورجلٌ قمش جهالً. محالٌ خطايا غريه. وفاته

بكّر فاستكثر من مجٍع ما قلّ منه خري مما كثر . عٍم مبا يف عقد اهلدنة قد مساه أشباه الناس عاملاً وليس به
ضامناً لتخليص ما التبس على . جلس بني الناس قاضياً. واكترت من غري طائٍر. حتى إذا ارتوى من آجٍن

فهو من ليس الشبهات يف نسج . حدى املبهمات هيأ هلا حشواً رثّاً من رأيه مثّ قطع بهفإن نزلت إ. غريه
وإن أخطأ رجا أن يكون قد . اليدري أصاب أم أخطأ فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ. العنكبوت

عاش ركّاب عشواٍت مل يعض على العلم بضرٍس قاطٍع يذري الروايات . جاهلٌ خباط جهاالٍت. أصاب
ال حيسب العلم يف . وال هو أهلٌ ملا فوض إليه. ال مليٌء واهللا بإصدار ما ورد عليه. ء الريح اهلشيمإذرا

. وإن أظلم أمر اكتتم به ملا يعلم من جهل نفسه. شىٍء مما أنكره وال يرى أنّ من وراء ما بلغ مذهباً لغريه

ن معشٍر يعيشون جهاالً وميوتون ضالّالً وتعج منه املواريث إىل اهللا أشكو م. تصرخ من جور قضائه الدماء
والسلعةٌ أنفق بيعاً وال أغلى مثناً من الكتاب إذا . ليس فيهم سلعةٌ أبور من الكتاب إذا تلي حق تالوته

  .وال عندهم أنكر من املعروف وال أعرف من املنكر. حرف عن مواضعه

 ومن كالم له عليه السالم في ذم اختالف العلماء في الفتيا

رد على أحدهم القضية يف حكم من األحكاٍم فيحكم فيها برأيه مثّ ترد تلك القضية بعينها على غريه ت
فيحكم فيها خبالفه مثّ جيتمع القضاة بذلك عند اإلمام الذي استقضاهم فيصوب آرائهم مجيعاً وإهلهم 

م واحدوكتا ونبيهم واحد اهم عنه فعصوه. أفأمرهم اهللا تعاىل باالختالف فأطاعوه. واحد أم أنزل . أم
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فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل اهللا . أم كانوا شركاء له. اهللا ديناً ناقصاً فاستعان م على إمتامه
سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول صلّى اهللا عليه وآله عن تبليغه وأدائه واهللا سبحانه يقول ما فرطنا يف 

 كلّ شىٍء وذكر أنّ الكتاب يصدق بعضه بعضاً وأنه ال اختالف فيه فقال الكتاب من شىٍء فيه تبيان
ال . وباطنه عميق. وإنّ القرآن ظاهره أنيق. سبحانه ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً
  .تفىن عجائبه وال تنقضي غرائبه وال تكشف الظلمات إالّ به

  ومن كالم له عليه السالم

شعث بن قيس وهو على منرب الكوفة خيطب فمضى يف بعض كالمه شىٌء اعترضه األشعث فقال قاله لأل
ال لك فخفض عليه السالم إليه بصره فقال ما يدريك ما علي مما يل عليك "يا أمري املؤمنني هذه عليك 

فما . ةً واإلسالم أخرىحائك ابن حائٍك منافق بن كافٍر واهللا لقد أسرك الكفر مر. لعنة اهللا ولعنة الالعنني
حلري أن . وساق إليهم احلتف. فداك من واحدٍة منهما مالك وال حسبك وإنّ امرأً دلّ على قومه السيف

  .وال يأمنه األبعد. ميقته األقرب

  ومن كالم له عليه السالم

كم ما قد ولكن حمجوب عن. فإنكم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم جلزعتم ووهلتم ومسعتم وأطعتم
حبق . وقريب ما يطرح احلجاب ولقد بصرمت إن أبصرمت وأمسعتم إن مسعتم وهديتم إن اهتديتم. عاينوا

وما يبلّغ عن اهللا بعد رسل السماء إالّ البشر. أقول لكم لقد جاهرتكم العرب وزجرمت مبا فيه مزدجر.  

  ومن خطبة له عليه السالم

فإنما ينتظر بأولكم آخركم أقول إنّ هذا . ختففّوا تلحقوا. ساعة حتدوكمفإنّ الغاية أمامكم وإنّ وراءكم ال
الكالم لو وزن بعد كالم اهللا سبحانه وبعد كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بكلّ كالٍم ملال به راجحاً 

وال أكثر حمصوالً فأما قوله عليه السالم ختففّوا تلحقوا فما مسع كالم أقلّ منه مسموعاً . وبرز عليه سابقاً
  .وأنقع نطفتها من حكمٍة. وما أبعد غورها من كلمٍة

  وقد نبهنا يف كتاب اخلصائص على عظم قدرها وشرف جوهرها 

  ومن خطبة له عليه السالم
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واهللا . ويرجع الباطل إىل نصابه. ليعود اجلور إىل أوطانه. أال وإنّ الشيطان قد ذمر حزبه واستجلب جلبه
هم ليطلبون حقّاً هم تركوهما أنكروا عليودماً هم سفكوه.  منكراً، وال جعلوا بيين وبينهم نصفاً وإن .

وإنّ أعظم . فلئن كنت شريكهم فيه فإنّ هلم لنصيبهم منه ولئن كانوا ولوه دوين فما التبعة إالّ عندهم
من دعا وإالم . عييا خيبة الدا. وحييون بدعةً قد أميتت. حجتهم لعلى أنفسهم يرتضعون أما قد فطمت

وكفى به شافياً من . فإن أبوا أعطيتهم حد السيف. وعلمه فيهم. أجيب وإني لراٍض حبجة اهللا عليهم
وأن اصرب للجالد هبلتهم اهلبول لقد كنت . ومن العجب بعثهم إىل أن أبرز للطّعان. الباطل وناصراً للحق

  .وغري شبهٍة من ديين.  من ربيوإني لعلى يقٍني. وما أهدد باحلرب وال أرهب بالضرب

  ومن خطبة له عليه السالم

أما بعد فإنّ األمر يرتل من السماء إىل األرض كقطرات املطر إىل كلّ نفٍس مبا قسم هلا من زيادٍة أو 
ء فإنّ املرء املسلم الربي. نقصاٍن فإذا رأى أحدكم ألخيه غفريةً يف أهٍل أو ماٍل أو نفٍس فال تكونن له فتنةً

من اخليانة ما مل يغش دناءةً تظهر فيخشع هلا إذا ذكرت وتغري ا لئام الناس كان كالفاجل الياسر الذي 
ويرفع ا عنه املغرم وكذلك املرء املسلم الربيء من اخليانة . ينتظر أول فورٍة من قداحه توجب له املغنم

وإما رزق اهللا فإذا هو ذو أهٍل وماٍل . خري لهإما داعي اهللا فما عند اهللا . ينتظر من اهللا إحدى احلسنيني
إنّ املال والبنني حرث الدنيا والعمل الصاحل حرث اآلخرة وقد جيمعهما اهللا ألقواٍم . ومعه دينه وحسبه

واعملوا يف غري رياٍء وال مسعٍة فإنه . واخشوه خشيةً ليست بتعذيٍر. فاحذروا من اهللا ما حذّركم من نفسه
  .ومعايشة السعداء ومرافقة األنبياء. نسأل اهللا منازل الشهداء.  يكله اهللا إىل من عمل لهمن يعمل لغري اهللا

أيها الناس إنه ال يستغين الرجل وإن كان ذا ماٍل عن عشريته ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم وهم أعظم 
ولسان الصدق جيعله اهللا للمرء . الناس حيطةً من ورائه وأملّهم لشعثه وأعطفهم عليه عند نازلٍة إذا نزلت به

يف الناس خري له من املال يورثه غريه منها أال ال يعدلن أحدكم عن القرابة يرى ا اخلصاصة أن يسدها 
ومن يقبض يده عن عشريته فإنما تقبض منه عنهم يد . بالذي ال يزيده إن أمسكه وال ينقصه إن أهلكه

ن تلن حاشيته يستدم من قومه املودة أقول الغفرية ههنا الزيادة واحدةٌ وتقبض منهم عنه أيٍد كثريةٌ وم
والعفوة اخليار . ويروي عفوةً من أهٍل أو ماٍل. والكثرة من قوهلم للجمع الكثري اجلم الغفري واجلماء الغفري

 ومن. وما أحسن املعىن الذي أراده عليه السالم بقوله. أي خياره. من الشيء يقال أكلت عفوة الطعام

يقبض يده عن عشريته إىل متام الكالم فإنّ املمسك خريه عن عشريته إنما ميسك نفع يٍد واحدٍة فإذا 
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احتاج إىل نصرم واضطر إىل مرافدم قعدوا عن نصره وتثاقلوا عن صوته فمنع ترافد األيدي الكثرية 
  .وتناهض األقدام اجلمة

  ومن خطبة له عليه السالم

ال من خالف احلق وخابط العي من إدهاٍن وال إيهاٍن فاتقوا اهللا عباد اهللا وفروا إىل ولعمري ما علي من قت
فعلي ضامن لفلجكم آجالً وإن مل متنحوه . وامضوا يف الذي جه لكم وقوموا مبا عصبه بكم. هللا من اهللا

  .عاجالً

  ومن خطبة له عليه السالم

وية على البالد وقدم عليه عاماله على اليمن ومها عبيد اهللا وقد تواترت عليه األخبار باستيالء أصحاب معا
بت العباس وسعيد بن منران ملّا غلب عليها بسر بن أيب أرطأة فقام عليه السالم إىل املنرب ضجراً بتثاقل 

إن مل تكوين إالّ أنت . أصحابه عن اجلهاد وخمالفتهم له يف الرأي فقال ما هي إالّ الكوفة أقبضها وأبسطها
حك اهللا ومتثّل بقول الشاعر. ب أعاصريكفقب :  

 وضٍر من ذا اإلناء قليل على  لعمر أبيك اغير يا عمرو إنّني

    

أنبئت بسراً قد اطّلع اليمن وإني واهللا ألظن أنّ هؤالء القوم سيدالون منكم " مثّ قال عليه السالم
 يف احلق وطاعتهم إمامهم يف الباطل، ومبعصيتكم إمامكم". باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقّكم

فلو ائتمنت أحدكم على . وبصالحهم يف بالدهم وفسادكم. وبأدائهم األمانة إىل صاحبهم وخيانتكم
اللهم إني قد مللتهم وملّوين وسئمتهم وسئموين فأبدلين م خرياً منهم . قعٍب خلشيت أن يذهب بعالقته

أما واهللا لوددت أنّ يل بكم ألف فارٍس . م كما مياث امللح يف املاءاللهم مث قلو. وأبدهلم يب شراً مني
. من بين فراس بن غنٍم هنالك لو دعوت أتاك منهم فوارس مثل أرمية احلميم مثّ نزل عليه السالم من املنرب

وإنما خص الشاعر سحاب الصيف . واحلميم ههنا وقت الصيف. أقول األرمية مجع رمي وهو السحاب
وإنما يكون السحاب ثقيل السري المتالئه باملاء وذلك .  ألنه جفوالً وأسرع خفوفاً ألنه ال ماء فيهبالذكر

. وإنما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة إذا دعوا اإلغاثة إذا استغيثوا. ال يكون يف األكثر إالّ زمان الشتاء

  .هنالك لو دعوت أتاك منهم: والدليل على ذلك قوله

ليه السالمومن خطبة له ع   



عليه السالم علي بن أيب طالب-ج البالغة  13  

وأنتم معشر العرب على . إنّ اهللا بعث حممداً صلى اهللا عليه وسلم وآله نذيراً للعاملني وأميناً على الترتيل
. متنخون بني حجارٍة خشٍن وحياٍت صٍم تشربون الكدر وتأكلون اجلشب. شر ديٍن ويف شر داٍر

ومنها فنظرت فإذا . اآلثام بكم معصوبةٌاألصنام فيكم منصوبةٌ و. وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم
وصربت . وشربت على الشجى. وأغضيت على القذى. ليس يل معني إالّ أهل بييت فضننت م عن املوت

على أخذ الكظم وعلى أمر من طعم العلقم ومنها ومل يبايع حىت شرط أن يؤتيه على البيعة مثناً فال ظفرت 
. فقد شب لظاها وعال سناها. وأعدوا هلا عدا. وا للحرب أهبتهافخذ. يد البائع وخزيت أمانة املبتاع

  .واستشعروا الصرب فإنه أدعى إىل النصر

  ومن خطبة له عليه السالم

أما بعد فإنّ اجلهاد باب من أبواب اجلنة فتحه اهللا خلاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع اهللا احلصينة 
وديث بالصغار والقماءة وضرب .  عنه ألبسه اهللا ثوب الذلّ ومشلة البالءفمن تركه رغبةً. وجنته الوثيقة

أال وإني قد دعوتكم إىل . على قلبه باألسداد وأديل احلق منه بتضييع اجلهاد وسيم اخلسف ومنع النصف
 قوم يف قتال هؤالء القوم ليالً واراً، وسراً وإعالناً، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم، فواهللا ما غزى

وهذا أخو . عقر دارهم إالّ ذلّوا فتواكلتم وختاذلتم حتى شنت الغارات عليكم وملكت عليكم األوطان
غامٍد قد وردت خيله األنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مساحلها ولقد بلغين 

تزع حجلها وقلبها وقالئدها ورعاثها أنّ الرجل منهم كان يدخل على املرأة املسلمة واألخرى املعاهدة فين
وال أريق هلم دم فلو أنّ . ما متتنع منه إالّ باالسترجاع واالسترحام مثّ انصرفوا وافرين ما نال منهم كلم

فيا عجباً واهللا مييت القلب . امرأً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً بل كان به عندي جديراً
اع هؤالء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقّكم فقبحاً لكم وترحاً حني صرمت وجيلب اهلم من اجتم

ويعصى اهللا وترضون فإذا أمرتكم بالسري إليهم . وتغزون وال تغزون. غرضاً يرمى يغار عليكم وال تغريون
شتاء قلتم هذه يف أيام احلر قلتم هذه محارة القيظ أمهلنا يسبخ عنا احلر وإذا أمرتكم بالسري إليهم يف ال

صبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا الربد، كلّ هذا فراراً من احلر والقر فإذا كنتم من احلر والقر تفرون فإذاً أنتم 
ات احلجال. حلوم األطفال. ياأشباه الرجال وال رجال. واهللا من السيف أفري مل . وعقول ربلوددت أن
وشحنتم . ندماً وأعقبت سدماً قاتلكم اهللا لقد مألمت قليب قيحاًمعرفةٌ واهللا جرت . أركم ومل أعرفكم

وأفسدمت علي رأيي بالعصيان واخلذالن حتى لقد قالت . وجرعتموين نغب التهمام أنفاساً. صدري غيظاً
قريش إنّ ابن أيب طالٍب رجلٌ شجاع ولكن ال علم له باحلرب هللا أبوهم وهل أحد منهم أشد هلا مراساً 
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ولكن ال .  فيها مقاماً مني لقد ضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستنيوأقدم
  .رأي ملن ال يطاع

  ومن خطبة له عليه السالم

    

وغداً . أما بعد فإنّ الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداٍع وإنّ اآلخرة قد أشرفت باطّالٍع أال وإنّ اليوم املضمار
أفال تائب من خطيئته قبل منيته؟ أال عاملٌ لنفسه قبل يوم بؤسه؟ أال . جلنة والغاية الناروالسبقة ا. السباق

. ومل يضرره أجله. فمن عمل يف أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله. وإنكم يف أيام أمٍل من ورائه أجلٌ

ملوا يف الرغبٍة كما تعملون أال فاع. وضره أجله. ومن قصر يف أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله
أال وإنه من ال ينفعه احلق يضرره . وال كالنار نام هارا. أال وإني مل أر كاجلنة نام طالبها. يف الرهبة

. ودللتم على الزاد. ومن مل يستقم به اهلدى جير به الضالل إىل الردى أال وإنكم قد أمرمت بالظعن. الباطل

تزودوا من الدنيا ما حترزون أنفسكم به غداً . تباع اهلوى وطول األملوإنّ أخوف ما أخاف عليكم ا
وكفى . أقول لو كان كالم يأخذ باألعناق إىل الزهد يف الدنيا ويضطر إىل عمل اآلخرة لكان هذا الكالم

نّ اليوم ومن أعجبه قوله عليه السالم أال وإ. وقادحاً زناداً االتعاظ واالزدجار. به قاطعاً لعالثق اآلمال
والسبقة اجلنة والغاية النار فإنّ فيه مع فخامة اللفظ وعظم فدر املعىن وصادق . املضمار وغداً السباق

فخالف " والسبقة اجلنة والغاية النار " التمثيل وواقع التشبيه سراً عجيباً ومعىن لطيفاً وهو قوله عليه السالم
السبقة اجلنة ألنّ االستباق إنما يكون إىل :  النار كما قالومل يقل السبقة. بني اللفظني الختالف املعنيني

أمٍر حمبوٍب وغرٍض مطلوٍب وهذه صفة اجلنة وليس هذا املعىن موجوداً يف النار نعوذ باهللا منها فلم جيز أن 
ك، يقول والسبقة النار بل قال والغاية النار، ألنّ الغاية ينتهي إليها من ال يسره االنتهاء ومن يسره ذل

قل متتعوا فإنّ " فصلح أن يعبر ا عن األمرين معاً فهي يف هذا املوضع كاملصري واملآل قال اهللا تعاىل
إىل النار فتأمل ذلك فباطنه " بسكون الباء " وال جيوز يف هذا املوضع أن يقال سبقتكم " مصريكم إىل النار

وغوره بعيد عض النسخ وقد جاء يف رواية أخرى ويف ب. وكذلك أكثر كالمه عليه السالم. عجيب
والسبقة عندهم اسم ملا جيعل للسابق إذا سبق من ماٍل أو عرٍض واملعنيان . والسبقة اجلنة بضم السني

  .متقاربان ألنّ ذلك ال يكون جزاًء على فعل األمر املذموم وإنما يكون جزاًء على فعل األمر احملمود

  ومن خطبة له عليه السالم
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كالمكم يوهي الصم الصالب وفعلكم يطمع فيكم . املختلفة أهواؤهم. س اتمعة أبدامأيها النا
ما عزت دعوة من دعاكم . فإذا جاء القتال قلتم حيدي حياد. تقولون يف االس كيت وكيت. األعداء

وال يدرك . دفاع ذي الدين املطول ال مينع الضيم الذليل. أعاليل بأضاليل. وال استراح قلب من قاساكم
إالّ باجلد داٍر بعد داركم متنعون. احلق إماٍم بعدي تقاتلون. أي ومن . املغرور واهللا من غررمتوه. ومع أي

ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصٍل أصبحت واهللا ال أصدق . فاز بكم فقد فاز واهللا بالسهم األخيب
كم ما داواؤكم ما طبكم القوم رجالٌ ما بال. وال أوعد العدو بكم. وال أطمع يف نصركم. قولكم

  .وطمعاً يف غري حق. أقواالً بغري عمٍل وغفلةً من غري ورٍع. أمثالكم

 من كالم له عليه السالم في معنى قتل عثمان

أو يت عنه لكنت ناصراً غري أنّ من نصره ال يستطيع أن يقول خذله من أنا . لو أمرت به لكنت قاتالً
. استأثر فأساء األثرة: ال يستطيع أن يقول نصره من خري مني وأنا جامع لكم أمرهومن خذله . خري منه

  .وجزعتم فأسأمت اجلزع وهللا حكم واقع يف املستأثر واجلازع

ومن كالم له عليه السالم البن العباس لما أرسله إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب 
  الجمل

ولكن الق الزبري . ده كالثور عاقصاً قرنه يركب الصعب ويقول هو الذلولال تلقني طلحة فإنك إن تلقه جت
عرفتين باحلجاز وأنكرتين بالعراق فما عدا مما بدا أقول هو : فإنه ألني عريكةً فقل له يقول لك ابن خالك

  " فما عدا مما بدا " أول من مسعت منه هذه الكلمة أعين 

  ومن خطبة له عليه السالم

    

ال . ويزداد الظامل فيه عتواً. يعد فيه احملسن مسيئاً. وزمن كنوٍد. لناس إنا قد أصبحنا يف دهٍر عنوٍدأيها ا
منهم : فالناس على أربعة أصناٍف. وال نتخوف قارعةً حتى حتلّ بنا. وال نسأل عما جهلنا. ننتفع مبا علمنا

. واملعلن بشره.  ومنهم املصلت لسيفه.من ال مينعه الفساد إال مهانة نفسه وكاللة حده ونضيض وفره

ولبئس . أو منٍرب يفرعه. أو مقنٍب يقوده. حلطام ينتهزه. قد أشرط نفسه وأوبق دينه. والب خبيله ورجله
ومنهم من يطلب الدنيا بعمل اآلخرة وال يطلب . املتجر أن ترى الدنيا لنفسك مثناً ومما لك عند اهللا عوضاً

طامن من شخصه وقارب من خطوة ومشّر من ثوبه وزخرف من نفسه لألمانة اآلخرة بعمل الدنيا قد 
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فقصرته . وانقطاع سببه. واتخذ ستر اهللا ذريعةً إىل املعصية ومنهم من أقعده عن طلب امللك ضؤولة نفسه
وبقي . احلال عن حاله فتحلّى باسم القناعة وتزين بلباس أهل الزهادة وليس من ذلك يف مراٍح وال مغدى

. وخائٍف مقموٍع. فهم بني شريٍد ناٍد. وأراق دموعهم خوف احملشر. جالٌ غض أبصارهم ذكر املرجعر

. قد أمخلتهم التقية ومشلتهم الذلّة فهم يف حبٍر أجاٍج. وثكالن موجٍع. وداٍع خملٍص. وساكٍت مكعوم

فلتكن الدنيا . وا حتى قلّواوقتل. قد وعظوا حتى ملّوا وقهروا حتى ذلّوا. وقلوم قرحةٌ. أفواههم ضامزة
. قبل أن يتعظ بكم من بعدكم. يف أعينكم أصغر من حثالة القرظ وقراضة اجللم واتعظوا مبن كان قبلكم

وارفضوها ذميمةً فإنها قد رفضت من كان أشغف ا منكم أقول هذه اخلطبة ربما نسبها من ال علم له 
 السالم الذي ال يشك فيه وأين الذهب من الرغام والعذب إىل معاوية وهي من كالم أمري املؤمنني عليه

وقد دلّ على ذلك الدليل اخلريت ونقده الناقد البصري عمرو بن حبٍر اجلاحظ فإنه ذكر هذه . من األجاج
اخلطبة يف كتاب البيان والتبيني وذكر من نسبها إىل معاوية مثّ قال هي بكالم علي عليه السالم أشبه، 

تصنيف الناس وباإلخبار عما هم عليه من القهر واإلذالل ومن التقية واخلوف أليق قال ومىت ومبذهبه يف 
  .ومذاهب العباد. وجدنا يف حاٍل من األحوال يسلك يف كالمه مسلك الزهاد

  ومن خطبة له عليه السالم

 عند خروجه لقتال أهل البصرة

ه السالم بذي قاٍر وهو خيصف نعله فقال يل ما قيمة قال عبد اهللا بن العباس دخلت على أمري املؤمنني علي
هذا النعل فقلت ال قيمة هلا، فقال عليه السالم واهللا هلي أحب إيلّ من امرتكم إالّ أن أقيم حقاً أو أدفع 

إنّ اهللا بعث حممداً صلى اهللا عليه وآله وليس أحد من : "باطالً مثّ خرج عليه السالم فخطب الناس فقال
فساق الناس حتى بوأهم حملّتهم وبلّغهم منجام فاستقمت قنام ". أ كتاباً وال يدعى نبوةًالعرب يقر

أما واهللا إن كنت لفي ساقتها حتى تولّت حبذافريها ما ضعفت وال جبنت وإنّ . واطمأنت صفام
د قاتلتهم كافرين واهللا لق. مسريي هذا ملثلها فألنقنب الباطل حتى خيرج احلق من جنبه مايل ولقريٍش

وإني لصاحبهم باألمس كما أنا صاحبهم اليوم واهللا ما تنقم منا قريش إالّ أنّ اهللا . وألقاتلنهم مفتونني
  : اختارنا عليهم فأدخلناهم يف حيزنا فكانوا كما قال األول

 بالزبد المقشّرة البجرا وأكلك  أدمت لعمري شربك المحض صابحاً

 وحطنا حولك الجرد والسمرا علياً  م تكنوهبناك العالء ول ونحن

 ومن خطبة له عليه السالم في استنفار الناس إلى أهل الشام
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إذا دعوتكم . وبالذلّ من العز خلفاً. أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة عوضاً. أف لكم قد سئمت عتابكم
لذهول يف سكرة يرتج عليكم حواري ومن ا. إىل جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من املوت يف غمرٍة

ما أنتم يل بثقة سجيس الليايل وما أنتم بركٍن ميال بكم . فتعمهون فكأنّ قلوبكم مألوسةٌ فأنتم ال تعقلون
لبئس . فكلّما مجعت من جانٍب انتشرت من آخر. وال زوافر عز يفتقر إليكم ما أنتم إالّ كإبٍل ضلّ رعاا

وتنقص أطرافكم فال متتعضون ال ينام عنكم وأنتم يف . م تكادون وال تكيدونلعمر اهللا سعر نار احلرب أنت
غلب واهللا املتخاذلون وامي اهللا إني ألظن بكم أن لو محس الوغى واستحر املوت قد . غفلٍة ساهون

. انفرجتم عن ابن أيب طالٍب انفراج الرأس واهللا إنّ امرأً ميكّن عدوه من نفسه يعرق حلمه ويهشم عظمه

ويفرى جلده لعظيم عجزه ضعيف ما ضمنت عليه جوانح صدره أنت فكن ذاك إن شئت فأما أنا فواهللا 
ويفعل اهللا بعد ذلك . وتطيح السواعد واألقدام. دون أن أعطي ذلك ضرب باملشرفية تطري منه فراش اهلام

  .ما يشاء

حق ها الناس إنّ يل عليكم حقا ولكم عليف. أي ا حقّكم عليوتوفري فيئكم عليكم . النصيحة لكمفأم
وأما حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة يف املشهد . وتعليمكم كيال جتهلوا وتأديبكم كيما تعلموا

  .والطاعة حني آمركم. واإلجابة حني أدعوكم. واملغيب

 من خطبة له عليه السالم بعد التحكيم

وأشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له . اجلليلاحلمد هللا وإن أتى الدهر باخلطب الفادح واحلدث 
ليس معه إله غريه وأنّ حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه وآله أما بعد فإنّ معصية الناصح الشفيق العامل 

وقد كنت أمرتكم يف هذه احلكومة أمري وخنلت لكم خمزون رأيي . ارب تورث احلسرة وتعقب الندامة
. حتى ارتاب الناصح بنصحه. لقصٍري أمر فأبيتم علي إباء املخالفني اجلفاة واملنابذين العصاةلو كان يطاع 

  : وضن الزند بقدحه فكنت وإياكم كما قال أخو هوازن

  فلم تستبينوا النصح إالّ ضحى الغد  أمرتكم أمري بمنعرج اللوى

 من خطبة له عليه السالم في تخويف أهل النهروان

م أن تصبحوا صرعى بأثناء هذا النهر وبأهضام هذا الغائط على غري بينٍة من ربكم وال سلطان فأنا نذيرك
وقد كنت يتكم عن هذه احلكومة فأبيتم علي . واحتبلكم املقدار. قد طوحت بكم الدار. مبٍني معكم

سفهاء األحالم ومل . وأنتم معاشر أخفّاء اهلام. حتى صرفت رأيي إىل هواكم. إباء املخالفني املنابذين
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 جبراً وال أردت لكم ضراً ومن كالم له عليه السالم جيري جمرى اخلطبة فقمت باألمر - ال أبا لكم -آت
وكنت أخفضهم . ومضيت بنور اهللا حني وقفوا. وتطلّعت حني تقبعوا ونطقت حني متتعوا. حني فشلوا

وال تزيله . جلبل ال حتركه القواصفكا. واستبددت برهاا. فطرت بعناا. صوتاً وأعالهم فوتاً
والقوي عندي . الذليل عندي حتى آخذ احلق له. مل يكن ألحٍد يفّ مهمز وال لقائل يفّ مغمز. العواصف

أتراين أكذب على رسول اهللا صلى . رضينا عن اهللا قضاءه وسلّمنا هللا أمره. ضعيف حتى آخذ احلق منه
من صدقه فال أكون أول من كذب عليه فنظرت يف أمري فإذا طاعيت قد اهللا عليه وآله واهللا ألنا أول 

  .سبقت بيعيت وإذا امليثاق يف عنقي لغريي

  ومن خطبة له عليه السالم

ها تشبه احلقيت الشبهة شبهةً ألنما مسا أولياء اهللا فضياؤهم فيها اليقني. وإنودليلهم مست اهلدى. فأم .

فما ينجو من املوت من خافه وال يعطى البقاء من . يها الضالل ودليلهم العمىوأما أعداء اهللا فدعاؤهم ف
  .أحبه

  من خطبة له عليه السالم

أما دين . ال أبا لكم ما تنتظرون بنصركم ربكم. منيت مبن ال يطيع إذا أمرت وال جييب إذا دعوت
وال تطيعون يل .  تسمعون يل قوالًجيمعكم وال محيةً حتمشكم أقوم فيكم مستصرخاً وأناديكم متغوثاً فال

دعوتكم إىل نصر . حتى تكشف األمور عن عواقب املساءة فما يدرك بكم ثار وال يبلغ بكم مرام. أمراً
إخوانكم فجرجرمت جرجرة اجلمل األسر . متذائب وتثاقلتم تثاقل النضو األدبر مثّ خرج إيلّ منكم جنيد

أقول قوله عليه السالم متذائب أي مضطرب من قوهلم . م ينظرونضعيف كأنما يساقون إىل املوت وه
  .ومنه مسي الذئب ذئباً الضطراب مشيته. تذاءبت الريح أي اضطرب هبوا

  ومن كالم له عليه السالم

    

 نعم إنه ال حكم إالّ. كلمة حق يراد ا باطلٌ:"يف اخلوارج ملّا مسع قوهلم ال حكم إالّ هللا قال عليه السالم

. ولكن هؤالء يقولون ال إمرة إالّ هللا وإنه ال بد للناس من أمٍري بر أو فاجٍر يعمل يف إمرته املؤمن. هللا

ويؤخذ . وتأمن به السبل. وجيمع به الفيء، ويقاتل به العدو. ويبلّغ اهللا فيها األجل. ويستمتع فيها الكافر
من فاجٍر ويف رواية أخرى أنه عليه السالم ملّا مسع به للضعيف من القوي حتى يستريح به بر ويستراح 
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ة فيعمل فيها التقيا اإلمرة الربع . حتكيمهم قال حكم اهللا أنتظر فيكم وقال أما اإلمرة الفاجرة فيتمتوأم
  .فيها الشقي إىل أن تنقطع مدته وتدركه منيته

  ومن خطبة له عليه السالم

ولقد أصبحنا يف زماٍن . وال يغدر من علم كيف املرجع. جنةً أوقى منهإنّ الوفاء توأم الصدق وال أعلم 
ما هلم قاتلهم اهللا قد يرى احلول . قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيساً ونسبهم أهل اجلهل فيه إىل حسن احليلة

صتها من ال القلّب وجه احليلة ودونه مانع من أمر اهللا وبه فيدعها رأى عٍني بعد القدرة عليها، وينتهز فر
  .حرجية له يف الدين

  ومن كالم له عليه السالم

فأما اتباع اهلوى فيصد عن . اتباع اهلوى، وطول األمل: أيها الناس إنّ أخوف ما أخاف عليكم اثنتان
أال وإنّ الدنيا قد ولّت حذّاء فلم يبق منها إالّ صبابةٌ كصبابة اإلناء . وأما طول األمل فينسى اآلخرة. احلق

فكونوا من أبناء اآلخرة، وال تكونوا أبناء . أال وإنّ اآلخرة قد أقبلت ولكلٍّ منهما بنون. اصطبها صابها
أقول . وإنّ اليوم عملٌ وال حساب وغداً حساب وال عملٌ. فإنّ كلّ ولٍد سيلحق بأمه يوم القيامة. الدنيا

  .ومن الناس من يرويه جذّاء. احلذّاء السريعة

يه السالمومن كالم له عل   

وقد أشار عليه أصحابه باالستعداد للحرب بعد إرساله جرير بن عبد اهللا البجلي إىل معاوية إنّ استعدادي 
ولكن قد وقت جلرير . حلرب أهل الشام وجرير عندهم إغالق للشام وصرف ألهله عن خٍري إن أرادوه

  .األناة، فأرودوا وال أكره لكم اإلعدادوالرأي عندي مع . وقتاً ال يقيم بعده إالّ خمدوعاً أو عاصياً

فلم أر يل إالّ القتال أو الكفر، إنه قد كان على . وقلّبت ظهره وبطنه. ولقد ضربت أنف هذا األمر وعينه
  .الناس واٍل أحدث أحداثاً وأوجد للناس مقاالً فقالوا مثّ نقموا فغيروا

  ومن كالم له عليه السالم

شيباين إىل معاوية وكان قد ابتاع سيب بين ناجية من عامل أمري املؤمنني عليه ملّا هرب مصقلة بن هبرية ال
  .السالم وأعتقهم فلما طالبه باملال خاس به وهرب إىل الشام
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فما أنطق مادحه حتى أسكته، وال صدق واصفه . فعل ِفعل السادات وفر فرار العبيد. قبح اهللا مصقلة
  .وانتظرنا مباله وفوره. رهولو أقام ألخذنا ميسو. حتى بكّته

  ومن خطبة له عليه السالم

. وال مستنكٍف عن عبادته. وال مأيوٍس من مغفرته. وال خملٍو من نعمته. احلمد هللا غري مقنوٍط من رمحته

وهي حلوةٌ . والدنيا دار مين هلا الفناء وألهلها منها اجلالء. وال تفقد له نعمةٌ. الذي ال تربح منه رمحةٌ
وال . فارحتلوا عنها بأحسن ما حبضرتكم من الزاد. قد عجلت للطّالب والتبست بقلب الناظرخضرةٌ و

  .تسألوا فيها فوق الكفاف وال تطلبوا منها أكثر من البالغ

ومن كالم له عليه السالم عند عزمه املسري إىل الشام اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب 
اللهم أنت الصاحب يف السفر وأنت اخلليفة يف األهل وال جيمعهما غريك . واملالوسوء املنظر يف األهل 

  .ألنّ املستخلف ال يكون مستصحباً واملستصحب ال يكون مستخلفاً

 من كالم له عليه السالم في ذكر الكوفة

علم أنه ما أراد وإني أل. كأني بك يا كوفة متدين مد األدمي العكاظي تعركني بالنوازل وتركبني بالزالزل
  بك جبار سوءاً إالّ ابتاله اهللا بشاغٍل ورماه بقاتٍل 

 من خطبة له عليه السالم عند المسير إلى الشام

    

واحلمد هللا غري مفقود اإلنعام وال . احلمد هللا كلّما وقب الليل وغسق واحلمد هللا كلّما الح جنم وخفق
وقد أردت أن . مرم بلزوم هذا امللطاط حتى يأتيهم أمريوأ. مكافإ اإلفضال أما بعد فقد بعثت مقدميت

أقطع هذه النطفة إىل شرذمٍة منكم موطنني أكناف دجلة فأضهم معكم إىل عدوكم وأجعلهم من أمداد 
وقال . أقول يعن عليه السالم بامللطاط ها هنا السمت الذي أمرهم بلزومه وهو شاطئ الفرات. القوة لكم

وهو من غريب . ويعين بالنطفة ماء الفرات. البحر، وأصله ما استوى من األرضذلك أيضاً لشاطئ 
  .العبارات وعجيبها

  ومن كالم له عليه السالم
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فال عني من مل . وامتنع على عني البصري. ودلّت عليه أعالم الظهور. احلمد هللا الذي بطن خفيات األمور
وقرب يف الدنو فال شىء أقرب .  فال شىء أعلى منهسبق يف العلو. وال قلب من أثبته يبصره. يره تنكره

مل يطلع العقول على حتديد . وال قربه ساواهم يف املكان به. فال استعالؤه باعده عن شىٍء من خلقه. منه
  .صفته

على إقرار قلب ذي اجلحود تعاىل اهللا . فهو الذي تشهد له أعالم الوجود. ومل حيجبها عن واجب معرفته
  .شبهون به واجلاحدون له علواً كبرياًعما يقول امل

  ومن كالم له عليه السالم

ويتولّى عليها رجالٌ رجاالً على . خيالف فيها كتاب اهللا. وأحكام تبتدع. إنما بدء وقوع الفنت أهواٌء تتبع
بس ولو أنّ احلق خلص من ل. فلو أنّ الباطل خلص من مزاج احلق مل خيف على املرتادين. غري دين اهللا

الباطل النقطعت عنه ألسن املعاندين ولكن يؤخذ من هذا ضغثٌ ومن هذا ضغثٌ فيمزجان، فهنالك 
  .يستويل الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت هلم من اهللا احلسىن

  ومن خطبة له عليه السالم

اء قد ملّا غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السالم على شريعة الفرات بصفّني ومنعوهم من امل
أو رووا السيوف من الدماء ترووا من املاء فاملوت يف . وتأخري حملٍّة. استطعموكم القتال فقروا على مذلٍّة

وعمس عليهم اخلرب حتى . أال وإنّ معاوية قاد ملّةً من الغواة. واحلياة يف موتكم قاهرين. حياتكم مقهورين
  .جعلوا حنورهم أغراض املنية

المومن خطبة له عليه الس   

فهي حتفز بالفناء سكّاا وحتدر . أال وإنّ الدنيا قد تصرمت وآذنت بوداٍع وتنكّر معروفها وأدبرت حذّاء
فلم يبق منها إالّ مسلةٌ كسملة . وكدر منها ما كان صفواً. باملوت جرياا وقد أمر منها ما كان حلواً

فأزمعوا عباد اهللا الرحيل عن هذه الدار، . نقعأو جرعةٌ كجرعة املقلة، لو متززها الصديان مل ي. اإلداوة
فواهللا لو حننتم حنني الوله . وال يغلبنكم فيها األمل وال يطولن عليكم األمد. املقدور على أهلها الزوال

وخرجتم إىل اهللا من األموال واألوالد التماس . ودعومت ديل احلمام وجأرمت جؤار متبتل الرهبان. العجال
 ارتفاع درجٍة عنده أو غفران سيئٍة أحصتها كتبه، وحفظها رسله، لكان قليالً فيما أرجو القربة إليه يف

لكم من ثوابه وأخاف عليكم من عقابه، واهللا لو امناثت قلوبكم امنياثاً وسالت عيونكم من رغبٍة إليه أو 
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 - تبقوا شيئاً من جهدكم  ولو مل-رهبٍة منه دماً، مثّ عمرمت يف الدنيا ما الدنيا باقيةٌ ما جزت أعماكم 

  .أنعمه عليكم العظام وهداه إياكم لإلميان

 في ذكر يوم النحر وصفة األضحية

. فإذا سلمت األذن والعني سلمت األضحية ومتّت. ومن كمال األضحية استشراف أذا وسالمة عينها

ومن خطبة له عليه السالم ولو كانت عضباء القرن جتر رجلها إىل املنسك قال الرضى واملنسك هنا املذبح 
فتداكّوا علي تداك اإلبل اهليم يوم وردها قد أرسلها راعيها وخلعت مثانيها حتى ظننت أم قاتلي أو 

فما وجدتين يسعين إال قتاهلم أو اجلحود مبا . وقد قلّبت هذا األمر بطنه وظهره. بعضهم قاتل بعٍض لدي
وموتات الدنيا . ت معاجلة القتال أهون علي من معاجلة العقابجاءين به حممد صلى اهللا عليه وآله فكان

  .أهون علي من موتات اآلخرة

  ومن كالم له عليه السالم

وقد استبطأ أصحابه إذنه هلم يف القتال بصفّني أما قولكم أكلّ ذلك كراهية املوت فواهللا ما أبايل أدخلت 
يف أهل الشام فواهللا ما دفعت احلرب يوماً إالّ وأنا أطمع وأما قولكم شكا . إىل املوت أو خرج املوت إيلّ

أن تلحق يب طائفةٌ فتهتدي يب وتعشوا إىل ضوئي، وذلك أحب إيلّ من أن أقتلها على ضالهلا وإن كانت 
  .تبوء بآثامها

  ومن كالم له عليه السالم

    

ما يزيدنا ذلك إالّ إمياناً . واننا وأعمامناولقد كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله نقتل آباءنا وأبناءنا وإخ
اً يف جهاد العدواً على اللقم وصرباً على مضض األمل وجدا واآلخر . وتسليماً ومضيولقد كان الرجل من

فمرةً لنا من . يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس املنون. من عدونا يتصاوالن تصاول الفحلني
فلما رأى اهللا صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر حتى استقر اإلسالم . نا مناومرةً لعدو. عدونا

. وال اخضر لإلميان عود. ولعمري لو كنا نأيت ما أتيتم ما قام للدين عمود. ومتبوئاً أوطانه. ملقياً جرانه

  .وامي اهللا لتحتلبنها دماً، ولتتبعنها ندماً

سالم ألصحابهومن كالم له عليه ال   
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فاقتلوه . أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجلٌ رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما جيد ويطلب ما ال جيد
وأما . فأما السب فسبوين فإنه يل زكاةٌ ولكم جناةٌ. أالّ وإنه سيأمركم بسبي والرباءة مني. ولن تقتلوه

  .رة، وسبقت إىل اإلميان واهلجرةالرباءة فال تتربأوا مني فإني ولدت على الفط

 من كالم له عليه السالم كلم به الخوارج

وال بقي منكم آبر أبعد إمياين باهللا وجهادي مع رسول اهللا أشهد على نفسي بالكفر. أصابكم حاصب .

أما إنكم ستلقون . وارجعوا على أثر األعقاب. فأوبوا شر مآٍب. لقد ضللت إذاً وما أنا من املهتدين
وال بقي منكم آبر "وأثرةً يتخذها الظاملون فيكم سنةً قوله عليه السالم . وسيفاً قاطعاً. عدي ذال شامالًب

ويروى آثر وهو الذي يأثر احلديث أي . بالباء والراء من قوهلم رجلٌ للذي يأبر النخل أي يصلحه" يروى
ويروى آبز بالزاي . ال بقي منك خمبر" كأنه عليه السالم قال. يرويه وحيكيه، وهو أصح الوجوه عندي

  ".واهلالك أيضاً يقال آبز . املعجمة وهو الواثب

مصارعهم دون : قال عليه السالم ملّا عزم على حرب اخلوارج وقيل له أنهم قد عربوا جسر النهروان
 أفصح كنايٍة عن يعين بالنطفة ماء النهر وهو. واهللا ال يفلت منهم عشرةٌ وال يهلك منكم عشرةٌ. النطفة

" املاء وإن كان كثرياً مجاً وملّا قتل اخلوارج فقيل له يا أمري املؤمنني هلك القوم بأمجعهم قال عليه السالم 

كلّما جنم منهم قرنٌ قطع حتى يكون آخرهم ". كالّ واهللا إنهم نطف يف أصالب الرجال وقرارات النساء
لوا اخلوارج بعدي فليس من طلب احلق فأخطأه كمن طلب ال تقت"لصوصاً سالّبني وقال عليه السالم 

  .يعين معاوية وأصحابه". الباطل فأدركه

 من كالم له عليه السالم لما خوف من الغيلة

وإنّ علي من اهللا جنةً حصينةً، فإذا جاء يومي انفرجت عني وأسلمتين، فحينئٍذ ال يطيش السهم وال يربأ 
  .الكلم

  من كالم له عليه السالم

ابتلى الناس ا فتنةً فما أخذوه منها . وال ينجي بشيءٍٍ كان هلا. أال وإنّ الدنيا دار ال يسلم منها إالّ فيها
وإنها عند ذوي العقول . وما أخذوه منها لغريها قدموا عليه وأقاموا فيه. هلا أخرجوا منه وحوسبوا عليه

  . نقصكفيء الظلّ بينا تراه سابغاً حتى قلص، وزائداً حتى

  ومن خطبة له عليه السالم
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وترحلوا فقد جد . وبادروا آجالكم بأعمالكم وابتاعوا ما يبقى لكم مبا يزول عنكم. واتقوا اهللا عباد اهللا
وعلموا أنّ الدنيا ليست هلم بداٍر . وكونوا قوماً صيح م فانتبهوا. واستعدوا للموت فقد أظلّكم. بكم

وما بني أحدكم وبني اجلنة أو النار إالّ .  مل خيلقكم عبثاً ومل يترككم سدىفإنّ اهللا سبحانه. فاستبدلوا
وإنّ غائباً حيدوه . وإنّ غايةً تنقصها اللحظة ودمها الساعة جلديرة بقصر املدة. املوت أن يرتل به

. ق ألفضل العدةوإنّ قادماً يقدم بالفوز أو الشقوة ملستح.  حلري بسرعة األوبة- الليل والنهار-:اجلديدان

وغلب . قدم توبته. نصح نفسه. فتزودوا يف الدنيا من الدنيا ما حترزون به أنفسكم غداً فاتقى عبد ربه
والشيطان موكّلٌ به يزين له املعصية لريكبها ومينيه التوبة . وأمله خادع له. شهوته فإنّ أجله مستور عنه

 يكون عنها فياهلا حسرةً على ذي غفلٍة أن يكون عمره عليه حجةً ليسوفها حتى تنجم منيته عليه أغفل ما
نسأل اهللا سبحانه أن جيعلنا وإياكم ممن ال تبطره نعمةٌ وال تقصر به عن طاعة . وأن تؤديه أيامه إىل شقوٍة

  .وال حتلّ به بعد املوت ندامة وال كآبةٌ. ربه غايةٌ

  ومن خطبة له عليه السالم

    

ويكون ظاهراً قبل أن يكون . فيكون أوالً قبل أن يكون آخراً. ذي مل يسبق له حالٌ حاالًاحلمد هللا ال
وكلّ مالٍك غريه . وكلّ قوي غريه ضعيف. وكلّ عزيٍز غريه ذليلٌ. باطناً كلّ مسمى بالوحدة غريه قليلً

مملوك .عن لطيف األصوات وكلّ مسيٍع غري. وكلّ قادٍر غريه يقدر ويعجز. وكلّ عاٍمل غريه متعلّم ه يصم
. وكلّ بصٍري غريه يعمي عن خفي األلوان ولطيف األجسام. ويصمه كبريها ويذهب عنه ما بعد منها

ٍف من . مل خيلق ما خلقه لتشديد سلطاٍن. وكلّ باطٍن غريه غري ظاهٍر. وكلّ ظاهٍر غريه باطنوال ختو
. ولكن خالئق مربوبون. ريٍك مكاثٍر وال ضد منافٍروال ش. وال استعانٍة على ند مثاوٍر. عواقب زماٍن

داخرون مل حيلل يف األشياء فيقال هو فيها كائن مل يؤده خلق ما . وعباد ومل ينأ عنها فيقال هو منها بائن
بل قضاٌء . وال وجلت عليه شبهةٌ فيما قضى وقدر. ابتدأ وال تدبري ما ذرأ وال وقف به عجز عما خلق

وعلم متقناملأمول مع النقم واملرهوب مع النعم.  حمكم وأمر مربم.  

  ومن كالم له عليه السالم كان يقوله ألصحابه في بعض أيام صفين

معاشر املسلمني استشعروا اخلشية وجتلببوا السكينة وعضوا على النواجذ فإنه أنىب للسيوف عن اهلام 
ها واحلظوا اخلزر واطعنوا الشزر ونافحوا بالظبا وأكملوا الالمة وقلقلوا السيوف يف أغمادها قبل سلّ

. واعلموا أنكم بعني اهللا ومع ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلّم. وصلوا السيوف باخلطا
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. وطيبوا عن أنفسكم نفساً. ونار يوم احلساب. فعاودوا الكر واستحيوا من الفر فإنه عار يف األعقاب

فاضربوا ثبجه فإنّ . والرواق املطنب. ياً سحجاً وعليكم ذا السواد األعظموامشوا إىل املوت مش
حتى ينجلي لكم عمود . قد قدم للوثبة يداً وأخر للنكوص رجالً فصمداً صمداً. الشيطان كامن يف كسره

  .احلق وأنتم األعلون واهللا معكم ولن يتركم أعمالكم

 من كالم له عليه السالم في معنى األنصار

قالوا ملا انتهت إىل أمري املؤمنني عليه السالم أنباء السقيفة بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قال عليه 
ما قالت األنصار؟ قالوا قالت منا أمري ومنكم أمري قال عليه السالم فهال احتجتم عليهم بأنّ : السالم

نهم ويتجاوز عن مسيئهم قالوا وما يف هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم وصى بأن حيسن إىل حمس
فماذا . مثّ قال عليه السالم. احلجة عليهم فقال عليه السالم لو كانت اإلمارة فيهم مل تكن الوصية م

فقال عليه السالم احتجوا . قالت قريش؟ قالوا احتجت بأنها شجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلّم
  .بالشجرة وأضاعوا الثمرة

   كالم له عليه السالمومن

ملّا قلّد حممد بن أيب بكٍر مصر فملكت عليه فقتل وقد أردت تولية مصر هاشم بن عتبة ولو ولّيته إياها ملا 
  .بال ذم حملمد بن أيب بكٍر فلقد كان إيلّ حبيباً وكان يل ربيباً. خلّى هلم العرصة وال أزهم الفرصة

ابهمن كالم له عليه السالم في ذم أصح  

والثياب املتداعية كلّما حيصت من جانٍب تكت من آخر . كم أداريكم كما تداري البكار العمدة
أكلّما أطلّ عليكم منسر من مناسر أهل الشام أغلق كلّ رجٍل منكم بابه واجنحر اجنحار الضبة يف جحرها 

وإنكم واهللا لكثري . ق ناصٍلومن رمى بكم فقد رمى بأفو. الذليل واهللا من نصرمتوه. والضبع يف وجارها
وإني لعاملٌ مبا يصلحكم ويقيم أودكم ولكني ال أرى إصالحكم بإفساد . يف الباحات قليلٌ حتت الرايات

وال تبطلون الباطل . وأتعس جدودكم ال تعرفون احلق كمعرفتكم الباطل. أضرع اهللا خدودكم. نفسي
   ّ.كإبطالكم احلق

وم الذي ضرب فيهقال عليه السالم في سحرة الي   
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ملكتين عيين وأنا جالس فسنح يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فقلت يا رسول اهللا ماذا لقيت من أمتك 
فقال ادع عليهم، فقلت أبدلين اهللا م خرياً منهم وأبدهلم يب شراً هلم مني يعين باألود ! من األود واللدد

    كالم ومن خطبة له عليه السالم يف ذم أهل العراق االعوجاج وباللدد اخلصام وهذا من أفصح ال

أما بعد يا أهل العراق فإنما أنتم كاملرأة احلامل محلت فلما أمتّت أملصت ومات قيمها وطال تأيمها 
. وورثها أبعدها أما واهللا ما أتيتكم اختياراً ولكن جئت إليكم سوقاً ولقد بلغين أنكم تقولون علي يكذب

كالّ واهللا . أم على نبيه؟ فأنا أول من صدقه. هللا فعلى من أكذب أعلى اهللا؟ فأنا أول من آمن بهقاتلكم ا
ويلمه كيالً بغري مثٍن لو كان له وعاٌء، ولتعلمن نبأه بعد . ولكنها هلجةٌ غبتم عنها ومل تكونوا من أهلها

  .حٍني

. نيب صلى اهللا عليه وآله اللهم داحي املدحواتومن خطبة له عليه السالم علّم فيها الناس الصالة على ال

اجعل شرائف صلواتك ونوامي . وجابل القلوب على فطرا شقيها وسعيدها. وداعم املسموكات
واملعلن احلق باحلق والدافع جيشات . والفاتح ملا انغلق. بركاتك على حممد عبدك ورسولك اخلامت ملا سبق

كما محل فاضطلع قائماً بأمرك مستوفزاً يف مرضاتك غري ناكل عن . اليلوالدامغ صوالت األض. األباطيل
حتى أورى قبس القابس . ماضياً على نفاذ أمرك. واعياً لوحيك حافظاً لعهدك. وال واٍه يف عزٍم. قدٍم

. وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفنت وأقام موضحات األعالم ونيرات األحكام

اللهم . وشهيدك يوم الدين وبعيثك باحلق ورسولك إىل اخللق. ينك املأمون وخازن علمك املخزونفهو أم
اللهم أعل على بناء البانني بناءه وأكرم . أفسح له مفسحاً يف ظلك وأجزه مضاعفات اخلري من فضلك

وخطٍّة . ذا منطٍق عدٍللديك مرتلته، وأمتم له نوره، وأجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي املقالة 
. اللهم أمجع بيننا وبينه يف برد العيش وقرار النعمة، ومىن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة. فصٍل

  .وحتف الكرامة. ومنتهى الطمأنينة

  ومن كالم له عليه السالم قاله لمروان بن الحكم بالبصرة

احلسن واحلسني عليهما السالم إىل أمري املؤمنني قالوا أخذ مروان بن احلكم أسرياً يوم اجلمل فاستشفع 
فقاال له يبايعك يا أمري املؤمنني فقال عليه السالم أو مل يبايعين بعد . عليه السالم فكلّماه فيه فخلّى سبيله
لو بايعين بكفّه لغدر بسبته أما إنّ له إمرةً كلعقة . كف يهودية. قتل عثمان ال حاجة يل يف بيعته إنها

  وهو أبو األكبش األربعة وستلقى األمة منه ومن ولده يوماً أمحر . ب أنفهالكل

 من كالم له عليه السالم لما عزموا على بيعة عثمان
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وواهللا ألسلّمن ما سلمت أمور املسلمني ومل يكن فيها جور إالّ . لقد علمتم أني أحق الناس ا من غريي
  زاهداً فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه علي خاصةً التماساً ألجر ذلك وفضله، و

  ومن كالم له عليه السالم

أو ما وزع اجلهاّل . ملّا بلغه اتهام بين أمية له باملشاركة يف دم عثمان أومل ينه أمية علمها يب عن قريف
ى كتاب وعل. أنا حجيج املارقني وخصيم املرتابني. وملا وعظهم اهللا به أبلغ من لساين. سابقيت عن ميت

  اهللا تعرض األمثال ومبا يف الصدور جتازى العباد 

  ومن خطبة له عليه السالم

. وخاف ذنبه. راقب ربه. وأخذ حبجزة هاٍد فنجا. ودعى إىل رشاٍد فدنا. رحم اهللا امرأً مسع حكماً فوعى

. ر هواهرمى غرضاً وأحرز عوضاً كاب. واجتنب حمذوراً. اكتسب مذخوراً. قدم خالصاً وعمل صاحلاً

. ركب الطريقة الغراء، ولزم احملجة البيضاء. جعل الصرب مطية جناته والتقوى عدة وفاته. وكذّب مناه

  إغتنم املهل وبادر األجل وتزود من العمل 

  ومن كالم له عليه السالم

فضنهم نفض اللحام إنّ بين أمية ليفوقونين تراث حممد صلى اهللا عليه وآله تفويقاً واهللا لئن بقيت هلم ألن
ليفوقونين من املال قليالً كفواق "الوذام التربة ويروى التراب الوذمة وهو على القلب قوله عليه السالم 

والوذام مجع وذمٍة وهي احلزة من الكرش أو الكبد تقع يف التراب . وهو احللبة الواحدة من لبنها". الناقة
  .فتنفض

مومن كلمات كان يدعو بها عليه السال   

اللهم اغفر يل ما وأيت من نفسي ومل . فإن عدت فعد علي باملغفرة. اللهم اغفر يل ما أنت أعلم به مني
اللهم اغفر يل رمزات . اللهم اغفر يل ما تقربت به إليك بلساين مثّ خالفه قليب. جتد له وفاء عندي

  وهفوات اللسان . وشهوات اجلنان. وسقطات األلفاظ. األحلاظ

كالم له عليه السالمومن    
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قاله لبعض أصحابه ملّا عزم على املسري إىل اخلوارج فقال له يا أمري املؤمنني إن سرت يف هذا الوقت 
خشيت أن ال تظفر مبرادك من طريق علم النجوم فقال عليه السالم أتزعم أنك دي إىل الساعة اليت من 

فمن صدق ذا فقد .  من سار فيها حاق به الضر؟وختوف من الساعة اليت. سار فيها صرف عنه السوء
وتبتغي يف قولك للعامل بأمرك أن . كذّب القرآن واستغىن عن اإلعانة باهللا يف نيل احملبوب ودفع املكروه

يوليك احلمد دون ربه ألنك بزعمك أنت هديته إىل الساعة اليت نال فيها النفع وأمن الضر مثّ أقبل عليه 
أيها الناس إياكم وتعلّم النجوم إالّ ما يهتدي به يف بٍر أو حبٍر فإنها تدعو إىل : ناس فقالالسالم على ال

  .الكهانة واملنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر يف النار سريوا على اسم اهللا

 من خطبة له عليه السالم بعد حرب الجمل في ذم النساء

فأما نقصان إميان فقعودهن عن الصالة . اء نواقص اإلميان احلظوظ نواقص العقولمعاشر النساء إنّ النس
ام حيضهنعلى األنصاف من مواريث الرجال. والصيام يف أي فمواريثهن ا نقصان حظوظهنا . وأموأم

ن على وكونوا من خياره. فاتقوا شرار النساء. نقصان عقوهلن فشهادة امرأتني كشهادة الرجل الواحد
  حذر وال تطيعوهن يف املعروف حتى ال يطمعن يف املنكر 

  ومن كالم له عليه السالم

فإن عزب ذلك عنكم فال يغلب . والورع عند احملارم. والشكر عند النعم. أيها الناس الزهادة قصر األمل
رٍة وكتٍب بارزة احلرام صربكم وال تنسوا عند النعم شكركم فقد أعذر اهللا إليكم حبجٍج مسفرٍة، ظاه

  العذر واضحٍة 

 من كالم له عليه السالم في صفة الدنيا

ومن افتقر فيه . ويف حرامها عقاب فيها فنت. يف حالهلا حساب. وآخرها فناٌء. ما أصف من داٍر أوهلا عناٌء
ل وإذا أقو. ومن أبصر إليها أعمته. ومن أبصر ا بصرته. ومن قعد عنها واتته. ومن ساعاها فاتته. حزن

تأمل املتأمل قوله عليه السالم من أبصر ا بصرته وجد حتته من املعىن العجيب والغرض البعيد ما ال تبلغ 
فإنه جيد الفرق بني أبصر ا . ومن ابصر إليها أعمته: غايته، وال يدرك غوره، وال سيما إذا قرن إليه قوله

  .وأبصر إليها واضحاً وعجيباً باهراً

ه عليه السالم وهي من الخطب العجيبة وتسمىومن خطبة ل   



عليه السالم علي بن أيب طالب-ج البالغة  29  

 الغراء

وكاشف كلّ عظيمٍة وأزٍل أمحده على . مانٍح كلّ غنيمٍة وفضٍل. ودنا بطوله. احلمد هللا الذي عال حبوله
وأتوكّل . وأستعينه قادراً قاهراً. وأستهديه قريباً هادياً. وأومن به أوالً بادياً. وسوابغ نعمه. عواطف كرمه

أرسله إلنقاذ أمره وإاء عذره . وأشهد أن حممداً صلى اهللا عليه وآله عبده ورسوله. فياً ناصراًعليه كا
وألبسكم . أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا الذي ضرب لكم األمثال ووقّت لكم اآلجال. وتقدمي نذره

لسوابغ والرفد وآثركم بالنعم ا. وأرصد لكم اجلزاء. الرياش وأرفع لكم املعاش، وأحاطكم باإلحصاء
أنتم . ووظّف لكم مدداً يف قرار خربٍة ودار عربٍة. وأحصاكم عدداً. وأنذركم باحلجج البوالغ. الروافغ

غرور . يونق منظرها ويوبق خمربها. خمتربون فيها وحماسبون عليها فإنّ الدنيا رنق مشرا ردغٌ مشرعها
    وسناد . وظلٌّ زائلٌ. حائلٌ

. وأقصدت بأسهمها. وقنصت بأحبلها. افرها واطمأنّ ناكرها قمصت بأرجلهامائلٌ حتى إذا أنس ن

. ومعاينة احمللّ وثواب العمل. فائدةٌ له إىل ضنك املضجع ووحشة املرجع. وأعلقت املرء أوهاق املنية

ون حيتذون مثاالً وميض. ال تقلع املنية اختراماً وال يرعوي الباقون اجتراماً. وكذلك اخللف يعقب السلف
وصيور الفناء حتى إذا تصرمت األمور وتقضت الدهور وأزف النشور أخرجهم . أرساالً إىل غاية االنتهاء

. مهطعني إىل معاده. ومطارح املهالك سراعاً إىل أمره. وأوجرة السباع. من ضرائح القبور وأوكار الطيور

وضرع االستسالم . هم لبوس االستكانةعلي. رعيالً صموتاً قياماً صفوفاً ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي
وأجلم . وهوت األفئدة كاظمةً وخشعت األصوات مهينمةً. وانقطع األمل. قد ضلّت احليل. والذلّة
. ونكال العقاب. وعظم الشفق وأرعدت األمساع لزبرة الداعي إىل فصل اخلطاب ومقابضة اجلزاء. العرق

. ومضمنون أجداثاً. ن اقتساراً ومقبوضون احتضاراًومربوبو. عباد خملوقون اقتداراً. ونوال الثواب

قد أمهلوا يف طلب املخرج وهدوا . ومميزون حساباً. ومدينون جزاًء. ومبعوثون أفراداً. وكائنون رفاتاً
وروية . وكشفت عنهم سدف الريب وخلّوا ملضمار اجلياد. وعمروا مهل املستعتب. سبيل املنهج

لو . ومواعظ شافيةً. فياهلا أمثاالً صائبةً. تاد يف مدة األجل ومضطرب املهلوأناة املقتبس املر. االرتياد
. فاتقوا اهللا تقيةً من مسع فخشع. وألباباً حازمةً. وآراء عازمةً. وأمساعاً واعيةً. صادفت قلوباً زاكيةً

اب وحذّر فازدجر وأج. وعبر فاعترب. وأيقن فأحسن. وحاذر فبادر. واقترف فاعترف ووجل فعمل
فأفاد ذخريةً وأطاب . وجنا هارباً. فأسرع طالباً. وأرى فرأى. واقتدى فاحتذى. ورجع فتاب. فأناب
وقدم أمامه . وموطن فاقته. وحال حاجته. ووجه سبيله. ليوم رحيله. واستظهر زاداً. وعمر معاداً. سريرةً

ه ما حذّركم من نفسه واستحقّوا منه واحذروا منه كن. فاتقوا اهللا عباد اهللا جهة ما خلقكم له. لدار مقامه
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  .ما أعد لكم بالتنجز لصدق ميعاده واحلذر من هول معاده

    

مالئمةً . منها جعل لكم أمساعاً لتعي ما عناها وأبصاراً لتجلو عن عشاها وأشالًء جامعةً ألعضائها
يف جملّالت نعمه .  ألرزاقهابأبداٍن قائمٍة بأرفاقها وقلوٍب رائدٍة. ألحنائها يف تركييب صورها ومدد عمرها

وخلّف لكم عرباً من آثار املاضني . وقدر لكم أعماراً سترها عنكم. وحواجز عافيته. وموجبات مننه
. وشذّم عنها خترم اآلجال. أرهقتهم املنايا دون اآلمال. قبلكم من مستمتع خالقهم ومستفسح خناقهم

. فهل ينتظر أهل بضاضة الشباب إال حواين اهلرم. أنف األوانمل ميهدوا يف سالمة األبدان، ومل يعتربوا يف 

وأهل مدة البقاء إالّ آونة الفناء مع قرب الزيال وأزوف االنتقال . وأهل غضارة الصحة إالّ نوازل السقم
. وتلفّت االستغاثة بنصرة احلفدة واألقرباء واألعزة والقرناء. وأمل املضض وغصص اجلرض. وعلز القلق

قد . ت األقارب أو نفعت النواحب وقد غودر يف حملّة األموات رهيناً ويف ضيق املضجع وحيداًفهل دفع
وحما احلدثان معامله وصارت . وعفّت العواصف آثاره. هتكت اهلوام جلدته وأبلت النواهك جدته

ال . ةً بغيب أنبائهااألجساد شحبةً بعد بضتها، والعظام خنرةً بعد قوا واألرواح مرنة بثقل أعبائها موقن
. تستزاد من صاحل عملها، وال تستعتب من سىيٍء زللها أولستم أبناء القوم واآلباء وإخوام واألقرباء

الهيةٌ عن رشدها سالكةٌ . فالقلوب قاسيةٌ عن حظّها. وتركبون قدم وتطأون جادم. حتتذون أمثلتهم
واعلموا أنّ جمازكم على الصراط .  يف إحراز دنياهاكأنّ املعين سواها وكأنّ الرشد. يف غري مضمارها

وانصب اخلوف . ومزالق دحضه وأهاويل زهللا وتارات أهواله فاتقوا اهللا تقية ذي لب شغل التفكّر قلبه
بدنه، وأسهر التهجد غرار نومه وأظمأ الرجاء هواجر يومه وظلف الزهد شهواته، وأرجف الذكر بلسانه 

وتنكّب املخاجل عن وضح السبيل، وسلك أقصد املسالك إىل النهج املطلوب، ومل وقدم اخلوف إلبانه، 
ظافراً بفرحة البشرى وراحة النعمى يف أنعم نومه . تفتله فاتالت الغرور، ومل تعم عليه مشتبهات األمور

هٍل وأكمش يف م. وبادر من وجٍل. وقدم زاد اآلجلة سعيداً. قد عرب معرب العاجلة محيداً. وآمن يومه
. ونظر قدماً أمامه فكفى باجلنة ثواباً ونواالً. ورغب يف طلٍب وذهب عن هرب وراقب يف يومه غده

وكفى بالكتاب حجيجاً وخصيماً أوصيكم بتقوى . وكفى باهللا منتقماً ونصرياً. وكفى بالنار عقاباً ووباالً
دور خفياً ونفث يف اآلذان جتياً، وحذّركم عدواً نفذ يف الص. واحتج مبا ج. اهللا الذي أعذر مبا أنذر

حتى إذا استدرج قرينته . وهون موبقات العظائم. فأضل وأردى، ووعد فمنى، وزين سيئات اجلرائم
  .واستغلق رهينته أنكر ما زين واستعظم ما هون وحذّر ما أمن

  ومنها في
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 صفة خلق اإلنسان

    

وجنيناً وراضعاً، ووليداً . ستار نطفةً دهاقاً وعلقةً حماقاًأم هذا الذي أنشأه يف ظلمات األرحام وشغف األ
حتى إذا قام . ليفهم معترباً ويقصر مزدجراً. مثّ منحه قلباً حافظاً ولساناً الفظاً وبصراً الحظاً. ويافعاً

ات يف لذّ. ماحتاً يف غرب هواه، كادحاً سعياً لدنياه. اعتداله واستوى مثاله نفر مستكرباً وخبط سادراً
مل يفد . فمات يف فتنته غريراً، وعاش يف هفوته يسرياً. وبدوات أربه ال حيتسب رزيةً وال خيشع تقيةً. طربه

. فظلّ سادراً وبات ساهراً. دمهته فجعات املنية يف غبر مجاحه، وسنن مراحه. ومل يقض مفترضاً. عوضاً

والدمٍة . وداعيٍة بالويل جزعاً.  ووالٍد شفيقبني أٍخ شقيٍق. وطوارق األوجاع واألسقام. يف غمرات اآلالم
مثّ أدرج يف . وسوقٍة متعبٍة. وجذبٍة مكربٍة. وغمرٍة كارثٍة وأنٍة موجعٍة. واملرء يف سكرة ملهيٍة. للصدر قلقاً

رجيع وصٍب ونضو سٍق حتمله حفدة الولدان . مثّ ألقى على األعواد. أكفانه مبلساً وجذب منقاداً سلساً
ورجع املتفجع أقعد يف حفرته . ومنقطع زورته حتى إذا انصرف املشيع. ان إىل دار غربتهوحشدة اإلخو

وأعظم ما هنالك بليةً نزول احلميم وتصلية اجلحيم وفورات السعري . جنياً لبهتة السؤال وعثرة االمتحان
وال سنةٌ مسليةٌ بني .  ناجزةٌوال موتةٌ. وال قوةٌ حاجزةٌ. وال دعةٌ مزحيةٌ. ال فترةٌ مرحيةٌ. وسورات الزفري

عباد اهللا أين الذين عمروا فنعموا وعلّموا ففهموا . أطوار املوتات وعذاب الساعات إنا باهللا عائذون
احذروا . ووعدوا جسيماً. وحذّروا أليماً. ومنحوا مجيالً. أمهلوا طويالً. وانظروا فلهوا وسلموا فنسوا

أو . هل من مناٍص أو خالٍص. والعافية واملتاع.  األبصار واألمساعالذنوب املورطة والعيوب املسخطة أويل
أم مباذا تغترون وإنما حظّ أحدكم من . أو فراٍر أو حماٍر أم ال فأنى تؤفكون أم أين تصرفون. معاٍذ أو مالٍذ

سلٌ يف عباد اهللا واخلناق مهمل والروح مر. قيد قده متعفراً على خده اآلن. األرض ذات الطول والعرض
وإنظار التوبة وانفساح احلوبة . وأنف املشية. ومهل البقية. فينة اإلرشاد وراحة األجساد وباحة االحتشاد

  .والروع والزهوق وقبل قدوم الغائب املنتظر وأخذة العزيز املقتدر. قبل الضنك واملضيق

. بكت العيون ورجفت القلوبو. ويف اخلرب أنه عليه السالم ملّا خطب ذه اخلطبة اقشعرت هلا اجللود

  .ومن الناس من يسمي هذه اخلطبة الغراء

  من خطبة له عليه السالم في ذكر عمرو بن العاص

عجباً البن النابغة يزعم ألهل الشام أنّ يفّ دعابة وأني امرؤ تلعابةٌ أعافس وأمارس لقد قال باطالً ونطق 
وخيون . ويسأل فيلحف ويسأل فيبخل.  ويعد فيخلف.أما وسر القول الكذب إنه ليقول فيكذب. آمثاً
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ما مل تأخذ السيوف مآخذها فإذا كان . ويقطع اإللّ فإذا كان عند احلرب فأي زاجٍر وآمٍر هو. العهد
وإنه ليمنعه من . ذلك كان أكرب مكيدته أن مينح القرم سبته أما واهللا إني ليمنعين من اللعب ذكر املوت

إنه مل يبايع معاوية حتى شرط له أن يؤتيه أتيةً ويرضخ له على ترك الدين . رةقول احلق نسيان اآلخ
  رضيخةً 

  ومن خطبة له عليه السالم

ال تقع األوهام له . واآلخر ال غاية له. األول ال شىء قبله. وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
وال حتيط به األبصار والقلوب . له التجزئة والتبغيضعلى صفٍة وال تقعد القلوب منه على كيفيٍة وال تنا

واعتربوا باآلي السواطع وازدجروا بالنذر البوالغ وانتفعوا بالذكر . منها فاتعظوا عباد اهللا بالعرب النوافع
ودمهتكم مفظعات األمور . وانقطعن منكم عالئق األمنية. فكأنّ قد علقتكم خمالب املنية. واملواعظ

سائق يسوقها إىل حمشرها وشاهد يشهد عليها .  الورد املورود وكلّ نفٍس معها سائق وشهيدوالسياقة إىل
. ومنازل متفاوتات ال ينقطع نعيمها وال يظعن مقيمها. بعملها ومنها يف صفة اجلنة درجات متفاضالت

  .وال يبأس ساكنها. وال يهرم خالدها

  ومن خطبة له عليه السالم

    

فليعمل . والغلبة لكلّ شىء والقوة على كلّ شىء. له اإلحاطة بكلّ شىء. وخرب الضمائر. قد علم السرائر
ويف متنفّسه قبل أن يؤخذ بكظمه . العامل منكم يف أيام مهله قبل إرهاق أجله ويف فراغه قبل أوان شغله

يما استحفظكم من كتابه فاهللا اهللا أيها الناس ف. وليتزود من دار ظعنه لدار إقامته. وليمهد لنفسه وقدومه
فإنّ اهللا سبحانه مل خيلقكم عبثاً ومل يترككم سدى ومل يدعكم يف جهالٍة وال . واستودعكم من حقوقه

ى آثاركم وعلّم أعمالكم وكتب آجالكم. عمىر . قد مسوأنزل عليكم الكتاب تبياناً لكلّ شىٍء وعم
كتابه دينه الذي رضى لنفسه وأى إليكم املعذرة فيكم نبيه أزماناً حتى أكمل له ولكم فيما أنزل من 

. فاستدركوا بقيةً أيامكم. وأنذركم بني يدي عذاٍب شديٍد. وقدم إليكم بالوعيد. واتخذ عليكم احلجة

وال . واصربوا هلا أنفسكم فإنها قليلٌ يف كثري األيام اليت تكون منكم فيها العقلة والتشاغل عن املوعظة
م فتذهب بكم الرخص فيها مذاهب الظلمة وال تداهنوا فيهجم بكم اإلدهان على ترخصوا ألنفسك

وإن أغشهم لنفسه أعصاهم لربه واملغبون من غنب . عباد اهللا إنّ أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربه. املصيبة
يسري الرياء واعلموا أنّ . والسعيد من وعظ بغريه والشقي من اخندع هلواه. نفسه واملغبوط من سلم له دينه
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الصادق . جانبوا الكذب فإنه جمانب لإلميان. وحمضرةٌ للشيطان. شرك وجمالسة أهل اهلوى منساةٌ لإلميان
والكاذب على شفا مهواٍة ومهانٍة وال حتاسدوا فإنّ احلسد يأكل اإلميان كما . على شرف منجاٍة وكرامٍة

وا أنّ األمل يسهي العقل وينسي الذكر فأكذبوا واعلم. وال تباغضوا فإنها احلالقة. تأكل النار احلطب
ه غروراألمل فإن . وصاحبه مغرور  

  ومن خطبة له عليه السالم

عباد اهللا إنّ من أحب عباد اهللا إليه عبداً أعانه اهللا على نفسه فاستشعر احلزن وجتلبب اخلوف فزهر 
. نظر فأنصر. نفسه البعيد وهون الشديدمصباح اهلدى يف قلبه وأعد القرى ليومه النازل به فقرب على 

سهلت له موارده فشرب الً وسلك سبيالً جدداً قد خلع . وذكر فاستكثر وارتوى من عذٍب فراٍت
سرابيل الشهوات وختلّى من اهلموم إالّ مهّاً واحداً انفرد به فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل اهلوى، 

. وعرف مناره. وسلك سبيله. قد أبصر طريقه. واب الردىوصار من مفاتيح أبواب اهلدى ومغاليق أب

. فهو من اليقني على مثل ضوء الشمس. ومن احلبال بأمتنها. وقطع غماره استمسك من العرى بأوثقها

وتصيري كلّ فرٍع إىل أصله مصباح . قد نصب نفسه هللا سبحانه يف أرفع األمور من إصدار كلّ وارٍد عليه
. يقول فيفهم ويسكت فيسلم. دفّاع معضالت دليل فلواٍت. فتاح مبهماٍتم. كشاف عشاوات. ظلماٍت

قد ألزم نفسه العدل . وأوتاد أرضه. فهو من معادن دينه. فهو من معادن دينه. قد أخلص هللا فاستخلصه
ال يدع للخري غايةً إالّ أمها وال مظنةً إالّ . يصف احلق ويعمل به. فكان أول عدله نفى اهلوى عن نفسه

. حيلّ حيث حلّ ثقله ويرتل حيث كان مرتله. قد أمكن الكتاب من زمامه فهو قائده وإمامه. قصدها

ونصب للناس شركاً من . فاقتبس جهائل من جهاٍل، وأضاليل من ضالٍّل. وآخر قد تسمى عاملاً وليس به
ن العظائم ويهون وعطف احلق على أهوائه يؤمن م. حبائل غروٍر وقول زوٍر قد محل الكتاب على آرائه

فالصورة صورة . وأعتزل البدع وبينها اضطجع. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع. كبري اجلرائم
فذلك ميت األحياء . وال باب العمى فيصد عنه. ال يعرف باب اهلدى فيتبعه. والقلب قلب حيواٍن. إنساٍن

بل كيف . ةٌ، واملنار منصوبةٌ فأين يتاه بكمواألعالم قائمةٌ، واآليات واضح. وأنى تؤفكون. فأين تذهبون
فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن . تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة احلق وأعالم الدين وألسنة الصدق

  .وردوهم ورود اليم العطاش

    

ويبلى . يٍتأيها الناس خذوها عن خامت النبيني صلى اهللا عليه وآله وسلّم إنه ميوت من مات منا وليس مب
فإن أكثر احلق فيما تنكرون واعذروا من ال حجة لكم . من بلى منا وليس بباٍل فال تقولوا مبا ال تعرفون
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. وركزت فيكم راية اإلميان. أمل أعمل فيكم بالثقل األكرب وأترك فيكم الثقل األصغر. وأنا هو. عليه

 عديل وفرشتكم املعروف من قويل وفعلي وألبستكم العافية من. ووقفتكم على حدود احلالل واحلرام
فال تستعملوا الرأي فيما ال يدرك قعره البصر وال تتغلغل إليه الفكر . وأريتكم كرائم األخالق من نفسي

وال يرفع عن هذه . وتوردهم صفوها. منها حتى يظن الظانّ أنّ الدنيا معقولةٌ على بين أمية متنحهم درها
وكذب الظانّ لذلك، بل هي جمةٌ من لذيذ العيش يتطعموا برهة مثّ يلفظوا . األمة سوطها وال سيفها

  .مجلة

  ومن خطبة له عليه السالم

ومل جيرب عظم أحٍد من األمم إالّ بعد أزٍل . أما بعد فإنّ اهللا مل يقصم جباري دهٍر قطٌ إال بعد متيٍل ورخاٍء
وال كلّ . وما كلّ ذي قلب بلبيٍب. مت من خطٍب معتربوبالٍء ويف دون ما استقبلتم من عتٍب وما استدبر

 من خطأ هذه الفرق على - وما يل ال أعجب -فيا عجيب . وال كلّ ناظٍر ببصٍري. ذي مسٍع بسميع
اختالف حججها يف دينها ال يقتصون أثر نيب .وال يعفّون . وال يؤمنون بغيٍب. وال يقتدون بعمل وصي

واملنكر عندهم ما . املعروف عندهم ما عرفوا. ت ويسريون يف الشهواتيعملون يف الشبها. عن عيٍب
وتعويلهم يف املبهمات على آرائهم كأنّ كلّ امرىٍء منهم . مفزعهم يف املعضالت إىل أنفسهم. أنكروا

  .إمام نفسه قد أخذ منها فيما يرى بعرى ثقاٍت وأسباٍب حمكماٍت

  ومن خطبة له عليه السالم

وتلظٍّ من . وطول هجعٍة من األمم واعتزاٍم من الفنت وانتشار من األمور. رٍة من الرسلأرسله على حني فت
واغورار من . على حني اصفرار من ورقها وإياس من مثرها. احلروب والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور

ها مثرها فهي متجهمة ألهلها عابسةٌ يف وجه طالب. وظهرت أعالم الردى. قد درست منار اهلدى. مائها
واذكروا تيك اليت آباؤكم . وشعارها اخلوف ودثارها السيف فاعتربوا عباد اهللا. وطعامها اجليفة. الفتنة

وال خلت فيما بينكم . ولعمري ما تقادمت بكم وال م العهود. وعليها حماسبون. وإخوانكم ا مرنون
م ببعيٍد واهللا ما أمسعهم الرسول شيئاً إالّ وبينهم األحقاب والقرون وما أنتم اليوم من يوم كنتم يف أصال

وال شقّت هلم األبصار وال . وما أمساعكم اليوم بدون أمساعهم باألمس. وها أنا ذا اليوم مسمعكموه
واهللا ما بصرمت بعدهم شيئاً . جعلت هلم األفئدة يف ذلك األوان إالّ وقد أعطيتم مثلها يف هذا الزمان

فال يغرنكم ما أصبح . وه ولقد نزلت بكم البلية جائالً خطامها رخواً بطااوال أصفيتم به وحرم. جهلوه
  فإنما هو ظلٌّ ممدود إىل أجل معدوٍد . فيه أهل الغرور
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  ومن خطبة له عليه السالم

. واخلالق من غري رويٍة الذي مل يزل قائماً دائماً إذ ال مساٌء ذات أبراٍج. احلمد هللا املعروف من غري رؤيٍة

وال . وال فج ذو أعوجاٍج. وال جبلٌ ذو فجاٍج. وال حبر ساٍج. وال ليل داٍج. ال حجب ذات أرتاٍجو
والشمس والقمر . ذلك مبتدع اخللق ووارثه وإله اخللق ورازقه. وال خلق ذو اعتماٍد. أرض ذات مهاٍد

 آثارهم وأعماهلم وعدد وأحصى. قسم أرزاقهم. دائبان يف مرضاته يبليان كلّ جديد ويقربان كلّ بعيٍد
. ومستقرهم ومستودعهم من األرحام والظهور. وما ختفي صدورهم من الضمري. أنفاسهم وخائنة أعينهم

واتسعت رمحته ألوليائه . على أعدائه يف سعة رمحته. هو الذي اشتدت نقمته. إىل أن تتناهى م الغايات
. ومن توكّل عليه كفاه. لّ من ناواه وغالب من عاداهيف شدة نقمته قاهر من عازه ومدمر من شاقّه ومذ

. عباد اهللا زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا. ومن شكره جزاه. ومن سأله أعطاه ومن أقرضه قضاه

وانقادوا قبل عنف السياق واعلموا أنه من مل . وتنفّسوا قبل ضيق اخلناق. وحاسبوها من قبل أن حتاسبوا
  . منها واعظ وزاجر مل يكن له من غريها زاجر وال واعظٌيعن على نفسه حتى يكون له

  ومن خطبة له عليه السالم

تعرف خبطبة األشباح وهي من جالئل خطبه عليه السالم وكان سأله سائلٌ أن يصف اهللا حتى كأنه يراه 
  .عياناً فغضب عليه السالم لذلك

    

وكلّ مانٍع . إذ كلّ معٍط منتقص سواه. طاء واجلوداحلمد هللا الذي ال يفره املنع واجلمود وال يكديه اإلع
ضمن أرزاقهم وقدر . عياله اخللق. وعوائد املزيد والقسم. وهو املنان بفوائد النعم. مذموم ما خاله

األول الذي . وليس مبا سئل بأجود منه مبا مل يسأل. والطالبني ما لديه. وج سبيل الراغبني إليه. أقوام
والرادع أناسي األبصار عن . واآلخر الذي ليس بعد فيكون شىٌء بعده. لٌ فيكون شىٌء قبلهمل يكن له قب

وال كان يف مكاٍن فيجوز عليه االنتقال ولو . ما اختلف عليه دهر فيختلف منه احلال. أن تناله أو تدركه
ان ونثارة الدر وهب ما تنفّست عنه معادن اجلبال وضحكت عنه أصداف البحار من فلز اللحني والعقي

وال أنفد سعة ما عنده ولكان عنده من ذخائر اإلنعام ما ال تنفده . وحصيد املرجان ما أثّر ذلك يف جوده
فانظر أيها السائل فما . مطالب األنام ألنه اجلواد الذي ال يغيضه سؤال السائلني وال يبخله إحلاح امللحني

وما كلّفك الشيطان علمه مما ليس يف الكتاب .  بنور هدايتهذلك القرآن عليه من صفته فأتم به واستضيء
فإنّ ذلك . عليك فرضه وال يف سنة النيب صلى اهللا عليه وآله وأئمة اهلدى أثره فكل علمه إىل اهللا سبحانه
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واعلم أنّ الراسخني يف العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد املضروبة دون . منتهى حق اهللا عليك
 اإلقرار جبملة ما جهلوا تفسريه من الغيب احملجوب، فمدح اهللا اعترافهم بالعجز عن تناول ما مل الغيوب

فاقتصر على ذلك وال . ومسي تركهم التعمق فيما مل يكلّفهم البحث عن كنهه رسوخاً. حييطوا به علماً
ا ارمتت األوهام لتدرك هو القادر الذي إذ. تقدر عظمة اهللا سبحانه على قدر عقلك فتكون من اهلالكني

منقطع قدرته وحاول الفكر املربأ من خطرات الوساوس أن يقع عليه يف عميقات غيوب ملكوته وتولّهت 
القلوب إليه لتجري يف كيفية صفاته وغمضت مداخل العقول يف حيث ال تبلغه الصفات لتناول علم ذاته 

ه فرجعت إذ جبهت معترفةً بأنه ال ينال ردعها وهي جتوب مهاوي سدف الغيوب متخلّصةً إليه سبحان
جبور االعتساف كنه معرفته وال ختطر ببال أويل الرويات خاطرةٌ من تقدير جالٍل عزته الذي ابتدع اخللق 

. وأرانا من ملكوت قدرته. على غري مثاٍل امتثله وال مقداٍر احتذى عليه من خالٍق معهوٍد كان قبله

، واعتراف احلاجة من اخللق إىل أن يقيمها مبساك قدرته ما دلّنا وعجائب ما نطقت به آثار حكمته
فصار . باضطرار قيام احلجة له على معرفته وظهرت يف البدائع اليت أحدثها آثار صنعته وأعالم حكمته

وداللته على املبدع . كلّ ما خلق حجةً له ودليالً عليه، وإن كان خلقاً صامتاً فحجته بالتدبري ناطقةٌ
مل . وتالحم حقاق مفاصلهم احملتجبة لتدبري حكمتك. وأشهد أنّ من شبهك بتباين أعضاء خلقك. ةٌقائم

ومل يباشر قلبه اليقني بأنه ال ند لك وكأنه مل يسمع تربأ التابعني من . يعقد غيب ضمريه على معرفتك
كذب العادلون بك إذ " لعاملني تا هللا إن كنا لفي ضالٍل مبٍني إذ نسويكم برب ا" املتبوعني إذ يقولون 

وجزءوك جتزئة اسمات خبواطرهم وقدروك على . شبهوك بأصنامهم وحنلوك حلية املخلوقني بأوهامهم
والعادل . وأشهد أنّ من ساواك بشيٍء من خلقك فقد عدل بك. اخللقة املختلفة القوى بقرائح عقوهلم

نه شواهد حجج بيناتك وأنك أنت اهللا الذي مل تتاه يف ونطقت ع. بك كافر مبا ترتّلت به حمكمات آياتك
  .العقول فتكون يف مهب فكرها مكيفاً وال يف رويات خواطرها فتكون حمدوداً مصرفاً

    

ومل يقصر . ودبره فألطف تدبريه ووجهه لوجهته فلم يتعد حدود مرتلته. منها قدر ما خلق فأحكم تقديره
وكيف وإنما صدرت األمور عن . ومل يستصعب إذ أمر باملضي على إرادتهدون االنتهاء إىل غايته 

املنشئ أصناف بال روية فكٍر آل إليها وال قرحية غريزٍة أضمر عليها وال جتربٍة أفادها من حوادث . مشيئته
ض وأجاب دعوته ومل يعتر. الدهور وال شريٍك أعانه على ابتداع عجائب األمور فتم خلقه وأذعن لطاعته

. وج حدودها والءم بقدرته بني متضادها. دونه ريث املبطيء وال أناة املتلكيء فأقام من األشياء أودها

بدايا خالئق أحكم . وفرقها أجناساً خمتلفاٍت يف احلدود واألقدار والغرائز واهليئات. ووصل أسباب قرائنها
والحم . م بال تعليٍق رهوات فرجهاصنعها وفطرها على ما أراد وابتدعها منها يف صفة السماء ونظ
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وذللّ للهابطني بأمره والصاعدين بأعمال خلقه حزونة . صدوع انفراجها ووشج بينها وبني أزواجها
وأقام . وفتق بعد االرتتاق صوامت أبواا. فالتحمت عرى أشراجها. ناداها بعد إذ هي دخانٌ. معراجها

وأمرها أن تقف . ن أن متور يف خراق اهلواء بأيدهرصداً من الشهب الثواقب على نقاا وأمسكها م
. وجعل مشسها آيةً مبصرةً لنهارها وقمرها آيةً ممحوةً من ليلها فأجرامها يف مناقل جمرامها. مستسلمةً ألمره

مثّ . وليعلم عدد السنني واحلساب مبقاديرمها. ليمز بني الليل والنهار ما. وقدر سريمها يف مدارج درجهما
وناط ا زينتها من خفيات دراريها ومصابيح كواكبها ورمى مسترقي السمع .  جوها فلكهاعلّق يف

. بثواقب شهبها وأجراها على إذالل تسخريها من ثبات ثابتها ومسري سائرها وهبوطها وصعودها

صفيح وحنوسها وسعودها منها يف صفة املالئكة عليهم السالم مثّ خلق سبحانه إلسكان مسواته وعمارة ال
وبني . وحشى م فتوق أجوائها. األعلى من ملكوته خلقاً بديعاً من مالئكته مأل م فروج فجاجها

ووراء . فجوات تلك الفروج زجل املسبحني منهم يف حظائر القدس وسترات احلجب وسرادقات اد
سئةً على فتقف خا. ذلك الرجيج الذي تستك منه األمساع سبحات نوٍر تردع األبصار عن بلوغها

أويل أجنحٍة تسبح جالل عزته ال ينتحلون ما . أنشأهم على صوٍر خمتلفاٍت وأقداٍر متفاوتاٍت. حدودها
ال يسبقونه " بل عباد مكرمون . وال يدعون أنهم خيلقون شيئاً مما انفرد به. ظهر يف اخللق من صنعته

ومحلهم إىل املرسلني ودائع أمره . لى وحيهجعلهم فيما هنالك أهل األمانة ع" بالقول وهم بأمره يعملون 
وأشعر . وأمدهم بفوائد املعونة. وعصمهم من ريب الشبهات فما منهم زائغٌ عن سبيل مرضاته. ويه

ونصب هلم مناراً واضحةً على أعالم . قلوم تواضع إخبات السكينة وفتح هلم أبواباً ذلالً إىل متاجيده
ومل ترم الشكوك بنوازعها عزمية . ومل ترحتلهم عقب الليايل واأليام. اممل تثقلهم موصرات اآلث. توحيده
وال سلبتهم احلرية ما . ومل تعترك الظنون على معاقد يقينهم وال قدحت قادحة اإلحن فيما بينهم. إميام

ومل تطمع فيهم . وما سكن من عظمته وهيبة جاللته يف أثناء صدورهم. الق من معرفته بضمائرهم
س فتقترع برينها على فكرهم منهم من هو يف خلق الغمام الدلّح ويف عظم اجلبال الشمخ ويف قترة الوساو

فهي كرايات بيٍض قد نفذت يف خمارق . الظالم األم ومنهم من خرقت أقدامهم ختوم األرض السفلى
غتهم أشغال عبادته قد استفر. وحتتها ريح هفّافةٌ حتبسها على حيث انتهت من احلدود املتناهية. اهلواء

وقطعهم اإليقان به إىل الوله إليه ومل جتاوز رغبام ما عنده . ووصلت حقائق اإلميان بينهم وبني معرفته
قد ذاقوا حالوة معرفته وشربوا بالكأس الروية من حمبته ومتكّنت من سويداء قلوم . إىل ما عند غريه

ومل ينفد طول الرغبة إليه مادة تضرعهم وال أطلق . وشيجة خيفته فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم
وال تركت هلم . عنهم عظيم الزلفة ربق خشوعهم ومل يتولّهم اإلعجاب فيستكثروا ما سلف منهم

ومل جتر الفترات فيهم على طول دؤوم ومل تغض رغبام . استكانة اإلجالل نصيباً يف تعظيم حسنام
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ف لطول املناجاة أسالت ألسنتهم وال ملكتهم األشغال فتنقطع مس فيخالفوا عن رجاء ربهم ومل جت
وال . ومل يثنوا إىل راحة التقصري يف أمره رقام. اجلؤار إليه أصوام ومل ختتلف يف مقاوم الطاعة مناكبهم

قد اتخذوا ذا العرش . تعدو على عزمية جدهم بالدة الغفالت وال تنتضل يف مهمهم خدائع الشهوات
    وميموه عند انقطاع اخللق إىل . ريةً ليوم فاقتهمذخ

وال يرجع م االستهتار بلزوم طاعته إالّ إىل مواد من . املخلوقني برغبتهم ال يقطعون أمد غاية عبادته
مل تنقطع أسباب الشفقة منهم فينوا يف جدهم ومل تأسرهم . قلوم غري منقطعٍة من رجائه وخمافته

ولو استعظموا ذلك . ومل يستعظموا ما مضى من أعماهلم. يك السعي على اجتهادهماألطماع فيؤثروا وش
ومل يفرقهم سوء . ومل خيتلفوا يف ربهم باستحواذ الشيطان عليهم. لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم

فهم أسراء . وال شعبتهم مصارف الريب وال اقتسمتهم أخياف اهلمم. وال توالّهم غلّ التحاسد. التقاطع
وليس يف أطباق السموات موضع إهاٍب إالّ . مل يفكّهم من ربقته زيغٌ وال عدولٌ وال وينً وال فتور. إميان

ساجد وعليه ملك .هم علماً. أو ساٍع حافدم . يزدادون على طول الطاعة بربهم يف قلوة ربوتزداد عز
وجلج حباٍر . ر أمواج مستفحلٍةكبس األرض على مو. ومنها يف صفة األرض ودحوها على املاء. عظماً
فخضع . تلتطم أواذي أمواجها وتصطفق متقاذفات أثباجها وترغو زبداً كالفحول عند هياجها. زاخرٍة

وذلّ مستخذياً إذ متعكت عليه . وسكن هيج ارمتائه إذ وطئته بكلكلها. مجاح املاء املتالطم لثقل محلها
وسكنت األرض . ويف حكمة الذلّ منقاداً أسرياً. قهوراًبكواهلها فأصبح بعد اصطخاب أمواجه ساجياً م

وردت من خنوة بأوه واعتالئه ومشوخ أنفه ومسو غلوائه وكعمته على كظة جريته . مدحوةً يف جلّة تياره
فلما سكن هياج املاء من حتت أكنافها ومحل شواهق اجلبال . ولبد بعدزيفان وثباته. فهمد بعد نزقانه
وفرقها يف سهوب بيدها وأخاديدها . ى أكتافها فجر ينابيع العيون من عرانني أنوفهاالشمخ البذّخ عل

ا بالراسيات من جالميدها وذوات الشناخيب الشمفسكنت من امليدان . من صياخيدها. وعدل حركا
لرسوب اجلبال يف قطع أدميها وتغلغلها متسربةً يف جوبات خياشيمها، وركوا أعناق سهول األرضني 

وأخرج إليها أهلها على متام مرافقها مثّ . وأعد اهلواء متنسماً لساكنها. وجراثيمها وفسح بني اجلو وبينها
مل يدع جرز األرض اليت تقصر مياه العيون عن روابيها وال جتد جداول األار ذريعةً إىل بلوغها حتى 

ا بعد افتراق ملعه وتباين قزعه، حتى إذا ألّف غمامه. أنشأ هلا ناشئة سحاٍب حتيي مواا وتستخرج نباا
والتمع برقه يف كففه ومل ينم وميضه يف كنهور ربابه ومتراكم سحابه أرسله سحاً . متخضت جلّة املزن فيه

فلما ألقت السحاب برك بوانيها، . قد أسف هيدبه، متريه اجلنوب درر أهاضيبه ودفع شآبيبه. متداركاً
عبء احملمول عليها أخرج به من هوامد األرض النبات ومن زعر اجلبال وبعاع ما استقلّت به من ال

األعشاب، فهي تبهج بزينة رياضها وتزدهي مبا ألبسه من ريط أزاهريها وحلية ما مسطت به من ناضر 
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وخرق الفجاج يف آفاقها وأقام املنار للسالكني على جواد . أنوارها وجعل ذلك بالغاً لألنام ورزقاً لألنعام
وجعله أول جبلّته وأسكنه . فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السالم خريةً من خلقه. هاطرق

واملخاطرة . وأعلمه أنّ يف اإلقدام عليه التعرض ملعصيته. جنته وأرغد فيها أكله، وأوعز إليه فيما اه عنه
 التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم احلجة به فأهبطه بعد. فأقدم على ما اه عنه موافاةً لسابق علمه. مبرتلته

ومل خيلهم بعد أن قبضه مما يؤكّد عليهم حجة ربوبيته، ويصل بينهم وبني معرفته، بل . على عباده
تعاهدهم باحلجج على ألسن اخلرية من أنبيائه، ومتحملي ودائع رساالته، قرناً فقرناً حتى متّت بنبينا حممد 

وقسمها على الضيق . وقدر األرزاق فكثّرها وقلّلها. حجته، وبلغ املقطع عذره ونذرهصلى اهللا عليه وآله 
. وليخترب بذلك الشكر والصرب من غنيها وفقريها. والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد مبيسورها ومعسورها

 وخلق اآلجال مثّ قرن بسعتها عقابيل فاقتها، وبسالمتها طوارق آفاا، وبفرج أفراحها غصص أتراحها،
. وجعله خاجلاً ألشطاا وقاطعاً ملرائر أقراا. ووصل باملوت أسباا. وقدمها وأخرها. فأطاهلا وقصرها

. وخواطر رجم الظنون، وعقد عزميات اليقني. وجنوى املتخافتني. عامل السر من ضمائر املضمرين

يوب، وما أصغت الستراقه مصائخ وما ضمنته أكنان القلوب وغيابات الغ. ومسارق إمياض اجلفون
ومنفسح الثمرة من . األمساع، ومصائف الذر ومشايت اهلوام ورجع احلنني من املوهلات ومهس األقدام

وخمتبأ البعوض بني سوق األشجار . والئج غلف األكمام، ومنقمع الوحوش من غريان اجلبال وأوديتها
    وأحليتها، 

ودرور قطر . ألمشاج من مسارب األصالب، وناشئة الغيوم ومتالمحهاومغرز األوراق من األفنان، وحمطّ ا
وعوم نبات األرض يف كثبان . وما تسفي األعاصري بذيوهلا وتعفو األمطار بسيوهلا. السحاب يف متراكمها

الرمال، ومستقر ذوات األجنحة بذرى شناخيب اجلبال، وتغريد ذوات املنطق يف دياجري األوكار، وما 
وما اعتقبت . داف، وحضنت عليه أمواج البحار وما غشيته سدفة ليٍل أو ذر عليه شارق اٍرأوعبته األص

وحتريك كلّ . وحس كلّ حركٍة ورجع كلّ كلمٍة. وأثر كلّ خطوٍة. عليه أطباق الدياجري وسبحات النور
ر شجرٍة، أو ساقط وما عليها من مث. شفٍة، ومستقر كلّ نسمٍة، ومثقال كلّ ذرٍة، ومهاهم كلّ نفٍس هامٍة

وال اعترضته . مل تلحقه يف ذلك كلفةٌ. أو ناشئة خلٍق وساللٍة. ورقٍة أو قرارة نطفٍة أو نقاعة دٍم ومضغٍة
بل . وال اعتورته يف تنفيذ األمور وتدابري املخلوقني ماللةٌ وال فترةٌ. يف حفظ ما ابتدعه من خلقه عارضةٌ

  .له، وغمرهم فضله مع تقصريهم عن كنه ما هو أهلهنفذ فيهم علمه، وأحصاهم عده، ووسعهم عد

اللهم . إن تؤمل فخري مؤم ٍل، وإن ترج فأكرم مرجو. اللهم أنت أهل الوصف اجلميل والتعداد الكثري
وقد بسطت يل فيما ال أمدح به غريك، وال أثين به على أحٍد سواك، وال أوجهه إىل معادن اخليبة 

اللهم ولكلّ مثٍن . والثناء على املربوبني املخلوقني. ين عن مدائح اآلدمينيوعدلت بلسا. ومواضع الريبة
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على من أثىن عليه مثوبةٌ من جزاء أو عارفةٌ من عطاء، وقد رجوتك دليالً على ذخائر الرمحة وكنوز 
.  غريكاللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ومل ير مستحقاً هلذه احملامد واملمادح. املغفرة

ويب فاقةٌ إليك ال جيرب مسكنتها إالّ فضلك وال ينعش من خلّتها إالّ منك وجودك، فهب لنا يف هذا املقام 
ك على كلّ شىٍء قديراأليدي إىل سواك إن رضاك، وأغننا عن مد.  

  من خطبة له عليه السالم لما أريد على البيعة بعد قتل عثمان رضي اهللا عنه

. ال تقوم له القلوب وال تثبت عليه العقول.  فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوانٌدعوين والتمسوا غريي

واعلموا إني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ومل أصغ إىل . وإنّ اآلفاق قد أغامت واحملجة قد تنكّرت
. ه أمركموإن تركتموين فأنا كأحدكم ولعلي أمسعكم وأطوعكم ملن ولّيتمو. قول القائل وعتب العاتب

  .وأنا لكم وزيراً خري لكم مني أمرياً

    ومن خطبة له عليه السالم 

فأنا فقأت عني الفتنة، ومل تكن ليجرأ عليها أحد غريي بعد أن ماج غيهبها واشتد . أما بعد أيها الناس
الساعة، وال فوالذي نفسي بيده ال تسألوين عن شىٍء فيما بينكم وبني . فاسألوين قبل أن تفقدوين. كلبها

ومن . عن فئٍة دي مائةً وتضلّ مائةً إالّ أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها، ومناخ ركاا وحمطّ رحاهلا
ولو قد فقدمتوين ونزلت بكم كرائه األمور وحوازب اخلطوب . يقتل من أهلها قتالً، وميوت منهم موتاً

 إذا قلّصت حربكم ومشّرت عن ساٍق، وضاقت وذلك. ألطرق كثري من السائلني وفشل كثري من املسؤلني
إن الفنت إذا أقبلت . الدنيا عليكم ضيقاً تستطيلون معه أيام البالء عليكم حتى يفتح اهللا لبقية األبرار منكم

. حيمن حول الرياح يصنب بلداً وخيطئن بلداً. ينكرن مقبالٍت ويعرفن مدبراٍت. شبهت وإذا أدبرت نبهت

نت عندي عليكم فتنة بين أمية، فإنها فتنةٌ عمياء مظلمةٌ عمت خطّتها وخصت بليتها، أال إنّ أخوف الف
وامي اهللا لتجدنّ بين أمية لكم أرباب سوٍء . وأصاب البالء من أبصر فيها، وأخطأ البالء من عمي عنها

 بكم حتى ال ال يزالون. بعدي كالناب الضروس تعذم بفيها وختبط بيدها، وتزبن برجلها، ومتنع درها
وال يزال بالؤهم حتى ال يكون انتصار أحدكم منهم إالّ . يتركوا منكم إالّ نافعاً هلم أو غري ضائٍر م

ليس . ترد عليكم فتنتهم شوهاء خمشية وقطعاً جاهليةً. والصاحب من مستصحبه. كانتصار العبد من ربه
مثّ يفرجها اهللا عنكم . اٍة ولسنا فيها بدعاٍةفيها منار هدى، وال علم يرى حنن أهل البيت منها مبنج

وال . كتفريج األدمي مبن يسومهم خسفاً ويسوقهم عنفاً، ويسقيهم بكأس مصبرٍة ال يعطيهم إالّ السيف
فعند ذلك تود قريش بالدنيا وما فيها لو يرونين مقاماً واحداً ولو قدر جزر جزوٍر . حيلسهم إالّ اخلوف

  .ليوم بعضه فال يعطونينألقبل منهم ما أطلب ا
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  ومن خطبة له عليه السالم

وال آخر له . األول الذي ال غاية له فينتهي. وال يناله حسن الفطن. فتبارك اهللا الذي ال يبلغه بعد اهلمم
هم يف خري مستقرتناسختهم كرائم . فينقضي منها يف وصف األنبياء فاستودعهم يف أفضل مستودع، وأقر

حتى أفضت كرامة . كلّما مضى منهم سلف قام منهم بيدين اهللا خلف. رات األرحاماألصالب إىل مطه
من . اهللا سبحانه إىل حممٍد صلى اهللا عليه وآله، فأخرجه من أفضل املعادن منبتاً وأعز األرومات مغرساً

ر، وشجرته خري عترته خري العتر، وأسرته خري األس. الشجرة اليت صدع منها أنبياءه وانتخب منها أمناءه
فهو إمام من اتقى وبصرية من . نبتت يف حرٍم وبسقت يف كرٍم، هلا فروع طوالٌ ومثرةٌ ال تنال. الشجر
وكالمه . سريته القصد وسنته الرشد. وشهاب سطع نوره، وزند برق ملعه. سراج ملع ضوءه. اهتدى
اعملوا .  العمل، وغباوٍة من األممأرسله على حني فترٍة من الرسل، وهفوٍة عن. وحكمه العدل. الفصل

. وأنتم يف دار مستعتٍب على مهل وفراغ. فالطريق ج يدعو إىل دار السالم. رمحكم اهللا على أعالم بينة

واألعمال . والتوبة مسموعةٌ. واأللسن مطلقةٌ. واألبدان صحيحةٌ. واألقالم جاريةٌ. والصحف منشورةٌ
  .مقبولةٌ

  ومن خطبة له عليه السالم

قد استهوم األهواء، واسترتلتهم الكربياء، واستخفّتهم . وخابطون يف فتنٍة. بعثه والناس ضالّل يف حريٍة
فبالغ صلى اهللا عليه وآله يف النصيحة، . حيارى يف زلزاٍل من األمر، وبالٍء من اجلهل. اجلاهلية اجلهالء

  .ومضى على الطريقة، ودعا إىل احلكمة واملوعظة احلسنة

. والظاهر فال شىء فوقه. واآلخر فال شىء بعده. بة أخرى احلمد هللا األول فال شىء قبلهومن خط

ه خري مستقرومنبته أشرف . والباطن فال شىء دونه منها يف ذكر الرسول صلى اهللا عليه وآله مستقر
دفن . مة األبصارقد صرفت حنوه أفئدة األبرار، وثنيت إليه أز. يف معادن الكرامة، ومماهد السالمة. منبٍت

كالمه بيانٌ . أعز به الذلّة، وأّلّ به العزة. ألّف به إخواناً، وفرق به أقراناً. به الضغائن وأطفأ به الثوائر
  .وصمته لسانٌ

  ومن خطبة له عليه السالم

    

. ومبوضع الشجى من مساغ ريقه. وهو له باملرصاد على جماز طريقه. ولئن أمهل الظامل فلن يفوت أخذه

أما والذي نفسي بيده ليظهرنّ هؤالء القوم عليكم، ليس ألنهم أوىل باحلق منكم، ولكن إلسراعهم إىل 
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وأصبحت أخاف ظلم . ولقد أصبحت األمم ختاف ظلم رعاا. باطل صاحبهم وإبطائكم عن حقّي
لم تستجيبوا، وأمسعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سراً وجهراً ف. استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا. رعييت

وأعظكم . أشهود كغياٍب وعبيد كأرباب أتلو عليكم احلكم فتنفرون منها. ونصحت لكم فلم تقبلوا
واحثّكم على جهاد أهل البغي فما آتى على آخر القول حتى أراكم . باملوعظة البالغة فتتفرقون عنها

ومكم غدوةً وترجعون إىل عشيةً أق. متفرقني أيادي سبا ترجعون إىل جمالسكم وتتخادعون عن مواعظكم
املبتلى . املختلفة أهواؤهم. الغائبة عقوهلم. كظهر احلية، عجز املقوم وأعضل املقوم أيها الشاهدة أبدام

لوددت . وصاحب أهل الشام يعصي اهللا وهم يطيعونه. صاحبكم يطيع اهللا وأنتم تعصونه. م أمراؤهم
يا أهل . الدينار بالدرهم فأخذ مني عشرةً منكم وأعطاين رجالً منهمواهللا أنّ معاوية صارفين بكم صرف 

ال أحرار صدٍق . صم ذوو أمساع، وبكم ذوو كالٍم، وعمي ذوو أبصار: الكوفة منيت بكم بثالٍث واثنتني
يا أشباه اإلبل غاب عنها رعاا كلّما مجعت من . تربت أيديكم. عند اللقاء وال إخوان ثقٍة عند البالء

واهللا لكأني بكم فيما إخال أن لو محس الوغى ومحى الضراب وقد . نب تفرقت من جانٍب آخرجا
وإني لعلى . وإني لعلى بينٍة من ربي، ومنهاج من نيب. انفرجتم عن ابن أيب طالب انفراج املرأة عن قبلها

 أثرهم فلن خيرجوكم من هدى، انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا مستهم واتبعوا. الطريق الواضح ألقطه لقطاً
وال تسبقوهم فتضلّوا، وال تتأخروا عنهم . فإن لبدوا فالبدوا وإن ضوا فاضوا. ولن يعيدوكم يف ردى

لقد رأيت أصحاب حممٍد صلى اهللا عليه وآله فما أرى أحداً يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثاً . فتهلكوا
. ن بني جباههم وخدودهم ويقفون على مثل اجلمر من ذكر معادهمغرباً وقد باتوا سجداً وقياماً يراوحو

ومادوا . إذا ذكر اهللا مهلت أعينهم حتى تبلّ جيوم. كأنّ بني أعينهم ركب املعزى من طول سجودهم
  .كما مييد الشجر يوم الريح العاصف خوفاً من العقاب ورجاء الثواب

  ومن كالم له عليه السالم

وحتى ال يبقى بيت مدٍر وال وبٍر .  ال يدعوا هللا حمرماً إالّ استحلّوه وال عقداً إالّ حلّوهواهللا ال يزالون حتى
. إالّ دخله ظلمهم ونبابه سوء رعيهم وحتى يقوم الباكيان يبكيان باٍك يبكي لدينه وباٍك يبكي لدنياه

وحتى . ا غاب اغتابهإذا شهد أطاعه، وإذ. وحتى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة العبد من سيده
فإنّ العافية . وإن ابتليتم فاصربوا. فإن أتاكم اهللا بعافيٍة فأقبلوا. يكون أعظمكم فيها غناًء أحسنكم باهللا ظناً

  .للمتقني

  ومن خطبة له عليه السالم
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افاة يف ونسأله املعافاة يف األديان كما نسأله املع. حنمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون
واملبلية ألجسامكم وإن . عباد اهللا أوصيكم بالرفض هلذه الدنيا التاركة لكم وإن مل حتبوا تركها. األبدان

كنتم حتبون جتيدها فإنما مثلكم ومثلها كسفٍر سلكوا سبيالً فكأنهم قد قطعوه وأموا علماً فكأنهم قد 
وما عسى أن يكون بقاء من له يوم ال . ى يبلغهاوكم عسى ارى إىل الغاية أن جيري إليها حت. بلغوه

وال تعجبوا بزينتها . يعدوه وطالب حثيثٌ حيدوه يف الدنيا حتى يفارقها فال تنافسوا يف عز الدنيا وفخرها
وإنّ زينتها ونعيمها إىل زواٍل، . فإنّ عزها وفخرها إىل انقطاع. وال جتزعوا من ضرائها وبؤسها. ونعيمها

أوليس لكم يف آثار األولني . وكلّ حي فيها إىل فناٍء. وكلّ مدٍة فيها إىل انتهاء. وبؤسها إىل نفاٍدوضرائها 
وإىل . أومل تروا إىل املاضني منكم ال يرجعون. مزدجر ويف آبائكم املاضني تبصرةٌ ومعترب إن كنتم تعقلون

سون على أحوال شتى، فميت يبكي وآخر أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ومي. اخللف الباقني ال يبقون
مبتلى ي، وصريعيعود وآخر بنفسه جيود. يعز للدنيا واملوت يطلبه. وعائد وغافلٌ وليس مبغفوٍل . وطالب

. أال فاذكروا هاذم اللذّات، ومنغص الشهوات، وقاطع األمنيات. وعلى أثر املاضي ما ميضي الباقي. عنه

وما ال حيصى من أعداد نعمه . واستعينوا اهللا على أداء واجب حقّه. بيحةعند املساورة لألعمال الق
  وإحسانه 

  ومن خطبة له أخرى

ونستعينه على رعاية . حنمده يف مجيع أموره. والباسط فيهم باجلود يده. احلمد هللا الناشر يف اخللق فضله
فأدى أميناً .  صادعاً وبذكره ناطقاًأرسله بأمره. ونشهد أن ال إله غريه وأنّ حممداً عبده ورسوله. حقوقه

ومن لزمها حلق دليلها . وخلّف فينا راية احلق من تقدمها مرق، ومن ختلّف عنها زهق. ومضى رشيداً
فإذا أنتم النتم له رقابكم وأشرمت إليه بأصابعكم، جاءه املوت . بطيء القيام، سريع إذا قام. مكيث الكالم

فال تطمعوا يف غري . اهللا، حتى يطلع اهللا لكم من جيمعكم ويضم نشركمفذهب به، فلبثتم بعده ما شاء 
فإن املدبر عسى أن تزلّ إحدى قائمتيه، وتثبت األخرى وترجعا حتى تثبتا . مقبٍل، وال تيأسوا من مدبٍر

م قد أال إنّ مثل آل حممٍد صلى اهللا عليه وآله كمثل جنوم السماء إذا خوى جنم طلع جنم فكأنك. مجيعاً
  .تكاملت من اهللا فيكم الصنائع، وأراكم ما كنتم تأملون

  ومن خطبة له أخرى
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. وبآخريته وجب أن ال آخر له. بأوليته وجب أن ال أول له. واآلخر بعد كلّ آخٍر. األول قبل كلّ أوٍل

  .وأشهد أن ال إله إالّ اهللا شهادةً يوافق فيها السر اإلعالن والقلب اللسان

. ناس ال جيرمنكم شقاقي، وال يستهوينكم عصياين، وال تتراموا باألبصار عند ما تسمعونه منيأيها ال

ما كذب املبلّغ وال . فوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنّ الذي أنبئكم به عن النيب األمي صلى اهللا عليه وآله
فإذا فغرت .  يف ضواحي كوفانولكأني أنظر إىل ضليٍل قد نعق بالشام، وفحص براياته. جهل السامع

فاغرته، واشتدت شكيمته، وثقلت يف األرض وطأته عضت الفتنة أبناءها بأنياا، وماجت احلرب 
وهدرت . فإذا أينع زرعه، وقام على ينعه. وبد من األيام كلوحها، ومن الليايل كدوحها. بأمواجها

هذا وكم . ن كالليل املظلم، والبحر امللتطمشقاشقه، وبرقت بوارقه، عقدت رايات الفنت املعضلة، وأقبل
وعن قليٍل تلتف القرون بالقرون، وحيصد القائم وحيطم . خيرق الكوفة من قاصٍف، ومير عليها من عاصف

  .احملصود

  ومن كالم له يجري مجرى الخطبة

 قد أجلمهم وذلك يوم جيمع اهللا فيه األولني واآلخرين لنقاش احلساب وجزاء األعمال، خضوعاً قياماً
فأحسنهم حاالً من وجد لقدميه موضعاً ولنفسه متسعاً منه فنت كقطع الليل . العرق، ورجفت م األرض

أهلها . ال تقوم هلا قائمةٌ، وال ترد هلا رايةٌ، تأتيكم مزمومةً مرحولةً، حيفزها قائدها وجيهدها راكبها. املظلم
يف األرض جمهولون، ويف . ل اهللا قوم أذلّةٌ عند املتكربينقوم شديد كلبهم، قليل سلبهم جياهدهم يف سبي

وسيبتلى . فويلٌ لك يا بصرة عند ذلك من جيٍش من نقم اهللا ال رهج له وال حس. السماء معروفون
  .أهلك باملوت األمحر واجلوع األغرب

  ومن خطبة له عليه السالم

    

 فإنها واهللا عما قليٍل تزيل الثاوي الساكن، وتفجع .انظروا إىل الدنيا نظر الزاهدين فيها، الصافني عنها
. سرورها مشوب باحلزن. ال يرجع ما تولّى منها فأدبر، وال يدري ما هو آٍت منها فينتظر. املترف اآلمن

فال يغرنكم كثرة ما يعجبكم فيها، لقلة ما يصحبكم منها رحم . وجلد الرجال فيها إىل الضعف والوهن
فكأنّ ما هو كائن من الدنيا عن قليٍل مل يكن، وكأنّ ما هو كائن . واعترب فأبصر.  فاعترباهللا امرأً تفكّر

وكلّ معدود منقٍض، وكلّ متوقٍّع آٍت، وكلّ آٍت قريب داٍن منها العامل من . من اآلخرة عما قليٍل مل يزل
.  لعبداً وكله اهللا إىل نفسهوإنّ من أبغض الرجال إىل اهللا. وكفى باملرء جهالً أال يعرف قدره. عرف قدره
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إن دعي إىل حرث الدنيا عمل، وإن دعي إىل حرث اآلخرة . جائراً عن قصد السبيل، سائراً بغري دليل
  .كسل، كأنّ ما عمل له واجب عليه، وكأنّ ما وىن فيه ساقطٌ عنه

أولئك مصابيح . تقدمنها وذلك زمانٌ ال ينجو فيه إالّ كلّ مؤمٍن نومٍة إن شهد مل يعرف وإن غاب مل يف
ويكشف . ليسوا باملسابيح وال املذاييع البذر أولئك يفتح اهللا هلم أبواب رمحته. اهلدى، وأعالم السرى

  .عنهم ضراء نقمته

أيها الناس إنّ اهللا قد أعاذكم من . أيها الناس سيأيت عليكم زمانٌ يكفأ فيه اإلسالم كما يكفأ اإلناء مبا فيه
إنّ يف ذلك آلياٍت وإن كنا ملبتلني " يعذكم من أن يبتليكم، وقد قال جلّ من قائٍل أن جيور عليكم، ومل 

واملسابيح مجع مسياٍح . فإنما أراد به اخلامل الذكر القليل الشر" كلّ مؤمٍن نومٍة" أما قوله عليه السالم". 
إذا مسع لغريه بفاحشٍة وهو الذي : واملذابيع مجع مذياع. وهو الذي يسيح بني الناس بالفساد والنمائم

  .وهو الذي يكثر سفهه ويلغو منطقه: والبذر مجع بذوٍر. أذاعها ونوه ا

  ومن خطبة له عليه السالم وقد تقدم مختارها بخالف هذه الرواية

أما بعد فإنّ اهللا سبحانه بعث حممداً صلى اهللا عليه وآله وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً، وال يدعي نبوةً 
حيسر . يسوقهم إىل منجام، ويبادر م الساعة أن ترتل م. فقاتل مبن أطاعه من عصاه. وال وحياً

حتى أراهم منجام، وبوأهم . احلسري ويقف الكسري فيقيم عليه حتى يلحقه غايته إالّ هالكاً ال خري فيه
تها حتى تولّت حبذافريها، وامي اهللا لقد كنت من ساق. حملّتهم فاستدارت رحاهم، واستقامت قنام

وامي اهللا ألبقرنّ الباطل حتى أخرج . واستوسقت يف قيادها، ما ضعفت وال جبنت، وال خنت وال وهنت
  .احلق من خاصرته

  ومن خطبة له عليه السالم

 أطهر .خري الربية طفالً، وأجنبها كهالً: حتى بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وآله شهيداً وبشرياً ونذيراً
فما احلولت لكم الدنيا، يف لذّا وال متكّنتم من رضاع . املطهرين شيمةً، وأجود املستمطرين دميةً

قد صار حرامها عند أقواٍم مبرتلة السدر . أخالفها، إالّ من بعد ما صادفتموها جائالً خطامها، قلقاً وضينها
فاألرض لكم .  ممدوداً إىل أجٍل معدوٍدوصادفتموها واهللا ظال. املخضود، وحالهلا بعيداً غري موجود

شاغرةٌ، وأيديكم فيها مبسوطةٌ، وأيدي القادة عنكم مكفوفةٌ، وسيوفكم عليهم مسلّطةٌ، وسيوفهم عنكم 
وهو اهللا . وإنّ الثائر يف دمائنا كاحلاكم يف حق نفسه. أال إنّ لكلّ دٍم ثائراً، ولك حٍق طالباً. مقبوضةٌ

فأقسم باهللا يا بين أمية عما قليٍل لتعرفنها يف أيدي غريكم .  وال يفوته من هربالذي ال يعجزه من طلب،
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أال إنّ أمسع األمساع ما وعى التذكري وقبله . أال وإنّ أبصر األبصار ما نفذ يف اخلري طرفه. ويف دار عدوكم
  .قت من الكدروامتاحوا من صفو عٍني قد رو. أيها الناس استصبحوا من شعلة مصباح واعٍظ متعٍظ

عباد اهللا ال تركنوا إىل جهالتكم، وال تنقادوا ألهوائكم، فإنّ النازل ذا املرتل نازلٌ بشفا جرٍف هاٍر، 
ينقل الردى على ظهره من موضٍع إىل موضٍع لرأٍي حيدثه بعد رأٍي، يريد أن يلصق ما ال يلتصق ويقرب 

إنه ليس .  شجوكم، وال ينقض برأيه ما قد أبرم لكمفاهللا اهللا أن تشكوا إىل من ال يشكي. ما ال يتقارب
اإلبالغ يف املوعظة، واالجتهاد يف النصيحة، واإلحياء للسنة، وإقامة . على اإلمام إالّ ما محل من أمر ربه

فبادروا العلم من قبل تصويح نبته، ومن قبل أن . احلدود على مستحقيها، وإصدار السهمان على أهلها
واوا عن املنكر وتناهوا عنه، فإنما أمرمت بالنهي بعد . م عن مستثار العلم من عند أهلهتشغلوا بأنفسك

  .التناهي

    

  ومن خطبة له عليه السالم

احلمد هللا الذي شرع اإلسالم فسهل شرائعه ملن ورده، وأعز أركانه على من غالبه فجعله أمناً ملن علقه، 
به، وشاهداً ملن خاصم به، ونوراً ملن استضاء به، ومهاً ملن عقل، ولباً وسلماً ملن دخله، وبرهاناً ملن تكلّم 

ملن تدبر، وآيةً ملن توسم، وتبصرةً ملن عزم، وعربةً ملن اتعظ، وجناةً ملن صدق، وثقةً ملن توكّل، وراحةً ملن 
 مضيء املصابيح فهو أبلج املناهج واضح الوالئج، مشرف املنار، مشرق اجلواد،. فوض، وجنةً ملن صرب

التصديق منهاجه، والصاحلات . كرمي املضمار، رفيع الغاية، جامع احللبة، متنافس السبقة شريف الفرسان
والدنيا مضماره، والقيامة حلبته، واجلنة سبقته منها يف ذكر النيب صلى اهللا عليه وآله . مناره، واملوت غايته

. ، فهو أمينك املأمون، وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمةًحتى أورى قبساً لقابٍس، وأنار علماً حلابٍس

اللهم أقسم له مقسماً من عدلك، وأجزه مضاعفات اخلري من . اللهم رمحةً. ورسولك باحلق رمحةً
وآته الوسيلة وأعطه . اللهم أعل على بناء البانني بناءه، وأكرم لديك نزله، وشرف لديك مرتلته. فضلك

حشرنا يف زمرته غري خزايا وال نادمني وال ناكبني، وال ناكثني، وال ضالّني، وال السناء والفضيلة، وا
مضلّني، وال مفتونني وقد مضى هذا الكالم فيما تقدم إالّ أننا كررناه يف الروايتني من اإلختالف منها يف 

نكم، ويعظّمكم خطاب أصحابه وقد بلغتم من كرامة اهللا لكم مرتلةً تكرم ا إماؤكم، وتوصل ا جريا
من ال فضل لكم عليه، وال يد لكم عنده، ويهابكم من ال خياف لكم سطوةً، وال لكم عليه إمرةٌ وقد 

وكانت أمور اهللا عليكم ترد . ترون عهود اهللا منقوضةً فال تغضبون، وأنتم لنقض ذمم آبائكم تأنفون
يهم أزمتكم وأسلمتم أمور اهللا يف فمكّنتم الظلمة من مرتلتكم، وألقيتم إل. وعنكم تصدر وإليكم ترجع
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وامي اهللا لو فرقوكم حتت كلّ كوكٍب جلمعكم اهللا . يعملون يف الشبهات، ويسريون يف الشهوات. أيديهم
  .لشر يوٍم هلم

 من خطبة له عليه السالم في بعض أيام صفين

 وأنتم هلاميم وقد رأيت جولتكم واحنيازكم عن صفوفكم، حتوزكم اجلفاة الطغام، أعراب أهل الشام،
ولقد شفى وحاوح صدري أن رأيتكم بأخرٍة . العرب ويآفيخ الشرف واألنف املقدم، والسنام األعظم

تركب . حساً بالنضال، وشجراً بالرماح. حتوزوم كما حازوكم، وتزيلوم عن مواقفهم كما أزالوكم
  .ردهاوتذاد عن موا. أوهم أخراهم، كاإلبل اهليم املطرودة ترمى عن حياضها

  ومن خطبة له عليه السالم وهي من خطب المالحم

    

خلق اخللق من غري رويٍة، إذ كانت الرويات ال . احلمد هللا املتجلّي خللقه خبلقه، والظاهر لقلوم حبجته
خرق علمه باطن غيب السترات، وأحاط بغموض . تليق إالّ بذوي الضمائر وليس بذي ضمٍري يف نفسه

نها يف ذكر النيب صلى اهللا عليه وآله اختاره من شجرة األنبياء ومشكاة الضياء، وذؤابة عقائد السريرات م
ومصابيح الظلمة، وينابيع احلكمة منها طبيب دوار بطبه قد أحكم مرامهه، وأمحى . العلياء وسرة البطحاء

ع بدوائه مواضع متب. يضع ذلك حيث احلاجة إليه من قلوٍب عمٍي، وآذان صٍم، وألسنٍة بكٍم. موامسه
مل يستضيئوا بأضواء احلكمة، ومل يقدحوا بزناد العلوم الثاقبة، فهم يف ذلك . الغفلة ومواطن احلرية

ووضحت حمجة احلق خلابطها، . قد اجنابت السرائر ألهل البصائر. كاألنعام السائمة، والصخور القاسية
 أراكم أشباحاً بال أرواح، وأرواحاً بال ما يل. وأسفرت الساعة عن وجهها، وظهرت العالمة ملتومسها

وأيقاظاً نوماً، وشهوداً غيباً، وناظرةً عمياً، وسامعةً صماً، . أشباٍح، ونساكاً بال صالٍح، وجتّاراً بال أرباٍح
. رأيت ضاللةً قد قامت على قطبها، وتفرقت بشعبها، تكيلكم بصاعها، وختبطكم بباعها. وناطقةً بكماً

على الضلّةقائده خارج فال يبقى يومئٍذ منكم إالّ ثفالةٌ كثفالة القدر، أو نفاضةٌ كنفاضة .  من امللّة، قائم
تعرككم عرك األدمي، وتدوسكم دوس احلصيد، وتستخلص املؤمن من بينكم استخالص الطري . العكم

عكم الكواذبأين تذهب بكم املذاهب، وتتيه بكم الغياهب، وختد. احلبة البطينة من بني هزيل احلب .

فاستمعوا من ربانيكم، وأحضروا . فلكل أجٍل كتاب، ولكلّ غيبٍة إياب. ومن أين تؤتون وأنى تؤفكون
فلقد فلق لكم . وليصدق رائد أهله، وليجمع مشله، وليحضر ذهنه. قلوبكم، واستيقظوا إن هتف بكم

ه، وركب اجلهل مراكبه، وعظمت فعند ذلك أخذ الباطل مآخذ. األمر فلق اخلرزة، وقرفه قرف الصمغة
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وتواخى الناس . وهدر فنيق الباطل بعد كظوٍم. وصال الدهر صيال السبع العقور. الطاغية، وقلّت الداعية
فإذا كان ذلك كان . وتباغضوا على الصدق. وحتابوا على الكذب. واجروا على الدين. على الفجور

وكان أهل ذلك الزمان ذئاباً، . ، وتغيض الكرام غيضاًالولد غيظاً، واملطر قيظاً، وتفيض اللئام فيضاً
واستعملت املودة . وغار الصدق، وفاض الكذب. وسالطينه سباعاً، وأوساطه أكاالً، وفقراؤه أمواتاً

ولبس اإلسالم لبس الفرو . وصار الفسوق نسباً، والعفاف عجباً. وتشاجر الناس بالقلوب. باللسان
  .مقلوباً

السالمومن خطبة له عليه    

وعز كلّ ذليٍل، وقوة كلّ ضعيٍف، ومفزع كلّ . غىن كلّ فقٍري. وكلّ شىٍء قائم به. كلّ شىٍء خاشع له
مل . ومن مات فإليه منقلبه. من تكلم مسع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه. ملهوٍف

لق لوحشٍة، وال استعملتهم مل ختلق اخل. بل كنت قبل الواصفني من خلقك. ترك العيون فتخرب عنك
وال ينقص سلطانك من عصاك، وال يريد يف . وال يسبقك من طلبت، وال يفلتك من أخذت. ملنفعٍة

كلّ سر . ملكك من أطاعك، وال يرد أمرك من سخط قضاءك، وال يستغين عنك من تولّى عن أمرك
 املنتهى ال حميص عنك، وأنت أنت األبد ال أمد لك، وأنت. عندك عالنيةٌ، وكلّ غيٍب عندك شهادةٌ

سبحانك ما أعظم ما نرى . بيدك ناصية كلّ دابٍة، وإليك مصري كلّ نسمٍة. املوعد ال منجا منك إالّ إليك
من خلقك وما أصغر عظيمه يف جنب قدرتك، وما أهول ما نرى من ملكوتك، وما أحقر ذلك فيما 

  .صغرها يف نعم اآلخرةوما أ. غاب عنا من سلطانك، وما أسبغ نعمك يف الدنيا

    

منها من مالئكٍة أسكنتهم مسواتك ورفعتهم عن أرضك، هم أعلم خلقك بك، وأخوفهم لك، وأقرم 
. مل يسكنوا األصالب، ومل يضمنوا األرحام، ومل خيلقوا من ماٍء مهٍني، ومل يشعبهم ريب املنون. منك

م فيك، وكثرة طاعتهم لك، وقلّة غفلتهم وإنهم على مكام منك، ومرتلتهم عندك، واستجماع أهوائه
ولعرفوا أنهم مل . عن أمرك، لو عاينوا كنه ما خفي عليهم منك حلقروا أعماهلم، ولزروا على أنفسهم

. سبحانك خالقاً ومعبوداً حبسن بالئك عند خلقك. يعبدوك حق عبادتك، ومل يطيعوك حق طاعتك

مثّ . اً وأزواجاً وخدماً وقصوراً وأاراً وزروعاً ومثاراًمشرباً ومطعم: خلقت داراً وجعلت فيها مأدبةً
. فال الداعي أجابوا، وال فيما رغّبت رغبوا، وال إىل ما شوقت إليه اشتاقوا. أرسلت داعياً يدعو إليها

. أقبلوا على جيفٍة افتضحوا بأكلها، واصطلحوا على حبها، ومن عشق شيئاً أعشى بصره، وأمرض قلبه

قد خرقت الشهوات عقله، وأمتت الدنيا قلبه، . ٍني غري صحيحٍة، ويسمع بأذٍن غري مسيعٍةفهو ينظر بع
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حيثما زالت زال إليها وحيثما أقبلت أقبل . فهو عبد هلا، وملن يف يده شىٌء منها. ووهلت عليها نفسه
 حيث ال إقالة -ة وهو يرى املأخوذين على الغر. وال يزدجر من اهللا بزاجٍر، وال يتعظ منه بواعٍظ. عليها

 كيف نزل م ما كانوا جيهلون، وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون، وقدموا من -وال رجعة 
. فغري موصوٍف ما نزل م، اجتمعت عليهم سكرة املوت وحسرة الفوت. اآلخرة على ما كانوا يوعدون

فحيل بني أحدهم وبني منطقه، وإنه .  ولوجاًمثّ ازداد املوت فيهم. ففترت هلا أطرافهم، وتغيرت هلا ألوام
يفكر فيم أفىن عمره، وفيم . لبني أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه، على صحٍة من عقله، وبقاٍء من لبه

قد لزمته . ويتذكّر أمواالً مجعها أغمض يف مطالبها، وأخذها من مصرحاا ومشتبهاا. أذهب دهره
فيكون املهنأ لغريه، . ، تبقى ملن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون اتبعات مجعها، وأشرف على فراقها

فهو يعض يده ندامةً على ما أصحر له عند املوت من . واملرء قد غلقت رهونه ا. والعبء على ظهره
ويتمنى أنّ الذي كان يغبطه ا وحيسده عليها قد حازها . أمره، ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره

فصار بني أهله ال ينطق بلسانه، وال يسمع . فلم يزل املوت يبالغ يف جسده حتى خالط لسانه مسعه. دونه
مثّ ازداد املوت . بسمعه، يردد طرفه بالنظر يف وجوههم، يرى حركات ألسنتهم وال يسمع رجع كالمهم

ه، قد أوحشوا وخرجت الروح من جسده، فصار جيفةً بني أهل. فقبض بصره كما قبض مسعه. التياطاً به
مثّ محلوه إىل خمطٍّ يف األرض، وأسلموه . وال يسعد باكياً، وال جييب داعياً. من جانبه، وتباعدوا من قربه

حتى إذا بلغ الكتاب أجله، واألمر مقاديره، وأحلق آخر اخللق بأوله، . فيه إىل عمله، وانقطعوا عن زورته
د السماء وفطرها وأرج األرض وأرجفها، وقلع جباهلا وجاء من أمر اهللا ما يريده من جتديد خلقه، أما

فجددهم بعد أخالقهم . وأخرج من فيها. ودك بعضها بعضاً من هيبة جاللته وخموف سطوته. ونسفها
وجعلهم فريقني . مثّ ميزهم ملا يريد من مسألتهم عن خفايا األعمال وخبايا األفعال. ومجعهم بعد تفرقهم

فأما أهل طاعته فأثام جبواره، وخلّهم يف داره، حيث ال يظعن .  من هؤالءأنعم على هؤالء وانتقم
وال تنوم األفزاع، وال تناهلم األسقام، وال تعرض هلم األخطار، وال . الرتّال، وال تتغير م احلال

ي باألقدام، وأما أهل املعصية فأنزهلم شر داٍر، وغلّ األيدي إىل األعناق، وقرن النواص. تشخصهم األسفار
يف عذاٍب قد اشتد حره، وباٍب قد أطبق على أهله يف ناٍر . وألبسهم سرابيل القطران، ومقطّعات النريان

ال . هلا كلب وجلب، وهلب ساطع وقصيف هائلٌ، ال يظعن مقيمها، وال يفادى أسريها وال تفصم كبوهلا
النيب صلى اهللا عليه وآله قد حقّر الدنيا وصغرها مدة للدار فتفىن، وال أجل للقوم فيقضى، منها يف ذكر 

فأعرض عنها بقلبه، وأمات . وعلم أنّ اهللا زواها عنه اختياراً، وبسطها لغريه احتقاراً. وأهون ا وهوا
بلّغ عن . ذكرها عن نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكيال يتخذ منها رياشاً، أو يرجو فيها مقاماً

اً، ونصح ألمته منذراً، ودعا إىل اجلنة مبشراً حنن شجرة النبوة، وحمطّ الرسالة، وخمتلف املالئكة، ربه معذر
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  .ناصرنا وحمبنا ينتظر الرمحة، وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة. ومعادن العلم، وينابيع احلكم

    

  ومن خطبة له عليه السالم

 اإلميان به وبرسوله واجلهاد يف سبيله، فإنه ذروة اإلسالم، إنّ أفضل ما توسل به املتوسلون إىل سبحانه
وصوم شهر . وإيتاء الزكاة فإنها فريضةٌ واجبةٌ. وإقام الصالة فإنها امللّة. وكلمة اإلخالص فإنها الفطرة
 وصلة الرحم،. وحج البيت واعتماره فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب. رمضان فإنه جنةٌ من العقاب

وصدقة العالنية فإنها تدفع ميتة . وصدقة السر فإنها تكفّر اخلطيئة. فإنها مثراةٌ يف املال، ومنسأةٌ يف األجل
  .وصنائع املعروف فإنها تقي مصارع اهلوان. السوء

واقتدوا دى . وارغبوا فيما وعد املتقني فإنّ وعده أصدق الوعد. أفيضوا يف ذكر اهللا فإنه أحسن الذكر
وتعلّموا القرآن فإنه أحسن احلديث، وتفقّهوا . واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن. يكم فإنه أفضل اهلدىنب

وأحسنوا تالوته فإنه أحسن القصص، فإنّ . فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور
ه، بل احلجة عليه أعظم، واحلسرة له العامل العامل بغري علمه كاجلاهل احلائر الذي ال يستفيق من جهل

  .ألزم، وهو عند اهللا ألوم

  ومن خطبة له عليه السالم

    

أما بعد فإني أحذّركم الدنيا فإنها حلوة خضرةٌ حفّت بالشهوات وحتببت بالعاجلة، وراقت بالقليل، 
نافدةٌ . حائلةٌ زائلةٌ.  ضرارةٌغرارةٌ. ال تدوم حربا، وال تؤمن فجعتها. وحتلّت باآلمال، وتزينت بالغرور

 أن تكون كما قال اهللا - إذا تناهت إىل أمنية أهل الرغبة فيها والرضاء ا -ال تعدو . بائدةٌ، أكّالةٌ غوالةٌ
كماٍء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان اهللا " تعاىل سبحانه 

مل يكن امرؤ منها يف حربٍة إالّ أعقبته بعدها عربة، ومل يلق يف سرائها بطناً إالّ  " على كلّ شىٍء مقتدراً
وحرى إذا أصبحت له . ومل تطلّه فيها دمية رخاٍء إالّ هتنت عليه مزنة بالٍء. منحته من ضرائها ظهراً

ال ينال امرؤ من . وىبمنتصرةً أن متسى له متنكّرةً وإن جانب منها اعذوذب واحلوىل أمر منها جانب فأ
. وال ميسي منها يف جناح أمٍن إالّ أصبح على قوادم خوٍف. غضارا رغباً إالّ أرهقته من نوائبها تعباً

من أقلّ منها استكثر . ال خري يف شىٍء من أزوادها إالّ التقوى. غرارةٌ غرور ما فيها، فانيةٌ فاٍن من عليها
كم من واثٍق ا فجعته، وذي طمأنينٍة . ر مما يوبقه، وزال عما قليٍل عنهومن استكثر منها استكث. مما يؤمنه
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سلطاا دولٌ، وعيشها رنق، . وذي أبهٍة قد جعلته حقرياً وذي خنوٍة قد ردته ذليالً. إليها قد صرعته
ا رماموأسبا ،وغذاؤها مسام ،وحلوها صرب ،ا أجاجها بعرض كوٍت. وعذوصحيحها بعرض . حي

ألستم يف مساكن من كان . وجارها حمروب. ملكها مسلوب، وعزيزها مغلوب وموفورها منكوب. سقم
تعبدوا للدنيا أي تعبٍد، . قبلكم أطول أعماراً، وأبقى آثاراً وأبعد آماالً، وأعد عديداً، وأكثف جنوداً

 فهل بلغكم أنّ الدنيا سخت هلم نفساً مثّ ظعنوا عنها بغري زاٍد مبلٍّغ وال ظهٍر قاطٍع. وآثروها أي إيثاٍر
بل أرهقتهم بالقوادح، وأوهنتهم بالقوارع، وضعضعتهم . بفديٍة، أو أعانتهم مبعونٍة أو أحسنت هلم صحبةً

فقد رأيتم تنكّرها ملن دان هلا، . بالنوائب وعفّرم للمناخر، ووطئتهم باملناسم، وأعانت عليهم ريب املنون
وهل زودم إالّ السغب، أو أحلّتهم إالّ الضنك، أو . ظعنوا عنها لفراق األبدوآثرها وأخلد هلا، حتى 

أفهذه تؤثرون أم إليها تطمئنون؟ أم عليها حترصون؟ فبئست . نورث هلم إالّ الظلمة، أو أعقبتهم إالّ الندامة
تاركوها وظاعنون  بأنكم - وأنتم تعلمون -الدار ملن مل يتهمها ومل يكن فيها على وجٍل منها فاعلموا 

محلوا إىل قبورهم فال يدعون ركباناً، وأنزلوا ". من أشد منا قوةً " واتعظوا فيها بالذين قالوا . عنها
وجعل هلم من الصفيح أجنانٌ، ومن التراب أكفانٌ، ومن الرفات جريانٌ، . فال يدعون ضيفاناً. األجداث

إن جيدوا مل يفرحوا، وإن قحطوا مل . وال يبالون مندبةًفهم جريةٌ ال جييبون داعياً، وال مينعون ضيماً، 
حلماء قد . متدانون ال يتزاورون، وقريبون ال يتقاربون. مجيع وهم آحاد، وجريةٌ وهم أبعاد. يقنطوا

ال خيشى فجعهم، وال يرجى دفعهم استبدلوا بظهر األرض . ذهبت أضغام، وجهالء قد ماتت أحقادهم
قد ظعنوا عنها . فجاءوها كما فارقوها، حفاةً عراةً.  وباألهل غربةً، وبالنور ظلمةًبطناً، وبالسعة ضيقاً،

كما بدأنا أول خلٍق نعيده وعداً علينا إنا كنا " بأعماهلم إىل احلياة الدائمة والدار الباقية، كما قال سبحانه 
  ".فاعلني 

  ومن خطبة له عليه السالم ذكر فيها ملك الموت وتوفية النفس

أيلج عليه من .  حتس به إذا دخل مرتالً؟ أم هل تراه إذا توفّى أحداً بل كيف يتوفّى اجلنني يف بطن أمههل
كيف يصف آهله من يعجز . بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته بإذن ربها؟ أم هو ساكن معه يف أحشائها

  .عن صفة خملوق مثله

    ومن خطبة له عليه السالم 

دار هانت على . قد تزينت بغرورها، وغرت بزينتها.  مرتل قلعٍة، وليست بدار جنعٍةوأحذّركم الدنيا فإنها
مل يصفها اهللا تعاىل ألوليائه، . ربها، فخلط حالهلا حبرامها وخريها بشرها، وحياا مبوا، وحلوها مبرها

فما . لب، وعامرها خيربومجعها ينفد، وملكها يس. خريها زهيد، وشرها عتيد. ومل يضن ا على أعدائه
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اجعلوا ما افترض اهللا . خري داٍر تنقض نقض البناء، وعمٍر يفىن فناء الزاد، ومدة تنقطع انقطاع السري
إنّ . وامسعوا دعوة املوت آذانكم قبل أن يدعى بكم. عليكم من طلبكم، واسألوه من أداء حقّه ما سألكم

شتد حزم وإن فرحوا، ويكثر مقتهم أنفسهم وإن الزاهدين يف الدنيا تبكي قلوم وإن ضحكوا، وي
فصارت الدنيا أملك . قد غاب عن قلوبكم ذكر اآلجال، وحضرتكم كواذب اآلمال. اغتبطوا مبا رزقوا

بكم من اآلخرة، والعاجلة أذهب بكم من اآلجلة، وإنما أنتم إخوانٌ على دين اهللا ما فرق بينكم إالّ خبث 
ما بلكم تفرحون باليسري . ال توازرون وال تناصحون، وال تباذلون وال توادونف. السرائر، وسوء الضمائر

ويقلقكم اليسري من الدنيا يفوتكم حتى يتبين . من الدنيا تدركونه وال حيزنكم الكثري من اآلخرة حترمونه
وما . كموكأنّ متاعها باٍق علي. ذلك يف وجوهكم وقلّة صربكم عما زوى منها عنكم كأنها دار مقامكم
قد تصافيتم على رفض اآلجل . مينع أحدكم أن يستقبل أخاه مبا خياف من عيبه إالّ خمافة أن يستقبله مبثله

  .صنيع من قد فرغ من عمله وأحرز رضا سيده. وحب العاجل، وصار دين أحدكم لعقةً على لسانه

  ومن خطبة له عليه السالم

ونستعينه على . حنمده على آالئه كما حنمده على بالئه. كراحلمد هللا الواصل احلمد بالنعم والنعم بالش
: ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه. هذه النفوس البطاء عما أمرت به، السراع إىل مايت عنه

ونؤمن به إميان من عاين الغيوب ووقف على املوعود، إمياناً نفى . علم غري قاصٍر وكتاب غري مغادٍر
ونشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له، وأنّ حممداً عبده ورسوله .  ويقينه الشكإخالصه الشرك

ال خيف ميزانٌ توضعان فيه، وال يثقل . صلى اهللا عليه وآله وسلّم شهادتني تصعدان القول وترفعان العمل
  .ميزانٌ ترفعان عنه

. دعا إليها أمسع داٍع واٍع. د مبلّغٌ ومعاد منجحزا: أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا اليت هي الزاد وا املعاد

  .فأمسع داعيها وفاز واعيها

وألزمت قلوم خمافته، حتى أسهرت لياليهم، وأظمأت . عباد اهللا إنّ تقوى اهللا محت أولياء اهللا حمارمه
ا األمل واستقربوا األجل فبادروا العمل، وكذّبو. فأخذوا الراحة بالنصب، والري بالظمأ. هواجرهم

مثّ إنّ الدنيا دار فناٍء وعناٍء وغٍري وعٍرب فمن الفناء أنّ الدهر موتر قوسه، ال ختطىء . فالحظوا األجل
آكلٌ ال يشبع، . يرمي احلي باملوت، والصحيح بالسقم، والناجي بالعطب. سهامه، وال توسى جراحه

مثّ خيرج إىل اهللا ماالً محل، وال . ا ال يسكنومن العناء أنّ املرء جيمع ما ال يأكل ويبين م. وشارب ال ينقع
. ومن غريها أنك ترى املرحوم مغبوطاً واملغبوط مرحوماً ليس ذلك إالّ نعيماً زلّ، وبؤساً نزل. بناًء نقل

فال أمل يدرك وال مؤمل يترك، فسبحان اهللا . ومن عربها أنّ املرء يشرف على أمله فيقطعه حضور أجله
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فسبحان اهللا ما أقرب احلي من . ال جاٍء يرد، وال ماٍض يرتد. أ ريها وأضحى فيئهاما أغر سرورها وأظم
  .امليت للحاقه به، وأبعد امليت من احلي النقطاعه عنه

    

وكلّ شىٍء من الدنيا مساعه . إنه ليس بشيٌء بشٍر من الشر إالّ عقابه، وليس شىٌء خبٍري من اخلري إالّ ثوابه
فليكفكم من العيان السماع، ومن الغيب . لّ شىٍء من اآلخرة عيانه أعظم من مساعهوك. أعظم من عيانه

فكم من . واعلموا أنّ ما نقص من الدنيا وزاد يف اآلخرة خري مما نقص من اآلخرة وزاد يف الدنيا. اخلرب
كثر مما حرم وما أحلّ لكم أ. إنّ الذي أمرمت به أوسع من الذي يتم عنه. منقوٍص رابٍح ومزيٍد خاسٍر

قد تكفّل لكم بالرزق وأمرمت بالعمل، فال يكونن . فذروا ما قلّ ملا كثر، وما ضاق ملا اتسع. عليكم
املضمون لكم طلبه أوىل بكم من املفروض عليكم عمله، مع أنه واهللا لقد اعترض الشك ودخل اليقني، 

فبادروا . ليكم قد وضع عنكمحتى كأنّ الذي ضمن لكم قد فرض عليكم، وكأنّ الذي قد فرض ع
ما فات من الرزق . العمل وخافوا بغتة األجل، فإنه ال يرجى من رجعة العمر ما يرجى من رجعة الرزق

. وما فات أمس من العمر مل يرج اليوم رجعته، الرجاء مع اجلائي، واليأس مع املاضي. رجى غداً زيادته

  . مسلمونفاّتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إالّ وأنتم

 من خطبة له عليه السالم في االستسقاء

وحتيرت يف مرابضها، وعجت عجيج الثكاىل . اللهم قد انصاحت جبالنا، واغبرت أرضنا، وهامت دوابنا
اللهم . اللهم فارحم أنني اآلنة، وحنني احلانة. على أوالدها، وملّت التردد يف مراتعها، واحلنني إىل مواردها

خرجنا إليك حني اعتكرت علينا حدابري السنني، . ا يف مذاهبها، وأنينها يف مواجلهافارحم حري اللهم
ندعوك حني قنط األنام، ومنع الغمام، . فكنت الرجاء للمبتئس، والبالغ للملتمس. وأخلفتنا خمائل اجلود

السحاب املنبعق، وانشر علينا رمحتك ب. وهلك السوام، أن ال تؤاخذنا بأعمالنا، وال تأخذنا بذنوبنا
اللهم سقيا منك . سحاً وابالً حتيي به ما قد مات، وترد به ما قد فات. والربيع املغدق، والنبات املونق

زاكياً نبتها، ثامراً فرعها، ناضراً ورقها، تنعش ا . حمييةً مرويةً، تامةً عامةً، طيبةً مباركةً، هنيئةً مريعةً
اللهم سقيا منك تعشب ا جنادنا، وجتري ا وهادنا، . مليت من بالدكالضعيف من عبادك، وحتيي ا ا

من . وخيضب ا جنابنا، وتقبل ا مثارنا، وتعيش ا مواشينا، وتندى ا أقاصينا، وتستعني ا ضواحينا
دراراً وأنزل علينا مساء خمضلةً م. بركاتك الواسعة، وعطاياك اجلزيلة على بريتك املرملة، ووحشك املهملة

يدافع الودق منها الودق، وحيفز القطر منها القطر غري خلٍّب برقها، وال جهاٍم عارضها، وال قزٍع . هاطلةً
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رباا، وال شفّان ذهاا، حتى خيصب إلمراعها ادبون، وحييي بربكتها املسنتون، فإنك ترتل الغيث من 
  .بعد ما قنطوا، وتنشر رمحتك وأنت الويلّ احلميد

   ما في هذه الخطبة من الغريبتفسير

: ويقال أيضاً. انصاح الثوب إذا انشق: انصاحت جبالنا أي تشقّقت من احملول، يقال: قوله عليه السالم

: وقوله. وهامت دوابنا أي عطشت، واهليام العطش: وقوله. انصاح النبت وصاح وصوح إذ جف ويبس

 أنضاها السري، فشبه ا السنة اليت فشا فيها اجلدب، قال  وهي الناقة اليت- مجع حدبار -حدابري السنني 
  : ذو الرمة

  على الخسف أو نرمي بها بلداً قفرا  ما تنفك إالّ مناخةً حدابير

وال شفّان ذهاا فإنّ تقديره وال : وقوله. وال قزع رباا القزع القطع الصغار املتفرقة من السحاب: وقوله
  .فحذف ذات العلم السامع به: ان الريح الباردة، والذهاب األمطار اللينةوالشفّ. ذات شفّاٍن ذهاا

  ومن خطبة له عليه السالم

    

فبلّغ رساالت ربه غري واٍن وال مقصٍر، وجاهد يف اهللا أعداءه : أرسله داعياً إىل احلق وشاهداً على اخللق
و تعلمون ما أعلم مما طوى عنكم غيبه، إذاً إمام من أتقى، وبصر من اهتدى منها ل. غري واهٍن وال معذٍّر

ولتركتم أموالكم ال حارس هلا وال . خلرجتم إىل الصعدات تبكون على أعمالكم، وتلتدمون على أنفسكم
ولكنكم نسيتم ما ذكّرمت، وأمنتم ما حذّرمت، . خالف عليها، وهلمت كلّ امرىٍء نفسه ال يلتفت إىل غريها

ولوددت أنّ اهللا فرق واهللا ميامني الرأي، ومراجيح احللم، . ليكم أمركمفتاه عنكم رأيكم، وتشتت ع
مضوا قدماً، على الطريقة فوجفوا على احملجة، فظفروا بالعقىب الدائمة . مقاول باحلق، متاريسك للبغي

كم يأكل خضرتكم ويذيب شحمت. أما واهللا ليسلّطن عليكم غالم ثقيف الذيال امليال. والكرامة الباردة
وهذا القول يومىء به إىل احلجاج، وله مع الزذحة حديث ليس . الوذحة اخلنفساء: أقول. إيٍه أبا وذحة

  .هذا موضع ذكره

  ومن كالم له عليه السالم

تكرمون باهللا على عباده، وال . فال أموال بذلتموها للذي رزقها، وال أنفس خاطرمت ا للذي خلقها
  .وا برتولكم منازل من كان قبلكم، وانقطاعكم عن أوصل إخوانكمفاعترب. تكرمون اهللا يف عباده
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  ومن كالم له عليه السالم

بكم أضرب املدبر، . أنتم األنصار على احلق، واإلخوان يف الدين، واجلنن يوم البأس، والبطانة دون الناس
  . إني ألوىل الناس بالناسفواهللا. فأعينوين مبناصحة خليٍة من الغش سليمٍة من الريب. وأرجو طاعة املقبل

  ومن كالم له عليه السالم

  .وقد مجع الناس وحضهم على اجلهاد فسكتوا ملياً

يا أمري املؤمنني إن سرت سرنا معك، فقال : ما بالكم أخمرسون أنتم ؟ فقال قوم منهم: فقال عليه السالم
مثل هذا ينبغي يل أن أخرج إنما خيرج يف ال سددمت لرشٍد، وال هديتم لقصٍد، أيف : ما بالكم: عليه السالم

مثل هذا رجلٌ ممن أرضاه من شجعانكم وذوي بأسكم، وال ينبغي يل أن أدع اجلند واملصر وبيت املال 
وجباية األرض والقضاء بني املسلمني والنظر يف حقوق املطالبني، مثّ أخرج يف كتيبٍة أتبع أخرى أتقلقل 

وإنما أنا قطب الرحى تدور علي وأنا مبكاين، فإذا فارقته استحار مدارها تقلقل القدح يف اجلفري الفارغ، 
 لو قد حم يل -واهللا لوال رجائي الشهادة عند لقائي العدو . واضطرب ثفاهلا هذا لعمر اهللا الرأي السوء

ة إنه ال غناء يف كثر.  لقربت ركايب، مثّ شخصت عنكم فال أطلبكم ما اختلف جنوب ومشالٌ-لقاؤه 
لقد محلتكم على الطريق الواضح اليت ال يهلك عليها إالّ هالك، من . عددكم مع قلّة اجتماع قلوبكم

  .استقام فإىل اجلنة ومن زلّ فإىل النار

  ومن كالم له عليه السالم

وعندنا أهل البيت أبواب احلكم وضياء . تاهللا لقد علمت تبليغ الرساالت، وإمتام العدات، ومتام الكلمات
. من أخذ ا حلق وغنم، ومن وقف عنها ضلّ وندم. أال وإنّ شرائع الدين واحدةٌ، وسبله قاصدةٌ. مراأل

ومن ال ينفعه حاضر لبه فعاز بع عنه أعجز، وغائبه . اعملوا ليوٍم تذخر له الذخائّر، وتبلى فيه السرائر
وشرا ،وحليتها حديد ،وقعرها بعيد ،ها شديدقوا ناراً حرأعوز وأتأال وإنّ اللسان الصاحل جيعله . ا صديد

  .اهللا للمرء يف الناس خري له من املال يورثه من ال حيمده

  ومن كالم له عليه السالم

    

يتنا عن احلكومة مثّ أمرتنا ا فما ندري أي األمرين أرشد فصفّق : وقد قام إليه رجلٌ من أصحابه فقال
أما واهللا لو أين حني أمرتكم مبا . هذا جزاء من ترك العقدة:  قالعليه السالم إحدى يديه على األخرى مثّ
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أمرتكم به محلتكم على املكروه الذي جيعل اهللا فيه خرياً، فإن استقمتم هديتكم، وإن اعوججتم قومتكم، 
أريد أم أداوي بكم وأنتم دائي، كناقش .وإن أبيتم تداركتكم لكانت الوثقى، ولكن مبن وإىل من؟

اللهم قد ملّت أطباء هذا الداء الدوي، وكلّت الرتعة . لشوكة وهو يعلم أنّ ضلعها معهاالشوكة با
وهيجوا إىل القتال . وقرأوا القرآن فأحكموه. أين القوم الذين دعوا إىل اإلسالم فقبلوه. بأشطان الركي

حفاً زحفاً وصفّاً وأخذوا بأطراف األرض ز. فوهلوا وله اللقاح إىل أوالدها، وسلبوا السيوف أغمادها
مخص . مره العيون من البكاء. ال يبشرون باألحياء، وال يعزون عن املوتى. بعض هلك وبعض جنا. صفّاً

. على وجوههم غربة اخلاشعني. صفر األلوان من السهر. ذبل الشفاه من الدعاء. البطون من الصيام

إنّ الشيطان يسني لكم . يدي على فراقهمفحق لنا أن نظمأ إليهم ونعض األ. أولئك إخواين الذاهبون
واقبلوا . طرقه، ويريد أن حيلّ دينكم عقدةً عقدةً، ويعطيكم باجلماعة الفرقة فاصدقوا عن نزغاته ونفثاته

  .النصيحة ممن أهداها إليكم، وأعقلوها على أنفسكم

 إنكار احلكومة، ومن كالم له عليه السالم قاله للخوارج وقد خرج إىل معسكرهم وهم مقيمون على
فامتازوا فرقتني، : قال. منا من شهد ومنا من مل يشهد: أكلّكم شهد معنا صفّني فقالوا: فقال عليه السالم

أمسكوا : ونادى الناس فقال. فليكن من شهد صفّني فرقةً، ومن مل يشهدها فرقةً حتى أكلم كال بكالمه
مثّ كلّمهم عليه . ، فمن نشدناه شهادةً فليقل بعلمه فيهاعن الكالم وأنصتوا لقويل، وأقبلوا بأفئدتكم إيلّ

إخواننا وأهل : أمل تقولوا عند رفعهم املصاحف حيلةً وغيلةً، ومكراً وخديعةً: السالم بكالٍم طويٍل منه
: فقلت لكم. دعوتنا، استقالونا واستراحوا إىل كتاب اهللا سبحانه، فالرأي القبول منهم والتنفيس عنهم

فأقيموا على شأنكم، وألزموا طريقتكم، . اهره إميانٌ وباطنه عدوانٌ، وأوله رمحةٌ وآخره ندامةٌهذا أمر ظ
وقد كانت . أن أجيب أضلّ، وإن ترك ذلّ: وال تلتفتوا إىل ناعٍق نعق. وعضوا على اجلهاد بنواجذكم

وواهللا .  محلين اهللا ذنبهاهذه الفعلة، وقد رأيتكم أعطيتموها، واهللا لئن أبيتها ما وجبت علي فريضتها، وال
فلقد كنا مع رسول اهللا صلّى . ما فارقته مذ صحبته. وإنّ الكتاب ملعي. إن جئتها إني للمحق الذي يتبع

اهللا عليه وآله وإنّ القتل ليدور على اآلباء واألبناء واإلخوان والقرابات، فما نزداد على كلّ مصيبٍة وشدٍة 
ولكنا إنما أصبحنا نقاتل إخواننا .  احلق، وتسليماً لألمر، وصرباً على مضض اجلراحإالّ إمياناً، ومضياً على

فإذا طمعنا يف خصلٍة، يلّم اهللا ا . يف اإلسالم على ما دخل فيه من الزيغ واالعوجاج والشبهة والتأويل
  .شعثنا ونتداىن ا إىل البقية فيما بيننا رغبنا فيها وأمسكنا عما سواها

م له عليه السالم قاله ألصحابه في ساحة الحربومن كال   
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 نع ذُبالً، فَلْياِنِه فَشوِإخ د ِمنأَح أَى ِمنراللِّقَاِء، و دأْش ِعناطَةَ جبفِْسِه رن ِمن سأَح كُمِرىء ِمنام أَيو
ا يِه كَملَيا علَ ِبهِتِه الَّيت فُضدجِل نأَِخيِه ِبفَضِمثْلَه لَهعاَء اُهللا لَجش فِْسِه، فَلَون نع ذُب . طَاِلب توِإنَّ الْم

اِربالْه هِجزعالَ يو ،ِقيمالْم هفُوتِثيثٌ الَيلُ. حِت الْقَتوالْم مِدِه، ! ِإنَّ أَكْرِن أَِبي طَاِلب ِبياب فْسالَِّذي نو
ية ِبالسبرض اِش الََلْفلَى الِْفرة عِميت نُ ِمنوِف أَه.  

  

 ومن كالم له عليه السالم

قَد خلِّيتم والطَِّريق، . الَ تأْخذُونَ حقّاً، والَ تمنعونَ ضيماً: وكَأَني أَنظُر ِإلَيكُم تِكشونَ كَِشيش الضباِب
  لْمتلَوِمفَالنجاةُ لَلْمقْتِحِم، والْهلَكَةُ لَ

  

  

عليه السالم في حض أصحابه على القتال ومن كالم له  

 
فَقَدموا الداِرع، وأَخروا الْحاِسر، وعضوا علَى االْضراِس فَِإنه أَنبىِللسيوِف عِن الْهاِم، والْتووا ِفي أَطْراِف 

 وغُضوا االْبصار فَِإنه أَربطُ لَلْجأِْش وأسكَن ِللْقُلُوِب، وأَِميتوا االْصوات فَِإنه أطْرد الرماِح فَِإنه أَمور ِلالِْسنِة،
 .ِللْفَشِل

الذِّم املَاِنِعنيو ،اِنكُمعجِدي شا ِإالَّ ِبأَيلُوهعجالَ تا، وِخلُّوهالَ تا وِميلُوهفَالَ ت كُمتايرفَِإنَّ و ،كُمِمن ار
 الَِّذين مقَاِئِق هوِل الْحزلَى نع اِبِرينالص 

 
حفَافَيها، ووراَءها، وأَمامها، الَ يتأَخرونَ عنها فَيسِلموها، والَ يتقَدمونَ : يحفُّونَ ِبراياِتهم، ويكْتِنفُونها

 .علَيها فَيفِْردوها

وايم اِهللا لَِئن . أَجزأَ امرؤ ِقرنه، وآسى أَخاه ِبنفِْسِه، ولَم يِكلْ ِقرنه ِإلَى أَِخيِه فَيجتِمع علَيِه ِقرنه وِقرنُ أَِخيِه
اِميملَه متِة، أَنِف االِْخريس وا ِمنلَمساِجلَِة، الَ تِف الْعيس ِمن متراِر فَرِإنَّ ِفي الِْفر ،ظَماالْع امنالسِب، ورالْع 

 .موِجدةَ اِهللا، والذُّلَّ الالَِّزم، والْعار الْباِقي، وِإنَّ الْفَار لَغير مِزيد ِفي عمِرِه، والَ محجوز بينه وبين يوِمِه
      

واِهللا الََنا أَشوق ! [الْيوم تبلَى االْخبار!  يِرد الْماَء؟ الْجنةُ تحت أَطْراِف الْعواِليمن راِئح ِإلَى اِهللا كَالظَّمآِن
اِرِهمِإلَى ِدي مهِمن ِإلَى ِلقَاِئِهم.[ 
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 .لْهم ِبخطَاياهماللَّهم فَِإنْ ردوا الْحق فَافْضض جماعتهم، وشتت كَِلمتهم، وأَبِس

 ،الِعظَام ِطيحيو ،امالْه فِْلقب يرضو ،ِسيمالن هِمن جرخاك ين ِدرونَ طَعد اِقِفهموم نولُوا عزي لَن مهِإن
اسنا الْمهعبتاِسِر تا ِباملَنومرى يتحو ،اَماالْقدو اِعدوالس ِدرنيى وتح الَِئبا الْحقْفُوهاِئِب، توا ِبالْكَتمجريو ،ر

 اِرِبِهمساِن منِبأَعو ،ِضِهماِحر أَروولُ ِفي نيالْخ قعدى تتحو ،ِميسالْخ لُوهتي ِميسالْخ ِبِبالَِدِهم رجي
اِرِحِهمسمو . 

: متقَاِبالَتها، يقَالُ: نواِحر أَرِضِهم. دق اخلُيولُ ِبحواِفِرها أرضهمت: الدق، أي: الدعق: قال الشريف

أي ،راحنِني فُالن تتاِزلُ بنلُ: مقَابتت. 
      

عليه السالم في معنى الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال ويذم فيه أصحابه، قالعليه  ومن كالم له
 :السالم

 
وهذَا الْقُرآنُ ِإنما هو خطٌّ مستور بين الدفَّتيِن، الَ ينِطق . نا لَم نحكِِّم الرجالَ، وِإنما حكَّمنا الْقُرآنَ     ِإ

 .ِبِلسان، والَ بد لَه ِمن ترجمان، وِإنما ينِطق عنه الرجالُ

ا الْقَوانعا دلَموهانحباِب اِهللا، وقَالَ اُهللا سِكت نع لِّيوتالْم كُِن الْفَِريقن آنَ لَما الْقُرننيب كِّمحِإلَى أَنْ ن فَِإنْ : م
 هدراِبِه، وِبِكت كُمحِإلَى اِهللا أَنْ ن هدوِل، فَرسالرِإلَى اِهللا و وهدء فَرييف ش متعازنذَ تأْخوِل أَنْ نسِإلَى الر

 .فَِإذَا حِكم ِبالصدِق ِفي ِكتاِب اِهللا، فَنحن أَحق الناِس ِبِه، وِإنْ حكم بسنِة رسوِلِه فَنحن أَوالَهم ِبِه; بسنِتِه

لُكُما قَوأَمو :حالً ِفي التأَج مهنيبو كنيب لْتعج ِكيِم؟ِلم 

فَِإنما فَعلْت ذِلك ِليتبين الْجاِهلُ، ويتثَبت الْعاِلم، ولَعلَّ اَهللا أَنْ يصِلح ِفي هِذِه الْهدنِة أَمر هِذِه االُْمِة، والَ 
ِل الْغالَِو قَادنتو ،قِن الْحيبت نلَ عجعا، فَتِبأَكْظَاِمه دخؤتي. 

ِإنَّ أَفْضلَ الناِس ِعند اِهللا من كَانَ الْعملُ ِبالْحق أَحب ِإلَيِه ـ وِإنْ نقَصه وكَرثَه ـ ِمن الْباِطِل وِإنْ جر ِإلَيِه 
 ِإلَى قَوم حيارى عِن الْحق الَ يبِصرونه، استِعدوا ِللْمِسِري! وِمن أَين أُِتيتم؟! فَاِئدةً وزاده، فَأَين يتاه ِبكُم؟

 .وموزِعني ِبالْجوِر الَ يعِدلُونَ ِبِه، جفَاة عِن الِْكتاِب، نكُب عِن الطَِّريِق

 اششا، لَِبئْس حهِإلَي مصتعي اِفروالَ زا، وِبه لَقعِثيقَة يوب متا أَنم 
 

لَقَد لَِقيت ِمنكُم برحاً، يوماً أُناِديكُم ويوماً أُناِجيكُم، فَالَ أحرار ِصدق ِعند ! أُف لَكُم! حرِب أَنتمناِر الْ
 !النداِء، والَ ِإخوانُ ِثقَة ِعند النجاِء
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ن غير تفضيل إلى عليه السالم لما عوتب على تصييره الناس أسوة في العطاء م ومن كالم له
 :السابقات والشرف، قال

 
واِهللا الَ أَطُور ِبِه ما سمر سمري، وما أَمنجم ِفي ! أَتأْمروني أَنْ أَطْلُب النصر ِبالْجوِر ِفيمن ولِّيت علَيِه

 .ف وِإنما الْمالُ مالُ اِهللا لَهملَو كَانَ الْمالُ يل لَسويت بينهم، فَكَي! السماِء نجماً

 :عليه السالم مثّ قال

 أَالَ وِإنَّ ِإعطَاَء الْماِل ِفي غَيِر حقِّه تبِذير وِإسراف، وهو يرفَع صاِحبه ِفي 
 

، ولَم يضِع امرؤ مالَه ِفي غَيِر حقِِّه وِعند غَيِر الدنيا ويضعه ِفي االِخرِة، ويكِْرمه ِفي الناِس ويِهينه ِعند اِهللا
أَهِلِه ِإالَّ حرمه اُهللا شكْرهم وكَانَ ِلغيِرِه ودهم، فَِإنْ زلَّت ِبِه النعلُ يوماً فَاحتاج ِإىل معونِتِهم فَشر خِليل 

  !وأَالْم خِدين

  

 .  

   له عليه السالم للخوارج أيضاومن كالم

فإن أبيتم إالّ أن تزعموا أني أخطأت وضللت، فلم تضلّلون عامة أمة حممٍد صلّى اهللا عليه وآله بضاليل، 
سيوفكم على عواتقكم تضعوا مواضع الربء والسقم، وختلطون . وتأخذوم خبطأي، وتكفّروم بذنويب

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله رجم الزاين احملصن مثّ صلّى عليه مثّ وقد علمتم أنّ. من أذنب مبن مل يذنب
مثّ قسم عليهما من الفيء . وقطع السارق وجلد الزاين غري احملصن. وقتل القاتل وورث أهله. ورثه أهله

 ونكحا املسلمات، فأخذهم رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله بذنوم، وأقام حق اهللا فيهم، ومل مينعهم

مثّ أنتم شراء الناس، ومن رمى به الشيطان مراميه، . سهمهم من اإلسالم، ومل خيرج أمساءهم من بني أهله
حمب يذهب به احلب إىل غري احلق، ومبغض مفرطٌ يذهب به : وسيهلك يف صنفان. وضرب به تيهه

السواد األعظم فإنّ يد اهللا على البغض إىل غري احلق، وخري الناس يفّ حاالً النمط األوسط، فالزموه والزموا 
وإياكم والفرقة فإنّ الشاذّ من الناس للشيطان كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب أال من دعا إىل . اجلماعة

هذه الشعار فاقتلوه ولو كان حتت عماميت هذه وإنما حكم احلكمان ليحييا ما أحيا القرآن ومييتا ما أمات 
فإن جرنا القرآن إليهم اتبعناهم، وإن جرهم إلينا . ه، وإماتته االفتراق عنهوإحياؤه االجتماع علي. القرآن
 جبراً، وال ختلتكم عن أمركم وال لبسته عليكم، إنما اجتمع رأي مألكم - ال أبالكم -فلم آت . اتبعونا
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انه، وكان اجلور على اختيار رجلني أخذنا عليهما أن ال يتعديا القرآن فتاها عنه، وتركا احلق ومها يبصر
 سوء رأيهما - يف احلكومة بالعدل والصمد للحق -وقد سبق استثناؤنا عليهما . هوامها فمضيا عليه

  .وجور حكمهما

  ومن كالم له عليه السالم فيما يخبر به من المالحم بالبصرة

. وال مححمة خيٍليا أحنف كأني به وقد سار باجليش الذي ال يكون له غبار وال جلب، وال قعقعة جلٍم، 

ويلٌ : مثّ قال عليه السالم. يثريون األرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام يومي بذلك إىل صاحب الزنج
لسكككم العامرة، والدور املزخرفة اليت هلا أجنحةٌ كأجنحة النسور، وخراطيم كخراطيم الفيلة، من 

لدنيا لوجهها، وقادرها بقدرها، وناظرها أنا كاب ا. أولئك الذين ال يندب قتيلهم، وال يفتقد غائبهم
  .بعينها

منه، ويومي به إىل وصف األتراك كأني أراهم قوماً كأنّ وجوههم اانّ املطرقة، يلبسون السرق 
ويكون هناك استحرار قتٍل حتى ميشي اروح على املقتول، ويكون . والديباج، ويتعقبون اخليل العتاق

لقد أعطيت يا أمري املؤمنني علم الغيب، فضحك عليه : ال له بعض أصحابهاملفلت أقلّ من املأسور فق
وإنما . يا أخا كلٍب ليس هو بعلم غيٍب، وإنما هو تعلّم من ذي علٍم: السالم، وقال للرجل وكان كلبياً

حانه ما يف اآلية، فيعلم سب" إنّ اهللا عند علم الساعة " علم الغيب علم الساعة وما عدد اهللا سبحانه بقوله 
األرحام من ذكٍر أو أنثى، وقبيٍح أو مجيٍل، وسخي أو خبيٍل، وشقي أو سعيد، ومن يكون يف النار حطباً، 

فهذا علم الغيب الذي ال يعلمه أحد إال اهللا، وما سوى ذلك فعلم علّمه اهللا . أو يف اجلنان للنبيين مرافقاً
  .ضطم عليه جواحنينبيه فعلّمنيه، ودعا يل بأن يعيه صدري، وت

 من خطبة له عليه السالم في ذكر المكاييل والموازين

    

أجلٌ منقوص وعملٌ . مؤجلون ومدينون مقتضون.  وما تأملون من هذه الدنيا أثوياء-عباد اهللا، إنكم 
، وال وقد أصبحتم يف زمٍن ال يزداد اخلري فيه إالّ إدباراً. فرب دائٍب مضيع، ورب كادٍح خاسر. حمفوظٌ

فهذا أوانٌ قويت عدته، وعمت مكيدته، وأمكنت . الشر إالّ إقباالً، وال الشيطان يف هالك الناس إالّ طمعاً
اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبصر إالّ فقرياً يكابد فقراً، أو غنياً بدل نعمة اهللا . فريسته

أين خياركم . رداً كأنّ بأذنه عن مسع املواعظ وقراًكفراً، أو خبيالً اتخذ البخل حبق اهللا وفراً، أو متم
أليس قد . وصلحاؤكم وأين أحراركم ومسحاؤكم وأين املتورعون يف مكاسبهم، واملترتّهون يف مذاهبهم
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وهل خلقتم إالّ يف حثالٍة ال تلتقي بذمتهم الشفتان، . ظعنوا مجيعاً عن هذه الدنيا الدنية والعاجلة املنغصة
ظهر الفساد فال منكر مغير، وال زاجر . لقدرهم، وذهاباً عن ذكرهم، فإنا هللا وإنا إليه راجعوناستصغاراً 

أوليائه عنده؟ هيهات ال خيدع اهللا عن . مزدجر أفبهذا تريدون أن جتاوروا اهللا يف دار قدسه، وتكونوا أعز
لتاركني له، والناهني عن املنكر العاملني لعن اهللا اآلمرين باملعروف ا. جنته، وال تنال مرضاته إالّ بطاعته

  .به

  ومن كالم له عليه السالم ألبي ذر رحمه اهللا لما خرج إلى الربذة

يا أبا ذر، إنك غضبت هللا فارج من غضبت له، إنّ القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك 
أحوجهم إىل ما منعتهم وما أغناك عما فما . يف أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم مبا خفتهم عليه

ولو أنّ السموات واألرضني كانتا على عبٍد رتقاً مثّ اتقى . وستعلم من الرابح غداً، واألكثر حسداً. منعوك
فلو قبلت دنياهم ألحبوك، . اهللا جلعل اهللا منهما خمرجاً، وال يؤنسنك إالّ احلق، وال يوحشنك إالّ الباطل

  .منوكولو قرضت منها أل

الشاهدة أبدام، والغائبة عنهم . ومن كالم له عليه السالم أيتها النفوس املختلفة والقلوب املتشتتة
عقوهلم، أظأركم على احلق وأنتم تنفرون عنه نفور املعزى من وعوعة األسد، هيهات أن أطلع بكم سرار 

ه مل يكن ا. العدل، أو أقيم اعوجاج احلقك تعلم أنإن ا منافسةً يف سلطاٍن وال التماس اللهملذي كان من
فيأمن املظلومون من . شيٍء من فضول احلطام، ولكن لنرد املعامل من دينك، ونظهر اإلصالح يف بالدك

اللهم إني أول من أناب ومسع وأجاب، مل يسبقين إالّ رسول اهللا عليه . عبادك، وتقام املعطّلة من حدودك
علمتم أنه ال ينبغي أن يكون الوايل على الفروج والدماء واملغامن واألحكام وإمامة وآله وسلّم بالصالة وقد 

املسلمني البخيل فتكون يف أمواهلم مته، وال اجلاهل فيضلّهم جبهله، وال اجلايف فيقطعهم جبفائه، وال 
دون املقاطع، وال اخلائف للدول فيتخذ قوماً دون قوٍم، وال املرتشي يف احلكم فيذهب باحلقوق ويقف ا 

  .املعطّل للسنة فيهلك األمة

  ومن خطبة له عليه السالم

العامل مبا تكن . احلاضر لكلّ سريرٍة. الباطن لكلّ خفيٍة. حنمده على ما أخذ وأعطى، وعلى ما أبلى وابتلى
 فيها السر اإلعالن ونشهد أن ال إله غريه، وأنّ حممداً جنيبه وبعيثه شهادةً يوافق. الصدور وما ختون العيون

وما هو إالّ املوت أمسع داعيه وأعجل . والقلب اللسان منها فإنه واهللا اجلد ال اللعب، واحلق ال الكذب
وحذر اإلقالل وأمن . فال يغرنك سواد الناس من نفسك، فقد رأيت من كان قبلك ممن مجع املال. حاديه
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 املوت فأزعجه عن وطنه، وأخذه من مأمنه، حمموالً العواقب، طول أمٍل واستبعاد أجٍل، كيف نزل به
أما رأيتم الذين . على أعواد املنايا، يتعاطى به الرجال الرجال، محالً على املناكب وإمساكاً باألنامل
وصارت أمواهلم . يأملون بعيداً ويبنون مشيداً وجيمعون كثرياً، أصبحت بيوم قبوراً، وما مجعوا بوراً

فمن أشعر التقوى قلبه . هم لقوٍم آخرين، ال يف حسنٍة يزيدون، وال من سيئٍة يستعتبونللوارثني، وأزواج
فإنّ الدنيا مل ختلق لكم دار مقاٍم، بل خلقت . فاهتبلوا هبلها، واعملوا للجنة عملها. برز مهله وفاز عمله

  .وقربوا الظهور للزيال. فكونوا منها على أوفاٍز. لكم جمازاً لتزودوا منها األعمال إىل دار القرار

  ومن خطبة له عليه السالم

 ها، وقذفت إليه السموات واألرضون مقاليدها، وسجدت له بالغدووانقادت له الدنيا واآلخرة بأزمت
وقدحت له من قضباا النريان املضيئة، وآتت أكلها بكلماته الثمار اليانعة . واآلصال األشجار الناضرة

أظهركم ناطق ال يعي لسانه، وبيت ال دم أركانه، وعز ال زم أعوانه منها أرسله منها وكتاب اهللا بني 
على حني فترٍة من الرسل وتنازع من األلسن، فقفّى به الرسل، وختم به الوحي، فجاهد يف اهللا املدبرين 

 والبصري ينفذها بصره عنه والعادلني به منها وإنما الدنيا منتهى بصر األعمى، ال يبصر مما وراءها شيئاً،
والبصري منها متزود، واألعمى هلا . فالبصري منها شاخص، واألعمى إليها شاخص. ويعلم أنّ الدار وراءها

منها واعلموا أنه ليس من شيء إالّ ويكاد صاحبه يشبع منه وميلّه إالّ احلياة فإنه ال جيد له يف املوت . متزود
ة اليت هي حياة للقلب امليت، وبصر للعني العمياء، ومسع لألذن الصماء، وإنما ذلك مبرتلة احلكم. راحة

كتاب اهللا تبصرون به، وتنطقون به، وتسمعون به وينطق بعضه . وري للظمآن وفيها الغىن كلّه والسالمة
رعى قد اصطلحتم على الغلّ فيما بينكم، ونبت امل. ببعٍض، ال خيتلف يف اهللا، وال خيالف بصاحبه عن اهللا

لقد استهان بكم اخلبيث، وتاه . وتصافيتم على حب اآلمال، وتعاديتم يف كسب األموال. على دمنكم
  .بكم الغرور، واهللا املستعان على نفسي وأنفسكم

  ومن كالم له عليه السالم

وقد شاوره عمر بن اخلطاب يف اخلروج إىل غزو الروم بنفسه وقد توكّل اهللا ألهل هذا الدين بإعزاز 
حي الميوت : حلوزة، وستر العورة والذي نصرهم وهم قليا ال ينتصرون، ومنعهم وهم قليلٌ ال ميتنعونا

إنك مىت تِسر إىل هذا العدو بنفسك فتلقهم بشخصك فتنكب ال تكن للمسلمني كانفةٌ دون أقصى 
بالء والنصيحة، فإن فابعث إليهم رجالً حمرباً، واحفز معه أهل ال. ليس بعدك مرجع يرجعون إليه. بالدهم

  .أظهر اهللا فذاك ما حتب، وإن تكن األخرى كنت ردءاً للناس ومثابةً للمسلمني
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  ومن كالم له عليه السالم

وقد وقعت مشاجرةٌ بينه وبني عثمان فقال املغرية بن األخنس لعثمان أنا أكفيكه فقال علي كرم اهللا 
يت ال أصل هلا وال فرع، أنت تكفيين؟ واهللا ما أعز اهللا من يا بن اللعني األبتر، والشجرة ال: وجهه للمغرية

اخرج عنا أبعد اهللا نواك، مثّ أبلغ جهدك فال أبقى اهللا عليك إن . أنت ناصره، وال قام من أنت منهضه
  .أبقيت

  ومن كالم له عليه السالم

أيها .  تريدونين ألنفسكمإني أريدكم هللا وأنتم. مل تكن بيعتكم إياي فلتةً، ليس أمري وأمركم واحداً
الناس أعينوين على أنفسكم، وامي اهللا ألنصفن املظلوم من ظامله، وألقودنّ الظامل خبزامته، حتى أورده منهل 

  .احلق وإن كان كارهاً

. ومن كالم له عليه السالم يف معىن طلحة والزبري واهللا ما أنكروا علي منكراً، وال جعلوا بيين وبينهم نصفاً

فإن كنت شريكهم فيه فإنّ هلم نصيبهم منه، وإن . هم ليطلبون حقّاً هم تركوه، ودماً هم سفكوهوإن
إنّ معي لبصرييت ما لبست وال . وإنّ عدهلم للحكم على أنفسهم. كانوا ولوه دوين فما الطلبة إالّ قبلهم

ها للفئة الباغية فيها احلما واحلمة، والشبهة املغدفة. لبس عليوإنّ . وإنوقد زاح الباطل عن . األمر لواضح
نصابه، وانقطع لسانه عن شغبه وامي اهللا ألفرطن هلم حوضاً أنا ماحته ال يصدرون عنه بري، وال يعبون 

  .بعده يف حسٍي

قبضت كفي فبسطتموها، . منه فأقبلتم إيلّ إقبال العوذ املطافيل على أوالدها، تقولون البيعة البيعة
فاحلل ما عقدا، . تموها اللهم إنهما قطعاين وظلماين، ونكثا بيعيت، وألّا الناس عليونازعتكم يدي فحاذب

ولقد استثبتهما قبل القتال، واستأنيت ما أمام . وال حتكم هلما ما أبرما، وأرمها املساءة فيما أمال وعمال
  .الوقاع، فغمطا النعمة وردا العافية

لى ذكر الالحمومن خطبة له عليه السالم يومي فيها إ   

يعطف اهلوى على اهلدى إذا عطفوا اهلدى على اهلوى، ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على 
  .الرأي

أال . منها حتى تقوم احلرب بكم على ساٍق بادياً نواجذها، مملوءةً أخالفها، حلواً رضاعها، علقماً عاقبتها
 الوايل من غريها عماهلا على مساوي أعماهلا وخترج له  يأخذ- وسيأيت غد مبا ال تعرفون -ويف غٍد 

  .وحييي ميت الكتاب والسنة. فرييكم كيف عدل السرية. األرض أفاليذ كبدها، وتلقي إليه ِسلماً مقاليدها
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منها كأني به قد نعق بالشام وفحص براياته يف ضواحي كوفان، فعطف عليها عطف الضروس، وفرش 
واهللا . بعيد اجلولة، عظيم الصولة. فغرت فاغرته، وثقلت يف األرض وطأتهقد . األرض بالرؤوس

ليشردنكم يف أطراف األرض حتى اليبقى منكم إالّ قليلٌ كالكحل يف العني، فال تزالون كذلك حتى 
فالزموا السنن القائمة واآلثار البينة والعهد القريب الذي عليه باقي . تؤوب إىل العرب عوازب أحالمها

  .واعلموا أنّ الشيطان إنما يسني لكم طرقه لتتبعوا عقبه. لنبوةا

 ومن كالم له عليه السالم في وقت الشورى

عسى أن تروا . مل يسرع أحد قبلي إىل دعوة حق، وصلة رحٍم، وعائدة كرٍم فامسعوا قويل، وعوا منطقي
د، حتى يكون بعضكم أئمةً ألهل هذا األمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف، ختان فيه العهو

  .الضاللة، وشيعةً ألهل اجلهالة

ومن كالم له عليه السالم يف النهي عن عيب الناس وإنما ينبغي ألهل العصمة واملصنوع إليهم يف السالمة 
أن يرمحوا أهل الذنوب واملعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم واحلاجز هلم عنهم، فكيف بالعائب 

أما ذكر موضع ستر اهللا عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه . أخاً وعيره ببلواهالذي عاب 
به وكيف يذمه بذنٍب قد ركب مثله، فإن مل يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى اهللا فيما سواه مما 

  . عيب الناس أكربوامي اهللا لئن مل يكن عصاه يف الكبري وعصاه يف الصغري جلرأته على. هو أعظم منه

يا عبد اهللا، ال تعجل يف عيب أحٍد بذنبه فلعلّه مغفور له، وال تأمن على نفسك صغري معصيٍة فلعلّك 
فلنكفف من علم منكم عيب غريه ملا يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغالً له على . معذّب عليه

  .معافاته مما ابتلى به غريه

  ومن كالم له عليه السالم

فيه أقاويل الرجالأي ه قد يرمي . ها الناس من عرف من أخيه وثيقة ديٍن وسداد طريٍق فال يسمعنأما إن
وشهيد والباطل . الرامي وختطيء السهام وحييل الكالم، وباطل ذلك يبور واهللا مسيع ه ليس بني احلقأما إن

:  ووضعها بني أذنه وعينه مثّ قالإالّ أربع أصابع فسئل عليه السالم عن معىن قوله هذا فجمع أصابعه

  .الباطل أن تقول مسعت واحلق أن تقول رأيت

  ومن كالم له عليه السالم
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وليس لواضع املعروف يف غري حقّه وعند غري أهله من احلظّ فيما أتى إالّ حممدة اللئام، وثناء األشرار، 
فمن آتاه اهللا ماالً فليصل به !.  خبيلٌما أجود يده وهو عن ذات اهللا. ومقالة اجلهاّل، مادام منعماً عليهم

القرابة وليحسن منه الضيافة، وليفك به األسري والعاين، وليعط منه الفقري والغارم، وليصرب نفسه على 
احلقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإنّ فوزاً ذه اخلصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل اآلخرة إن شاء 

  .اهللا

لسالم في االستسقاءومن خطبة له عليه ا  

أال وإنّ األرض اليت حتملكم والسماء اليت تظلّكم مطيعتان لربكم، وما أصبحتا جتودان لكم بربكتهما 
توجعاً لكم وال زلفةً إليكم وال خلٍري ترجوانه منكم، ولكن أمرتا مبنافعكم فأطاعتا، وأقيمتا على حدود 

  .مصاحلكم فقامتا

    

ألعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس الربكات، وإغالق خزائن اخلريات، ليتوب إنّ اهللا يبتلي عباده عند ا
ويزدجر مزدجر ،ويتذكّر متذكّر ،ويقلع مقلع وقد جعل اهللا سبحانه االستغفار سبباً لدرور الرزق . تائب

أمواٍل وبنني استغفروا ربكم إنه كان غفّاراً يرسل السماء عليكم مدراراً وميددكم ب: " ورمحة اخللق فقال
فرحم اهللا امرأً استقبل توبته، واستقال خطيئته، وبادر منيته اللهم إنا خرجنا إليك من حتت األستار " 

واألكنان، وبعد عجيج البهائم والولدان، راغبني يف رمحتك، وراجني فضل نعمتك، وخائفني من عذابك 
 لكنا بالسنني، وال تؤاخذنا مبا فعل السفهاء اللهم فاسقنا غيثك وال جتعلنا من القانطني، وال. ونقمتك

اللهم إنا خرجنا إليك نشكو إليك ما ال خيفى عليك حني أجلأتنا املضايق الوعرة، . منا يا أرحم الرامحني
اللهم إنا نسألك أن . وأجاءتنا املقاحط ادبة، وأعيتنا املطالب املتعسرة، وتالمحت علينا الفنت املستصعبة

انشر علينا غيثك، . وال ختاطبنا بذنوبنا، وال تقايسنا بأعمالنا. نا خائبني، وال تقلبنا وامجنيال ترد اللهم
. واسقنا سقياً نافعةً مرويةً معشبةً تنبت ا ما قد فات، وحتيي ا ما قد مات. وبركتك، ورزقك ورمحتك

وتستورق األشجار، وترخص األسعار إنك . نافعةً احليا، كثرية اتىن، تروي ا القيعان، وتسيل البطنان
على ما تشاء قدير.  

  ومن خطبة له عليه السالم

بعث اهللا رسله مبا خصهم به من وحيه، وجعلهم حجةً له على خلقه، لئال جتب احلجة هلم بترك اإلعذار 
ه جهل ما أخفوه أال إنّ اهللا قد كشف اخللق كشفةً، ال أن. فدعاهم بلسان الصدق إىل سبيل احلق. إليهم
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من مصون أسراهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عمالً، فيكون الثواب جزاًء والعقاب 
أين الذين زعموا أنهم الراسخون يف العلم دوننا، كذباً وبغياً علينا أن رفعنا اهللا ووضعهم، وأعطانا . بواًء

إنّ األئمة من قريٍش غرسوا يف هذا .  العمىبنا يستعطى اهلدى ويستجلى. وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم
وال تصلح على سواهم، وال تصلح الوالة من غريهم منها آثروا عاجالً وأخروا آجالً، . البطن من هاشٍم

كأني أنظر إىل فاسقهم وقد صحب املنكر فألفه، وبسئ به ووافقه، حتى . وتركوا صافياً وشربوا آجناً
أو كوقع النار يف اهلشيم . مثّ أقبل مزبداً كالتيار ال يبايل ما غرق. خالئقهشابت عليه مفارقه، وصبغت به 

أين القلوب . أين العقول املستصحبة مبصابيح اهلدى، واألبصار الالّحمة إىل منار التقوى. ال حيفل ما حرق
م علم اجلنة ورفع هل. ازدمحوا على احلطام وتشاحوا على احلرام. اليت وهبت هللا وعوقدت على طاعة اهللا

ودعاهم . دعاهم ربهم فنفروا وولّوا. والنار فصرفوا عن اجلنة وجوههم، وأقبلوا إىل النار بأعماهلم
  .الشيطان فاستجابوا وأقبلوا

  ومن كالم له عليه السالم

. صصأيها الناس، إنما أنتم يف هذه الدنيا غرض تنتضل فيه املنايا، مع كلّ جرعٍة شرق، ويف كلّ أكلٍة غ

وال . ال تنالون منها نعمةً إالّ بفراق أخرى، وال يعمر معمر منكم يوماً من عمره إالّ دم آخر من أجله
وال يتجدد له جديد . وال حييي له أثر إالّ مات له أثر. جتدد له زيادةٌ يف أكله إالّ بنفاد ما قبلها من رزقه

وقد مضت أصول حنن فروعها فما . تةٌ إالّ وتسقط منه حمصودةٌوال تقوم له ناب. إالّ بعد أن خيلق له جديد
إنعوازم . فاتقوا البدع والزموا املهيع. بقاء فرٍع بعد ذهاب أصله منها وما أحدثت بدعةٌ إالّ ترك ا سنةٌ

  .وإنّ حمدثاا شرارها. األمور أفضلها

  ومن كالم له عليه السالم

ص لقتال الفرس بنفسه إنّ هذا األمر مل يكن نصره وال خذالنه وقد استشاره عمر بن اخلطاب يف الشخو
. وهو دين اهللا الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده، حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع. بكثرٍة وال قلٍّة

ومكان القيم باألمر مكان النظام من اخلرز . واهللا منجز وعده وناصر جنده. وحنن على موعوٍد من اهللا
والعرب اليوم وإن كانوا قليالً . فإن انقطع النظام تفرق وذهب، مثّ مل جيتمع حبذافريه أبداً.  ويضمهجيمعه

فكن قطباً، واستدر الرحى بالعرب، وأصلهم دونك نار . فهم كثريون باإلسالم وعزيزون باالجتماع
 حتى يكون ما احلرب، فإنك إن شخصت من هذه األرض انتفضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها،

  .تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بني يديك
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 إنّ األعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد
فأما ما ذكرت من مسري القوم إىل قتال املسلمني فإنّ اهللا سبحانه هو أكره . لكلبهم عليك وطمعهم فيك

وأما ما ذكرت من عددهم فإنا مل نكن نقاتل فيما مضى . منك، وهو أقدر على تغيري ما يكرهملسريهم 
  .بالكثرة، وإنما كنا نقاتل بالنصر واملعونة

  ومن خطبة له عليه السالم

فبعث حممداً صلّى اهللا عليه وآله باحلق ليخرج عباده من عبادة األوثان إىل عبادته، ومن طاعة الشيطان إىل 
عته، بقرآٍن قد بينه وأحكمه، ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه، وليقروا به إذ جحدوه، وليثبتوه بعد إذ طا

. فتجلّى سبحانه هلم يف كتابه من غري أن يكونوا رأوه مبا أراهم من قدرته، وخوفهم من سطوته. أنكروه

ليكم من بعدي زمانٌ ليس وإنه سيأيت ع. وكيف حمق من حمق باملثالت، واحتصد من احتصد بالنقمات
وليس عند أهل . فيه شيٌء أخفى من احلق وال أظهر من الباطل، وال أكثر من الكذب على اهللا ورسوله

وال يف . ذلك الزمان سلعةٌ أبور من الكتاب إذا تلي حق تالوته، وال أنفق منه إذا حرف عن مواضعه
فالكتاب . فقد نبذ الكتاب محاته، وتناساه حفظته. كرالبالد شيٌء أنكر من املعروف، وال أعرف من املن

وأهله يف ذلك الزمان يف الناس وليسا فيهم، ومعهم وليسا معهم، ألنّ الضاللة ال توافق اهلدى وإن 
فلم . كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم. وافترقوا عن اجلماعة. فاجتمع القوم على الفرقة. اجتمعا

ومن قبل ما مثّلوا بالصاحلني كلّ مثلٍة، ومسوا .  امسه، وال يعرفون إالّ خطّه وزبرهيبق عندهم منه إالّ
  .صدقهم على اهللا فريةً، وجعلوا يف احلسنة عقوبة السيئة

وإنما هلك من كان قبلكم بطول آماهلم وتغيب آجاهلم، حتى نزل م املوعود الذي ترد عنه املعذرة، 
  . القارعة والنقمةوترفع عنه النوبة، وحتلّ معه

أيها الناس إنه من استنصح اهللا وفِّق، ومن اتخذ قوله دليالً هِدي لليت هي أقوم فإنّ جار اهللا آمن، وعدوه 
ه ال ينبغي ملن عرف عظمة اهللا أن يتعظّم، فإنّ رفعة الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له، . خائفوإن

فال تنفروا من احلق ِنفار الصحيح من األجرب، . ن يستسلموا لهوسالمة الذين يعلمون ما قدرته أ
واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا مبيثاق . والباري من ذي السقم

فالتمسوا ذلك من عند أهله . الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن متسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه
هم الذين خيربكم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم . لعلم موت اجلهلفإنهم عيش ا
  .ال خيالفون الدين وال خيتلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق، وصامت ناطق. عن باطنهم
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  ومن خطبة له عليه السالم في ذكر أهل البصرة

. تاّن إىل اهللا حببٍل، وال ميدان إليه بسبٍبكلّ واحٍد منهما يرجو األمر له ويعطفه عليه دون صاحبه، ال مي

واهللا لئن أصابوا الذي يريدون . وعما قليٍل يكشف قناعه به. كلّ واحٍد منهما حامل ضب لصاحبه
فقد سنت هلم السنن . قد قامت الفئة الباغية فأين احملتسبون. لينتزعن هذا نفس هذا، وليأتني هذا على هذا

واهللا ال أكون كمستمع اللدم يسمع الناعي وحيضر . لّ ضلٍّة علّةٌ، ولكلّ ناكٍث شبهةٌولك. وقدم هلم اخلرب
  .الباكي مثّ ال يعترب

  ومن كالم له عليه السالم قبل موته

كم اطّردت . واهلرب منه موافاته. واألجل مساق النفس. أيها الناس كلّ امرٍئ الٍق ما يفر منه يف فراره
فاهللا ال تشركوا : أما وصيتي. علم خمزونٌ. هيهات.  هذا األمر فأىب اهللا إالّ إخفاءهاأليام أحبثها عن مكنون

. أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين املصباحني. وحممد صلّى اهللا عليه وآله فال تضيعوا سنته. به شيئاً

  .وخفّف عن اجلهلة. محل كلّ امرٍئ منكم جمهوده. وخالكم ذم ما مل تشردوا

وإمام عليم ،قومي ودين ،رحيم غفر اهللا . وغداً مفارقكم. وأنا اليوم عربةٌ لكم. أنا باألمس صاحبكم. رب
  .يل ولكم

    

وحتت . وإن تدحض القدم فإنما كنا يف أفياء أغصاٍن، ومهب رياٍح. إن تثبت الوطأة يف هذه املزلّة فذاك
وإنما كنت جاراً جاوركم بدين أياماً، .  األرض خمطّهاظلّ غماٍم اضمحلّ يف اجلو متلفّقها، وعفا يف

ليعظكم هدوى، وخفوت أطرايف، . ساكنةً بعد حراٍك، وصامتةً بعد نطٍق: وستعقبون مني جثّةً خالًء
وداعيكم وداع امرٍئ مرصٍد . وسكون أطرايف، فإنه أوعظ للمعتربين من املنطق البليغ والقول املسموع

  أيامي ويكشف لكم عن سرائري، وتعرفونين بعد خلو مكاين وقيام غريي مقامي للتالقي، غداً ترون 

  ومن خطبة له عليه السالم يومي فيها إلى ذكر المالحم

وال . فال تستعجلوا ما هو كائن مرصد. وأخذوا مييناً ومشاالً طعناً يف مسالك الغي، وتركاً ملذاهب الرشد
وما أقرب اليوم من تباشري . مستعجٍل مبا إن أدركه ود أنه مل يدركهفكم من . تستبطئوا ما جييء به الغد

أال ومن أدركها منا يسري فيها . ودنو من طلعة ما ال تعرفون. يا قوم هذا إبان ورود كلّ موعوٍد. غٍد
صدعاً، بسراٍج منٍري، وحيذو فيها على مثال الصاحلني ليحلّ فيها ربقاً، ويعتق رقّاً، ويصدع شعباً، ويشعب 

جتلى . مثّ ليشحذنّ فيها قوم شحذ القني النصل. يف سترٍة عن الناس ال يبصر القائف أثره ولو تابع نظره
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منها وطال األمد . ويغبقون كأس احلكمة بعد الصبوح. ويرمى بالتفسري يف مسامعهم. بالترتيل أبصارهم
، واستراح قوم إىل الفنت، وأشالوا عن م ليستكملوا اخلزي، ويستوجبوا الغري، حتى إذا اخلولق األجل

حتى إذا وافق وارد القضاء . ومل يستعظموا بذل أنفسهم يف احلق. ومل مينوا على اهللا بالصرب. لقاح حرم
حتى إذا قبض اهللا رسوله . انقطاع مدة البالء محلوا بصائرهم على أسيافهم، ودانوا لربهم بأمر واعظهم

وغالتهم السبل، واتكلوا على الوالئج ووصلوا غري الرحم، . ع قوم على األعقابصلّى اهللا عليه وآله رج
معادن كلّ . وهجروا السبب الذي أمروا مبودته، ونقلوا البناء عن رص أساسه، فبنوه يف غري موضعه

  .خطيئٍة، وأبوب كلّ ضارٍب يف غمرٍة

من منقطع إىل الدنيا راكٍن، أو مفارٍق : نقد ماروا يف احلرية، وذهلوا يف السكرة على سنٍة من آل فرعو
  .للدين مبايٍن

  ومن خطبة له عليه السالم

وأشهد أن ال إله إالّ . وأمحد اهللا وأستعينه على مداحر الشيطان ومزاجره، واالعتصام من حبائله وخماتله
أضاءت به البالد بعد . ال يوازي فضله، وال جيرب فقده. اهللا وأشهد أنّ حممداً عبده ورسوله وجنيبه وصفوته
حييون . والناس يستحلّون احلرمي، ويستدلون احلكيم. الضاللة املظلمة، واجلهالة الغالبة، واجلفوة اجلافية

فاتقوا سكرات النعمة، . مثّ إنكم معشر العرب أغراض باليا قد اقتربت. على فترٍة، وميوتون على كفرٍة
عشوة، واعوجاج الفتنة عند طلوع جنينها، وظهور كمينها، وتثبتوا يف قتام ال. واحذروا بوائق النقمة

شباا كشباب الغالم . تبدأ يف مدارج خفيٍة، وتؤول إىل فظاعٍة جليٍة. وانتصاب قطبها ومدار رحاها
يتنافسون يف . أوهلم قائد آلخرهم وآخرهم مقنٍد بأوهلم. تتوارثها الظلمة بالعهود. وآثارها كآثار السالم

أ التابع من املتبوع، والقائد من املقود. ٍةدنيا دنيفيتزايلون . ويتكالبون على جيفٍة مرحيٍة، عن قليٍل يترب
فتزيغ قلوب . مثّ يأيت بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف، والقاصمة الزحوف. بالبغضاء، ويتالعنون عند اللقاء

من . ا، وتلتيس اآلراء عند جنومهاوختتلف األهواء عند هجومه. بعد استقامٍة، وتضلّ رجالٌ بعد سالمٍة
قد اضطرب معقود . يتكادمون فيها تكادم احلمر يف العانة. أشرف هلا قصمته ومن سعى فيها حطمته

وتدق أهل البدو مبسحلها، وترضهم . تغيض فيها احلكمة، وتنطق فيها الظلمة. احلبل، وعمى وجه األمر
. وحتلب عبيط الدماء. ترد مبر القضاء. يقها الركبانيضيع يف غبارها الوحدان، ويهلك يف طر. بكلكلها

مرعاد مرباق، كاشفةٌ . رب منها األكياس، وتدبرها األرجاس. وتثلم منار الدين، وتنقض عقد اليقني
  .بريها سقيم، وظاعنها مقيم. تقطّع فيها األرحام، ويفارق عليها اإلسالم. عن ساٍق
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فال تكونوا أنصاب الفنت . خيتلون بعقد األميان بغرور اإلميان.  مستجٍريمنها بني قتيٍل مطلوٍل وخائٍف
واقدموا على اهللا مظلومني . وأعالم البدع، والزموا ما عقد عليه حبل اجلماعة، وينبت عليه أركان الطاعة

فإنكم وال تدخلوا بطونكم لعق احلرام . واتقوا مدارج الشيطان ومهابط العدوان. وال تقدموا عليه ظاملني
  .بعني من حرم عليكم املعصية، وسهل لكم سبيل الطاعة

وباشتباهم على . ومبحدث خلقه على أزليته. ومن خطبٍة له عليه السالم احلمد هللا الدالّ على وجوده خبلقه
ب ال تستلمه املشاعر، وال حتجبه السواتر، الفتراق الصانع واملصنوع، واحلاد واحملدود، والر. أن ال شبه له

األحد ال بتأويل عدٍد، واخلالق ال مبعىن حركٍة ونصٍب، والسميع ال بأداٍة، والبصري ال بتفريق . واملربوب
بان من األشياء بالقهر والقدرة . آلٍة، والشاهد ال مبماسٍة والبائن ال بتراخي مسافٍة، والظاهر ال بلطافٍة

 وصفه فقد حده ومن حده فقد عده، ومن عدة من. وبانت األشياء منه باخلضوع له والرجوع إليه. عليها
وعاملٌ إذ ال معلوم، ورب إذ ال . فقد أبطل أزله، ومن قال كيف فقد استوصفه، ومن قال أين فقد حيزه

مربوب .إذ ال مقدور وقادر.  

وانتظرنا الغري . منها قد طلع طالع المع، والح الئح واعتدل مائلٌ، واستبدل اهللا بقوٍم قوماً، وبيوٍم يوماً
وإنما األئمة قوام اهللا على خلقه، وعرفاؤه على عباده، ال يدخل اجلنة إالّ من عرفهم . انتظار ادب املطر

  .وعرفوه، وال يدخل النار إالّمن أنكرهم وأنكروه

 تعاىل اصطفى اهللا. إن اهللا تعاىل خصكم باإلسالم واستخصكم له، وذلك ألنه اسم سالمٍة ومجاع كرامٍة
فيه مرابيع النعم، . ال تفىن غرائبه، وال تنقضي عجائبه. منهجه وبين حججه من ظاهر علٍم وباطن حكٍم

قد أمحى محاه وأرعى . ال تفتح اخلريات إالّ مبفاتيحه، وال تكشف الظلمات إالّ مبصابيحه. ومصابيح الظلم
  .فيه شفاء املشتفى، وكفاية املكتفى. مرعاه

السالمومن خطبة له عليه    

  .بال سبيٍل قاصٍد، وال إماٍم قائٍد. وهو يف مهلٍة من اهللا يهوى مع الغافلني، ويغدو مع املذنبني

واستخرجهم من جالبيب غفلتهم، استقبلوا مدبراً، . منها حتى إذا كشف هلم عن جزاء معصيتهم
إني أحذّركم ونفسي هذه . رهمفلم ينتفعوا مبا أدركوا من طلبتهم، وال مبا قضوا من وط. واستدبروا مقبالً

فلينتفع امرؤ بنفسه، فإنما البصري من مسع فتفكّر، ونظر فأبصر، وانتفع بالعرب مثّ سلك جدداً . املرتلة
وال يعني على نفسه الغواة بتعسٍف يف حق، . واضحاً يتجنب فيه الصرعة يف املهاوي، والضالل يف املغاوي

فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك واختصر . ن صدٍقأو حتريٍف يف نطٍق، أو ختوٍف م
من عجلتك، وأنعم الفكر فيما جاءك على لسان النيب اُألمي صلّى اهللا عليه وآله وسلّم مما ال بد منه وال 
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وضع فخرك واحطط كربك، . حميص عنه، وخالف من خالف ذلك إىل غريه، ودعه وما رضى لنفسه
وما قدمت اليوم تقدم عليه غداً، . وكما تزرع حتصد.  عليه ممرك، وكما تدين تدانواذكر قربك فإنّ

  ".وال ينبئك مثل خبٍري " واجلد اجلد أيها الغافل . فاحلذر احلذر أيها املستمع. فامهد لقدمك وقدم ليومك

 وإن -ط، أنه ال ينفع عبداً إنّ من عزائم اهللا يف الذكر احلكيم اليت عليها يثيب ويعاقب وهلا يرضى ويسخ
أن يشرك :  أن خيرج من الدنيا القياً ربه خبصلٍة من هذه اخلصال مل يتب منها-أجهد نفسه وأخلص فعله 

باهللا فيما افترض عليه من عبادته، أو يشفي غيظه الك نفٍس، أو يقر بأمر فعله غريه، أو يستنجح حاجةً 
اعقل ذلك فإنّ املثل . و يلقى الناس بوجهني، أو ميشي فيهم بلساننيإىل الناس بإظهار بدعٍة يف دينه، أ

  .دليلٌ على شبهه

وإنّ النساء مهّهن زينة احلياة الدنيا والفساد . وإنّ السباع مهّها العدوان على غريها. إنّ البهائم مهّها بطوا
  .ونإنّ املؤمنني خائف. إنّ املؤمنني مشفقون. إنّ املؤمنني مستكينون. فيها

  ومن خطبة له عليه السالم

داٍع دعا، وراٍع رعى، فاستجيبوا للداعي واتبعوا . وناظر قلب اللبيب به يبصر أمده، ويعرف غوره وجنده
  .الراعي

حنن الشعار . ونطق الضالون املكذّبون. وأرز املؤمنني. قد خاضوا حبار الفنت، وأخذوا بالبدع دون السنن
  .التؤتى البيوت إالّ من أبواا فمن أتاها من غري أبواا سمي سارقاً. واألصحاب واخلزنة واألبواب

    

فليصدق رائد . إن نطقوا صدقوا، وإن صمتوا مل يسبقوا. منها فيهم كرائم القرآن، وهم كنوز الرمحن
ل بالبصر فالناظر بالقلب العام. أهله، وليحضر عقله، وليكن من أبناء اآلخرة، فإنه منها قدم وإليها ينقلب

فإنّ العامل . فإن كان له مضى فيه، وإن كان عليه وقف عنه. يكون مبتدأ عمله أن يعلم أعملُه عليه أم له
والعامل بالعلم . فال يزيده بعده عن الطريق إالّ بعداً من حاجته. بغري علٍم كالسائر على غري طريٍق

واعلم أنّ لكلّ ظاهٍر باطناً على مثاله، فما . راجعكالسائر على الطريق الواضح، فلينظر ناظر أسائر هو أم 
" وقد قال الرسول الصادق صلّى اهللا عليه وآله . وما خبث ظاهره خبث باطنه. طاب ظاهره طاب باطنه

وكلّ نباٍت ال غىن به عن . واعلم أنّ لكلّ عمٍل نباتاً" إنّ اهللا يحب العبد، ويبغض عمله، وحيب بدنه 
  .فما طاب سقيه طاب غرسه وحلت مثرته، وما خبث سقيه خبث غرسه وأمرت مثرته. خمتلفةٌاملاء، واملياه 

  ومن خطبة له عليه السالم يذكر فيها بديع خلقه الخفاش
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احلمد هللا الذي احنسرت األوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول فلم جتد مساغاً إىل بلوغ غاية 
ومل تقع . مل تبلغه العقول يتحديٍد فيكون مشبهاً.  وأبني مما ترى العيونهو اهللا احلق املبني أحق. ملكوته

فتم . عليه األوهام بتقديٍر فيكون ممثّالً، خلق اخللق على غري متثيٍل وال مشورة مشٍري، وال معونة معٍني
خلقته ما من لطائف صنعته وعجائب . خلقه بأمره، وأذعن لطاعته، فأجاب ومل يدافع، وانقاد ومل ينازع

ويبسطها الظالم . أرانا من غوامض احلكمة يف هذه اخلفافيش اليت يقبضها الضياء الباسط لكلّ شيٍء
تدي به يف مذاهبها، . القابض لكلّ حي ًمن الشمس املضيئة نورا وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد

وأكنها . ملضي يف سبحات إشراقهاوردعها بتأللؤ ضيائها عن ا. وتتصل بعالنية برهان الشمس إىل معارفها
وجاعلة الليل سراجاً . يف مكامنها عن الذهاب يف بلج ائتالقها، فهي مسِدلة اجلفون بالنهار على أحداقها

فإذا . فال يرد أبصارها إسداف ظلمته وال متتنع من املضي فيه لغسق دجنته. تستدلّ به يف التماس أرزاقها
وضاح ارها، ودخل من إشراق نورها على الضباب يف وجارها أطبقت ألقت الشمس قناعها، وبدت أ

. فسبحان من جعل الليل هلا اراً ومعاشاً. األجفان على مآقيها وتبلّغت مبا اكتسبت من يفء ظلم لياليها

، وجعل هلا أجنحة من حلمها تعرج ا عند احلاجة إىل الطريان كأنها شظايا اآلذان. والنهار سكناً وقراراً
ومل . هلا جناحان ملّا يرقّا فينشقاّ. إالّ أنك ترى مواضع العروق بينةً أعالماً. غري ذوات ريش وال قصب

ال يفارقها حتى . تطري وولدها الصق ا الجيٌء إليها يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت. يغلظا فيثقال
فسبحان الباري لكلّ شيٍء .  نفسهويعرف مذاهب عيشه ومصاحل. وحيمله للنهوض جناحه. تشتد أركانه

  .على غري مثاٍل خال من غريه

  ومن كالم له عليه السالم خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص المالحم

فإن أطعتموين فإني حاملكم إن شاء . فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على اهللا عز وجلّ فليفعل
وأما فالنة فأدركها رأي النساء، وضعن .  شديدٍة ومذاقٍة مريرٍةاهللا على سبيل اجلنة، وإن كان ذا مشقٍّة

غال يف صدرها كمرجل القني، ولو دعيت لتنال من غريي ما أتت إيلّ مل تفعل، وهلا بعد حرمتها األوىل 
  .واحلساب على اهللا تعاىل

. يستدلّ على اإلميانوبالصاحلات . فباإلميان يستدلّ على الصاحلات. منه سبيلٌ أبلج املنهاج أنور السراج

وإنّ اخللق ال . وبالدنيا تحرز اآلخرة. وبالعلم يرهب املوت وباملوت تختم الدنيا. وباإلميان يعمر العلم
  .مرقلني يف مضمارها إىل الغاية القصوى. مقصر هلم عن القيامة

 ال يستبدلون ا وال لكلّ داٍر أهلها،. منه قد شخصوا من مستقر األجداث، وصاروا إىل مصائر الغايات
وإنهما ال يقربان من أجٍل . وإنّ األمر باملعروف والنهي عن املنكر خلُلُقان من اهللا سبحانه. ينقلون عنها
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والشفاء النافع، والري الناقع . وعليكم بكتاب اهللا فإنه احلبل املتني والنور املبني. وال ينقصان من رزٍق
وال ختلقه كثرة الرد وولوج .  ال يعوج فيقام وال يزيغ فيستعتب.والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلّق

  .من قال به صدق ومن عمل به سبق. السمع

    

وقام إليه رجلٌ فقال يا أمري املؤمنني أخربنا عن الفتنة وهل سألت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله عنها 
ناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون آمل أحسب ال"ملّا أنزل اهللا سبحانه قوله : فقال عليه السالم

فقلت يا رسول اهللا ما هذه . علمت أنّ الفتنة ال ترتل بنا ورسول اهللا صلّى اهللا عليه وآله بني أظهرنا"
أوليس : فقلت يا رسول اهللا" يا علي إنّ أمتي سيفتنون من بعدي : " الفتنة اليت أخربك اهللا تعاىل ا فقال

 أُحٍد حيث استشهد من استشهد من املسلمني وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي قد قلت يل يوم
يا : فقلت" إنّ ذلك لكذلك فكيف صربك إذاً :" فقال يل" أبشر فإنّ الشهادة من ورائك : " فقلت يل

يا علي إنّ القوم " " فقال. رسول اهللا ليس هذا من مواطن الصرب، ولكن من مواطن البشرى والشكر
ون رمحته، ويأمنون سطوتهسيهم، ويتمنون بدينهم على ربوتستحلّون حرامه . فتنون بأمواهلم ومين

قلت يا " والربا بالبيع . فيستحلّون اخلمر بالنبيذ، والسحت باهلدية. بالشبهات الكاذبة واألهواء الساهية
  ".مبرتلة ِفتنٍة " ٍة فقال بأي املنازل أُنزهلم عند ذلك أمبرتلة ِردٍة أم مبرتلة ِفتن: رسول اهللا

وسبباً للمزيد من فضله ودليالً على . ومن خطبٍة له عليه السالم احلمد هللا الذي جعل احلمد مفتاحاً لذكره
ال يعود ما قد ولّى منه، وال يبقى . عباد اهللا إنّ الدهر جيري بالباقني كجريه باملاضني. آالئه وعظمته
فكأنكم بالساعة حتدوكم حدو الزاجر . متسابقةٌ أموره، متظاهرةٌ أعالمه. آخر فعاله كأوله. سرمداً ما فيه

ومدت به شياطينه يف طغيانه، . فمن شغل نفسه بغري نفسه حتير يف الظلمات، وارتبك يف اهللكات. بشوله
  .والنار غاية املفرطني. فاجلنة غاية السابقني. وزينت له سيئ أعماله

. والفجور دار حصٍن ذليٍل ال مينع أهله وال حيرز من جلأ إليه. ى دار حصٍن عزيٍزاعلموا عباد اهللا أنّ التقو

 عباد اهللا، اهللا اهللا يف أعز األنفس عليكم، 0وباليقني تدرك الغاية القصوى. أال وبالتقوى تقطع محة اخلطايا
فتزودوا يف .  سعادة دائمةٌفشقوةٌ الزمةٌ أو. فإنّ اهللا قد أوضح لكم سبيل احلق وأنار طرقه. وأحبها إليكم

فإنما أنتم كركٍب وقوٍف . وحثثتم على املسري. فقد دللتم على الزاد وأمرمت بالظعن. أيام الفناء أليام البقاء
أال فما يصنع بالدنيا من خلق لآلخرة وما يصنع باملال من عما قليٍل . ال يدرون مىت يؤمرون باملسري

  .يسلبه، وتبقى عليه تبعته وحسابه

مرغب ى عنه من الشر وال فيما ،ه ليس ملا وعد اهللا من اخلري متركعباد اهللا، احذروا يوماً . عباد اهللا، إن
  .وتشيب فيه األطفال. ويكثر فيه الزلزال. تفحص فيه األعمال
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. اعلموا عباد اهللا أنّ عليكم رصداً من أنفسكم، وعيوناً من جوارحكم، وحفّاظ صدٍق حيفظون أعمالكم

ال تستركم منهم ظلمة ليٍل داج، وال يِكنكم منهم باب ذو ِرتاج وإنّ غداً من اليوم . وعدد أنفاسكم
قريب.  

يذهب اليوم مبا فيه، وجييء الغد الحقاً به، فكأنّ كلّ امرٍئ منكم قد بلغ من األرض مرتل وحدته، وخمطً 
نّ الصيحة قد أتتكم، والساعة قد وكأ. فياله من بيت وحدٍة، ومرتل وحشٍة، ومفرد غربٍة. حفرته

واستحقّت بكم . واضمحلّت عنكم العلل. قد زاحت عنكم األباطيل. غشيتكم، وبرزمت لفصل القضاء
  .فاتعظوا بالعرب، واعتربوا بالغري، وانتفعوا بالنذر. وصدرت بكم األمور مصادرها. احلقائق

  ومن خطبة له عليه السالم

، وطول هجعٍة من األمم، ال تذوقها وال تتطعم بطعمها أبداً ما كر أرسله على حني فترٍة من الرسل
  .اجلديدان

  ومن خطبة له عليه السالم

وحلق الضيم شكراً مني . وأعتقتكم من ربٍق الذلّ. ولقد أحسنت جواركم، وأحطت جبهدي من ورائكم
  .للرب القليل، وإطراقاً عما أدركه البصر وشهده البدن من املنكر الكثري

  ومن خطبة له عليه السالم

    

اللهم لك احلمد على ما تأخذ . يقضي بعلٍم، ويعفو حبلٍم. أمره قضاٌء وحكمةٌ، ورضاه أمانٌ ورمحةٌ
محداً يكون أرضى احلمد لك، وأحب احلمد إليك، وأفضل احلمد عندك، : وتعطي، وعلى ما تعاىف وتبتلى

محداً ال ينقطع عدده، وال . حيجب عنك وال يقصر دونكمحداً ال . محداً ميأل ما خلقت، ويبلغ ما أردت
مل ينته إليك . فلسنا نعلم كنه عظمتك، إالّ أنا نعلم أنك حي قيوم ال تأخذك سنةٌ وال نوم. يفىن مدده

ومل يدركك بصر ،وما الذي . أدركت األبصار، وأحصيت األعمال، وأخذت بالنواصي واألقدام. نظر
ذلك القرآن فاستنطقوه ولن . فجاءهم بتصديق الذي بني يديه، والنور املقتدى به. ربمنرى وانتفاض من امل

  .أال إنّ فيه علم ما يأيت، واحلديث عن املاضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم. ينطق ولكن أخربكم عنه

 فيومئٍذ ال يبقى لكم .منها فعند ذلك اليبقى بيت مدٍر وال وبٍر إالّ وأدخله الظلمة ترحةً، وأوجلوا فيه نقمةً
ن ظلم . اصفيتم باألمر غري أهله، وأوردمتوه غري مورده. يف السماء وال يف األرض ناصروسينتقم اهللا مم
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ولباس شعار اخلوف ودثار . مأكالً مبأكٍل ومشرباً مبشرٍب، من مطاعم العلقم ومشارب الصرب واملقر
أقسم مثّ أقسم، لتنخمنها أمية من بعدي كما تلفظ ف. وإنما هم مطايا اخلطيئات وزوامل اآلثام. السيف

النخامة مثّ من خلقك ونعجب له من قدرتك ونصفه من عظيم سلطانك، وما تغيب عنا منه، وقصرت 
فمن فرغ قلبه وأعمل فكره . أبصارنا عنه، وانتهت عقولنا دونه، وحالت سواتر الغيوب بيننا وبينه أعظم

ذرأت خلقك، وكيف علّقت يف اهلواء مسواتك، وكيف مددت على ليعلم كيف أقمت عرشك، وكيف 
  .مور املاء أرضك رجع طرفه حسرياً، وعقله مبهوراً، ومسعه واهلاً، وفكره حائراً

كذب والعظيم، ما باله ال يتنين رجاؤه يف عمله فكلّ من رجا عرف . منها يدعي بزعمه إنه يرجو اهللا
اء اهللا تعاىل فإنه مدخول وكلّ خوٍف حمقّق إال خوف اهللا فإنه معلولٌ وكلّ رجاٍء إالّ رج. رجاؤه يف عمله

عطى الربعطى العبد ما ال يفما بال اهللا جلّ ثناؤه . يرجو اهللا يف الكبري، ويرجو العباد يف الصغري، في
اً؟ وكذلك يقصر به عما يصنع لعباده؟ أختاف أن تكون يف رجائك له كاذباً أوتكون ال تراه للرجاء موضع

إن هو خاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما ال يعطى ربه، فجعل خوفه من العباد نقداً، وخوفه من 
وكذلك من عظمت الدنيا يف عينه، وكرب موقعها يف قلبه آثرها على اهللا تعاىل . خالقهم ضماراً ووعداً

ودليلٌ .  عليه وآله كاٍف لك يف األسوةولقد كان يف رسول اهللا صلّى اهللا. فانقطع إليها وصار عبداً هلا
لك على ذم الدنيا وعيبها، وكثرة خمازيها ومساويها، إذ قبضت عنه أطرافها، ووطئت لغريه أكنافها، 

وإن شئت ثنيت مبوسى كليم اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم إذ يقول . وفطم عن رضاعها، وزوى عن زخارفها
ولقد . واهللا ما سأله إالّ خرباً يأكله ألنه كان يأكل بقلة األرض" فقري رِب إني ِلما أنزلت إيلَّ من خٍري "

وإن شئت ثلّثت بداود صلّى اهللا . كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه، هلزاله وتشذّب حلمه
عليه صاحب املزامري وقارئ أهل اجلنة، فلقد كان يعمل سفائف اخلوص بيده، ويقول جللسائه أيكم 

وإن شئت قلت يف عيسى بن مرمي عليه السالم، فلقد كان . ويأكل قرص الشعري من مثنها. يعهايكفيين ب
وظالله يف الشتاء . وكان إدامه اجلوع، وسراجه بالليل القمر. يتوسد احلجر ويلبس اخلشن ويأكل اجلشب

فتنه، وال ولد ومل تكن له زوجةٌ ت. مشارق األرض ومغارا، وفاكهته ورحيانه ما تنبت األرض للبهائم
فتأس بنبيك األطيب األطهر صلّى اهللا . دابته رجاله، وخادمه يداه. حيزنه، وال مال يلفته، وال طمع يذلّه

. وأحب العباد إىل اهللا املتأسي بنبيه واملقتص ألثره. عليه وآله، فإنّ فيه أُسوةً ملن تأسى، وعزاًء ملن تعزى

    أهضم أهل الدنيا . رفاًقضم الدنيا قضماً، ومل يعرها ط

وعلم أنّ اهللا سبحانه ابغض شيئاً . عرضت عليه الدنيا فأىب أن يقبلها. كشحاً، وأمخصهم من الدنيا بطناً
ومل مل يكن فينا إالّ حبنا ما أبغض اهللا ورسوله وتعظيمنا . فأبغضه، وحقر شيئاً فحقره، وصغر شيئاً فصغره

ولقد كان صلّى اهللا عليه وآله وسلّم يأكل . اً هللا ومحادةً عن أمر اهللاما صغر اهللا ورسوله لكفى به شقاق
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على األرض، وجيلس جلسة العبد، وخيصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب احلمار العاري ويردف 
 غيبه عني - إلحدى أزواجه -ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول يا فالنة . خلفه

ي إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفهافإن . فأعرض عن الدنيا بقلبه، وأمات ذكرها من نفسه، وأحب
أن تغيب زينتها عن عينه، لكيال يتخذ منها رياشاً، وال يعتقدها قراراً وال يرجو فيها مقاماً، فأخرجها من 

 أن ينظر إليه وأن يذكر وكذا من أبغض شيئاً أبغض. النفس، وأشخصها عن القلب، وغيبها عن البصر
إذ جاع فيها مع . عنده ولقد كان يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ما يدلّك على مساوئ الدنيا وعيوا

فلينظر ناظر بعقله أكرم اهللا حممداً بذلك أم أهانه فإن قال . خاصته، وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته
ليعلم أنّ اهللا قد أهان غريه حيث بسط الدنيا له وزواها عن أهانه فقد كذب والعظيم، وإن قال أكرمه ف

فتأسى متأس بنبيه، واقتص أثره، ووجل موجله، وإالّ فال يأمن اهللكة فإنّ اهللا جعل حممداً . أقرب الناس منه
د اآلخرة خرج من الدنيا مخيصاً، وور. صلى اهللا عليه وآله علماً للساعة، ومبشراً باجلنة، ومنذراً بالعقوبة

فما أعظم منة اهللا عندنا حني . مل يضع حجراً على حجٍر حتى مضى لسبيله، وأجاب داعي ربه. سليماً
ولقد . واهللا لقد رقعت مدرعيت هذه حتى استحييت من راقعها. أنعم علينا به سلفاً نتبعه، وقائداً نطأ عقبه

  .مد القوم السريقال يل قائلٌ أال تنبذها فقلت اغرب عني فعند الصباح حي

  ومن خطبة له عليه السالم

أسرته خري أسرٍة، وشجرته خري . بعثه بالنور املضئ والربهان اجللي، واملنهاج البادي والكتاب اهلادي
أرسله . عال ا ذكره وامتد ا صوته. مولده مبكة وهجرته بطيبة. أغصاا معتدلةٌ ومثارها متهدلةٌ. شجرٍة

أظهر به الشرائع اهولة، وقمع به البدع املدخولة، وبين به . عظٍة شافيٍة، ودعوٍة متالفيٍةحبجٍة كافيٍة، ومو
ويكون مآبه . فمن يتبع غري اإلسالم ديناً تتحقّق شقوته، وتنفصم عروته، وتعظم كبوته. األحكام املفصولة

 وأسترشده السبيل املؤدي إىل .وأتوكّل على اهللا توكّل اإلنابة إليه. إىل احلزن الطويل والعذاب الوبيل
  .جنته، القاصدة إىل حملّ رغبته

ووصف . رهب فأبلغ، ورغّب فأسبغ. أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا وطاعته فإنها النجاة غداً واملنجاة أبداً
 من أقرب داٍر. فأعرضوا عما يعجبكم فيها لقلّة ما يصحبكم منها. لكم الدنيا وانقطاعها، وزواهلا وانتقاهلا

 غمومها وأشغاهلا ملا قد أيقنتم به من - عباد اهللا -فغضوا عنكم . سخط اهللا، وأبعدها من رضوان اهللا
واعتربوا مبا قد رأيتم من مصارع . فاحذروها حذر الشفيق الناصح واد الكادح. فراقها وتصرف حاالا

ب شرفهم وعزهم، وانقطع قد تزايلت أوصاهلم، وزالت أبصارهم وأمساعهم، وذه. القرون قبلكم
ال يتفاخرون، وال يتناسلون، . فبدلوا بقرب األوالد فقدها، وبصحبة األزواج مفارقتها. سرورهم ونعيمهم
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فإنّ . فاحذروا عباد اهللا حذر الغالب لنفسه، املانع لشهوته، الناظر بعقله. وال يتزاورون، وال يتجاورون
والطريق جدد ،والعلم قائم ،األمر واضحوالسبيل قصد ،.  

  ومن خطبة له عليه السالم

    

يا أخا بين أسٍد إنك : كيف دفعكم قومكم عن هذا املقام وأنتم أحق به؟ فقال: لبعض أصحابه وقد سأله
أما . لقلق الوضني ترسل يف غري سدٍد، ولك بعد ذمامه الصهر وحق املسألة، وقد استعلمت فاعلم

ن األعلون نسباً، واألشدون برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله نوطاً، فإنها االستبداد علينا ذا املقام وحن
واحلكم، واهللا املعود إليه القيامة ودع . كانت أثرةٌ شحت عليها نفوس قوٍم، وسخت عنها نفوس آخرين

وال غرو . عنك باً صيح يف حجراته وهلم اخلطب يف ابن أيب سفيان، فلقد أضحكين الدهر بعد إبكائه
حاول القوم إطفاء نور اهللا من مصباحه، وسد فواره من . يستفرغ العجب، ويكثر األود. واهللا فياله خطباً

فإن ترتفع عنا وعنهم حمن البلوى أمحلهم من احلق على حمضه، . ينبوعه، وجدحوا بيين وبينهم شرباً وبيئاً
  " ا يصنعون فال تذهب نفسك عليهم حسراٍت إنّ اهللا عليم مب" وإن تكن األخرى 

  ومن خطبة له عليه السالم

ليس ألوليته ابتداٌء، وال ألزليته . احلمد هللا خالق العباد، وساطع اهلاد، ومسيل الوهاد، ومخصب النجاد
حد األشياء عند خلقه هلا . خرت له اجلباه، ووحدته الشفاه. هو األول مل يزل، والباقي بال أجٍل. انقضاٌء

ال يقال له مىت، وال . ال تقدره األوهام باحلدود واحلركات، وال باجلوارح واألدوات. ههاإبانة له من شب
. ال شبح فيتقضى، وال حمجوب فيحوى. الظاهر ال يقال مما، والباطن ال يقال فيما. يضرب له أمد حبتى

ه شخوص حلظٍة، وال كرور ال خيفى عليه من عباد. مل يقرب من األشياء بالتصاٍق، ومل يبعد عنها بافتراٍق
لفظٍة، وال ازدالف ربوٍة، وال انبساط خطوٍة يف ليٍل داٍج، وال غسٍق ساج، يتفيأ عليه القمر املنري، وتعقبه 

. من إقبال ليٍل مقبٍل وإدبار اٍر مدبٍر. الشمس ذات النور يف األفول والكرور، وتقلّب األزمنة والدهور

. تعاىل عما ينحله احملددون من صفات األقدار، وايات األقطار. ٍء وعدٍةقبل كلّ غايٍة ومدٍة، وكلّ إحصا

مل خيلق األشياء من أصوٍل . فاحلد خللقه مضروب، وإىل غريه منسوب. وتأثُل املساكن، ومتكُّن األماكن
متناع، وال أزليٍة، وال أوائل أبدية، بل خلق فأقام حده، وصور ما صور فأحسن صورته ليس لشيٍء منه ا

لى . له بطاعة شيٍء انتفاععلمه باألموات املاضني كعلمه باألحياء الباقني، وعلمه مبا يف السموات الع
  .كعلمه مبا يف األرضني السفلى
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بدئت من ساللٍة من . منها أيها املخلوق السوي، واملنشأ املرعي يف ظلمات األرحام، ومضاعفات األستار
متور يف بطن أمك جنيناً ال حتري دعاًء وال . كٍني، إىل قدٍر معلوٍم، وأجٍل مقسوٍمطٍني، ووضعت يف قرار م

فمن هداك الجترار . مثّ أخرجت من مقرك إىل داٍر مل تشهدها، ومل تعرف سبل منافعها. تسمع نداًء
هيهات، إنّ من يعجز عن صفات . الغذاء من ثدي أمك، وعرفك عند احلاجة مواضع طلبك وإرادتك

  .ومن تناوله حبدود املخلوقني أبعد.  اهليئة واألدوات فهو عن صفات خالقه أعجزذي

  ومن كالم له عليه السالم

    

ملّا اجتمع الناس عليه وشكوا ما نقموه من عثمان وسألوه خماطبته عنهم واستعتابه هلم، فدخل عليه فقال 
ا أقول لك ما أعرف شيئاً جتهله، وال إنّ الناس ورائي وقد استفسروين بينك وبينهم وواهللا ما أدري م

. ما سبقناك إىل شيٍء فنخربك عنه، وال خلونا بشيٍء فنبلغكه. إنك لتعلم ما نعلم. أدلك على أمٍر ال تعرفه

وما ابن . وقد رأيت كما رأينا، ومسعت كما مسعنا، وصحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كما صحبنا
بعمل احلق منك، وأنت أقرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أيب قحافة وال ابن اخلطاب أوىل 

فاهللا اهللا يف نفسك، فإنك واهللا ما تبصر من عمى . وقد نلت من صهره ما مل يناال. وشيجة رحٍم منهما
هللا إلمام فاعلم أنّ أفضل عباد اهللا عند ا. وال تعلّم من جهٍل، وإنّ الطرق لواضحةٌ، وإنّ أعالم الدين لقائمةٌ

وإنّ السنن لنيرة هلا أعالم، وإنّ البدع . عادلٌ هدى وهدى، فأقام سنةً معلومةً، وأمات بدعةً جمهولةً
ةً مأخوذةً، وأحىي بدعةً . لظاهرةٌ هلا أعالمنلّ به، فأمات سضلّ وض جائر الناس عند اهللا إمام وإنّ شر

يؤتى يوم القيامة باإلمام اجلائر وليس معه " ليه وآله يقول وإني مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع. متروكةً
وإني أنشدك اهللا أن ال " نصري وال عاذر فيلقى يف جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى مثّ يرتبط يف قعرها 

وم القيامة، يقتل يف هذه األمة إمام يفتح عليها القتل والقتال إىل ي: تكون إمام هذه األمة املقتول، فإنه يقال
ميوجون فيها موجاً، وميرجون . ويلبس أمورها عليها، ويبثّ الفنت عليها، فال يبصرون احلق من الباطل

فقال له عثمان . فال تكونن ملروان سيقةً يسقك حيث شاء بعد جالل السن وتقضي العمر. فيها مرجاً
ما كان : فقال عليه السالم"  من مظاملهم كلّم الناس يف أن يؤجلوين حتى أخرج إليهم" " رضي اهللا عنه

  .باملدينة فال أجل فيه، وما غاب فأجله وصول أمرك إليه

  ومن خطبة له عليه السالم يذكر فيها عجيب خلقه الطاووس
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فأقام من شواهد البينات على لطيف . ابتدعهم خلقاً عجيباً من حيواٍن ومواٍت، وساكٍن ذي حركاٍت
ونعقت يف أمساعنا دالئله على وحدانيته، . ا انقادت له العقول معترفةً به ومسلّمةً لهصنعته وعظيم قدرته م

من . وما ذرأ من خمتلف صور األطيار اليت أسكنها أخاديد األرض وخروق فجاجها، ورواسي أعالمها
ق اجلو املنفسح، ذات أجنحٍة خمتلفٍة، وهيئات متباينٍة، مصرفٍة يف زمام التسخري ومرفرفٍة بأجنحتها يف خمار

ومنع . كوا بعد أن مل تكن يف عجائب صوٍر ظاهرٍة، وركّبها يف حقاق مفاصل حمتجبٍة. والقضاء املنفرج
ونسقها على اختالفها يف األصابيغ . بعضها بعبالة خلقه أن يسمو يف السماء خفوفاً، وجعله يدف دفيفاً

ومنها مغموس .  ال يشوبه غري لون ما غمس فيهفيها مغموس يف قالب لوٍن. بلطيف قدرته ودقيق صنعته
يف لون صبٍغ قد طوق خبالف ما صبغ به ومن أعجبها خلقاً الطاووس الذي أقامه يف أحكم تعديٍل، ونضد 

إذا درج إىل األنثى نشره من طيه، ومسا . ألوانه يف أحسن تنضيٍد جبناٍح أشرج قصبه، وذنٍب أطال مسحبه
هبه مطّالً على رأسه كأنعنجه نوتي داري فضى كإفضاء الديكة، . خيتال بألوانه، ومييس بزيفانه. ه قلعي

أحيلك من ذلك على معاينٍة، ال كمن حييل على ضعيف . ويؤر مبالقحٍة أر الفحول املغتلمة يف الضراب
نّ تطعم ولو كان كزعم من يزعم أنه يلقح بدمعٍة تسفحها مدامعه، فتقف يف ضفّيت جفونه وأ. إسناده

ختال . ذلك، مثّ تبيض ال من لقاح فحٍل سوى الدمع املنبجس ملا كان ذلك بأعجب من مطاعمة الغراب
قصبه مداري من فضٍة وما أنبت عليها من عجيب داراته ومشوسه خالص العقيان وفلذ الزبرجد فإن 

بس فهو كموشي احللل، أو وإن ضاهيته باملال. شبهته مبا أنبت األرض قلت جني جين من زهرة كلّ ربيٍع
ميشي مشي . وإن شاكلته باحللي فهو كفصوص ذات ألواٍن قد نطّقت باللجني املكلّل. مونق عصب اليمن

املزح املختال ويتصفّح ذنبه وجناحيه فيقهقه ضاحكاً جلمال سرباله وأصابيغ وشاحه فإذا رمى ببصره إىل 
ويشهد بصادق توجعه، ألنّ قوائمه محش كقوائم قوائمه زقا معوالً بصوت يكاد يبني عن استغاثته، 

. وله يف موضع العرف قُرتُعةٌ خضراء موشاةٌ. الديكة اخلالسية وقد جنمت من ظنبوب ساقه صيصيةٌ خفيةٌ

ومغرزها إىل حيث بطنه كصبغ الومسة اليمانية، أو كحريرٍة ملبسٍة مرأةً ذات . وخمرج عنقه كاإلبريق
ومع . إالّ أنه خييل لكثرة مائه وشدة بريقه أنّ اخلضرة الناضرة ممتزجةٌ به. عجٍر أسحمصقاٍل وكأنه متلفّع مب

يقق القلم يف لون األقحوان أبيض وقلّ . فهو ببياضه يف سواد ما هنالك يأتلق. فتق مسعه خطٌّ كمستدق
فهو كاألزاهري املبثوثة . صبغٌ إالّ وقد أخذ منه بقسٍط، وعاله بكثرة صقاله وبريقه وبصيص ديباجه ورونقه

وقد يتحسر من ريشه، ويعرى من لباسه، فبسقط تترى، وينبت . مل تربها أمطار ربيٍع وال مشوس قيٍظ
ال . تباعاً، فينحت من قصبه احنتات أوراق األغصان، مثّ يتالحق نامياً حتى يعود كهيئته قبل سقوطه

ذا تصفّحت شعرةً من شعرات قصبه أرتك محرةً وإ. خيالف سالف ألوانه، وال يقع لونٌ يف غري مكانه
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فكيف تصل إىل صفة هذا عمائق الفطن، أو . ورديةً، وتارةً خضرةً زبرجديةً، وأحياناً صفرة عسجديةً
وأقلّ أجزائه قد أعجز األوهام أن تدركه، . تبلغه قرائح العقول، أو تستنظم وصفه أقوال الواصفني

ر العقول عن وصف خلٍق جالّه للعيون فأدركته حمدوداً مكوناً، فسبحان الذي . واأللسنة أن تصفه
وسبحان من أدمج قوائم الذرة . وأعجز األلسن عن تلخيص صفته، وقعد ا عن تأدية نعته. ومؤلّفاً ملوناً

ووأى على نفسه أن ال يضطرب شبح مما أوجل فيه . واهلمجة إىل ما فوقهما من خلق احليتان واألفيلة
  . وجعل احلمام موعده، والفناء غايتهالروح إالّ

    

مها يف صفة اجلنة فلو رميت ببصر قلبك حنو ما يوصف لك منها لعزفت نفسك عن بدائع ما أخرج إىل 
الدنيا من شهواا ولذّاا وزخارف مناظرها، ولذهلت بالفكر يف اصطفاق أشجاٍر غيبت عروقها يف 

يق كبائس اللؤلؤ الرطب يف عساليجها وأفناا، وطلوع تلك كثبان املسك على سواحل أارها، ويف تعل
حتىن من غري تكلٍّف فتأيت على منية جمتنيها، ويطاف على نزاهلا يف أفنية . الثمار خمتلفةً يف غلف أكمامها

قوم مل تزل الكرامة تتمادى م حتى حلّوا دار القرار، . قصورها باألعسال املصفقّة، واخلمور املروقة
فلو شغلت قلبك أيها املستمع بالوصول إىل ما يهجم عليك من تلك املناظر املونقة . نوا نقلة األسفاروأم

جعلنا اهللا . لزهقت نفسك شوقاً إليها، ولتحملن من جملسي هذا إىل جماورة أهل القبور استعجاالً ا
  .وإياكم ممن سعى بقلبه إىل منازل األبرار برمحته

 اخلطبة من الغريب قوله عليه السالم ويؤر مبالقحٍة األر كناية عن النكاح، يقال أر تفسري بعض ما يف هذه
القلع شراع السفينة، وداري منسوب إىل : املرأة يؤرها أي نكحها، وقوله كأنه قلع داري عنجه نوتيه

 - كنضرت -يقال عنجت الناقة . وعنجه أي عطفه. دارين، وهي بلدةٌ على البحر جيلب منها الطيب

. والضفّتان اجلانبان. وقوله ضفتي جفونه، أراد جانيب جفونه. والنويتّ املالح. أعنجها عنجاً إذا عطفتها

العذق : وقوله كبائس اللؤلؤ الرطب، الكباسة. مجع فلذٍة، وهي القطعة: وقوله وفلذ الزبرجد، الفلذ
  .والعساليج الغصون، واحدها عسلوج

  ومن خطبة له عليه السالم

وال تكونوا كجفاة اجلاهلية ال يف الدين يتفقّهون، . ليتأس صغريكم بكبريكم، ولريأف كبريكم بصغريكم
ويخرج ِحضاا شراً منها افترقوا بعد . كقيض بيٍض يف أداٍح يكون كسرها ِوزراً. وال عن اهللا يعقلون

أنّ اهللا تعاىل سيجمعهم لشر على . فمنهم آخذٌ بغصن أينما مال مال معه. ألفتهم، وتشتتوا عن أصلهم
مثّ يفتح هلم . يوٍم لبين أمية كما جتتمع قزع اخلريف يؤلّف اهللا بينهم، مثّ جيعلهم ركاماً كركام السحاب
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أبواباً يسيلون من مستثارهم كسيل اجلنتني، حيث مل تسلم عليه قارةٌ، ومل تثبت عليه أكمةٌ، ومل يرد سننه 
عزعهم اهللا يف بطون أوديته، ويمكّن لقوٍم يف ديار قوٍم وامي اهللا ليذوبن ما يز. رص طوٍد، وال حداب أرٍض

  .يف أيديهم بعد العلو والتمكني كما تذوب األلية على النار

مل يطمع فيكم من ليس مثلكم، ومل . أيها الناس لو مل تتخاذلوا عن نصر احلق، ومل نوا عن توهني الباطل
ولعمري ليضعفن لكم التيه من بعدي أضعافاً مبا .  تم متاه بين إسرائيللكنكم. يقو من قوي عليكم

واعلموا أنكم إن اتبعتم الداعي لكم سلك . خلّفتم احلق وراء ظهوركم، وقطعتم األدىن ووصلتم األبعد
  .بكم منهاج الرسول، وكفيتم مؤونة االعتساف، ونبذمت الثقل الفادح عن العناق

سالم في أول خالفتهومن خطبة له عليه ال   

ن فيه اخلري والشرإنّ اهللا تعاىل أنزل كتاباً هادياً بي . تدوا، واصدفوا عن مست الشر ج اخلري فخذوا
إنّ اهللا حرم حراماً غري كجهوٍل، وأحل حالالً . الفرائض الفرائض، أدها إىل اهللا تؤدكم إىل اجلنة. تقصدوا

لى احلرم كلّها، وشد باإلخالص والتوحيد حقوق املسلمني يف وفضل حرمة املسلم ع. غري مدخوٍل
بادروا . وال حيلّ أذى املسلم إالّ مبا جيب. فاملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده إالّ باحلق. معاقدها

ختففّوا . أمر العامة وخاصة أحدكم وهو املوت فإنّ الناس أمامكم، وإنّ الساعة حتدوكم من خلفكم
اتقوا اهللا يف عباده وبالده فإنكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم، . فإنما ينتظر بأولكم آخركمتلحقوا، 

  .أطيعوا اهللا وال تعصوه، وإذا رأيتم اخلري فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فأعِرضوا عنه

بت قوماً ممن أجلب ومن كالٍم له عليه السالم بعدما بويع باخلالفة، وقد قال له قوم من الصحابة لو عاق
يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف يل بقوٍة والقوم : على عثمان فقال عليه السالم

  .البون على حد شوكتهم، ميلكوننا وال منلكهم

    

. وهاهم هؤالء قد ثارت معهم عبدانكم، والتفّت إليهم أعرابكم، وهم خاللكم يسومونكم ما شاءوا

إنّ الناس . وإنّ هلؤالء القوم مادةً. إنّ هذا األمر أمر جاهليٍة. اً لقدرٍة على شيٍء تريدونهوهل ترون موضع
فرقةٌ ترى ما ترون، وفرقة ترى ما ال ترون، وفرقة ال ترى هذا :  على أموٍر- إذا حرك -من هذا األمر 

ى يهدأ الناس، وتقع القلوب مواقعها، وتؤخذ احلقوق مي، وال ذاك، فاصربوا حتسمحةً فاهدأوا عن
وسأمسك . وال تفعلوا فعلة تضعضع قوةً، وتسقط منةً، وترث وهناً وِذلّةً. وانظروا ماذا يأتيكم به أمري

  .وإذا مل أجد بداً فآخر الدواء الكي. األمر ما استمسك
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  ومن خطبة له عليه السالم عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة

وإنّ املبتدعات املشبهات هن . اً بكتاٍب ناطٍق وأمٍر قائم، ال يهلك عنه إالّ هالكإنّ اهللا بعث رسوالً هادي
فأعطوه طاعتكم غري ملومٍة وال . وإنّ يف سلطان اهللا عصمةً ألمركم. املهلكات إالّ ما حفظ اهللا منها

م أبداً حتى يأرز األمر إىل واهللا لتفعلن أو لينقلن اهللا عنكم سلطان اإلسالم، مثّ ال ينقله إليك. مستكرٍه ا
فإنهم إن متموا . إنّ هؤالء قد متاألوا على سخطة إماريت، وسأصرب ما مل أخف على مجاعتكم. غريكم

 ما طلبوا هذه الدنيا حسداً ملن أفاءها اهللا عليه، فأرادوا ردعلى فيالة هذا الرأي انقطع نظام املسلمني، وإن
العمل بكتاب اهللا تعاىل وسرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله والقيام حبقّه ولكم علينا . األمور على أدبارها

  .والنعش لسنته

ومن كالٍم له عليه السالم كلّم به بعض العرب وقد أرسله قوم من أهل البصرة ملّا قرب عليه السالم منها 
ه عليه السالم من أمره ليعلم هلم منه حقيقة حاله مع أصحاب اجلمل لتزول الشبهة من نفوسهم فبين ل

. معهم ما علم به أنه على احلق، مثّ قال له بايع، فقال إني رسول قوٍم وال أحِدث حدثاً حتى أرجع إليهم

أرأيت لو أنّ الذين وراءك بعثوك رائداً تبتغي هلم مساقط الغيث فرجعت إليهم : فقال عليه السالم
ش واادب ما كنت صانعاً قال كنت تاركهم وخمالفهم إىل وأخربم عن الكأل واملاء فخالفوا إىل املعاط

فقال الرجل فواهللا ما استطعت أن أمتنع عند قيام احلجة . فقال عليه السالم فامدد إذاً يدك. الكأل واملاء
  .والرجل يعرف بكليب اجلرمي. علي، فبايعته عليه السالم

 بصفّني اللهم رب السقف املرفوع، واجلو املكفوف، ومن كالٍم له عليه السالم ملّا عزم على لقاء القوم
وجعلت سكانه سبطاً . الذي جعلته مغيضاً لليل والنهار، وجمرى للشمس والقمر، وخمتلفاً للنجوم السيارة

ورب هذه األرض اليت جعلتها قراراً لألنام ومدرجاً للهوام . من مالئكتك ال يسأمون من عبادتك
ورب اجلبال الرواسي اليت جعلتها لألرض أوتاداً، وللخلق . صى مما يرى ومما ال يرىواألنعام، وما ال حي

دنا للحقنا البغي وسدوإن أظهرمت علينا فارزقنا الشهادة واعصمنا من . اعتماداً، إن أظهرتنا على عدو
  .م واجلنة أمامكمالعار وراءك. أين املانع للذمار والغائر عند نزول احلقائق من أهل احلفاظ. الفتنة

  ومن خطبة له عليه السالم

إنك على هذا األمر يا ابن أيب : احلمد هللا الذي ال توارى عنه مساًء مساًء وال أرض أرضاً منها وقال قائلٌ
طالب حلريص فقلت بل أنت واهللا ألحرص وأبعد، وأنا أخص وأقرب، وإنما طلبت حقّاً يل وأنتم حتولون 

  .فلما قرعته باحلجة يف املأل احلاضرين هب ال يدري ما يجيبين به.  وجهي دونهبيين وبينه، وتضربون
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اللهم إني أستعينك على قريٍش ومن أعام، فإنهم قطعوا رمحي، وصغروا عظيم مرتليت، وأمجعوا على 
  .مثّ قالوا إالّ أنّ يف احلق أن تأخذه ويف احلق أن تتركه. منازعيت أمراً هو يل

    

 يف ذكر أصحاب اجلمل فخرجوا جيرون حرمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كما جتر األمة عند منها
شرائها، متوجهني ا إىل البصرة، فحبسا نساءمها يف بيوما، وابرزا حبيس رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

بيعة طائعاً غري مكرٍه فقدموا على هلما ولغريمها يف جيٍش ما منهم رجلٌ إالّ وقد أعطاين الطاعة ومسح يل بال
فواهللا لو مل . فقتلوا طائفةً صرباً، وطائفةً غدراً. عاملي ا وخزان بيت مال املسلمني وغريهم من أهلها

يصيبوا من املسلمني إالّ رجالً واحداً معتمدين لقتله بال جرٍم جره، حللّ يل قتل ذلك اجليش كلّه إذ 
دع ما أنهم قد قتلوا من املسلمني مثل العدة اليت .  عنه بلسان وال يٍدحضروه فلم ينكروا ومل يدفعوا

  .دخلوا ا عليهم

  ومن خطبة له عليه السالم

أمني وحيه، وخامت رسله، وبشري رمحته، ونذير نقمته أيها الناس إنّ أحق الناس ذا األمر أقواهم عليه، 
ولعمري لئن كانت اإلمامة ال تنعقد .  أىب قوتلفإن شغب شاغب استعتب فإن. وأعلمهم بأمر اهللا فيه

حتى حيضرها عامة الناس فما إىل ذلك سبيلٌ، ولكن أهلها حيكمون على من غاب عنها مثّ ليس للشاهد 
  .أن يرجع وال للغائب أن خيتار

خري ما أوصيكم بتقوى اهللا فإنها . رجالً ادعى ما ليس له، وآخر منع الذي عليه: أال وإني أقاتل رجلني
وقد فتح باب احلرب بينكم وبني أهل القبلة، وال حيمل . تواصى العباد به، وخري عواقب األمور عند اهللا

فامضوا ملا تؤمرون به، وقفوا عند ما تنهون عنه. هذا العلم إالّ أهل البصر والصرب والعلم مبواضع احلق .

  .وال تعجلوا يف أمٍر تنكرونه غرياً

ليت أصبحتم تتمنوا وترغبون فيها، وأصبحت تغضبكم وترضيكم ليست بداركم، أال وإنّ هذه الدنيا ا
وهي وإن . أال وإنها ليست بباقيٍة لكم وال تبقون عليها. وال مرتلكم الذي خلقتم له وال الذي دعيتم إليه

يها إىل وسابقوا ف. فدعوا غرورها لتحذيرها، وإطماعها لتخويفها. غرتكم منها فقد حذّرتكم منها شرها
. وال خينن أحدكم خنني األمة على ما زوى عنه منها. الدار اليت دعيتم إليها وانصرفوا بقلوبكم عنها

أال وإنه ال . واستتموا نعمة اهللا عليكم بالصرب على طاعة اهللا واحملافظة على ما استحفظكم من كتابه
ه ال ينفعكم بعد تضييع دينكم شيٌء أال وإن. يضركم تضييع شيٍء من دنياكم بعد حفظكم قائمة دينكم

  .أخذ اهللا بقلوبنا وقلوبكم إىل احلق، وأهلمنا وإياكم الصرب. حافظتم عليه من أمر دنياكم
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. ومن كالٍم له عليه السالم يف معىن طلحة بن عبيد اهللا قد كنت وما أهدد باحلرب، وال أرهب بالضرب

ا استعجل متجرداً للطلب بدم عثمان إالّ خوفاً من أن واهللا م. وأنا على ما قد وعدين ربي من النصر
يطالب بدمه ألنه مظنته، ومل يكن يف القوم أحرص عليه منه، فأراد أن يغالط مبا أجلب فيه ليلبس األمر 

 - كما كان يزعم -لئن كان ابن عفان ظاملاً : ويقع الشك واهللا ما صنع يف أمر عثمان واحدةً من ثالث

ولئن كان مظلوماً لقد كان ينبغي له أن يكون من . له أن يؤازر قاتليه أو ينابذ ناصريهلقد كان ينبغي 
ولئن كان يف شٍك من اخلصلتني لقد كان ينبغي له أن يعتزله ويركد جانباً . املنهنهني عنه، واملعذّرين فيه

  .معاذيرهويدع الناس معه، فما فعل واحدةً من الثالث، وجاء بأمٍر مل يعرف بابه، ومل تسلم 

  ومن خطبة له عليه السالم

. أيها الغافلون غري املغفول عنهم، والتاركون املأخوذ منهم مايل أراكم عن اهللا ذاهبني، وإىل غريه راغبني

ومشرٍب دوي ويب إىل مرعى ا سائم أراح كم نعمما هي كاملعلوفة للمدى ال تعرف ماذا يراد . كأنإن
واهللا لو شئت أن أخرب كلّ رجٍل منكم مبخرجه . سب يومها دهرها، وشبعها أمرهاا، إذا أحسن إليها حت

أال وإني مفضيه . وموجله ومجيع شأنه لفعلت، ولكن أخاف أن تكفروا يفّ برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
وقد عهد إيلّ . إىل اخلاصة ممن يؤمن ذلك منه والذي بعثه باحلق واصطفاه على اخللق ما انطق إالّ صادقاً

وما أبقي شيئاً مير على رأسي إال . بذلك كلّه، ومبهلك من يهلك ومنجي من ينجو، ومآل هذا األمر
  .أفرغه يف أذين وأفضى به إيلّ

أيها الناس إني واهللا ما أحثّكم على طاعٍة إالّ وأسبقكم إليها، وال أاكم عن معصيٍة إالّ وأتناهى قبلكم 
  .عنها

ه السالمومن خطبة له علي   

    

واتخذ عليكم . فإنّ اهللا قد أعذر إليكم باجللية. انتفعوا ببيان اهللا، واتعظوا بواعظ اهللا، واقبلوا نصيحة اهللا
وبين لكم حمابه من األعمال ومكارهه منها لتتبعوا هذه وجتتنبوا هذه، فإنّ رسول اهللا صلى اهللا . احلجة

واعلموا أنه ما من طاعة اهللا " ت باملكاره وإنّ النار حفّت بالشهوات إنّ اجلنة حفّ" عليه وآله كان يقول 
. فرحم اهللا رجالً نزع عن شهوته. وما من معصية اهللا شيٌء إالّ يأيت يف شهوٍة. شيٌء إالّ يأيت يف كرٍه

موا واعل. وإنها ال تزال ترتع إىل معصيٍة يف هوى. وقمع هوى نفسه، فإنّ هذه النفس أبعد شيٍء مرتعاً
فكونوا . عباد اهللا أنّ املؤمن ال يصبح وال ميسي إالّ ونفسه ظنون عنده، فال يزال زارياً عليها ومستزيداً هلا
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واعلموا أنّ . كالسابقني قبلكم واملاضني أمامكم قوضوا من الدنيا تقويض الراحل وطووها طي املنازل
وما جالس هذا . لّ، واحملدث الذي ال يكذبهذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش، واهلادي الذي ال يض

واعلموا أنه ليس على أحٍد . زيادٍة يف هدى، أو نقصان يف عمى: القرآن أحد إالّ قام عنه بزيادٍة أو نقصاٍن
بعد القرآن من فاقٍة، وال ألحٍد قبل القرآن من ِغىن فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على ألوائكم، 

فاسألوا اهللا به، وتوجهوا إليه حببه، وال . من أكرب الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضاللفإنّ فيه شفاًء 
وأنه من شفع له . واعلموا أنه شافع مشفّع، وقائلٌ مصدق. تسألوا به خلقه إنه ما توجه العباد إىل اهللا مبثله

: " ة صدق عليه، فإنه ينادي منادٍي يوم القيامةالقرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن حمل به القرآن يوم القيام

فكونوا من حرثته وأتباعه واستدلّوه " أال إنّ كلّ حارٍث مبتلى يف حرثه وعاقبة عمله غري حرثه القرآن 
العمل العمل، مثّ . على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آرائكم، واستغشوا فيه أهواءكم

. إنّ لكم ايةً فانتهوا إىل ايتكم. االستقامة االستقامة، مثّ الصرب الصرب، والورع الورعو. النهاية النهاية

واخرجوا إىل اهللا مبا افترض عليكم . وإنّ لإلسالم غايةً فانتهوا إىل غايته. وإنّ لكم علماً فاهتدوا بعلمكم
  .كمأنا شاهد لكم وحجيج يوم القيامة عن. من حقّه، وبين لكم من وظائفه

    

: " وأني متكلّم بعدة اهللا وحجته، قال اهللا تعاىل. أال وإنّ القدر السابق قد وقع، والقضاء املاضي قد تورد

إنّ الذين قالوا ربنا اهللا مثّ استقاموا تترتّل عليهم املالئكة أالّ ختافوا وال حتزنوا وأبشروا باجلنة اليت كنتم 
. قيموا على كتابه، وعلى منهاج أمره، وعلى الطريقة الصاحلة من عبادتهوقد قلتم ربنا اهللا فاست" توعدون 

مثّ . فإنّ أهل املروق منقطع م عند اهللا يوم القيامة. مث ال مترقوا منها وال تبتدعوا فيها وال ختالفوا عنها
للسان مجوح وليخزن الرجل لسانه فإنّ هذا ا. واجعلوا اللسان واحداً. إياكم وزيع األخالق وتصريفها

وإنّ . وإنّ لسان املؤمن من وراء قلبه. واهللا ما أرى عبداً يتقي تقوى تنفعه حتى خيتزن لسانه. بصاحبه
ألنّ املؤمن إذا أراد أن يتكلّم بكالٍم تدبره يف نفسه، فإن كان خرياً أبداه، . قلب املنافق من وراء لسانه

وقد قال رسول .  أتى على لسانه ال يدري ماذا له وماذا عليهوإنّ املنافق يتكلّم مبا. وإن كان شراً واراه
" وال يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه . ال يستقيم إلميان عبٍد حتى يستقيم قلبه: " اهللا صلى اهللا عليه وآله

فمن استطاع منكم أن يلقى اهللا تعاىل وهو نقي الراحة من دماء املسلمني وأمواهلم، سليم اللسان من 
ضهم فليفعل واعلموا عباد اهللا أنّ املؤمن يستحلّ العام ما استحلّ عاماّ أول، ويحرم العام ما حرم عاماً أعرا
وإنّ ما أحدث الناس ال حيلّ لكم شيئاً مما حرم عليكم، ولكن احلالل ما أحلّ اهللا واحلرام ما حرم . أول
بلكم وضربت األمثال لكم ودعيتم إىل األمر فقد جربتم األمور وضرستموها، ووعظتم مبن كان ق. اهللا

فال يصم عن ذلك إال أصم، وال يعمى عن ذلك إالّ أعمى ومن مل ينفعه اهللا بالبالء والتجارب مل . الواضح
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: وإمنا الناس رجالن. وأتاه التقصري من أماه حتى يعرف ما أنكر، وينكر ما عرف. ينتفع بشيٍء من العظة

وإنّ اهللا سبحانه مل يعظ . ع بدعةً ليس معه من اهللا سبحانه برهان سنٍة وال ضياء حجٍةمتبع شرعةً، ومبتد
أحداً مبثل هذا القرآن، فإنه حبل اهللا املتني وسببه األمني، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جالٌء 

وإذا رأيتم شراً .  خرياً فأعينوا عليهفإذا رأيتم. غريه، مع أنه قد ذهب املتذكّرون وبقي الناسون واملتناسون
يا ابن آدم اعمل اخلري ودع الشر فإذا أنت : " فاذهبوا عنه فإنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كان يقول

 قاصد مغفور ال يطلب: أال وإنّ الظلم ثالثةٌ" جواد ال يترك، وظلم ال يغفر، وظلم ا الظلم . فظلمفأم
وأما الظلم الذي يغفر فظلم " إنّ اهللا ال يغفر أن يشرك به : "  باهللا، قال اهللا تعاىلالذي ال يغفر فالشرك

القصاص هناك شديد، . وأما الظلم الذي ال يترك فظلم العباد بعضهم بعضاً. العبد نفسه عند بعض اهلنات
لون يف دين اهللا، فإنّ فإياكم والت. ليس هو جرحاً باملدى وال ضرباً بالسياط، ولكنه ما يستصغر ذلك معه

وإن اهللا سبحانه مل يعط أحداً بفرقٍة . مجاعة فيما تكرهون من احلق خري من فرقٍة فيما حتبون من الباطل
  .خرياً ممن مضى وال ممن بقي

يأيها الناس طوىب ملن شغله عيبه عن عيوب الناس، وطوىب ملن لزم بيته، وأكل قوته، واشتغل بطاعة ربه، 
  .ى خطيئته، فكان من نفسه يف شغٍل، والناس منه يف راحٍةوبكى عل

ومن كالٍم له عليه السالم يف معىن احلكمتني فأمجع رأي ملئكم على أن اختاروا رجلني فأخذنا عليهما أن 
فتاها عنه وتركا احلق ومها . جيعجعا عند القرآن، وال جياوزاه، وتكون ألسنتهما معه وقلوما تبعه

وقد سبق استثناؤنا عليهما يف احلكم بالعدل والعمل . اجلور هوامها، واالعوجاج دأماوكان . يبصرانه
باحلق سوء رأيهما وجور حكمهما، والثقة يف أيدينا ألنفسنا حني خالفنا سبيل احلق، وأتيا مبا ال يعرف 

  .من معكوس احلكم

  ومن خطبة له عليه السالم

    

وال يعزب عنه عدد قطر املاء، وال . وال يصفه لسانٌ.  حيويه مكانٌوال يغيره زمانٌ، وال. ال يشغله شأنٌ
. جنوم السماء، وال سوايف الريح يف اهلواء، وال دبيب النمل على الصفا، وال مقيل الذر يف الليلة الظلماء

، وأشهد أن ال إله إالّ اهللا غري معدوٍل به، وال مشكوٍك فيه. يعلم مساقط األوراق وخفي طرف األحداق
شهادة من صدقت نيته وصفت دخلته، وخلص يقينه، وثقلت . وال مكفوٍر دينه وال حمجوٍد تكوينه

وأشهد أنّ حممداً عبده ورسوله اتىب من خالئقه، واملعتام لشرح حقائقه واملختص بعقائل . موازينه
  .يب العمىوالو به غرب. واملوضحة به أشراط اهلدى. واملصطفى لكرائم رساالته. كراماته
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وامي . أيها الناس إنّ الدنيا تغر املؤمل هلا واملخلد إليها، وال تنفس مبن نافس فيها، وتغلب من غلب عليها
. اهللا ما كان قوم قطّ يف غض نعمٍة من عيٍش فزال عنهم إالّ بذنوب اجترحوها، ألنّ اهللا ليس بظالٍّم للعبيد

 عنهم النعم فزعوا إىل ربهم بصدق من نيام وولٍه من قلوم ولو أنّ الناس حني ترتل م االنقم وتزول
وقد كانت أمور . وإني ألخشى عليكم أن تكونوا يف فترٍة. لرد عليهم كلّ شارٍد، وأصلح هلم كل فاسٍد

وما علي إالّ . مضت ملتم فيها ميلةً منتك فيها عندي غري حممودين، ولئن رد عليكم أمركم إنكم لسعداء
  .عفا اهللا عما سلف. هد، ولو أشاء أن أقول لقلتاجل

هل رأيت ربك يا أمري املؤمنني فقال عليه : ومن كالٍم له عليه السالم وقد سأله ذعلب اليماين، فقال
وكيف تراه فقال ال تراه العيون مبشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب : أفأعبد ما ال أرى فقال: السالم

صانع . متكلّم ال برويٍة، مريد ال مٍة. بعيد منها غري مبايٍن.  من األشياء غري مالمٍسقريب. حبقائق اإلميان
رحيم ال يوصف . كبري ال يوصف باجلفاء بصري ال يوصف باحلاسة. لطيف ال يوصف باخلفاء. ال جبارحٍة

  .تعنو الوجوه لعظمته، وجتب القلوب ِمن خمافته. بالرقَِّة

كالم خطبٍة له عليه السالم يف ذم أصحابِه أمحد اهللا على ما قضى ِمن أمٍر وقدر ِمن فعٍل، وعلى ومن 
إن أمهلتم خضتم، وإن حوربتم . ابتالئي بكم أيها الفرقةُ اليت إذا أمرت مل تطع، وإذا دعوت مل تجب

ما تنتظرونَ . ال أبا لغري كُم.  نكصتموإن اجتمع الناس على إماٍم طعنتم، وإن أُجبتم إىل مشاقٍة. خرتم
 ليفرقن بيين - وليأتيين -فو اهللا لئن جاء يومي . املوت أو الذلَّ لكم. نصركم واجلهاد على حقِّكم

أما دين جيمعكم؟ وال محيةٌ تشحذكُم؟ أو ليس . هللا أنتم. وبينكم وأنا لصحبتكم قاٍل، وبكم غري كثٍري
 وأنتم تريكةُ -وأنا أدعوكم .  اجلفاة الطعام فيتبعونه على غري معونٍة وال عطاٍءعجباً أنَّ معاوية يدعو
إنه ال خيرج إليكم من .  إىل املعونة وطائفٍة من العطاء فتفرقون عنى وختتلفون على-اإلسالم وبقية الناس 

. قد دراستكم الكتاب. تأمري رضى فترضونه، وال سخطٌ فتجتمعون عليه وإن أحب ما أنا الٍق إىل املو

. وسوغتكم ما جمبتم، لو كان األعمى يلحظ، أو النائم يستيقظ. وفاحتتكم احلجاج، وعرفتكم ما أنكرمت

  .وأقرب يقوٍم من اجلهل باهللا قائدهم معاوية، ومؤدبهم ابن النابغة

جند الكوفة قد مهوا ومن كالم له عليه السالم وقد أرسل رجالً من أصحابه يعلم له علم أحوال قوٍم من 
أأمنوا فقطنوا أم : باللحاق باخلوارج وكانوا على خوٍف منه عليه السالم، فلما عاد إليه الرجلُ قال له

أما . بعداً هلم كما بعدت مثود: فقال عليه السالم. بل ظعنوا يا أمري املؤمنني: فقال الرجلُ". جبنوا فظعنوا
إن الشيطان اليوم . لقد ندموا على ما كان منهم. هاماملو أشرعت األسنة إليهم وصبت السيوف على 

فحسبهم خبروجهم من اهلدى، وارتكاسهم يف الضالل . قد استفلَّهم، وهو غداً متربئ منهم ومتخلٍّ عنهم
  .والعمى، وصدهم عن احلق، ومجاحهم يف التيه
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  ومن خطبة له عليه السالم

بة بالكوفة أمري املؤمنني عليه السالم وهو قائم على حجارٍة روى عن نوٍف البكايلِّ قال خطبنا هذه اخلط
نصبها له جعدة بن هبرية املخزومي، وعليه مدرعة من صوٍف ومحائل سيفه ليف، ويف رجليه نعالن من 

     ليٍف، وكأن جبينه ثفنةُ بعٍري فقال عليه السالم 

ظيم إحسانه ونير برهانه، ونوامي فضله حنمده على ع. احلمد اهللا الذي إليه مصائر اخللق، وعواقب األمر
وامتنانه، محداً يكون حلقَّه قضاًء ولشكره أداًء، وإىل ثوابه مقرباً وحلسن مزيده موجباً، ونستعني به استعانة 

ونؤمن به إميان من . راج لفضله، مؤمٍل لنفعه، وائٍق بدفعه، معترٍف له بالطول، مذعٍن له بالعمل والقول
. قناً، وأناب إليه مؤمناً، وخنع له مذعناً، وأخلص له موحداً، وعظمه ممجداً، والذ به راغباً جمتهداًرجاه مو

ومل . ومل يتقدمه وقت وال زمانٌ. ومل يلد فيكون موروثاً هالكاً. مل يولد سبحانه فيكون يف العز مشاركاً
فمن شواهد .  عالمات التدبري املتقن والقضاء املربميتعاوره زيادة وال نقصانٌ بل ظهر للعقول مبا أرانا من

دعاهن فأجنب طائعاٍت مذعناٍت، غري . خلقه خلق السموات موطداٍت بال عمٍد، قائمات بال سنٍد
ولوال إقرارهن له بالربوبية وإذعان بالطواعية ملا جعلهن موضعاً لعرشه، وال . متلكئاٍت وال مبطئاٍت

جعل جنومها أعالماً يستدل ا . ، وال مصعداً للكلم الطيب والعمل الصاحل من خلقهمسكناً ملالئكته
وال استطاعت جالبيب . مل مينع ضوء نورها أدهلمام سجف الليل املظلم. احلريان يف خمتلف فجاج األقطار

واد غسق فسبحان من ال خيفى عليه س. سواد احلنادس أن ترد ما شاع يف السموات من تأللؤ نور القمر
وما يتجلجل به الرعد . داج وال ليٍل ساج يف بقاع األرضني املتطأطئات، وال يف يفاع السفع املتجاورات

يف أفق السماء، وما تالشت عنه بروق الغمام، وما تسقط من ورقٍة تزيلها عن مسقطها عواصف األنواء 
، وما يكفي البعوضة من قواا، واطال السماء ويعلم مسقط القطرة ومقرها، ومسحب الذرة وجمرها

احلمد هللا الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش، وأمساء أو أرض أو جانٌّ أو . وما حتمل األنثى يف بطنها
. وال حيد بأيٍن. وال يشغله سائلٌ، وال ينقصه نائلٌ وال يبصر بعٍني. وال يقدر بفهٍم. إنس ال يدرك بوهٍم

الذي كلم موسى تكليماً، . بعالج وال يدرك باحلواس، وال يقاس بالناَّسوال يوصف باألزواج، وال خيلق 
بل إن كنت صادقاً أيها املتكلف . بال جوارح وال أدواٍت، وال نطٍق وال هلواٍت. وأراه من آياته عظيماً

 لوصف ربك فصف جربائيل وميكائيل وجنود املالئكة املقربني يف حجرات القدس مرجحنني، متولِّهةً

فإمنا يدرك بالصفاِت ذوو اهليئات واألدوات، ومن ينقضي إذا بلغ أمد . عقوهلم أن حيدوا أحسن اخلالقني
  .حده بالفناء، فال إله إال هو أضاء بنوره كل ظالٍم، وأظلم بظلمته كل نوٍر

 البقاء ولو أن أحداً جيد إىل. أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا الذي ألبسكم الرياش واسبغ عليكم املعاش
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سلماً، أو إىل دفع املوت سبيالً، لكان ذلك سليمان بن داود عليه السالم الذي سخر له ملك اجلن 
. فلما استوىف طعمته، واستكمل مدته، رمته قسي الفناء بنبال املو. واإلنس مع النبوة وعظيم الزلفة

. ن لكم يف القرون السالفة لعربةًوأصبحت الديار منه خاليةً، واملساكن معطلةً، وورثها قوم آخرون، وإ

أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيني . أين الفراعنة وأبناء الفراعنة. أين العمالقة وأبناء العمالقة
وعسكروا . وأين الذين ساروا باجليوش وهزموا األلوف. وأحيوا سنن اجلبارين. وأطفأوا سنن املرسلني

  .العساكر ومدنوا املدائن

وهي عند . وأخذها جبميع أدا من اإلقبال عليها واملعرفة ا والتفرغ هلا. د لبس للحكمة جنتهامنها ق
فهو مغترب إذا اغترب اإلسالم، وضرب بعسيب ذنبه، . نفسه ضالته اليت يطلبها، وحاجته اليت يسأل عنها

    : يه السالمبقيةٌ من بقايا حجته، خلفيةٌ من خالف أنبيائه مث قال عل. وألصق األرض جبرانه

أيها الناس إين قد بثثت لكم املواعظ اليت وعظ األنبياء ا أممهم، وأديت إليكم ما أدت األوصياء إىل من 
أتتوقعون إماماً غريي ! وحدوتكم بالزواجر فلم تستوثقوا هللا أنتم. وأدبتكم بسوطي فلم تستقيموا. بعدهم

 من الدنيا ما كان مقبالً، وأقبل منها ما كان مدبراً، يطأ بكم الطريق، ويرشد كم السبيل أال إنه قد أدبر
ما ضر إخواننا . وأزمع الترحال عباد اهللا األخيار، وباعوا قليالً من الدنيا ال يبقى بكثٍري من اآلخرة ال يفىن

قد واهللا . الذين سفكت دماؤهم وهم بصفني أن ال يكونوا اليوم أحياء؟ يسيغون الغصص ويشربون الرنق
أين إخواين الذين ركبوا الطريق ومضوا على .  فوفَّاهم أجورهم، وأحلهم دار األمن بعد خوفهملقوا اهللا

احلق؟ أين عمار؟ أين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتني؟ وأين نظراؤهم من إخوام الذين تعاقدوا على 
 فأطال البكاء، مث قال قال مث ضرب بيده على حليته الشريفة الكرمية. املنية، وأبرد برؤوسهم إىل الفجرة

أوه على إخواين الذين تلوا القرآن فأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنة وأماتوا : عليه السالم
أال . اجلهاد اجلهاد عباد اهللا: دعوا للجهاد فأجابوا، ووثقوا بالقائد فاتبعوه مث نادى بأعلى صوته. البدعة

  .واح إىل اهللا فليخرجوإين معسكر يف يومي هذا فمن أراد الر

وعقد للحسني عليه السالم يف عشرة آالٍف، ولقيس بن سعد رمحة اهللا يف عشرة آالٍف، وأليب : قال نوف
أيوب األنصاري يف عشرة آالٍف، ولغريهم على أعداٍد أُخر وهو يريد الرجعة إىل صفني، فما دارت 

العساكر فكنا كأغنام فقدت راعيها ختتطفها اجلمعة حىت ضربه امللعون ابن ملجٍم لعنه اهللا، فتراجعت 
  .الذِّئاب منكل مكاٍن

  ومن خطبة له عليه السالم
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خلق اخلالئق بقدرته، واستعبد األرباب بعزته، . احلمد اهللا املعروف من غري رؤية، واخلالق من غٍري منصبٍة
 رسله ليكشفوا هلم عن وهو الذي أسكن الدنيا خلقه، وبعث إىل اجلن واٌنِس. وساد العظماء جبوده

غطائها، وليحذروهم من ضرائها، وليضربوا هلم أمثاهلم، وليبصروهم عيوا، وليهجموا عليهم مبعتٍرب من 
وما أعد اهللا للمطيعني منهم والعصاة من جنٍة وناٍر . تصرف مصاحها وأسقامها، وحالهلا وحرامها

قه جعل لكل شيٍء قدراً، ولكل قدٍر أجالً، ولكل أمحده إىل نفسه كما استحمد إىل خل. وكرامٍة وهواٍن
  .أجٍل كتاباً

ناطق وصامت ،زاجر حجة اهللا على خلقه. منها فالقرآن آمر .ن عليه أنفسهم. أخذ عليهم ميثاقهوار .

. أمت نوره، وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى اهللا عليه وآله وقد فرغ إىل اخللق من أحكام اهلدى به

ومل يترك شيئاً رضيه أو كرهه . فإنه مل خيف عنكم شيئاً من دينه.  سبحانه ما عظم من نفسهفعظموا منه
فرضاه فيما بقى واحد، وسخطه فيما بقى . إالَّ وجعل له علماً بادياً وآيةً حمكمةً تزجر عنه أو تدعو إليه

يكم بشيٍء رضيه واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيٍء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عل. واحد
قد كفاكم . ممن كان قبلكم، وإمنا تسريون يف أثٍر بٍني، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم

وأوصاكم بالتقوى وجعلها منتهى . مؤونة دنيا كم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر
وإن أسررمت . ه، وتقلُّبكم يف قبضتهفاتقوا اهللا الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيد. رضاه وحاجته من خلقه
،أعلموا أنه من .قد وكل بذلك حفظةً كراماً ال يسقطون حقاً، وال يثبتون باطالً. علمه، وإن أعلنتم كتبه

. يتق اهللا جيمل له خمرجاً من الفنت ونوراً من الظلم، وخيلده فيما اشتهت نفسه، ويرتله مرتل الكرامة عنده

. فبادروا املعاد. ورفقاؤها رسله. وزوارها مالئكته. ونورها جته. ها عرشهظل. يف داٍر اصطنعها لنفسه

فقد . فإن الناس يوشك أن ينقطع م األمل، يرهقهم األجل، ويسد عنهم باب التوبة. وسابقوا اآلجال
 وأنتم بنو سبيٍل على سفٍر من داٍر ليست بداركم،. أصبحتم يف مثل ما سأل إليه الرجعة من كان قبلكم

وأعلموا أنه ليس هلذا اجللد الرقيق صرب على النار، فارمحوا . وقد أوذنتم منها باالرحتال، وأمرمت فيها بالزاد
أفرأيتم جزع أحد كم من الشوكة تصيبه، والعثرة . نفوسكم فإنكم قد جربتموها يف مصائب الدنيا

أعلمتم أنَّ مالكاً . وقرين شيطاٍنتدميه، والرمضاء حترقه فكيف إذا كان بني طابقني من ناٍر، ضجيع حجٍر 
  .إذا غضب على النار حطم بعضها بعضاً لغضبه، وإذا زجرها توثبت بني أبواا جزعاً من زجرته

    

ونشبت ! أيها اليفن الكبري الذي قد هلزه القتري، كيف أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام األعناق
ويف الفسحة . عشر العباد وأنتم ساملون يف الصحة قبل السقمفاهللا اهللا م. اجلوامع حىت أكلت حلوم السواعد

أسهروا عيونكم، وأضمروا بطونكم . قبل الضيق فاسعوا يف فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها
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واستعملوا أقدامكم، وأنفقوا أموالكم، وخذوا من أجسادكم وجودوا ا على أنفسكم، وال تبخلوا ا 
من ذا الذي يقرض اهللا " وقال تعاىل " إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم " عنها فقد قال اهللا سبحانه

 كرمي فلم يستنصر كم من ذٍل، ومل يستقرضكم من قٍل، استنصر كم وله " قرضاً حسناً فيضاعفه له وأجر
واستقرضكم وله خزائن السموات واألرض وهو الغىن . جنود السموات واألرض وهو العزيز احلكيم

رافق م . فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جريان اهللا يف داره. أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عمالً. يداحلم
رسله، وأزارهم مالئكته، وأكرم أمساعهم أن تسمع حسيس ناٍر أبداً، وصان أجسادهم أن تلقى لغوباً 

اهللا املستعان على نفسي أقول ما تسمعون و" ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم"ونصباً 
  .وأنفسكم، وهو حسيب ونعم الوكيل

ال حكم إال اهللا، وكان : ومن كالم له عليه السالم قاله للربج بن مسهر الطائي، وقد قال له حبيث يسمعه
من اخلوارج أسكت قبحك اهللا يا أثرم، فو اهللا لقد ظهر احلق فكنت فيه ضئيالً شخصك، خفياً صوتك، 

  .طل جنمت جنوم قرن املاعزحىت إذا نعر البا

  ومن خطبة له عليه السالم

احلمد اهللا الذي ال تدركه الشواهد، وال حتويه املشاهد، وال تراه النواظر، وال حتجبه السواتر، الدالِّ على 
الذي صدق يف ميعاده، . قدمه حبدوث خلقه، وحبدوث خلقه على وجوده، وباشتباههم على أن ال شبه له

مستشهد حبدوث األشياء على . وقام بالقسط يف خلقه، وعدل عليهم يف حكمه. بادهوارتفع عن ظلم ع
واحد ال بعدٍد، ودائم . أزلته، ومبا ومسها به من العجز على قدرته، ومبا اصطرها إليه من الفناء على دوامه

مل حتط به األوهام، بل . ضرٍةوتشهد له املرائي ال مبحا. تتلقاه األذهان ال مبشاعرٍة. ال بأمٍد، وقائم ال بعمٍد
ليس بذي كٍرب امتدت به النهايات فكربته جتسيماً، وال . جتلى هلا ا، وا امتنع منها، وإليها حاكمها
وأشهد أن حممداً عبده . بل كرب شأناً، وعظم سلطاناً. بذي عظٍم تناهت به الغابات فعظَّمته جتسيداً

أرسله بوجوب احلجج، وظهور الفلج وإيضاح . اهللا عليه وآلهورسوله الصفي، وأمينه الرضى، صلى 
وجعل . وأقام أعالم االهتداء ومنار الضياء. املنهج، فبلغ الرسالة صادعاً ا، ومحل على احملجة داال عليها

  .اإلسالم متينةً وعرى اإلميان وثيقةً

    

ة وجسيم النعمة لرجعوا إىل الطريق ولو فكروا يف عظيم القدر: منها يف صفة خلق أصناٍف من احليوان
أال تنظرون إىل صغري ما خلق كيف أحكم . وخافوا عذاب احلريق ولكن القلوب عليلةٌ، والبصائر مدخولةٌ

انظروا إىل النملة يف صغر جثَّتها . خلقه، وأتقن تركيبه، وفلق له السمع والبصر، وسوى له العظم والبشر
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جتمع يف حرها . بلحظ البصر، وال مبستدرك الفكر، وتعدها يف مستقرهاولطافة هيئتها، ال تكاد تنال 
ال يغفلها املنان، وال حيرمها الديان ولو يف . لربدها، ويف ورودها لصدرها، مكفولةٌ برزقها مرزوقةٌ بوفقها

ولو فكرت يف جمارى أكلها يف علوها وسفلها وما يف اجلوف من . الصفا اليابس واحلجر اجلامس
فتعاىل . اسيف بطنها وما يف الرأس من عينها وأذُا لقضيت من خلقها عجباً، ولقيت من وصفها تعباًشر

ومل يعنه يف خلقها قادر ،ا فاطرولو . الذي أقامها على قوائمها، وبناها على دعائمها، مل يشركه يف فطر
طر النملة هو فاطر النخلة، لدقيق ضربت يف مذاهب فكرك لتبلغ غاياته، ما دلتك الداللةُ إال على أنّ فا

 وما اجلليل واللطيف والثقيل واخلفيف والقوى والضعيف تفصيل كل شيٍء، وغامض اختالف كلِّ حي
فانظر إىل الشمس والقمر والنبات والشجر . يف خلقه إال سواٌء، وكذلك السماء واهلواء والرياح واملاء

وتفجر هذه البحار، وكثرة هذه اجلبال، وطول هذه القالل واملاء واحلجر واختالف هذه الليل والنهار، 
زعموا أم كالنبات ما . فالويل ملن جحد املقدر وأنكر املدبر. وتفرق هذه اللغات، واأللسن املختلفات
وال الختالف صورهم صانع ،وهل . ومل يلجأوا إىل حجٍة فيما ادعوا، وال حتقيٍق ملا أوعوا. هلم زارع

. وإن شئت قلت يف اجلرادة إذ خلق هلا عينني محراوين.  غري باٍن، أو جنايةٌ من غري جاٍنيكون بناٌء من

وجعل هلا السمع اخلفي، وفتح هلا الفم السوي، وجعل هلا احلس القوي، . وأسرج هلا حدقتني قمراوين
ما تقبض يرهبها الزراع يف زرعهم، وال يستطيعون ذب ومنجلني ،ما تقرض ولو أجلبوا . هاونابني

  .وخلقها كلُّه ال يكون إصبعاً مستدقَّةً. جبمعهم، حىت ترد احلرث يف نزواا، وتقضى منه شهواا

فتبارك اهللا الذي يسجد له من يف السموات واألرض طوعاً وكرهاً، ويعنو له خداً ووجهاً، ويلقى إليه 
أحصى عدد الريش منها .  فالطري مسخرةٌ ألمره.بالطاعة سلماً وضعفاً، ويعطى له القياد رهبةً وخوفاً

. فهذا غراب وهذا عقاب. وقدر أقواا، وأحصى أجناسها. والنفس، وأرسى قوائمها على الندى واليبس

وهذا نعام برزقه. وهذا محام حاب الثقال فأهطل دميها وعدد . دعا كلَّ طائٍر بامسه، وكفل لهوأنشأ الس
  .عد جفوفها، وأخرج نبتها بعد جدواقسمها، فبل األرض ب

وجمع هذه الخطبة من أصول العلم ماال تجمعه خطبة ومن خطبة له عليه السالم في التوحيد   

    

. وال صمده من أشار إليه وتومهه. وال إياه عين من شبهه. ما وحده من كيفه، وال حقيقته أصاب من مثله

. مقدر ال جبول فكرٍة. فاعل ال باضطراب آلٍة.  معلولوكل قائٍم يف سواه. كل معروٍف بنفسه مصنوع

واالبتداء . والعدم وجوده. وال ترفده األدوات سبق األوقات كونه. ال تصحبه األوقات. غىن ال باستفادٍة
ومبقارنته بني . ومبضادته بني األمور عرف أن ال ضد له. بتشعريه املشاعر عرف أن ال مشعر له. أزله
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. ضاد النور بالظلمة، والوضوح بالبهمة، واجلمود بالبلل، واحلرور بالصرد. ال قرين لهاألشياء عرف أن 

مفرق بني متدانياا ال يشملُ حبٍد،، وال . مقارنٌ بني متبايناا مقرب بني متباعداا. مؤلف بني متعادياا
.  منذ القدمية، ومحتها قد األزليةمنعتها. حيسب بعٍد، وإمنا حتد األدوات أنفسها، وتشري اآللة إىل نظائرها

ال جيرى عليه السكون . ا جتلى صانعها للعقول، وا امتنع عن نظر العيون. وجنبتها لو ال التكملة
إذا لتفاوتت . وكيف جيرى عليه ما هو أجراه، ويعود فيه ما هو أبداه، وحيدث فيه ما هو أحدثه. واحلركة

وال لتمس التمام إذ لزمه . ولكان له وراء إذ وجد له أمام. زل معناهذاته، ولنجزأ كنهه، وال متنع من األ
وخرج بسلطان االمتناع . وإذاً لقامت آية املصنوع فيه، ولتحول دليالً بعد أن كان مدلوالً عليه. النقصان

مولوداً، ومل يلد فيكون . فيه ما يؤثر يف غريه الذي ال حيول وال يزول، وال جيوز عليه األفول. من أن يؤثِّر
ال تناله األوهام فتقدره، وال . جلَّ عن اختاذ األبناء، وطهر عن مالمسه النساء. ومل يولد فيصري حمدوداً
ال يتغري حباٍل، وال يتبدل . وال تدركه احلواس فتحسه وال تلمسه األيدي فتمسه. تتوهمه الفطن فتصوره

وال يوصف بشيٍء من األجزاء، وال . ضياء والظالموال تبليه الليايل واأليام، وال يغريه ال. باألحوال
وال يقال له حد وال ايةٌ، وال . وال بعرٍض من األعراض، وال بالغريية واألبعاض. باجلوارح واألعضاء

ليس يف . وال أن األشياء حتويه، فتقله أو ويه، أو أن شيئاً حيمله فيميله أو يعد له. انقطاع وال غايةٌ
يقول وال يلفظ، . خيرب ال بلساٍن وهلواٍت، ويسمع ال خبروٍق وأدواٍت.  وال عنها خبارجاألشياء بواٍجل،

يقول . حيب ويرضى من غري رقٍَّة، ويبغض ويغضب من غري مشقٍة. وحيفظ وال يتحفظ، ويريد وال يضمر
ومثله . شأهوإمنا كالمه سبحانه فعلٌ منه أن. ال بصوٍت يقرع، وال بنداٍء يسمع. ملن أراد كونه كن فيكون

  .مل يكن من قبل ذلك كائناً، ولو كان قدمياً لكان إهلا ثانياً

ال يقال كان بعد أن مل يكن فتجرى عليه الصفات احملدثات، وال يكون بينها وبينه فصل، وال له عليها 
ه، خلق اخلالئق على غري مثاٍل خال من غري. فضلٌ، فيستوي الصانع واملصنوع، ويتكافأ املبتدئ والبديع

. وأرساها على غري قراٍر. وأنشأ األرض فأمسكها من غري اشتغاٍل. ومل يستعن على خلقها بأحٍد من خلقه

. ومنعها من التهافت واالنفراج. وحصنها من األود واالعوجاج. ورفعها بغري دعائم. وأقامها بغري قوائم

. هن ما بناه، وال ضعف ما قواهفلم ي. وأرسى أوتادها، وضرب أسدادها، واستفاض عيوا وخد أوديتها

هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته، وهو الباطن هلا بعلمه ومعرفته، والعايل على كل شيٍء منها جبالله 
ال يعجزه شيٌء منها طلبه، وال ميتنع عليه فيغلبه، وال يفوته السريع منها فيسبقه، وال حيتاج إىل . وعزته

وذلت مستكينةً لعظمته، ال تستطيع اهلرب من سلطانه إىل غريه خضعت األشياء له، . ذي ماٍل فريزقه
هو املفىن هلا بعد وجودها، حىت يصري . فتمتنع من نفعه وضره، وال كفؤ له فيكافئه، وال نظري له فيساويه

  .موجودها كمفقودها
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 من طريها وكيف لو اجتمع مجيع حيواا. وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها
وائمها، وما كان من مراحها وسائمها، وأصناف أسناخها وأجناسها، ومتبلدة أممها وأكياسها على 

ولتحريت عقوهلا يف علم . إحداث بعوضٍة ما قدرت على إحداثها، وال عرفت كيف السبيل إىل إجيادها
رةٌ مقرةً بالعجز عن ذلك وتاهت، وعجزت قواها وتناهت، ورجعت خاسئةً حسريةً عارفةً بأا مقهو

  .مذعنةً بالضعف عن إفنائها. إنشائها

    

. كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها. وإن اهللا سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده ال شيء معه

. عدمت عند ذلك اآلجال واألوقات، وزالت السنون والساعات. بال وقٍت وال مكاٍن، وال حٍني وزماٍن

بال قدرٍة منها كان ابتداء خلقها، وبغري امتناع .  الواحد القهار الذي إليه مصري مجيع األمورفال شيء إال
مل يتكاءده صنع شيء منها إذ صنعه، ومل يؤده . ولو قدرت على االمتناع دام بقاؤها. منها كان فناؤها

ٍن، وال لالستعانة ا وال خوٍف من زواٍل ونقصا. ومل يكوا لتشديد سلطاٍن. منها خلق ما خلقه وبرأه
. وال لالزدياد ا يف ملكه، وال ملكاثرة شريٍك يف شركه. على ندٍِ مكاثٍر، وال لالحتراز ا من ضٍد مثاوٍر

مث هو يفنيها بعد تكوينها ال لسأٍم دخل عليه يف تصريفها . وال لوحشٍة كانت منه فأراد أن يستأنس إليها
مل ميله بلطفه، وأمسكها بأمره، وال استعانٍة . ال لثقل شيٍء منها عليهو. وتدبريها، وال لراحٍة واصلٍة إليه

بشيٍء منها عليها، وال النصراٍف من حاٍل وحشٍة إىل حال استئناٍس، وال من حال جهلٍِ وعمى إىل حال 
  .وال من ذٍل وضعٍة إىل عٍز وقدرٍة. وال من فقٍر وحاجٍة إىل غىن وكثرٍة. علٍم والتماٍس

   عليه السالمومن خطبة له

أال بأيب وأمي هم من عدٍة أمساؤهم يف السماء معروفةٌ، ويف األرض جمهولة، أال فتوقعوا ما يكون من إدبار 
ذاك حيث يكون ضربةُ السيف على املؤمن أهون من . أموركم، وانقطاع وصلكم، واستعمال صغاركم

 ذاك حيث تسكرون من غري شراٍب، .ذاك حيث يكون املعطى أعظم أجراً من املعطي. الدرهم من حلّه
ذلك إذا عضكم البالء كما . بل من النعمة والنعيم، وحتلفون من غري اضطراٍر، وتكذبون من غري إحراج

  .ما أطول هذا العناء هذا الرجاء. يعض القتب غارب البعري

لطانكم فتذموا أيها الناس ألقوا هذه األزمة اليت حتمل ظهورها األثقال من أيديكم، وال تصدعوا على س
فقد . وأميطوا عن سننها، وخلوا قصد السبيل هلا. غب فعالكم وال تقتحموا ما استقبلتم من فور نار الفتنة

  .لعمري يهلك يف هلبها املؤمن ويسلم فيها غري املسلم
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فامسعوا أيها الناس وعوا، وأحضروا آذان . إمنا مثلى بينكم مثل السراج يف الظلمة يستضئ به من وجلها
  .لوبكم تفهمواق

  ومن خطبة له عليه السالم

فكم خصكم . أوصيكم أيها الناس بتقوى اهللا وكثرة محده على آالئه إليكم ونعمائه عليكم، وبالئه لديكم
أعورمت له فستركم، وتعرضتم ألخذه فَأَمهلَكُم وأوصيكُم بِذكِر املَوِت وِإقْالِل : بنعمٍة، وتدارككم برمحٍة

الغفلِة عنه .ميهلكموكيف ليس فيمن يغفلُكُم، وطمعكم عماَّ ليس كمى .  غفْلَتاعظاً مبوتنكَفى و
حِملُوا إىل قبورِههم غريرا كِبني، وأنزلوا فيها غر نازلني، فكأُم لَم يكونوا للدنا عماراً، . عاينتموهم

واشتغلُوا مبا . وطنوا ما كانوا يوِحشونَأوحشوا ما كانوا يوطنون، وأ. وكأنَّ اآلخرةَ مل تزلْ هلم داراً
أنسوا . الَ عْ، قبيٍح يستطيعونَ انتقاالً، وال يف حسن يستطيعون ازدياداً. فارقوا، وأضاعوا ما إأليِه انتقلوا

 بالدنيا فغرم، ووثقوا ا فصرعتهم، فسابقُوا رمحكم اهللا إىل منازلكم اليت أُِمرتم أنْ تعمروها، واليت

واستتموا نعم اهللا علكم بالصِرب على طَاعتِه، واانبِة ملعصيتِه فقإن غداً من اليوِم . رغبتم فيها ودعيتم إليها
السنني . قريب يف السنِة، وأسرع يف الشهر، وأسرع الشهور األيام الساعاِت يف اليوم، وأسرع عما أسر

  .يف العمر

 فَِمن عليه السالم اإلمياِن ما يكونُ ثابتاً مستقراً يف القلوبومن كالم له . بني اِريما يكون عو ومنه
فإذا كانت لكم براءةٌ من أحٍد فقفوه تى حيضره املوت فعند ذلك . القلوِب والصدوِر إألى أجٍل معلوم

ةٌ من مستسر اإلمِة ما كان ِهللا يف أًَهِل األرِض حاج. واهلجرةُ قائمةٌ على حدها األوِل. يقع حد الرباءِة
وال . فمن عرفها وأَقر ا فهو مهاجر. ال يقع اسم اهلجرة على أحٍد إال مبعرفِة احلجِة يف األرِض. ومعلننها

ا قلبهاهعوو هبلغته احلجةُ فسمعتها أُذُن ناسم االستضعاِف على م يقع.  

    

إال عبد ال حيمله ،مستصعب نا صعبإنْ أمر وردا ِإالَّ صلِإلمياِن، وال يِعي حديثن اُهللا قلبه نامتح مؤِمن 
أمينةٌ وأَحالَم رِزينةٌ أيها الناس سلوين قبل أن تفتقدوين، فألنا بطرق السماء أعلم مىن بطرق األرض، قبل 

  .أن تشغر برجلها فتنةٌ تطأ يف خطامها، وتذهب بأحالم قومها

  ومن خطبة له عليه السالم

وأشهد أن حممداً عبده . عزيز اجلند عظيم اد. أمحده شكراً إلنعامه، وأستعينه على وظائف حقوقه
ال يثنيه عن ذلك اجتماع على تكذيبه والتماس . ورسوله دعا إىل طاعته، وقاهر أعداءه جهاداً على دينه
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وبادروا املوت يف . نيعاً ذروتهفاعتصموا بتقوى اهللا فإن هلا حبالً وثيقاً عروته، ومعقالً م. منيعاً نوره
وكفى بذلك واعظاً ملن عقل، . فإن الغاية القيامة. امهدوا له قبل حلوله، وأعدوا له قبل نزوله. غمراته

وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق األرماس، وشدة اإلبالس وهول املطلع، . ومعترباً ملن جهل
وغم الضريح، . وظلمة اللحد، وخيفة الوعد. اعواختالف األضالع وإستكاك األمس. وروعات الفزع

  .وردم الصفيح

وكأا قد جاءت بأشراطها، . فاهللا عباد اهللا فإن الدنيا ماضية بكم على سنٍن، وأنتم والساعة يف قرٍن
. وكأا قد أشرفت بزالزهلا، وأناخت بكال كلها. وأزفت بأفراطها، ووقفت بكم على صراطها

وصار جديدها . فكانت كيوٍم مضى أو شهٍر انقضى. أخرجتهم من جضنهاوانصرمت الدنيا بأهلها، و
وناٍر شديٍد كلبها، عاٍل جلبها ساطع . يف موقٍف ضنك املقام، وأموٍر مشتبهٍة عظاٍم. رثا، ومسينها غثاً

هلبها، متغيٍظ زفريها، متأجٍج سعريها، بعيٍد مخودها، ذاٍك وقودها، خميٍف وعيدها، غٍم قرارها، مظلمٍة 
قد أمن العذاب، وانقطع " وسيق الذين اتقوا رم إىل اجلنة زمراً"حاميٍة قدورها، فظيعٍة أمورها . قطارهاأ

الذين كانت أعماهلم يف الدنيا . وزحزحوا عن النار، واطمأنت م الدار، ورضوا املثوى والقرار. العتاب
وكان ارهم ليالً توحشاً . واستغفاراًوكان ليلهم يف دنياهم اراً، وختشعاً . زاكيةً، وأعينهم باكيةً

  .يف ملٍك دائٍم، ونعيٍم قائٍم. وكانوا أحق ا وأهلها. فجعل اهللا هلم اجلنة مآباً، واجلزاء ثواباً. وانقطاعاً

فإنكم . وبادروا آجالكم بأعمالكم. وبإضاعته خيسر مبطلكم. فارعوا عياد اهللا ما برعايته يفوز فائزكم
فال رجعةً تنالون، وال عثرةً تقالون، . وكأن قد نزل بكم املخوف.  ومدينون مبا قدمتممرنون مبا أسلفتم،

  .استعملنا اهللا وإياكم بطاعته وطاعة رسوله، وعفا عنا وعنكم بفضل رمحته

وال حتركوا بأيديكم وسيوفكم يف هوى ألسنتكم، وال تستعجلوا مبا . إلزموا األرض، واصربوا على البالء
فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات . لكممل يعجله اهللا 

. وقامت النية مقام إصالته لسيفه. شهيداً ووقع أجره على اهللا، واستوجب ثواب ما نوى من صاحل عمله

  .وإن لكلّ شيٍء مدٍة وأجالً

  ومن خطبة له عليه السالم

    

الذي . أمحده على نعمة التؤام، وآالئه العظام. لب جنده، واملتعايل جدهاحلمد اهللا الفاشي محده، والغا
ومنشئهم . مبتدع اخلالئق بعلمه. عظم حلمه فعفا، وعدل يف كلّ ما قضى، وعلم ما ميضى وما مضى

وأشهد أن . وال إصابة خطٍأ وال حضرة مٍأل. حبكمه، بال اقتداٍء وال تعليٍم، وال احتذاٍء ملثال صانع حكيٍم
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قد قادم أزمة احلني، . ابتعثه والناس يضربون يف غمرٍة، وميوجون يف حريٍة. داً عبده ورسولهحمم
أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا فإا حق اهللا عليكم، واملوجبة على اهللا . واستغلقت على أفئدم أقفال الرين

يف اليوم احلرز واجلنة، ويف غٍد الطريق فإن التقوى . وأن تستعينوا عليها باهللا وتستعينوا ا على اهللا. حقكم
مل تربح عارضةً نفسها على األمم املاضني . مسلكها واضح، وسالكها رابح، ومستودعها حافظٌ. إىل اجلنة

فما أقل من قبلها . والغابرين حلاجتهم إليها غداً إذا أعاد اهللا ما أبدي، وأخذ ما أعطى، وسأل ما أسدى
وقليل من عبادي : " وهم أهل صفة اهللا سبحانه إذ يقول. قلون عدداًأولئك األ. ومحلها حق محلها

واعتاضوها من كل سلٍف خلفاً، ومن كل . فأهطعوا بأمساعكم إليها، وكظوا جبدكم عليها". الشكور
وأشعروها قلوبكم، وارحضوا ا ذنوبكم، وداووا . أيقظوا ا نومكم، واقطعوا ا يومكم. خمالٍف موافقاً

أال فصونوها وتصونوا . واعتربوا مبن أضاعها، وال يعتربن بكم من أطاعها. ام، وبادروا ا احلماما األسق
وال تضعوا من رفعته التقوى، وال ترفعوا من رفعته . ا، وكونوا عن الدنيا نزاهاً، وإىل اآلخرة والهاً

 تستضيئوا بإشراقها، وال تقتنوا وال. وال تشيموا بارقها وال تستمعوا ناطقها، وال جتيبوا ناعقها. الدنيا
أال وهي املتصدية العنون، . وأمواهلا حمروبةُ، وأعالقها مسلوبةٌ. بأعالقها، فإن برقها خالب ونطقها كاذب

حاهلا انتقالٌ، ووطأا . واجلحود الكنود، والعنود الصدود واحليود امليود. واجلاحمة احلرون واملائنة اخلؤون
أهلها على ساٍق . دار حرٍب وسلٍب، وٍب وعطٍب. ها هزلٌ، وعلوها سفلٌزلزالٌ، وعزها ذلٌ، وجد

فأسلمتهم املعاقل، . قد حتريت مذاهبها، وأعجزت مهارا، وخابت مطالبها. وسياٍق، وحلاٍق وفراٍق
وعاٍض . فمن ناج معقوٍر، وحلٍم جمزوٍر، وشلٍو مذبوٍح، ودٍم مسفوٍح. ولفظتهم املنازل، وأعيتهم احملاول

وقد أدبرت احليلة وأقبلت .  يديه، وصافٍق بكفيه، ومرتفق خبذيه، وزاٍر على رأيه، وراجٍع عن هزمهعلى
فما "وهيهات قد فات ما فات وذهب ما ذهب، ومضت الدنيا حلال باهلا . الغيلة، والت حني مناٍص

  ".بكت عليهم السماء واألرض وما كانوا منظرين

 ومن خطبة له عليه السالم تسمى القاصعة

وهي تتضمن ذم إبليس على استكباره وتركه السجود آلدم عليه السالم، وأنه أول من أظهر العصبية وتبع 
  .احلمية وحتذير الناس من سلوك طريقته

احلمد اهللا الذي لبس العز والكربياء واختارمها لنفسه دون خلقه، وجعلهما محى وحرماً على غريه، 
مث اخترب بذلك مالئكته املقربني ليميز . ن نازعه فيهما من عبادهواصطفامها جلالله، وجعل اللعنة على م

إين : " املتواضعني منهم من املستكربين، فقال سبحانه وهو العامل مبضمرات القلوب، وحمجوبات الغيوب
خالق بشراً من طٍني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجدا املالئكة كلهم أمجعون 
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 اعترضته احلمية فافتخر على آدم خبلقه، وتعصب عليه ألصله فعدو اهللا إمام املتعصبني، وسلف "إال إبليس
  .وأدرع لباس التعزز، وخلع قناع التذلل. املستكربين، الذي وضع أساس العصبية، ونازع اهللا رداء اجلربية

  .أعد له يف اآلخرة سعرياًفجعله يف الدنيا مدحوراً، و. أال ترون كيف صغره اهللا بتكربه، ووضعه بترفعه

ولو أراد اهللا أن خيلق آدم من نوٍر خيطف األبصار بضياؤه، ويبهر العقول رواؤه، وطبٍب يأخذ األنفاس 
ولو فعل لظلت له األعناق خاضعةً، وخلفت البلوى فيه على املالئكة ولكن اهللا سبحانه يبتلى . عرفه لفعل

  .ر هلم ونفياً لالستكبار عنهم، وإبعاداً للخيالء منهمخلقه ببعض ما جيهلون أصله متييزاً باالختبا

    

فاعتربوا مبا كان من فعل اهللا بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده اجلهيد، وكان قد عبد اهللا ستة آالف 
فمن ذا بعدد إبليس يسلم على اهللا . سنٍة ال يدري أمن سين الدنيا أم سين اآلخرة عن كرب ساعٍة واحدٍة

؟ كال، ما كان اهللا سبحانه ليدخل اجلنة بشراً بأمٍر أخرج به منها ملكاً إن حكمه يف أهل مبثل معصية
على العاملني. السماء وأهل األرض لواحد حرمه وما بني اهللا وبني أحٍد من خلقه هوادةٌ يف إباحة محى.  

فلعمري لقد . له ورجلهفاحذروا عباد اهللا أن يعديكم بدائه، وأن يستفز كم بندائه، وأن جيلب عليكم خبي
رب مبا أغويتين : " وقال. فوق لكم سهم الوعيد، وأغرق لكم بالرتع الشديد، ورما كم من مكاٍن قريٍب

صدقه به أبناء احلمية، . قذفاً بغيٍب بعيٍد، ورمجاً بظٍن مصيٍب" ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم أمجعني
ىت إذا انقادت له اجلاحمة منكم، واستحكم الطماعية منه ح. وإخوان العصبية، وفرسان الكرب واجلاهلية

استفحل سلطانه عليكم، ودلف جبنوده حنوكم. فيكم، فنجمت احلال من السر اخلفي إىل األمر اجللي .

فأقحموكم وجلأت الذلّ، وأحلوكم ورطات القتل، وأوطأوكم إثخان اجلراحة طعناً يف عيونكم، وحزاً يف 
فأصبح أعظم يف دنيكم . ، وقصد ملقاتلكم، سوقاً خبزائم القهر إىل النار املعدةحلوقكم، ودقا ملناخركم

فاجعلوا عليه حدكم، . جرحاً، وأورى يف دنياكم قدحاً من الذين أصبحتم هلم مناصبني وعليهم متألبني
وله جدكم، فلعمر اهللا لقد فخر على أصلكم، ووقع يف حسبكم، ودفع يف نسبكم، وأجلب خبيله عليكم، 

ال متتنعون حبيلٍة، وال تدفعون . يقتنصونكم بكل مكاٍن، ويضربون منكم كل بناٍن. قصد برجله سبيلكمو
فأطفئوا ما كمن يف قلوبكم من نريان . وجولة بالٍء. وعرصة موٍت. وحلقة ضيق. يف حومة ذٍل. بعزميٍة

ن وخنواته، ونزعاته العصبية وأحقاد اجلاهلية، فإمنا تلك احلمية تكون يف املسلم من خطوات الشيطا
. واعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم، وإلقاء التعزز حتت أقدمكم، وخلع التكرب من أعناقكم. ونفثاته

واختذوا التواضع مسلحةً بينكم وبني عدوكم إبليس وجنوده، فإن له من كل أمٍة جنوداً وأعواناً، ورجالً 
ا فضٍل جعله اهللا فيه سوى ما أحلقت العظمة بنفسه وال تكونوا كاملتكرب على ابن أمه من غري م. وفرساناً

من عداوة احلسد، وقدحت احلمية يف قلبه من نار الغضب، ونفخ الشيطان يف أنفه من ريح الكرب الذي 
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  .أعقبه اهللا به الندامة، وألزمه آثام القاتلني إىل يوم القيامة

فاهللا يف . ناصبة، ومبارزةً للمؤمنني باحملاربٍةأال وقد أمعنتم يف البغي، وأفسدمت يف األرض مصارحةً هللا بامل
فإنه مالقح الشنآن ومنافخ الشيطان اليت خدع ا األمم املاضية، والقرون . كرب احلمية وفخر اجلاهلية

أمراً تشات . حىت أعنقوا يف حنادس جهالته، ومهاوي ضاللته، ذلالً على سياقه، سلساً يف قياده. اخلالية
  .وكرباً تضايقت الصدور به. عت القرون عليهالقلوب فيه، وتتاب

    

أال فاحلذر احلذر من طاعة ساداتكم وكربائكم الذين تكربوا عن حسبهم، وترفعوا فوق نسبهم، وألقوا 
فإم قواعد أساس . مكابرةً لقضائه، ومغالبةً آلالئه. اهلجينة على رم، وجاحدوا اهللا ما صنع م

قاتقوا اهللا وال تكونوا لنعمة عليكم أضداداً، وال . ، وسيوف اعتزاء اجلاهليةودعائم أركان الفتنة. العصبية
وال تطيعوا األدعياء الذين شربتم بصفوكم كدرهم، وخلطتم بصحتكم مرضهم، . لفضله عندكم حساداً

وجنداً . اختذهم إبليس مطايا ضالٍل. وأدخلتم يف حقّكم باطلهم، وهم أساس الفسوق وأحالس العقوق
إستراقاً لعقولكم ودخوالً يف عيونكم، ونفثاً يف . وترامجةً ينطق على ألسنتهم. ل على الناسم يصو
فاعتربوا مبا أصاب األمم املستكربين من قبلكم . فجعلكم مرمى نبله، وموطئ قدمه، ومأخذ يده. أمساعكم

واستعيذوا باهللا من بأس اهللا وصوالته، ووقائعه ومثالته، واتعظوا مبثاوي خدودهم، ومصارع جنودهم، 
من لواقح الكرب كما تستعيذونه من طوارق الدهر، فلو رخص اهللا يف الكرب ألحد من عباده لرخص فيه 

ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ورضى هلم التواضع، فألصقوا باألرض خدودهم، . خلاصة أنبيائه وأوليائه
وقد اختربهم اهللا . نوا أقواماً مستضعفنيوخفضوا أجنحتهم للمؤمنني، وكا. وعفروا يف التراب وجوههم
فال تعتربوا الرضا والسخط باملال . وامتحنهم باملخاوف، وخمضهم باملكاره. باملخمصة، وابتالهم باهدة

أحيسبون أمنا : "والولد جهالً مبواقع الفتنة واالختبار يف مواضع الغىن واالقتدار، وقد قال سبحانه وتعاىل
فإن اهللا سبحانه خيترب عباده املستكربين يف " ني نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرونمندهم به من ماٍل وبن

  .أنفسهم بأوليائه املستضعفني يف أعينهم

ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السالم على فرعون وعليهما مدارع الصوف 
أال تعجبون من هذين يشرطان يل : " الوبأيديهما العصي فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه فق

إعظاماً " دوام العز وبقاء امللك ومها مبا ترون من حال الفقر والذل، فهال ألقي عليهما أساورةٌ من ذهب
ولو أراد اهللا سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح هلم كنوز . للذهب ومجعه، واحتقاراً للصوف ولبسه

 اجلنان، وأن حيشر معهم طيور السماء ووحوش األرض لفعل، ولو الذهبان، ومعادن العقيان، ومغارس
فعل لسقط البالء، وبطل اجلزاء، واضمحلت األبناء، وملا وجب للقابلني أجور املبتلني، وال استحق 
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ولكن اهللا سبحانه جعل رسله أوىل قوٍة يف عزائمهم، . املؤمنون ثواب احملسنني، وال لزمت األمساء معانيها
 ترى األعني من حاالم، مع قناعٍة متأل القلوب والعيون غىن، وخصاصٍة متأل األبصار وضعفةً فيما

واألمساع أذى.  

ولو كانت األنبياء أهل قوةً ال ترام وعزٍة ال تضام، وملٍك متتد حنوه أعناق الرجال، وتشد إليه عقد 
ر، وال منوا عن رهبٍة قاهرٍة هلم أو الرحال لكان ذلك أهون على اخللق يف االعتبار وأبعد هلم يف االستكبا

ولكن اهللا سبحانه أراد أن يكون االتباع . رغبٍة مائلٍة م، فكانت النيات مشتركة واحلسنات مقتسمةً
لرسله والتصديق بكتبه واخلشوع لوجهه واالستكانة ألمره واالستسالم لطاعته أموراً له خاصةً ال تشوا 

  .لبلوى واالختبار أعظم كانت املثوبة واجلزاء أجزلوكلما كانت ا. من غريها شائبةٌ

    

أال ترون أن اهللا اخترب األولني من لدن آدم صلوات اهللا عليه إىل اآلخرين من هذا العامل بأحجاٍر ال تضر 
مث وضعه بأوعر بقاع األرض . فجعلها بيته احلرام الذي جعله للناس قياماً. وال تنفع، وال تبصر وال تسمع

وأضيق بطون األودية قطراً بني جباٍل خشنٍة، ورماٍل دمثٍة، وعيوٍن . قل نتائق األرض مدراًحجراً، وأ
مث أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم حنوه، . ال يزكو ا خف، وال حافر وال ظلف. وشلٍة، وقرى منقطعٍة

ن مفاوز قفاٍر سحيقٍة ومهاوي وى إليه مثار األفئدة م. فصار مثابةً ملنتجع أسفارهم، وغاية مللقى رحاهلم
ويرملون على أقدامهم . وجزائر حباٍر منقطعٍة، حىت يهزوا مناكبهم ذلالً يهلون هللا حوله. فجاج عميقٍة
قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم، وشوهوا بإعفاء الشعور حماسن خلقهم، ابتالًء عظيماً . شعثاً غرباً له

ولو أراد سبحانه . ميصاً بليغاً جعله اهللا سبباً لرمحته، ووصلةً إىل جنتهوامتحاناً شديداً واختباراً مبيناً، وحت
 ار، ملتفاٍر، وسهٍل وقراٍر، جم األشجار، داىن الثمأن يضع بيته احلرام ومشاعره العظام بني جناٍت وأ

 ناضرٍة، البنا، متصل القرى، بني برٍة مسراء، وروضٍة خضراء، وأرياف حمدقٍة، وعراٍص مغدقٍة، ورياض
ولو كان اإلساس احملمول عليها، . وطرٍق عامرٍة، لكان قد صغر قدر اجلزاء على حسب ضعف البالء

واألحجار املرفوع ا بني زمردٍة خضراء، وياقوتٍة محراء، ونوٍر وضياٍء خلفف ذلك مسارعة الشك يف 
ولكن اهللا خيترب عباده بأنواع الصدور، ولوضع جماهدة إبليس عن القلوب، ولنفى معتلج الريب من الناس، 

الشدائد، ويتعبدهم بأنواع ااهد، ويبتليهم بضروب املكاره إخراجاً للتكرب من قلوم، وإسكاناً للتذلل 
  .وليجعل ذلك أبواباً فتحاً إىل فضله، وأسباباً ذلالَ لعفوه. يف نفوسهم

 فإا مصيدة إبليس العظمى، ومكيدته فاهللا اهللا يف عاجل البغي، وآجل وخامة الظلم، وسوء عاقبة الكرب
فما تكدى أبداً، وال تشوى أحداً، وال عاملاً . الكربى اليت تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة

وعن ذلك ما حرس اهللا عباده املؤمنني بالصلوات والزكوات، وجماهدة الصيام . لعلمه، وال مقالً يف طمره
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طرافهم، وختشيعاً ألبصارهم، وتذليالً لنفوسهم، وختفيضاً لقلوم، وإذهاباً يف األيام املفروضات تسكيناً أل
للخيالء عنهم ملا يف ذلك من تعفري عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً، والتصاق كرائم اجلوارح باألرض 

مع ما من الزكاة من صرف مثرات األرض وغري ذلك . تصاغراً، وحلوق البطون باملتون من الصيام تذلالً
  .إىل أهل املسكنة والفقر

ولقد نظرت فما وجدت أحداً . انظروا إىل ما يف هذه األفعال من قمع نواجم الفخر، وقدع طوالع الكرب
من العاملني يتعصب لشيٍء من األشياء إال عن علٍة حتتمل متويه اجلهالء، أو حجٍة تليط بعقول السفهاء 

وطعن .  وال علةٌ، أما إبليس فتعصب على آدم ألصلهفإنكم تتعصبون ألمٍر ال يعرف له سبب. غريكم
  .أنا أرى وأنت طيين: عليه يف خلقته فقال

    

حنن أكثر أمواالً وأوالداً وما حنن مبعذبني : وأما األغنياء من مترفة األمم فتعصبوا اآلثار مواقع النعم فقالوا
مد األفعال، وحماسن األمور اليت تفاضلت فإن كان ال بد من العصبية فليكن تعصبكم ملكارم اخلصال، وحما

فيها اداء والنجداء من بيوتات العرب ويعاسيب القبائل باألخالق الرغيبة، واألحالم العظيمة، واألخطار 
فتعصبوا خلالل احلمد من احلفظ للجوار، والوفاء بالذمام، والطاعة للرب، واملعصية . اجلليلة، واآلثار احملمودة

 بالفضل، والكف عن البغي، واإلعظام للقتل، واإلنصاف للخلق، والكظم للغيظ، للكرب، واألخذ
. واحذروا ما نزل باألمم قبلكم من املثالت بسوء األفعال وذميم األعمال. واجتناب الفساد يف األرض

موا كلَّ فإذا تفكرمت يف تفاوت حاليهم فالز. واحذروا أن تكونوا أمثاهلم. فتذكروا يف اخلري والشر أحواهلم
أمٍر لزمت العزة به شأم، وزاحت األعداء له عنهم ومدت العافية فيه عليهم، وانقادت النعمة له معهم، 

ووصلت الكرامة عليه حبلهم من االجتناب للفرقة، واللزوم لأللفة، والتحاض عليها والتواصي ا، 
شاحن الصدور، وتدابر النفوس، من تضاغن القلوب، وت. واجتنبوا كل أمٍر كسر فقرم، وأوهن منتهم

أمل . وختاذل األيدي، وتدبروا أحوال املاضني من املؤمنني قبلكم كيف كانوا يف حال التحميص والبالء
اختذم الفراعنة عبيداً فساموهم . يكونوا أثقل اخلالئق أعباًء، وأجهد العباد بالًء، وأضيق أهل الدنيا حاالً

ال جيدون حيلةً يف امتناع، .  تربح احلال م يف ذلِّ اهللكة وقهر الغلبةسوء العذاب، وجرعوهم املرار فلم
حىت إذا رأى اهللا جد الصرب منهم على األذى يف حمبته، واالحتمال للمكروه من . وال سبيالً إىل دفاع

اً خوفه جعل هلم من مضايق البالء فرجاً، فأبدهلم العز مكان الذلِّ، واألمن مكان اخلوف فصاروا ملوك
  .وأئمةً أعالماً، بلغت الكرامة من اهللا هلم ما مل تبلغ اآلمال إليه م. حكاماً

فانظروا كيف كانوا حيث كانت األمالء جمتمعةً، واألهواء متفقةً، والقلوب معتدلةً، واأليدي مترادفةً، 
األرضني، وملوكاً على والسيوف متناصرةً، والبصائر نافذةً، والعزائم واحدةً، أمل يكونوا أرباباً يف أقطار 
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فانظروا إىل ما صاروا إليه يف آخر أمورهم حني وقعت الفرقة، وتشتتت األلفة واختلفت . رقاب العاملني
الكلمة واألفئدة، وتشعبوا خمتلفني، وتفرقوا متحازبني قد خلع اهللا عنهم لباس كرامته، وسلبهم غضارة 

  .وبقى قصص أخبارهم فيكم عرباً للمعتربين. نعمته

فما أشد اعتدال األحوال، وأقرب . اعتربوا حبال ولد إمساعيل وبين إسحاق وبين إسرائيل عليهم السالمف
  .اشتباه األمثال

تأملوا أمرهم يف حال تشتتهم وتفرقهم ليايل كانت األكاسرة والقياصرة أربابا هلم، حيتازوم عن ريف 
فتركوهم عالةً . ايف الريح، ونكد املعاشاآلفاق، وحبر العراق وخضرة الدنيا إىل منابت الشيح، ومه
ال يأوون إىل جناح دعوٍة يعتصمون ا، وال . مساكني إخوان دبٍر ووبٍر، أذل األمم داراً، وأجدم قراراً

يف بالء أزٍل، . فاألحوال مضطربةٌ، واأليدي خمتلفةٌ، والكثرة متفرقةٌ. إىل ظلِّ ألفٍة يعتمدون على عزها
  .اٍت موءودٍة، وأصناٍم معبودٍة، وأرحاٍم مقطوعٍة، وغاراٍت مشنونٍةمن بن! وإطباق جهٍل

. فانظروا إىل مواقع نعم اهللا عليهم حني بعث إليهم رسوالً، فعقد مبلته طاعتهم، ومجع على دعوته ألفتهم

كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها، وأسالت هلم جداول نعيمها، والتفت امللة م يف تربعت 
 م احلال إىل كنف عٍز غالٍباألموروتعطفت األمور عليهم يف ذرى ملٍك . م، يف ظل سلطاٍن قاهٍر وآو

. ميلكون األمور على من كان ميلكها عليهم. فهم حكام على العاملني، وملوك يف أطراف األرضني. ثابٍت

  .ال تغمز هلم قناةٌ، وال تقرع هلم صفاةٌ. وميضون األحكام فيمن كان ميضيها فيهم

فإن . وثلمتم حصن اهللا املضروب عليكم بأحكام اجلاهلية. أال وإنكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة
اهللا سبحانه قد امنت على مجاعة هذه األمة فيما عقد بينهم من حبل هذه األلفة اليت ينتقلون يف ظلها، 

 أرجح من كل مثٍن وأجل من كل ويأوون إىل كنفها، بنعمٍة ال يعرف أحد من املخلوقني هلا قيمةً ألا
وال . ما تتعلقون من اإلسالم إالّ بامسه. خطٍر واعلموا أنكم صرمت بعد اهلجرة أعراباً، وبعد املواالة أحزاباً

  .تعرفون من اإلميان إالّ رمسه

    

ثاقه الذي تقولون النار وال العار، كأنكم تريدون أن تكفئوا اإلسالم على وجهه، انتهاكاً حلرميه، ونقضاً ملي
وإنكم إن جلأمت إىل غريه حاربكم أهل الكفر، مث ال . وضعه اهللا لكم حرماً يف أرضه وأمناً بني خلقه

  .جربائيل وال ميكائيل وال مهاجرون وال أنصار ينصرنكم إالّ املقارعة بالسيف حىت حيكم اهللا بينكم

بطئوا وعيده جهالً بأخذه، واوناً وإن عندكم األمثال من بأس اهللا وقوارعه، وأيامه ووقائعه فال تست
فإن اهللا سبحانه مل يلعن القرن املاضي بني أيديكم إالّ لتركهم األمر باملعروف . ببطشه، ويأساً من بأسه

  .فلعن اهللا السفهاء لركُوب املعاصي، واحللماء لترك التناهي. والنهي عن املنكر
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امه أال وقد أمرين اهللا بقتال أهل البغي والنكث أال وقد قطعتم قيد اإلسالم وعطلتم حدوده وأمتم أحك
. وأما املارقة فقد دوخت. والفساد يف األرض فأما الناَّكثون فقد قاتلت، وأما القاسطون فقد جاهدت

. وبقيت بقيةٌ من أهل البغي. وأما شيطان الردهة فقد كفيته بصعقٍة مسعت هلا وجبة قلبه ورجةُ صدره

  .ليهم ألذيلن منهم إال ما يتشذر يف أطراف البالد تشذراًولئن أذن اهللا يف الكرة ع

وقد علمتم موضعي من . أنا وضعت يف الصغر بكال كل العرب، وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر
وضعين يف حجره وأنا ولد يضمين إىل . رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وبالقرابة القريبة، واملرتلة اخلصيصة

. وكان ميضغ الشيء ميضغ الشيء مث يلقمنيه. راشه، وميسين جسده ويشمين عرفهصدره، ويكنفين إىل ف

ولقد قرن اهللا به صلى اهللا عليه وآله من لدن أن كان . وما وجد يل كذبةً يف قوٍل، وال خطلةً يف فعٍل
 ولقد كنت. فطيماً أعظم ملٍك من مالئكته يسلك به طريق املكارم، وحماسن أخالق العامل ليله واره

ولقد كان جياور يف . أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع يل يف كل يوٍم من أخالقه علماً ويأمرين باالقتداء به
ومل جيمع بيت واحد يومئٍذ يف اإلسالم غري رسول اهللا صلى اهللا عليه . كل سنٍة حبراء فأراه وال يراه غريي

  .م ريح النبوةوآله وخدجية وأنا ثالثهما أرى نور الوحى والرسالة، وأش

ولقد مسعت رنة الشيطان حني نزل الوحي عليه صلى اهللا عليه وآله، فقلت يا رسول اهللا ما هذه الرنة 
ولكنك وزير . إنك تسمع ما أمسع وترى ما أرى أنك لست بنٍيب. فقال هذا الشيطان أيس من عبادته

يا حممد إنك قد :  من قريٍش، فقالوا لهولقد كنت معه صلى اهللا عليه وآله ملا أتاه املأل. وإنك لعلى خٍري
 ادعيت عظيماً مل يدعه آباؤك وال أحد من بيتك، وحنن نسألك أمراً إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنك نيب

كذاب وما تسألون قالوا تدعو لنا : فقال صلى اهللا عليه وآله. ورسولٌ، وإن مل تفعل علمنا أنك ساحر
إن اهللا على كل شيٍء قدير، : قها وتتف بني يديك، فقال صلى اهللا عليه وآلههذه الشجرة حىت تنقلع بعرو

فإن فعل اهللا لكم ذلك أتؤمنون وتشهدون باحلق قالوا نعم، قال فإين سأريكم ما تطلبون، وإين ألعلم 
مث قال صلى اهللا عليه . أنكم ال تفيئون إىل خٍري، وإن فيكم من يطرح يف القليب، ومن خيرب األحزاب

يأيتها الشجرة إن كنت تؤمنني باهللا واليوم اآلخر وتعلمني أين رسول اهللا فانقلعي بعروقك حىت : وآله
فو الذي بعثه باحلق النقلعت بعروقها وجاءت وهلا دوى شديد وقصف كقصِف . تقفي بني يدي بإذن اهللا

ألقت بغصنها األعلى على أجنحة الطري حىت وقفت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله مرفرفةً، و
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، وببعض أغصاا على منكيب، وكنت عن ميينه صلى اهللا عليه وآله فلما 

فمرها فليأتك نصفها ويبقي نصفها فأمرها بذلك، فأقبل : - علوا واستكباراً -نظر القوم إىل ذلك قالوا 
 كفراً -تلتف برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فقالوا إليه نصفها كأعجب إقباٍل وأشده دوياً، فكادت 

ال إله : فقلت أنا.  فمر هذا النصف فلريجع إىل نصفه كما كان فأمره صلى اهللا عليه وآله فرجع-وعتواًُ 
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بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر اهللا تعلى . إال اهللا فإين أول مؤمن بك يا رسول اهللا، وأول من أقر
بل ساحر كذاب، عجيب السحر خفيف فيه، وهل : فقال القوم كلهم. الالً لكلمتكتصديقاً بنبوتك وإج

متمسكون . عمار الليل ومنار النهار. يصدقك يف أمرك سيماهم سيما الصديقني، وكالمهم كالم األبرار
م يف قلو. حييون سنن اهللا وسنن رسوله ال يستكربون وال يعلون، وال يغلون وال يفسدون. جبل القرآن

  .اجلناٍن وأجسادهم يف العمل

  ومن خطبة له عليه السالم

    

روى أنَّ صاحباً ألمري املؤمنني عليه السالم يقال له مهام كان رجالً عابداً، فقال يا أمري املؤمنني صف يل 
 اهللا مع يا مهام اتق اهللا وأحسن فإن: فتثاقل عليه السالم عن جوابه مث قال. املتقني حىت كأين أنظر إليهم

الذين اتقوا والذين هم حمسنون، فلم يقنع مهام ذا القول حىت عزم عليه، فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى 
أما بعد، فإن اهللا سبحانه وتعاىل خلق اخللق حني خلقهم غنيا عن : على النيب صلى اهللا عليه وآله مث قال

فقسم بينهم .  وال تنفعه طاعةُ من أطاعهطاعتهم، آمناً من معصيتهم، ألنه ال تضره معصية من عصاه
منطقهم الصواب، وملبسهم . فاملتقون فيها هم أهل الفضائل. معيشتهم، ووضعهم من الدنيا مواضعهم

. االقتصاد، ومشيهم التواضع غضوا أبصارهم عما حرم اهللا عليهم، ووقفوا أمساعهم على العلم النافع هلم

كتب هلم مل تستقر أرواحهم يف أجسادهم طرفة عٍني شوقا إىل ولوال األجل الذي . نزلت يف الرخاء
عظم اخلالق يف أنفسهم فصغر ما دونه يف أعينهم، فهم واجلنة كمن قد رآها . الثواب، وخوفاً من العقاب

. قلوم حمزونةٌ، وشرورهم مأمونةٌ. فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون

جتارةٌ . صربوا أياماً قصريةً أعقبتهم راحةً طويلةً. ةٌ، وحاجام خفيفةٌ، وأنفسهم عفيفةٌوأجسادهم حنيف
أما الليل فصافون . وأسرم ففدوا أنفسهم منها. أرادم الدنيا فلم يريدوها. مرحبةٌ يسرها هلم رم

فإذا مروا بآيٍة . دواء دائهمحيزنون به أنفسهم ويستثريون به . أقدامهم تالني ألجزاء القرآن يرتلونه ترتيالً
وإذا مروا بآيٍة فيها . فيها تشوق ركنوا إليها طمعاً، وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً، وظنوا أا نصب أعينهم

ختويف أصغوا إليها مسامع قلوم وظنوا أن زفري جهنم وشهيقها يف أصول آذام فهم حانون على 
. وأطراف أقدامهم، يطلبون إىل اهللا تعاىل يف فكاك رقامأوساطهم، مفترشون جلبام وأكفهم وركبهم 

قد براهم اخلوف برى القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى . وأما النهار فحلماء علماء، أبرار أتقياء
  .وما بالقوم من مرٍض ويقول قد خولطوا

عظيم فهم ألنفسهم متهمون. ثريوال يستكثرون الك. ال يرضون من أعماهلم القليل. ولقد خالطهم أمر .
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أنا أعلم بنفسي من غريي، ورىب أعلم : ومن أعماهلم مشفقون إذا زكى أحدهم خاف مما يقال له فيقول
  .اللهم ال تؤاخذين مبا يقولون، واجعلين أفضل مما يظنون، واغفر يل ماال يعلمون. يب من نفسي

وحرصاً يف علٍم، وعلماً يف . ، وإمياناً يف يقٍنيفمن عالمة أحدهم أنك ترى له قوةً يف ديٍن، وحزماً يف لٍني
وطلباً يف حالٍل ونشاطاً يف . وصرباً يف شدةً. وجتمالً يف ناقٍة. وخشوعاً يف عبادٍة. وقصداً يف غىن. حلم
دىميسي ومهه الشكر، ويصبح ومهه . يعمل األعمال الصاحلة وهو على وجٍل. وحترجاً عن طمٍع. ه
إن . وفرحاً مبا أصاب من الفضل والرمحة. حذراً ملا حذر من الغفلة. ويصبح فرحاًيبيت حذراً . الذكر

وزهادته فيما ال . قرة عينه فيما ال يزول. استصعبت عليه نفسه فيما تكره مل يعطها سؤهلا فيما حتب
مرتوراً . ةً نفسهقانع. خاشعاً قلبه. قليالً زهللا. تراه قريباً أمله. والقول بالعمل. ميزج احللم بالعلم. يبقى
إن كان . اخلري منه مأمولٌ، والشر منه مأمونٌ. مكظوماً غيظه. حريزاً دينه ميتةً شهوته. سهالً أمره. أكله

يعفو عمن ظلمه، ويعطى . وإن كان يف الذاكرين مل يكتب من الغافلني. يف الغافلني كتب يف الذاكرين
ويصل من قطعه ،ولهليناً ق. بعيداً فحشه. من حرمه .غائباً منكره .حاضراً معروفه .مدبراً . مقبالً خريه

شره .يف الزالزل وقور، ويف املكاره صبور .ويف الرخاء شكور .على من يبغض وال يأمث فيمن . ال حييف
. وال ينابز باأللقاب. وال ينسى ما ذكِّر. ال يضيع ما استحفظ. يعترف باحلق قبل أن يشهد عليه. حيب

إن صمت مل يغمه . وال خيرج من احلق. وال يدخل يف الباطل. وال يشمت باملصائب. ر باجلاروال يضا
نفسه منه يف . وإن بغى عليه صرب حىت يكون اهللا هو الذي ينتقم له. وإن ضحك مل يعل صوته. صمته
نه زهد بعده عمن تباعد ع. أتعب نفسه آلخرته، وأراح الناس من نفسه. والناس منه يف راحٍة. عناٍء

  .ليس تباعده بكٍرب وعظمٍة، وال دنوه مبكٍر وخديعٍة. ودنوه ممن دنا منه لني ورمحةٌ. ونزاهةٌ

    

. أما واهللا لقد كنت أخافها عليه: فقال أمري املؤمنني عليه السالم. قال فصعق مهام صعقةً كانت نفسه فيها

وحيك إنَّ لكل : ئلٌ فما بالك يا أمري املؤمنني فقالفقال له قا. أهكذا تصنع املواعظ البالغة بأهلها: مث قال
  .فمهالً ال تعد ملثلها فإمنا نفث الشيطان على لسانك. أجٍل وقتاً ال يعدوه وسبباً ال يتجاوزه

  ومن خطبة له عليه السالم يصف فيها المنافقين

ونشهد أن . ونسأله ملنته متاماً وحببله اعتصاماً. ى ما وفق له من الطاعة، وذاد عنه من املعصيةحنمده عل
وقد تلون له األدنون، . حممداً عبده ورسوله خاض إىل رضوان اهللا كل غمرٍة، وجترع فيه كل غصٍة

نزلت بساحته وخلعت إليه العرب أعنتها، وضربت حماربته بطون رواحلها، حىت أ. وتألب عليه األقصون
  .عداوا من أبعد الدار وأسحق املزار
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يتلونون . وأحذِّر كم أهل النفِّاٍق فإم الضالون املضلون، والزالون املزلون. أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا
. قلوم دويةٌ، وصفاحهم نقيةٌ. ألواناً، ويفتنون افتناناً، ويعمدونكم بكل عماٍد، ويرصدونكم بكلِّ مرصاٍد

حسدة الرخاء، ومؤكدوا . ون اخلفاء، ويدبون الضراء وصفهم دواٌء، وقوهلم شفاٌء، وفعلهم الداُء العياُءميش
يتقارضون . هلم بكل طريٍق صريع وإىل كل قلٍب شفيع، ولكل شجٍو دموع. البالء، ومقنطوا الرجاء
قد أعدوا لكل حٍق .  أسرفواوإن سألوا أحلفوا، وإن عدلوا كشفوا، وإن حكموا. الثناء، ويتراقبون اجلزاء

يتوصلون إىل الطمع . باطالً، ولكل قائٍم مائالً، ولكل حي قائالً، ولكل باٍب مفتاحاً، ولكل ليٍل مصباحاً
قد هونوا الطريق، . يقولون فيشبهون، ويصفون فيموهون. باليأس ليقيموا به أسواقهم، وينفقوا به أعالقهم

 ومحة النريان أولئك حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان هم فهم ملَّة الشيطان. وأضلعوا املضيق
  .اخلاسرون

  .ومن خطبة له عليه السالم

. احلمد هللا الذي أظهر من آثار سلطانه وجالل كربيائه ما حري فتزهق كلُّ مهجٍة، وتبكم كل هلجٍة

فال شفيع .  مسلقاًفيصري صلدها سراباً رقرقاً، ومعهدها قاعاً. وتدرك الشم الشوامخ، والصم الرواسخ
يدفع، وال معذرةٌ تنفع يشفع وال محيم.  

  .ومن خطبة له عليه السالم

قائم حني ال علم بعثه .ساطع واضح. وال منار وأحذركم الدنيا . أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا. وال منهج
هلها ميدان السفينة تقصفها متيد بأ. وقاطنها بائن. ساكنها ظاعن. فإا دار شخوٍص، وحملةُ تنغيٍص

فمنهم الغرق الوبق ومنهم الناجي بطون األمواج حتفزه الرياح بأذياهلا، وحتمله . العواصف يف جلج البحار
  .فما غرق منها فليس مبستدرٍك، وما جنا منها فإىل مهلٍك. على أهواهلا

لدنةٌ، واملنقلب فسيح، واالُ عباد اهللا اآلن فاعلموا واأللسن مطلقةٌ، واألبدان صحيحةٌ، واألعضاء 
  .فحققوا عليكم نزوله، وال تنتظروا قدومه. عريض، قبل إرهاق الفوٍت، وحلول املوت

  .ومن كالم له عليه السالم

ولقد علم املستحفظون من أصحاب حممٍد صلى اهللا عليه وآله أنى مل أرد على اهللا وال على رسوله ساعةً 
  .ي يف املواطن اليت تنكص فيها األبطال، وتتأخر فيها األقدام جندة أكرمين اهللا اولقد واسيته بنفس. قطُّ

ولقد قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وإن رأسه لعلى صدري ولقد سالت نفسه يف كفِّى فأمررا 
 يهبط ولقد وليت غسله صلى اهللا عليه وآله واملالئكة أعواين، فضجت الدار واألفنيةُ مأل. على وجهي
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فمن ذا أحق به مني حياً . يصلون عليه حىت واريناره يف ضرحيِه. ومأل يعرج وما فارقت مسعي هينمةٌ منهم
فو الذي ال إله إال هو إني لعلي جادة . وميتاً؟ فانفذوا على بصائركم، ولتصدق نياتكم يف جهاد عدوكم

  .ستغفر اهللا يل ولكمأقول ما تسمعون وأ. احلق وإم لعلي مزلَّة الباطل

  .ومن خطبة له عليه السالم

يعلم عجيج الوحوش يف الفلوات، ومعاصي العباد يف اخللوات، واختالف النينان يف البحار الغامرات، 
  .وتالطم املاء بالرياح العاصفات وأشهد أن حممداً جنيب اهللا وسفري وحيه ورسول رمحته

    

ذي ابتدأ خلقكم، وإليه يكون معادكم، وبه جناح طلبتكم، وإليه أما بعد، فإين أوصيكم بتقوى اهللا ال
فإن تقوى اهللا دواٌء داء قلوبكم، وبصر عمى . منتهى رغبتكم، وحنوه قصد سبيلكم، وإليه مرامي مفزعكم

أفئدتكم، وشفاٌء مرض أجسادكم، وصالح فساد صدوركم، وطهور دنس أنفسكم، وجالء عشا 
فاجعلوا طاعة اهللا شعاراً دون دثاركم، ودخيالً .  سواد ظلمتكمأبصاركم وأمن فزع جأشكم، وضياء

دون شعاركم، ولطيفاً بني أضالعكم وأمرياً فوق أموركم، ومنهالً حلني ورودكم، وشفيعاً لدرك طلبتكم 
فإن . وجنةً ليوم فزعكم، ومصابيح لبطون قبوركم، وسكناً لطول وحشتكم، ونفساً لكرب مواطنكم

فمن أخذ بالتقوى عزبت عنه . تالف مكتنفٍة، وخماوف متوقعٍة، وأوار نرياٍن موقدٍةطاعة اهللا حرز من م
الشدائد بعد دنوها، وأحلولت له األمور بعد مرارا، وانفرجت عنه األمواج بعد تراكمها، وأسهلت له 

جرت الصعاب بعد إنصاا، وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطها، وحتدبت عليه الرمحة بعد نفورها، وتف
  .عليه النعم بعد نضوا، ووبلت عليه الربكة بعد إرذاذها

فعبدوا أنفسكم لعبادته، . فاتقوا اهللا الذي نفعكم مبوعظته، ووعظكم برسالته، وامنت عليكم بنعمته
  .واخرجوا إليه من حق طاعته

 وأقام دعائمه مث إن هذا اإلسالم دين اهللا الذي اصطفاه لنفسه، واصطنعه على عينه، وأصفاه خرية خلقه،
على حمبته أذل األديان بعزته، ووضع امللل برفعه، وأهان أعداءه بكرامته، وخذل حماديه بنصره، وهدم 

مث جعله ال انفصام لعروته، . وسقى من عطش من حياضه، وأتأق احلياض مبواحته. أركان الضاللة بركنه
 انقالع لشجرته، وال انقطاع ملدته، وال عفاء وال فك حللقته، وال ادام ألساسه، وال زوال لدعائمه، وال

لشرائعه، وال جذَّ لفروعه، وال ضنك لطرقه، وال وعوثة لسهولته، وال سواد لوضحه، وال عوج النتصابه، 
وال عصل يف عوده، وال وعث لفجه، وال انطفاء ملصباحه، وال مرارة حلالوته، فهو دعائم أساخ يف احلق 

ا وينابيع غزرت عيوا، ومصابيح شبت نرياا، ومنار اقتدى ا سفارها، أسناخها، وثبت هلا أساسه
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جعل فيه منتهى رضوانه، وذروة دعائمه، وسنام . وأعالم قصد ا فجاجها، ومناهل روى ا ورادها
فهو عند اهللا وثيق األركان، رقيع البنيان، منري الربهان، مضيُء النريان، عزيز السلطان، مشرف . طاعته

مث إن اهللا بعث حممداً صلى اهللا عليه . فشرفوه واتبعوه، وأدوا إليه حقه، وصنعوه مواضعه. ملنار معوز املثارا
وأظلمت جتها بعد إشراٍق، وقامت . وآله باحلق حني دنا من الدنيا االنقطاع، وأقبل من اآلخرة اإلطالع

قطاع من حلقتها، وانتشاٍر من سببها، يف ان. وخشن منها مهاد، وأزف منها قياد. بأهلها على ساٍق
جعله اهللا بالغاً لرسالته، وكرامةً ألمته، . وعفاٍء من أعالمها، وتكشٍف من عوراا، وقصٍر من طوهلا

  .وربيعاً ألهل زمانه، ورفعةً ألعوانه، وشرفاً ألنصاره

 يدرك قعره، ومنهاجاً ال مث أنزل عليه الكتاب نوراً ال تطفأ مصابيحه، وسراجاً ال خيبو توقده، وحبراً ال
يضل جه، وشعاعاً ال يظلم ضوءه، وفرقاناً ال خيمد برهانه، وتبياناً ال دم أركانه وشفاًء ال ختشى 

فهو معدن اإلميان وحببوحته، وينابيع العلم وحبوره، . أسقامه، وعزاً ال زم أنصاره، وحقاً ال ختذل أعوانه
وحبر ال يرتفه املسترتفون، وعيونٌ . سالم وبنيانه، وأودية احلق وغيطانهورياض العدل وغدرانه، وأثايف اإل

ال ينضبها املاحتون ومناهل ال يغيضها الواردون، ومنازلُ ال يضل جها املسافرون، وأعالم ال يعمى عنها 
ء، وحماج جعله اهللا ريا لعطش العلماء، وربيعاً لقلوب الفقها. السائرون وآكام ال جيوز عنها القاصدون

لطرق الصلحاء، ودواٌء ليس بعده داٌء، ونوراً ليس معه ظلمةٌ وحبالً وثيقاً عروته، ومعقالً منيعاً ذروته، 
وعزا ملن تواله، وسلماً ملن دخله، وهدى ملن خاصم به، وفلجاً ملن حاج به، وحامالً ملن محله، ومطية ملن 

  .اً ملن وعى، وحديثاً ملن روى، وحكماً ملن قضىوعلم. أعمله، وآيةً ملن توسم، وجنةً ملن استالم

  .ومن كالم له عليه السالم يوصي به أصحابه

    

تعاهدوا أمر الصالة وحافظوا عليها، واستكثروا منها، وتقربوا ا، فإا كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً، 
 نك من املصلني وإا لتحت ما سلككم يف سقر قالوا مل: أال تسمعون إىل جواب أهل النار حني سئلوا

الذنوب حت الورق، وتطلقها إطالق الربق وشبهها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم باحلمة تكون 
وقد . على باب الرجل فهو يغتسل منها يف اليوم والليلة مخس مراٍت فما عسى أن يبقى عليه من الدرن

يقول اهللا . ا زينة متاع وال قرة عني من ولٍد وال ماٍلعرف حقها رجالٌ من املؤمنني الذين ال تشغلهم عنه
سبحانه رجالٌ ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وكان رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وآله نصباً بالصالة بعد التبشري له باجلنة لقول اهللا سبحانه وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها فكان 

  .أهله ويصرب عليها نفسهيأمر 

مث إن الزكاة جعلت مع الصالة قرباناً ألهل اإلسالم فمن أعطاها طيب النفس ا فإا جتعل له كفارةً، 
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فإن من أعطاها غري طيب النفس . فال يتبعنها أحد نفسه، وال يكثرن عليها هلفه. ومن النار حجازاً ووقايةً
  .طويلُ الندم. ضال العمل. هلٌ بالسنة مغبون األجرا يرجو ا ما هو أفضل منها فهو جا

إا عرضت على السموات املبنية، واألرضني املدحوة، . مث أداء األمانة، فقد خاب من ليس من أهلها
ولو امتنع شيٌء بطوٍل أو . واجلبال ذات الطول املنصوبة، فال أطول وال أعرض وال أعلى وال أعظم منها

تنعن، ولكن أشفقن من العقوبة، وعقلن ما جهل من هو أضعف منهن وهو عرٍض أو قوٍة أو عٍز الم
  .اإلنسان إنه كان ظلوماً جهوالً

لطف به خرياً، وأحاط به علماً، . إن اهللا سبحانه وتعاىل ال خيفى عليه ما العباد مقترفون يف ليلهم وارهم
  .وأعضاؤكم شهود، وجوارحكم جنود، وضمائركم عيونه، وخلواتكم عيانه

  .ومن كالم له عليه السالم

ولوال كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل . واهللا ما معاوية بأدهى منى ولكنه يغدر ويفجر
واهللا ما أستغفل باملكيدة، وال . غدرٍة فجرةٌ، وكل فجرٍة كفرةٌ، ولكل غادٍر لواء يعرف به يوم القيامة

  .أستغمز بالشديدة

م أيها الناس ال تستوحشوا يف طريق اهلدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على ومن كالم له عليه السال
  .مائدٍة شعبها قصري، وجوعها طويلٌ

وإمنا عقر ناقة مثود رجلٌ واحد فعمهم اهللا بالعذاب ملا عموه . أيها الناس إمنا جيمع الناس الرضاء والسخط
 كان إال أن خارت أرضهم باخلسفة خوار السكة فعقروها فأصبحوا نادمني فما: بالرضا فقال سبحانه

  .احملماة يف األرض اخلوارة

  .أيها الناس من سلك الطريق الواضح ورد املاء، ومن خالف وقع يف التيِه

السالم عليك يا رسول اهللا عىن : ومن كالم له عليه السالم عند دفن سيدة النساء فاطمة عليها السالم
قل يا رسول اهللا عن صفيتك صربي، ورق عنها .  والسريعة اللحاق بكوعن ابنتك النازلة يف جوارك

فلقد وسدتك يف ملحودة قربك، . إال أن يل يف التأسي بعظيم فرقتك، وفادح مصيبتك موضع تعٍز. جتلدي
. فلقد استرجعت الوديعة، وأخذت الرهينة. إنا هللا وإنا إليه راجعون. وفاضت بني حنري وصدري نفسك

وستنبئك ابنتك بتضافر . مد، وأما ليلى فمسهد إىل أن خيتار اهللا يل دارك اليت أنت ا مقيمأما حزين فسر
والسالم . ومل خيل منك الذكر. هذا ومل يطل العهد. أمتك على هضمها فأحفها السؤال واستخربها احلال

 سوء ظٍن مبا وعد اهللا وإن أقم فال عن. فإن أنصرف فال عن ماللٍة. عليكما سالم مودع ال قاٍل وال سٍم
  .الصابرين

وال . ومن كالم له عليه السالم أيها الناس إمنا الدنيا دار جماٍز واآلخرة دار قراٍر، فخذوا من ممركم ملقركم
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ففيها . تكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن خترج منها أبدانكم
هللا آباءكم فقدموا .  املرء إذا هلك قال الناس ما ترك وقالت املالئكة ما قدمإنَّ. اختربمت، ولغريها خلقتم

  .بعضاً يكن لكم قرضاً وال ختلفوا كال فيكون عليكم

    : ومن كالم له عليه السالم كان كثرياً ما ينادي به أصحابه

وا بصاحل ما حبضرتكم من وانقلب. وأقلوا العرجة على الدنيا. جتهزوا رمحكم اهللا فقد نودي فيكم بالرحيل
اعلموا أن . الزاد فإن أمامكم عقبةً كؤوداً، ومنازل خموفةً مهولةً ال بد من الورود عليها والوقوف عندها

وكأنكم مبخالبها وقد نشبت فيكم، وقد دمهتكم فيها مفظعات األمور . مالحظ املنية حنوكم دانيةٌ
ا بزاد التقوى وقد مضى شيٌء من هذا الكالم فيما فقطعوا عالئق الدنيا، واستظهرو. ومعضالت احملذور

  .تقدم خبالف هذه الرواية

ومن كالم له عليه السالم كلم به طلحة والزبري بعد بيعته باخلالفة وقد عتبا من ترك مشورما واالستعانة 
تكما عنه، وأي أال خترباين أي شيٍء لكما فيه حق دفع. لقد نقمتما يسرياً وأرجأمتا كثرياً: يف األمور ما

  .قسٍم استأثرت عليكما به، أم أي حٍق رفعه إىل أحد من املسلمني ضعفت عنه أم جهلته، أم أخطأت بابه

فلما . ولكنكم دعومتوين إليها ومحلتموين عليها. واهللا ما كانت يل يف اخلالفة رغبةٌ، وال يف الوالية إربةٌ
 باحلكم به فاتبعته، وما استسن النيب صلى اهللا عليه أفضت إىل نظرت إىل كتاب اهللا وما وضع لنا وأمرنا

فلم أحتج يف ذلك إىل رأيكما وال رأى غريكما، وال وقع حكم جهلته فأستشري كما . وآله وسلم فاقتديته
وإخواين املسلمني، ولو كان ذلك مل أرغب عنكما وال عن غريكما وأما ما ذكرمتا من أمر األسوة فإن 

بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول اهللا صلى اهللا . يه برأيي وال وليته هوى منىذلك أمر مل أحكم أنا ف
فليس لكما . عليه وآله وسلم قد فرغ منه، فلم أحتج إليكما فيما فرغ اهللا من قسمه وأمضى فيه حكمه

  .الصربأخذ اهللا بقلوبنا وقلوبكم إىل احلق، وأهلمنا وإياكم . واهللا عندي وال لغريكما يف هذا عتيب

مث قال عليه السالم رحم اهللا امرأً رأى حقاً فأعان عليه، أو رأى جوراً فرده وكان عوناً باحلق على 
  .صاحبه

إين أكره لكم : ومن كالم له عليه السالم وقد مسع قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حرم بصفني
م كان أصوب يف القول وأبلغ يف العذر، أن تكونوا سبابني، ولكنكم لو وضعتم أعماهلم وذكرمت حاهل

اللهم أحقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأهدهم من ضاللتهم . وقليتم مكان سبكم إياهم
  .حىت يعرف احلق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من هلج به

إىل احلرب املكوا عين هذا وقال له عليه السالم يف بعض أيام صفني وقد رأى احلسن عليه السالم يتشرع 
الغالم ال يهدين، فإنين أنفس ذين يعين احلسن واحلسني عليهما السالم على املوت لئالَّ ينقطع ما نسل 
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  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وقوله عليه السالم املكوا عين هذا الغالم من أعلى الكالم وأفصحه

أيها الناس إنه مل يزل أمري :  عليه أصحابه يف أمر احلكومةومن كالم له عليه السالم قاله ملا اضطرب
لقد . معكم على ما أحب حىت كتكم احلرب، وقد واهللا أخذت منكم وتركت، وهي لعدوكم أك

وقد أحببتم البقاء . وكنت أمس ناهباً فأصبحت اليوم منهياً. كنت أمس أمرياً فأصبحت اليوم مأموراً
  .تكرهونوليس يل أن أمحلكم على ما 

ومن كالم له عليه السالم بالبصرة وقد دخل على العالء بن زياد احلارثي وهو من أصحابه يعوده فلما 
أما أنت إليها يف اآلخرة كنت أحوج، . ما كنت تصنع بسعة هذه الدار يف الدنيا: رأى سعة داره قال

 منها احلقوق مطالعها، فإذاً وبلى إن شئت بلغت ا اآلخرة تقرى فيها الضيف وتصل فيها الرحم، وتطلع
  .أنت قد بلغت ا اآلخرة

فقال له العالء يا أمري املؤمنني أشكو إليك أخي عاصم بن زياٍد، قال وماله قال لبس العباء وختلى عن 
. يا عدي نفسه لقد استهام بك اخلبيث، أما رمحت أهلك وولدك: فلما جاء قال. قال علي به. الدنيا

يا أمري املؤمنني : قال.  الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على اهللا من ذلكأترى اهللا أحل لك
وحيك إينِّ لست كأنت، إن اهللا فرض على أئمة : قال. هذا أنت يف خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك

  .العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيال يتبيغ بالفقري فقره

ئل عن أحاديث البدع وعما يف أيدي الناس من اختالف اخلرب، ومن كالم له عليه السالم وقد سأله سا
. ناسخاً ومنسوخاً وعاماً وخاصاً. وصدقاً وكذباً. إن يف أيدي الناس حقاً وباطالً: فقال عليه السالم

ولقد كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على عهده حىت . وحفظاً وومها. وحمكماً ومتشااً
  ".من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: "القام خطيباً فق

    

مظهر لإلميان، متصنع باإلسالم ال يتأمث وال : وإمنا أتاك باحلديث أربعة رجاٍل ليس هلم خامس رجلٌ منافق
يتحرج، يكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله متعمداً، فلو علم الناس أنه منافق كاذب مل يقبلوا منه 

صدقوا قوله، ولكنهم قالوا صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله رأى ومسع منه ولقف عنه ومل ي
فيأخذون بقوله، وقد أخربك اهللا عن املنافقني مبا أخربك، ووصفهم به لك، مث بقوا بعده عليه وآله السالم 

علوهم حكاماً على رقاب فتقربوا إىل أئمة الضاللة والدعاة إىل النار بالزور والبهتان، فولوهم األعمال وج
  .وإمنا الناس مع امللوك والدنيا إال من عصم اهللا فهو أحد األربعة. الناس، وأكلوا م الدنيا

ورجلٌ مسع من رسول اهللا شيئاً مل حيفظه على وجهه فوهم فيه ومل يتعمد كذباً فهو يف يديه ويرويه 
له، فلو علم املسلمون أنه وهم فيه مل يقبلوه ويعمل به ويقول أنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ
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  .منه، ولو علم هو أنه كذلك لرفضه

ورجلٌ ثالث مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله شيئاً يأمر به مث ى عنه وهو ال يعلم، أو مسعه ينهى 
ضه، ولو علم عن شيٍء مث أمر به وهو ال يعلم، فحفظ املنسوخ ومل حيفظ الناسخ، فلو علم أنه منسوخ لرف

  .املسلمون إذ مسعوه منه أنه منسوخ لرفضوه

وآخر رابع مل يكذب على اهللا وال على رسوله، مبغض للكذب خوفاً من اهللا وتعظيماً لرسول اهللا صلى 
اهللا عليه وآله ومل يهم، بل حفظ ما مسع على وجهه، فجاء به على ما مسعه مل يزد فيه ومل ينقص منه، 

ه، وحفظ املنسوخ فجنب عنه، وعرف اخلاص والعام فوضع كل شيٍء موضعه، فحفظ الناسخ فعمل ب
  .وعرف املتشابه وحمكمه

فكالم خاص وكالم عام، فيسمعه : وقد كان يكون من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله الكالم له وجهان
له السامع ويوجهه على من ال يعرف ما عىن اهللا به وال ما عىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فيحم

وليس كل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من . غري معرفٍة مبعناه وما قصد به وما خرج من أجله
. كان يسأله ويستفهمه حىت أن كانوا ليحبون أن جيئ األعرايب والطارئ فيسأله عليه السالم حىت يسمعوا

هذه وجوه ما عليه الناس يف اختالفهم وعللهم ف. وكان ال مير يب من ذلك شيٌء إال سالت عنه وحفظته
  .يف روايام

  :ومن خطبة له عليه السالم

وكان من اقتدار جربوته وبديع لطائف صنعته أن جعل من ماء البحر الزاخر املتراكم املتقاصف يبساً 
وأرسى . حدهمث فطر منه أطباقاً ففتقها سبع مسواٍت بعد ارتتاقها فاستمسكت بأمره، وقامت على . جامداً

وجبل . قد ذلَّ ألمره، وأذعن هليبته، ووقف اجلاري منه خلشيته. أرضاً حيملها املثعنجر والقمقام املسخر
وألزمها قرارا فمضت رؤوسها يف اهلواء، . فأرساها يف مراسيها. جالميدها ونشوز متوا وأطوادها

. عدها يف متون أقطارها ومواضع أنصاافأد جباهلا عن سهوهلا، وأساخ قوا. ورست أصوهلا يف املاء

وجعلها لألرض عماداً، وأرزها فيها أوتاداً فسكنت على حركتها من أن . فأشهق قالهلا، وأطال أنشازها
فسبحان من أمسكها بعد موجان مياهها، وأمجدها . متيد بأهلها أو تسيخ حبملها أو تزول عن مواضعها

اً، وبسطها هلم فراشاً فوق حبٍر جلٍي راكٍد ال جيري، وقائٍم ال فجعلها خللقه مهاد. بعد رطوبة أكنافها
  .ومتخضه الغمام الذوارف إن يف ذلك لعربة ملن خيشى. يسري تكركره الرياح العواصف

  :ومن خطبة له عليه السالم
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دة فأيب بعد اللهم أميا عبٍد من عبادك مسع مقالتنا العادلة غري اجلائرة واملصلحة يف الدين والدنيا غري املفس
مسعه هلا إال النكوص عن نصرتك، واإلبطاء عن إعزاز دينك، فإنا نستشهدك عليه بأكرب الشاهدين 

ونستشهد عليه مجيع من أسكنته أرضك ومساواتك، مث أنت بعد املغىن عن نصره واآلخذ له . شهادةً
  .بذنبه

  :ومن خطبة له عليه السالم

الظاهر بعجائب تدبريه للناظرين، الباطن . غالب ملقال الواصفنياحلمد اهللا العلي عن شبه املخلوقني، ال
العامل بال اكتساب وال ازدياٍد وال علٍم مستفاٍد، املقدر جلميع األمور بال . جبالل عزته من الفكر املتومهني

س لي. الذي ال تغشاه الظلم وال يستضئ باألنوار، وال يرهقه ليل وال جيري عليه ار. رويٍة وال ضمٍري
  .إدراكه باألبصار وال علمه باألخبار

    

أرسله بالضياء وقدمه يف االصطفاء فرتق به املفاتق، وساور به : منها يف ذكر النيب صلى اهللا عليه وآله
  .وذلل به الصعوبة، وسهل به احلزونة حىت سرح الضالل عن ميٍني ومشاٍل. املغالب

أشهد أن حممداً عبده ورسوله وسيد عباده كلما و. وأشهد أنه عدلٌ فصل: ومن كالم له عليه السالم
  .مل يسهم فيه عاهر وال ضرب فيه فاجر. نسخ اهللا اخللق فرقتني جعله يف خريمها

وللحق دعائم، وللطاعة عصماً وإن لكم عند كل طاعٍة عوناً من اهللا يقول . أال وإن اهللا جعل للخري أهالً
  .ٍف، وشفاٌء ملشتٍففيه كفاٌء ملكت. على األلسنة ويثبت األفئدة

ويتالقون . يتواصلون بالوالية. واعلموا أن عباد اهللا املستحفظني علمه يصونون مصونه، ويفجرون عيونه
على ذلك عقد . ال تشوم الريبة وال تسرع فيهم الغيبة. ويتساقون بكأٍس رويٍة، ويصدرون بريٍة. باحملبة

قد . انوا كتفاضل البذر ينتقى، فيؤخذ منه ويلقىفك. فعليه يتحابون وبه يتواصلون. خلقهم وأخالقهم
ولينظر امرؤٌ يف . وليحذر قارعةً قبل حلوهلا. فليقبل امرؤٌ كرامةً بقبوهلا. ميزه التخليص، وهذَّبه التمحيص

فطوىب لذي . فليصنع ملتحوله ومعارف منتقله. قصري أيامه، وقليل مقامه يف مرتٍل حىت يستبدل به مرتالً
. طاع من يهديه، وجتنب من يرديه، وأصاب سبيل السالمة ببصر من بصره وطاعة هاٍد أمرهقلٍب سليٍم أ

فقد أقيم على الطريق . واستفتح التوبة وأماط احلوبة. وبادر اهلدى قبل أن تغلق أبوابه وتقطع أسبابه
  .وهدى ج السبيل

  :ومن دعاء كان يدعو به عليه السالم كثيرا
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.  ميتاً وال سقيماً، وال مضروباً على عروقي بسوٍء، وال مأخوذاً بأسوأ عملياحلمد اهللا الذي مل يصبح يب

وال مقطوعاً دابري، وال مرتداً عن ديين، وال منكراً لريب، وال مستوحشاً من إمياين، وال ملتبساً عقلي، وال 
ال . حجة يلأصبحت عبداً مملوكاً ظاملاً لنفسي، لك احلجة على وال . معذباً بعذاب األمم من قبلي

  .أستطيع أن آخذ إال ما أعطيتين، وال أتقى إال ما وقيتين

  .اللهم إين أعوذ بك أن أفتقر يف غناك، أو أصل يف هداك، أو أضام يف سلطانك، أو أضطهد و األمر لك

  .اهلم اجعل نفسي أول كرميٍة تنتزعها من كرائمي، وأول وديعٍة ترجتعها من ودائع نعمك عندي

أو تتابع بنا أهواؤنا دون اهلدى الذي جاء .  بك أن نذهب عن قولك، أو نفتنت عن دينكاللهم إنا نعود
  .من عندك

  ومن خطبة له عليه السالم بصفين

    

فاحلق أوسع . أما بعد فقد جعل اهللا يل عليكم حقاً بوالية أمركم، ولكم على من احلق مثل الذي عليكم
ال جيري إال جرى عليه، وال جيري عليه إال جرى له، ولو و. األشياء يف التواصف، وأضيقها يف التناصف

كان ألحٍد أن جيري له وال جيري عليه لكان ذلك خالصاً هللا سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده ولعدله 
ولكنه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه . يف كل ما جرت عليه صروف قضائه

مث جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها . توسعاً مبا هو من املزيد أهلهمضاعفة الثواب تفضالً منه و
وال يستوجب بعضها إال . لبعض الناس على بعٍض، فجعلها تتكافأ يف وجوهها وجيب بعضها بعضاً

فريضةً . وأعظم ما افترض سبحانه من تلك احلقوق حق الوايل على الرعية وحق الرعية على الوايل. ببعٍض
فليست تصلح الرعية إال بصالح .  سبحانه لكٍل على كٍل، فجعلها نظاماً أللفتهم وعزاً لديهمفرضها اهللا

فإذا أدت الرعية إىل الوايل حقه، وأدى الوايل إليها حقها، . الوالة، وال تصلح الوالة إال باستقامة الرعية
هلا السنن فصلح بذلك عز احلق بينهم، وقامت، مناهج الدين، واعتدلت معامل العدل، وجرت على أذال

وإذا غلبت الرعية وإليها، وأجحف الوايل برعيته . الزمان، وطمع يف بقاء الدولة، ويئست مطامع األعداء
فعمل . وكثر اإلدغال يف الدين وتركت حماج السنن. وظهرت معامل اجلوز. اختلفت هنالك الكلمة

. وال لعظيم باطٍل فعل. يم حٍق عطلفال يستوحش لعظ. وكثرت علل النفوس. وعطلت األحكام. باهلوى

فعليكم بالتناصح يف ذلك وحسن . فهنالك تذل األبرار وتعز األشرار، وتعظم تبعات اهللا عند العباد
التعاون عليه، فليس أحد وإن اشتد على رضاء اهللا حرصه وطال يف العمل اجتهاده ببالٍغ حقيقة ما اهللا 

اهللا على العباد النصيحة مببلغ جهدهم، والتعاون على إقامة ولكن من واجب حقوق . أهله من الطاعة له،
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وليس امرؤ وإن عظمت يف احلق مرتلته، وتقدمت يف الدين فضيلته بفوق أن يعاون على ما . احلق بينهم
  .محله اهللا من حقه، وال امرؤ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعني على ذلك أو يعان عليه

 السالم رجلٌ من أصحابه بكالٍم طويٍل يكثر فيه الثناء عليه ويذكر مسعه وطاعته له فقال عليه فأجابه عليه
إن من حق من عظم جالل اهللا يف نفسه، وجل موضعه من قلبه أن يصغر عنده لعظم ذلك كل : السالم

م نعمة اهللا فإنه مل تعظ. وإن أحق من كان كذلك ملن عظمت نعمة اهللا عليه ولطف إحسانه إليه. ما سواه
على أحٍد إال ازداد حق اهللا عليه عظماً، وإن من أسخف حاالت الوالت عند صاحل الناس أن يظن م 

وقد كرهت أن يكون جال يف ظنكم أين أحب اإلطراء واستماع . حب الفخر، ويوضع أمرهم على الكرب
 هللا سبحانه عن تناول ماهو ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته احنطاطاً. ولست حبمد اهللا كذلك. الثناء

فال تثنوا على جبميل ثناٍء إلخراجي . ورمبا استحلى الناس الثناء بعد البالء. أحق به من العظمة والكربياء
نفسي إىل اهللا وإليكم من التقية يف حقوٍق مل أفرغ من أدائها، وفرائض البد من إمضائها، فال تكلموين مبا 

وال تظنوا يب . وال ختالطوين باملصانعة. ين مبا يتحفظ به عند أهل البادرةتكلم به اجلبابرة، وال تتحفظوا م
فإنه من استثقل احلق أن يقال له أو العدل أن يعرض . استثقاالً يف حٍق قيل يل وال التماس إعظاٍم لنفسي

 بفوق أن فال تكفوا عن مقالٍة حبٍق أو مشورٍة بعدٍل، فإين لست يف نفسي. عليه كان العمل ما أثقل عليه
فإمنا أنا وأنتم عبيد . أخطئ، وال آمن ذلك من فعلي إال أن يكفي اهللا من نفسي ماهو أملك به مين

ميلك منا ما ال منلك من أنفسنا، وأخرجنا مما كنا فيه إىل ما صلحنا عليه، . مملوكون لرٍب ال رب غريه
  .فأبدلنا بعد الضاللة باهلدى، وأعطانا البصرية بعد العمي

اللهم إين أستعديك على قريٍش فإم قد قطعوا رمحي، وأكفأوا إنائي، وأمجعوا : م له عليه السالمومن كال
أال إن يف احلق أن متنعه، فاصرب مغموماً أو مت : على منازعيت حقاً كنت أوىل به من غريي، وقالوا

 إال أهل بييت، فضننت وال مساعد وال ذاب م عن املنية فأغضيت على متأسفاً، فنظرت فإذا ليس يل رافد
 القذى، وجرعت ريقي على الشجي، وصربت من كظم الغيظ على أمر من العلقم، وآمل للقلب من حز

الشفار وقد مضى هذا الكالم يف أثناء خطبٍة متقدمٍة إال أين كررته ههنا الختالف الروايتني ومنه قي ذكر 
  .السائرين إىل البصرة حلربه عليه السالم

    

 على عمايل وخزان بيت مال املسلمني الذي يف يدي، وعلى أهل مصٍر كلهم يف طاعيت وعلى فقدموا
ووثبوا على شيعيت فقتلوا طائفةً منهم غراً، وطائفةٌ عضوا . بيعيت، فشتتوا كلمتهم، وأفسدوا على مجاعتهم
  .على أسيافهم فضاربوا ا حىت لقوا اهللا صادقني

طلحة وعبد الرمحن بن عتاب بن أسيٍد ومها قتيالن يوم اجلمل لقد أصبح ومن كالم له عليه السالم ملا مر ب
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. أما واهللا لقد كنت أكره أن تكون قريش قتلى حتت بطون الكواكب. أبو حممٍد ذا املكان غريباً

أدركت وترى بين عبد مناٍف وأفلتتين أعيان بين مجٍح، لقد أتلعوا أعناقهم إىل أمٍر مل يكونوا أهله فوقصوا 
  .ونهد

ومن كالم له عليه السالم قد أحيي عقله وأمات نفسه، حىت دق جليلة ولطف غليظه، وبرق له المع كثري 
الربق فأبان له الطريق وسلك به السبيل، وتدافعته األبواب إىل باب السالمة ودار اإلقامة، وثبتت رجاله 

  .بطمأنينة بدنه يف قرار األمن والراحة مبا استعمل قلبه وأرضى ربه

  ".أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر "ومن كالم له عليه السالم بعد تالوته 

لقد استخلوا منهم أي مدكٍر، وتناوشوهم من . ياله مراماً ما أبعده، وزوراً ما أغفله، وخطراً ما أفظعه
مكاٍن بعيٍد أفبمصارع آبائهم يفخرون أم بعديد اهللكي يتكاثرون يرجتعون منهم أجساداً خوت، 

وألن يكونوا عرباً أحق من أن يكونوا متفخراً، وألن يهبطوا م جناب ذلٍة أحجى . حركاٍت سكنتو
ولو . وضربوا منهم يف غمرة جهالٍة. لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة. من أنت يقوموا م مقام عزة

الالً، وذهبتم يف استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار اخلاوية والربوع اخلالية لقالت ذهبوا يف األرض ض
تطأون يف هامهم، وتستثبتون يف أجسادهم، وترتعون فيما لفظوا، وتسكنون فيما خربوا، . أعقام جهاالً

  .وإمنا األيام بينكم وبينهم بواٍك ونوائح عليكم

. أولئكم سلف غايتكم، وفراط مناهلكم الذين كانت هلم مقاوم العز وحلبات الفخر ملوكاً وسوقاً

. ن الربزخ سبيالً سلطت األرض عليهم فيه، فأكلت من حلومهم وشربت من دمائهمسلكوا يف بطو

ال يفزعهم ورود األهوال، وال حيزم . فأصبحوا يف فجوات قبورهم مجاداً ال ينمون، وضماراً ال يوجدون
. غيباً ال ينتظرون، وشهوداً ال حيضرون. تنكر األحوال، وال حيفلون بالرواجف، وال يأذنون للقواصف

وما عن طول عهدهم وال بعد حملهم عميت أخبارهم وصمت . وإمنا كانوا مجيعاً فتشتتوا، وآالفاً فافترقوا
فكأم يف . ديارهم، ولكنهم سقوا كأساً بدلتهم بالنطق خرساً، وبالسمع صمماً، وباحلركات سكوناً

بينهم عرى التعارف بليت . جريانٌ ال يتأنسون، وأحباء ال يتزاورون. ارجتال الصفة صرعى سباٍت
ال يتعارفون لليٍل . وجبانب اهلجر وهم أخالء. فكلهم وحيد وهم مجيع. وانقطعت منهم أسباب اإلخاء

شاهدوا من أخطار دارهم أفظع مما . أي اجلديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمداً. صباحاً وال لنهاٍر مساًء
. تني مدت هلم إىل مباءٍة فاتت مبالغ اخلوف والرجاءفكلتا الغاي. خافوا، ورأوا من آياا أعظم مما قدروا

  .فلو كانوا ينطقون ا لعيوا بصفة ما شاهدوا وما عانوا ولئن عميت آثارهم وانقطعت أخبارهم

    

فقالوا كلحت . لقد رجعت فيهم أبصار العرب، ومسعت عنهم آذان العقول، وتكلموا من غري جهات النطق
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. وتوارثنا الوحشة. وتكاءدنا ضيق املضجع. ولبسنا أهدام البلى. النواعمالوجوه النواضر وخوت األجساد 

وكمت علينا الربوع الصموت فامنحت حماسن أجسادنا، وتنكرت معارف صورنا، وطالت يف مساكن 
فلو مثلتهم بعقلك أو كشف عنهم . ومل جند من كرٍب فرجاً، وال من ضيٍق متسعاً. الوحشة إقامتنا

قد ارتسخت أمساعهم باهلوام فاستكت، واكتحلت أبصارهم بالتراب فخسفت، حمجوب الغطاء لك و
وعاث يف كلِّ . وتقطعت األلسنة يف أفواههم بعد ذالقتها، ومهدت القلوب يف صدورهم بعد يقظتها

جارحٍة منهم جديد بلى مسجها، وسهل طرق اآلفة إليها، مستسلمات فال أيد تدفع، وال قلوب جتزع 
وكم . هلم يف كل فظاعٍة صفة حاٍل ال تنتقل، وغمرةٌ ال تنجلي. ، وأقذاء عيوٍنلرأيت أشجان قلوٍب

يتعلل بالسرور يف . أكلت األرض من عزيز جسٍد وأنيق لوٍن كان يف الدنيا غذي ترٍف وربيب شرٍف
فبينا هو . ساعة حزنه، ويفزع إىل السلوة إن مصبيةٌ نزلت به ضنا بغضارة عيشه وشحاحةً بلهوه ولعبه

ضحك إىل الدنيا وتضحك إليه يف ظل عيٍش غفوٍل إذ وطىء الدهر به حسكه، ونقضت األيام قواه، ي
وتولدت فيه فترات علٍل . فخالطه بثٌ ال يعرفه، وجنى هٍم ما كان جيده. ونظرت إليه احلتوف من كثٍب

البارد باحلار، فلم ففزع إىل ما كان عوده األطباء من تسكني احلار بالقار، وحتريك . آنس ما كان بصحته
يطفئ ببارٍد إال ثور حرارةً، وال حرك حباٍر إال هيج برودةً، وال اعتدل مبمازٍج لتلك الطبائع إال أمد منها 

. وتعايا أهله بصفة دائه، وخرسوا عن جواب السائلني عنه. كل ذات داٍء حىت فتر معلله، وذهل ممرضه

ل هو ملا به، وممٍن هلم إياب عافيته، ومصري هلم على فقده، وتنازعوا دونه شجي خٍرب يكتمونه، فقائلٌ يقو
فبينا هو كذلك على جناٍح من فراق الدنيا وترك األحبة، إذ عرض له . يذكرهم أسى املاضني من قبله

عارض من جناٍح من فراق الدنيا وترك األحبة، إذ عرض له عارض من غصصه فتحريت نوافذ فطنته، 
من مهٍم من جوابه عرفه فعي عن رده، ودعاٍء مؤٍمل لقلبه مسعه فتصام عنه من فكم . ويبست رطوبة لسانه

وإن للموت لغمراٍت هي أفظع هي أفظع من أن تستغرق بصفٍة أو . كبٍري كان يعظمه أو صغٍري كان يرمحه
  .تعتدل على قلوب أهل الدنيا

    : ومن كالم له عليه السالم

ارةٌ وال بيع عن ذكر اهللا إن اهللا سبحانه جعل الذكر جالًء للقلوب قاله عند تالوته رجالٌ ال تلهيهم جت
 يف الربهة - عزت آالؤه -وما برح هللا . تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد املعاندة

ٍة بعد الربهة ويف أزمان الفترات عباد ناجاهم يف فكرهم، وكلمهم يف ذات عقوهلم، فاستصبحوا بنور يقظ
من أخذ . يذكرون بأيام اهللا، وخيرفون مقامه مبرتلة األدلة يف الفلوات. يف األمساع واألبصار واألفئدة

ومن أخذ مييناً ومشاالً ذموا إليه الطريق، وحذروه من اهللكة، . القصد محدوا إليه طريقه وبشروه بالنجاة
ألهالَ أخذوه من الدنيا بدالً فلم وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات وإن للذكر 
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. تشغلهم جتارةٌ وال بيع عنه، يقطعون به أيام احلياة ويهتفون بالزواجر عن حمارم اهللا يف أمساع الغافلني

فكأننا قطعوا الدنيا إىل اآلخرة وهم فيها . ويأمرون بالقسط ويأمترون به، وينهون عن املنكر ويتناهون عنه
منا اطلعوا غيوب أهل الربزخ يف طول اإلقامة فيه، وحققت القيامة عليهم فشاهدوا ما وراء ذلك، فكأ

فلو . فكشفوا غطاء ذلك ألهل الدنيا حىت كأم يرون ماال يرى الناس، ويسمعون ماال يسمعون. عداا
مثلتهم لعقلك يف مقاومهم احملمودة، وجمالسهم املشهودة وقد نشروا دواوين أعماهلم، وفرغوا حملاسبة 

هم عن كل صغريٍة وكبريٍة أمروا ا فقصروا عنها، أو وا عنها ففرطوا فيها، ومحلوا ثقل أوزارهم أنفس
يعجون إىل رم من مقاوم ندٍم . ظهورهم فضعفوا عن االستقالل ا فنشجوا نشيجاً وجتاوبوا حنيباً

ومصابيح دجى ،م املالئكة، وترتلت عليه. واعتراٍف لرأيت أعالم هدى م السكينة، وفتحت قد حفت
هلم أبواب السماء، وأعدت هلم مقاعد الكرامات يف مقاٍم أطلع اهللا عليهم فيه فرضى سعيهم ومحد مقامهم 

جرح طول األسى قلوم، . رهائن فاقٍة إىل فضله، وأساري ذلٍة لعظمته. يتنسمون بدعائه روح التجاوز
ارعةُ يسألون من ال تضيق لديه املنادح وال خييب لكل باب رغبٍة إىل اهللا منهم يد ق. وطول البكاء عيوم

  .فحاسب نفسك لنفسك فإن غريها من األنفس هلا حسيب غريك. عليه الراغبون

  ".يأيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي"ومن كالم له عليه السالم قاله عند تالوته 

  .لقد أبرح جهالةً بنفسه. أدحض مسئوٍل حجٍة، وأقطع مغتر معذرةً

أم . أما من دائك بلولٌ. يها اإلنسان ما جرأك على ذنبك، وما غرك بربك، وما آنسك لكة نفسكيا أ
فرمبا ترى الضاحي حلر الشمس فتظله، أو . ليس من نومتك يقظةٌ أما ترحم من نفسك ما ترحم من غريك

، وعزاك عن ترى املبتلي بأٍمل ميض جسده فتبكى رمحةً له، فما صربك على دائك، وجلدك على مصابك
وكيف ال يوقظك خوف بيات نقمٍة وقد تورطت مبعاصيه . وهي أعز األنفس عليك. البكاء على نفسك

وكن هللا مطيعاً، . فتداو من داء الفترة يف قلبك بعزميٍة، ومن كرى الغفلة يف ناظرك بيقظٍة. مدارج سطواته
فوه ويتغمدك بفضله وأنت متوٍل عنه يدعوك إىل ع. ومتثل يف حال توليك عنه إقباله عليك. وبذكره آنساً

فتعاىل من قوٍى ما أكرمه، وتواضعت من ضعيٍف ما أجرأك على معصيته وأنت يف كنف ستره . إىل غريه
ويف سعة فضله متقلب ،فلم مينعك فضله ومل يهتك عنك ستره، بل مل ختل من لطفه مطرف عٍني، . مقيم

فما ظنك به لو أطعته وأمي اهللا لو أن . و بليٍة يصرفها عنكيف نعمٍة حيدثها لك، أو سيئٍة يسترها عليك، أ
هذه الصفة كانت يف متفقني يف القوة، متوازيني يف القدرة لكنت أول حاكٍم على نفسك بذميم األخالق 

ولقد كاشفتك العظات وآذنتك على . وحقاً أقول ما الدنيا غرتك ولكن ا اغتررت. ومساوي األعمال
. ك من نزول البالء جبسمك والنقص يف قوتك أصدق وأوىف من أن تكذبك أو تغركوهلى مبا تعد. سواٍء

وصادٍق من خربها مكذب ،ولئن تعرفتها يف الديار اخلاوية والربوع اخلالية . ولرب ناصح هلا عندك متهم
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ولنعم دار من مل يرض . لتجدا من حسن تذكريك وبالغ موعظتك مبحلة الشفيق عليك والشحيح بك
  .وإن السعداء بالدنيا غداً هم اهلاربون منها اليوم. اراً، وحمل من مل يوطنها حمالًا د

    

وحلق بكل منسٍك أهله، وبكل معبوٍد عبدته، وبكل مطاع . وحقت جبالئلها القيامة. إذا رجفت الراجفة
فكم . إال حبقهأهل طاعته، فلم جيز يف عدله وقسطه يومئٍذ خرق بصٍر يف اهلواء، وال مهس قدٍم يف األرض 

. فتحر من أمرك ما يقوم به عذرك، وتثبت به حجتك. حجٍة يوم ذاك داحضٍة، وعالئق عذٍر منقطعٍة

  .وأرخل مطايا التشمري. وشم برق النجاة. وتيسر لسفرك. وخذ ما يبقى لك مما ال تبقى له

غالل مصفداً، أحب ومن كالم له عليه السالم واهللا ألن أبيت على حسك السعدان مسهداً، وأجر يف األ
وكيف أظلم أحداً . إىل من أن ألقى اهللا ورسوله يوم القيامة ظاملاً لبعض العباد، وغاصباً لشيٍء من احلطام

  .لنفٍس يسرع إىل البلى قفوهلا، ويطول يف الثرى حلوهلا

 واهللا لقد رأيت عقيالً، وقد أملق حىت استماحين من بركم صاعاً، ورأيت صبيانه شعث الشعور غرب

األلوان من فقرهم كأمنا سودت وجوههم بالعظلم، وعاودين مؤكداً وكرر على القول مردداً فأصغيت 
إليه مسعي فظن أين أبيعه ديين وأتبع قياده مفارقاً طريقي، فأمحيت له حديدةً مث أدنيتها من جسمه ليعترب ا 

تك الثواكل يا عقيل، أننت فضج ضجيج ذي دنٍف من أملها، وكاد أن حيترق من ميبسمها، فقلت له ثكل
. أننت من األذى وال أئن من لظى. من حديدٍة أمحاها إنساا للعبه، وجترين إىل ناٍر سجرها جبارها لغضبه

وأعجب من ذلك طارق طرقنا مبلفوفٍة يف وعائها، ومعجونٍة شنئتها كأمنا عجنت بريق حيٍة أو قيئها، 
فقلت . فقال ال ذا وال ذاك ولكنها هديةٌ. ينا أهل البيتفقلت أصلة أم زكاةٌ أم صدقةٌ فذلك حمرم عل

واهللا لو أعطيت األقاليم . هبلتك اهلبول، أعن دين اهللا أتيتين لتخدعين، أخمتبط أنت أم ذو جنٍة أم جر
السبعة مبا حتت أفالكها على أن أعطى اهللا يف منلٍة أسلبها جلب شعريٍة ما فعلت وإن دنياكم عندي ألهون 

نعوذ باهللا من سبات العقل وقبح الزلل .  يف فم جرادٍة تقضمها ما لعلٍي ولنعيٍم يفين ولذٍة ال تبقىمن ورقٍة
  .وبه نستعني

  :ومن دعاء له عليه السالم

اللهم صن وجهي باليسار، وال تبذل جاهي باإلقتار فأستزرق طاليب رزقك، وأستعطف شرار خلقك، 
إنك على " عين، وأنت من وراء ذلك كله ويل اإلعطاء واملنع وابتلي حبمد من أعطاين، وأفتنت بذم من من

كل شيٍء قدير."  
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  ومن خطبة له عليه السالم

. وال تدوم أحواهلا، وال تسلم نزاهلا أجوال خمتلفةٌ، وتارات متصرفةٌ. دار بالبالء حمفوفةٌ، وبالغدر معروفةٌ

واألمان فيها معدوم أغراض مستهدفةٌ ترميهم بسهامها وتفنيهم وإمنا أهلها فيها. العيش فيها مذموم 
  .حبمامها

واعلموا عباد اهللا أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيٍل من قد مضى قبلكم ممن كان أطول منكم 
أصبحت أصوام هامدةً، ورياحهم راكدةً، وأجسادهم باليةً، . أعماراً، وأعمر دياراً، وأبعد آثاراً

فاستبدلوا بالقصور املشيدة والنمارق املمهدة الصخور واألحجار املسندة، .  عافيةًوديارهم خاليةً وآثارهم
فحملها مقترب، وساكنها . اليت قد بين باخلراب فناؤها، وشيد بالتراب بناؤها. والقبور الالطئة امللحدة

 تواصل مغترب، بني أهل حملٍة موحشني وأهل فراغ متشاغلني ال يستأنسون باألوطان، وال يتواصلون
وكيف يكون بينهم تزاور وقد طحنهم بكلكله البلى، . اجلريان على ما بينهم من قرب اجلوار ودنو الدار

وكأن قد صرمت إىل ما صاروا إليه، وأرنكم ذلك املضجع، وصمتكم ذلك . وأكلتهم اجلنادل والثرى
 نفٍس ما أسلفت وردوا إىل فكيف بكم لو تناهت بكم األمور، وبعثرت القبور هنالك تبلو كل. املستودع

  .اهللا موالهم احلق وصل عنهم ما كانوا يفترون

  :ومن دعائه له عليه السالم

تشاهدهم يف سرائرهم، وتطلع . وأحضرهم بالكفاية للمتوكلني عليك. اللهم إنك آنس اآلنسني ألوليائك
إن أوحشتهم .  ملهوفةٌفأسرارهم لك مكشوفةٌ، وقلوم إليك. عليهم يف ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم

الغربة آنسهم ذكرك وإن صبت عليهم املصائب جلأوا إىل االستجارة بك، علماً بأن أزمة األمور بيدك، 
  .ومصادرها عن قضائك

اللهم إن فههت عن مسأليت أو عميت عن طلبيت فدلين على مصاحلي،وخذ بقليب إىل مراشدي، فليس 
  .كذلك بنكٍر من هداياتك وال ببدع من كفايات

  .اللهم امحلين على عفوك وال حتملين على عدلك

    : ومن كالم له عليه السالم

. ذهب نقي الثوب، قليل العيب. خلف الفتنة وأقام السنة. هللا بالء فالٍن فقد قوم األود وداوي العمد

 رحل وتركهم يف طرٍق متشعبٍة ال يهتدي. أدى إىل اهللا طاعته واتقاه حبقه. أصاب خريها وسبق شرها

  .فيها الضال وال يستيقن املهتدي
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وبسطتم يدي فكففتها، : ومن كالم له عليه السالم يف وصف بيعته باخلالفة وقد تقدم بألفاٍظ خمتلفٍة
ومددمتوها فقضتها، مث تداككتم على تداك اإلبل اهليم على حياضها يوم ورودها حىت انقطعت النعل 

 ببيعتهم إياي أن ابتهج ا الصغري وهدج إليها وسقطت الرداء ووطئ الضعيف وبلغ من سرور الناس
الكبري وحتامل حنوها العليل، وحسرت إليها الكعاب.  

  :ومن خطبة له عليه السالم

ا ينجح الطالب، . وعتق من كل ملكٍة، وجناةٌ من كل هلكٍة. فإن تقوى اهللا مفتاح سداٍد، وذخريةُ معاٍد
واحلال هادئة، . العمل يرفع، والتوبة تنفع، والدعاء يسمعفاعملوا و. وينجو اهلارب، وتنال الرغائب

فإن املوت هادم لذاتكم، . وبادروا باألعمال عمراً ناكساً، ومرضاً حابساً أو موتاً خالساً: واألقالم جاريةٌ
قد . زائر غري حمبوٍب، وقرت غري مغلوٍب، وواتر غري مطلوٍب. ومكدر شهواتكم، ومباعد طياتكم

وعظمت فيكم سطوته وتتابعت عليكم عدوته، . له وتكنفتكم غوائله، وأقصدكم معابلهأعلقتكم حبائ
وحنادس غمراته، وغواشي . فيوشك أن تغشاكم دواجي ظلله، واحتدام علله. وقلت عنكم نبوته

فكأن قد أتاكم بغتةً فأسكت جنيكم، وفرق . سكراته، وأليم إزهاقه، ودجو إطباقه، وجشوبة مذاقه
اركم، وعطل دياركم، وبعث وراثكم يقتسمون تراثكم بني محيم خاٍص مل ينفع، نديكم، وعفي آث

فعليكم باجلد واالجتهاد، والتأهب واالستعداد، التزود يف . وقريٍب حمزوٍن مل مينع، وآخر شامٍت مل جيزع
احتلبوا وال تغرنكم الدنيا كما غرت من كان قبلكم كم األمم املاضية والقرون اخلالية الذين . مرتل الزاد

أصبحت مساكنهم أجداثاً، وأمواهلم مرياثاً ال . درا، وأصابوا غرا، وأفنوا عدا، وأخلقوا جدا
يعرفون من أتاهم، وال حيفلون من بكاهم، وال جييبون من دعاهم فاحذروا الدنيا فإا غدارةٌ، غرارةٌ 

اؤها، وال يركد بالؤها منها يف صفة ال يدوم رخاؤها، وال ينقضي عن. خدوع معطيةٌ منوع، ملبسة نزوع
عملوا فيها مبا يبصرون، . الزهاد كانوا قوماً من أهل الدنيا وليسوا من أهله فكانوا فيها كمن ليس منها

تقلب أبدام بني ظهراين أهل اآلخرة، يرون أهل الدنيا يعظمون موت . وبادروا فيها ما حيذرون
  .ائهمأجسادهم وهم أشد إعظاماً ملوت قلوٍب أحي

ومن خطبة له عليه السالم خطبها بذي قار وهو متوجه إلى البصرة ذكرها الواقدي في كتاب 
  :الجمل

وألف به ذوي األرحام بعد . ورتق به الفتق. فصدع مبا أمر به، وبلغ رساالت ربه فلم اهللا به الصدع
  .العداوة الواغرة يف الصدور، والضغائن القادحة يف القلوب
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كلم به عبد اهللا بن زمعة وهو من شيعته وذلك أنه قدم عليه يف خالفته يطب : ه السالمومن كالم له علي
إن هذا املال ليس يل وال لك وإمنا هو يفٌء للمسلمني وجلب أسيافهم، فإن : منه ماالً فقال عليه السالم

  .شركتهم يف حرم كان لك مثل حظهم، وإال فجناة أيديهم ال تكون لغري أفواههم

أال إن اللسان بضعةٌ من اإلنسان فال يسعده القول إذا امتنع وال ميهله النطق إذا :  له عليه السالمومن كالم
  .وإنا ألمراء الكالم، وفينا تنشبت عروقه وعلينا دلت غصونه. اتسع

. وأعلموا رمحكم اهللا أنكم يف زماٍن القائل فيه باحلق قليلٌ، واللسان عن الصدق كليل، والالزم للحق ذليلٌ

أهله معتكفون على العصيان مصطلحون على اإلدهان فتاهم عارم، وشائبهم آمثٌ، وعاملهم منافق وقارئهم 
ال يعظم صغريهم كبريهم، وال يعول غنيهم فقريهم. مماذق.  

: ومن كالم له عليه السالم روى اليماين عن أمحد بن قتيبة عن عبد اهللا بن يزيد عن مالك بن دحية قال

إمنا فرق بينهم مبادئ طينهم :  املؤمنني عليه السالم وقد ذكر عنده اختالف الناس فقالكنا عند أمري
فهم على حسب قرب أرضهم . وذلك أم كانوا فلقةً من سبخ أرٍض وعذا، وحزن تربٍة وسهلها

 العمل فتام الرواء ناقص العقل، وماد القامة قصري اهلمة، وزاكي. يتقاربون، وعلى قدر اختالفها يتفاوتون
قبيح املنظر، وقريب القعر بعيد السرب، ومعروف الضريبة منكر احلليبة، وتائه القلب متفرق اللب، وطليق 

  .اللسان حديد اجلنان

     ومن كالم له عليه السالم 

قاله وهو يلي غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وجتهيزه.  

خصصت . غريك من النبوة واألنباء وأخبار السماءبأيب أنت وأمي لقد انقطع مبوتك ما مل ينقطع مبوت 
ولوال أنك أمرت بالصرب ويت عن . حىت صرت مسلياً عمن سواك وعممت حىت صار الناس فيك سواًء

اجلزع ألنفدنا عليك ماء الشئون، ولكان الداء مماطالً والكمد حمالفاً وقاللك، ولكنه ماال ميلك رده وال 
  .ذكرنا عند ربك واجعلنا من بالكبأيب أنت وأمي ا. يستطاع دفعه

: ومن كالم له عليه السالم اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النيب صلى اهللا عليه وآله مث حلاقه به

  .فجعلت أتبع مأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فأطأ ذكره حىت انتهيا إىل العرج يف كالٍم طويٍل

 الذي رمى به إىل غاييت اإلجيار والفصاحة، أراد أين كنت أعطي من الكالم. فأطأ ذكره: قوله عليه السالم
خربه صلى اهللا عليه وآله من بدء خروجي إىل أن انتهيت إىل هذا املوضع فكين عن ذلك ذه الكناية 

  .العجيبة

  ومن خطبة له عليه السالم
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ى، واملسيء يرجى، قبل أن واملدبر يدع. فاعملوا وأنتم يف نفس البقاء والصحف منشورةٌ، والتوبة مبسوطةٌ
خيمد العمل، وينقطع املهل، وينقضي األجل، ويسد باب التوبة وتصعد املالئكة فأخذ امرؤ من نفسه 

امرؤ خاف اهللا وهو معمر إىل أجله، . وأخذ من حٍي مليٍت، ومن فاٍن لباٍق، و من ذاهٍب لدائٍم. لنفسه
ا بزمامها، فأمسكها بلجامها عن معاصي اهللا وقادها ومنظور إىل عمله، امرؤ أجلم نفسه بلجامها وزمه

  .بزمامها إىل طاعة اهللا

مجعوا منكل أوٍب، . جفاةٌ طغام، وعبيد أقزام: ومن كالم له عليه السالم يف شأن احلكمني وذم أهل الشام
سوا لي. وتلقطوا من كل شوٍب ممن ينبغي أن يفقه ويؤدب، ويعلم ويدرب، ويويل عليه ويؤخذ على يديه

  .من املهاجرين واألنصار، وال من الذين تبوأ والدار

: أال وإن القوم اختاروا ألنفسهم أقرب القوم مما تكرهون، وإمنا عهدكم بعبد اهللا بن قيس باألمس يقول

إا فتنةٌ فقطعوا أوتاركم وشيموا سيوفكم فإن كان صادقاً فقد أخطأ مبسريه غري مستكرٍه، وإن كان 
فادفعوا يف صدر عمرو بن العاص بعبد اهللا ابن العباس، وخذوا مهل األيام .  التهمةكاذباً فقد لزمته

  .أال ترون إىل بالدكم تغزى، إىل صفاتكم ترمي. وحوطوا قواصي اإلسالم

  :ومن خطبة له عليه السالم يذكر فيها آل محمد صلى اهللا عليه وآله

ال خيالفون احلق . تهم عن حكم منطقهموصم. خيربكم حلمهم عن علمهم. هم عيش العلم وموت اجلهل
هم دعائم اإلسالم ووالئج االعتصام م عاد احلق يف نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، . وال خيتلفون فيه

فإن رواة العلم كثري . عقلوا الذين عقل وعايٍة ورعايٍة، وال عقل مساٍع وروايٍة. وانقطع لسانه عن منبته
  .ورعاته قليلٌ

 عليه السالم قاله لعبد اهللا بن عباٍس وقد جاءه برسالٍة من عثمان وهو حمصور يسأله فيها ومن كالم له
اخلروج إىل ماله بينبع ليقل هتف الناس بامسه للخالفة بعد أن كان سأله مثل ذلك من قبل، فقال عليه 

ر، بعث إىل أن أخرج، مث يا ابن عباٍس ما يريد عثمان إال أن جيعلين مجالً ناضحاً بالغرب أقبل وأدب: السالم
  .واهللا لقد دفعت عنه حىت خشيت أن أكون آمثاً. بعث إىل أن أقدم، مث هو اآلن يبعث إىل أن أخرج

  ومن خطبة له عليه السالم

ومن كالم له عليه السالم حيث فيه أصحابه على اجلهاد واهللا مستأديكم شكره ومورثكم أمره، وممهلكم 
. فشدوا عقد املآزر، واطووا فضول اخلواصر، وال جتتمع عزميةٌ ووليمةٌ.  سبقهلتتنازعوا. يف مضماٍر حمدوٍد
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  .ما أنقض النوم اليوم، وأحمي الظلم لتذاكري اهلمم

  .وصلى اهللا على سيدنا حممٍد النيب األمي وعلى آله مصابيح الدجى والعروة الوثقى تسليماً كثرياً
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 باب المختار من كتبه ورسائله

ويدخل يف ذلك ما اخترب من . مري املؤمنني عليه السالم ورسائله إىل أعدائه وأمراء بالدهمن كتب موالنا أ
. عهوده إىل عماله ووصاياه ألهله وأصحابه وإن كان كلُّ كالمه رضي اهللا عنه خمتاراً  

  

 :ومن كتاب له عليه السالم إلى أهل الكوفة عند مسيرته من المدينة إلى البصرة

 وسنام العرب. ة جبهة األنصارأمري املؤمنني إىل أهل الكوف من عبد اهللا علي.  

أما بعد فغني أخربكم عن أمر عثمان حىت يكون مسعه كعيانه إنَّ الناس طعنوا عليه، فكنت رجالً من  
املهاجرين أكثر استعتابه وأقلُّ عتابه، وكان طلحة والزبري أهون سريمها فيه الوجيف، وأرفق حدائما 

وبايعين الناس غري مستكرهني وال جمربين . من عائشة فيه فلتة غضٍب فأتيح له قوم فقتلوهالعنيف، وكان 
  .بل طائعني خميرين

واعلموا أنَّ دار اهلجرة قد قلعت بأهلها وقلعوا ا، وجاشت جيش املرجل وقامت الفتنة على القطب، 
  .فأسرعوا إىل أمريكم وبادروا جهاد عدوكم إن شاء اهللا

 له عليه السالم إليهم بعد فتح البصرة وجزاكم اهللا من أهل مصر عن أهل بيت نبيكم أحسن ومن كتاٍب
  .ما جيزي العاملني بطاعته والشاكرين لنعمته، فقد مسعتم وأطعتم، ودعيتم فأجبتم

رِوي أنَ شريح بن احلارث قاضي أمري : ومن كتاٍب له عليه السالم كتبه لشريح بن احلارث قاضيه
بلغين أنك ابتعت :  عليه السالم اشترى على عهده داراً بثمانني ديناراً فبلغه ذلك فاستدعاه وقال لهاملؤمنني

قال . قد كان ذلك يا أمري املؤمنني: داراً بثمانني ديناراً وكتبت كتاباً وأشهدت فيه شهوداُ، فقال شريح
 ال ينظر يف كتابك، وال يسألك عن بينتك يا شريح أما إنه سيأتيك من: فنظر إليه نظر مغِضٍب مثَّ قال له

فانظر يا شريح ال تكون منها ابتعت هذه الدار . حىت خيرجك منها شاخصاً، ويسلمك إىل قربك خالصاً
أما إنك لو . من غري مالك، أو نقدت الثمن من غري حاللك فإذا أنت قد خسرت دار الدنيا ودار اآلخرة

 لك كتاباً على هذه النسخة فلم ترغب يف شراء هذه الدار بدرهم أتيتين عند شرائك ما اشتريت لكتبت
هذا ما اشترى عبد ذليلٌ من عبٍد قد أُزعج للرحيل، اشترى منه داراً من دار الغرور : " والنسخة. فما فوق

ات، احلد األول ينتهي إىل دواعي اآلف: من جانب الفانني، وخطَّة اهلالكني، وجيمع هذه الدار حدود أربعةٌ
واحلد الثاين ينتهي إىل دواعي املصيبات، واحلد الثالث ينتهي إىل اهلوى املردي، واحلد الرابع إىل الشيطان 



عليه السالم علي بن أيب طالب-ج البالغة  126  

اشترى هذا املغتر باألمل من هذا املزعج باألجل هذه الدار باخلروج . املغوي، وفيه يشرع باب هذه الدار
، فما أدرك هذا املشتري فيما اشترى من درٍك فعلى من ِعز القناعة والدخول يف ذلِّ الطلب والضراعة

مبلبل أجسام امللوك، وسالب نفوس اجلبابرة، ومزيل ملك الفراعنة، مثل كسرى وقيصر، وتبع ومحري، 
 -ومن مجع املال على املال فأكثر، وبىن وشيد وزخرف، وجنَّد وادخر، واعتقد ونظر بزعمه للولد 

" إذا وقع األمر بفصل القضاء . عرض واحلساب، وموضع الثواب والعقابإشخاصهم مجيعاً إىل موقف ال

  ".شهد على ذلك العقل إذا خرج من اسر اهلوى وسلم من عالئق الدنيا " وخسر هنالك املبطلون 

فإن عادوا إىل ظلِّ الطاعة فذاك الذي حنب، وإن : ومن كتاٍب له عليه السالم إىل بعض أمراء جيشه
قوم إىل الشقاق والعصيان فاد مبن أطاعك إىل من عصاك، واستعن مبن انقاد معك عمن توافت األمور بال

  .تقاعس عنك فإنَّ املتكاره مغيبه خري من شهوده، وقعوده أغىن من وضه

ومن كتاٍب له عليه السالم إىل األشعث بن قيٍس عامل أذربيجان وإنَّ عملك ليس لك بطعمٍة ولكنه يف 
ليس لك أن تفتات يف رعيٍة وال ختاطر إال بوثيقٍة، ويف يديك .  مسترعى ملن فوقكعنقك أمانةٌ، وأنت

  .مالٌ من مال اهللا عز وجلَّ وأنت من خزانه حىت تسلمه إيلَّ، ولعلِّي أن أكون شر والتك لك والسالم

ر وعثمان على ما إنه بايعين القوم الذين بايعوا أبا بكٍر وعم: ومن كتاٍب له عليه السالم إىل معاوية
بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن خيتار وال للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين واألنصار، فإن 

اجتمعوا على رجٍل ومسوه إماماً كان ذلك هللا رضي، فإن خرج من أمرهم خارج بطعٍن أو بدعٍة ردوه إىل 
  .ل املؤمنني وواله اهللا ما تولَّىما خرج منه، فإن أىب قاتلوه على إتباعه غري سبي

ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمن أين كنت يف 
  .عزلٍة عنه إال أن تتجنى فقل ما بدالك والسالم

الةٌ حميرةٌ منَّقتها أما بعد فقد أتتين منك موعظةٌ موصلةٌ، ورس: ومن كتاٍب له عليه السالم إليه أيضاً
بضاللك، وأمضيتها بسوء رأيك، وكتاب امرٍئ ليس له بصر يهديه وال قائد يرشده، قد دعاه اهلوى 

  .فأجابه، وقاده الضالل فاتبعه فهجر الغطاً وضلَّ خابص

    

، واملروي فيها اخلراج منها طاعن. منه ألنها بيعةٌ واحدةٌ ال يثنى فيها النظر وال يستأنف فيها اخليار
مداهن.  

ومن كتاٍب له عليه السالم إىل جرير بن عبد اهللا البجلي ملا أرسله إىل معاوية أما بعد فإذا أتاك كتايب 
فامحل معاوية على الفصل، وخذه باألمر اجلزم، مثَّ خيره بني حرٍب جمليٍة أو سلٍم خمزيٍة، فإن اختار احلرب 

  .فخذ ببعته والسالمفانبذ إليه، وإن اختار السلم 
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فأراد قومنا قتل نبينا واجتياح أصلنا، ومهُّوا بنا اهلموم وفعلوا بنا : ومن كتاٍب له عليه السالم إىل معاوية
األفاعيل، ومنعونا العذب، وأحلسونا اخلوف، واضطرونا إىل جبٍل وعٍر، وأوقدوا لنا نار احلرب، فعزم اهللا 

. مؤمننا يبغي بذلك األجر، وكافرنا حيامي عن األصل.  من وراء حرمتهلنا على الذب عن حوزته، والرمي

  .ومن أسلم من قريٍش خلو مما حنن فيه حبلٍف مينعه أو عشريٍة تقوم دونه، فهو من القتل مبكان أمٍن

م أصحابه حر م أهل بيته فوقىالبأس وأحجم الناس قد وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إذا امحر 

وأراد من . فقُِتل عبيدة بن احلارث يوم بدٍر، وقُِتل محزةٌ يوم أحٍد، وقُِتل جعفر يوم مؤتة. السيوف واألسنة
فيا عجباً للدهر . لو شئت ذكرت امسه مثل الذي أرادوا من الشهادة، ولكن آجاهلم عجلت ومنيته أجلت

 ال يديل أحد مبثلها إال أن يدعي مدٍع ما إذ صرت يقرن يب من مل يسع بقدمي، ومل تكن له كسابقيت اليت
  .ال أعرف، وال ظن اهللا يعرفه واحلمد هللا على كلِّ حاٍل

وأما ما سألت من دفع قتلة عثمان إليك فإني نظرت يف هذا األمر فلم أره يسعين دفعهم إليك وال إىل 
لبونك، ال يكلفونك طلبهم يف بٍر غريك، ولعمري لئن مل ترتع عن غيك وشقاقك لتعرفنهم عن قليل يط

  .وال حبٍر وال جبٍل وال سهٍل، إال أنه طلب يسوءك وجدانه، وزور ال يسرك لقيانه والسالم ألهله

وكيف أنت صانع إذا تكشفت عنك جالبيب ما أنت فيه من دنيا : ومن كتاٍب له عليه السالم إليه أيضاً
وإنه يوشك أن . أجبتها، وقادتك فاتبعتها، وأمرتك فأطعتهاقد تبهجت بزينتها وخدعت بلذا دعتك ف

على ما ال ينجيك منه جمن فاقعس عن هذا األمر، وخذ أهبة احلساب، ومشِّر ملا قد نزل . يقفك واقف
بك، وال متكن الغواة من مسعك، وإال تفعل أعلمك أغفلت من نفسك، فإنك مترف قد أخذ الشيطان 

  . أمله، وجرى منك جمرى الروح والدممنك مأخذه وبلغ فيك

ومىت كنتم يا معاوية ساسة الرعية ووالة أمر األمة بغري قدٍم سابٍق وال شرٍف باسٍق، ونعوذ باهللا من لزوم 
  .سوابق الشقاء وأحذرك أن تكون متمادياً يف غرة األمنية خمتلف العالنية والسريرة

يلَّ وأعف الفريقني من القتال ليعلم أينا املرين على قلبه وقد دعوت إىل احلرب فدع الناس جانباً واخرج إ
فأنا أبو حسٍن قاتل جدك وخالك وأخيك شدخاً يوم بدٍر، وذلك السيف معي، . واملغطى على بصره

وإني لعلى املنهاج الذي تركتموه . وبذلك القلب ألقى عدوي، ما استبدلت ديناً، وال استحدثت نبياً
  .رهنيطائعني ودخلتم فيه مك

ولقد علمت حيث وقع دم عثمان فاطلبه من هناك إن كنت طالباً، . وزعمت أنك جئت ثائراً بعثمان
 جزعاً -فكأين قد رأيتك تضج من احلرب إذا عضتك ضجيج اجلمال باألثقال وكأني جبماعتك تدعوين 

ي كافرةٌ جاحدةٌ، أو  إىل كتاب اهللا، وه-من الضرب املتتابع والقضاء الواقع ومصارع بعد مصارع 
  .مبايعةٌ حائدةٌ
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 من وصية له عليه السالم وصى بها جيشا بعثه إلى العدو

فإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم يف قبيل األشراف أو سفاح اجلبال، أو أثناء األار كيما 
علوا لكم رقباء يف صياصي واج. ولتكن مقاتلتكم من وجٍه واحٍد أو اثنني. يكون لكم ردءاً ودونكم مرداً

واعلموا أنَّ مقدمة القوم عيوم، . اجلبال ومناكب اهلضاب لئال يأتيكم العد من مكان خمافٍة أو أمٍن
وإياكم والتفرق، فإذا نزلتم فاجعلوا الرماح كفةً، وال تذوقوا النوم إال غراراً أو . وعيون املقدمة طالئعهم

  .مضمضةً

حين أنفذه إلى الشام في ثالثة آالف مقدمة له م لمعقل بن قيس الرياحيمن وصية له عليه السال :  

    

وغور . وسر الربدين. وال تقاتلن إال من قاتلك. اتِق اهللا الذي ال بد لك من لقائه وال منتهى لك دونه
فأرح فيه بدنك .  ظعناًوال تسر أول الليل فإنَّ اهللا جعله سكناً وقدره مقاماً ال. ورفِّه بالسري. بالناس

فإذا لقيت العدو . فإذا وقفت حني ينبطح السحر أو حني ينفجر الفجر على بركة اهللا. وروح ظهرك
فقف من أصحابك وسطاً، وال تدن من القوم دنو من يريد أن ينشب احلرب، وال تباعد عنهم من يهاب 

  . قبل دعائهم واإلعذار إليهمالبأس حىت يأتيك أمري، وال حيملنكم شنآم على قتاهلم

ومن كتاٍب له عليه السالم إىل أمريين من أمراء جيشه وقد أمرت عليكما وعلى من يف حيزكما مالك بن 
احلارث األشتر فامسعا له وأطيعا، واجعاله درعاً وجمناً، فإنه ممن ال خياف وهنه وال سقطته وال بطؤه عما 

  .اعه إىل ما البطء عنه أمثلاإلسراع إليه أحزم، وال إسر

 من وصية له عليه السالم لعسكره قبل لقاء العدو بصفين

ال تقاتلوهم حىت يبدأوكم فإنكم حبمد اهللا على حجٍة، وترككم إياهم حىت يبدأوكم حجةٌ أخرى لكم 
وال . وا على جريٍحوال تصيبوا معوراً، وال جتهز. فإذا كانت اهلزمية بإذن اهللا فال تقتلوا مدبراً. عليهم

إن . يجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسبنب أمراءكم، فإنهن ضعيفات القوى واألنفس والعقول
ملشركات هنوإن ا لنؤمر بالكف عنهنر . كنوإن كان الرجل ليتناول املرأة يف اجلاهلية بالفهر واهلراوة فيعي

  .ا وعقبه من بعده

م يقول إذا لقي العدو محارباوكان عليه السال   



عليه السالم علي بن أيب طالب-ج البالغة  129  

. وشخصت األبصار، ونقلت األقدام، وألضيت األبدان. ومدت األعناق. اللهم إليك أفضت القلوب

وكثرة عدونا، . اللهم إنا نشكو إليك عيبة نبينا. اللهم قد صرح مكتوم الشنآن وجاشت مراجل األضغان
  ".وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني ربنا افتح بيننا . " وتشتت أهوائنا

  وكان يقول عليه السالم ألصحابه عند الحرب

ووطئوا للجنوب . ال تشتدنَّ عليكم فرةٌ بعدها كرةٌ، وال جولةٌ بعدها محلةٌ وأعطوا السيوف حقوقها
. ه أطرد للفشلوأميتوا األصوات فإن. مصارعها وادمروا أنفسكم على الطعن الدعسي والضرب الطلحفي

فو الذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما اسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر، فلما وجدوا أعواناً عليه 
  .أظهروه

جوابا عن كتاب منه إليه من كتاب له عليه السالم إلى معاوية   

رب قد أكلت العرب وأما قولك إنَّ احل. فأما طلبك إىل الشام فإني مل أكن ألعطيك اليوم ما منعتك أمس
وأما استواؤنا يف . إال حشاشات أنفٍس بقيت أال ومن أكله احلق فإىل اجلنة ومن أكله الباطل فإىل النار

وليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من . احلرب والرجال فلست بأمضى على الشك مين على اليقني
وال حرب . ولكن ليس أمية كهاشم.  فكذلك حننوأما قولك إنا بنو عبد مناف. أهل العراق على اآلخرة

وال احملق . وال الصريح كاللصيق. وال املهاجر كالطليق. وال أبو سفيان كأيب طالٍب. كعبد املطلب
ولبئس اخللف خلف يتبع سلفاً هوى يف نار جهنم ويف أيدينا بعد فضل . كاملبطل وال املؤمن كاملدغل

وملَّا أدخل اهللا العرب يف دينه أفواجاً وأسلمت له هذه األمة .  ونعشنا ا الذليلالنبوة اليت أذللنا ا العزيز
طوعاً وكرهاً كنتم ممن دخل يف الدين إما رغبةً وإما رهبةً على حني فاز أهل السبق بسبقهم، وذهب 

  .فال جتعلن للشيطان فيك نصيباً، وال على نفسك سبيالً. املهاجرون األولون بفضلهم

وهو عامله على البصرة من كتاب له عليه السالم إلى عبد اهللا بن عباس   

أعلم أن البصرة مهبط إبليس ومغرس الفنت، فحادث أهلها باإلحسان إليهم، وأحلل عقدة اخلوف عن 
  .قلوم

وإنهم مل وقد بلغين تنمرك لبين متيٍم وغلظتك عليهم، وإنَّ بين متيٍم مل يغب هلم جنم إال طلع هلم آخر، 
يسبقوا بوغٍم يف جاهليٍة وال إسالٍم، وإن هلم بنا رمحاً ماسةً وقرابةً خاصةً حنن مأجورون على صلتها 



عليه السالم علي بن أيب طالب-ج البالغة  130  

فاربع أبا العباس رمحك اهللا فيما جرى على لسانك ويدك من خٍري وشٍر فإنا . ومأزورون على قطيعتها
  .والسالم. ي فيكشريكان يف ذلك، وكن عند صاحل ظني بك، وال يفيلن رأي

 من كتاب له عليه السالم إلى بعض عماله

    

أما بعد فإنَّ دهاقني أهل بلدك شكوا منك غلظةً وقسوةً، واحتقاراً وجفوةً، ونظرت فلم أرهم أهالً ألن 
يدنوا لشركهم وال أن يقصوا وجيفوا لعهدهم، فالبس هلم جلباباً من اللني تشوبه بطرٍف من الشدة، 

  . القسوة والرأفة، وامزج هلم بني التقريب واإلدناء، واإلبعاد واإلقصاء إن شاء اهللاوداول هلم بني

 من كتاب له عليه السالم إلى زياد بن أبيه

وعبد اهللا عامل أمري املؤمنني يومئٍذ عليها وعلى كور . وهو خليفة عامله عبد اهللا بن عباس على البصرة
قسماً صادقاً لئن بلغين أنك خنت من فئ املسلمني شيئاً صغرياً األهواز وفارس وكرمان وإني أقسم باهللا 

  .والسالم. أو كبرياً ألشدنَّ عليك شدةً تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل األمر

  ومن كتاب له عليه السالم إليه أيضا

م فدع اإلسراف مقتصداً، وأذكر يف اليوم غداً، وأمسك من املال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل ليو
  .حاجتك

 وأنت متمرغٌ يف النعيم متنعه -وتطمع . أترجو أن يعطيك اهللا أجر املتواضعني وأنت عنده من املتكربين
.  أن يوجب لك ثواب املتصدقني، وإنما املرء جمزي مبا أسلف، وقادم على ما قدم-الضعيف واألرملة 

  .والسالم

باس وكان يقول ما انتفعت بكالم بعد كالم رسول اهللا من كتاب له عليه السالم إلى عبد اهللا بن الع
  .كانتفاعي بهذا الكالم

فليكن سرورك مبا . أما بعد فإنَّ املرء قد يسره درك ما مل يكن ليفوته، ويسوءه فوت ما مل يكن ليدركه
اتك وما ف. وما نلت من دنياك فال تكثر فيه فرحاً. وليكن أسفك على ما فاتك منها. نلت من آخرتك

  .وليمكن مهُّك فيما بعد املوت. منها فال بأس عليه جزعاً

  .ومن كالم له عليه السالم قاله قبيل موته على سيبل الوصية ملَّا ضربه ابن ملجٍم لعنه اهللا
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أقيموا هذين العمودين . وصييت لكم أن ال تشركوا باهللا شيئاً، وحممد صلَّى اهللا عليه وآله فال تضيعوا سنته
  .كم ذموخال

. أنا باألمس صاحبكم، واليوم عربةٌ لكم، وغداً مفارقكم، إن أبق فأنا ويلُّ دمي، وإن أفن فالفناء ميعادي

  ".أال حتبون أن يغفر اهللا لكم " وإن أعف فالعفو يل قربةُ وهو لكم حسنةٌ، فاعفوا 

وما " رٍب ورد وطالٍب وجد وما كنت إال كقا. واهللا ما فجئين من املوت وارد كرهته، وال طالع أنكرته
  ".عند اهللا خري لألبرار 

  .وقد مضى بعض هذا الكالم فيما تقدم من اخلطب إال أن فيه ههنا زيادةً أوجبت تكريره: أقول

 ومن وصية له عليه السالم بما يعمل في أمواله

  :كتبها بعد منصرفه من صفين

  . ابتغاء وجه اهللا ليوجله به اجلنة ويعطيه به األمنةهذا ما أمر به عبد اهللا علي بن أيب طالٍب يف ماله

منها وإنه يقوم بذلك احلسن بن علي يأكل منه باملعروف وينفق يف املعروف، فإن حدث حبسن حدثٌ 
  .وحسني حي قام باألمر بعده وأصدره مصدره

لقيام بذلك إىل ابين فاطمة ابتغاء وإنَّ البين فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبين علي، وإني إنما جعلت ا
  .وجه اهللا وقربة إىل رسول اهللا، وتكرمياً حلرمته وتشريفاً لوصلته

ويشترط على الذي جيعله إليه أن يترك املال على أصوله، وينفق من مثره حيث أمر به وهدى له، وأن ال 
  .يبيع من أوالد خنل هذه القرى وديةً حىت تشكل أرضها غراساً

من إمائي الاليت أطوف عليهن هلا ولد أو هي حاملٌ فتمسك على ولدها وهي من حظِّه، فإن ومن كان 
  .مات ولدها وهي حيةٌ فهي عتيقةٌ قد أُفرج عنها الرق وحررها العتق

قوله عليه . الودية الفسيلة ومجعها ودي. أن ال يبيع من خنلها وديةً: قوله عليه السالم يف هذه الوصية
واملراد به أنَّ األرض يكثر فيها غراس النخل . لسالم حىت تشكل أرضها غراساً هو من أفصح الكالما

  .حىت يراها الناظر على غري تلك الصفة اليت عرفها ا فيشكل عليه أمرها وحيبسها غريها

  ومن وصية له عليه السالم كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات

ليعلم ا أنه كان يقيم عماد احلق ويشرع أمثلة العدل يف صغري األمور وكبريها وإنما ذكرنا هنا مجالً 
. ودقيقها وجليلها  
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انطلق على تقوى اهللا وحده ال شريك له، وال ترو عن مسلماً وال جتتازنَّ عليه كارهاً، وال تأخذنَّ منه 
 من غري أن ختالط أبيام، مثَّ أمض إليهم أكثر من حق اهللا يف ماله، فإذا قدمت على احلي فانزل مبائهم

عباد اهللا أرسلين إليكم : بالسكينة والوقار حىت تقوم بينهم فتسلم عليهم، وال ختدج بالتحية هلم، مث تقول
ويلُّ اهللا وخليفته آلخذ منكم حق اهللا يف أموالكم، فهل هللا يف أموالكم من حق فتؤدوه إىل وليه فإن قال 

فال تراجعه، وإن أنعم لك منعم، فانطلق معه من غري أن ختيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه، قائلٌ ال، 
فإن كان له ماشيةٌ أو إبلٌ فال تدخلها إال بإذنه، فإنَّ أكثرها له، فإذا . فخذ ما أعطاك من ذهٍب أو فضٍة

 يمةً وال تفزعها وال تسوءنَّ أتيتها فال تدخل عليها دخول متسلٍِّط عليه وال عنيٍف به، وال تنفِّرنَّ
مثَّ أصدع الباقي صدعني . صاحبها فيها، وأصدع املال صدعني مثَّ خيره، فإذا اختار فال تعرضن ملا اختاره

فإن استقالك فأقله مث . مثَّ خيره، فإذا اختار فال تعرضن ملا اختاره، فال تزال كذلك حىت يبقى حق اهللا منه
وال تأخذنَّ عوداً وال هرمةً وال . مثل الذي صنعت أوالً حىت تأخذ حق اهللا يف مالهأخلطها مث اصنع

مكسورةً وال مهلوسةً وال ذات عواٍر، وال تأمنن عليها إال من تثق بدينه رافقاً مبال املسلمني حىت يوصله 
اً، غري معنٍف وال جمحٍف، وال إىل وليهم فيقسمه بينهم، وال توكِّل ا إال ناصحاً شفيقاً وأميناً حفيظ

فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه . ملغٍب وال متعٍب، مث أحدر إلينا ما اجتمع عندك نصيره حيث أمر اهللا به
أال حيول بني ناقٍة وبني فصيلها وال ميصر لبنها فيضر ذلك بوليدها، وال جيهدنها ركوباً، وليعدل بني 

وليوردها ما متر به من الغدر . وليستأن بالنقيب والظالع.  على الالغبصواحباا فيذلك وبينها، ولريفه
وال يعدل ا عن نبت األرض إىل جواد الطريق، ولريوحها يف الساعات وليمهلها عند النطاف واألعشاب 

ة نبيه صلَّى اهللا حىت تأتينا بإذن اهللا بدناً منقياٍت غري متعباٍت وال جمهوداٍت، لنقسمها على كتاب اهللا وسن
  .عليه وآله، فإن ذلك أعظم ألجرك وأقرب لرشدك إن شاء اهللا

  :من كتاب له عليه السالم إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة

وآخره أن ال يعمل . آمره بتقوى اهللا يف سرائر أمره وخفيات عمله، حيث ال شهيد غريه وال وكيل دونه
 إىل غريه فيما أسر، ومن مل خيتلف سره وعالنيته وفعله ومقالته بشيٍء من طاعة اهللا فيما ظهر فيخالف

  .فقد أدى األمانة وأخلص العبادة

وآمره أن ال جيبههم وال يعضههم، وال يرغب عنهم تفضالً باإلمارة عليهم، فإم اإلخوان يف الدين 
  .واألعوان على استخراج احلقوق

اً معلوماً، وشركاء أهل مسكنٍة وضعفاء ذوي فاقٍة، وإنا وإنَّ لك يف هذه الصدقة نصيباً مفروضاً وحقَّ



عليه السالم علي بن أيب طالب-ج البالغة  133  

موفُّوك حقَّك فوفِّهم حقوقهم، وإال تفعل فإنك من أكثر الناس خصوماً يوم القيامة، وبؤساً ملن خصمه 
ومن استهان باألمانة ورتع يف . عند اهللا الفقراء واملساكني والسائلون واملدفوعون والغارم وابن السبيل

وإنَّ أعظم . نة ومل يرته نفسه ودينه عنها فقد أحلَّ بنفسه يف الدنيا اخلزي وهو يف اآلخرة أذلُّ وأخزىاخليا
  .والسالم. اخليانة خيانة األمة، وأفظع الغش غش األئمة

 من عهده عليه السالم إلى محمد بن أبي بكر حين قلده مصر

، وآس بينهم يف اللحظة والنظرة حىت ال فاخفض هلم جناحك، وألن هلم جانبك، وأبسط هلم وجهك
يطمع العظماء يف حيفك هلم وال ييأس الضعفاء من عدلك م، فإنَّ اهللا تعاىل يسائلكم معشر عباده عن 

  .الصغرية من أعمالكم والكبرية، والظاهرة واملستورة، فإن يعذِّب فأنتم أظلم، وإن يعف فهو أكرم

    

 ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل اآلخرة، فشاركوا أهل الدنيا يف دنياهم، ومل واعلموا عباد اهللا أنَّ املتقني
يشاركهم أهل الدنيا يف آخرم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من 

لغ واملتجر الدنيا مبا حظي به املترفون، وأخذوا منها ما أخذه اجلبابرة املتكبرون، مثَّ انقلبوا عنها بالزاد املب
ال ترد هلم دعوةٌ، وال . أصابوا لذَّة زهد الدنيا يف دنياهم، وتيقنوا أنهم جريان اهللا غداً يف آخرم. الرابح

فاحذروا عباد اهللا املوت وقربه، وأعدوا له عدته، فإنه يأيت بأمٍر عظيٍم وخطٍب . ينقص هلم نصيب من لذٍَّة
أبداًجليٍل، خبٍري ال يكون معه شر ال يكون معه خري فمن أقرب إىل اجلنة من عاملها ومن .  أبداً، أو شر

وأنتم طرداء املوت إن أقمتم له أخذكم، وإن فررمت منه أدرككم وهو ألزم . أقرب إىل النار من عاملها
ها فاحذروا ناراً قعرها بعيد، وحر. املوت معقود بنواصيكم والدنيا تطوى من خلفكم. لكم من ظلِّكم

وإن استطعتم أن . شديد، وعذاا جديد، دار ليس فيها رمحةٌ، وال تسمع فيها دعوةٌ، وال تفرج فيها كربةٌ
يشتد خوفكم من اهللا وأن حيسن ظنكم به فاجتمعوا بينهما، فإنَّ العبد إنما يكون حسن ظنه بربه على 

  .أشدهم خوفاً هللاقدر خوفه من ربه، وإن أحسن الناس ظناً باهللا 

وأعلم يا حممد بن أيب بكر أين قد وليتك أعظم أجنادي يف نفسي أهل مصر، فأنت حمقوق أن ختالف على 
نفسك، وأن تنافح عن دينك ولو مل يكن لك إال ساعةُ من الدهر، وال تسخط اهللا برضا أحٍد من خلقه 

  .فإنَّ يف اهللا خلفاً من غريه وليس من اهللا خلف يف غريه

صلِّ الصالة لوقتها املوقت هلا، وال تعجل وقتها لفراغ، وال تؤخرها عن وقتها الشتغاٍل، وأعلم أن كل 
  .شيٍء من عملك تبع لصالتك

ولقد قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه . ومنه فإنه ال سواٌء إمام اهلدى وإمام الردى، وويلُّ النيب وعدو النيب
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أما املؤمن فيمنعه اهللا بإميانه، وأما املشرك فيقمعه اهللا . لى أميت مؤمناً وال مشركاًإني ال أخاف ع: وآله
  .بشركه، ولكني أخاف عليكم كلَّ منافق اجلنان عامل اللسان، يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون

 من كتاب له عليه السالم إلى معاوية جوابا

كتابك تذكر فيه اصطفاء اهللا حممداً صلى اهللا عليه وآله لدينه أما بعد فقد أتاين : وهو من حماسن الكتب
وتأييده إياه مبن أيده من أصحابه، فلقد خبأ لنا الدهر منك عجباً إذ طفقت ختربنا ببالء اهللا عندنا ونعمته 

وزعمت أن أفضل . علينا يف نبينا، فكنت يف ذلك كناقل التمر إىل هجر أو داعي مسدده إىل النضال
وما أنت .  اإلسالم فالنٌ وفالنٌ، فذكرت أمراً إن مت اعتزلك كله، وإن نقص مل تلحقك ثلمتهالناس يف

والفاضل واملفضول، والسائس واملسوس وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بني املهاجرين األولني وترتيب 
يه احلكم هلا، أال هيهات لقد حن قدح ليس منها، وطفق حيكم فيها من عل. درجام وتعريف طبقام

تربع أيها اإلنسان على ظلمك وتعرف قصور ذرعك وتتأخر حيث أخرك القدر، فما عليك غلبة املغلوب 
أال ترى غري خمٍرب لك ولكن بنعمة اهللا . وال لك ظفر الظافر وإنك لذهاب يف التيه رواغٌ عن القصد

، حىت إذا استشهد شهيدنا قيل سيد أحدث أن قوماً استشهدوا يف سبيل اهللا من املهاجرين ولكل فضلٌ
أوال ترى أن قوماً قطعت . الشهداء، وخصه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بسبعني تكبريةً عند صالته عليه

أيديهم يف سبيل اهللا ولكٍل فضلٌ حىت إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم قيل الطيار يف اجلنة وذو 
زكية املرء نفسه لذكر ذاكر فضائل مجةً تعرفها قلوب املؤمنني وال اجلناحني، ولوال ما ى اهللا عنه من ت

متجها آذان السامعني فدع عنك من مالت به الرمية فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا، مل مينعنا قدمي 
وأين . عزنا وال عادى طولنا على قدمك أن خلطنا كم أنفسنا فنكحنا وأنكحنا فعل أال كفاء ولستم هناك

كون ذلك كذلك ومنا النيب ومنكم املكذب، ومنا أسد اهللا ومنكم أسد األحالف، ومنا سيد شباب أهل ي
  .اجلنة ومنكم صبية النار، ومنا خري نساء العاملني ومنكم محالة احلطب يف كثٍري مما لنا وعليكم

    

 وأولو األرحام بعضهم فإسالمنا قد مسع، وجاهليتنا ال تدفع، وكتاب اهللا جيمع لنا ما شذ عنا وهو قوله
إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب والذين آمنوا واهللا " أوىل ببعٍض يف كتاب اهللا وقوله تعاىل 

وملَّا احتج املهاجرون على األنصار يوم . فنحن مرةً أوىل بالقرابة، وتارةً أوىل بالطاعة" ويلُّ املؤمنني 
 اهللا عليه وآله فلحوا عليهم، فإن يكن الفلج به فاحلق لنا دونكم، وإن يكن بغريه السقيفة برسول اهللا صلى

  .فاألنصار على دعواهم

وزعمت أني لكلِّ اخللفاء حسدت وعلى كلِّهم بغيت، فإن يكن ذلك كذلك فليس اجلناية عليك فيكون 
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  .وتلك شكاةٌ ظاهر عنك عارها. العذر إليك

قاد اجلمل املخشوش حىت أبايع ولعمر اهللا لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن وقلت إني كنت أُقاد كما ي
وما على املسلم من غضاضٍة يف أن يكون مظلوماً ما مل يكن شاكاً يف دينه وال مرتاباً . تفضح فافتضحت

  .وهذه حجيت إىل غريك قصدها، ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها. بيقينه

ان من أمري وأمر عثمان فلك أن جتاب عن هذه لرمحك منه فأينا كان أعدى له وأهدى مثَّ ذكرت ما ك
أمن بذل له نصرته فاستقعده واستكفَّه، أمن استنصره فتراخى عنه وبثَّ املنون إليه حىت أتى . إىل مقاتله
 يأتون البأس إال قليالً وما كال واهللا لقد علم املعوقني منكم والقائلني إلخوام هلم إلينا وال. قدره عليه

كنت ألعتذر من أني كنت أنقم عليه أحداثاً، فإن كان الذنب إليه إرشادي وهداييت له فرب ملوٍم ال 
  .ذنب له

  .وما أردت إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت" وقد يستفيد الظنة املتنصح"

سيف فلقد أضحكت بعد استعباٍر، مىت ألفيت بين عبد املطلب عن وذكرت أنه ليس يل وألصحايب إال ال
األعداء ناكلني وبالسيوف خموفني لبث قليالً يلحق اهليجا محل فسيطلبك من تطلب، ويقرب منك ما 

تستبعد، وأنا مرقلٌ حنوك يف جحفٍل من املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحساٍن شديٍد زحامهم، ساطع 
لني سرابيل املوت أحب اللقاء إليهم لقاء ربهم، قد صحبتهم ذريةٌ بدريةٌ وسيوف هامشيةٌ، قتامهم، متسرب

  " وما هي من الظاملني ببعيٍد " قد عرفت مواقع نصاهلا يف أخيك وخالك وجدك وأهلك 

 من كتاب له عليه السالم إلى أهل البصرة

 عنه فعفوت عن جمرمكم، ورفعت السيف عن وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما مل تغبوا
فإن خطت بكم األمور املردية وسفه اآلراء اجلائرة إىل منابذيت وخاليف فها . مدبركم، وقبلت من مقبلكم

أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركايب، ولئن أجلأمتوين إىل املسري إليكم ألوقعن بكم وقعةً ال يكون يوم 
مع أين عارف لذي الطاَّعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غري متجاوٍز اجلمل إليها إال كلعقة العٍق، 

  متهماً إىل بريٍء، وال ناكثاً إىل ويفٍّ 

 من كتاب له عليه السالم إلى معاوية

فاتق اهللا فيما لديك، وانظر يف حقِّه عليك، وارجع إىل معرفة ماال تعذر جبهالته، فإن للطِّاعة أعالماً 
من نكب عنها جار . ريةً، وحمجةً جةً وغايةً مطلوبة يردها األكياس وخيالفها األنكاسواضحةً، وسبالً ن

حيث . فنفسك نفسك فقد بني اهللا لك سبيلك. عن احلق وخبط يف التيه، وغري اهللا نعمته، وأحل به نقمته
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، وأقحمتك غياً، تناهت بك أمورك فقد أجريت إىل غاية خسٍر وحملَّة كفٍر، وإن نفسك قد أوجلتك شراً
  .وأوردتك املهالك، وأوعرت عليك املسالك

  :ومن وصية له للحسن بن علي عليهما السالم كتبها إليه بحاضرين منصرفا من صفين

. الذام للدنيا، الساكن مساكن املوتى. املقر للزمان، املدبر العمر، املستسلم للدهر. من الوالد الفان

ود املؤمل ماال يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض األسقام ورهينة إىل املول. والظاعن عنها غداً
وقرين . وحليف اهلموم. وأسري املوت. وغرمي املنايا. وتاجر الغرور. وعبد الدنيا. ورمية املصائب. األيام

  .وصريع الشهوات، وخليفة األموات. ونصب اآلفات. األحزان

    

ا عنى ومجوح الدهر على وإقبال اآلخرة إىل ما يزعين عن ذكر من أما بعد فإن فيما تبينت من إدبار الدني
سواي، واالهتمام مبا ورائي، غري أين حيث تفرد يب دون مهوم الناس هم نفسي، فصدفين رأيي وصرفين 

وصدٍق ال يشوبه كذب ،ال يكون فيه لعب عن هواي، وصرح يل حمض أمري فأفضى يب إىل جد .

لِّي حىت كأن شيئاً لو أصابك أصابين، وكأن املوت لو أتاك أتاين، فعناين ووجدتك بعضي بل وجدتك ك
  .من أمرك ما يعنيين من أمر نفسي فكتبت إليك مستظهراً به أنا بقيت لك أو فنيت

وأي سبٍب أوثق من . فإين أُوصيك بتقوى اهللا أي بين ولزوم أمره، وعمارة قبلك بذكره، واالعتصام حببله
 إن أنت أخذت به؟ أحي قبلك باملوعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقني، ونوره سبب بينك وبني اهللا

باحلكمة، وذلِّله بذكر املوت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذِّره صولة الدهر وفحش تقلب 
، وسر يف الليايل واأليام، وأعرض عليه أخبار املاضني، وذكره مبا أصاب من كان قبلك من األوليني

ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك جتدهم قد انتقلوا عن األحبة، 
فاصلح مثواك، والتبع آخرتك بدنياك ودع . وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليٍل قد صرت كأحدهم

 ضاللته فإن الكف عند حرية وأمسك عن طريٍق إذا خفت. القول فيما ال تعرف واخلطاب فيما مل تكلِّف
وأمر باملعروف تكن من أهله، وأنكر املنكر بيدك ولسانك وباين من . الضالل خري من ركوب األهوال

وخض الغمرات للحق حيث كان، . وجاهد يف اهللا حق جهاده وال تأخذك يف اهللا لومة الئٍم. فعله جبهدك
وأجلئ نفسك يف األمور كلها . املكروه ونعم اخللق التصبروتفقه يف الدين، وعمود نفسك التصبر على 

وأخلص يف املسألة لربك فإنَّ بيده العطاء والرمحان، . إىل إهلك فإنك تلجئها إىل كهٍف حريٍز، ومانٍع عزيٍز
وأعلم أنه ال خري يف علٍم . وأكثر االستخارة وتفهم وصييت وال تذهنب عنها صفحاً فإن خري القول ما نفع

  .نفع، وال ينتفع بعلٍم ال حيق تعلمهال ي
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أي بين إين رأيتين قد بلغت سناً، ورأيتين أزداد وهناً بادرت بوصييت إليك، وأوردت خصاالً منها أن 
يعجل يب أجلي دون أن أفضي إليك مبا يف نفسي، وأن أنقص يف رأيي كما نقصت يف جسمي، أو 

وإمنا قلب احلدث كاألرض اخلالية . ون كالصعب النفوريسبقين إليك بعض غلبات اهلوى وفنت الدنيا، فتك
فبادرتك باألدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل جبد رأيك من . ما ألقى فيها من شيٍء قبلته

األمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وجتربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب، وعوفيت من عالج 
  .كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منهالتجربة، فأتاك من ذلك ما قد 

أي بين إين وإن مل أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت يف أعماهلم، وفكرت يف أخبارهم، وسرت 
بل كأين مبا انتهى إىل من أمورهم قد عمرت مع أوهلم إىل آخرهم، . يف آثارهم حىت عدت كأحدهم

ضرره، فاستخلصت لك من كل أمٍر خنيله وتوخيت لك مجيلة، فعرفت صفو ذلك من كذره، ونفعه من 
وصرفت عنك جمهوله، ورأيت حيث عناين من أمرك ما يعين الوالد الشفيق وأمجعت عليه من أدبك أن 

يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر، ذو نيٍة سليمٍة ونفٍس صافيٍة، وأن أبتدئك بتعليم كتاب اهللا 
مث أشفقت أن تلتبس . م وأحكامه، وحالله وحرامه، ال أجاوز ذلك بك إىل غريهوتأويله، وشرائع اإلسال

عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما 
ورجوت أن يوفِّقك اهللا فيه . كرهت من تنبيهك له أحب إىل من إسالمك إىل أمٍر ال آمن عليك به اهللكة

  .ك، وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصييت هذهلرشد

    

وأعلم يا بين أن أحب ما أنت آخذٌ به إىل من وصييت تقوى اهللا واالقتصار على ما فرضه اهللا عليك، 
واألخذ مبا مضى عليه األولون من آبائك، والصاحلون من أهل بيتك، فإم مل يدعوا أن نظروا ألنفسهم 

ا أنت مفكر، مث ردهم آخر ذلك إىل األخذ مبا عرفوا واإلمساك عما مل كما أنت ناظر، وفكروا كم
فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهٍم وتعلٍم، وال . يكلفوا

وأبدأ قبل نظرك يف ذلك باالستعانة بإهلك والرغبة إليه يف توفيقك . بتورط الشبهات وعلو اخلصومات
فإذا أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع، ومت .  شائبٍة أوجلتك يف شبهٍة، أو أسلمتك إىل ضاللٍةوترك كلِّ

وإن أنت مل جيتمع لك ما حتب . رأيك فاجتمع، وكان مهك يف ذلك مها واحداً فانظر فيما فسرت لك
ين من وليس طالب الد. من نفسك، وفراغ نظرك وفكرك فاعلم أنك إمنا ختبط العشواء، وتتورط الظلماء

  .خبط أو خلط، واإلمساك عن ذلك أمثل

فتفهم يا بين وصييت، وأعلم أن مالك املوت هو مالك احلياة، وأن اخلالق هو املميت، وأن املفين هو 
العميد، وأن املبتلي هو املعايف، وأن الدنيا مل تكن لتستقر إال على ما جعلها اهللا عليه من النعماء، 
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لعماد أو ما شاء مما ال نعلم، فإن أشكل عليك شيٌء من ذلك فامحله على جهالتك واالبتالء، واجلزاء يف ا
وما أكثر ما جتهل من األمر ويتحري فيه رأيك ويضل فيه . به فإنك أول ما خلقت جاهالً مث علمت

فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه . بصرك، مث تبصره بعد ذلك
  .شفقتك

علم يا بين أنه لو كان لربك شريك ألتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعله وصفاته، وأ
ومل يزل أول قبل األشياء بال . ال يضاده يف ملكه أحد، وال يزول أبداً. ولكنه إالٌ واحد كما وصف نفسه

فإذا عرفت ذلك . ه بإحاطة قلب أو بصٍرعظم عن أن تثبت ربوبيت. وآخر بعد األشياء بال اية. أولَّيٍة
فافعل كما ينبغي ملثلك أن يفعله يف صغر خطره، وقلة مقدرته، وكثرة عجزة، وعظيم حاجته إىل ربه يف 

  .فإنه مل يأمرك إال حبسٍن ومل ينهك إال عن قبيٍح. طلب طاعته، والرهبة من عقوبته، والشفقة من سخطه

وحاهلا وزواهلا وانتقاهلا، وأنبأتك عن اآلخرة وما أعد ألهلها فيها، يا بين إين قد أنبأتك عن الدنيا 
إمنا مثل من خرب الدنيا كمثل قوٍم سفٍر نبا م مرتلٌ . وضربت لك فيهما األمثال لتعترب ا وحتذو عليها

جديب فأموا مرتالً خصيباً وجناباً مريعاً، فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق، وخشونة السفر، 
وجشوبة املطعم ليأتوا سعة دارهم ومرتل قرارهم، فليس جيدون لشيٍء من ذلك أملاً، وال يرون نفقةً 

  .مغرماً، وال شيء أحب إليهم مما قرم من مرتهلم، وأدناهم من حملهم

ومثل من اغتر ا كمثل قوٍم كانوا مبرتٍل خصيٍب فنام إىل مرتٍل جديٍب، فليس شيٌء أكره إليهم وال 
  .عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إىل ما يهجمون عليه ويصريون إليهأفظع 

يا بين اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبني غريك، فأحبب لغريك ما حتب لنفسك، وأكره له ما تكره هلا، 
وال تظلم كما ال حتب أن تظلم، وأحسن كما حتب أن حيسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من 

وال تقل ماال تعلم وإن قل ما تعلم، وال تقل ماال حتب . من الناس مبا ترضاه هلم من نفسكغريك، وأرض 
  .أن يقال لك

وإذا أتت . فاسع يف كدحك وال تكن خازناً لغريك. واعلم أنَّ اإلعجاب ضد الصواب وآفة األلباب
  .هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك

قدر . وأنه ال غىن لك فيه عن حسن االرتياد.  ومشقٍَّة شديدٍةواعلم أن أمامك طريقاً ذا مسافٍة بعيدٍة
وإذا . فال حتملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وباالً عليك. بالغك من الزاد مع خفَّة الظهر

وجدت من أهل الفاقة من حيمل لك زادك إىل يوم القيامة فيوافيك به غداً حيث حتتاج إليه فاغتنمه ومحله 
عليه فلعلَّك تطلبه فال جتده. اهإي وأغتنم من استقرضك يف حال غناك . وأكثر من تزويده وأنت قادر

  .ليجعل قضاءه لك يف يوم عسرتك
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وأعلم أن أمامك عقبةً كؤوداً، اخلف فيها احسن حاالً من املثقل، واملبطئ عليها أقبح حاالً من املسرع، 
فارتد لنفسك قبل نزولك ووطئ املرتل قبل حلولك، .  أو على ناٍروأنَّ مهبطك ا ال حمالة على جنٍة

وال إىل الدنيا منصرف ،واعلم أنَّ الذي بيده خزائن السماوات واألرض قد . فليس بعد املوت مستعتب
أذن لك يف الدعاء وتكفَّل لك باإلجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترمحه لريمحك، ومل جيعل بينك 

ه عنك، ومل يلجئك إىل من يشفع لك إليه، ومل مينعك إن أسأت من التوبة، ومل يعاجلك وبينه من حيجب
بالنقمة، ومل يعيرك باإلنابة ومل يفضحك حيث الفضيحة بك أوىل، ومل يشدد عليك يف قبول اإلنابة، ومل 

احدةً، بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة، وحسب سيئتك و. يناقشك باجلرمية، ومل يؤيسك من الرمحة
فإذا ناديته مسع نداءك، وإذا ناجيته علم جنواك فأفضيت . وحسب حسنتك عشراً، وفتح لك باب املتاب

إليه حباجتك، وأبثثته ذات نفسك، وشكوت إليه مهومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك، 
مثَّ . األبدان وسعة األرزاقوسألته من خزائن رمحته ما ال يقدر على إعطائه غريه من زيادة األعمار وصحة 

جعل يف يديك مفاتيح خزائنه مبا أذن لك من مسألته، فمىت شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته، 
وربما أُخرت عنك . فال يقنطنك إبطاء إجابته فإنَّ العطية على قدر النية. واستمطرت شآبيب رمحته

وربما سألت الشيء فال تؤتاه وأوتيت خرياً . لعطاء اآلملاإلجابة ليكون ذلك أعظم ألجر السائل وأجزل 
. فلرب أمٍر قد طلبته فيه هالك دينك لو أوتيته. منه عاجالً أو آجالً، أو صرف عنك ملا هو خري لك

  .فاملال ال يبقى لك وال تبقى له. فلتكن مسألتك فيما يبقي لك مجاله وينفي عنك وباله

خرة ال للدنيا، وللفناء ال للبقاء، وللموت ال للحياة، وأنك يف مرتٍل قلعٍة وداٍر واعلم إنك إنما خلقت لآل
بلغٍة، وطريٍق إىل اآلخرة، وأنك طريد املوت الذي ال ينجو منه هاربه، وال بد أنه مدركه، فكن منه على 

نك وبني ذلك، فإذا حذٍر أن يدركك وأنت على حاٍل سيئٍة قد كنت حتدث نفسك منها بالتوبة فيحول بي
  .أنت قد أهلكت نفسك

يا بين أكثر من ذكر املوت وذكر ما جم عليه وتفضي بعد املوت إليه حىت يأتيك وقد أخذت منه 
وإياك أن تغتر مبا ترى من إخالد أهل الدنيا عليها، . حذرك، وشددت له أزرك، وال يأتيك بغتةً فيبهرك

نها، ونعت لك نفسها، وتكشفت لك عن مساويها، فإمنا أهلها كالب وتكالبهم عليها، فقد نبأ اهللا ع
عاويةٌ، وسباع ضاريةٌ، يهر بعضها بعضاً، ويأكل عزيزها ذليلها، ويقهر كبريها صغريها، نعم معقَّلةٌ، 

ليس هلا راع يقيمها، وال . وأخرى مهملةٌ قد أضلَّت عقوهلا وركبت جمهوهلا، سروح عاهٍة بواٍد وعٍث
سلكت م الدنيا طريق العمى، وأخذت بأبصارهم عن منار اهلدى، فتاهوا يف حريا، . م يسيمهامقي

  .وغرقوا يف نعمتها، واختذوها رباً فلعبت م ولعبوا ا ونسوا ما وراءها
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واعلم أنَّ من كانت مطيته . يوشك من سرع أن يلحق. كأن قد وردت األظعان. رويداً يسفر الظالم
  .ار فإنه يسار به وإن كان واقفاً، ويقطع املسافة وإن كان مقيماً وادعاًالليل والنه

فخفِّض يف الطلب، . واعلم يقيناً أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، وأنك يف سبيل من كان قبلك
. حروٍمفليس كلُّ طالٍب مبرزوٍق، وال كل جممٍل مب. وأمجل يف املكتسب فإنه رب طلٍب قد جر إىل حرٍب

وأكرم نفسك عن كلِّ دنيٍة وإن ساقتك إىل الرغائب فإنك لن تعتاض مبا تبذل من نفسك عوضاً، وال 
  .وما خري خٍري ال ينال إال بشر، ويسٍر ال ينال إال بعسٍر. تكن عبد غريك وقد جعلك اهللا حراً

ال يكون بينك وبني اهللا ذو وإن استطعت أن . وإياك أن توجف بك مطايا الطمع فتوردك مناهل اهللكة
وإنَّ اليسري من اهللا سبحانه أعظم وأكرم من الكثري من . فإنك مدرك قسمك وآخذٌ سهمك. نعمٍة فافعل

  .خلقه وإن كان كلٌّ منه

    

. وتالفيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات منطقك، وحفظ ما يف الوعاء بشد الوكاء

واحلرفة . ومرارة اليأس خري من الطلب إىل الناس.  من طلب ما يف يد غريكوحفظ ما يف يديك احب إيلَّ
ومن . من أكثر أهجر. ورب ساٍع فيما يضره. واملرء أحفظ لسره. مع العفَّة خري من الغىن مع الفجور

لضعيف وظلم ا. بئس الطعام احلرام. وباين أهل الشر تنب عنهم. قارن أهل اخلري تكن منهم. تفكَّر ابصر
وربما نصح غري . ربما كان الدواء داء والداء دواء. إذا كان الرفق خرقاً كان اخلرق رفقاً. أفحش الظلم

وخري ما . وإياك واتكالك على املىن فإنها بضائع املوتى، والعقل حفظ التجارب. الناصح وعش املستنصح
. س كلُّ طالٍب يصيب، وال كلُّ غائٍب يؤوبلي. بادر الفرصة قبل أن تكون غصة. جربت ما وعظك

ورب . التاجر خماطر. سوف يأتيك ما قدر لك. ولكلِّ أمٍر عاقبةٌ. ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة املعاد
وال ختاطر . ساهل الدهر ما ذلَّ لك قعوده. ال خري يف معٍني مهٍني وال صديٍق ظنٍني. يسري أمنى من كثٍري
امحل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة، . وإياك أن جتمح بك مطية اللجاج. نهبشيٍء رجاء أكثر م

وعند صدوده على اللطف واملقاربة، وعند مجوده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على 
 يف غري وإياك أن تضع ذلك. اللني، وعند جرمه على العذر حىت كأنك له عبد وكأنه ذو نعمٍة عليك

واحمض أخاك النصيحة . ال تتخذنَّ عدو صديقك صديقاً فتعادي صديقك. موضعه أو أن تفعله بغري أهله
ولن ملن غالظك . وجترع الغيظ فإني مل أر جرعةً أحلى منها عاقبةً وال ألذَّ مغبةً. حسنةً كانت أو قبيحة

 أحلى الظفرين وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق وخذ على عدوك بالفضل فإنه. فإنه يوشك أن يلني لك
وال تضيعن حق . ومن ظن بك خرياً فصدق ظنه. له من نفسك بقية ترجع إليها إن بدا له ذلك يوماً ما

. وال يكن أهلك أشقى اخللق بك. أخيك اتكاالً على ما بينك وبينه فإنه ليس لك بأٍخ من أضعت حقَّه
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زال يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على اإلحسان، وال يكربنَّ عليك . يكوال ترغنب فيمن زهد ف
  .وليس جزاء من سرك أن تسوءه. ظلم من ظلمك فإنه يسعى يف مضرته ونفعك

    

ما اقبح اخلضوع عند . رزق تطلبه، ورزق يطلبك فإن أنت مل تأته أتاك: واعلم يا بين أنَّ الرزق رزقان
وإن جزعت على ما تفلَّت من يديك . عند الغىن إنَّ لك من دنياك ما أصلحت به مثواكاحلاجة واجلفاء 

وال تكونن ممن . فإنَّ األمور أشباه. استدل على ما مل يكن مبا قد كان. فاجزع على كلِّ ما مل يصل إليك
اطرح . ال تتعظ إال بالضربال تنفعه العظة إال إذا بالغت يف إيالمه، فإنَّ العاقل يتعظ باآلداب والبهائم 

والصديق من . من ترك القصد جار والصاحب مناسب. عنك واردات اهلموم بعزائم الصرب وحسن اليقني
والغريب من مل . واهلوى شريك العناء رب قريٍب ابعد من بعيٍد، ورب بعيٍد أقرب من قريٍب. صدق غيبه

ضاق مذهبه. يكن له حبيب ى احلقوأوثق سبٍب أخذت به . ن اقتصر على قدره كان أبقى لهوم. من تعد
ليس كلُّ . ومن مل يبالك فهو عدوك قد يكون اليأس إدراكاً إذا كان الطمع هالكاً. سبب بينك وبني اهللا

أخر الشر فإنك إذا . وربما أخطأ البصري قصده وأصاب األعمى رشده. عورٍة تظهر وال كلُّ فرصٍة تصاب
ليس كلُّ من . من أمن الزمان خانه، ومن أعظمه أهانه. وقطيعة اجلاهل تعدل صلة العاقل. تهشئت تعجل
إياك أن . سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن اجلار قبل الدار. إذا تغير السلطان تغير الزمان. رمى أصاب

ساء فإنَّ رأيهن إىل وإيَاك ومشاورة الن. تذكر يف الكالم ما يكون مضحكاً وإن حكيت ذلك عن غريك
وأكفف عليهن من أبصارهن حبجابك إياهن فإنَّ شدة احلجاب أبقى عليهن، . أفٍن وعزمهن إىل وهٍن

وال . وليس خروجهن بأشد من إدخالك من ال يوثق به عليهن، وإن اسطعت أن ال يعرفن غريك فافعل
وإياك والتغاير يف غري موضع غريٍة . طمعها يف أن تشفع بغريهامتلك املرأة من أمرها ما جاوز نفسها، وال ت

واجعل لكلِّ إنساٍن من خدمك عمالً تأخذه به . فإنَّ ذلك يدعو الصحيحة إىل السقم والربيئة إىل الريب
وأكرم عشريتك فإنهم جناحك الذي به تطري، وأصلك الذي إليه . فإنه أحرى أن ال يتواكلوا يف خدمتك

واسأله خري القضاء لك يف العاجلة واآلجلة . استودع اهللا دينك ودنياك. يدك اليت ا تصولتصري، و
  .والسالم. والدنيا واآلخرة

  من كالم له عليه السالم إلى معاوية

وارديت جبالً من الناس كثرياً خدعتهم بغيك، وألقيتهم يف موج حبرك، تغشاهم الظلمات وتتالطم م 
 وجهتهم ونكصوا على أعقام، وتولوا على أدبارهم، وعولوا على أحسام إال الشبهات، فجازوا عن

من فاء من أهل البصائر فإنهم فارقوهم بعد معرفتك، وهربوا إىل اهللا من موازرتك إذ محلتهم على 
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عة فاتق اهللا يا معاوية يف نفسك وجاذب الشيطان قيادك، فإنَّ الدنيا منقط. الصعب وعدلت م عن القصد
  .والسالم. عنك واآلخرة قريبةٌ منك

وهو عامله على مكة من كتاب له عليه السالم إلى قثم بن العباس   

أما بعد فإنَّ عيين باملغرب كتب إيلَّ يعلمين أنه وجه على املوسم أناس من أهل الشام العمي القلوب، 
 بالدين، ويشترون عاجلها بآجل األبرار الصم األمساع، الكمه األبصار، الذين يلتمسون الدنيا درها

فأقم على ما يف يديك قيام احلازم . ولن يفوز باخلري إال عامله، وال جيزى جزاء الشر إال فاعله. واملتقني
وال تكن عند النعماء بطراً . وإياك وما يعتذر منه. الصليب والناصح اللبيب، والتابع لسلطانه املطيع إلمامه

  .والسالم. اء فشالًوال عند البأس

ومن كتاٍب له عليه السالم إىل حممد بن أيب بكر ملَّا بلغه توجده من عزله باألشتر عن مصر، مثَّ توفِّي 
األشتر يف توجهه إىل مصر قبل وصوله إليها أما بعد فقد بلغين موجدتك من تسريح األشتر إىل عملك 

. ولو نزعت ما حتت يدك من سلطانك. ازدياداً يف اجلدوإني مل أفعل ذلك استبطاء لك يف اجلهد وال 

  .لوليتك ما هو أيسر عليك مؤونةً وأعجب إليك واليةً

فرمحه اهللا فلقد . إنَّ الرجل الذي كنت وليته أمر مصر كان لنا رجالً ناصحاً وعلى عدونا شديداً ناقماً
انه وضاعف الثواب له، فأصحر لعدوك، أواله اهللا رضو. استكمل أيامه والقى محامه وحنن عنه راضون

وامض على بصريتك، ومشِّر حلرب من حاربك، وادع إىل سبيل ربك، وأكثر االستعانة باهللا يكفك ما 
  .أمهَّك ويعنك على ما نزل بك إن شاء اهللا

  من كتاب له عليه السالم إلى عبد اهللا بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر

    

فعند اهللا حتتسبه ولداَ ناصحاً .  مصر قد افتتحت وحممد بن أيب بكٍر رمحه اهللا قد استشهدأما بعد فإنَّ
وقد كنت حثثت الناس على حلاقه وأمرم بغياثه قبل الوقعة، . وعامالً كادحاً وسيفاً قاطعاً وركناً دافعاً

 كاذباً، ومنهم القاعد خاذالً، اسأل ودعوم سراً وجهراً وعوداً وبدءاً، فمنهم اآليت كارهاً، ومنهم املعتلُّ
اهللا أن جيعل يل منهم فرجاً عاجالً، فواهللا لوال طعمي عند لقائي عدوي يف الشهادة وتوطيين نفسي على 

  .املنة ألحببت أن ال أبقى مع هؤالء يوماً واحداً وال ألتقي م أبداً

أنفذه إلى بعض األعداء، وهو في ذكر جيش  من كتاب له عليه السالم إلى عقيل بن أبي طالب
  جواب كتاب كتبه إليه عقيل
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فسرحت إليه جيشاً كثيفاً من املسلمني، فلما بلغه ذلك مشَّر هارباً ونكص نادماً، فلحقوه ببعض الطريق 
وقد طفَّلت الشمس لإلياب فاقتتلوا شيئاً كال وال، فما كان إال كموقف ساعٍة حىت جنا جريصاً بعد ما 

فدع عنك قريشاً وتركاضهم يف الضالل، . فألياً بألٍي ما جنا. املخنق ومل يبق منه غري الرمقاخذ منه ب
فإنهم قد أمجعوا على حريب كإمجاعهم على حرب رسول اهللا . وجتواهلم يف الشقاق، ومجاحهم يف التيه

وأما . سلطان ابن أميصلى اهللا عليه وآله قبلي، فجزت قريشاً عني اجلوازي، فقد قطعوا رمحي، وسلبوين 
ما سألت عنه من رأيي يف القتال فإنَّ رأيي يف قتال احمللِّني حىت ألقى اهللا ال يزيدين كثرة الناس حويل عزةً، 

 متضرعاً متخشعاً، وال مقراً للضيم - ولو أسلمه الناس -وال حتسنب ابن أبيك . وال تفرقهم عني وحشةً
  :  للقائد، وال وطئ الظهر للراكب املتقعد، ولكنه كما قال أخو بين سليٍمواهناً، وال سلس الزمام

  صبور على ريِب الزماِن صليب  تسأليني كيف أنتَ فإنَّني فَإن

ِعزةٌ يى ِبي كَآبأن تُر ليشمت  عفي ِبيبح ساءعاٍد أو ي 

  من كتاب له عليه السالم إلى معاوية

شد لزومك لألهواء املبتدعة واحلرية املتبعة، مع تضييع احلقائق واطراح الوثائق اليت هي هللا فسبحان اهللا ما أ
طلبةٌ، وعلى عباده حجةٌ، فأما إكثارك احلجاج يف عثمان وقتلته فإنك إنما نصرت عثمان حيث كان 

  .والسالم. النصر لك، وخذلته حيث كانالنصر له

 أهل مصر ملَّا ولَّي عليهم األشتر رمحه اهللا من عبد اهللا علي أمري املؤمنني إىل ومن كتاٍب له عليه السالم إىل
القوم الذين غضبوا هللا حني عِصي يف أرضه وذهب حبقِّه، فضرب اجلور سرادقه على الرب والفاجر واملقيم 

  .والظاعن، فال معروف يستراح إليه، وال منكر يتناهى عنه

.  عبداً من عباد اهللا ال ينام أيضام اخلوف، وال ينكل عن األعداء ساعات الروعأما بعد فقد بعثت إليكم

أشد على الفجار من حريق النار، وهو مالك بن احلارث أخو مذحٍج، فامسعوا وأطيعوا أمره فيما طابق 
ا، وإن أمركم احلق فإنه سيف من سيوف اهللا ال كليل الظبة وال نايب الضريبة، فإن أمركم أن تنفروا فانفرو

أن تقيموا فأقيموا، فإنه ال يقدم وال حيجم وال يؤخر وال يقدم إال عن أمري، وقد آثرتكم به على نفسي 
  .لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم

فإنك جعلت دينك تبعاً لدنيا امرٍئ ظاهٍر غيه مهتوٍك : ومن كتاٍب له عليه السالم إىل عمر بن العاص
يشني الكرمي مبجلسه ويسفِّه احلليم خبلطته، فاتبعت أثره وطلبت فضله إتباع الكلب للضرغام يلوذ ستره، 

إىل خمالبه وينتظر ما يلقي إليه من فضل فريسته، فأذهبت دنياك وآخرتك، ولو باحلق أخذت أدركت ما 
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 تعجزا وتبقيا فما أمامكما شر فإن ميكني اهللا منك ومن ابن أيب سفيان أجزكما مبا قدمتما، وإن. طلبت
  .لكما

  :من كتاب له عليه السالم إلى بعض عماله

  .أما بعد فقد بلغين عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وعصيت إمامك وأخزيت أمانتك

بلغين أنك جردت األرض فأخذت ما حتت قدميك وأكلت ما حتت يديك، فارفع إيلَّ حسابك، واعلم أنَّ 
  .اب اهللا أعظم من حساب الناسحس

  :من كتاب له عليه السالم إلى بعض عماله

    

أما بعد فإني كنت أشركتك يف أمانيت، وجعلتك شعاري وبطانيت، ومل يكن رجلٌ من أهلي أوثق منك يف 
و قد فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كَِلب، والعد. نفسي ملواسايت وموازريت، وأداء األمانة إيلَّ

حِرب، وأمانة الناس قد خزيت، وهذه األمة قد فنكت وشغرت قلبت البن عمك ظهر ان ففارقته مع 
وكأنك مل . فال ابن عمك آسيت، وال األمانة أديت. املفارقني، وخذلته مع اخلاذلني، وخنته مع اخلائنني

وكأنك إنما كنت تكيد هذه األمة عن دنياهم . كوكأنك مل تكن على بينٍة من رب. تكن اهللا تريد جبهادك
فلما أمكنتك الشدة يف خيانة األمة أسرعت الكرة، وعاجلت الوثبة، واختطفت . وتنوي غرم عن فيئهم

ما قدرت عليه من أمواهلم املصونة ألراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب األزلِّ دامية املعزى الكسرية، 
 حدرت إىل أهلك - ال أبا لغريك -احلجاز رحيب الصدر حبمله غري متأثٍِّم من أخذه كأنك فحملته إىل 

أما تؤمن باملعاد؟ أو ختاف نقاش احلساب ؟ ايها املعدود كان عندنا ! فسبحان اهللا . تراثاً من أبيك وأمك
ب حراماً؟ وتبتاع اإلماء من ذوي األلباب كيف تسيغ شراباً وطعاماً وأنت تعلم أنك تأكل حراماً وتشر

وتنكح النساء من مال اليتامى واملساكني واملؤمنني وااهدين الذين أفاء اهللا عليهم هذه األموال وأحرز 
فاتق اهللا واردد إىل هؤالء القوم أمواهلم، فإنك إن مل تفعل مثَّ أمكنين اهللا منك لعذرنَّ إىل . م هذه البالد

واهللا لو أنَّ احلسن واحلسني فعال . يفي الذي ما ضربت به أحداً إال دخل الناراهللا فيك، وألضربنك بس
مثل الذي فعلت ما كانت هلما عندي هوادةٌ وال ظفرا مني بإرادة حىت آخذ احلق منهما وأُزيح الباطل من 

. كه مرياثاً ملن بعديوأقسم باهللا رب العاملني ما يسرين أنَّ ما أخذت من أمواهلم حاللٌ يل اتر. مظلمتهما

فضح رويداً فكأنك قد بلغت املدى ودفنت حتت الثرى وعرضت عليك أعمالك باحمللِّ الذي ينادى 
  .ويتمىن املضيع الرجعة والت حني مناٍص. الظامل فيه باحلسرة
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ومن كتاب له عليه السالم إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي وكان عامله على البحرين فعزله 
مل النعمان بن عجالن الزرقي مكانهواستع :  

أما بعد فإني قد وليت النعمان بن عجالن الزرقي على البحرين، ونزعت يدك بال ذٍم لك وال تثريب 
فقد أردت . فأقبل غري ظنٍني وال ملوٍم وال متهٍم وال مأثوٍم. فلقد أحسنت الوالية وأدين األمانة. عليك

ت أن تشهد معي فإنك ممن استظهر به على جهاد العدو وإقامة عمود املسري إىل ظلمة أهل الشام وأحبب
  .الدين إن شاء اهللا

ومن كتاٍب له عليه السالم إىل مصقلة بن هبرية الشيباين وهو عامله على أردشري خره بلغين عنك أمر إن 
 رماحهم أنك تقسم يفء املسلمني الذي حازته: كنت فعلته فقد أسخطت إهلك وأغضبت إمامك

فوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة لئن كان . وخيوهلم وأريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامك من أعراب قومك
فال تستهن حبق ربك، وال تصلح دنياك مبحق . ذلك حقَّاً لتجدن بك على هواناً، ولتخفَّن عندي ميزاناً

  .دينك فتكون من األخسرين أعماالً

  .وقبلنا من املسلمني يف قسمة هذا الفيء سواٌء يردون عندي عليه ويصدرون عنهإال وإنَّ حق من قبلك 

  :من كتاب له عليه السالم إلى زياد بن أبيه وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه

ؤمن من وقد عرفت أنَّ معاوية كتب إليك يستزلُّ لبك ويستلُّ غربك، فاحذره فإنما هو الشيطان يأيت امل
  .بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله ليقتحم غفلته ويستلب غرته

وقد كان من أيب سفيان يف زمن عمر فلتةٌ من حديث النفس ونزعةٌ من نزعات الشيطان ال يثبت ا 
  .نسب وال يستحق ا إرثٌ، واملتعلِّق ا كالواغل املدفَّع والنوط املذبذب

: تاب قال شهد ا ورب الكعبة، ومل يزل يف نفسه حىت ادعاه معاوية قوله عليه السالمفلما قرأ زياد الك

والنوط املذبذب . الوغل، هو الذي يهجم على الشرب ليشرب معهم وليس منهم فال يزال مدفَّعاً حماجزاً
 ظهره واستعجل هو ما يناط برحل الراكب من قعٍب أو قدٍح أو ما شابه ذلك، فهو أبداً يتقلقل إذا حثَّ

  سريه 

من كتاب له عليه السالم إلى عثمان بن حنيف األنصاري وهو عامله على البصرة وقد بلغه أنه 
  :دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها

    

أما بعد يا ابن حنيٍف فقد بلغين أنَّ رجالً من فتية أهل البصرة دعاك إىل مأدبة فأسرعت إليها تستطاب 
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فانظر إىل . وغنيهم مدعو. نقل إليك اجلفان، وما ظننت أنك جتيب إىل طعام قوٍم عائلهم جمفولك ألوان وت
  .ما تقضمه من هذا املقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه

 من دنياه بطمريه، أال وإنَّ لكلِّ مأموٍم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه، أال وإن إمامكم قد اكتفى
فواهللا . أال وإنكم ال تقدرون على ذلك ولكن أعينوين بورٍع واجتهاٍد، وعفٍَّة وسداٍد. ومن طعمه بقرصيه

بلى كانت يف . ما كرتت من دنياكم ترباً، وال ادخرت من غنائمها وفراً، وال أعددت لبايل ثويب طمراً
ونعم احلكم . عليها نفوس قوٍم وسخت عنها نفوس آخرينأيدينا فدك من كلِّ ما أظلته السماء، فشحت 

وما أصنع بفدٍك وغري فدٍك والنفس مظانها يف غٍد جدثٌ تنقطع يف ظلمته آثارها، وتغيب أخبارها، . اهللا
وحفرةٌ لو زيد يف فسحتها وأوسعت يدا حافرها ألضغطها احلجر واملدر، وسد فرجها التراب املتراكم، 

ولو شئت . روضها بالتقوى لتأيت آمنةً يوم اخلوف األكرب، وتثبت على جوانب املزلقوإنما هي نفسي أ
الهتديت الطريق إىل مصفّى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبين 

هد له ولعل باحلجاز أو اليمامة من ال طمع له يف القرص وال ع. هواي ويقودين جشعي إىل ختير األطعمة
  : بالشبع، أو أبيت مبطاناً وحويل بطونٌ غرثى وأكباد حرى ؟ أو أكون كما قال القائل

  وحولَك أكباد تَِحن إلى الِقد  داء أن تَبيتَ ِبِبطنَة وحسبك

أأقنع من نفسي بأن يقال أمري املؤمنني وال أشاركهم يف مكاره الدهر، أو أكون أسوةٌ هلم يف جشوبة 
فما خلقت ليشغلين أمل الطيبات كالبهيمة املربوطة مهُّها علفها، أو املرسلة شغلها تقممها، . شالعي

تكترش من أعالفها وتلهو عما يراد ا، أو أترك سدى أو أمهل عابثاً، أو أجر حبل الضاللة، أو أعتسف 
 فقد قعد به الضعف عن قتال وكأني بقائلكم يقول إذا كان هذا قوت ابن أيب طالب. طريق املتاهة

أال وإنَّ الشجرة الربية أصلب عوداً، والروائع اخلضرة أرق جلوداً، والنباتات . األقران ومنازلة الشجعان
واهللا لو . البدوية أقوى وقوداً وأبطأ مخوداً، وأنا من رسول اهللا كالصنو من الصنو والذراع من العضد

ت عنها، ولو أمكنت الفرص من رقاا لسارعت إليها، وسأجهد يف أن تظاهرت العرب على قتايل ملا ولَّي
  .أطهر األرض من هذا الشخص املعكوس واجلسم املركوس حىت خترج املدرة من بني حب احلصيد

إليك عني يا دنيا فحبلك على غاربك، قد انسللت من خمالبك، وأفلت من حبائلك، واجتنبت الذهاب 
 الذين غررم مبداعبك أين األمم الذين فتنتهم بزخارفك ها هم رهائن القبور أين القرون. يف مداحضك

واهللا لو كنت شخصاً مرئياً وقالباً حسياً ألقمت عليك حدود اله يف عباٍد غررم . ومضامني اللحود
. وال صدرباألماين وأمٍم ألقيتهم يف املهاوي، وملوٍك أسلمتهم إىل التلف وأوردم موارد البالء إذ ال ورد 

والسلم منك ال . هيهات من وطئ دحضك زلق، ومن ركب جلجك غرق، ومن أزور عن حبائلك وفِّق
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فواهللا ال أذل لك فتستذلِّيين، وال . اعزىب عني. يبايل إن ضاق به مناخه والدنيا عنده كيوٍم حان انسالخه
ضن نفسي رياضة ش معها إىل القرص إذا وأمي اهللا مييناً أستثين فيها مبشيئة اهللا ألرو. اسلس لك فتقوديين

. قدرت عليه مطعوماً، وتقنع بامللح مأدوماً، وألدعن مقليت كعني ماٍء نضب معينها مستفرغة دموعها

أمتتلئ السائمة من رعيها فتربك، وتشبع الربيضة من عشبها فتربض ويأكل علي من زاده فيهجع قرت إذاً 
  .ملتطاولة بالبهيمة اهلاملة والسائمة املرعيةعينه إذا اقتدى بعد السنني ا

وهجرت يف الليل غمضها حىت إذا غلب . طوىب لنفٍس أدت إىل ربها فرضها، وعركت جبنبها بؤسها
الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفَّها يف معشر أسهر عيوم خوف معادهم، وجتافت عن 

أولئك حزب " ، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوم ومههمت بذكر ربهم شفاههم. مضاجعهم جنوم
  ".اهللا إال إنَّ حزب اهللا هم املفلحون 

  .فاتق اهللا يا ابن حنيٍف ولتكفك أقراصك ليكون من النار خالصك

    ومن كتاٍب له عليه السالم إىل بعض عماله 

فاستعن . م، وأسد به هلاة الثغر املخوفإما بعد فإنك ممن استظهر به على إقامة الدين وأقمع به خنوة األثي
واعتزم بالشدة حني ال . وارفق ما كان الرفق أرفق. باهللا على ما أمهَّك، واخلط الشدة بضغٍث من اللني

وآس بينهم يف اللحظة والنظرة، . واخفض للرعية جناحك، وألن هلم جانبك. يغين عنك إال الشدة
  .والسالم.  العظماء يف حيفك، وال ييأس الضعفاء من عدلكواإلشارة والتحية، حىت ال يطمع

عليهما السالم لما ضربه ابن ملجم لعنه اهللا من وصية له عليه السالم للحسن والحسين :  

وقوال باحلق . أوصيكما بتقوى اهللا وأن ال تبغيا الدنيا وإن بغتكما، وال تأسفا على شيٍء منها زوى عنكما
  .ظامل خصماً وللمظلوم عوناًوكونا لل. واعمال لألجر

أوصيكما ومجيع ولدي وأهلي ومن بلغه كتايب بتقوى اهللا ونظم أمركم، وصالح ذات بينكم، فإني 
واهللا اهللا " صالح ذات البني أفضل من عامة الصالة والصيام :" مسعت جدكما صلى اهللا عليه وآله يقول

واهللا اهللا يف جريانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي . كميف األيتام فال تغبوا أفواههم وال يضيعوا حبضرت
واهللا اهللا يف الصالة فإنها . واهللا اهللا يف القرآن ال يسبقكم بالعمل به غريكم. م حىت ظننا أنه سيورثهم

هللا يف اجلهاد واهللا ا. واهللا اهللا يف بيت ربكم ال ختلوه ما بقيتم فإنه إن ترك مل تناظروا. عمود دينكم
ال . وإياكم والتدابر والتقاطع. وعليكم بالتواصل والتباذل. بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم يف سبيل اهللا

يا بين عبد . تتركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيولَّى عليكم شراركم مثَّ تدعون فال يستجاب لكم
  .تقولون قتل أمري املؤمنني، أال ال تقتلن يب إال قاتلياملطلب ال ألفينكم ختوضون دماء املسلمني خوضاً 
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انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربةً بضربة، وال ميثَّل بالرجل فإني مسعت رسول اهللا صلى 
  ".إياكم واملثلة ولو بالكلب العقور : " اهللا عليه وآله يقول

  من كتاب له عليه السالم إلى معاوية

وقد علمت أنك غري مدرٍك . بغي والزور يذيعان باملرء يف دينه ودنياه، ويبديان خلله عند من يعيبهوإنَّ ال
فاحذر يوماً يغتبط فيه من أمحد . وقد رام أقوام أمراً بغري احلق فتأولوا على اهللا كذم. ما قضي فواته

. عوتنا إىل حكم القرآن ولست من أهلهوقد د. عاقبة عمله، ويندم من أمكن الشيطان من قياده فلم جياذبه

  .والسالم. ولسنا إياك أجبنا، ولكنا أجبنا القرآن يف حكمه

  :ومن كتاب له عليه السالم إليه

أما بعد فإنَّ الدنيا مشغلةٌ عن غريها، ومل يصب صاحبها منها شيئاً إال فتحت له حرصاً عليها وهلجاً ا، 
ومن وراء ذلك فراق ما مجع ونقض ما ابرم ولو . ا عما مل يبلغه منهاولن يستغين صاحبها مبا نال فيه

  .والسالم. اعتربت مبا مضى حفظت ما بقي

 من كتاب له عليه السالم إلى أمرائه على الجيوش

  .من عبد اهللا علي أمري املؤمنني إىل أصحاب املساحل

فضلٌ ناله وال طولٌ خص به، وأن يزيده ما قسم اهللا أما بعد فإنَّ حقَّاً على الوايل أن ال يغيره على رعيته 
أال وإنَّ لكم عندي أن ال أحتجز دونكم سراً إال يف . له من نعمه دنواً من عباده وعطفاً على إخوانه

وال أؤخر لكم حقَّاً عن حملَِه، وال أقف به دون مقطعه، وأن . حرٍب، وال أطوي دونكم أمراً إال يف حكٍم
 يف احلق سواًء، فإذا فعلت ذلك وجبت هللا عليكم النعمة ويل عليكم الطاعة، وأن ال تكونوا عندي

فإن أنتم مل تستقيموا على . تنكصوا عن دعوٍة، وال تفرطوا يف صالٍح، وأن ختوضوا الغمرات إىل احلق
فخذوا .  رخصةًذلك مل يكن أحد أهون علي ممن أعوج منكم، مثَّ أعظم له العقوبة، وال جيد فيها عندي

  .هذا من أمرائكم، وأعطوهم من أنفسكم ما يصلح اهللا به أمركم

 من كتاب له عليه السالم إلى عماله على الخراج

  .من عبد اهللا علي أمري املؤمنني إىل أصحاب اخلراج
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لِّفتم يسري وأنَّ ثوابه واعلموا أنَّ ما ك. أما بعد فإنَّ من مل حيذر ما هو صائر إليه مل يقدم لنفسه ما حيرزها
خياف لكان يف ثواب اجتنابه ما ال عذر يف . كثري ى اهللا عنه من البغي والعدوان عقاب ولو مل يكن فيما

واصربوا حلوائجهم فإنكم خزان الرعية ووكالء األمة وسفراء . فأنصفوا الناس من أنفسكم. ترك طلبه
ه، وال حتبسوه عن طلبته، وال تبيعن للناس يف اخلراج كسوة شتاٍء وال وال حتسموا أحداً عن حاجت. األئمة

صيٍف، وال دابةً يعتملون عليها وال عبداً، وال تضربن أحداً سوطاً ملكان درهٍم، وال متسن مال أحٍد من 
 ينبغي للمسلم أن الناس مصلٍّ وال معاهٍد، إال أن جتدوا فرساً أو سالحاً يعدى به على أهل اإلسالم فإنه ال

وال تدخروا أنفسكم نصيحةً، وال اجلند حسن . يدع ذلك يف أيدي أعداء اإلسالم فيكون شوكةً عليه
وأبلوا يف سبيل اهللا ما استوجب عليكم، فإنَّ اهللا سبحانه قد . سريٍة، وال الرعية معونةً، وال دين اهللا قوةً

  .ه مبا بلغت قوتنا وال قوة إال باهللاصطنع عندنا وعنكم أن نشكره جبهدنا، وأن ننصر

ومن كتاٍب له عليه السالم إىل أمراء البالد يف معىن الصالة أما بعد فصلُّوا بالناس الظهر حىت تفئ الشمس 
. من مرب العرت وصلُّوا م العصر والشمس بيضاء حيةٌ يف عضٍو من النهار حني يسار فيها فرسخان

. يفطر الصائم ويدفع احلاج وصلُّوا م العشاء حسن يتوارى الشفق إىل ثلث الليلوصلُّوا م املغرب حني 

  .وصلُّوا م صالة أضعفهم وال تكونوا فتانني. وصلُّوا م الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه

لما واله على مصر وأعمالها حين اضطراب محمد  من كتاب له عليه السالم كتبه لألشتر النخعي
  : وهو أطول عهد وأجمع كتبه للمحاسنبن أبي بكر

بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أمر به عبد اهللا علي أمري املؤمنني مالك بن احلارث الشتر يف عهده إليه 
  .جباية خراجها، وجهاد عدوها، واستصالح أهلها، وعمارة بالدها: حني واله مصر

من فرائضه وسننه اليت ال يسعد أد إال باتباعها، وال : أمره بتقوى اهللا وإيثار طاعته ما أمر به يف كتابه
يشقى إال مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر اهللا سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جلَّ امسه قد تكفَّل 

  .بنصر من نصره وإعزاز من اعزه

  .ء إال ما رحم اهللاوأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند اجلمحات، فإنَّ النفس أمارةٌ بالسو

وأنَّ الناس ينظرون . مثَّ اعلم يا مالك أني قد وجهتك إىل بالٍد قد جرت عليها دولٌ قبلك من عدٍل وجوٍر
وإنما . من أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم

فليكن أحب الذخائر إليك ذخرية العمل . ن عبادهيستدلُّ على الصاحلني مبا جيري اهللا هلم على الس
فاملك هواك، وشح بنفسك عمت ال حيلُّ لك، فإنَّ الشح بالنفس األنصاف منها فيما أحبت أو . الصاحل
واشعر قلبك الرمحة للرعية واحملبة هلم واللطف مز وال تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، . كرهت
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ن إما أخ لك يف الدين وإما نظري لك يف اخللق، يفرط منهم الزلل، وتعرض هلم العلل، ويؤتى فإنهم صنفا
على أيديهم يف العمد واخلطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي حتب أن يعطيك اهللا من عفوه 

.  وابتالك موقد استكفاك أمرهم. وصفحه، فإنك فوقهم، ووايل األمر عليك فوقك، واهللا فوق من والّك

وال تندمن على . وال تنصنب نفسك حلرب اهللا فإنه ال يدي لك بنقمته، وال غين بك عن عفوه ورمحته
عفٍو، وال تبجحن بعقوبٍة، وال تسرعن إىل بادرٍة وجدت منها مندوحةً، وال تقولن إني مؤمر آمر فأطاع 

وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك . قرب من الغريفإن ذلك إدغالٌ يف القلب، ومنهكةٌ للدين، وت
أُبهةً أو خميلةً فانظر إىل عظم ملك اهللا فوقك وقدرته منك على ما ال تقدر عليه من نفسك، فإنَّ ذلك 

  .يطامن إليك من طماحك، ويكف عنك من غربك، ويفيء إليك مبا عزب عنك من عقلك

  .ه به يف جربوته، فإنَّ اهللا يذلُّ كلَّ جباٍر ويهني كلَّ خمتاٍلإياك ومساماة اهللا يف عظمته والتشب

    

أنصف اهللا وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إال تفعل 
تظلم، ومن ظلم عباد اهللا كان اهللا خصمه دون عباده، ومن خاصمه اهللا أدحض حجته وكان اهللا حرباً 

وليس شيٌء أدعى إىل تغيري نعمة اهللا وتعجيل نقمته من إقامٍة على ظلٍم، فإنَّ اهللا مسيع .  ويتوبحىت يرتع
  .دعوة املضطهدين وهو للظاملني باملرصاد

وليكن أحب األمور عليك أوسطها يف احلق، وأعمها يف العدل وأمجعها لرضى الرعية، فإنَّ سخط العامة 
وليس أحد من الرعية أثقل على الوايل . خط اخلاصة يغتفر مع رضى العامةجيحف برضى اخلاصة، وإنَّ س

. مؤونةً يف الرخاء، وأقل معونةً له يف البالء، وأكره لإلنصاف، وأسأل باإلحلاف، وأقلَّ شكراً عند اإلعطاء

ومجاع وأبطأ عذراً عند املنع، وأضعف صرباً عند ملمات الدهر من أهل اخلاصة وإنما عماد الدين 
  .املسلمني والعدة لألعداء العامة من األمة، فليكن صغوك هلم وميلك معهم

 وليكن أبعد رعيتك منك وأشنؤهم عندهم عندك أطلبهم ملعائب الناس، فإنَّ يف الناس عيوباً الوايل أحق
على ما غاب فال تكشفن عما غاب عنك منها فإنما عليك تطهري ما ظهر لك، واهللا حيكم . من سترها

أطلق عن الناس عقدة كلِّ . فاستر العورة ما استطعت يستر اهللا منك ما حتب ستره من رعيتك. عنك
وتغاب عن كلِّ ما ال يضح لك، وال تعجلن إىل تصديق ساٍع فإنَّ . واقطع عنك سبب كلِّ وتٍر. حقٍد

  .الساعي غاش وإن تشبه بالناصحني

دل بك عن الفضل ويعدك الفقر، وال جباناً يضعفك عن األمور، وال وال تدخلن يف مشورتك خبيالً يع
إنَّ شر . حريصاً يزين لك الشره باجلور، فإنَّ البخل واجلنب واحلرص غرائز شىت جيمعها سوء الظن باهللا

ة وزرائك من كان لألشرار قبلك وزيراً ومن شركهم يف اآلثام فال يكونن لك بطانة فإنهم أعوان األمث
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وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خري اخللف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم 
أولئك أخف عليك مؤونةً، وأحسن لك . وأوزارهم ممن مل يعاون ظاملاً على ظلمه وال آمثاً على إمثه

اتك وحفالتك، مثَّ ليكن آثرهم معونةً، وأحىن عليك عطفاً، وأقلُّ لغريك إلفاً فاتخذ أولئك خاصةً خللو
عندك أقوهلم مبر احلق لك، وأقلَّهم مساعدةً فيما يكون منك مما كره اهللا ألوليائه واقعاً ذلك من هواك 

حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، مثَّ رضهم على أن ال يطروك وال يبجحوك بباطٍل مل تفعله، فإنَّ 
  . من العزةكثرة اإلطراء حتدث الزهو وتدين

وال يكون احملسن واملسيء عندك مبرتلٍة سواٍء، فإنَّ يف ذلك تزهيداً ألهل اإلحسان يف اإلحسان، وتدريباً 
واعلم أنه ليس شيٌء بأدعى إىل حسن ظن . ألهل اإلساءة على اإلساءة، وألزم كالً منهم ما ألزم نفسه

 عليهم، وترك استكراهه إياهم على ما ليس قبلهم فليكن راٍع برعيته من إحسانه إليهم، وختفيفه املؤونات
منك يف ذلك أمر جيتمع به حسن الظن برعيتك، فإنَّ حسن الطن يقطع عنك نصباً طويالً، وإنَّ أحق من 

  .وإنَّ أحق من ساء ظنك به ملن ساء بالؤك عنده. حسن ظنك به ملن حسن بالؤك عنده

وال . عمل ا صدور هذه األمة، واجتمعت ا األلفة، وصلحت عليها الرعيةوال تنقض سنةً صاحلةً 
  .والوزر عليك مبا نقضت منها. حتدثن سنةً تضر بشيٍء من ماضي تلك السنن فيكون األجر ملن سنها

الناس وأكثر مدارسة العلماء ومنافثة احلكماء يف تثبيت ما صلح عليه أمر بالدك وإقامة ما استقام به 
  .قبلك

ومنها . فمنها جنود اهللا. واعلم أنَّ الرعية طبقات ال يصلح بعضها إال بعٍض، وال غىن ببعضها عن بعٍض
  .كتاب العامة واخلاصة

ومنها أهل اجلزية واخلراج من أهل الذمة ومسلمة . ومها عمال اإلنصاف والرفق. ومنها قضاة العدل
ومنها الطبقة السفلى من ذوي احلاجة واملسكنة وكال قد مسى اهللا . اتومنها التجار وأهل الصناع. الناس

  .سهمه، ووضع على حده فريضته يف كتابه أو سنة نبيه صلى اهللا عليه وآله عهداً منه عندنا حمفوظاً

    

الدين، وسبل األمن، وليس تقوم الرعي ة، وزين الوالة، وعزمفاجلنود بإذن اهللا حصون الرعي مثَّ ال . ة إال
قوام للجنود إال مبا خيرج اهللا هلم من اخلراج الذي يقوون به يف جهاد عدوهم، ويعتمدون عليه فيما 

مثَّ ال قوام هلذين الصنفني إال الصنف الثالث من القضاة والعمال . يصلحهم، ويكون من وراء حاجتهم
وال . ، ويؤمتنون عليه من خواص األمور وعوامهاوالكتاب ملا حيكمون من املعاقد، وجيمعون من املنافع

قوام هلم مجيعاً إال بالتجار وذوي الصناعات فيما جيتمعون عليه من مرافقهم، ويقيمونه من أسواقهم، 
مثَّ الطبقة السفلى من أهل احلاجة واملسكنة الذي . ويكفوم من الترفّق بأيديهم ما ال يبلغه رفق غريهم
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ويف اهللا لكلِّ سعةٌ، ولكلٍّ على الوايل حق بقدر ما يصلحه، وليس خيرج الوايل من . ونتهمحيق رفدهم ومع
حقيقة ما ألزمه اهللا من ذلك إال باالهتمام واالستعانة باهللا، وتوطني نفسه على لزوم احلق، والصرب عليه 

ك، وأنقاهم جيباً، فولِّ من جنودك أنصحهم يف نفسك هللا ورسوله وإلمام. فيما خف عليه أو ثقل
وممن ال . وأفضلهم حلماً ممن يبطئ عن الغضب، ويستريح إىل العذر، ويرأف بالضعفاء وينبو على األقوياء

مثَّ . مثَّ ألصق بذوي األحساب وأهل البيوتات الصاحلة والسوابق احلسنة. يثريه العنف وال يقعد به الضعف
من العرفأهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة، فإن من الكرم، وشعب مثَّ تفقَّد من . هم مجاع

وال حتقرنَّ لطفاً تعاهدم . أمورهم ما يتفقَّده الوالدان من ولدمها، وال يتفاقمن يف نفسك شيٌء قويتهم به
الً وال تدع تفقُّد لطيف أمورهم اتكا. به وإن قلَّ فإنه داعيةٌ هلم إىل بذل النصيحة لك وحسن الظن بك

  .وللجسيم موقعاً ال يستغنون عنه. على جسيمها فإنَّ لليسري من لطفك موضعاً ينتفعون به

وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم يف معونته، وأفضل عليهم من جدته مبا يسعهم ويسع من 
م فإنَّ عطفك عليهم . وراءهم من خلوف أهليهم حىت يكون مهَّهم مهَّاً واحداً يف جهاد العدويعطف قلو

وإنه ال يظهر مودم إال . وإنَّ أفضل قرة عني الوالة استقامة العدل يف البالد، وظهور مودة الرعية. عليك
وقلَّة استثقال دوهلم، وترك . بسالمة صدورهم، وال تصح نصيحتهم إال حبيطتهم على والة أمورهم

ل يف حسن الثناء عليهم، وتعديد ما أبلى ذوو البالء فافسح يف آماهلم، وواص. استبطاء انقطاع مدم
مثَّ اعرف لكلِّ امرٍئ منهم . فإنَّ كثرة الذكر حلسن أفعاهلم ز الشجاع وحترض الناكل إن شاء اهللا. منهم

ما أبلى، وال تضيفن بالء امرٍئ إىل غريه، وال تقصرنَّ به دون غاية بالئه، وال يدعونك شرف امرٍئ إىل 
  .ن تعظم من بالئه ما كان صغرياً، وال ضعة امرٍئ إىل أن تستصغر من بالئه ما كان عظيماًأ

 واردد إىل اهللا ورسوله ما يضلعك من اخلطوب ويشتبه عليك من األمور فقد قال اهللا تعاىل لقوٍم أحب
 تنازعتم يف شيٍء فردوه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن" إرشادهم 

  .فالرد إىل اهللا األخذ مبحكم كتابه، والرد إىل رسوله األخذ بسنته اجلامعة غري املفرقة" إىل اهللا والرسول 

مثَّ اختر للحكم بني الناس أفل رعيتك يف نفسك ممن ال تضيق به األمور، وال متحكه اخلصوم، وال يتمادى 
فيء إىل احلق إذا عرفه، وال تشرف نفسه على طمع، وال يكتفي بأدىن فهٍم دون يف الزلَّة، وال حيصر من ال

أقصاه، وأوقفهم يف الشبهات، وآخذهم باحلجج، وأقلَّهم تربماً مبراجعة اخلصم، وأصربهم على إطراٌء وال 
 وتقلُّ معه حاجته مثَّ أكثر تعاهد قضائه، وأفسح له يف البذل ما يزيل علَّته. وأولئك قليلٌ. يستميله إغراٌء

إىل الناس، وأعطه من املرتلة لديك ما ال يطمع فيه غريه من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له 
فانظر يف ذلك نظراً بليغاً، فإنَّ هذا الدين قد كان أسرياً يف أيدي األشرار يعمل فيه اهلوى، وتطلب . عندك

  .به الدنيا
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ملهم اختباراً، وال تولِّهم حماباةً وأثرةً، فإنهما مجاع من شعب اجلور مثَّ انظر يف أمور عمالك فاستع
واخليانة، وتوخ منهم أهل التجربة واحلياء من أهل البيوتات الصاحلة والقدم يف اإلسالم املتقدمة، فإنهم 

راً، مثَّ اسبغ عليهم أكرم أخالقاً، وأصح أعراضاً، وأقلُّ يف املطامع إشرافاً، وابلغ يف عواقب األمور نظ
الرزاق فإنَّ ذلك قوةٌ هلم على استصالح أنفسهم، وغىن هلم عن تناول ما حتت أيديهم، وحجةٌ عليهم إن 

مثَّ تفقَّد أعماهلم، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإنَّ . خالفوك أمرك أو ثلموا أمانتك
وحتفظ من األعوان، فإن أحد . تعمال األمانة والرفق بالرعيةتعاهدك يف السر ألمورهم حدوةٌ هلم على اس

منهم بسط يده إىل خيانٍة اجتمعت ا عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداً، فبسطت عليه 
  .العقوبة يف بدنه وأخذته مبا أصاب من عمله، مثَّ نصبته مبقام املذلَّة وومسته باخليانة، وقلَّدته عار التهمة

د أمر اخلراج مبا يصلح أهله فإنَّ يف صالحه وصالحهم صالحاً ملن سواهم، وال صالح ملن سواهم وتفقَّ
وليكن نظرك يف عمارة األرض أبلغ من نظرك يف . إال م ألنَّ الناس كلَّهم عيالٌ على اخلراج وأهله
خرب البالد وأهلك ومن طلب اخلراج بغري عمارة أ. استجالب اخلراج ألنَّ ذلك ال يدرك إال بالعمارة

العباد، ومل يستقم أمره إال قليالً، فإن شكوا ثقالً أو علَّةً أو انقطاع شرٍب أو باٍل أو إحالة أرٍض اغتمرها 
غرق أو أجحف ا عطش خفَّفت عنهم مبا ترجو أن يصلح به أمرهم، وال يثقلن عليك شيٌء خفَّفت به 

يف عمارة بالدك وتزيني واليتك، مع استجالبك حسن ثنائهم املؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك 
وتبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمداً فضل قوم مبا ذخرت عندهم من إمجامك هلم والثقة منهم مبا 

فرمبا حدث من األمور ما إذا عولت فيه من بعد احتملوه طيبة . عودم من عدلك عليهم يف رفقك م
العمران حمتملٌ ما محلته، وإنما يؤتى خراب األرض من إعواز أهلها وإنما يعوز أهلها أنفسهم به، فإنَّ 

  .إلشراف أنفس الوالة على اجلمع، وسوء ظنهم بالبقاء، وقلَّة انتفاعهم بالعرب

مث انظر يف حال كتابك فولِّ أمورك خريهم، واخصص رسائلك اليت تدخل فيها مكائدك وأسرارك 
 صاحل األخالق، ممن ال تبطره الكرامة فيجترئ ا عليك يف خالٍف لك حبضرة مٍأل، وال بأمجعهم لوجود

تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك، وإصدار جواباا على الصواب عنك وفيما يأخذ لك 
 يف وال يضعف عقداً لك، وال يعجز عن إطالق ما عقد عليك، وال جيهل مبلغ قدر نفسه. ويعطي منك

مث ال يكن اختيارك إياهم على فراستك . األمور، فإنَّ اجلاهل بقدر نفسه يكون بقدر غريه أجهل
واستنامتك وحسن الظَّن منك، فإنَّ الرجال يتعرفون لفراسات الوالة بتصنعهم وحسن خدمتهم، وليس 

 فاعمد ألحسنهم كان يف وراء ذلك من النصيحة واألمانة شيٌء، ولكن اختربهم مبا ولوا للصاحلني قبلك
العامة أثراً، وأعرفهم باألمانة وجهاً، فإنَّ ذلك دليلٌ على نصيحتك هللا وملن وليت أمره، واجعل لرأس كلِّ 
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أمٍر من أمورك رأساً منهم ال يقهره كبريها، وال يتشتت عليه كثريها ومهما كان يف كتابك من عيٍب 
  .فتغابيت عنه ألزمته

    

املقيم منهم، واملضطرب مباله، واملترفِّق ببدنه، فإم : وذوي الصناعات وأوص م خرياًمث استوص بالتجار 
مواد املنافع وأسباب املرافق، وجالا من املباعد واملطارح، يف برك وحبرك، وسهلك وجبلك، وحيث ال 

وتفقد أمورهم . غائلتهفإم ال ختاف بائقته، وصلح ال ختشى . يلتئم الناس ملواضعها، وال جيترئون عليها
وأعلم ذلك أن يف كثٍري منهم ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحاً، واحتكاراً . حبضرتك ويف حواشي بالدك

فامنع من االحتكار فإن . للمنافع، وحتكماً يف البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الوالة
عاً مسحاً، مبوازين عدٍل وأسعاٍر ال جتحف بالفريقني رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله منع منه، وليكن البيع بي

مث اهللا اهللا يف . فمن قارف حكرةً بعد يك إياه فنكِّل به، وعاقب يف غري إسراٍف. من البائع واملبتاع
 الطبقة السفلي من الذين ال حيلة هلم واملساكني واحملتاجني وأهل البؤسى والزمىن، فإنَّ يف هذه الطَّبقة قانعاً

واحفظ هللا ما استحفظك من حقِّه فيهم، واجعل هلم قسماً من بيت مالك وقسماً من غالَّت . ومعتراً
وكلٌّ قد استرعيت حقه فال يشغلنك . صوايف اإلسالم يف كلِّ بلٍد، فإن لألقصى منهم مثل الذي لألدىن

 تشخص مهَّك عنهم، وال تصعر عنهم بطر، فإنك ال تعذر بتضييعك التافه إلحكامك الكثري املهم، فال
خدك هلم، وتفقد أمور من ال يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وحتقره الرجال، ففرغ ألولئك ثقتك 

من أهل اخلشية والتواضع، فلريفع إليك أمورهم، مث أعمل فيهم باإلعذار إىل اهللا يوم تلقاه، فإنَّ هؤالء من 
 من غريهم، وكلٌّ فأعذر إىل اهللا يف تأدية حقِّه إليه، وتعهد أهل اليتم بني الرعية أحوج إىل اإلنصاف

. وذوي الرقَّة يف السن ممن ال حيلة له وال ينصب للمسألة نفسه، وذلك على الوالة ثقيلٌ واحلق كله ثقيلٌ

  .موقد خيفِّفه اهللا على أقواٍم طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود اهللا هل

واجعل لذوي احلاجات منك قسماً تفرغ هلم فيه شخصك، وجتلس هلم جملساً عاماً فتتواضع فيه هللا الذي 
خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك، حىت يكلمك متكلِّمهم غري متتعتع، فإني 

والعي، ونح عنك الضيق مث احتمل اخلرق منهم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يقول يف غري موطٍن
وأعط ما أعطيت هنيئاً، وأمنع . واألنف يبسط اهللا عليك بذلك أكناف رمحته، ويوجب لك ثواب طاعته

ومنها . منها إجابة عمالك مبا يعي عنه كتابك. يف مجاٍل وإعذاٍر مث أمور من أمورك البد لك من مباشرا
وأمض لكلِّ يوٍم عمله فإنَّ لكل . ه صدور أعوانكإصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك مما حترج ب

يوٍم ما فيه، وأجعل لنفسك فيما بينك وبني اهللا أفضل تلك املواقيت وأجزل تلك األقسام وإن كانت 
  .كلها هللا إذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية
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أعط اهللا من بدنك يف ليلك وليكن يف خاصة ما ختلص به هللا دينك إقامة فرائضه اليت هي له خاصةً، ف
وإذا . وارك، ووف ما تقربت به إىل اهللا من ذلك كامالً غري مثلوٍم وال منقوٍص بالغاً من بدنك ما بلغ

وقد سألت . أقمت يف صالتك للناس فال تكونن منفراُ وال مضيعاً، فإنَّ يف الناس من به العلة وله احلاجة
صلِّ م كصالة أضعفهم : "حني وجهين إىل اليمن كيف أصلِّي م فقالرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  ".وكن باملؤمنني رحيماً

وأما بعد فال تطولن احتجابك عن رعيتك، فإن احتجاب الوالة عن الرعية شعبةٌ من الضيق، وقلة علٍم 
لكبري، ويعظم الصغري، واالحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم ا. باألمور

ويقبح احلسن وحيسن القبيح، ويشاب احلق بالباطل، وإمنا الوايل بشر ال يعرف ما توارى عنه الناس به من 
إما : األمور، وليست على احلق مسات تعرف ا ضروب الصدق من الكذب، وإنما أنت أحد رجلني

اجب حٍق تعطيه، أو فعٍل كرٍمي تسديه، أو مبتلي امرؤ سخت نفسك بالبذل يف احلق ففيم احتجابك من و
باملنع، فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك، مع أن أكثر حاجات الناس إليك مما ال 

  .مؤونة فيه عليك، من شكاة مظلمٍة، أو طلب إنصاٍف يف معاملٍة

    

إنصاٍف يف معاملة، فاحسم مادة أولئك بقطع مث إنَّ للوايل خاصةً وبطانةً فيهم استئثار وتطاولٌ، وقلة 
وال يطمعن منك يف اعتقاد عقدٍة . وال تقطعن ألحٍد من حاشيتك وحامتك قطيعةً. أسباب تلك األحوال

تضر مبن يليها من الناس يف شرٍب أو عمٍل مشترٍك حيملون مؤونته على غريهم، فيكون مهنأ ذلك هلم 
  .اآلخرةدونك، وعيبه عليك يف الدنيا و

وألزم احلق من لزمه من القريب والبعيد، وكن يف ذلك صابراً حمتسباً، واقعاً من قرابتك وخاصتك حيث 
  .وابتغ عاقبته مبا يثقل عليك منه فإنَّ مغبة ذلك حممودة. وقع

وإن ظنت الرعية بك حيفاً فأصحر هلم بعذرك، وأعدل عنك ظنوم بإصحارك، فإن يف ذلك رياضةً 
  . لنفسك، ورفقاً برعيتك، وإعذاراً تبلغ به حاجتك من تقوميهم على احلقمنك

وال تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك وهللا فيه رضي، فإنَّ يف الصلح دعةً جلنودك وراحةً من مهومك وأمناً 
احلزم وأم ولكن احلذر كل احلذر من عدوك بعد صلحه، فإنَّ العدو رمبا قارب ليتغفَّل، فخذ ب. لبالدك

ةً فحط عهدك بالوفاء، وأرع . يف ذلك حسن الظنك عقدةً أو ألبسته منك ذموإن عقدن بينك وبني عدو
ذمتك باألمان، وأجعل نفسك جنةً دون ما أعطيت فإنه ليس من فرائض اهللا شيء الناس أشدُّ عليه 

وقد لزم ذلك املشركون فيما بينهم . لعهوداجتماعاً مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء با
فال تغدرنَّ بذمتك، وال ختيسن بعدك، وال ختتلن عدوك، . دون املسلمني ملا استوبلوا من عواقب الغدر
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ك، فإنه ال جيترئ على اهللا إالَّ جاهلٌ شقيه عدووقد جعل اهللا عهده وذمته أمناً أفضاه بني العباد . فإن
وال . فال إدغال وال مدالسة وال خداع فيه. سكنون إىل منعته ويستفيضون إىل جوارهبرمحته وحرمياً ي

تعقد عقداً جتوز فيه العلل، وال تعولن على حلن قوٍل بعد التأكيد والتوثقة، وال يدعونك ضيق أمٍر لزمك 
ضل عاقبته خري من فيه عهد اهللا إىل طلب انفساخه بغري احلق، فإنَّ صربك على ضيق أمٍر ترجو انفراجه وف

  .غدٍر ختاف تبعته وأن حتيط بك من اهللا فيه طلبةٌ فال تستقيل فيها دنياك وال آخرتك

إياك والدماء وسفكها بغري حلِّها، فإنه ليس شيٌء أدعي لنقمٍة وال أعظم لتبعٍة وال أحرى بزوال نعمٍة 
مبتدئ باحلكم بني العباد فيما تسافكوا من الدماء واهللا سبحانه . وانقطاع مدٍة من سفك الدماء بغري حقِّها

وال عذر . فال تقوين سلطانك بسفك دٍم حراٍم فإنَّ ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. يوم القيامة
وإن ابتليت خبطأً وأفرط عليك سوطك أو . لك عند اهللا وال عندي يف قتل العمد ألن فيه قود البدن

بٍة فإنَّ يف الوكزة فما فوقها مقتلةً فال تطمحن بك خنوة سلطانك عن أن تؤدي إىل سيفك أو يدك بعقو
  .أولياء املقتول حقهم

وإياك واإلعجاب بنفسك والثَّقة مبا يعجبك منها وحب اإلطراء فإنَّ ذلك من أوثق الشيطان يف نفسه 
  .ليمحق ما يكون من إحسان احملسنني

 بإحسانك، أو التزيد فيما كان من فعلك أو أن تعدهم فتتبع موعدك خبلفك، فإنَّ وإياك املن على رعيتك
املن يبطل اإلحسان، والتزيد يذهب بنور احلق، واخللف يوجب املقت عند اهللا والناس، قال اهللا تعاىل 

  ".كرب مقتاً عند اهللا أن تقولوا ماال تفعلون"

اك والعجلة باألمور قبل أواا، أو اللَّجاجة فيها إذا تنكرت، أو الوهن وإيا، أو التسقط فيها عند إمكا
  .فضع كلَّ أمٍر موضعه، وأوقع كلَّ عمٍل موقعه. عنها إذا استوضحت

. وإياك واالستئثار مبا الناس فيه أسوةٌ والتغايب عما يعين به مما قد وضح للعيون فإنه مأخوذٌ منك لغريك

أملك محية أنفك، وسورة حدك، .  عنك أغطية األمور وينتصف منك للمظلوموعما قليٍل تنكشف
واحترس من كل ذلك بكف البادرة وتأخري السطوة حىت يسكن غضبك . وسطوة يدك، وغرب لسانك

  .فتملك االختيار، ولن حتكم ذلك من نفسك حىت تكثر مهومك بذكر املعاد إىل ربك

 ملن تقدمك من حكومٍة عادلٍة، أو سنة فاضلٍة، أو أثر عن نبينا صلى والواجب عليك أن تتذكر ما مضى
اهللا عليه وآله، أو فريضٍة يف كتاب اهللا فتقتدى مبا شاهدته مما عملنا به فيها، وجتتهد لنفسك يف اتباع ما 

ة لنفسي عليك لكيال تكون لك علةٌ عند تسرع عهدت إليك ف عهدي هذا واستوثقت به من احلج
  .نفسك إىل هواها
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وأنا أسأل اهللا بسعة رمحته وعظيم قدرته على إعطاء كلَّ رغبٍة أن يوفقين وإياك ملا فيه رضاه من اإلقامة 
على العذر الواضح إليه وإىل خلقه، مع حسن الثَّناء يف العباد ومجيل األثر يف البالد، ومتاٍم النعمة وتضعيف 

والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه . عادة والشهادة وإنا إليه راغبونالكرامة، وأن خيتم يل ولك بالس
  .والسالم. وآله الطَّيبني الطَّاهرين وسلم تسليماً كثرياً

 من كتاب له عليه السالم إلى طلحة والزبير

: ذكره أبو جعفٍر اإلسكايف يف كتاب املقدمات يف مناقب أمري املؤمنني عليه السالم  

 أني مل أرد الناس حىت أرادوين، ومل أبايعهم حتى بايعوين، وإنكما - وإن كتمتما -بعد فقد علمتما أما 
ممن أرادين وبايعين، وإن العامة مل تبايعين لسلطاٍن غالٍب وال لعرٍض حاضٍر، فإن كنتما بايعتماين طائعني 

 فقد جعلتما يل عليكما السبيل بإظهار كما فارجعا وتوبا إىل اهللا من قريٍب، وإن كنتما بايعتماين كارهني
وإن دفعكما هذا األمر . الطَّاعة وإسراركما املعصية، ولعمري ما كنتما بأحق املهاجرين بالتقية والكتمان

  .من قبل أن تدخال فيه كان أوسع عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما به

 ختلف عني وعنكما من أهل املدينة مث يلزم كلُّ امرٍئ وقد زعمتما أني قتلت عثمان، فبيين وبينكما من
فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما فإن اآلن أعظم أمركما العار من قبل أن جيتمع العار . بقدر ما احتمل

  .والسالم. والنار

  من كتاب له عليه السالم إلى معاوية

ولسنا للدنيا . ، وابتلى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عمالًأما بعد فإن اهللا سبحانه قد جعل الدنيا ملا بعدها
وال بالسعي فيها أمرنا، وإمنا وضعنا فيها لنبتلي ا، وقد ابتالين اهللا بك وابتالك يب فجعل أحدنا . خلقنا

 حجةً على اآلخر، فعدوت على طلب الدنيا بتأويل القرآن فطلبتين مبا مل جتن يدي وال لساين، وعصبته

ونازع الشيطان . فاتق اهللا يف نفسك. أنت وأهل الشام يب وألب عاملكم جاهلكم، وقائمكم قاعدكم
وأحذر أن يصيبك اهللا منه بعاجل قارعٍة لئن . وأصرف إىل اآلخرة وجهك فهي طريقنا وطريقك. قيادك

  .مجعتين وإياك جوامع األقدار ال أزال بباحتك حىت حيكم اهللا بيننا وهو خري احلاكمني

  ومن وصية له عليه السالم وصى بها شريح بن هانئ لما جعله على مقدمته إلى الشام
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واعلم أنك إن مل . أتق اله يف كلَّ صباٍح ومساٍء، وخف على نفسك الدنيا الغرور وال تأمنها على حاٍل
ن لنفسك مانعاً تردع نفسك عن كثٍري مما حتب خمافة مكروهه مست بك األهواء إىل كثٍري من الضرر، فك

  .رادعاً ولرتوتك عند احلفيظة واقماً قامعاً

  :من كتاب له عليه السالم إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة

أما بعد فإني خرجي من حيي هذا إما ظاملاً وإما مظلوماً، وإما باغياً وإما مبغياً عليه، وإني أذكر اهللا من 
  . هذا ملا نفر إىل فإن كنت حمسناً أعانين وإن كنت مسيئاً استعتبينبلغه كتايب

ومن كتاٍب له عليه السالم كتبه إىل أهل األمصار يقتص فيه ما جرى بينه وبني أهل صفني وكان بدء 
ال . م واحدةٌوالظَّاهر أنَّ ربنا واحد ونبينا واحد، ودعوتنا يف اإلسال. أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشام

األمر واحد إالَّ ما اختلفنا . نستزيدهم يف اإلميان باهللا والتصديق برسوله صلى اهللا عليه وآله وال يستزيدوننا
فيه من دم عثمان وحنن منه براٌء، فقلنا تعالوا نداو ماال يدرك اليوم بإطفاء النائرة وتسكن العامة، حىت 

حلق مواضعه، فقالوا بل نداويه باملكابرة، فأبوا حىت جنحت يشتد األمر ويستجمع، فنقوى على وضع ا
احلرب وركدت ووقدت نرياا ومحست فلما ضرستنا وإياهم، وضعت خمالبها فينا وفيهم، أجابوا عند 

فمن متَّ على ذلك منهم فهو الذَّي . ذلك إىل الذي دعوناهم إليه، فأجبناهم إىل وانقطعت منهم املعذرة
 من اهللكة، ومن جلَّ ومتادي فهو الراكس الذَّي ران اهللا على قلبه، وصارت دائرة السوء على أنقذه اهللا

  .رأسه

صاحب حلوان من كتاب له عليه السالم إلى األسود بن قطيبة   

يس فليكن الناس عندك يف احلق سواًء فإنه ل. أما بعد فإنَّ الوايل إذا اختلف هواه منعه ذلك كثرياً من العد
فأجتنب ما تنكر أمثاله، وابتذل نفسك فيما افترض اهللا عليك راجياً ثوابه . يف اجلور عوض من العدل

  .ومتخوفاً عقابه

    

وأنه لن . وأعلم أن الدنيا دار بليٍة مل يفرغ صاحبها قطُّ ساعةً إالَّ كانت فرغته عليه حسرةً يوم القيامة
احلق عليك حفظ نفسك واالحتساب على الرعية جبهدك، فإنَّ الذي ومن . يغنيك عن احلق شيٌء أبدأً

  .والسالم. يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يصل بك

  من كتاب له عليه السالم إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم
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  .من عبد اهللا على أمري املؤمنني إىل من به اجليش من جباة اخلراج وعمال البالد

 قد سريت جنوداً هي مارةٌ بكم إن شاء اهللا، وقد أوصيتهم مبا جيب هللا عليهم من كف أما بعد فإني
وأنا أبرأ إليكم وإىل ذمتكم من معرة اجليش إالَّ من جوعة املضطر ال جيد عنها . األذى وصرف الشذى

 سفهائكم عن مضادم وكفُّوا أيدي. فنكلَّوا من تناول منهم شيئاً ظلماً عن ظلمهم. مذهباً إىل شبعه
وما عراكم مما يغلبكم من . وأنا بني أظهر اجليش فادفعوا إىل مظاملكم. والتعرض هلم فيما استثنيناه منهم

  .أمرهم وال تطيقون دفعه إالَّ باهللا ويب فأنا أغريه مبعونة اهللا إن شاء اهللا

يت ينكر عليه تركه دفع من من كتاب له عليه السالم كميل بن زياد النخعي وهو عامله على ه
  :يجتاز به من جيش العدو طالبا الغارة

رورأى متب حاضر ا بعد فإن تضييع املرء ما ويل وتكلفه ما كفي لعجزوإن تعاطيك الغارة على أهل . أم
اجليش عنها لرأي شعاع ا من مينعها وال يرد فقد صرت. قرقيسيا وتعطيلك مساحلك اليت ولَّيناك ليس 

جسراً ملن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك، غري شديد املنكب، وال مهيب اجلانب، وساٍد ثغرةً، وال 
  .كاسٍر شوكةً، وال مغٍن عن أهل مصره، وال جمٍز عن أمريه

مع مالك األشتر لما واله إمارتها من كتاب له عليه السالم إلى أهل مصر :  

ا بعد فإنَّ اهللا سبحانه بعث حمما مضى أمداً صلَّى اهللا عليه وآله نذيراً للعاملني ومهيمناً على املرسلني، فلم
عليه السالم تنازع املسلمون األمر من بعده، فواهللا ما كان يلقي يف روعي وال خيطر ببايل أنَّ العرب تزعج 

بعده، فما راعين إال انثيال هذا األمر من بعده صلَّى اهللا عليه وآله عن أهل بيته، وال أنعم منحوه عني من 
الناس على فالٍن يبايعونه، فأمسكت يدي حىت رأيت راجعة الناس قد رجعت عن اإلسالم يدعون إىل حمق 

دين حممٍد صلَّى اهللا عليه وآله، فخشيت إن مل ألنصر اإلسالم وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون 
 إنما هي متاع أياٍم قالئل يزول السراب، أو كما يتقشع املصيبة به علي أعظم من فوت واليتكم اليت

  .السحاب، فنهضت يف تلك األحداث حىت زاح الباطل وزهق، واطمأنَّ الدين وتنهنه

وإني من ضالهلم الذي . ومنه إني واهللا لو لقيتهم واحداً هو طالع األرض كلِّها ما باليت وال استوحشت
وإني إىل لقاء اهللا وحسن ثوابه . يه، لعلي بصريٍة من نفسي ويقٍني من ربيهم فيه، واهلدى الذي أنا عل

ولكنين آسي أن يلي أمر هذه األمة سفهاؤها وفجارها، فيتخذوا مال اهللا دوالً، وعباده . ملنتظر راج
حداً يف اإلسالم خوالً، والصاحلني حرباً، والفاسقني حزباً، فإنَّ منهم الذي قد شرب فيكم احلرام، وجلد 

وإنَّ منهم من مل يسلم حىت رضخت له على اإلسالم الرضائخ، فلوال ذلك ما أكثرت تأليبكم وتأنيبكم، 



عليه السالم علي بن أيب طالب-ج البالغة  160  

  .ومجعكم وحتريضكم، ولتركتكم إذ أبيتم وونيتم

أال ترون إىل أطرافكم قد انتقصت، وإىل أمصاركم قد افتتحت، وإىل ممالككم تزوي، وإىل بالدكم 
م اهللا إىل قتال عدوكم، وال تثاقلوا إىل األرض فتقروا باخلسف وتبوءوا بالذِّل، ويكون انفروا رمحك. تغزى

والسالم. ومن نام مل ينم عنه. وإنَّ أخا احلرب األرق. نصيبكم األخس.  

ومن كتاٍب له عليه السالم إىل أيب موسى األشعري وهو عامله على الكوفة، وقد بلغه عنه تثبيطه الناس 
  .من عبد اهللا أمري املؤمنني إىل عبد اهللا بن قيٍس: ج غليه ملا ندم حلرب أصحاب اجلملعن اخلرو

    

أما بعد فقد بلغين عنك قولٌ هو لك وعليك، فإذا قدم رسويل عليك فارفع ذيلك، واشدد مئزرك، 
 حيث وأمي اهللا لتؤتني. واخرج من حجرك، واندب من معك، فإن حقَّقت فانفذ، وإن تفشلت فابعد

أنت، وال تترك حىت خيلط زبدك خبائرك، وذائبك جبامدك، وحىت تعجل عن قعدتك، وحتذر من أمامك 
وما هي باهلويين اليت ترجو، ولكنها الداهية الكربى، يركب مجلها ويذلُّ صعبها، . كحذرك من خلفك

 غري رحٍب، وال فاعقل عقلك، واملك أمرك وخذ نصيبك وحظَّك، فإن كرهت فتنح إىل. ويسهل جبلها
واهللا إنه حلق مع حمق وما نبايل ما صنع . يف جناٍة، فالبحري لتكفني وأنت نائم حىت يقال أين فالنٌ

  .والسالم. امللحدون

  من كتاب له عليه السالم إلى معاوية جوابا

وبينكم أمس أنا آمنا وكفرمت، أما بعد فإنا كنا حنن وأنتم على ما ذكرت من األلفة واجلماعة، ففرق بيننا 
وما أسلم مسلمكم إال كرهاً، وبعد أن كان أنف اإلسالم كلُّه لرسول اهللا . واليوم أنا استقمنا وفتنتم
  .صلَّى اهللا عليه وآله حزباً

وذكرت أني قتلت طلحة والزبري، وشردت بعائشة ونزلت بني املصرين، وذلك أمر غبت عنه فال عليك 
  .ذر فيه إليكوال الع

وذكرت انك زائري يف املهاجرين واألنصار وقد انقطعت اهلجرة يوم أسر أخوك، فإن كان فيك عجلٌ 
فاسترفه، فإني إن أزرك فذلك جدير أن يكون اهللا إنما بعثين للنقمة منك، وإن تزرين فكما قال أخو بين 

  : أسٍد

  أغواٍر وجلموِدبين بحاِصٍب  مستقِبلين رياح الصيِف تضِربهم

ألغلف . وإنك واهللا ما علمت. وعندي السيف الذي أعضضته جبدك وخالك وأخيك يف مقاٍم واحٍد
القلب املقارب العقل، واألوىل أن يقال لك إنك رقيت سلَّماً أطلعك مطلع سوٍء عليك ال لك، ألنك 
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ه وال يف معدنه، فما أبعد قولك نشدت غري ضالَّتك، ورعيت غري سائمتك، وطلبت أمراً لست من أهل
وقريب ما أشبهت من أعماٍم وأخواٍل محلتهم الشقاوة ومتني الباطل على اجلحود مبحمٍد صلى . من فعلك

اهللا عليه وآله، فصرعوا مصارعهم حيث علمت، مل يدفعوا عظيماً، ومل مينعوا حرمياً بوقع سيوٍف ما خال 
  .منها الوغى ومل متاشها اهلويين

 أكثرت يف قتلة عثمان فادخل فيما دخل غيه الناس مثَّ حاكم القوم إيلَّ أمحلك وإياهم على كتاب اهللا وقد
  .وأما تلك اليت تريد فإنها خدعة الصيب عن اللنب يف أول الفصال والسالم ألهله. تعاىل

  ومن كتاب له عليه السالم إليه أيضا

 الباصر من عيان األمور، فقد سلكت مدارج أسالفك بادعائك أما بعد فقد آن لك أن تنتفع باللمح
األباطيل، وإقحامك غرور املني واألكاذيب وبانتحالك ما قد عال عنك، وابتزازك ملا اختزن دونك، فراراً 

من احلق وجحوداً ملا هو ألزم لك من حلمك ودمك، مما قد وعاه مسعك، وملئ به صدرك، فماذا بعد 
فاحذر الشبهة واشتماهلا على لبستها، فإنَّ الفتنة طاملا . ل املبني، وبعد البيان إال اللبساحلق إال الضال

  .أغدفت جالبيبها وأعشت األبصار ظلمتها

وقد أتاين كتاب منك ذو أفانني من القول ضعفت قواها عن السلم وأساطري مل حيكها منك علم وال 
ط يف الدمياس وترقَّيت إىل مرقبٍة بعيدة املرام، نازحة حلم، أصبحت منها كاخلائض يف الدهاس، واخلاب
  .األعالم تقصر دوا األنواق، وحياذي ا العيوق

وحاش هللا أن تلي للمسلمني بعدي صدراً أو ورداً، أو أجري لك على أحد منهم عقداً أو عهداً، فمن 
 أرجتت عليك األمور ومنعت أمراً اآلن فتدارك نفسك وانظر هلا، فإنك إن فرطت حىت ينهد إليك عباد اهللا

  .والسالم. هو منك اليوم مقبولٌ

ومن كتاٍب له عليه السالم إىل عبد اله بن العباس وقد تقدم ذكره خبالف هذه الرواية أما بعد فإنَّ املرء 
فال يكن أفضل ما نلت يف . ليفرح بالشيء الذي مل يكن ليفوته وحيزن على الشيء الذي مل يكن ليصيبه

وليكن سرورك مبا قدمت، . فسك من دنياك بلوغ لذٍَّة أو شفاء غيٍظ، ولكن إطفاء باطٍل أو إحياء حقن
  .وأسفك على ما خلَّفت، ومهُّك فيما بعد املوت

  من كتاب له عليه السالم إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة

    

 هلم العصرين فأفت املستفيت وعلِّم اجلاهل وذاكر أما بعد فأقم للناس احلج وذكرهم بأيام اهللا، واجلس
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وال حتجنب ذا حاجٍة عن لقائك . وال يكن لك إىل الناس سفري إال لسانك، وال حاجب إال وجهك. العامل
  .ا، فإنها إن ذيدت عن أبوابك يف أول وردها مل حتمد فيما بعد على قضائها

صرفه إىل من قبلك من ذوي العيال وااعة مصيباً به مواضع وانظر إىل ما اجتمع عندك من مال اهللا فا
  .الفاقة واخلالت، وما فضل عن ذلك فامحله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا

" سواء العاكف فيه والباد : " ومن أهل مكة أن ال يأخذوا من ساكن أجراً فإنَّ اهللا سبحانه يقول

  .والسالم. وفَّقنا اهللا وإياكم حملابه.  أهلهفالعاكف املقيم به والبادي الذي حيج إليه من غري

  من كتاب له عليه السالم إلى سلمان الفارسي رحمه اهللا قبل أيام خالفته

أما بعد فإنما مثل الدنيا مثل احلية لين مسها، قاتلٌ مسها، فأعرض عما يعجبك فيها لقلَّة ما يصحبك منها، 
فإنَّ صاحبها كلما . وكن آنس ما تكون ا أحذر ما تكون منها. ن فراقهاوضع عنك مهومها ملا أيقنت م

  .اطمأنَّ فيها إىل سروٍر أشخصته عنه إىل جمذوٍر

  من كتاب له عليه السالم إلى الحارث الهمداني

واعترب مبا مضى . وأحل حالله وحرم حرامه، وصدق مبااسلف من احلق. ومتسك حببل القرآن وانتصحه
لدنيا ما بقي منها فإنَّ بعضها يشبه بعضاً، وآخرها الحق بأوهلا، وكلُّها حائلٌ مفارق وعظِّم اسم اهللا من ا

واحذر كلَّ . وال تتمن املوت إال بشرٍط وثيٍق. أن تذكره إال على حق، وأكثر ذكر املوت وما بعد املوت
 عمٍل يعمل به يف السر ويستحي منه يف واحذر كلَّ. عمٍل يرضاه صاحبه لنفسه ويكره لعامة املسلمني

وال جتعل عرضك غرضاً لنبال . واحذر كلَّ عمٍل إذا سئل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر منه. العالنية
القول، وال حتدث الناس بكلِّ ما مسعت فكفى بذلك كذباً، وال ترد على الناس كلَّ ما حدثوك به فكفى 

ز عند املقدرة، واحلم عند الغضب، واصفح مع الدولة تكن لك العاقبة، واكظم الغيظ وجتاو. بذلك جهالً
وال تضيعن نعمةً من نعم اهللا عندك، ولري عليك أثر ما أنعم اهللا به . واستصلح كلَّ نعمٍة أنعمها اهللا عليك

  .عليك

 يبق لك ذخره وما واعلم أنَّ أفضل املؤمنني أفضلهم تقدمةً من نفسه وأهله وماله، فإنك ما تقدم من خٍري
أسكن . واحذر صحابة من يفيل رأيه وينكر عمله فإنَّ الصاحب معترب بصاحبه. تؤخر يكن لغريك خريه

واقصر . واحذر منازل الغفلة واجلفاء وقلَّة األعوان على طاعة اهللا. األمصار العظام فإنها مجاع املسلمني
وأكثر أن تنظر إىل . نها حماضر الشيطان ومعاريض الفنترأيك على ما يعينك، وإياك ومقاعد األسواق فإ

وال تسافر يف يوم مجعٍة حىت تشهد الصالة إال فاصالًَ يف . فإنَّ ذلك من أبواب الشكر. من فضلت عليه
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وخادع . وأطع اهللا يف مجيع أمورك فإنَّ طاعة اهللا فاضلةٌ على ما سواها. سبيل اهللا، أو يف أمٍر تعذر به
وخذ عفوها ونشاطها إال ما كان مكتوباً عليك من الفريضة . بادة، وارفق ا وال تقهرهانفسك يف الع

وإياك أن يرتل بك املوت وأنت آبق من ربك يف طلب الدنيا . فإنه ال بد من قضائها وتعاهدها عند حملِّها
ملحق بالشر اق فإنَّ الشراك ومصاحبة الفسحباءهووقِّر اهللا وأحبب أ. وإي . ه جندواحذر الغضب فإن

  .والسالم. عظيم من جنود إبليس

ومن كتاٍب له عليه السالم إىل سهل بن حنيف األنصاري وهو عامله على املدينة يف معىن قوٍم من أهلها 
  .حلقوا مبعاوية

من عددهم ويذهب أما بعد فقد بلغين أنَّ رجاالً ممن قبلك يتسلَّلون إىل معاوية فال تأسف على ما يفوتك 
فكفى مل غياً ولك منهم شافياً فرارهم من اهلدى واحلق وإيضاعهم إىل العمى واجلهل، . عنك من مددهم

وإنما هم ألهل دنيا مقبلون عليها ومهطعون إليها، قد عرفوا العدل ورأوه ومسعوه ووعوه، وعلموا أنَّ 
  . هلم وسحقاًالناس عنده يف احلق أسوةٌ فهربوا إىل األثرة فبعداً

وإنا لنطمع يف هذا األمر أن يذلِّل اهللا لنا صعبه ويسهل لنا . إنهم واهللا مل ينفروا من جوٍر ومل يلحقوا بعدٍل
  .والسالم. حزنه إن شاء اهللا

  :من كتاب له عليه السالم إلى المنذر بن الجارود العبدي وقد خان في بعض ما واله من أعماله

    

 صالح أبيك غرين منك، وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله، فإذا أنت فيما رقِّي إيلَّ عنك أما بعد فإنَّ
ال تدع هلواك انقياداً، وال تبقي آلخرتك عتاداً، تعمر دنياك خبراب آخرتك، وتصل عشريتك بقطيعة 

فتك فليس بأهٍل ومن كان بص. ولئن كان ما بلغين عنك حقّاً جلمل أهلك وشسع نعلك خري منك. دينك
أن يسد به ثغر، أو ينفذ به أمر، أو يعلى له قدر أو يشرك يف أمانٍة، أو يؤمن على خيانٍة فأقبل إيلَّ حني 

  .يصلك كتايب هذا إن شاء اهللا

إنه لنظَّار يف عطفيه خمتالٌ يف برديه تفَّالٌ يف " واملنذر هذا هو الذي قال فيه أمري املؤمنني عليه السالم
  ".اكيه شر

 من كتاب له عليه السالم إلى عبد اهللا بن العباس

يوم لك ويوم : واعلم بأنَّ الدهر يومان. أما بعد فإنك لست بسابٍق أجلك وال مرزوٍق ما ليس لك
  .عليك، وأنَّ الدنيا دار دوٍل، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك مل تدفعه بقوتك
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يه السالم إلى معاويةمن كتاب له عل   

وإنك إذ حتاولين . أما بعد فإني على التردد يف جوابك واالستماع إىل كتابك ملوهن رأيي وخمطئٌ فراسيت
ال يدري أله ما . أو املتجير القائم يبهظه مقامه. األمور وتراجعين السطور كاملستثقل النائم تكذبه أحالمه

وأقسم باهللا إنه لوال بعض االستبقاء لوصلت إليك مني قوارع . ه بك شبيهولست به، غري أن. يأيت أم عليه
واعلم أنَّ الشيطان قد ثبطك عن أن تراجع أحسن أمورك وتأذن ملقال . تقرع العظم ولس اللحم

  .نصيحتك

نقل من خط هشام بن الكلبي من حلف له عليه السالم كتبه بين ربيعة واليمن :  

حاضرها وباديها، أنهم على كتاب اهللا يدعون : حاضرها وباديها، وربيعة: يه أهل اليمنهذا ما اجتمع عل
ال يشترون به مثناً وال يرضون به بدالً، وأنهم يد واحدةٌ . إليه ويأمرون به وجييبون من دعا إليه وأمر به

م ملعتبة عاتٍب وال ال ينقضون عهده. أنصار بعضهم لبعٍض، دعوم واحدةٌ. على من خالف ذلك وتركه
على ذلك شاهدهم وغائبهم، وحليمهم . لغضب غاضٍب، وال الستذالل قوٍم قوماً وال ملسبة قوٍم قوماً

وكتب . مثَّ إنَّ عليهم بذلك عهد اهللا وميثاقه إنَّ عهد اهللا كان مسؤوالً. وسفيههم وعاملهم، وجاهلهم
  .علي بن أيب طالٍب

من عبد اهللا : اوية يف أول ما بويع له، ذكره الواقدي يف كتاب اجلملومن كتاٍب له عليه السالم إىل مع
  .علي أمري املؤمنني إىل معاوية بن أيب سفيان

واحلديث طويلٌ، . أما بعد فقد علمت إعذاري فيكم وإعراضي عنكم حىت كان ما البد منه وال دفع له
  . قبلك وأقبل إيلَّ يف وفٍد من أصحابكوالكالم كثري، وقد أدبر ما أدبر وأبل ما أقبل، فبايع من

  ومن وصية له عليه السالم لعبد اهللا بن العباس عند استخالفه إياه على البصرة

واعلم أنَّ ما قربك من . سع الناس بوجهك وجملسك وحكمك، وإياك والغضب فإنه طريةٌ من الشيطان
  .اراهللا يباعدك من النار، وما باعدك من اهللا يقربك من الن

  :ومن وصية له عليه السالم لعبد اهللا بن العباس لما بعثه لالحتجاج على الخوراج

ال ختاصمهم بالقرآن فإنَّ القرآن محالٌ ذو وجوٍه تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن جيدوا 
  .عنها حميصاً

: كمني ذكره سعيد بن حيىي األمويومن كتاٍب له عليه السالم إىل أيب موسى الشعري جواباً يف أمر احل
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فإنَّ الناس قد تغير كثري مهم عن كثٍري من حظِّهم فمالوا مع الدنيا ونطقوا باهلوى، وإني نزلت من هذا 
األمر مرتالً معجباً اجتمع به أقوام أعجبتهم أنفسهم، فإني أداوي منهم قرحاً أخاف أن يكون علقاً، 

ى مجاعة أمة حممٍد صلَّى اهللا عليه وآله وألفتها مني أبتغي بذلك حسن  أحرص عل- فاعلم -وليس رجلٌ 
 الثواب وكرم املآب وسأيف بالذي وأيت على نفسي وإن تغريت عن صاحل ما فارقتين عليه، فإنَّ الشقي

أصلحه من حرم نفع ما أويت من العقل والتجربة، وإني ألعبد أن يقول قائلٌ بباطٍل، وأن أفسد أمراً قد 
  .والسالم. اهللا، فدع ما ال تعرف فإنَّ شرار الناس طائرون إليك بأقاويل السوء

 من كتاب له عليه السالم لما استخلف إلى أمراء األجناد

  .أما بعد فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس احلق فاشتروه، وأخذوهم بالباطل فافتدوه
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مؤمنينباب المختار من حكم أمير ال  

    

عليه السالم ومواعظه ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله والكالم القصير الخارج في 
  سائر أغراضه

  .ال ظهر فيركَب، وال ضرع فيحلَب: كن يف الفتنة كابن اللبون: قال عليه السالم

ن ضرِه، وهانت عليه أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورِضي بالذُلِّ من كَشف ع: وقال عليه السالم
هعليها لسان رنفسه من أم.  

البخلُ عار، واجلُنب منقصة، والفقر يخرس الفَِطن عن حجِتِه، واملُِقلُّ غريب يف بلدته، : وقال عليه السالم
  .والعجز آفةٌ، والصرب شجاعة، والزهد ثروة، والورع جنةٌ

  .، والعلم وارثةٌ كرميةٌ، واآلداب حللٌ جمددةٌ، والفكر مرآةٌ صافيةِنعم القرين الرضى: وقال عليه السالم

صدر العاقل صندوق سره، والبشاشة حبالةُ املودة، واالحتمالُ قرب العيوب أو واملساملة : وقال عليه السالم
  .ِخباء العيوب، ومن رِضي عن نفسه كَثُر الساخط عليه

  .ِجح، وأعمال العباد يف عاِجلهم نصب أعينهم يف آجلهمالصدقة دواء من: وقال عليه السالم

  .اعجبوا هلذا اإلنسان ينظر ِبحٍم، ويتكلم بلحٍم، ويسمع بعظٍم، ويتنفس من خرٍم: وقال عليه السالم

  .إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته حماسن غريه، وإذا أدبرت عنه سلبته حماسن نفسه: وقال عليه السالم

  .خالطوا الناس خمالطة إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم: موقال عليه السال

  .إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه: وقال عليه السالم

  .أعجز الناس من عجز عن اكتساب اإلخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم: وقال عليه السالم

  .وصلت إليكم أطراف النعم فال تنفروا أقصاها بقلة الشكرإذا : وقال عليه السالم

  .من ضيعه األقرب أتيح له األبعد: وقال عليه السالم

  .ما كل مفتون يعاتب: وقال عليه السالم

  .تِذلُّ األمور للمقادير حىت يكون احلتف يف التدبري: وقال عليه السالم

يروا الشيب وال تشبهوا باليهودغ" يه وسلم وسئل عليه السالم عن قول الرسول صلى اهللا عل   
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إمنا قال صلى اهللا عليه وآله ذلك والدين قُلٌ، فأما اآلن وقد اتسع نطاقه وضرب جبرائه : فقال عليه السالم
. فامرؤ وما اختار  

خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل: في الذين اعتزلوا القتال معه: وقال عليه السالم .  

  .من جرى يف عنان أمِلِه عثَر بأجله: وقال عليه السالم

  .أقيلوا املروءات عثرام فما يعثُر منهم عاثر إال ويد اهللا بيده يرفعه: وقال عليه السالم

  .قُِرنِت اهليبة باخليبة، واحلياء باحلرمان، والفرصة متر مر السحاب فانتهزوا فرص اخلري: وقال عليه السالم

 فإن أعطيناه وإال ركبنا أعجاز اإلبل، وإن طال السرى وهذا من لطيف الكالم لنا حق: وقال عليه السالم
وفصيحه، ومعناه أنا إن مل نعط حقَّنا كُنا أذالء وذلك أن الرديف يركب عجز البعري كالعبد واألسري ومن 

  .جيري جمرامها

  .من أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه: وقال عليه السالم

  . من كفارات الذنوب العظام إغاثة امللهوف والتنفيس عن املكروب:وقال عليه السالم

  .يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره: وقال عليه السالم

  .ما أضمر أحد شيئاً إال ظهر يف فلتات لسانه وصفحات وجهه: وقال عليه السالم

  .إمش بدائك ما مشى بك: وقال عليه السالم

  .أفضل الزهد إخفاء الزهد: قال عليه السالمو

  .إذا كُنت فيإدباٍر واملوت يف إقباٍل فما أسرع امللتقى: وقال عليه السالم

  .احلذر احلذر، فواهللا لقد ستر حىت كأنه قد غفر: وقال عليه السالم

    

هاد، والصرب منها على على الصرب واليقني والعدل واجل: اإلميان على أربع دعائم: وسِئلَ عن اإلميان فقال
فمن اشتاق إىل اجلنة سال عن الشهوات، ومن أشفق . على الشوق والشفق والزهد والترقُّب: أربع شعٍب

. من النار اجتنب احملرمات، ومن زِهد يف الدنيا استهان باملصيبات، ومن ارتقب املوت سارع إىل اخلريات

فمن . نة، وتأوِل احلكمة، وموعظة العربة، وسنِة األولنيعلى تبصرة الفط: واليقني منها على أربع شعٍب
تبصر يف الفطنة تبينت له احلكمة، ومن تبينت له احلكمة عرف العربة، ومن عرف العربة فكأمنا كان من 

. على غائِص الفَهِم، وغور الِعلِم، وزهرة احلُكِم، ورساخة اِحللِم: والعدل منها على أربع شعٍب. األولني

فَِهم عِلم غور الِعلِم، ومن علم غور الِعلِم صدر عن شرائع احلُكِم، ومن حلُم مل يفَرط يف أمره وعاش فمن 
على األمر باملعروف، والنهي على املنكر، والصدق يف : واجلهاد منها على أربع شعٍب. يف الناس محيداً
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ر املؤمنني، ومن ى عن املنكر أرغم أنوف املواطن، وشنآن الفاسقني، فمن أمر باملعروف شد ظهو
املنافقني، ومن صدق يف املواطن قضى ما عليه، ومن شِنئَ الفاسقني وغَِضب هللا غَِضب اهللا له وأرضاه يوم 

  .القيامة

على التعمق والتنازع والزيِغ والشقاق، فمن تعمق مل ينب إىل : الكفر على أربع دعائم: وقال عليه السالم
ق ومن كثر نزاعه باجلهل دام عماه عن احلق، ومن زاغ ساءت عنده احلسنة وحسنت عنده السيئة احل

والشك على . وسِكر سكر الضاللة، ومن شاق وعرت عليه طرقه وأعضل عليه أمره، وضاق عليه خمرجه
ومن هابه ما .  مل يصبح ليلهعلى التماري واهلول والتردد واالستسالم، فمن جعل املراء ديدناً: أربع شعٍب

بني يديه نكص على عقبيه، ومن تردد يف الريب وطئته سنابك الشياطني، ومن استسلم هللكة الدنيا 
واآلخرة هلَك فيهما وبعد هذا كالم تركنا ذكره خوف اإلطالة واخلروج عن الغرض املقصود يف هذا 

  .الكتاب

  .اعل الشر شر منهفاعل اخلري خري منه، وف: وقال عليه السالم

  .وكن مقَدراً وال تكن مقَتراً. كن مسحاً وال تكن مبراً: وقال عليه السالم

  .أشرف الغىن ترك املُىن: وقال عليه السالم

  .من أسرع إىل الناس مبا يكرهون قالوا فيه مبا ال يعلمون: وقال عليه السالم

  .من أطال األمل أساء العمل: وقال عليه السالم

ما هذا : وقد لقيه عند مسريه إىل الشام دهاقني األنبار فترجلو له واشتدوا بني يديه: وقال عليه السالم
وإنكم لتشقُّون به . واهللا ما ينتفع ذا أمراؤكم: فقال. خلُق منا نعظِّم به أمراءنا: الذي صنعتموه ؟ فقالوا

 أخسر املشقة وراءها العقاب، واربح الدعة معها على أنفسكم يف دنياكم وتشقون به يف آخرتكم، وما
  .األمان من النار

أغىن الغىن : يا بين احفظ عين أربعاً وأربعاً ال يضرك ما عملت معهن: وقال عليه السالم البنه احلسن
قة يا بين إياك ومصاد. وأكرم احلَسِب حسن اخلُلُِق. وأوحش الوحشة العجب. وأكرب الفقر احلُمق. العقل

وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك . األمحق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك
وإياك ومصادقة الكذَّاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد . ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه

  .عليك القريب

  .لفرائضال قُربة بالنوافل إذا أضرت با: وقال عليه السالم

. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب األمحق وراء لسانه وهذا من املعاين العجيبة الشريفة: وقال عليه السالم

واملراد به أن العاقل ال يطلق لسانه إال بعد مشاورة الروية ومؤامرة الفكرة، واألمحق تسِبق حذَفات لسانه 
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سان العاقل تابع لقلبه، وكأن قلب األمحق تابع فكأن ل. وفلتات كالمه مراجعة فكره ومماخضة رأيه
  .للسانه

قلب األمحق يف ِفيِه، ولسان العاقل يف قلبه، : وقد روى عنه عليه السالم هذا املعىن بلفٍظ آخر وهو قوله
جعل اهللا ما كان من شكواك حظاً لسيئاتك، فإن : ومعنامها واحد وقال لبعض أصحابه يف علٍة اعتلها

وإمنا األجر يف القول باللسان والعمل . ه ولكنه حيط السيئات، وحيتها حت األوراقاملرض ال أجر في
  .وإن اهللا سبحانه يدِخلُ بصدق النية والسريرة الصاحلة من يشاء من عباده اجلنة. باأليدي واألقدام

    

ألن العوض صدق عليه السالم إن املرض ال أجر فيه، ألنه من قبيل ما يستحق عليه العوض، : وأقول
يستحق على ما كان يف مقابلة فعل اهللا تعاىل بالعبد من اآلالم واألمراض وما جيري جمرى ذلك، واألجر 
والثواب يستحقان على ما كان يف مقابلة فعل العبد، فبينهما فرق قد بينه عليه السالم كما يقتضيه علمه 

  .الثاقب ورأيه الصائب

رحم اهللا خباب بن األرت فلقد اسلم راغباً، وهاجر طائعاً، وقَِنع وقال عليه السالم يف ذكر خباٍب ي
  .بالكفاف، ورِضي عن اهللا وعاش جماهداً

  .طوىب ملن ذكر املعاد، وعمل للحساب، وقَِنع بالكفاف، ورِضي عن اهللا: وقال عليه السالم

ولو صببت الدنيا . أبغضينلو ضربت خيشوم املؤمن بسيفي هذا على أن يبغضين ما : وقال عليه السالم
وذلك أنه قُِضي فانقضى على لسان النيب األمي صلى اهللا عليه . جبماا على املنافق على أن حيبين ما أحبين

  ".يا علي ال يبغضك مؤمن وال حيبك منافق : " وآله أنه قال

  .سيئةٌ تسوءك خري عند اهللا من حسنة تعجبك: وقال عليه السالم

وعفته . وصدقه على قدر مروءته وشجاعته على قدر أنفته. قدر الرجل على قدر مهته:  السالموقال عليه
  .على قدر غريته

  .والرأي بتحصني األسرار. واحلزم بإجالة الرأي. الظفر باحلزم: وقال عليه السالم

  .احذروا صولة الكرمي إذا جاع واللئيم إذا شبع: وقال عليه السالم

  .قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه: وقال عليه السالم

  .عيبك مستور ما أسعدك جدك: وقال عليه السالم

  .أوىل الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة: وقال عليه السالم

  .السخاء ما كان ابتداًء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم: وقال عليه السالم

  .وال مرياث كاألدب وال ظهري كاملشاورة. وال فقر كاجلهل. ال غىن كالعقل: وقال عليه السالم
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  .صرب على ما تكره، وصرب عما حتب: الصرب صربان: وقال عليه السالم

  .والفقر يف الوطن غُربةٌ. الغىن يف الغربة وطن: وقال عليه السالم

  .القناعة مالٌ ال ينفد: وقال عليه السالم

تحية فحي بأحسن منها، وإذا أُسديت إليك يد فكافئها مبا يرىب عليها، إذا حييت ب: وقال عليه السالم
  .والفضل مع ذلك للبادئ

  .املال مادةُ الشهوات: وقال عليه السالم

  .من حذَّرك كمن بشرك: وقال عليه السالم

  .اللسان سبع إن خلِّي عنه عقر: وقال عليه السالم

  .ة اللبسةاملرأة عقرب حلو: وقال عليه السالم

  .الشفيع جناح الطالب: وقال عليه السالم

  .أهل الدنيا كركٍب يسار م وهم نيام:وقال عليه السالم

  .فَقد األحبِة غربة: وقال عليه السالم

  .فوت احلاجة أهون من طلبها إىل غري أهلها: وقال عليه السالم

  .قل منهال تستِح من إعطاء القليل فإن احلرمان أ: وقال عليه السالم

  .العفاف زينة الفقر: وقال عليه السالم

  .إذا مل يكن ما تريد فال تبل ما كنت: وقال عليه السالم

  .ال ترى اجلاهل إال مفِرطاً أو مفرطاً: وقال عليه السالم

  .إذا متَّ العقلُ نقص الكالم: وقال عليه السالم

 اآلمال، ويقرب املنية، ويباعد اُألمنية، من ظفر به نصب، الدهر يخِلق األبدان، ويحدد: وقال عليه السالم
  .ومن فاته تعب

وليكن تأديبه بسريته . من نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غريه: وقال عليه السالم
  .ومعلم نفسه ومؤدا أحق باإلجالل من معلم الناس ومؤدم. قبل تأديبه بلسانه

  .نفَس املرء خطاه إىل أجله: وقال عليه السالم

  .كلُّ معدوٍد منقٍض وكل متوقٍِّع آٍت: وقال عليه السالم

  .إن األمور إذا اشتبهت اعترب آخرها بأوهلا: وقال عليه السالم

 فأشهد لقد: ومن خرب ضرار بن ضمرة الضبايب عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أمري املؤمنني، قال

رأيته يف بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله، وهو قائم يف حمرابه قابض على حليته، يتمامل متامل 
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ال حان . يا دنيا يا دنيا إليك عني، أَِبي تعرضت، أم إيلَّ تشوقِت: السليم، ويبكي بكاء احلزين ويقول
فعيشك قصري، وخطرِك . جعة فيهاقد طلقتك ثالثاً ال ر. ال حاجة يل فيك. هيهات غري غريي. حينك

وأملك حقري ،آه من قلة الزاد، وطول الطرق، وبعد السفر، وعظيم املورد. يسري.  

ومن كالٍم له عليه السالم للسائل ملا سأله أكان مسرينا إىل الشام بقضاٍء من اهللا وقدٍر بعد كالٍم طويٍل 
    : خمتاره

ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعد . اًوحيك لعلك ظننت قضاًء الزماً وقدراً حامت
إن اهللا سبحانه أمر عباده ختيرياً، واهم حتذيراً، وكلف يسرياً ومل يكلف عسرياً، وأعطى على . والوعيد

 القليل كثرياً، ومل يعص مغلوباً، ومل يطع مكرهاً، ومل يرسل األنبياء لعباً، ومل يرتل الكتب للعباد عبثاً، وال

  ".ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار " خلق السموات واألرض وما بينهما باطالً 

خذ احلكمة أنى كانت، فإن احلكمة تكون يف صدر املنافق فتلجلج يف صدره حىت : وقال عليه السالم
  .خترج فتسكن إىل صواحبها يف صدر املؤمن

  . فخذ احلكمة ولو من أهل النفاقاحلكمة ضالة املؤمن،: وقال عليه السالم

قيمة كلِّ امرِئ ما حينه وهذه الكلمة اليت ال تصاب هلا قيمة، وال توزن ا حكمة، وال : وقال عليه السالم
  .تقرن إليها كلمة

ال يرجون أحد منكم . أوصيكم خبمٍس لو ضربتم إليها آباط اإلبل لكانت لذلك أهالً: وقال عليه السالم
وال يستحني أحد إذا .  خيافن إال ذنبه وال يستحني أحد إذا سئل عما ال يعلم أن يقول ال أعلمإال ربه، وال

وعليكم بالصرب فإن الصرب من اإلميان كالرأس من اجلسد، وال خري يف جسد ال . مل يعلم الشيء أن يتعلمه
  .رأس معه، وال يف إميان ال صرب معه

  .أنا دون ما تقول وفوق ما يف نفسك: ثناء عليه وكان له متِهماًلرجٍل أفرط يف ال: وقال عليه السالم

  .بقية السيف أبقى عدداً وأكثر ولداً: وقال عليه السالم

  .من ترك قول ال أدري أُصيبت مقاتله: وقال عليه السالم

  .رأي الشيخ أحب إيلَّ من جلِد الغالم وروى من مشهد الغالم: وقال عليه السالم

  .عجبت ملن يقنط ومعه االستغفار:  السالموقال عليه

كان يف األرض أمانان من عذاب اهللا : وحكى عنه أبو جعفر حممد بن علي الباقر عليهما السالم أنه قال
. أما األمان الذي رفع فهو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وقد رفع أحدمها فدونكم اآلخر فتمسكوا به

وما كان اهللا ليعذِّم وأنت فيهم وما كان معذِّم وهم : " قال تعاىلوأما األمان الباقي فاالستغفار 
  .وهذا من حماسن االستخراج ولطائف االستنباط". يستغفرون 
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من أصلح ما بينه وبني اهللا أصلح اهللا ما بينه وبني الناس ومن أصلح أمر آخرته اصلح :وقال عليه السالم
  .اعظٌ كان عليه من اهللا حافظٌومن كان له من نفسه و. اهللا له أمر دنياه

الفقيه كلُّ الفقيه من مل يقنط الناس من رمحة اهللا، ومل يؤيسهم من روح اهللا، ومل : وقال عليه السالم
  .يؤمنهم من مكر اهللا

  .إن هذه القلوب متلُّ كما متلُّ األبدان، فابتغوا هلا طرائف احلكم: وقال عليه السالم

  .لم ما وقف على اللسان، وارفعه ما ظهر يف اجلوارح واألركانأوضع الع: وقال عليه السالم

ال يقولن أحدكم اللهم إين أعوذ بك من الفتنة ألنه ليس أحد إال وهو مشتملٌ على : وقال عليه السالم
واعلموا أمنا أموالكم : " فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضالت الفنت، فإن اهللا سبحانه يقول

ومعىن ذلك أنه خيتربهم باألموال واألوالد ليتبني الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن  ". وأوالدكم فتنة
كان سبحانه أعلم م من أنفسهم، ولكن لتظهر األفعال اليت ا يستحق الثواب والعقاب، ألن بعضهم 

ب ما مسع منه يف حيب الذكور ويكره اإلناث، وبعضهم حيب تثمري املال ويكره انثالم احلال وهذا من غري
  .التفسري

ليس اخلري أن يكثر مالك وولدك، ولكن اخلري أن يكثر علمك ويعظم : وسئل عن اخلري ما هو؟ فقال
حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت محدت اله، وإن أسأت استغفرت اهللا، وال خري يف 

  . ورجل يسارع إىل اخلرياترجل أذنب ذنوباً فهو يتداركها بالتوبة،: الدنيا إال لرجلني

  .وكيف يقلُّ ما يتقبلُ. ال يقل عملٌ مع التقوى: وقال عليه السالم

إن أوىل الناس بإبراهيم للذين " مث تال . إنَّ أوىل الناس باألنبياء أعلمهم مبا جاءوا به: وقال عليه السالم
  ".اتبعوه وهذا النيب والذين آمنوا 

  .طاع اهللا وإن بعدت حلمته، وإنَّ عدو حممٍد من عصى اهللا وإن قربت قرابتهإن ويلَّ حممٍد من أ: مث قال

  .نوم على يقني خري من صالٍة يف شك: وقد مسع رجالً من احلرورية يتهجد ويقرأ فقال

  .إعقلوا اخلرب إذا مسعتموه عقل رعايٍة ال عقل روايٍة فإن رواة العلم كثري ورعاته قليلٌ: وقال عليه السالم

    : إنا هللا وإنا إليه راجعون، فقال عليه السالم: ومسع رجالً يقول

  .وإنا إليه راجعوه إقرار على أنفسنا باهللك: وقولنا. إنا هللا إقرار على أنفسنا بامللك: إن قولنا

رياً مما اللهم إنك أعلم يب من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلنا خ: ومدحه قوم يف وجهه فقال
  .يظنون، واغفر لنا ما ال يعلمون

باستصغارها لتعظم، وباستكتامها لتظهر، : ال يستقيم قضاء احلوائج إال بثالث: وقال عليه السالم
  .وبتعجيلها لتهنؤ
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وقال عليه السالم يأيت على الناس زمان ال يقرب فيه إال املاحل، وال يظرف فيه إال الفاجر، وال يضعف 
فعند ذلك يكون . والعبادة استطالة على الناس. وصله الرحم مناً. يعدن الصدقة فيه غُرماً. املنصففيه إال 

  .السلطان مبشورة النساء وإمارة الصبيان وتدبري اخلصيان

  .خيشع له القلب، وتذل به النفس، ويقتدي به املؤمنون: ورِؤي عليه إزار خلَق مرفوع فقيل يف ذلك فقال

إن الدنيا واآلخرة عدوان متفاوتان وسبيالن خمتلفان فمن أحب الدنيا وتوالها ابغض : السالموقال عليه 
ومها مبرتلة املشرق واملغرب وماٍش بينهما، كلما قرب من واحد بعد من اآلخر، ومها . اآلخرة وعاداها

  .بعد ضرتان

قد خرج من فراشه فنظر يف النجوم، وعن نوٍف البكايل قال رأيت أمر املؤمنني عليه السالم ذات ليلة و
طوىب للزاهدين يف : أراقد أنت أم رامق فقلت بل رامق يا أمري املؤمنني، قال يا نوف: فقال يل يا نوف

أولئك قوم اختذوا األرض بساطاً، وتراا فراشاً، وماءها طيباً، والقرآن شعاراً، . الدنيا الراغبني يف اآلخرة
يا نوف إن داود عليه السالم قام يف مثل هذه . الدنيا قرضاً على منهاج املسيحمث قرضوا . والدعاء دثاراً

إا ساعة ال يدعو فيها عبد إال استجيب له إال أن يكون عشاراً أو عريفاً أو : الساعة من الليل فقال
إن :  وقد قيل أيضاً- وهي الطبل - أو صاحب كوبٍة - وهي الطنبور -شرطياً أو صاحب عرطبٍة 

. لعرطبة الطبل، والكوبة الطنبورا  

إن اهللا افترض عليكم الفرائض فال تضيعوها، وحد لكم حدوداً فال تعتدوها، واكم : وقال عليه السالم
  .عن أشياء فال تنتهكوها وسكت لكم عن أشياء ومل يدعها نسياناً فال تتكلفوها

ح دنياهم إال فتح اهللا عليهم ما هو أضر ال يترك الناس شيئاً من أمر دينهم الستصال: وقال عليه السالم
  .منه

  .رب عاٍمل قد قتله جهله وعلمه معه ال ينفعه: وقال عليه السالم

وله مواد من . لقد علِّق بنياط هذا اإلنسان بضعةٌ هي اعجب ما فيه وذلك القلب: وقال عليه السالم
وإن . وإن هاج به الطمع أهلكه احلرص. عفإن سنح له الرجاء أذلَّه الطم. احلكمة وأضداد من خالفها

وإن ناله . وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ وإن أسعده الرضى نسي التحفُّظ. ملكه اليأس قتله السف
وإن أصابته مصيبة . وإن أفاد ماالً أطغاه الغىن. وإن اتسع له األمن استلبته الِغرة. اخلوف شغله احلذر

وإن أفرط به الشبع . وإن جهده اجلوع قعد به الضعف. اقة شغله البالءوإن عضته الف. فضحه اجلزع
وكلُّ إفراٍط له مفسد كظَّته البطنة فكلُّ تقصٍري به مضر.  

  .حنن النمرقة الوسطى ا يلحق التايل، وإليها يرجع الغايل: وقال عليه السالم

  .ال يضارع وال يتِبع املطامعال يقيم أمر اهللا سبحانه إال من ال يصانع و: وقال عليه السالم
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وقد تويفَّ سهل بن حنيف األنصاري بالكوفة بعد مرجعه معه من صفني وكان من : وقال عليه السالم
أحب الناس إليه لو أحبين جبلٌ لتهافت معىن ذلك أن احملنة تغلظ عليه فتسرع املصائب إليه، وال يفعل 

من أحبنا أهل البيت فليستعد : ار، وهذا ِمثل قوله عليه السالمذلك إال باألتقياء األبرار واملصطفني األخي
  .للفقر جلباباً وقد يؤول ذلك على معىن آخر ليس هذا موضع ذكره

وال كرم . وال عقل كالتدبري. وال وحدة أوحش من العجب. ال مال أعود من العقل: وقال عليه السالم
. وال جتارة كالعمل الصاحل. وال قائد كالتوفيق. ث كاألدبوال مريا. وال قرين كحسن اخلُلُق. كالتقوى

وال . وال علم كالتفكر. وال زهد كالزهد يف احلرام. وال ورع كالوقوف عند الشبهة. وال ربح كالثواب
وال شرف كالعلم وال مظاهرة . وال حسب كالتواضع. وال إميان كاحلياء والصرب. عبادة كأداء الفرائض

  .ةأوثق من املشاور

إذا استوىل الصالح على الزمان وأهله مث أساء رجلٌ الظن برجٍل مل تظهر منه خزيةٌ فقد : وقال عليه السالم
  .وإذا استوىل الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجلٌ الظن برجٍل فقد غرر. ظلم

    

ون من يفىن ببقائه، ويسقم كيف يك: كيف جندك يا أمري املؤمنني، فقال عليه السالم: وقيل له عليه السالم
  .بصحته، ويؤتى من مأمنه

وما . ومفتوٍن حبسن القول فيه. كم من مستدرٍج باإلحسان إليه، ومغرور بالستر عليه: وقال عليه السالم
  .ابتلى اهللا أحداً مبثل اإلمالء له

  .هلك يفَّ رجالن مِحب غاٍل ومبغض قاٍل: وقال عليه السالم

  .اعة الفرصة غُصةٌإذ: وقال عليه السالم

يهوي إليها الغر اجلاهل . مثل الدنيا كمثل احلية لين مسها والسم الناقع يف جوفها: وقال عليه السالم
  .وحيذرها ذو اللب العاقل

أما بنو خمزوٍم فرحيانة قريٍش نِحب حديث رجاهلم والنكاح يف : عن قريش فقال: وسئل عليه السالم
وأما حنن فأبذل ملا يف أيدينا، وأمسح . نو عبد مشٍس فأبعدهم رأياً وأمنعها ملا وراء ظهورهموأما ب. نسائهم

  .وحنن أفصح وأنصح وأصبح. عند املوت بنفوسنا، وهم أكثر وأمكر وأنكر

عمٍل تذهب لذَّته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤونته ويبقى : شتان ما بني عملني: وقال عليه السالم
  .أجره

وكأنَّ احلق فيها . جنازةً فسمع رجالً يضحك فقال عليه السالم كأنَّ املوت فيها على غرينا كُِتبوتبع 
وكأنَّ الذي نرى من األموات سفر عما قليٍل إلينا راجعون، نبوئُهم أجداثهم ونأكل . على غرينا وجب
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  .تراثهم مثَّ قد نسينا كلَّ واعٍظ وواعظٍة ورمينا بكلِّ جائحٍة

طوىب ملن ذلَّ يف نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت خليقته وأنفق الفضل : وقال عليه السالم
أقول " من ماله، وأمسك الفضل من لسانه، وعزل عن الناس شره، ووسعته السنةُ، ومل ينسب إىل البدعة، 

  ".لذي قبله ومن الناس من ينسب هذا الكالم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وكذلك ا

  .غريةُ املرأة كُفر وغريةُ الرجِل إميانٌ: وقال عليه السالم

. والتسليم هو اليقني. اإلسالم هو التسليم. ألنسنب اإلسالم نسبةً مل ينسبها أحد قبلي: وقال عليه السالم

  .واألداء هو العمل الصاحل. واإلقرار هو األداء. والتصديق هو اإلقرار. واليقني هو التصديق

فيعيش . عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغىن الذي إياه طلب: وقال عليه السالم
وعجبت للمتكرب الذي كان باألمس نطفة . وحياسب يف اآلخرة حساب األغنياء. يف الدنيا عيش الفقراء

ي املوت وهو يرى وعجبت ملن نِس. وعجبت ملن شك يف اهللا وهو يرى خلق اهللا. ويكون غداً جيفةً
وعجبت لعامٍر دار الفناء وتارك دار . وعجبت ملن أنكر النشأة األخرى وهو يرى النشأة األوىل. املوتى
  .البقاء

  .من قصر يف العمل ابتلي باهلم وال حاجة هللا فيمن ليس هللا يف ماله ونفسه نصيب: وقال عليه السالم

أوله . له، وتلقَّوه يف آخره فإنه يفعل يف األبدان كفعله يف األشجارتوقَّوا الربد يف أو: وقال عليه السالم
  .يحرق وآخره يروق

  .ِعظَم اخلالق عندك يصغر املخلوق يف عينك: وقال عليه السالم

وقد رجع من صفني فأشرف على القبور بظاهر الكوفة يا أهل الديار املوحشة واحملال : وقال عليه السالم
يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة يا أهل الوحشة أنتم لنا فرطٌ سابق . يا أهل التربة. قبور املظلمةاملقفرة، وال

كنت. وحنن لكم تبع الحقكحت. أما الدور فقد سهذا . وأما األموال فقد قسمت. وأما األزواج فقد ن
هلم يف الكالم ألخربوكم أنَّ أما لو أُِذنَ : خرب ما عندنا فما خرب ما عندكم ؟ مث التفت إىل أصحابه فقال

  .خري الزاد التقوى

    

. أيها الذام للدنيا املغتر بغرورها، املخدوع بأباطيلها مثَّ تذمها: وقال عليه السالم وقد مسع رجالً يذم الدنيا

تك ؟ أمبصارع أنت املتجرم عليها أم هي املتجرمة عليك؟ مىت استهوتك أم مىت غر. أتغتر بالدنيا مثَّ تذمها
تبغي هلم . وكن مرضت بيديك. آبائك من البلى؟ أم مبضاجع أمهاتك حتت الثرى ؟ كم علَّلت بكفَّيك

. ومل تدفع عنهم بقوتك. مل ينفع أحدهم إشفاقُك ومل تسعف فيه بطلبتك. الشفاء وتستوصف هلم األطباء

دٍق ملن صدقها، ودار عافية ملن فهم إن الدنيا دار ص. قد مثَّلت لك به الدنيا نفسك ومبصرعه مصرعك
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مسجد أحباء اهللا، ومصلَّى مالئكة اهللا، ومهبط . عنها،ودار ِغىن ملن تزود منها، ودار موعظٍة ملن أتعظَ ا
فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها، . اكتسبوا فيها الرمحة، ورحبوا فيها اجلنة. وحِي اهللا ومتجر أولياء اهللا

عت نفسها وأهلها فمثَّلت هلم ببالئها البالء، وشوقتهم بسرورها إىل السرور راحت ونادت بفراقها، ون
ترغيباً وترهيباً، وختويفاً وحتذيراً، فذمها رجال غداة الندامة، ومحدها آخرون يوم . بعافيٍة وابتكرت بفجيعة

  .ذكَّرم الدنيا فتذكروا، وحدثتهم فصدقوا، ووعظتهم فاتعظوا. القيامة

  .لدوا للموت، وامجعوا للفناء، وابنوا للخراب: إنَّ هللا ملَكاً ينادي يف كلِّ يوٍم: ليه السالموقال ع

رجلٌ باع فيها نفسه فأوبقها، ورحل : والناس فيها رجالن. الدنيا دار ممٍر إىل دار مقٍر: وقال عليه السالم
  .ابتاع نفسه فأعتقها

  . حيفظ أخاه يف ثالٍث يف نكبته، وغيبته ووفاتهال يكون الصديق صديقاً حىت: وقال عليه السالم

من أُعِطي الدعاء مل حيرم اإلجابة ومن أُعِطي التوبة مل : من أُعطي أربعاً مل يحرم أربعاً: وقال عليه السالم
حيرم القبول، ومن أُعِطي االستغفار مل حيرم املغفرة، ومن أُعِطي الشكر مل حيرم الزيادة وتصديق ذلك 

ومن يعمل " وقال يف االستغفار " أدعوين أستجب لكم "  اهللا تعاىل قال اهللا عز وجلَّ يف الدعاء كتاب
" لئن شكرمت ألزيدنكم " وقال يف الشكر " سوءاً أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفوراً رحيماً 

وبون من قريٍب فأولئك يتوب اهللا إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يت: وقال يف التوبة
  ".عليهم وكان اهللا عليماً حكيماً 

واحلج جهاد كلِّ ضعيٍف، ولكل شيٍء زكاةٌ، وزكاة البدن . الصالة قربان كلِّ تقٍي: وقال عليه السالم
  .الصيام، وجهاد املرأة حسن التبعل

  .استرتلوا الرزق بالصدقة: وقال عليه السالم

  .يقن باخللف جاد بالعطيةمن أ: وقال عليه السالم

  .ترتل املعونة على قدر املؤونة: وقال عليه السالم

  .ما أعال من اقتصد: وقال عليه السالم

  .قلة العيال أحد اليسارين والتودد نصف العقل: وقال عليه السالم

  .اهلم نصف اهلرم: وقال عليه السالم

  . ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط عملهومن. يرتل الصرب على قدر املصيبة: وقال عليه السالم

وكم من قائٍم ليس له من قيامه إال السهر . كم من صائٍم ليس له من صيامه إال الظمأ: وقال عليه السالم
  .حبذا نوم األكياس وإفطارهم. والعناء

  .بالدعاءسوسوا إميانكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا أمواج البالء : وقال عليه السالم
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أخذ بيدي أمري املؤمنني علي بن : ومن كالم له عليه السالم لكميل بن زياٍد النخعي قال كميل بن زياٍد
يا كميل إن هذه القلوب : أيب طالب عليه السالم فأخرجين إىل اجلبان، فلما أصحر تنفس الصعداء مث قال

عاملٌ رباينٌّ ومتعلِّم على سبيل جناٍة، ومهج ف: فاحفظ مين ما أقول لك، الناس ثالثةٌ. أوعية فخريها أوعاها
  .رعاع أتباع كلِّ ناعٍق مييلون مع كل ريٍح، مل يستضيئوا بنور العلم، ومل يلجأوا إىل ركٍن وثيٍق

املال تنقصه النفقة والعلم يزكو على . والعلم حيرسك وأنت حترس املال. يا كميل العلم خري من املال
  .ول بزوالهاإلنفاق، وصنيع املال يز

والعلم . به يكسب اإلنسان الطاعة يف حياته، ومجيل األحدوثة بعد وفاته. يا كميل العلم دين يدان به
  .حاكم واملال حمكوم عليه

    

أعيام مفقودة، وأمثاهلم يف . يا كميل هلك خزان األموال وهم أحياٌء، والعلماء باقون ما بقي الدهر
ا لعلماً مجاً وأشار إىل صدره لو أصبت له محلةً، بلى أصبت لقناً غري مأموٍن ها، إنَّ ههن. القلوب موجودة

عليه، مستعمالً آلة الدين للدنيا، ومستظهراً بنعم اهللا على عباده، وحبججه على أوليائه، أو منقاداً حلملة 
 ذاك، أو منهوماً أال الذا وال. احلق ال بصرية له يف أحنائه، ينقدح الشك يف قلبه ألول عارٍض من شبهٍة

أقرب شيٍء ما . باللذَِّة سلس القياد للشهوة، أو مغرماً باجلمع واالدخار ليسا من رعاة الدين يف شيٍء
  .األنعام السائمة، كذلك ميوت العلم مبوت حامليه

جج اهللا إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً لئال تبطُل ح. اللهم بلى، ال ختلو األرض من قائٍم هللا حبجٍة
حيفظ اهللا م حججه وبيناته . وكم ذا وأين أولئك أولئك واهللا األقلون عدداً واألعظمون قدراً. وبيناته

حىت يودعهم نظراءهم ويزرعوها يف قلوب أشباههم هجم م العلم على حقيقة البصرية، وباشروا روح 
جلاهلون وصحبوا الدنيا بأبداٍن أرواحها اليقني، واستالنوا ما استوعره املترفون، وأنسوا مبا استوحش منه ا

انصرف إذا . آه آه شوقاً إىل رؤيتهم. أولئك خلفاء اهللا يف أرضه والدعاة إىل دينه. معلَّقةٌ باحمللِّ األعلى
  .شئت

  .املرء خمبوٌء حتت لسانه: وقال عليه السالم

  .هلك امرؤ مل يعرف قدره: وقال عليه السالم

ال تكن ممن يرجو اآلخرة بغري العمل، ويرجي التوبة بطول : له أن يعظهلرجٍل سأ: وقال عليه السالم
إن أُعطي منها مل يشبع، وإن منع منها . يقول يف الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الراغبني. األمل

يحب . يأيتيعجز عن شكر ما أويت، ويبتغي الزيادة فيما بقي ينهي وال ينتهي ويأمر مبا ال . مل يقنع
يكره املوت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره . الصاحلني وال يعمل عملهم، ويبغض املذنبني وهو أحدهم
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إن أصابه . يعجب بنفسه إذا عويفَ ويقنط إذا ابتلى. إن سقم ظلَّ نادماً، وإن صح أِمن الهياً. املوت له
خياف . غلبه نفسه على ما تظن وال يغلبها على ما يستيقنت. بالٌء دعا مضطراً وإن ناله رخاٌء اعترض مغتراً

. إن استغىن بِطر وفُِتن، وإن افتقر قنط ووهن. ويرجو لنفسه بأكثر من عمله. على غريه بأدىن من ذنبه

وإن عرته حمنةٌ انفرج . يقصر إذا عمل، ويبالغ ذا سأل إن عرضت له شهوةٌ أسلف املعصية وسوًف التوبة
. فهو بالقول مِدلٌّ ومن العمل مقلٌّ. يصف العربة وال يعترب ويبالغ يف املوعظة وال يتعظ. ئط امللَِّةعن شرا

. خيشى املوت وال يبادر الفوت. يرى الغنم مغرماً، والغرم مغنماً. ينافس فيما يفىن، ويسامح فيما يبقى

فهو . من طاعته ما حيقر من طاعة غريهيستعظم من معصية غريه ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر 
داهنولنفسه م إليه من الذكر مع الفقراء. على الناس طاعن حيكم على غريه . اللغو مع األغنياء أحب

فهو يطاع ويعصي، ويستويف وال يويف، وخيشى . لنفسه وال حيكم عليها لغريه، ويرشد غريه ويغوي نفسه
  .خلقهاخللق يف غري ربه وال خيشى ربه يف 

ولو مل يكن يف هذا الكتاب إال هذا الكالم لكفي به موعظةً ناجعة وحكمةً بالغةً وبصريةً ملبصٍر وعربةً 
  .لناظٍر مفكِّر

  .لكلِّ امرٍئ عاقبةٌ حلوةٌ أو مرةٌ: وقال عليه السالم

  .لكلِّ مقبٍل إدباٍر وما أدبر كأن مل يكن: وقال عليه السالم

  .لصبور الظفر وإن طال به الزمانال يعدم ا: وقال عليه السالم

الراضي بفعل قوٍم كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخٍل يف باطن إمثان إمث العمل به : وقال عليه السالم
  .وإمث الرضى به

  .اعتصموا بالذمم يف أوتادها: وقال عليه السالم

  .عليكم بطاعة من ال تعذرون جبهالته: وقال عليه السالم

  .قد بصرمت إن أبصرمت، وقد هديتم إن اهتديتم وأمسعتم إن استمعتم: وقال عليه السالم

  .عاتب أخاك باإلحسان إليه، واردد شره باإلنعام عليه: وقال عليه السالم

  .من وضع نفسه مواضع التهمة فال يلومن من أساء به الظن: وقال عليه السالم

  .من ملك استأثر: وقال عليه السالم

  . من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها يف عقوهلا:وقال عليه السالم

  .من كتم سره كانت اخلرية بيده: وقال عليه السالم

  .الفقر املوت األكرب: وقال عليه السالم

  .من قضى حق من ال يقضي حقَّه فقد عبده: وقال عليه السالم
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  .ال طاعة ملخلوٍق يف معصية اخلالق: وقال عليه السالم

    

  .ال يعاب املرء بتأخري حقَّه إمنا يعاب من أخذ ما ليس له: وقال عليه السالم

  .اإلعجاب مينع من االزدياد: وقال عليه السالم

  .األمر قريب، واالصطحاب قليلٌ: وقال عليه السالم

  .قد أضاء الصبح لذي عينني: وقال عليه السالم

  .ترك الذنب أهون من طلب التوبة: وقال عليه السالم

  .كم من أكلٍة منعت أكالٍت:وقال عليه السالم

  .الناس أعداء ما جهلوا: وقال عليه السالم

  .من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع اخلطأ: وقال عليه السالم

  .من أحد سنان الغضب هللا قوي على قتل أشداء الباطل: وقال عليه السالم

  .ة توقِّيه أعظم مما ختاف منهإذا ِهبت أمراً فقع فيه فإن شد: وقال عليه السالم

  .آلة الرياسة سعة الصدر: وقال عليه السالم

  .إزجر املسيء بثواب احملسن: وقال عليه السالم

  .احصد الشر من صدر غريك بقلعه من صدرك: وقال عليه السالم

  .اللجاجة تسلُّ الرأي: وقال عليه السالم

  .الطمع ِرق مؤبد: وقال عليه السالم

  .مثرة التفريط الندامة، ومثرة احلزم السالمة: عليه السالموقال 

  .ال خري يف الصمت عن احلكم كما أنه ال خري يف القول باجلهل: وقال عليه السالم

  .ما اختلفت دعوتان إال كانت إحدامها ضاللةً: وقال عليه السالم

  .ما شككت يف احلق مذ أُريته: وقال عليه السالم

  .ما كذبت وال كُذّبت وال ضللت وال ضلَّ يب: وقال عليه السالم

  .للظاِمل البادي غداً بكفِّه عضةٌ: وقال عليه السالم

  .الرحيل وشيك: وقال عليه السالم

  .من أبدى صفحته للحق هلك: وقال عليه السالم

  : ىنورِوي شعر يف هذا املع. واعجباه أتكون اخلالفة بالصحابة والقرابة: وقال عليه السالم
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 ِبهذا والمشيرون غُيب فَكيفَ  كنتَ ِبالشورى ملَكتَ ُأمورهم فإن

 أولى بالنبي وأقرب فغيرك  وإن كنتَ بالقربى حججت خصيمهم

ومع كلِّ جرعٍة . إنما املرء يف الدنيا غَرض تنتضلُ فيه املنايا، وب تبادره املصائب: وقال عليه السالم
لِّ أكلٍة غصص وال ينال العبد نعمٍة إال بفراق أخرى، وال يستقبل يوماً من عمره إال بفراق شرق، ويف ك
فنحن أعوان املنون، وأنفسنا نصب احلتوف فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار مل . آخر من أجله

  .يرفعا من شيٍء شرفاً إال أسرعا الكرة يف هدم ما بنيا وتفريق ما مجعا

  .يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغريك: يه السالموقال عل

إنَّ للقلوب شهوةً وإقباالً وإدباراً فأتوها من قبل شهوا وإقباهلا فإنَّ القلب إذا أُكره : وقال عليه السالم
عمي.  

ت، أم أحني أعجز عن االنتقام فيقال يل لو صرب. مىت أشفي غيظي إذا غضبت: وكان عليه السالم يقول
  .حني أقدر عليه فيقال يل لو عفوت

  .هذا ما خبل به الباخلون: وقد مر بقَذٍَر على مزبلٍة: وقال عليه السالم

  .هذا ما كنتم تتنافسون فيه باألمس: وروي يف خٍرب آخر أنه قال

  .مل يذهب من مالك ما وعظك: وقال عليه السالم

  .ا متلُّ األبدان، فابتغوا هلا طرائف احلكمةإنَّ هذه القلوب متلُّ كم: وقال عليه السالم

  .كلمة حق يراد ا باطلٌ: ملَّا مسع قول اخلوارج ال حكم إال هللا: وقال عليه السالم

هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا مل يعرفوا وقيل بل ما قال : يف صفة الغوغاء: وقال عليه السالم
معوا ضروا، وإذا تفرقوا نفعوا فقيل قد عرفنا مضرةَ اجتماعهم فما منفعة هم الذين إذا اجت: عليه السالم

يرجع أصحاب املهن إىل مهنتهم فينتفع الناس م، كرجوع البناء إىل بنائه، والنساج إىل : افتراقهم ؟ فقال
  .ال عند كل سوأٍةال مرحباً بوجوه ال ترى إ: منسجه، واخلباز إىل خمبزه وأُيتَ جبان ومعه غوغاء فقال

إنَّ مع كلِّ إنساٍن ملكني حيفظانه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإنَّ األجل جنةٌ : وقال عليه السالم
  .حصينةٌ

ال ولكنكما شريكان : وقال عليه السالم وقد قال له طلحة والزبري نبايعك على أنَّ شركاؤك يف هذا األمر
  .لى العجز واألوديف القوة واالستعانة، وعونان ع

وبادروا املوت الذي إن . أيها الناس اتقوا اهللا الذي إن قلتم مسع، وإن أضمرمت علم: وقال عليه السالم
  .هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم
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نه، وقد ال يزهدنك يف املعروف من ال يشكر لك، فقد يشكرك عليه من ال يستمع م: وقال عليه السالم
  .تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، واهللا حيب احملسنني

  .كلُّ وعاء يضيق مبا جعل فيه إال وعاء العلم فإنه يتسع: وقال عليه السالم

  .أولُ ِعوِض احلليم من حلمه إنَّ الناس أنصاره على اجلاهل: وقال عليه السالم

  . فَتحلَّم فإنه قلَّ من تشبه بقوم إال أوشك أن يكون منهمإن مل تكن حليماً: وقال عليه السالم

من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعترب أبصر، : وقال عليه السالم
  .ومن أبصر فهم، ومن فهم علم

 " وتال عقيب ذلك. لتعطفن الدنيا علينا بعد مشاسها عطف الضروس على ولدها: وقال عليه السالم

  ".ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمةً وجنعلهم الوارثني 

اتقوا اهللا تقية من مشَّر جتريداً، وجد تشمرياً، وكمش يف مهٍل، وبادر عن وجٍل، ونظر : وقال عليه السالم
  .يف كرة املؤئل وعاقبة املصدر ومغبِة املرجع

والسلو عوضك ممن . والعفو زكاة الظفر. واحللم فدام السفيه. ود حارس األعراضاجل: وقال عليه السالم
واجلزع من أعوان . والصرب يناضل احلدثان. وقد خاطر من استغىن برأيه. واالستشارة عني اهلداية. غدر

واملودة . بةوكم من عقِل أسٍري حتت هوى أمٍري وِمن التوفيق حفظ التجر. وأشرف الغىن ترك املُىن. الزمان
  .وال تأمنن ملوالً. قرابةٌ مستفادةٌ

  .عجب املرء بنفسه أحد حساد عقله: وقال عليه السالم

  .أغص على القذى واألمل ترض أبداً: وقال عليه السالم

  .من الن عوده كثفت أغصانه: وقال عليه السالم

  .اخلالف يهدم الرأي: وقال عليه السالم

  .تطالمن نال اس: وقال عليه السالم

  .يف تقلب األحوال علم جواهر الرجال: وقال عليه السالم

  .حسد الصديق من سقم املودة: وقال عليه السالم

  .أكثر مصارع العقول حتت بروق املطامع: وقال عليه السالم

  .ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن: وقال عليه السالم

  .وان على العبادبئس الزاد إىل املعاد العد: وقال عليه السالم

  .من أشرف أعمال الكرمي غفلته عما يعلم: وقال عليه السالم
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  .من كساه احلياء ثوبه مل ير الناس عيبه: وقال عليه السالم

بكثرة الصمت تكون اهليبة، وبالنصفة يكثر املواصلون، وباإلفضال تعظم األقدار، : وقال عليه السالم
ؤن حيب السودد، وبالسرية العادلة يقهر املناوي، وباحللم عن السفيه وبالتواضع تتم النعمة، وباحتمال امل

  .تكثر األنصار عليه

  .العجب لغفلة احلساد عن سالمة األجساد: وقال عليه السالم

  .الطامع يف وثاق الذلِّ: وقال عليه السالم

  .اإلميان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعملٌ باألركان: وسئل عن اإلميان فقال

ومن أصبح يشكو مصيبةً . من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء اهللا ساخطاً: وقال عليه السالم
ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار . ومن أتى غنياً لغناه ذهب ثلثا دينه. نزلت به فقد اصبح يشكو ربه

هم ال يغبه، وحرٍص :  منها بثالثومن هلج قلبه حبب الدنيا التاط قلبه. فهو ممن كان يتخذ آيات اهللا هزواً
  .ال يتركه، وأمٍل ال يدركه

  .كفى بالقناعة ملكاً، وحبسن اخللق نعيماً: وقال عليه السالم

  .هي القناعة: فقال" فلنحيينه حياة طيبة " وسئل عليه السالم عن قوله تعاىل 

  .ىن وأجدر بإقبال احلظِّ عليهشاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق فإنه أخلق للغ: وقال عليه السالم

  .العدلُ اإلنصاف، واإلحسان التفضلُ": إنَّ اهللا يأمر بالعدل واإلحسان" يف قوله تعاىل : وقال عليه السالم

من يعط باليد القصرية يعط باليد الطويلة أقول ومعىن ذلك إنَّ ما ينفقه املرء من ماله يف : وقال عليه السالم
ن كان يسرياً فإنَّ اهللا تعاىل جيعل اجلزاء عليه عظيماً كثرياً، واليدان ههنا عبارتان عن سبيل اخلري والرب وإ

النعمتني، ففرق عليه السالم بني نعمة العبد ونعمة الرب فجعل تلك قصريةً وهذه طويلةً ألن ِنعم اهللا أبداً 
م اهللا أصل الِنعم املخلوق أضعافاً كثريةً إذ كانت ِنعفكلُّ نعمة إليها ترجع ومنها . م كلِّهاتضعف على ِنع

  .ترتع

ال تدعونَّ إىل مبارزٍة وإن دعيت إليها فأجب فإنَّ الداعي : وقال عليه السالم البنه احلسن عليهما السالم
باٍغ والباغي مصروع.  

    

رأة الزهو واجلنب والبخل فإذا كانت امل: خيار خصال النساء شرار خصال الرجال: وقال عليه السالم
وإذا كانت جبانة فِّرقَت من كلِّ . وإذا كانت خبيلة حفظت ماهلا ومال بعلها. مزهوة مل تمكِّن من نفسها

  .شيٍء يعرض هلا

هو الذي يضع الشيء مواضعه فقيل فصف لنا : صف لنا العاقل فقال عليه السالم: وقيل له عليه السالم
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 ال يضع الشيء مواضعه فكأنَّ ترك صفته صفةٌ له إذ قد فعلت يعين أنَّ اجلاهل هو الذي: اجلاهل فقال
  .كان خبالف وصف العاقل

  .واهللا لدنياكم هذه أهون يف عيين من عراق خرتيٍر يف يد جمذوم: وقال عليه السالم

إنَّ قوماً عبدوا اهللا فتلك عبادة التجار، وإنَّ قوماً عبدوا اهللا رهبةً فتلك عبادة العبيد، : وقال عليه السالم
  .وإنَّ قوماً عبدوا اهللا شكراً فتلك عبادة األحرار

  .املرأة شر كلها وشر ما فيها أنه ال بد منها: وقال عليه السالم

  .من أطاع التواين ضيع احلقوق، ومن أطاع الواشي ضيع الصديق: وقال عليه السالم

ذا الكالم عن النيب صلى اهللا عليه احلجر الغصيب يف الدار رهن على خراا ويروي ه: وقال عليه السالم
  .وسلم وال عجب أن يشتبه الكالمان ألنَّ مستقامها من قليب ومفرغهما من ذنوٍب

  .يوم املظلوم على الظامل أشد من يوم الظامل على املظلوم: وقال عليه السالم

  . وإن رقاتِق اهللا بعض التقى وإن قلَّ، واجعل بينك وبيم اهللا ستراً: وقال عليه السالم

  .إذا ازدحم اجلواب خِفي الصواب: وقال عليه السالم

  .إنَّ هللا يف كلِّ نعمٍة حقَّاً فمن أداه زاده منها، ومن قصر عنه خاطر بزوال نعمته: وقال عليه السالم

  .إذا كثرت املقدرة قلت الشهوة: وقال عليه السالم

  . شارٍد مبردوٍداحذروا نفار الِنعِم فما كلُّ: وقال عليه السالم

  .الكرم أعطف من الرِحِم: وقال عليه السالم

  .من ظن بك خرياً فصدق ظنه: وقال عليه السالم

  .أفضل األعمال ما أكرهت نفسك عليه: وقال عليه السالم

  .عرفت اهللا سبحانه بفسخ العزائم وحلِّ العقود: وقال عليه السالم

  .آلخرة، وحالوة الدنيا مرارة اآلخرةمرارة الدنيا حالوة ا: وقال عليه السالم

فرض اهللا اإلميان تطهرياً من الشرك، والصالة ترتيهاً عن الكرب، والزكاة تسبيباً للرزق، : وقال عليه السالم
والصيام ابتالء إلخالص اخللق، واحلج تقربةً للدين، واجلهاد عزاً لإلسالم، واألمر باملعروف مصلحة 

ر ردعاً للسفهاء، وصلة الرحم منماةً للعدد، والقصاص حقناً للدماء، وإقامة للعوام، والنهي عن املنك
احلدود إعظاماً للمحارم وترك شرب اخلمر حتصيناً للعقل، وجمانبة السرقة إجياباً للعفَّة، وترك الزنا حتصيناً 

ريفاً للصدق، للنسب، وترك اللواط تكثرياً للنسل، والشهادة استظهاراً على ااحدات، وترك الكذب تش
  .والسالم أماناً من املخاوف، واألمانات نظاماً لألمة، والطاعة تعظيماً لإلمامة

أحلفوا الظامل إذا أردمت ميينه بأنه بريٌ من حول اهللا وقوته، فإنه إذا حلف ا : وكان عليه السالم يقول
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  .اجل ألنه قد وحد اهللا تعاىلكاذباً عوجلَ العقوبة، وإذا حلف باهللا الذي ال إله إال هو مل يع

  .يا ابن آدم كن وصي نفسك يف مالك واعمل فيه ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك: وقال عليه السالم

  .احلدة ضرب من اجلنون ألنَّ صاحبها يندم، فإن مل يندم فجنونه مستحكم: وقال عليه السالم

  .صحة اجلسد من قلَّة احلسد: وقال عليه السالم

يا كميل مر أهلك أن يروحوا يف كسب احملارم، ويدجلوا يف حاجٍة من هو نائم فو :  عليه السالموقال
الذي وسع مسعه األصوات ما من أحٍد أودع قلباً سروراً إال وخلق اهللا له من ذلك السرور لطفاً، فإذا 

  .بلنزلت به نائبةٌ جرى إليها كاملاء يف احنداره حىت يطردها عنه كما تطرد غريبة اإل

  .إذا أملقتم فتاجروا اهللا بالصدقة: وقال عليه السالم

  .الوفاء ألهل الغدر غدر عند اهللا، والغدر بأهل الغدر وفاٌء عند اهللا: وقال عليه السالم

ما . كم من مستدرج باإلحسان إليه، ومغرور بالستر عليه، ومفتون حبسن القول فيه: وقال عليه السالم
  . مبثل اإلمالء له وقد مضى هذا الكالم فيما تقدم إال أن فيه ههنا زيادة مفيدةابتلى اهللا سبحانه أحداً

 فصل نذكر فيه شيئا عن اختيار غريب كالمه المحتاج إلى التفسير

فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه فيجتمعون إليه كما جيتمع قزع : يف حديثه عليه السالم
  .اخلريف

    

  .قطع الغيم اليت ال ماء فيها: الك ألمور الناس يومئٍذ، والقزعالسيد العظيم امل: اليعسوب

هذا اخلطيب الشحشح يريد املاهر يف اخلطبة املاضي فيها، وكلُّ ماٍض يف كالٍم : ويف حديثه عليه السالم
  .أو سٍري فهو شحشح، والشحشح يف غري هذا املوضع البخيل املمسك

ماً يريد بالقحم املهالك ألنها تقحم أصحاا يف املهالك إنَّ للخصومة قح: ويف حديثه عليه السالم
واملتالف يف األكثر، ومن ذلك قحمة األعراب وهو أن تصيبهم السنة فتتعرق أمواهلم فذلك تقحمها 

  .وقيل فيه وجه آخر وهو أنها تقحمهم بالد الريف أي حتوجهم إىل دخول احلضر عند حمول البدو. فيهم

إذا بلغ النساء نص احلقاق فالعصبة أوىل والنص منتهى األشياء ومبلغ أقصاها : السالمويف حديثه عليه 
كالنص يف السري ألنه أقصى ما تقدر عليه الدابة، وتقول نصصت الرجل عن األمر إذا استقصيت مسألته 

الذي خيرج منه فنص احلقاق يريد به اإلدراك ألنه منتهى الصغر والوقت . عنه لتستخرج ما عنده فيه
وهو من أفصح الكنايات عن هذا األمر، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أوىل باملرأة . الصغري إىل حد الكبري

واحلقاق حماقَّة األم للعصبة يف . من أمها إذا كانوا حمرماً مثل األخوة واألعمام وبتزوجيها إن أرادوا ذلك
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 منهما لآلخر أنا أحق منك ذا، يقال منه حاققته حقاقاً املرأة وهو اجلدال واخلصومة وقول كلِّ واحٍد
وقد قيل إنًَّ نص احلقاق بلوغ العقل وهو اإلدراك ألنه عليه السالم أراد منتهى األمر . مثل جادلته جداالً

  .ومن رواه نص احلقائق فإمنا أراد مجع حقيقٍة. الذي جتب فيه احلقوق واألحكام

والذي عندي أن املراد بنص احلقاق ههنا بلوغ املرأة إىل احلد الذي جيوز فيه .  عبيٍدهذا معىن ما ذكره أبو
تزوجيها وتصرفها يف حقوقها، تشبيهاً باحلقاق من اإلبل وهي مجع حقٍَّة وحق وهو الذي استكمل ثالث 

الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره ونص ه يف السريسنني ودخل يف الرابعة، وعند ذلك يبلغ إىل احلد .

فالروايتان مجيعاً ترجعان إىل معىن واحٍد، وهذا أشبه بطريقة العرب من املعىن . واحلقائق أيضاً مجع حقٍَّة
  .املذكور

إنَّ اإلميان يبدو ملظةً يف القلب كلما ازداد اإلميان ازدادت اللمظة واللمظة مثل : ويف حديثه عليه السالم
  .نه قيل فرس أملظ إذا كان جبحفلته شيٌء من البياضوم. النكتة أو حنوها من البياض

إنَّ الرجل ذا كان له الدين الظنون جيب عليه أن يزكيه ملا مضى إذا قبضه : ويف حديثه عليه السالم
فالظنون الذي ال يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم ال، فكأنه الذي يظن به فمرةً يرجوه ومرةً ال 

. وكذلك كلُّ أمٍر تطلبه وال تدري على أي شيٍء أنت منه فهو ظنونٌ. أفصح الكالموهذا من . يرجوه

  : وعلى ذلك قول األعشى

  جنِّب صوب اللجِب الماِطِر  يجعُل الجد الظنون الذي ما

 بالبوصي والماِهِر يقِذفُ  الفُراِتي إذا ما طَما ِمثَل

واجلُد :ال يعلم هل فيها ماٌء أم الوالظنونُ اليت . الِبئر.  

أعذبوا عن النساء ما استطعتم ومعناه اصدفوا عن : أنه شيعَ جيشاً يغزيه فقال: ويف حديثه عليه السالم
ذكر النساء وشغل القلب ن، وامتنعوا من املقاربة هلن ألن ذلك يفت يف عضد احلمية ويقدح يف معاقد 

. وكلُّ من امتنع من شيٍء فقد أعذب عنه.  عن اإلبعاد يف الغزوالعزمية، ويكسر عن العدو، ويلفت

  .والعاذب والعذوب املمتنع من األكل والشرب

كالياسر الفاجل ينتظر أول فوزٍة من قداحه الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح : ويف حديثه عليه السالم
  : وقال الراجز. جهميقال قد فلح عليهم وفل. والفاجل القاهر الغالب. على اجلزور

  .لما رأيت فالجا قد فلجا

كُنا إذا امحر البأس اتقينا برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فلم يكن منا أقرب إىل : ويف حديثه عليه السالم
العدو منه ومعىن ذلك أنه إذا عظم اخلوف من العدو واشتد عضاض احلرب فزع املسلمون إىل قتال 
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  .اهللا عليه وآله بنفسه فيرتل اهللا عليهم النصر به ويأمنون مما كانوا خيافونه مبكانهرسول اهللا صلى 

    

وقد قيل يف ذلك أقوالٌ أحسنها أنه شبه محى . إذا احم البأس كناية عن اشتداد األمر: وقال عليه السالم
قول الرسول صلى اهللا عليه وآله احلرب بالنار اليت جتمع احلرارة واحلمرة بفعلها ولوا، ومما يقوي ذلك 

فالوطيس مستوقد النار، فشبه " محي الوطيس " وقد رأى جمتلد الناس يوم حنٍني وهي حرب هوازن 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ما استحر من جالِد القوم باحتدام الناِر وشدة التهاا

  .بابانقضى هذا الفصل ورجعنا إىل سنن الغرض األول يف هذا ال

وقال عليه السالم ملَّ بلغه إغارة أصحاب معاوية على األنبار فخرج بنفسه ماشياً حىت أتى النخيلة فأدركه 
  .الناس وقالوا يا أمري املؤمنني حنن نكفيكهم

إن كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف . واهللا ما تكفونين أنفسكم فكيف تكفونين غريكم: فقال عليه السالم
يوم ألشكو حيف رعييت، كأنين املقود وهم القادة، أو املوزوع وهو الوزعة فلما قال عليه رعاا، وإنين ال

السالم هذا القول، يف كالٍم طويٍل قد ذكرنا خمتاره يف مجلة اخلُطب، تقدم إليه رجالن من أصحابه فقال 
وأين تقعان : ليه السالمإني ال أملك إال نفسي وأخي فمرنا بأمرك يا أمري املؤمنني ننفذ له قال ع: أحدمها
  .مما أريد

يا : أتراين أظن أصحاب اجلمل كانوا على ضاللٍة فقال عليه السالم: وقيل إنَّ احلارث بن حوٍت أتاه فقال
حارث إنك نظرت حتتك ومل تنظر فوقك فحرت إنك مل تعرف احلق فتعرف أهله، ومل تعرف الباطل 

  .أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد اهللا بن عمرفإني : فقال احلارث. فتعرف من أتاه

  .إنَّ سعيداً وعبد اهللا بن عمر مل ينصرا احلق ومل خيذال الباطل: فقال عليه السالم

  .صاحب السلطان كراكب األسد يغبط مبوقعه وهو أعلم مبوضعه: وقال عليه السالم

  .أحسنوا يف عقب غريكم حتفظوا يف عقبكم: وقال عليه السالم

  .إنَّ كالم احلكماء إذا كان صواباً كان دواًء، وإذا كان خطأً كان داًء: ه السالموقال علي

إذا كان الغد فأتين حىت أخربك على أمساع الناس، فإن : وسأله رجلٌ أن يعرفه اإلميان فقال عليه السالم
 ما أجابه وقد ذكرنا. نسيت مقاليت حفظها عليك غريك، فإن الكالم كالشاردة ينقفها هذا وخيطئها هذا

  .به فيما تقدم من هذا الباب وهو قوله اإلميان على أربع شٍب

يا ابن آدم ال حتمل هم يومك مل يأتك على يومك الذي قد أتاك، فإنه إن يك من : وقال عليه السالم
  .عمرك يأت اهللا فيه برزقك

بغض بغيضك هوناً ما عسى أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما وأ: وقال عليه السالم
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  .أن يكون حبيبك يوماً ما

عاملٌ عمل للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته خيشى على من خيلفه : الناس للدنيا عامالن: وقال عليه السالم
الفقر ويأمنه على نفسه فيفىن عمره يف منفعة غريه، وعامل عمل يف الدنيا ملا بعدها فجاءه الذي له من 

، فأحرز احلظني معاً، وملك الزادين مجيعاً، فأصبح وجيهاً عند اهللا ال يسأل اهللا حاجة الدنيا بغري عمٍل
  .فيمنعه

وروي أنه ذُكر عند عمر بن اخلطاب يف أيامه حلي الكعبة وكثرته، فقال قوم لو أخذته فجهزت به 
ل أمري املؤمنني عليه جيوش املسلمني كان أعظم لألجر، وما تصنع الكعبة باحللِي فهم عمر بذلك، وسأ

أموال املسلمني : إنَّ القرآن أنزل على النيب صلى اهللا عليه وآله واألموال أربعةٌ: فقال عليه السالم. السالم
فقسمها بني الورثة يف الفرائض، والفيء فقسمه على مستحقيه، واخلمس فوضعه اهللا حيث وضعه، 

بة فيها يومئٍذ، فتركه اهللا على حاله ومل يتركه وكان حلي الكع. والصدقات فجعلها اهللا حيث جعلها
لوالك الفتضحنا، وترك احلليً : فقال له عمر. نسياناً، ومل خيف عليه مكاناً فأقره حيث أقره اهللا ورسوله

  .حباله

أحدمها عبد من مال اهللا، واآلخر من عروض : وروي أنه عليه السالم رِفع إليه رجالن سرقا من مال اهللا
مال اهللا أكل بعضه بعضاً، وأما اآلخر . أما هذا فهو من مال اهللا وال حد عليه: الناس فقال عليه السالم

  .فعليه احلد فقطَع يده

  .لو قد استوت قدماي من هذه املداحض لغيرت أشياء: وقال عليه السالم

    

إن عظمت حيلته واشتدت طلبته وقويت اعلموا علماً يقيناً أنَّ اهللا مل جيعل للعبد و: وقال عليه السالم
مكيدته أكثر مما مسى له يف الذكر احلكيم، ومل حيل بني العبد يف ضعفه وقلَّة حيلته وبني أن يبلغ ما مسى له 

والتارك له الشاك فيه أعظم الناس . والعارف هلذا العامل به أعظم الناس راحة يف منفعٍة. يف الذكر احلكيم
فزد أيها املستمع يف . ورب منعٍم عليه مستدرج بالنعمى، ورب مبتلى مصنوع له بالبلوى. شغالً يف مضرٍة

  .شكرك، وقصر من عجلتك، وقف عند منتهى رزقك

  .ال جتعلوا علمكم جهالً ويقينكم شكاً إذا علمتم فاعملوا، وإذا تيقنتم فأقدموا: وقال عليه السالم

 مورد غري مصدٍر، وضامن غري ويفٍّ، ورمبا شرق شارب املاء قبل ربه، وكلَّما إنَّ الطمع: وقال عليه السالم
  .واحلظ يأيت من ال يأتيه. واألماين تعمي أعني البصائر. عظم قدر الشيء املتنافس فيه عظمت الرزية لفقده

 أُبطن لك سريريت، اللهم إني أعوذ بك أن حتسن يف المعة العيون عالنييت وتقبح فيما: وقال عليه السالم
حمافظاً على رئاء الناس من نفسي جبميع ما أنت مطَّلع عليه مني، فأُبدي للناس حسن ظاهري وأُفضي 
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  .إليك بسوء عملي تقرباً إىل عبادك، وتباعداً من مرضاتك

  .اال والذي أمسينا منه يف غرب ليلٍة دمهاء تكشر عن يوٍم أعر ما كان كذا وكذ: وقال عليه السالم

  .قليلٌ تدوم عليه أرجى من كثري مملولٍٍ: وقال عليه السالم

  .إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها: وقال عليه السالم

  .من تذكَّر بعد السفر استعد: وقال عليه السالم

ليست الروية كاملعاينة مع اإلبصار فقد تكذب العيون أهلها وال يغش العقل من : وقال عليه السالم
  .استنصحه

  .بينكم وبني املوعظة حجاب من الغرِة: وقال عليه السالم

  .جاهلكم مزداد وعاملكم مسوف: وقال عليه السالم

  .قطع العلم عذر املتعلِّلني: وقال عليه السالم

  .كلٌّ معاجلٌ يسأل اإلنظار وكلٌّ مؤجلٌ يتعلَّلُ بالتسويف: وقال عليه السالم

  .ال الناس لشيٍء طوىب له إال وقد خبأ له الدهر يوم سوٍءما ق: وقال عليه السالم

  .طريق مظلم فال تسلكوه، وحبر عميق فال تلجوه، وسر اهللا فال تتكلَّفوه: وسئل عن القدر فقال

  .إذا أرذل اهللا عبداً حظر عليه العلم: وقال عليه السالم

 يف عيين صغر الدنيا يف عينه، وكان كان يل فيما مضى أخ يف اهللا، وكان يعظمه: وقال عليه السالم
 خارجاً من سلطان بطنه فال يشتهي ما ال جيد، وال يكثر إذا وجد، وكان أكثر دهره صامتاً، فإن قال بد

فإن جاء اجلد فهو ليث غاٍب وصلُّ واٍد، ال يديل . القائلني ونقع غَِلما السائلني، وكان ضعيفاً مستضعفاً
ان ال يلوم أحداً على ما جيد العذر يف مثله حىت يسمع اعتذاره، وكان ال يشكو وك. حبجٍة حىت يأيت قاضياً

وكان إذا غلب على الكالم مل يغلب على . وكان يفعل ما يقول وال يقول ما ال يفعل. وجعاً إال عند برئه
 وكان إذا بدهه أمران نظر أيهما أقرب إىل. وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلَّم. السكوت

فعليكم ذه اخلالئق فالزموها وتنافسوا فيها، فإن مل تستطيعوها فاعلموا أنَّ أخذ القليل . اهلوى فخالفه
  .خري من ترك الكثري

  .لو مل يتوعد اهللا على معصيته لكان جيب أن ال يعصى شكراً لنعمه: وقال عليه السالم

 أشعث إن حتزن على ابنك فقد استحقت يا: وقال عليه السالم وقد عزى األشعث بن قيس عن ابٍن له
يا أشعث إن صربت جرى عليك القدر . وإن تصرب ففي اهللا من كلِّ مصيبٍة خلف. ذلك منك الرحم

ابنك سرك وهو بالٌء وفتنةٌ، وحزنك وهو . وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور. وأنت مأجور
  .ثواب ورمحةٌ
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إنَّ الصرب جلميلٌ إال عنك، وإنَّ : ى اهللا عليه وآله ساعة دِفنوقال عليه السالم على قرب رسول اهللا صل
  .اجلزع لقبيح إال عليك، وإنَّ املُصاب بك جلليل، وإنه قبلك وبعدك جلللٌ

  .ال تصحب املائق فإنه يزين لك فعله ويود أن تكون مثله: وقال عليه السالم

  .مسرية يوٍم للشمس:  السالموقد سئل عن مسافة ما بني املشرق واملغرب فقال عليه

أصدقاؤك ثالثةٌ، وأعداؤك ثالثةٌ، فأصدقاؤك صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك، : وقال عليه السالم
  .وأعداؤك عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك

ل إنما أنت كالطاعن نفسه ليقت: لرجٍل رآه يسعى على عدٍو له مبا فيه إضرار بنفسه: وقال عليه السالم
  .ردفه

    

  .ما أكثر العرب وأقلَّ االعتبار: وقال عليه السالم

  .من بالغ يف اخلصومة أِثم، ومن قصر فيها ظُِلم وال يستطيع أن يتقي اهللا من خاصم: وقال عليه السالم

  .ما أمهَّين ذنب أُمهلت بعده حىت أُصلِّي ركعتني: وقال عليه السالم

فقيل كيف حياسبهم . يرزقهم على كثرم: اخللق على كثرم فقالكيف حياسب اهللا : وسئل عليه السالم
  .وال يرونه

  .كما يرزقهم وال يرونه: قال عليه السالم

  .رسولك ترمجان عقلك، وكتابك أبلغ ما ينطق عنك: وقال عليه السالم

  .ي ال يأمن البالءما املبتلى الذي قد اشتد به البالء بأحوج إىل الدعاء من املعاىف الذ: وقال عليه السالم

  .الناس أبناء الدنيا، وال يالم الرجل على حب أمه: وقال عليه السالم

  .إن املسكني رسول اهللا فمن منعه فقد منع اهللا، ومن أعطاه فقد أعطى اهللا: وقال عليه السالم

  .ما زىن غيور قط: وقال عليه السالم

  .كفى باألجل حارساً: وقال عليه السالم

ينام الرجل على الثكل وال ينام على احلرب ومعىن ذلك أنه يصرب على قتل األوالد وال : سالموقال عليه ال
  .يصرب على سلب األموال

  .مودة اآلباء قرابةٌ بني األبناء والقرابة إىل املودة أحوج من املودة إىل القرابة: وقال عليه السالم

  . اهللا تعاىل جعل احلق على ألسنتهماتقوا ظنون املؤمنني فإنَّ: وقال عليه السالم

  .ال يصدق إميان عبٍد حىت يكون مبا يف يد اهللا أوثق منه مبا يف يده:وقال عليه السالم

وقال عليه السالم ألنس بن مالك وقد كان بعثه إىل طلحة والزبري ملَّا جاء إىل البصرة يذكِّرمها شيئاً مسعه 
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  .إني أُنسيت ذلك األمر: عنامها فلوى عن ذلك فرجع إليه فقالمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يف م

إن كنت كاذباً فضربك اله ا بيضاء المعة ال تواريها العمامة عين الربص، فأصاب : فقال عليه السالم
  .أنساً هذا الداء فيما بعد يف وجهه فكان ال يرى إال مربقعاً

اً فإذا أقبلت فامحلوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا ا إنَّ للقلوب إقباالً وإدبار: وقال عليه السالم
  .على الفرائض

  .ويف القرآن نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم: وقال عليه السالم

  .ردوا احلجر من حيث جاء فإنَّ الشر ال يدفعه إال الشر: وقال عليه السالم

ألِق دواتك، وأطل جلفة قلمك، وفرج بني السطور وقرمط :  رافعوقال عليه السالم لكاتبه عبيد اهللا بن
  .بني احلروف فإنَّ ذلك أجدر بصباحة اخلطِّ

أنا يعسوب املؤمنني، واملال يعسوب الفجار ومعىن ذلك أنَّ املؤمنني يتبعونين والفجار : وقال عليه السالم
  .يتبعون املال كما تتِبع النحل يعسوا وهو رئيسها

  .ما دفنتم نبيكم حىت اختلفتم فيه: ه بعض اليهودوقال ل

إنما اختلفنا عنه ال فيه ولكنكم ما جفَّت أرجلكم من البحر حىت قلتم لنبيكم : فقال عليه السالم له
  ".اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلةٌ قال إنكم قوم جتهلون "

رجالً إال أعانين على نفسه يومئ بذلك إىل ما لقيت : وقيل له بأي شيٍء غلبت األقران؟ فقال عليه السالم
  .متكن هيبته يف القلوب

يا بين إني أخاف عليك الفقر فاستعذ باهللا منه فإنَّ الفقر منقصةٌ : وقال عليه السالم البنه حممد بن احلنفية
  .للدين مدهشةٌ للعقل، داعيةٌ للمقت

وال تسأل تعنتاً، فإنَّ اجلاهل املتعلِّم شبيه بالعامل، سل تفقُّهاً : وقال عليه السالم لسائل سأله عن معضلٍة
  .وإنَّ العامل املتعسف شبيه باجلاهل املتعنت

لك أن تشري علي : وقال عليه السالم لعبد اهللا بن عباس وقد أشار عليه يف شيٍء مل يوافق رأيه عليه السالم
  .وأرى، فإن عصيتك فأطعين

ا ورد الكوفة قادماً من صفِّني مر بالشباميني فسمع بكاء النساء على قتلى صفِّني، وروي أنه عليه السالم مل
تغلبكم نساؤكم على : وخرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامي وكان من وجوه قومه فقال عليه السالم له

ارجع :  السالم لهما أمسع، أال تنهون عن هذا الرنني وأقبل ميشي معه وهو عليه السالم راكب فقال عليه
  .فإنَّ مشي مثلك مع مثلي فتنةٌ للوايل ومذلةٌ للمؤمن

بؤساً لكم لقد ضركم من غركم فقيل له من : وقال عليه السالم وقد مر بقتلى اخلوارج يوم النهروان
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 هلم الشيطان املضلُّ واألنفس األمارة بالسوء غرم باألماين وفسحت: غرهم يا أمري املؤمنني فقال
  .باملعاصي، ووعدم اإلظهار فاقتحمت م النار

    

  .اتقوا معاصي اهللا يف اخللوات فإنَّ الشاهد هو احلاكم: وقال عليه السالم

إنَّ حزننا عليه على قدر سرورهم به، إال أنهم نقصوا بغيضاً : وقال عليه السالم ملَّا بلغه حممد بن أيب بكر
  .ونقصنا حبيباً

  .العمر الذي أعذر اهللا فيه إىل ابن آدم ستون سنة: لسالموقال عليه ا

  .ما ظفر من ظفر اإلمث به، والغالب بالشر مغلوب: وقال عليه السالم

إنَّ اهللا سبحانه فرض يف أموال األغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقري إال مبا متع به غين : وقال عليه السالم
  .واهللا تعال سائلهم عن ذلك

  .االستغناء عن العذر أعز من الصدق به: ال عليه السالموق

  .أقلُّ ما يلزمكم هللا أن تستعينوا بنعمه على معاصيه: وقال عليه السالم

  .إنَّ اهللا سبحانه جعل الطاعة غنيمة األكياس تفريط العجزة: وقال عليه السالم

  .السلطان وزعة اهللا يف أرضه: وقال عليه السالم

أوسع شيٍء صدراً، وأذلُّ شيٍء . املؤمن بشره يف وجهه، وحزنه يف قلبه: م يف صفة املؤمنوقال عليه السال
. شكور صبور. مشغولٌ وقته. كثري صمته. بعيد مهُّه. طويلٌ غمه. يكره الرفعة، ويشنؤ السمعة. نفساً

  . أذلُّ من العبدنفسه أصلب من الصلد وهو. صنني خبلَّته سهل اخلليقة لني العريكة. مغمور بفكرته

  .لو رأى العبد األجل ومصريه ألبغض األمل وغروره: وقال عليه السالم

  .الوارث واحلوادث: لكلِّ امرٍئ يف ماله شريكان: وقال عليه السالم

  .الداعي بال عمٍل كالرامي بال وتٍر: وقال عليه السالم

  .موع إذا مل يكن املطبوعمطبوع ومسموع، وال ينفع املس: العلم علمان: وقال عليه السالم

  .صواب الرأي بالدول يقبل بإقباهلا ويذهب بذهاا: وقال عليه السالم

  .العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغىن: وقال عليه السالم

  .يوم العدل على الظامل أشد من يوم اجلور على املظلوم: وقال عليه السالم

والناس منقوصون ". كلُّ نفٍس مبا كسبت رهينةٌ " رائر مبلوةٌ و األقاويل حمفوظةٌ، والس: وقال عليه السالم
يكاد أفضلهم رأياً يرده عن فضل رأيه . سائلهم متعنت، وجميبهم متكلِّف. مدخولون إال من عصم اهللا

معاشر الناس اتقوا اهللا . الرضى والسخط، ويكاد أصلبهم عوداً تنكؤه اللحظة وتستحيله الكلمة الواحدة
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ولعله من باطٍل مجعه، ومن حق .  من مؤمٍل ما ال يبلغه، وباٍن ما ال يسكنه، وجامٍع ما سوف يتركهفكم
خسر الدنيا واآلخرة " أصابه حراماً، واحتمل به آثاماً، فناء بوزره، وقدم على ربه آسفاً الهفاً قد . منعه

  ".ذلك هو اخلسران املبني 

  . املعاصيمن العصمة تعذُّر: وقال عليه السالم

  .ماء وجهك جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره: وقال عليه السالم

  .الثناء بأكثر من االستحقاق ملق والتقصري عن االستحقاق عي وحسد: وقال عليه السالم

  .اشد الذنوب ما استهان به صاحبه: وقال عليه السالم

ومن رضي برزق اهللا مل جيزن على ما . عيب غريهمن نظر يف عيب نفسه اشتغل عن : وقال عليه السالم
ومن دخل . ومن اقتحم اللجج غرق. ومن كابد األمور عطب. ومن سلَّ سيف البغي قُِتلَ به. فاته

ومن قلَّ حياؤه قلَّ ورعه . ومن كثر خطؤه قلَّ حياؤه. ومن كثر كالمه كثر خطؤه. مداخل السوء اتهم
ومن نظر يف عيوب الناس فأنكرها مثَّ رضيها لنفسه فذاك األمحق . ومن مات قلبه دخل النار. مات قلبه

ومن علم أن كالمه من . بعينه والقناعة مالٌ ال ينفد، ومن اكثر من ذكر املوت رضي من الدنيا باليسري
  .عمله قلَّ كالمه إال فيما يعنيه

ة، ومن دونه بالغلبة، ويظاهر يظلم من فوقه باملعصي: للظامل من الرجال ثالث عالمات: وقال عليه السالم
  .القوم الظلمة

  .وعند تضايق حلق البالء يكون الرخاء. عند تناهي الشدة تكون الفرجة: وقال عليه السالم

ال جتعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، فإن يكن أهلك وولدك أولياء : وقال عليه السالم لبعض أصحابه
  . أعداء اهللا فما مهُّك وشغلك بأعداء اهللاهللا فإن اهللا ال يضع أولياءه؟ وإن يكونوا

  .أكرب العيب أن تعيب ما فيك مثله: وقال عليه السالم

  .وهنأ حبضرته رجلٌ رجالً بغالٍم ولد له فقال له ليهنك الفارس

شكرت الواهب وبورك لك يف املوهوب، وبلغ أشده، : ال تقل ذلك، ولكن قل: فقال عليه السالم
  .ورزقت بره

  .أطلعت الورق رؤوسها إنَّ البناء يصف لك الغىن: جلٌ من عماله بناًء فخماً فقال عليه السالموبىن ر

    

  .وقيل له عليه السالم لو سد على رجٍل باب بيته وترك فيه من أين كان يأتيه رزقه

  .من حيث يأتيه اجله: فقال عليه السالم

  .وعزى قوماً عن ميٍت مات هلم
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وقد كان صاحبكم هذا يسافر فعدوه يف .  هذا األمر ليس بكم بدأ وال إليكم انتهىإنَّ: فقال عليه السالم
  .بعض أسفاره، فإن قدم عليكم وإال قدمتم عليه

أيها الناس لريكم اهللا من النعمة وجلني كما يراكم من النقمة فرقني، إنه من وسع عليه : وقال عليه السالم
ومن ضيق عليه يف ذات يده فلم ير ذلك اختباراً فقد .  فقد أِمن خموفاًيف ذات يده فلم ير ذلك استدراجاًَ

  .ضيع مأموالً

يا أسرى الرغبة اقصروا فإنَّ املعرج على الدنيا ال يروعه منها إال صريف أنياب : وقال عليه السالم
  .ايها الناس تولوا من أنفسكم تأديبها واعدلوا ا عن ضراوة عاداا. احلدثان

  .ال تظُنن بكلمٍة خرجت من أحٍد سواًء وأنت جتد هلا يف اخلري حمتمالً: قال عليه السالمو

إذا كانت لك إىل اهللا سبحانه حاجةٌ فابدأ مبسألة الصالة على رسوله صلى اهللا عليه : وقال عليه السالم
  .األخرىوآله مثَّ سل حاجتك فإنَّ اهللا أكرم من أن يسأل حاجتني فيقضي إحدامها ومينع 

  .من ضن بعرضه فليدع املراء: وقال عليه السالم

  .من اخلُرق املعاجلة قبل اإلمكان واألناة بعد الفرصة: وقال عليه السالم

  .ال تسأل عما مل يكن ففي الذي قد كان لك شغلٌ: وقال عليه السالم

  . لنفسك جتنبك ما كرهته لغريكالفكر مرآةٌ صافيةٌ واالعتبار منذر ناصح وكفى أدباً: وقال عليه السالم

  .والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإال ارحتل عنه. العلم مقرونٌ بالعمل فمن عِلم عمل: وقال عليه السالم

قلعتها أحظى من طمأنينتها وبلغتها . يأيها الناس متاع الدنيا حطام موبئٌ فتجنبوا مرعاه: وقال عليه السالم
ومن راقه زبرجها أعقبت . على مكثٍر ا بالفاقة وأعني من غَِني عنها بالراحةحكم . أزكى من ثروا

ومن استشعر الشعف ا مألت ضمريه أشجاناً هلن رقص على سويداء قلبه هم يشغله وهم . ناظريهكمها
خوان إلقاؤه، منقطعاً أراه هيناً على اهللا فناؤه وعلى اإل. حيزنه، كذلك حىت يؤخذ بكظمه فيلقى بالقضاء

ويسمع فها بأُذن املقت . ويقتات منها ببطن االضطرار. وإنما ينظر املؤمن إىل الدنيا بعني االعتبار
  .هذا ومل يأم يوم فيه يبلسون. وإن فُِرح له بالبقاء حِزنَ له بالفناء. إن قيل أثرى قيل أكدى. واإلبغاض

ب على طاعته والعقاب على معصيته زيادةً لعباده عن نقمته إنَّ اهللا سبحانه وضع الثوا: وقال عليه السالم
  .وحياشةً هلم إىل جنته

أيها الناس اتقوا اهللا فما خلق امرؤ عبثاً : وروي انه عليه السالم قلَّما اعتدل به املنرب إال قال أمام خطبته
وما . رة اليت قبحها سوء النظر عندهفيلهو، وال ترك سدى فيلغو وما دنياه اليت حتسنت له خبلٍف من اآلخ

  .املغرر الذي ظفر من الدنيا بأعلى مهَّته كاآلخر الذي ظفر من اآلخرة بأدىن سهمته

وال . وال عز أعز من التقوى وال معقل أحصن من الورع. ال شرف أعلى من اإلسالم: وقال عليه السالم
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ومن اقتصر . وال مال اذهب للفاقة من الرضى بالقوت. وال كرت أغىن من القناعة. شفيع أجنح من التوبة
واحلرص . والرغبة مفتاح النصب ومطية التعب. على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة

  .والشر جامع مساوي العيوب. والكرب واحلسد دواع إىل التقحم يف الذنوب

.  فيه من القرآن إال رمسه ومن اإلسالم إال امسهيأيت على الناس زمانٌ ال يبقى: وقال عليه السالم

سكاا وعمارها شر أهل األرض، منهم خترج الفتنة . مساجدهم يومئٍذ عامرةٌ من البىن خراب من اهلدى
فيب حلفت "ويسوقون من تأخر عنها إليها يقول اهللا تعاىل . وإليهم تأوي اخلطيئة يردون من شذَّ عنها فيها

  .وحنن نستقيل اهللا عثرة الغفلة. ، وقد فعل"أولئك فتنةً أترك احلليم فيها حريانألبعثن على 

    

عاٍمل مستعمٍل علمه، وجاهٍل ال : يا جابر قوام الدنيا بأربعٍة: وقال عليه السالم جلابر بن عبد اهللا األنصاري
إذا ضيع العامل علمه استنكف ف. يستنكف أن يتعلَّم، وجواٍد ال يبخل مبعروفه، وفقٍري ال يبيع آخرته بدنياه

يا جابر من كثرت ِنعم اهللا عليه كثرت . اجلاهل أن يتعلم، وإذا خبل الغين مبعروفه باع الفقري آخرته بدنياه
حوائج الناس إليه، فمن قام هللا فيها مبا جيب عرضها للدوام والبقاء، ومن مل يقم فيها مبا جيب عرضها 

  .للزوال والفناء

 وكان ممن خرج لقتال احلجاج -ن جرير الطربي يف تارخيه عن عبد الرمحن بن أيب ليلى الفقيه وروى اب
إني مسعت علياً عليه السالم يقول يوم :  أنه قال فيما كان حيض به الناس على اجلهاد-مع ابن األشعث 
كراً يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم أيها املؤمنون إنه من رأى عدواناً يعمل به ومن:" لقينا أهل الشام

ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة اهللا هي . وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أُجر وهو أفضل من صاحبه
  .العليا وكلمة الظاملني هي السفلى فذلك الذي أصاب سبيل اهلدى وقام على الطريق ونور يف قلبه اليقني

نهم املُنٍكر للمنكر بيده ولسانه قلبه فذلك املستكمل خلصال اخلري، فم: ويف كالٍم آخر له جيري هذا ارى
ومنهم املُنِكر بلسانه وقلبه والتارك بيده، فذلك متمسك خبصلتني من خصال اخلري ومضيع خصلة، ومنهم 

ارك املُنكر بقلبه والتارك بلسانه فذلك الذي ضيع أشرف اخلصلتني من الثالث ومتسك بواحدة، ومنهم ت
إلنكار املنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت األحياء وما أعمال الرب كلُّها واجلهاد يف سبيل اهللا عند األمر 
باملعروف والنهي عن املُنكر إال كنفثٍة يف حبٍر لُجي، وإنَّ األمر باملعروف والنهي عن املُنكر ال يقربان من 

  . ذلك كلُّه كلمة عدٍل عند إماٍم جائٍروأفضل من. أجٍل، وال ينقصان من رزٍق

أول ما تغلبون عليه من اجلهاد اجلهاد : وعن أيب جحيفة قال مسعت أمري املؤمنني عليه السالم يقول
بأيديكم مثَّ بألسنتكم مثَّ بقلوبكم فمن مل يعرف بقلبه معروفاً ومل ينكر منكراً قُِلب فجِعلَ أعاله أسفله 

  .وأسفله أعاله
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  .إنَّ احلق ثقيلٌ مريٌء، وإنَّ الباطل خفيف وبئٌ: يه السالموقال عل

فال يأمن مكر اهللا إال القوم " ال تأمنن على خري هذه األمة عذاب اهللا لقوله تعاىل : وقال عليه السالم
القوم إنه ال ييأس من روح اهللا إال " وال تيأسن لشر هذه األمة من روح اهللا لقوله تعاىل " اخلاسرون 
  ".الكافرون 

  .البخل جامع ملساوي العيوب، وهو زمام يقاد به إىل كلِّ سوٍء: وقال عليه السالم

رزق تطلبه ورزق يطلبك فإن مل تأته أتاك فال حتمل هم سنتك على هم : الرزق رزقان: وقال عليه السالم
 تعاىل سيؤتيك يف كلِّ غٍد جديٍد ما قسم فإن تكن السنة من عمرك فإنَّ اهللا. يومك، كفاك كلَّ يوٍم ما فيه

لك، وإن مل تكن السنة من عمرك فما تصنع باهلم ملا ليس لك ولن يسبقك إىل رزقك طالب، ولن يغلبك 
ر لك. عليه غالبولن يبطئ عنك ما قد قُد.  

اه على القاعدة وقد مضى هذا الكالم فيما تقدم من هذا الباب إال أنه ههنا أوضح وأشرح فلذلك كررن
رب مستقبٍل يوماً ليس مبستدبره، ومغبوٍط يف أول ليله قامت : املقررة يف أول الكتاب وقال عليه السالم

  .بواكيه يف آخره

الكالم يف وثاقك ما مل تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت يف وثاقه، فاخزن لسانك كما : وقال عليه السالم
  .مٍة سلبت نعمةً وجلبت نقمةًفرب كل. ختزن ذهبك وورقك

ال تقل ما ال تعلم، بل ال تقل كلَّ ما تعلم، فإنَّ اهللا فرض على جوارحك فرائض حيتج : وقال عليه السالم
  .ا عليك يوم القيامة

إحذر أن يراك اهللا عند معصيته ويفقدك عند طاعته فتكون من اخلاسرين، وإذا قوين : وقال عليه السالم
  . اهللا، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية اهللافاقو على طاعة

والتقصري يف حسن العمل إذا وثقت . الركون إىل الدنيا مع ما تعاين منها جهلٌ: وقال عليه السالم
بالثواب عليه غَنب .والطمأنينة إىل كلِّ أحٍد قبل االختبار عجز.  

  . وال ينال ما عنده إال بتركهامن هوان الدنيا على اهللا أنه ال يعصى إال فيها: وقال عليه السالم

  .من طلب شيئاً ناله أو بعضه: وقال عليه السالم

وكلُّ نعيٍم دون اجلنة حمقور، وكلُّ . وما شر بشر بعده اجلنة. ما خري خبٍري بعده النار: وقال عليه السالم
  .بالٍء دون النار عافيةٌ

    

وأشد من مرض البدن مرض . أشد من الفاقة مرض البدنو. أال وإنَّ من البالء الفاقة: وقال عليه السالم
أال وإنَّ من النعم سعة املال، وأفضل من سعة املال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى . القلب
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  .القلب

فساعةٌ يناجي فيها ربه، وساعةٌ يرم معاشه، وساعةٌ خيلِّي بني : للمؤمن ثالث ساعاٍت: وقال عليه السالم
مرمٍة ملعاٍش، أو خطوٍة : وليس للعاقل أن يكون شاخصاً إال يف ثالٍث.  لذَّا فيما حيلُّ وجيملنفسه وبني

  .يف معاٍد، أو لذٍَّة يف غري حمرٍم

  .ازهد يف الدنيا يبصرك اهللا عوراا، وال تغفل فلست مبغفوٍل عنها: وقال عليه السالم

  .ء خمبوٌء حتت لسانهتكلَّموا تعرفوا فإنَّ املر: وقال عليه السالم

  .خذ من الدنيا ما أتاك، وتولَّ عما تولَّى عنك، فإن أنت مل تفعل فأمجل يف الطلب: وقال عليه السالم

  .رب قوٍل أنفذ من صوٍل:وقال عليه السالم

  .كلُّ مقتصٍر عليه كاٍف: وقال عليه السالم

والدهر يومان . ومن مل يعط قاعداً مل يعط قائماً. لتوسلوالتقلُّل وال ا. املنية وال الدنية: وقال عليه السالم
  .يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فال تبطر، وإذا كان عليك فاصرب

  .مقاربة الناس يف أخالقهم أمن من غوائلهم: وقال عليه السالم

ت شكرياً، لقد طر: وقال عليه السالم لبعض خماطبيه وقد تكلَّم بكلمٍة يستصغر مثله عن قول مثلها
وهدرت سقباً والشكري ههنا أول ما ينبت من ريش الطائر قبل أن يقوى ويستحصف، والسقب الصغري 

  .من اإلبل، وال يهدر إال بعد أن يستفحل

  .من أومأ إىل متفاوٍت خذلته احليل: وقال عليه السالم

ا ال منلك مع اهللا شيئاً، وال منلك إن: وقال عليه السالم وقد سئل عن معىن قوهلم ال حول وال قوة إال باهللا
  .إال ما ملكنا، فمىت ما ملكنا ما هو أملك به منا كلَّفنا، ومىت أخذه منا وضع تكليفه عنا

دعه يا عما فإنه مل يأخذ من : وقال عليه السالم لعمار بن ياسر وقد مسعه يراجع املغرية بن شعبة كالماً
  .وعلى عمٍد لبس على نفسه ليجعل الشبهات عاذراً لسقطاتهالدين إال ما قاربه من الدنيا، 

ما أحسن تواضع األغنياء للفقراء طلباً ملا عند اهللا، وأحسن منه تيه الفقراء على األغنياء : وقال عليه السالم
  .اتكاالً على اهللا

  .ما استودع اهللا امرأ عقالً إال استنقذه به يوماً ما: وقال عليه السالم

  .من صارع احلق صرعه: ه السالموقال علي

  .القلب مصحف البصر: وقال عليه السالم

  .التقى رئيس األخالق: وقال عليه السالم

  .ال جتعلن ذرب لسانك على من أنطقك، وبالغة قولك على من سددك: وقال عليه السالم
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  .كفاك أدباً لنفسك اجتناب ما تكرهه من غريك: وقال عليه السالم

  .من صبر صبر األحرار وإال سال سلو االغمار: لسالموقال عليه ا

 ياً إن صربت صرب األكارم وإال سلوت سلوه عليه السالم قال لألشعث بن قيس معزويف خٍرب آخر أن
  .البهائم

وال عقاباً ألعدائه، إنَّ اهللا تعاىل مل يرضها ثواباً ألوليائه . تغر وتضر ومتُر: وقال عليه السالم يف صفة الدنيا
  .وإنَّ أهل الدنيا كركٍب بيناهم حلُّوا إذ صاح م سائقهم فارحتلوا

إما : يا بين ال تخلِّفن وراءك شيئاً من الدنيا، فإنك تخلِّفه ألحد رجلني: وقال البنه احلسن عليه السالم
 مبعصية اهللا فكنت عوناً له على رجٍل عمل فيه بطاعة اهللا فسعد مبا شقيت به، وإما رجلٌ عمل فيه

  .وليس أحد هذين حقيقاً أن تؤثره على نفسك. معصيته

أما بعد فإنَّ الذي يف يدك من الدنيا قد كان له أهلٌ قبلك، وهو : ويروى هذا الكالم على وجٍه آخر وهو
 فسعد مبا شقيت رجٍل عمل فيما مجعته بطاعة اهللا: صائر إىل أهٍل بعدك، وإنما أنت جامع ألحد رجلني

به، أو رجٍل عمل فيه مبعصية اهللا فشقي مبا مجعت له، وليس أحد هذين أهالً أن تؤثره على نفسك وال أن 
  .حتمل له على ظهرك، فارج ملن مضى رمحة اهللا وملن بقي رزق اهللا

    

الستغفار درجة ثكلتك أمك أتدري ما االستغفار ا: وقال عليه السالم لقائٍل قال حبضرته أستغفر اهللا
. والثاين العزم على ترك العود إليه أبداً. أوهلا الندم على ما مضى: وهو اسم واقع على ستة معاٍن. العليني

والرابع أن تعمد إىل كلِّ . والثالث أن تؤدي إىل املخلوقني حقوقهم حىت تلقى اهللا أملس ليس عليك تبعةٌ
واخلامس أن تعمد إىل اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه . هافريضٍة عليك ضيعتها فتؤدي حقَّ

جديد لصق اجللد بالعظم وينشأ بينهما حلمذيق اجلسم أمل الطاعة كما . باألحزان حىت توالسادس أن ت
  .أذقته حالوة املعصية فعند ذلك تقول أستغفر اهللا

  .اِحللم عشريةٌ: وقال عليه السالم

 ابن آدم مكتوم األجل، مكنون العلل، حمفوظ العمل، تؤمله البقَّة، وتقتله مسكني: وقال عليه السالم
  .الشرقة، وتنتنه العرقة

  .وروي أنه عليه السالم كان جالساً يف أصحابه فمرت م امرأةٌ مجيلةٌ فرمقها القوم بأبصارهم

فإذا نظر أحدكم إىل امرأٍة إنَّ أبصار هذه الفحول طوامح، وإنَّ ذلك سبب هباا، : فقال عليه السالم
فوثب ! قاتله اهللا كافراً ما أفقهه : تعجبه فليالمس أهله فإنما هي امرأةٌ كامرأٍة فقال رجلٌ من اخلوارج

  .رويداً إنما هو سب بسٍب أو عفو عن ذنٍب: القوم ليقتلوه فقال
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  .كفاك من عقلك أوضح لك سبيل غيك من رشدك: وقال عليه السالم

افعلوا اخلري وال حتقروا منه شيئاً، فإنَّ صغريه كبري، وقليله كثري، وال تقولن أحدكم إنَّ : ليه السالموقال ع
  .إنَّ للخري والشر أهالً فما تركتموه منهما كفاكموه أهله. أحداً أوىل بفعل اخلري مني فيكون واهللا كذلك

ومن عمل لدينه كفاه أمر دنياه، ومن أحسن . من أصلح سريرته أصلح اهللا عالنيته: وقال عليه السالم
  .فيما بينه وبني اهللا كفاه اهللا ما بينه وبني الناس

اِحللم غطاٌء ساتر، والعقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقك حبلمك، وقاتل هواك : وقال عليه السالم
  .بعقلك

اد فيقرها يف أيديهم ما بذَّلوها، فإذا منعوها إنَّ هللا عباداً خيتصهم اهللا بالنعم ملنافع العب: وقال عليه السالم
  .نزعها منهم مثَّ حوهلا إىل غريهم

العافية والغىن، بينا تراه معاىف إذ سقم، وبينا تراه غنياً : ال ينبغي للعبد أن يثق خبصلتني: وقال عليه السالم
  .إذ افتقر

إىل اهللا ومن شكاها إىل كافٍر فكأنما شكا من شكا احلاجة إىل مؤمٍن فكأنما شكاها : وقال عليه السالم
  .اهللا

إنما هو عيد ملن قبل اهللا من صيامه وشكر قيامه، وكلُّ يوٍم ال يعصى : وقال عليه السالم يف بعض األعياد
اهللا فيه فهو عيد.  

ورثه رجلٌ إنَّ أعظم احلسرات يوم القيامة حسرة رجٍل كسب ماالً يف غري طاعة اهللا، ف: وقال عليه السالم
  .أنفقه يف طاعة اهللا سبحانه، فدخل به اجلنة ودخل األول به النار

إنَّ أخسر الناس صفقةً وأخيبهم سعياً رجلٌ أخلق بدنه يف طلب ماله ومل تساعده : وقال عليه السالم
  .املقادير على إرادته، فخرج من الدنيا حبسرته وقدم على اآلخرة بتبعته

طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه املوت حىت خيرجه عنها، ومن : زق رزقانالر: وقال عليه السالم
  .طلب اآلخرة طلبته الدنيا حىت يستويف رزقه منها

إنَّ أولياء اهللا هم الذين نظروا إىل باطن الدنيا إذا نظر الناس إىل ظاهرها، واشتغلوا : وقال عليه السالم
ا منها ما خشوا أن مييتهم، وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم، بآجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها، فأماتو

م . ودركهم هلافوتاً أعداء ما سامل الناس، وسلم ما عادى الناس. ورأوا استكثار غريهم منها استقالالً
ال يرون مرجواً فوق ما يرجون، وال خموفاً فوق ما . وم قام الكتاب وبه قاموا. علم الكتاب وبه علموا

  .خيافون

  .اذكروا انقطاع اللذَّات وبقاء التبعات: وقال عليه السالم
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ومما يقوي أنه من . اخرب تقله ومن الناس من يروي هذا للرسول صلى اهللا عليه وآله: وقال عليه السالم
اخرب " قال لوال أنَّ علياً : قال املأمون: كالم أمري املؤمنني عليه السالم ما حكاه ثعلب عن ابن األعرايب

  .أقله خترب: لقلت" تثقله 

وال يفتح على عبٍد . ما كان اهللا ليفتح على عبٍد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة: وقال عليه السالم
  .وال يفتح لعبٍد باب التوبة ويغلق عنه باب املغفرة. باب الدعاء ويغلق عنه باب اإلجابة

    

العدل يضع األمور مواضعها، وجلود : ود فقال عليه السالموسئل عليه السالم أميا أفضل العدل أو اجل
  .فالعدل أشرفهما وأفضلهما. والعدل سائس عام، واجلود عارض خاص. خيرجها من جهتها

  .الناس أعداء ما جهلوا: وقال عليه السالم

لى ما فاتكم وال لكيال تأسوا ع" الزهد كلُّه بني كلمتني من القرآن قال اهللا سبحانه : وقال عليه السالم
  .ومن مل يأس على املاضي ولك يفرح باآليت فقد أخذ الزهد بطرفيه" تفرحوا مبا آتاكم 

  .ما أنقض النوم لعزائم اليوم: وقال عليه السالم

  .الواليات مضامري الرجال: وقال عليه السالم

  .ليس بلد بأحق بك من بلٍد، خري البالد ما محلك: وقال عليه السالم

لو كان جبالً لكان فنداً، ال يرتقيه ! مالك وما مالك : يه السالم وقد جاءه نعي األشتر رحم اهللاوقال عل
  .احلافر وال يوىف عليه الطائر والفند املنفرد من اجلبال

  .قليلٌ مدوم عليه خري من كثٍري مملوٍل منه: وقال عليه السالم

  .فانتظروا أخواإذا كان يف رجٍل خلَّةٌ ذائعةٌ : وقال عليه السالم

ما فعلت إبلك الكثرية ؟ قال : وقال عليه السالم لغالب بن صعصعة أيب الفرزدق يف كالٍم دار بينهما
  .ذعذعتها احلقوق يا أمري املؤمنني

  .ذلك أمحد سبلها: فقال عليه السالم

  .من اتجر بغري فقٍه فقد ارتطم يف الربا: وقال عليه السالم

  .عظم صغار املصائب ابتاله اهللا بكبارهامن : وقال عليه السالم

  .من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته: وقال عليه السالم

  .ما مزح امرؤ مزحةً إال مج من عقله جمةً: وقال عليه السالم

  .زهدك يف راغٍب فيك نقصان حٍظ، ورغبتك يف زاهٍد فيك ذلُّ نفٍس: وقال عليه السالم

  .والفقر بعد العرض على اهللالغىن : وقال عليه السالم
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  .ما البن آدم والفخر، أوله نطفةٌ، وآخره جيفةٌ، ال يرزق نفسه، وال يدفع حتفه: وقال عليه السالم

  .وسئل من أشعر الشعراء

إنَّ القوم مل جيروا يف حلبٍة تعرف الغاية عند قصبتها، فإن كان والبد فامللك الضليل : فقال عليه السالم
  .قيسيريد امرأ ال

  .أال حر يدع هذه اللماظة ألهلها إنه ليس ألنفسكم مثن إال اجلنة فال تبيعوها إال ا: وقال عليه السالم

  .طالب علٍم وطالب دنيا: منهومان ال يشبعان: وقال عليه السالم

اإلميان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن ال يكون يف : وقال عليه السالم
  .ديثك فضلٌ عن عملك، وأن تتقي اهللا يف حديث غريكح

يغلب املقدار على التقدير حىت تكون اآلفة يف التدبري وقد مضى هذا املعىن فيما تقدم : وقال عليه السالم
  .بروايٍة ختالف هذه األلفاظ

  .اِحللم واألناة توأمان ينتجهما علو اهلمة: وقال عليه السالم

  .الغيبة جهد العاجز: وقال عليه السالم

  .رب مفتوٍن حبسن القول فيه زيادةٌ من نسخٍة كتبت يف عهد املصنف: وقال عليه السالم

  .الدنيا خلقت لغريها ومل ختلق لنفسها: وقال عليه السالم

. ع لغلبتهمإنَّ لبين أمية مروداً جيرون فيه، ولو قد اختلفوا فيما بينهم مثَّ كادم الضبا: وقال عليه السالم

وهذا من أفصح الكالم وأغربه، فكأنه عليه السالم . واملرود هنا مفعلٌ من اإلرواد وهو اإلمهال واإلنظار
  .شبه املهلة اليت هم فيها باملضمار الذي جيرون فيه إىل الغاية فإذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدها

ا اإلسالم كما يربى الفلو مع غنائهم بأيديهم السباط هم واهللا رب: يف مدح األنصار: وقال عليه السالم
  .وألسنتهم السالط

وهذا من االستعارات العجيبة كأنه شبه السه بالوعاء والعني . العني وكاء السه: وقال عليه السالم
السالم، وهذا القول يف األشهر األظهر من كالم النيب عليه . بالوكاء، فإذا أُطلق الوكاء مل ينضبط الوعاء

. وذكر ذلك املربد يف كتاب املقتضب يف باب اللفظ باحلروف. وقد رواه قوم ألمري املؤمنني عليه السالم

  .وقد تكلَّمنا على هذه االستعارة يف كتابنا املوسوم مبجازات اآلثار النبوية

  .ووليهم واٍل فأقام واستقام حىت ضرب الدين جبرانه: وقال عليه السالم يف كالٍم له

يأيت على الناس زمانٌ عضوض يعض املوسر فيه على ما يف يديه ومل يؤمر بذلك قال : وقال عليه السالم
ويبايع املضطرون، وقد ى . تنهد فيه األشرار وتستذلُّ األخيار" وال تنسوا الفضل بينكم " اهللا سبحانه 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله عن بيع املضطرين
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هلك يفَّ : حمب مفرطٌ وباهت مفتٍر وهذا مثل قوله عليه السالم: يهلك يفَّ رجالن:  السالموقال عليه
  .حمب غاٍل، ومبغض قاٍل وسئل عن التوحيد والعدل: رجالن

  .التوحيد أن ال تتوهمه، والعدل أن ال تتهمه: فقال عليه السالم

  .ه ال خري يف القول باجلهلال خري يف الصمت عن احلكم كما أن: وقال عليه السالم

اللهم اسقنا ذلل السحاب دون صعاا وهذا من الكالم العجيب : وقال عليه السالم يف دعاٍء استسقى به
الفصاحة وذلك أنه عليه السالم شبه السحاب ذوات الرعود والبوارق والرياح والصواعق باإلبل الصعاب 

ا، وشبعةً اليت تقمص برحاهلا وتقض بركباه السحاب خالية من تلك الروائع باإلبل الذلل اليت حتتلب طي
  .وتقتعد مسمحةً

  .عليه السالم لو غيرت شيبك يا أمري املؤمنني: وقيل له

  .اخلضاب زينةٌ وحنن قوم يف مصيبٍة يريد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: فقال عليه السالم

ينفد وقد روي بعضهم هذا الكالم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وقال القناعة مالٌ ال : وقال عليه السالم
لزياد بن أبيه، وقد استخلفه لعبد اهللا بن العباس على فارس وأعماهلا يف كالٍم طويٍل كان : عليه السالم

حليف بينهما اه فيه عن تقدم اخلراج استعمل العدل واحذر العسف واحليف، فإنَّ العسف يعود باجلالء وا
  .يدعو إىل السيف

  .أشد الذنوب ما استخف به صاحبه: وقال عليه السالم

  .ما أخذ اهللا على أهل اجلهل أن يتعلموا حىت أخذ على أهل العلم أن يعلِّموا: وقال عليه السالم

خ شر اإلخوان من تكلِّف له ألنَّ التكليف مستلزم للمشقة وهو شر الزم عن األ: وقال عليه السالم
  .املُتكلِّف له فهو شر اإلخوان

إذا احتشم املؤمن أخاه فقد فارقه يقال حشمه وأحشمه إذا أغضبه، وقيل أخجله : وقال عليه السالم
  .واحتشمه طلب ذلك له وهو مظنة مفارقته
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 130................................................................من كتاٍب له عليه السالم إىل بعض عماله

 130................................................................من كتاٍب له عليه السالم إىل زياد بن أبيه

 130.....................................................................ومن كتاٍب له عليه السالم إليه أيضاً

من كتاٍب له عليه السالم إىل عبد اهللا بن العباس وكان يقول ما انتفعت بكالٍم بعد كالم رسول اهللا كانتفاعي 
 ..............................................................................................130ذا الكالم

 131.............................................................ومن وصيٍة له عليه السالم مبا يعمل يف أمواله

 131...........................................................................:كتبها بعد منصرفه من صفِّني

 131.......................................ليه السالم كان يكتبها ملن يستعمله على الصدقاتومن وصيٍة له ع

 132........................................:من كتاٍب له عليه السالم إىل بعض عماله وقد بعثه على الصدقة
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 133..............................................السالم إىل حممد بن أيب بكٍر حني قلده مصرمن عهده عليه 

 134...............................................................من كتاٍب له عليه السالم إىل معاوية جواباً

 135................................................................ةمن كتاٍب له عليه السالم إىل أهل البصر

 135.....................................................................من كتاٍب له عليه السالم إىل معاوية

 136....................:ومن وصيٍة له للحسن بن علي عليهما السالم كتبها إليه حباضرين منصرفاً من صفني

 141......................................................................من كالم له عليه السالم إىل معاوية

 142........................................من كتاٍب له عليه السالم إىل قثم بن العباس وهو عامله على مكة

 142..............................من كتاٍب له عليه السالم إىل عبد اهللا بن العباس بعد مقتل حممد بن أيب بكٍر

ء، وهو جواب كتاٍب من كتاٍب له عليه السالم إىل عقيل بن أيب طالٍب يف ذكر جيٍش أنفذه إىل بعض األعدا
 142..........................................................................................كتبه إليه عقيل

 143.....................................................................من كتاٍب له عليه السالم إىل معاوية

 144...............................................................:من كتاٍب له عليه السالم إىل بعض عماله

 144...............................................................:من كتاٍب له عليه السالم إىل بعض عماله

 النعمان ومن كتاٍب له عليه السالم إىل عمر بن أيب سلمة املخزومي وكان عامله على البحرين فعزله واستعمل
 145...............................................................................:بن عجالن الزرقي مكانه

 145.........:من كتاٍب له عليه السالم إىل زياد بن أبيه وقد بلغه أنَّ معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه

من كتاٍب له عليه السالم إىل عثمان بن حنيٍف األنصاري وهو عامله على البصرة وقد بلغه أنه دِعي إىل وليمة 
 145..............................................................................:قوٍم من أهلها فمضى إليها

 147...................:م ملَّا ضربه ابن ملجم لعنه اهللامن وصيٍة له عليه السالم للحسن واحلسني عليهما السال

 148.....................................................................من كتاٍب له عليه السالم إىل معاوية

 148.........................................................................:ومن كتاٍب له عليه السالم إليه

 148.........................................................من كتاٍب له عليه السالم إىل أمرائه على اجليوش

 148.........................................................من كتاٍب له عليه السالم إىل عماله على اخلراج

من كتاٍب له عليه السالم كتبه لألشتر النخعي ملَّا واله على مصر وأعماهلا حني اضطراب حممد بن أيب بكٍر وهو 
 149......................................................................:أطول عهٍد وأمجع كتبه للمحاسن

 157..............................................................والزبريمن كتاب له عليه السالم إىل طلحة 

 157.....................................................................من كتاب له عليه السالم إىل معاوية

 157......................ومن وصية له عليه السالم وصى ا شريح بن هانئ ملا جعله على مقدمته إىل الشام

 158..............................:من كتاٍب له عليه السالم إىل أهل الكوفة عند مسريه من املدينة إىل البصرة

 158........................................... صاحب حلوانمن كتاٍب له عليه السالم إىل األسود بن قطيبة
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 158............................................من كتاٍب له عليه السالم إىل العمال الذين يطأ اجليش عملهم

خعيالم كميل بن زياد النوهو عامله على هيت ينكر عليه تركه دفع من جيتاز به من من كتاٍب له عليه الس 
 159................................................................................:جيش العدو طالباً الغارة

 159.................................:من كتاٍب له عليه السالم إىل أهل مصر مع مالٍك األشتر ملا والَّه إمارا

 160...............................................................من كتاٍب له عليه السالم إىل معاوية جواباً

 161.....................................................................ومن كتاٍب له عليه السالم إليه أيضاً

 161........................................ه عليه السالم إىل قثم بن العباس وهو عامله على مكةمن كتاٍب ل

 162..................................من كتاٍب له عليه السالم إىل سلمان الفارسي رمحه اهللا قبل أيام خالفته

 162........................................................... كتاٍب له عليه السالم إىل احلارث اهلمداينمن

 163............:من كتاٍب له عليه السالم إىل املنذر بن اجلارود العبدي وقد خان يف بعض ما واله من أعماله

 163.........................................................من كتاٍب له عليه السالم إىل عبد اهللا بن العباس

 164.....................................................................من كتاٍب له عليه السالم إىل معاوية

 164..........................: بني ربيعة واليمن نقل من خط هشام بن الكليبمن حلٍف له عليه السالم كتبه

 164............................ومن وصيٍة له عليه السالم لعبد اهللا بن العباس عند استخالفه إياه على البصرة

 164..........................:ومن وصيٍة له عليه السالم لعبد اهللا بن العباس ملَّا بعثه لالحتجاج على اخلوراج

 165..................................................من كتاٍب له عليه السالم ملَّا استخلف إىل أمراء األجناد

 166...........................................................................باب املختار من ِحكَم أمري املؤمنني

 166.عليه السالم ومواعظه ويدخل يف ذلك املختار من أجوبة مسائله والكالم القصري اخلارج يف سائر أغراضه

 166.............غريوا الشيب وال تشبهوا باليهود" وسِئل عليه السالم عن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

 167...........................خذلوا احلق ومل ينصروا الباطل: يف الذين اعتزلوا القتال معه: وقال عليه السالم

 184.........................................فصلٌ نذكر فيه شيئاً عن اختيار غريب كالمه احملتاج إىل التفسري

 202.................................................................................................الفهرس

  

  

  

  

  


