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 از خطبه قاصعه فرازی

ِ اْلخَصيصَ  يبَةِ، وَ الْمَنْزِلَة ِ الْقَرِ هِ صلى الل  ه عليه و آله بِالْقَرَابَة ْ مَوِْضعِي مِْن رَُسوِل الل َّ ةِ. وَ قَْد عَلِمْتُم
ني َجسَ  ُمِس ُّ ني ِإلَى َصْدرِهِ، وَ يَْكنُفُنِي فِي فِرَاِشهِ، وَ ي ِ وَ َأنَا وَلَدٌ يَُضم ُّ ني وََضعَنِي فِي ِحجْرِه دَهُ، وَ يُِشم ُّ

يْ  ُلْقِمُنِيهِ. وَ مَا وَجَدَ لِي كَْذبَةً فِي قَوٍْل، وَ لَاَخْطلَةً فِي فِعٍْل. وَ لَقَْد  عَْرفَهُ. وَ كانَ يَمَْضُغ الش َّ ءَ ثُم َّ ي
 ِ هُ بِهِ صلى الل  ه عليه و آله مِْن لَدُْن َأْن كانَ فَطِيماً َأْعظَمَ مَلٍَك مِْن مَلَائِكَت يَق قَرَنَ الل َّ هِ يَْسلُُك بِهِ َطرِ

 َ ِبَاعَ الْفَِصيِل َأث بِعُهُ ات  م ِهِ يَرْفَُع لِي الْمَكَارِِم، وَ َمحَاِسَن َأخْلَاِق الْعَالَِم لَيْلَهُ وَ نَهَارَهُ. وَ لَقَْد ُكنُْت َأت َّ رَ أُّ
ِ يَوٍْم مِْن َأخْلَاقِهِ عَلَماً، وَ يَْأمُرُنِي بِاْلاقْتِدَاءِ بِهِ.   فِي كُل 

 َ ُ غَيْرِي. وَ لَْم يَجْمَْع بَيٌْت وَاِحدٌ يَوْم َ فََأرَاهُ، وَ لَايَرَاه ِ َسنَةٍ ِبحِرَاء ُ فِي كُل  ئِذٍ فِي وَ لَقَْد كَانَ ُيجَاوِر
هِ صلى الل  ه عليه و آله َسالَةِ، وَ خَدِيجَةَ وَ َأنَا ثَالِثُهُمَا. َأرَى نُورَ الْوَْحِي وَ الر ِ  -اْلِإْسلاِم غَيْرَ رَُسوِل الل َّ

ةِ  بُو َّ  .وَ َأشُم ُّ رِيحَ الن ُّ
هِ مَا يْطَاِن ِحينَ نَزََل الْوَْحيُ عَلَيْهِ صلى الل  ه عليه و آله فَقُلُْت: يَا رَُسوَل الل َّ ةَ الش َّ هذِهِ  وَ لَقَْد سَمِعُْت رَن َّ

ةُ؟ فَقَاَل:  ن َّ َك تَْسمَُع مَا َأْسمَُع، وَ تَرَى مَا َأرَى، ِإل َّ »الر َّ يْطَانُ قَْد َأيَِس مِْن عِبَادَتِهِ. ِإن َّ ا َأن ََّك هذَا الش َّ
َك لَعَلَى خَيْرٍ  يرٌ وَ ِإن َّ َك لَوَزِ ، وَ ل ِكن َّ  «. لَْسَت بِنَبِي ٍ
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 زبان امریاملؤمننی عليه السالمز و سّلم اعليه و آله هلل صىل ارشح وقایع بعد از رسول خدا 

حجر بن عدى  و حب ة عن أبيه جندب قال:دخل عمرو بن الحمق و   عن عبد الر حمن بن جندب
ه بن سبإ على أمير المؤمنين عليه الس لام بعد ما افتتحت مصر و  العرني  و الحارث الأعور و عبد الل َّ

فقال لهم علي  عليه الس لام: و هل  -هو مغموم حزين فقالوا له: بي ن لنا ما قولك في أبى بكر و عمر؟
قتلت؟! أنا مخرج إليكم كتابا أخبركم فيه عم ا قد  فرغتم لهذا؟ و هذه مصر قد افتتحت، و شيعتي بها

سألتم، و أسأل كم أن تحفظوا من حق ى ما ضي عتم، فاقرءوه على شيعتي و كونوا على الحق  أعوانا، 
 :و هذه نسخة الكتاب

ه علي  أمير المؤمنين الى من قرأ كتابي هذا من المؤمنين و المسلمين  :من عبد الل َّ
ه ال ذي لا إله ال ا هوالس لام عليكم، فان ى أحمد   .إليكم الل َّ

يل، و شهيدا على  ه عليه و آله نذيرا للعالمين، و أمينا على الت نز ه بعث محم دا صلى الل َّ أم ا بعد فان  الل َّ
ن و هذه الأم ة، و أنتم يا معشر العرب يومئذ على شر  دين و في شر  دار، منيخون على حجارة خش

و  بلاد، تشربون الماء الخبيث، و تأكلون الط عام الجشيبصم ، و شوك مبثوث في ال  حي ات
[ بالباطل،  تسفكون دماءكم، و تقتلون أولادكم، و تقطعون أرحامكم، و تأكلون أموال كم ]بينكم

ه ال ا و هم سبل كم خائفة، و الأصنام فيكم منصوبة، ]و الآثام بكم معصوبة و لا يؤمن أكثرهم ب الل َّ
ه عليكم  مشركون ه عليه و آله فبعثه إليكم رسولا من أنفسكم، و قال فيما  فمن  الل َّ بمحم د صلى الل َّ

ِيهِْم وَ يُعَل ِ  ِ وَ يُزَك  م ِي ِينَ رَُسولًا مِْنهُْم يَتْلُوا عَلَْيهِْم آياتِه َ ال َّذِي بَعََث فِي اْلأُّ مُُُمُ أنزل من كتابه: هُو
 َ ،و قال: لَقَْد جاءَكُْم رَُسوٌل مِْن َأنْفُِسكُْم  فِي َضلاٍل مُبِينٍالْكِتاَب وَ اْلحِْكمَةَ وَ ِإْن كانُوا مِْن قَبُْل ل
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 ٌ يٌص عَلَيْكُْم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤٌُف رَِحيم ِ ْ حَر م ِ ما عَنِت ُّ ٌ عَلَيْه ُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ِإْذ  عَزِيز ه ،و قال: لَقَْد مَن َّ الل َّ
ُ وَ ال،و قال:  بَعََث فِيهِْم رَُسولًا مِْن َأنْفُسِهِمْ  ِيهِ مَْن يَشاء ِ يُؤْت ه ُ ذُو الْفَْضِل ذلَِك فَْضُل الل َّ ه ل َّ

و   .فكان الر سول إليكم من أنفسكم بلسانكم، و كنتم أو ل المؤمنين تعرفون وجُه و شيعته الْعَظِيمِ 
،و الفرائض و الس ن ة، و أمركم بصلة أرحامكم و حقن دمائكم، و ،فعل مكم الكتاب و الحكمة عمارته
لا تنقضوا الأيمان بعد ،و أن توفوا بالعُد، و َأهْلُِا  وا اْلَأماناِت ِإلىذات البين، و َأْن تُؤَد ُّ  صلاح

و أمركم أن تعاطفوا و تبار وا و تباذلوا و تراحموا، و نهاكم عن الت ناهب و الت ظالم و  توكيدها
الميزان، و تقد م إليكم  الت حاسد و الت قاذف و الت باغى، و عن شرب الخمر و بخس المكيال و نقص

و أن تؤد وا الأمانات الى  فيما أنزل عليكم: أل ا تزنوا، و لا تربوا، و لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما
،و كل  خير يدنى  هَ لا ُيحِب ُّ الْمُعْتَدِينَ ، وَ لا تَعْتَدُوا ِإن َّ الل َّ ا فِي اْلَأْرِض مُْفِسدِينَ أهلُا، وَ لا تَعْثَوْ 

 . يباعد من الن ار أمركم به، و كل  شر  يباعد من الجن ة و يدنى من الن ار نهاكم عنه الى الجن ة و
ت الأقربين و عم ت  ه اليه سعيدا حميدا، فيا لها مصيبة خص  فلم ا استكمل مد ته من الد نيا توف اه الل َّ

ه عليه و آفلم ا مضى لسبيل جميع المسلمين، ما أصيبوا بمثلُا قبلُا، و لن يعاينوا بعد أختها له ه صلى الل َّ
ه ما كان يلقى في روعيف ، تنازع المسلمون الأمر بعده   ،و لا يخطر على بالي أن  العرب تعدل و الل َّ

وه هم منح  ه عليه و آله عن أهل بيته و لا أن    عن ي من بعده، فما راعني  هذا الأمر بعد محم د صلى الل َّ
اليه ليبايعوه، فأمسكت يدي و رأيت أن ي أحق  بمقام   و إجفالهم ال ا انثيال الن اس على أبي بكر

ه حت ى  ه عليه و آله في الن اس مم ن تول ى الأمر من بعده فلبثت بذاك ما شاء الل َّ ه صلى الل َّ رسول الل َّ
ه عليه   ن اسرأيت راجعة من ال ه و مل ة محم د صلى الل َّ رجعت عن الإسلام يدعون الى محق دين الل َّ
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فيه ثلما و هدما يكون  م عليه الس لام فخشيت ان لم أنصر الإسلام و أهله أن أرىو آله و إبراهي
ما ال تي ان ما هي متاع أي ام قلائل ثم  يزول ما كان منها ك  ظم علي  من فوات ولاية أموركمأع  مصيبته

نهضت في تلك الس حاب، فمشيت عند ذلك الى أبي بكر فبايعته و   يزول الس راب و كما يتقش ع
هِ هِيَ الْعُلْياكَ «  الباطل و زهق و كانت الأحداث حت ى زاغ   وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ «لِمَةُ الل َّ

 
و قارب و اقتصد، فصحبته مناصحا و أطعته فيما أطاع  فتول ى أبو بكر تلك الأمور فيس ر و شد د

ه ]فيه الى  الأمر ال ذي نازعته و أنا حي  أن يرد    [ جاهدا، و ما طمعت ان لو حدث به حدث الل َّ
ة ما كان بينه و بين عمر  فيه طمع مستيقن و لا يئست منه يأس من لا يرجوه، و لو لا خاص 

عمر لا يدفعُا عن ي، فلم ا احتضر بعث الى عمر فول اه فسمعنا و أطعنا و ناصحنا و تول ى   لظننت أن ه
قلت في نفسي: لن يعدلها عن ي فجعلني  حت ى إذا احتضر ميمون الن قيبة الأمر و كان مرضي  الس يرة

سادس ست ة فما كانوا لولاية أحد أشد  كراهية منهم لولايتي عليهم، فكانوا يسمعوني عند وفاة 
و أقول: يا معشر قريش ان ا أهل البيت أحق  بهذا الأمر  ه عليه و آله أحاج  أبا بكرالر سول صلى الل َّ 

الحق  فخشي القوم ان أنا وليت   ف الس ن ة و يدين دينآن و يعرمنكم ما كان فينا من يقرأ القر
عليهم أن لا يكون لهم في الأمر نصيب ما بقوا، فأجمعوا إجماعا واحدا، فصرفوا الولاية الى 

قبلي ثم  قالوا: هلم    أن ينالوا من عثمان و أخرجوني منها رجاء أن ينالوها و يتداولوها إذ يئسوا
: يا ابن أبي طالب ان ك  ا و صبرت محتسبا، فقال قائلُمت مستكرهفبايع و ال ا جاهدناك، فبايع

يص فقلت: أنتم أحر طلبت تراثي و حق ي  ص من ي و أبعد، أ أنا أحرص إذاعلى هذا الأمر لحر
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ه و رسوله أولى به؟ أم أنتم إذ تضربون وجُي دونه؟  و تحولون بيني و بينه؟! ال ذي جعلني الل َّ
ه لا يهدى ،و ال فبهتوا  . القوم الظ المينل َّ

م  ان ى أستعديك على قريش  ُ هم قطعوا رحمي، و أصغوا الل و صغ روا عظيم منزلتي، و  إنائي، فان 
أجمعوا على منازعتي حق ا كنت أولى به منهم فسلبونيه، ثم  قالوا: ألا ان  في الحق  أن تأخذه و في 

ما منعه، فاصبر كمداالحق  أن ت فا حنقا متوخ  رافد و لا ذاب    فإذا ليس معي  رتفنظ أو مت متأس 
يقي على   فأغضيت على القذى، و تجر عت  فضننت بهم عن الهلاك  و لا مساعد ال ا أهل بيتي ر

 .الش جى، و صبرت من كظم الغيظ على أمر  من العلقم، و آلم للقلب من حز  الش فار
 

حت ى إذا نقمتم على عثمان أتيتموه فقتلتموه ثم  جئتموني لتبايعوني، فأبيت عليكم و أمسكت يدي 
فنازعتموني و دافعتموني، و بسطتم يدي فكففتها، و مددتم يدي فقبضتها، و ازدحمتم علي  حت ى 

بك، فبايعنا ظننت أن  بعضكم قاتل بعض أو أن كم قاتلي، فقلتم: بايعنا لا نجد غيرك و لا نرضى ال ا 
قبلته منه، و و لا تختلف كلمتنا، فبايعتكم و دعوت الن اس الى بيعتي، فمن بايع طائعا   لا نفترق

كما لم اكره و تركته، فبايعني فيمن بايعني طلحة و الز بير و لو أبيا ما أكرهتهما   من أبى لم أكرهه
ُين الى البصرة في جيشة متمن مك   ال ا يسيرا حت ى بلغني أن خرجا غيرهما، فما لبثنا ما منهم   وج 

م   رجل ال ا  ُ بايعني و أعطاني الط اعة، فقدما على عاملي و خز ان بيت مالي و على أهل مصر كل
على بيعتي و في طاعتي فشت توا كلمتهم و أفسدوا جماعتهم، ثم  وثبوا على شيعتي من المسلمين فقتلوا 

ه صادقين،  بوا بأسيافُم فضاربوا بهاة عص  طائفة منهم غدرا، و طائفة صبرا، و طائف حت ى لقوا الل َّ
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ه لو لم يصيبوا منهم ال ا رجلا واحدا متعم دين لقتله لحل  لي به قتل ذلك   ]بلا جرم جر ه  فو الل َّ
هم قد قتلوا من المسلمين أكثر من العد ة ال تي دخلوا بها عليهم و قد أدال   الجيش كل ه فدع ما ان 

ه منهم فَبُعْ  الِمِينَ الل َّ ب أحزاب، و أهل طمع فإذا أعرا  ثم  ان ي نظرت في أهل الش ام . داً لِلْقَوِْم الظ َّ
و يؤخذ   و من كان ينبغي ان يؤد ب و يدر ب أو يول ى عليه  يجتمعون من كل  أوب  جفاة طغام

فدعوتهم الى ،ليسوا من المُاجرين و لا الأنصار، و لا الت ابعين بإحسان، فسرت اليهم  على يديه
و يشجرونهم  لن بلفي وجوه المسلمين ينضحونهم باو نهوضا ال ا شقاقا و نفاقا الط اعة و الجماعة، فأبوا

الس لاح و وجدوا ألم الجراح رفعوا   فقاتلتهم فلم ا عظ ُم  ،فُناك نهدت اليهم بالمسلمين  بالر ماح
هم ليسوا بأص  المصاحف يدعونكم الى ما هم رفعوها فيها، فأنبأتكم أن  حاب دين و لا قرآن، و أن 

خديعة و وهنا و ضعفا، فامضوا على حق كم و قتال كم، فأبيتم علي  و قلتم: اقبل  و غدرا و مكيدة
، و ان أبوا كان أعظم  منهم، فان أجابوا الى ما في الكتاب جامعونا على ما نحن عليه من الحق 

لح بينكم و بينهم على   و ونيتم و كففت عنهم إذ أبيتم، لحج تنا عليهم، فقبلت منكم ،و كان الص 
رجلين يحييان ما أحيا القرآن، و يميتان ما أمات القرآن، فاختلف رأيهما و تفر ق حكمُما و نبذا 

ل ه الس داد و دل اهما في الض  فنبذا حكمُما و كانا   الما في القرآن و خالفا ما في الكتاب فجن بهما الل َّ
حت ى إذا عتوا في الأرض يقتلون و يفسدون أتيناهم  فتركناهم ما تركونا ]فرقة من ا فانخزلت  أهله

ه بيننا و بينكم، قالوا: كل نا قتلُم، و كل نا استحل   فقلنا: ادفعوا إلينا قتلة إخواننا ثم  كتاب الل َّ
ه مصرع الظ المين. فلم ا كان   دماءهم و دماءكم، و شد ت علينا خيلُم و رجالهم، فصرعُم الل َّ

و نبالنامن شأنهم أمرتكم أن تمضوامن فوركم ذلك الى عدو كم فقلتم: كل ت سيوفنا، و نفدت  ذلك
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و إذا  بأحسن عد تنا، فارجع بنا الى مصرنا لنستعد   أسن ة رماحنا، و عاد أكثرها قصدا  نصلت
م ا فأقبلت بكرجعت زدت في مقاتلتنا عد ة من هلك من ا و فارقنا، فان  ذلك أقوى لنا على عدو ن

معسكركم، و أن تضم وا على ال كوفة أمرتكم أن تنزلوا بالن خيلة، و أن تلزموا  حت ى إذا أطللتم
يارة أبنائكم و نسائكم، فان  أصحاب  قواضبكم نوا على الجُاد أنفسكم، و لا تكثروا ز ،و أن توط 

نهارهم و لا من سهر ليلُم و لا ظمأ   ت شمير فيها ال ذين لا ينوحونالحرب المصابروها، و أهل ال
،و دخلت طائفة منكم المصر  م، فنزلت طائفة منكم معي معذرةخمص بطونهم و لا نصب أبدانه

عاصية، فلا من بقي منكم ثبت و صبر، و لا من دخل المصر عاد الى  و رجع، فنظرت الى 
معسكري و ليس فيه خمسون رجلا، فلم ا رأيت ما أتيتم دخلت إليكم فما قدرت على أن تخرجوا 

قد   فكم قد انتقصت، و إلى أمصاركم[ أطرا فما تنتظرون؟ أما ترون ]الى ي الى يومنا هذا.مع
و الى بلادكم تغزى، و أنتم ذوو   قد قتلت، و الى مسالحكم تعرىافتتحت، و الى شيعتي بها بعد 

ه أنتم! من أين تؤتون؟ و ما ل كم ]أن ى ون؟! و [ تؤفك عدد كثير، و شوكة و بأس شديد،فما بال كم؟ لل َّ
و تناصحوا  و تناشبوا ن  القوم قد اجتمعواأن ى تسحرون؟! و لو أن كم عزمتم و أجمعتم لم تراموا، ألا ا

فأنبهوا نائمكم و  اءو أنتم قد ونيتم و تغاششتم و افترقتم، ما أنتم ان أتممتم عندي على ذي سعد
بح لذي   ص ريحالر غوة عن ال  لحرب عدو كم، قد بدت على حق كم، و تجر دوا اجتمعوا و قد بي ن الص 

ه   ان ما تقاتلون الط لقاء و أبناء الط لقاء، و اولى الجفاء و من أسلم كرها، و كان  عينين لرسول الل َّ
ه عليه و آ ن ة و القرآن و أهل البدع و   له أنفصلى الل َّ ه و الس  با، أعداء الل َّ الإسلام كل ه حر

على الإسلام و أهله مخوفا،و أكلة الر شا و عبدة  الأحداث، و من كانت بوائقه تت قى، و كان
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و شرط أن يؤتيه أتي ة هي أعظم مم ا  ابغة لم يبايع حت ى أعطاه ]ثمناانهي إلي  أن  ابن الن   الد نيا، لقد
و خزيت أمانة هذا المشترى نصرة  في يده من سلطانه، ألا صفرت يد هذا البائع دينه بالد نيا،

ين، و ان  فيهم لمن قد شرب فيكم الخمر و جلد الحد  في الإسلام، يعرف فاسق غادر بأموال المسلم
 بالفساد في الد ين و الفعل الس ي ئ، و ان  فيهم لمن لم يسلم حت ى رضخ له على الإسلام رضيخة

يه من قادتهم مثل من ذكرت منهم بل هو شر   فُؤلاء قادة القوم، و من تركت ذكر مساو
و الت سل ط  و الفجور فيكم الفساد و ال كبر [ لو ول وا عليكم لأظُروا تذكرمنهم، و هؤلاء ال ذين ]

، و لأنتم على ما كان فيكم من  ي ة و الفساد في الأرض، و ات بعوا الهوى و حكموا بغير الحق  بالجبر
تواكل و تخاذل خير منهم و أهدى سبيلا، فيكم العلماء و الفقُاء و الن جباء و الحكماء، و حملة 

و المتهج دون بالأسحار، و عم ار المساجد بتلاوة القرآن أ فلا تسخطون و تهتم ون أن الكتاب، 
 .ينازعكم الولاية عليكم سفُاؤكم، و الأشرار الأراذل منكم

ه -فاسمعوا قولي ه لئن أطعتموني لا  -هداكم الل َّ إذا قلت، و أطيعوا أمري إذا أمرت، فو الل َّ
اليها فقد  ا للحرب أهبتها و أعد وا لها عد تها، و أجمعواتغوون، و ان عصيتموني لا ترشدون، خذو

ه، و يطفئوا  و علا شنارها شب ت و أوقدت نارها و تجر د ل كم فيها الفاسقون كي يعذ بوا عباد الل َّ
 .نور الل َّه

بأولى بالجد  في غي هم و ضلالهم و  ألا ان ه ليس أولياء الش يطان من أهل الط مع و الجفاء و ال كبر
هم و مناصحة  ه، من أهل البر  و الز هادة و الإخبات في حق ُم و طاعة رب  باطلُم من أولياء الل َّ

ه لو لقيتهم فردا و ان ى من   و لا استوحشت   ما باليت  ء الأرض و هم مل إمامهم، ان ي و الل َّ
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ان ى الى لقاء  ضلالتهم ال تي هم فيها و الهدى ال ذي نحن عليه لعلى ثقة و بي نة و يقين و صبر، و
من أن يلي أمر  ،و حزنا يخامرني لمنتظر، و ل كن  أسفا يعتريني  رب ى لمشتاق و لحسن ثواب رب ى

ه دولا با و  هذه الأم ة سفُاؤها و فج ارها فيت خذوا مال الل َّ الحين حر ه خولا ]و الص  و عباد الل َّ
ه لو لا ذلك با، و أيم الل َّ يضكم، و لتركتكم إذ ونيتمو   تأليبكمما أكثرت تأنيبكم و   الفاسقين حز   تحر

، ف   تم حت ى ألقاهم بنفسي متى حم  و أبي ، و ان ي للش هادة لمحب  ه ان ى لعلى الحق  لي لقاؤهم، فو الل َّ
 ُ ٌ ل َك ِ ذل ِكُْم خَيْر ه ً وَ ثِقالًا وَ جاهِدُوا بَِأْموال ِكُْم وَ َأنْفُِسكُْم فِي َسبِيِل الل َّ ُكنْتُمْ  ْم ِإنْ انْفِرُوا ِخفافا

،ان  أخا بالذ ل  و يكن نصيبكم الأخسر و تبوءوا  الى الأرض فتقر وا بالخسف او لا تثاقلو تَعْلَمُونَ 
ه  ،و من ،و من نام لم ينم عنه الحرب اليقظان الأرق [  ضعف أودى،و من ترك الجُاد ]في الل َّ

 .كان كالمغبون المُين
ُم  اجمعنا و إي اهم على الهدى، و زه دن ا و إي اهم في الد نيا، و اجعل الآخرة خيرا لنا و لهم من الل َّ

 . الاولى، و الس لام
 

 بن حممد اثلقيف الکويف،  می، ابراهالغارات
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 ویژگی های منحرص به فرد امریاملؤمننی عليه السالم

هِ ص كَانَ  يْ وَ لَيَْس كُل ُّ َأْصحَاِب رَُسوِل الل َّ ُ عَِن الش َّ ُ وَ لَا  يَْسَألُه ءِ فَيَْفَُمُ وَ كَانَ مِْنهُْم مَْن يَْسَألُه
ونَ َأْن َيجِي ى ِإْن كَانُوا لَيُِحب ُّ ُ  يَْستَْفُِمُهُ َحت َّ ارِئ ى يَْسمَعُوا وَ   ءَ اْلَأْعرَابِي ُّ وَ الط َّ هِ ص َحت َّ فَيَْسَأَل رَُسوَل الل َّ

هِ ص كُل َّ يَوٍْم دَخْلَةً وَ كُل َّ لَيْلَةٍ دَخْلَةً فَيُخْلِينِي فِيهَا َأدُورُ مَعَهُ َحيُْث  قَْد ُكنُْت َأْدخُُل عَلَى رَُسولِ  الل َّ
مَا كَانَ  ُب َّ اِس غَيْرِي فَر هُ لَمْ يَْصنَْع ذَلَِك بَِأحَدٍ مَِن الن َّ هِ ص َأن َّ َ َأْصحَاُب رَُسوِل الل َّ فِي بَيْتِي  دَارَ وَ قَْد عَلِم

ِ َأخْلَانِي وَ َأقَامَ رَسُ  -يَْأتِينِي ِ بَعَْض مَنَازِلِه ُ ذَلَِك فِي بَيْتِي وَ ُكنُْت ِإذَا دَخَلُْت عَلَيْه هِ ص َأْكثَر وُل الل َّ
 َ دٌ مِْن ةُ وَ لَا َأحَ عَن ِي نِسَاءَهُ فَلَا يَبْقَى عِنْدَهُ غَيْرِي وَ ِإذَا َأتَانِي لِْلخَلْوَةِ مَعِي فِي مَنْزِلِي لَْم تَقُْم عَن ِي فَاطِم

 َ ُ َأجَابَنِي وَ ِإذَا َسكَت ُّ عَنْهُ وَ فَنِيَْت مَسَائِلِي ابْتَدََأنِي فَمَا نَزَلَْت عَل هِ بَنِي َّ وَ ُكنُْت ِإذَا َسَألْتُه ى رَُسوِل الل َّ
مَنِي  ا َأقْرََأنِيهَا وَ َأْملَاهَا عَلَي َّ فَكَتَبْتُهَا ِبخَط ِي وَ عَل َّ ٌ مَِن الْقُرْآِن ِإل َّ يلََُا وَ تَْفِسيرَهَا وَ نَاِسخََُا وَ ص آيَة تَْأوِ

ُْمََُا وَ ِحْفظَ  َ هَ َأْن يُعْطِيَنِي ف هَا وَ دَعَا الل َّ هَا وَ عَام َّ َُا فَمَا نَِسيُت آيَةً مَنْسُوَخَُا وَ مُحْكَمََُا وَ مُتَشَابِهََُا وَ خَاص َّ
 َ ً َأْملَاهُ عَلَي َّ وَ َكت هِ وَ لَا عِلْما َاِب الل َّ هُ مِْن مِْن كِت ُ الل َّ مَه ً عَل َّ هَ لِي بِمَا دَعَا وَ مَا تَرَكَ َشيْئا ُ مُنْذُ دَعَا الل َّ بْتُه

 َ َاٍب مُنْزٍَل عَلَى َأحٍَد قَبْلَهُ مِْن َطاع ةٍ َأْو حَلَاٍل وَ لَا حَرَاٍم وَ لَا َأمْرٍ وَ لَا نَْهٍي كَانَ َأْو يَكُونُ وَ لَا كِت
مَنِيهِ وَ  ا عَل َّ ٍ ِإل َّ هَ لِي َأْن يَمْلََأ  مَعِْصيَة َحفِْظتُهُ فَلَْم َأنَْس حَْرفاً وَاِحداً ثُم َّ وََضَع يَدَهُ عَلَى َصْدرِي وَ دَعَا الل َّ

 َ ه م ِي مُنْذُ دَعَوَْت الل َّ هِ بَِأبِي َأنَْت وَ أُّ ُْماً وَ حُْكماً وَ نُوراً فَقُلُْت يَا نَبِي َّ الل َّ َ لَمْ  لِي بِمَا دَعَوْتَ  قَلْبِي عِلْماً وَ ف
ُف عَلَيَْك  َأنَْس َشيْئاً وَ لَْم يَفُتْنِي شَيْ  ُف عَلَي َّ الن ِْسيَانَ فِيمَا بَعْدُ فَقَاَل لَا لَْسُت َأَتخَو َّ ءٌ لَْم َأْكتُبْهُ َأ فَتَتََخو َّ

َُْل. َ  الن ِْسيَانَ وَ اْلج
 

 46، ص 2ج الاکيف، ط اإلسالمیة، 
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 علم حرضت به قرآن

ِ ، وَسلوني عَن َسلوني ، فَوَالل ه ِ لا  ثتُكُم بِه ِ إل ا حَد َّ تَسَألون ي عن شَيءٍ يَكونُ إلى يَوِم القِيامَة
 كتاِب الل ه ِ ، فَوَالل ه ِ ما مِنهُ آيَةٌ إل ا أنَا أعلَمُ بِلَيٍل نَزَلَت أم بِنَهاٍر ، أم بِسَهٍل نَزَلَت أم ِبجَبَلٍ 

 
 646، ص 2ج ،دار ابن اجلوزي جامع بیان العلم، ابن عبد الرّب،

 

 یاری دهيد و کوشش ترس از خدابا مرا 

ةٍ وَ َسدَادٍ.ا كُْم لَاتَْقدِرُونَ عَلَى ذلَِك، وَ ل ِكْن َأعِيْنُونِي بِوَرٍَع واْجتِهَادٍ، وَ عِف َّ  لَا وَ ِإن َّ
 

 64نامه نهج ابلالغه، 

 
 ! یا ُدنيا ُغّري َغریي

 ُ ُ في بَيِت الماِل مِنُه إل ا ما يَعِجز يَقوُل : يا دُنيا غُر ي لا يَترُك ِ ذلَِك ، و ِ في يَومِه عَن قِسمَتِه
يبا .  غَيري ! ولَم يَكُن يَستَأثِرُ مَِن الفَيءِ بِشَيءٍ ، ولا َيخُص ُّ بِهِ حَميما ولا قَر

 
 2222، ص 2ج  ،دار اجلیل االستیعاب، ابن عبد الرّب،
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 حرضت توضع معيشتی مردم در زمان حکوم

 ْ ِ ب ه َ قثنا لَيٌْث، عَْن ُمجَاهِدٍ، عَْن عَبْدِ الل َّ يَة ثَنِي َأبِي، قثنا َأبُو مُعَاوِ ِ قَاَل: حَد َّ ه ثَنَا عَبْدُ الل َّ ِن حَد َّ
ً لَيَْأكُُل مَِن َسخْبَرَةَ، عَْن عَلِي ٍ قَاَل:  ا نَاِعمًا، ِإن َّ َأْدنَاهُْم مَنْزِلَة ِ َأحَدٌ ِإل َّ الْبُر ِ، مَا َأْصبََح بِالْ كُوفَة

ِ، وَيَشْرَُب مِْن مَاءِ الْفُرَاتِ  ِل   وََيجْلُِس فِي الظ 
 

 422، ص 2ج مؤسسة الرسالة،  فضائل الصحابة، أمحد بن حنبل ، 
 

 زینت خالفت

عَلِي ٍ عليه السلام  : وَالل ه ِ يا أميرَ المُؤمِنينَ ، لَقَد عن صعصعة بن صوحان   بَعدَ ِخلافَةِ الِإماِم 
َي َّنَت الخِلافَةَ وما زانَتَك ، ورَفَعتَها وما رَفَعَتَك ، ولَهَِي إلَيَك أحوَُج مِنَك إلَيها  ز
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 صلوات خاصه حرضت زهرا

 َ ِ فاطِمَة د يقَة ِ ِ عَلَى الص  ُم َّ َصل   ُ ِ َحبيبَِك ونَبي َِك ، واُم ِ أِحب ائَِك وأصفِيائَِك ، الل ةِ ، َحبيبَة الز َِّكي َّ
ن َظلَمَُا وَاستََخف َّ  الَِب لَها مِم َّ ُم َّ ُكِن الط   ُ َمينَ . الل لتَها وَاختَرتَها عَلى نِساءِ العال  ال َّتِي انتَجَبتَها وفَض َّ

ُم َّ بِدَِم أولادِه  ُ َ الل ةِ الهُدى ، وحَليلَةَ صاِحِب ِبحَق ُِا ، وُكِن الث ائِر ُم َّ وَكما َجعَلتَها اُم َّ أئِم َّ  ُ ا . الل
ُ بِها  ً تُكَر ِم َ ال كُبرى ، َصلاة ِ عَلَيها وعَلى اُم ِها خَديجَة ِ الَأعلى ، فََصل  َ عِندَ المَلَأ يمَة الل ِواءِ ، وَال كَر

دٍ صلى الل  ه عليه و آله ، وتُقِر ُّ بِها أعيُنَ  َ أبيها مُحَم َّ ِ الس اعَةِ  وَجه تِها ، وأبلِغُُم عَن ي في هذِه ي َّ ذُر ِ
لاِم . ةِ وَالس َّ ِحي َّ  أفَضَل الت َّ
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