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 ميحرلا نمحرلا هللابسم 

هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمٌن نبٌنا دمحم وعلى الحمد 

 ..جمعٌن أله وصحبه آ

.(رضي هللا عنه ) علي بن أبي طاِلباالمام   

 نسب علّي وكنيته ولقبه: 

ه   ًّ بن أبً طالب بن عبد مناف بن عبد المطَّلب بن هاشم بن عبد مناف، وأمُّ هو عل

فاطمة بنت أسد بن هاشم، ُولد بمكّة على الراحج بعد ثالثٌن عاماً من حادثة الفٌل، وهو 
بابنته فاطمة الّزهراء  -لٌه وسلّمصلّى هللا ع-أصغر أبناء أبً طالب، وزّوجه الّرسول 

 ًّ فضالً عن  -صلّى هللا علٌه وسلّم-فً المدٌنة بعد عامٌن من الهّجرة، فكان صهر النب
كونه ابن عّمه، وله من فاطمة عدداً من األبناء؛ منهم: الحسن والحسٌن سٌدا شباب أهل 

  ، وحٌدرة وغٌرها.الجنّة، وكنٌته: أبو الحسن، واشتُهر بعدّة ألماب، منها: أبو تراب

إسالم علّي ومكانته:   

شرف السّبك فً اإلسالم؛ فكان من السَّابمٌن األّولٌن، وهو  -رضً هللا عنه-نال علً  

 ًّ  -صلّى هللا علٌه وسلّم-أّول من أسلم من الصبٌان فً مكّة لبل الهّجرة، ولد ساند النب
رسول هللا الغزوات والمشاهد فً أمر الدّعوة اإلسالمٌّة فً موالف كثٌرة، ولد شهد مع 

كلّها، وكان معروفاً بشجاعته وبراعته فً المتال، ومشهوراً بفروسٌته، ولم ٌُشارن فً 
 ًّ ٌومها على المدٌنة المنّورة، ونال  -صلّى هللا علٌه وسلّم-غزوة تبون، إذ خلّفه النب

اشدٌن، إذ شرف اختٌاره واحداً من كُتّاب الوحً، وهو أمٌر المؤمنٌن، ورابع الخلف اء الرَّ

بوٌع بالخالفة عام خمس وثالثٌن للهّجرة، وامتدّت خالفته خمس سنوات وأشهر للٌلة، 
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ومات فً شهر رمضان فً سنة أربعٌن للهّجرة، ولد لُتل غدراً على ٌد عبد الرحمن بن 

  ُملجم.

ًّ  ماماالاشتهر  بالفصاحة والِحكمة والبالغة، فنُسب له الكثٌر من  - رضً هللا عنه -عل
الِشّعْر ومن األلوال أبلغها، ومن النّصائح ألومها، ومن المواعظ أفصحها، وكان فً 

 ًّ  األلوال والِحكم الكثٌر من الّرجال أصحاب العلم، ومّما ُروَي عنه من عصر عل
 والمواعظ:

قال في بيان حقيقة الخير: )ليس الخير أْن يكثر مالك وولدك، ولكّن الخير أْن يكثر  
 علمك، ويعظم حلمك، وأْن تباهي الناس بعبادة ربك(.

)خمس خذوهن عنّي: ال يرجو ة: جاء فً مواعظه المأثورة التً زِخرْت بنصائح جلٌل 

عبد إاّل ربّه، وال يخاف إاّل ذنبه، وال يستحيي جاهل أن يسأل عّما ال يعلم، وال يستحي 
من  عالم إذا سُئل عّما ال يعلم أن يقول: هللا أعلم، والصبر من اإليمان بمنزلة الرأس

.(له  الجسد، وال إيمان لمن ال صبر  

)الدنيا دار ممًر إلى دار قرار، والنّاس فيها الّزهد فً الحٌاة الدّنٌا:  لال فً باب

 رجالن: رجلٌ باع نفسه فأوبقها، ورجلٌ ابتاعها فأعتقها(.

)التّقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنّزيل، عّرف التّموى تعرٌفاً جامعاً، فمال:  
 والّرضا بالقليل، واالستعداد ليوم الّرحيل(.

.()من النت كلمته، وجبت محبّتهطٌب الكالم وأثره بٌن النّاس؛ فمال: أوصى ب  )  

)عقل بال أدب كشجاعٍ بال سالحٍ(.حذّر من غٌاب أخالق أهل العلم، فمال:   

)أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون أوصى األخاّلء بالتّوازن فً عاللتهم؛ فمال:  
 بغيضك يوماً ما(.

لموالف التً تدعو إلٌه: لال فً عجبه من للّة االعتبار واالتّعاظ رغم كثرة المشاهد وا 
  .()ما أكثر العبر وأقل االعتبار

ً أولال  : البخل عار ، والجبن منقصة ، والفقر يخرس الفطن عن حاجته والمقل  ٌضا

.غريب في بلدته  . 

* * *  
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لٌل لالسكندر : لم حفظت الفالسفة المال مع حكمتها ومعرفتها بالدنٌا ؟ لال : لئال 

. تحوجهم الدنٌا إلى أن ٌموموا مماما ال ٌستحمونه  . 

. فاحرزهما ثم تعبد ولال بعض الزهاد : ابدأ برغٌفٌن  

العجز آفة ، والصبر شجاعة ، والزهد ثروة ، والورع جنة ، :  رضً هللا عنهولال  
. ونعم القرين الرضا  

* * * الشرح : فهذه فصول خمسة : الفصل االول : لوله )علٌه السالم( " العجز آفة   
 . " ، وهذا حك الن االفة هً النمص أو ما أوجب النمص ، والعجز كذلن

 . وكان ٌمال : العجز المفرط ترن التأهب للمعاد

ولالوا : العجز عجزان ، أحدهما عجز التمصٌر ولد أمكن االمر ، والثانى الجد فً 
 . طلبه ولد فات

 . ولالوا : العجز نائم والحزم ٌمظان

 . الفصل الثانً فً الصبر والشجاعة : لد تمدم لولنا فً الصبر * * *

ال ٌتجرعه إال حر وكان ٌمال : الصبر مر ،  . 

وكان ٌمال : إن لالزمان المحمودة والمذمومة أعمارا وآجاال كاعمار الناس وآجالهم ، 
 . فاصبروا لزمان السوء حتى ٌفنى عمره ، وٌأتى أجله

 . وكان ٌمال : إذا تضٌفتن نازلة فالرها الصبر علٌها

ٌن أكثر مما سلبت واالحتساب لترحل عنن ، ولد أبمت عل وأكرم مثواها لدٌن بالتوكل
منن ، وال تنسها عند رخائن ، فإن تذكرن لها أولات الرخاء ٌبعد السوء عن فعلن ، 

.وٌنفى المساوة عن للبن وٌوزعن حمد هللا وتمواه  

الفصل الثالث : لوله : " والزهد ثروة " ، وهذا حك ، الن الثروة ما استغنى به االنسان 

.دنٌاهم ، فالزهد على الحمٌمة هو الغنى االكبرعن الناس ، وال غناء عنهم كالزهد فً   

كان ٌمال العالم إذا لم ٌكن زاهدا لكان عموبة الهل زمانة ، النهم ٌمولون : لو ال أن 
 . علمه لم ٌصوب عنده الزهد لزهد ، فهم ٌمتدون بزهده فً الزهد
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دة ، أما الفصل الرابع لوله : " والورع جنة كان ٌمال : ال عصمة كعصمة الورع والعبا

الورع فٌعصمن من المعاصً ، وأما العبادة فتعصمن من خصمن ، فان عدون لو رآن 
. لائما تصلى ولد دخل لٌمتلن لصد عنن وهابن  

ولال رجل من بنى هالل لبنٌه : ٌا بنى اظهروا النسن فإن الناس إن رأوا من أحد   

لوا : متوق ٌكره منكم بخال ، لالوا : ممتصد ال ٌحب االسراف ، وإن رأوا عٌا ، لا
جبنا لالوا : متحرج ٌكره االلدام على الشبهات الكالم ، وإن رأوا  . 

 . الفصل الخامس : لوله : ونعم المرٌن الرضا " ، لد سبك منا لول ممنع فً الرضا

ولال أبو عمرو بن العالء : دفعت إلى أرض مجدبة بها نفر من االعراب ، فملت 
فكٌف تعٌشون  ما ترى ، ال زرع وال ضرع ، للتلبعضهم : ما أرضكم هذه ؟ لال : ك

الضباب ، ونصٌد الدواب ، للت : فكٌف صبركم على ذلن ؟ لالوا :  : نحترش  ؟ لالوا
 . ٌا هذا ، سل خالك الخلك ، هل سوٌت ؟ فمال : بل رضٌت

 . وكان ٌمال : من سخط المضاء طاح ومن رضى به استراح

  ت على جمر الغضا .وكان ٌمال : علٌن بالرضا ، ولو للب

.داب حلل مجددة والفكر مرآة صافيةالعلم وراثة كريمة ، واآل :اوقال أيض   

الجو ، ولو  ألظلموكان ٌمال : العلم فً االرض بمنزلة الشمس فً الفلن ، لو ال الشمس 

أهل االرض ألظلمال العلم     

،  وكان ٌمال ال حله أجمل من حله االدب ، الن حلل الثٌاب تبلى ، وحلل االدب تبمى
بالٌة مع جوهر  اآلدابوحلل الثٌاب لد ٌغتصبها الغاصب ، وٌسرلها السارق ، وحلل 

وكان ٌمال الفكرة الصحٌحة إصطرالب روحانً  النفس    

ومن كالم الحكماء : النار ال ٌنمصها ما أخذ منها ، ولكن ٌخمدها أال تجد حطبا ، وكذلن 

. بب عدمهالعلم ال ٌفنٌه االلتباس ولكن فمد الحاملٌن له س  

:رضً هللا عنه  ٌضاأولال     

 .وصدر العاقل صندوق سره ، والبشاشة حبالة المودة ، واالحتمال قبر العيوب 

 اعجبوا لهذا االنسان ينظر بشحم ، ويتكلم بلحم ، ويسمع بعظم ، ويتنفس من خرم .


