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 خطبة اإلمام علي )عليه السالم (نص من 

مام عمي بن أبي طالب )رضي اهلل عنو( أن خياًل لمعاوية وردت األنبار ، فقتموا عاماًل بمغ اإل     

حتى انتيى إلى النخيمة )موضع قرب الكوفة( ، لو يقال لو : حسان بن حسان ، فخرج مغضبًا ، 

د اهلل فحم ، واتبعو الناس، فرقي رباوة من األرض، وخطب الناس خطبة ، ذكر فييا فضل الجياد

 :ثم قال ، ، وصمى عمى نبيو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم  وأثنى عميو

ع اهلل أما بعد فإن الجياد أبواب الجنة ، فتحو اهلل لخاصة أوليائو ، وىو لباس التقوى ، ودر )) 

 فمن تركو رغبة عنو البسو اهلل ثوب الذل ، وشممو البالء ، وديثالحصينة ، وجنتو الوثيقة ، 

جياد ، وسيم الخسف ، وأديل الحق منو بتضييع ال باإلسياببالصغار والقماءة ، وضرب عمى قمبو 

ني قد دعوتكم إلى قتال ىؤالء القوم ليالً ، ومنع النصف ،  عالناً  ، وسراً  ونياراً  أال وا  وقمت لكم :  وا 

متم وتخاذلتم حتى أغزوىم قبل أن يغزوكم ، فو اهلل ما غزي قوم قط في عقر دارىم إال ذلوا فتواك

 . (( شنت عميكم الغارات ، وممكت عميكم االوطان

 يو السالم( بخصائص منيا :متميزت خطبو )ع

 في الحياة .وآرائو  وشخصيتوتمثيميا لحياتو  -1

 دقة معانيو وجالليا وتناسقيا . -2

 بالغة اسموبو . -3

 جزالة ألفاظو . -4

عمي وأحاديثو في كتاب )نيج البالغة( ، ولو ىـ( خطب االمام 404وقد جمع الشريف الرضي )ت

 ديوان شعر .

 



 حتليل اخلطبة :

، فيو باب من  واآلخرةبدأ االمام عمي خطبتو بتبصير المسممين بفضل الجياد في الدنيا      

ابواب الجنة الذي ىيأه اهلل سبحانو وتعالى لمشيداء من الصالحين الذائدين عن المبادئ ، أما الذين 

الجياد ، ويؤثرون السالمة فإن الذل والصغار مصيرىم ، وان العدو سيسمبيم حقوقيم  يرغبون عن

 ، ويحكميم بالجور والظمم ، ويمنع عنيم العدل واالنصاف .

: االستفتاح بأسموب: فو اهلل ما غزي قوم ، كما بدأ خطبتو ام عمي الى القسم فقالموقد لجأ اإل     

ني قد دعوتكم ، واستخدم اسموب الشرط : فمن تركو ولوبعد ، وجاء بو مرة ثانية في قأما  : أال وا 

: ديث : وضرب وأديل وسيم ومنع استخدام الفعل المبني ألبسو اهلل ثوب الذل ، وفي قولو رغبة عنو

وذكر : اغزوىم قبل ان يغزوكم ، وتغزون وال تغزون مجيول ، كما استعمل اسموب الجناسلم

، سرًا واعالنًا ، وورد في الخطبة اسموب السجع ،  لياًل ونياراً لخسف ومنع النصف ، الطباق سيم ا

وأذيل الحق بتضييع الجياد ، سيم الخسف ومنع النصف ، تواكمتم  باألسدادضرب عمى قمبو 

 وتخاذلتم .

تعد ىذه الخطبة نموذج فريد من نماذج الخطابة في عصر صدر االسالم ولدتو أحداث الفتنة      

الكبرى وما نتج عنيا من فرقة المسممين األشداء وتحاربيم ، ان خط االمام الواضح ان يصل الى 

نوده الغاية الشريفة بوسيمة شريفة ، وىذا يتطمب أن ال يكون القائد وحده مؤمنًا بذلك بل ان يؤمن ج

 .بو أيضًا 

ومقدمة الخطبة موجزة ال تعدو حمد اهلل والثناء عميو ، ثم عرض المشكمة الممثمة في انصراف      

جند االمام عن الجياد وتكاسميم بينما عدوىم قد أغار عمييم وغزاىم في عقر دارىم ، ثم تأتي 



الجند مما أفسد الرأي  الخاتمة لتضع يد القارئ عمى بيت الداء وىو العصيان والتمرد من جانب

 وعطل فائدتو )ولكن ال رأي لمن ال يطاع( .

ان ىذه الخطبة ممتعة بكل معايير اإلمتاع فيو معاناة قائد خبير بفنون الحرب ، وورائيا       

عبارة متراوحة بين الخبر واإلنشاء : كالنداء في قولو : ))يا عجبًا من جد ىؤالء القوم(( والدعاء في 

 (( واألمر في قولو : ))أميمنا(( والنداء في قولو : ))يا أشباه الرجال(( .فقبحا لكم وترحاقولو : ))

وىي تمثل نصاعة األسموب األدبي في فجر اإلسالم وعنايتو بالفكرة والعاطفة عناية فائقة وال      

فوسيم ، ، وقد كان رجال ىذا العصر أصفياء أنقياء فجاء أدبيم مرآة لنىو الرجل  فاألسموبعجب 

 ولئن كانت الفتنة الكبرى كارثة ألمت بالمسممين فإنيا أنتجت أدبًا خالدًا يستحق الدراسة والعناية .

 


