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الملخص 

یتناول هذا البحث التراث المنقول عن امیر المؤمنین االمام علي بن ابي 
من االمثال العربیة مثال ، واثرها الفكري في مصنفات ) علیه السالم ( طالب 

على االدباء والمؤرخین والمفسرین ، وقد أشرنا إلى هذه األمثال التي جرت
والتي أوردها الرضي في النهج ، وٕالى ) علیه السالم ( لسان اإلمام علي 

األمثال التي نسبت إلى اإلمام في كتب األمثال، وغریب الحدیث ولم یدونها 
الشریف الرضي في كتاب النهج، الذي لم یجمع بین دفتیه إال أربعمائة وأربعة 

ة، لذا استدرك بعضهم وسبعون قوًال تمثلت بین خطبة وكتاب ووصیة وحكم
في تألیف جمعوا فیها ما لم یجمعه ) علیه السالم ( كالم أمیر المؤمنین 

الشریف وأسموها المستدركات على نهج البالغة، وللشهرة الحاصلة ألقوال أمیر 
المؤمنین علیه السالم بین الكثیر من الناس صاغت الشعراء كالمه في أشعارهم 

.شرنا إلى بعضه في هذا البحثفكونت شعرًا حكیمًا بلیغًا أ
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Abstract

This research deals with the heritage of the Imam Ali
bin Abba Talib ( peace be upon him ) , for example , the
Arabic proverbs and its intellectual effect in the works of
writers , historians and commentators . We have referred to
these proverbs that were narrated by Imam Ali ( peace be
upon him ) it is attributed to the Imam in the books of
proverbs and the strange Hadith , and they did not mention
it in the book of the approach , which did not combine
between his four hundred and four hundred Kat on the
approach of the rhetoric and the fame of the words of the
Amir of the believers peace be upon him among many
people , poets formulated his words in their poetry and
became a wise and eloquent poetry , we referred to some of
this research.

The legacy of Imam Ali ( peace
be uponhim ) in an article of
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تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
والتفسیر :المقدمـة 

أخذت أقوال اإلمام علي علیه السالم موقعًا خاصًا لها في كتب األمثال وكتب 
اللغة والتأریخ والتفسیر، لما لها من وقع خاص في قوتها البالغیة وصیاغتها األدبیة، 

وبیان دالالتها، وبالغة اإلمام علیه السالم وٕامتالكها قوة التعبیر بإختصار كلماتها 
فاقت الكثیرین من أقرانه حتى أحتاج البعض لتفسیر كالمه علیه السالم، كما أورد 
بعضه الشریف الرضي في باب الكالم الذي یحتاج إلى تفسیر من مجموع نهج 

األمثال البالغة، وبما أن كالم اإلمام علیه السالم قد أخذ له مكانًا مرموقًا في كتب 
المعروفة مع استبیان على من ذكرها في كتب اللغة والتفسیر والتأریخ، فمن قوة بیانها 
كونت لها خیاًال خصبًا في التعبیر والتصویر في كل حیز دونت فیه أفادت وبینت ما 

.هو غامض یحتاج إلى وقفة في بیانه وتفسیره

سان اإلمام علي علیه ونحن بدورنا قد أشرنا إلى هذه األمثال التي جرت على ل
السالم والتي أوردها الرضي في النهج وٕالى األمثال التي نسبت إلى اإلمام في كتب 
األمثال، وغریب الحدیث ولم یدونها الشریف الرضي في كتاب النهج، الذي لم یجمع 
بین دفتیه إال أربعمائة وأربعة وسبعون قوًال تمثلت بین خطبة وكتاب ووصیة وحكمة، 

ك بعضهم كالم أمیر المؤمنین علیه السالم في تألیف جمعوا فیها ما لم لذا استدر 
وللشهرة الحاصلة ألقوال ) ١(یجمعه الشریف وأسموها المستدركات على نهج البالغة

أمیر المؤمنین علیه السالم بین الكثیر من الناس صاغت الشعراء كالمه في أشعارهم 
.في هذا البحثفكونت شعرًا حكیمًا بلیغًا أشرنا إلى بعضه 

:مسار البحث

)٢()أبعد الوهي ترقعین وأنِت مبصرةٌ (

یضرب مثًال للرجل یأتي الخطأ على بصیرة وتمثل به اإلمام علي علیه 
قال عمرو بن : عن جماعة ذكرهم قالوا) هـ٢٢٥ت (السالم، مسندًا عن المدائني 

تفعل ) ٣(ال: قالأال أدعو علیًا إلى المبارزة؟: العاص لمعاویة في بعض أیام صفین
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یا أبا : فإنه ما بارزه أحد إال قتله، فبرز له رجل یقال له عروة من أهل دمشق فقال
حسن قد كره معاویة وعمرو مبارزتك فهلم، فقال لقنبر دونك، فبرز له قنبر فقلته، 

أما إنه قد أصبح من النادمین وبارز عبد الرحمن بن محرز الكندي رجًال : فقال علي
إنا هللا، لم : ام فقتله عبد الرحمن ونزل فسلبه وٕاذا المقتول حبشي فقالمن أهل الش

.)٤(وحلف أن ال یبارز أحدًا حتى یعرفه: عرضت نفسي

یا أمیر المؤمنین إن عمرو بن العاص ینادي ثم : وأتاه علقمة بن األنصاري فقال
:)٥(یقول

بلج لیث كالشطنالماجد األؤتمنـــي المــالم القرشـــأنا الغ

أضربكم وال أرى أبا حسنیا أیها األشراف من أهل الیمن

كفى فهذا حزنًا من الحزنمنــیًا وابن عم المؤتــــأعني عل

.والبیت ذكره أبو هالل العسكري منفردًا بذكره

أبعد الوهي (ول لقد ترك مكاني وهو یعرفه، ولكنه كما قال األ: فقال علي
.)٦()ترقعین وأنت مبصرة

أما واهللا لقد حاد عدي اهللا : فضحك علي ثم قال: وعن نصر بن مزاحم
).ترقعین وأنت مبصرة)٧(غیر الوهي(عني، وٕانه بمكاني لعالم، كما قال العربي 

وتمثل اإلمام علي علیه السالم بالثقة التامة بأن عمرو بن العاص على 
ه ال یستطیع مبارزته وٕان تمت فسرعان ما أنهزم من المعركة فارًا معرفة وبصیرة بأن

.إلى معاویة والحادثة ذكرها المؤرخون في كتبهم

والمثل الذي تمثل به اإلمام وأشتهر في كتب األمثال والتأریخ لم یذكره 
.الرضي في كتاب النهج

)٨()أحبب حبیبك هونًا ما، عسى أن یكون بغیضك یومًا ما(
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تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
والتفسیر م ورد عند أصحاب التصانیف مرة عن النبي األكرم صلى اهللا علیه هذا الكال

وآله ومرة عن اإلمام أمیر المؤمنین علیه السالم وكان نصیب اإلشارة عندهم بوروده 
عن علي أشهر وال غرابة، أن یأخذه اإلمام عن معلمه الرسول الكریم صلى اهللا علیه 

ن علي علیه السالم ناسبه إلى الرسول وآله فیشتهر عنه كما أورده ابن حبان راویًا ع
. )٩(الكریم صلى اهللا علیه وآله

سمعت علیًا : مسندًا عن مروان بن معاویة، قال) هـ٢٥٦ت (ورواه البخاري 
.)١٠(...)یقول البن الكواء هل تدري ما قال األول، أحبب حبیبك هونًا ما عسى 

.)١١(والحدیث كما ورد عن بعضهم موقوف عن علي علیه السالم

وقال البالذري في ترجمة عثمان مسندًا عن محمد بن عبید اهللا األنصاري عن 
: أتیت علیًا في داره یوم قتل عثمان، فقال ما وراءك؟ وأعلمته الخبر ثم قال: أبیه، قال

.)١٢(...)أحبب حبیبك (

المثل : بنفس اإلسناد الذي أورده البالذري رواه أبو هالل العسكري بعد قوله
هونا أي فصدًا غیر إفراطـ، ثم أسنده عن : لمؤمنین علي علیه السالم وفسرهألمیر ا

اللهم أني أبرأ : سمعت علیًا علیه السالم یقول مراراً : محمد بن عبید اهللا األنصاري قال
ونزعنا ما في صدورهم (إلیك من قتلة عثمان وٕاني أرجو أن یصیبني وعثمان قول اهللا 

ورأیت علیًا في داره یوم أجیب عثمان، : ، قال)١٣()لینمن غٍل إخوانًا على سرر متقاب
أحب (شر، قتل عثمان، إنا هللا وٕانا إلیه راجعون، ثم قال : ما وراءك؟ قلت: فقال

.  )١٤(...)حبیبك 

: )١٥(وقال النمر بن تولب

ولك أن تتصرماــلئال یعًا رویداً ـبك حبـــــب حبیـوأحب

إذا أنت حاولت أن تحكماوأبغض بغیضك بغضًا رویداً 
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وقالت النصارى : ((في تفسیر قوله تعالى) هـ٣٨٣ت (وذكر السمرقندي 
.)١٦()المسیح بن اهللا

أحبب : في اإلفراط في الحب قال وروي عن علي رضي اهللا عنه، قال
.)١٧(...حبیبك

لیه السالم مرة ومرة یرویه عن برفعه إلى علي ع) هـ٣٨٥ت (وذكر الدارقطني 
.)١٨(مرسالً صلى اهللا علیه وآلهرسول اهللا 

أورده موقوفًا على علي علیه السالم ) هـ٥٧١ت ()١٩(أما عن ابن عساكر
).هـ٧٤٢ت ()٢٠(وعند المزي

.وٕانما هذا من قول علي: )٢١(والذهبي بدوره ذكر المثل وقال

.)٢٢()إذا تم العقل نقص الكالم(

التي جمعها الجاحظ من كالم اإلمام علي علیه السالم ) المائة(من الحكم 
...الحكماء : معلقًا علیها قال) هـ٤٦٣ت ()٢٣(ذكرها ابن عبد البر

في ذكر قول الجاحظ من لدن ) هـ٥٦٨ت ()٢٤(ووردت عند الموفق الخوارزمي
مة، صاحبه أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر، أن ألمیر المؤمنین علیه السالم مائة كل

...).إذا تم العقل(كل كلمة منها تفي ألف كلمة من محاسن كالم العرب ویذكر منها 

هذه الكلمة ظاهر مما سبق وذلك أن النفس : بقوله)٢٥(وعلق علیها البحراني
كلما ازدادت علوًا في مراتب الكمال كان ضبطها للقوة المتخیلة أشد فكان الكالم 

عنها حینئذ كلمة إال عن ترًو وتثبت ومراجعة الصادر عنها أقل وجودًا وال یصدر
لعقلها في كیفیة وضع تلك الكلمة واستالمه ما تؤول إلیه وما یلزم عنها من 

...المفهومات وتمیز احتماالتها وحركة الفكر 
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تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
والتفسیر وكان : بعد تبیان مضامینها قال...) إذا تم : ()٢٦(وفسرها ابن أبي الحدید

.ت ویهرب من الناس فأقربوا منه فإنه یلقي الحكمةیقال إذا رأیتم الرجل یطیل الصم

.)٢٧(وكان للزمخشري وغیره تعلیقات علیها في باب الحیاء والسكوت

)٢٨()أرید حیاته ویرید قتلي(

تكاد تكون كتب التاریخ عامة تذكر حادثة مقتل اإلمام علي علیه السالم 
فقد أوردها ابن ) اته ویرید قتليأرید حی(وتنوه إلى تمثل اإلمام علي علیه السالم بقوله 

أرید : (علي بن أبي طالب للمرادي: سعد مسنده عن محمد بن سیرین قال
.)٢٩(...)حیاته

، )٣٠(وفي أنساب األشراف مسندًا أیضًا عن محمد بن سیرین والكالم نفسه
: واختلفت روایة أبي الفرج األصفهاني بتغیر القول

)٣١(یك من مرادعذیرك من خلأرید حیاته ویرید قتلي

إلى عمر بن معدي كرب، والمثل اشتهر من ) هـ٢٨٥ت ()٣٢(وینسبه المبرد
خالل تمثل اإلمام علي علیه السالم به في كتب األمثال واللغة واألدب والتاریخ ال 

.)٣٣(من خالل قاتله إذا صحت، الروایةالمذكورة عند المبرد

)٣٤()أنا دون هذا وفوق ما في نفسك(

)٣٥(كان جوابًا لرجل مدحه نفاقاً هذا المثل

ال یتخذ المؤمنون (في تفسیر قوله تعالى ) هـ٥٣٦ت ()٣٦(أورد الزمخشري
أي ال ینحازوا إلى والیة الكافرین، ومنه قول من قال )٣٧()الكافرین أولیاء من دون اهللا

.لعدوه ومداره بالثناء علیه أنا دون هذا وفوق ما في نفسك

)٣٨()الثور األبیضإنما أكلت یوم أكل (
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في حدیث مسند عن عمیر بن ) هـ٢٣٥ت ()٣٩(المثل أورده ابن أبي شیبة
: فنزل فدخل: خطبنا على یومًا فقام الخوارج وقطعوا علیه كالمه، قال: زوذي قال

إلى نهایة حكایة ... أال أنني إنما أكلت یوم أكل الثور األبیض : ودخلنا معه فقال
إلى وأني أنما ذهبت : مع األسد في األجمة، وأدرفها ثم قالالثالثة أثوار المجتمعات 

).رض(یوم قتل عثمان 

عني به ... إنما كنت (قول علي كرم اهللا وجهه : )٤٠(وذكر ذلك ابن منظور
السید وبه كنى عمرو : عثمان، ألنه كان سیدًا وجعله أبیض ألنه كان أشیب والثور

.لدن اإلمام علي علیه السالممعد یكرب، أبا الثور وهذا تهذیب للمثل من

.)٤١(ونص على هذا الكالم الزبیدي معتمدًا على من سبقوه

وعلق )٤٢()أكلت یوم أكل الثور األسود: (والمثل أورده أبو هالل بهذه الصورة
.مثًال للرجل فقد ناصره، فلحقه الضیم من عدوه: علیه یضرب

دمنة للفیلسوف الهندي بیدبا ، وأمثال كلیلة و )٤٣(وهو من أمثال كلیلة ودمنة
زمن خالفة المنصور من اللغة الهندیة إلى ) هـ١٤٣(ترجمها ابن المقفع المتوفي 

العربیة، فیكون تمثل اإلمام علي بالمثل آنذاك، وٕابدال صیغته من الثور األسود إلى 
الثور األبیض صائبة، ونحن هنا أمام إشكال البد من فهمه فقد نوه العسكري بأن 

من أمثال كلیلة ودمنة كما أتضح وترجمة الكتاب من قبل ابن المقفع بعیده المثل
زمنیًا عن تاریخ قول اإلمام له، فتكون نسبة قول اإلمام للمثل هو قوة بالغیة وسعة 
إطالع على حضارات العالم من خالل هذه اإلفرازات المثلیة المنقولة من عالمه 

یة العمالقة التي تفرزها عقول الحكماء الخارجي أو كان من توارد الخواطر الفكر 
والعقالء وأصحاب التجارب لتكون شواهد على عظمتهم وروایة المیداني للمثل تؤكد 

إنما مثلي ومثل عثمان كمثل أثوار : علیه السالم قالالمؤمنینعن أمیر: )٤٤(قوله
عاه ثالثة كن في أجمة، ولم یذكر تمثیل اإلمام علیه السالم بقول كلیلة كما أد

.العسكري خطأ
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تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
والتفسیر )٤٥()حبقة حبقة، ترق عین بقه(

یقال ذلك للرجل إذا تكبر وأعجبته نفسه، والمثل لعلي رضي اهللا عنه، قاله 
أي ترق یا عین : الفعل من الرقي: وهو یصعد المنبر، یأمر نفسه بالتواضع، وترق

بینه وبین بینما ذكرته بعض المصادر مردداً ) ٤٦(بقه، یعني نفسه، یرید تصغیرها إلیه
الرسول صلى اهللا علیه وآله ویكاد یجمعون على الروایة بأن النبي صلى اهللا علیه 
وآله كان یالعب الحسین علیه السالم على صدره ومرة یرقص الحسن والحسین، 

ت (وروایة العسكري وردت عن ابن خالد الرامهرزي )٤٧()حزقة حزقة: (ویقول لهما
الب كرم اهللا وجهه یصعد المنبر ویقول حزقة حزقة رأیت علي بن أبي ط) ... هـ٣٦٠

.)٤٨(ترق عین بقة

)٤٩()رأي الشیخ خیر من مشهد الغالم(

.)٥٠()رأي الشیخ خیر لي من مشهد الغالم(وفي نهج البالغة روي بصورة 

) ٥١(وهذا المثل أخذ له حیزًا كبیرًا في كتب اللغة والتفسیر فقد أورد الجوهري

، أي استعن على حربك بأهل السنة والمعرفة )٥٢()احم بعود أودعز (في تفسیر المثل 
فإن رأي الشیخ خیر من مشهد الغالم، وهو من أمثال العرب في مدح الرأي قول علي 

وفي مدح ذي الحزم والتجربة واآلراء الصائبة ...) رأي الشیخ خیر (علیه السالم 
: )٥٤(بقوله) هـ٤٥٨ت (هقي وورد عند البی)٥٣()قد حلب فالن الدهر أشطره(قولهم 

أني أتیت علیًا رضي اهللا عنه : أنبأنا سعید بن عبید مسندًا عن علي بن ربیعة قال
یا أبن أخي ان رأي : فقلت أني أثبت من عمي وأجرًا فإن رأیت أن تجعلني مكانه قال

، ورواها خیر من مشهد الشاب، وذكر الفخر الرازي في تفسیره في ...الشیخ خیر 
فانطلقا حتى إذا لقیا غالمًا فقتله قال أقتلت نفسیًا زكیة بغیر نفس لقد (آلیة تفسیر ا

. )٥٥()جئت شیئًا نكرا

اعلم أن لفظ الغالم قد یتناول الشاب البالغ بدلیل أن یقال رأي ) ٥٦(قال الرازي
.الشیخ خیر من مشهد الغالم، جعل الشیخ نقیض الغالم
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ومصدره فیه صاحب الصحاح وتفسیر بنفس الكالم : )٥٧(وأورد ابن منظور
: )٥٨(المثل أوسع عند الزمخشري مفسرًا إیاه قال

قاله علي رضي اهللا عنه، أي ألن یعینك الشیخ برأیه وهو غائب خیر من أن 
.یعینك الغالم بنفسه حاضرًا معك

)٥٩()شدید الحجزة(

هي معقد اإلزار: قالوا

أردف المیداني في تفسیره للمثل والمثل یضرب للصبور وعلى الشدة والجهاد، و 
:)٦٠(المذكور بقوله

أشدنا : (وسئل علي بن أبي طالب رضى اهللا تعالى عنه عن بني أمیة فقال
وهذا دلیل یبین قوة بالغة اإلمام في تفسیره ) حجزًا وأطلبنا لألمر ال ُینال فینا لونه

ویة والتي سوف تحكم لألمور تفسیرًا صائبًا تنبأ عن علم المستقبل بظهور دولتهم األم
ال محالة لطلبهم هذا األمر بأي وسیلة كانت، هذا مما دعا أصحاب اللغة باإلعتماد 

.على أقواله

)٦١()صدقني سن بكره(

یضرب مثًال في الصدق أو یضرب مثًال للرجل یكذب في األمر، یدل في 
.)٦٢(بعض أحواله على الصدق فیه

، ثم نفر البكر، )٦٣(ال صاحبه، بازلما سنه فق: وأصله أن رجًال في بكر فقال
هدع هدع، وهذه لفظة یسكن بها لصغار من اإلبل فلما سمع : فقال له صاحبه

).صدقني سن بكره(المشتري هذه الكلمة قال 
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تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
والتفسیر أن : وهذا المثل یروى عن علي رضي اهللا عنه أنه أوتي فقیل له: قال أبو عبید

بل غلب : نكر ذلك ثم أتاه آت فقالبني فالن وبني فالن أقتتلوا فغلب بني فالن، فأ
. )٦٤()صدقني سن بكره: (بني فالن للقبیلة األخرى فقال علي

وهذا المثل أحتل له مكانًا كبیرًا في كتب التاریخ واللغة والتفسیر، فقد أشار إلیه 
وهو تضربه ) صدقني سن بكره(وفي حدیث علي رضي اهللا عنه : )٦٥(أبن األثیر قال

.بره ویقوله اإلنسان على نفسه وٕان كان ضارًا بهالعرب للصادق في خ

ومن الجدیر بالذكر أن أكثر الذین ذكروا هذا المثل اعتمدوا على أبي عبید 
في ) ٦٧(وأورده الزمخشري) ٦٦(القاسم بن سالم في روایته للمثل عن علي بن أبي طالب

أصله في ذاكرًا ) صدقني سن بكره(مكانین، فقد جاء في الفائق في غریب الحدیث 
في ) هـ٥٣٧ت ()٦٨(وذكر المثل عند المفسرین، فقد أورده النسفي. كتاب المستقصي

.)٦٩()من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه(تفسیر اآلیة 

أي ) صدقني سن بكره(أي فیما عاهده علیه فحذف الجار كما في المثل : قال
.صدقني في سن بكر بطرح الجار

في ) هـ١٢٧ت (واآللوسي ) هـ٦٠٦ت (الرازي وذكره كل من الفخر 
. )٧١()لتدخلن المسجد الحرام(في تفسیر اآلیة ) ٧٠(تفسیرهما

)٧٢()علیكم بالنمرقة الوسطى(

: مسندًا عن النعمان بن مسعد عن علي علیه السالم قال) ٧٣(رواها ابن قتیبة
.خیر هذه األمة النمط األوسط یرجع إلیها الفالي ویلحق بهم التالي

بتفاوت في بعض ) ٧٥(في تاریخه وبنفس اللفظ والقید) ٧٤(ورواها الیعقوبي
.األلفاظ

بعد تعریفه للنمرقة بالضم فیها وسادة صغیرة : )٧٦(وفسرها ابن أبي الحدید بقوله
هم األمر المتوسط بین ویقال للطنفسة فوق الرحل نمرقة، والمراد بها، أن آل محمد 
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واجب أن یرجع إلیهم، وكل من قصر عنهم فالواجب أن الطرفین فكل من جاوزهما فال
.)٧٧()وجعلناكم أمة وسطاً (یلحق بهم ومنه قوله تعالى 

.)٧٨()وكذلك جعلناكم أمة وسط(في تفسیره ) هـ٦٣٨ت(واعتمدها ابن العربي 

قال أمیر المؤمنین علیه السالم نحن النمرقة الوسطى بنا یلحق التالي وٕالینا 
ون المقصر بالمعروف الذي یوصله إلى مقام التوحید ویفهمون یرجع الغالي، فیأمر 

.)٧٩(الغالي المحجوب بالجمع عن التفصیل وبالوحدة عن الكثرة

الطریق الوسطى هي (وقول اإلمام علي علیه السالمیتماشا مع قوله 
علیكم : وفیما روى في التوسط أحسن من قول أمیر المؤمنین علیه السالم)٨٠()الجادة
:ة الوسطى، قال حكیم الشعراءبالنمرق

) ٨١(ان التحلق یأتي دونه الخلقعلیك بالقصد فما أنت فاعله

والقول فیه توجیه للناس باإلعتماد علیهم في أحكام الدین اإلسالمي لشدة خوفه 
.علیه السالم من اإلنحرافات من جادة الصواب وعن اإلفراط والتفریط

)٨٢()قلب له ظهر المجن(

هذا المثل في مجمع األمثال بإختالف طفیف عما جاء في كتاب نهج ورد
.)٨٣()قلبت البن عمك ظهر المجن(البالغة في قوله علیه السالم البن عمه كما تقدم 

وذكر فیها موقف ابن عباس -قلب له ظهر المجن–صاغها المیداني بصورة 
.من اإلمام علي علیه السالم

یستعمل في كل قضیة في إبدال الحب : )٨٤(وشرحه ابن أبي الحدید بقوله
).قلب له ظهر المجن(و )٨٥()لبست له جلد النمر(بالعداوة، في قولهم 

)٨٦()ال یأبى الكرامة إال حمار(
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تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
أول من قال ذلك أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب، دخل علیه رجالن فرمى والتفسیر

یقعد اآلخر على لهما وسادتین، فقعد أحدهما على الوسادة التي رمى له بها ولم 
أقعد على الوسادة، فال یأبى الكرامة إال حمار، : وسادته، فقال له علي علیه السالم

.)٨٧(فقعد

.والمیداني عند ذكره للمثل ذكر المفضل مصدرًا له ذاكرًا الكالم نفسه

: )٨٩(قال أبو الحسن علیه السالم: )٨٨(مسندًا قال) هـ٣٨١ت (وذكر الصدوق 
ما معنى : ال یأبى الكرامة إال حمار، قلت: علیه السالم یقولكان أمیر المؤمنین

التوسعة في المجلس والطیب یعرض علیه ویعني بذلك الطیب والوسادة، : ذلك؟ قال
.والقول یصف اآلداب العامة والضیافة العربیة اإلسالمیة

هذا ما وقفت عنده في كتاب األمثال من أقوال اإلمام علي علیه السالم أو 
ًا له أو تمثل به من دون غیره وفاض بشهرته، واستقى منه علماء اللغة منسوب

والتفسیر والتاریخ بالتعریف والشاهد فكونت بذلك أثرًا تجانس مع غیره بترابط وثیق 
لتكون بحلقاتها التراث اإلسالمي الخالد بكل أنواعه، وتراث اإلمام علي علیه السالم 

ل فنون األدب واللغة والتفسیر، بل هو أول قد ترك بصماته الواضحة الجلیة على ك
من فسر بعد النبي صلى اهللا علیه وآله الذي أخذ منه ابن عباس وابن مسعود 

.وغیرهما

وهو الخطیب والمتكلم األول كما وصفه غیر واحد من العلماء ال یتبارى معه 
، أحد، حفظت األدباء خطبه ومنها ساروا على غیرهم في مضمار البیان والبالغة

ترك بصماته على علم النحو بعد أن أدرك أن اللحن قد تفشى فأوصى إلى أبي 
األسود الدؤلي أن یقسم الكالم إلى حرف وٕاسم وفعل، بعلمه سارت الركبان وأصبح 
مصدرًا من مصادر الفكر العربي اإلسالمي وهو إمام في كل علم، أخذت الشعراء 

ب اإلسالمي نقتطف منها ثمارًا كالمه فصاغوه حكمًا شعریة خلدت في تراث األد
: نستدل بها على ما نقول



)٢٠١٨كانون األول(العدد الخامس العشرون

هناء سعدون جبار. محسن طاهر ملحم            . م

٣٥٦

یعد اإلمام علي علیه السالم مصدرًا للفكر العربي اإلسالمي فهو إمام 
)٩٠()دون كالم الخالق وفوق كالم المخلوق(الفصحاء وسید البلغاء وفي كالمه قیل 

سبعینًا ) ٩١(اتبومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة حیث حفظ عبد الحمید بن یحیى الك
كنزًا ال یزیده اإلنفاق إال وسعة وكثرة حیث حفظ مائة ) ٩٢(من خطبه، وحفظ ابن نباتة

.فصل من مواعظه علیه السالم وشهد له األعداء قبل الموالین بهذا اإلمتیاز

جئتك من أعیا الناس، (على معاویة یومًا قائًال )٩٣(دخل محفن ابن أبي محفن
.)٩٤(ف یكون أعیا الناس؟ فواهللا ما سن الفصاحة لقریش غیرهویحك كی: فقال معاویة

بذلك، كان أبو بكر خطیبًا وكان ) هـ٢٢٥ت (وقد شهد له أبو الحسن المدائني 
. )٩٥(عمر خطیبًا وكان علي أخطبهم

ومن خالل خطب اإلمام علي علیه السالم یتضح لكل باحث بأن اإلمام علي 
ر العربي اإلسالمي لما لدیه من سعة في العلوم علیه السالم مصدرًا من مصادر الفك

كافة وال غرابة في ذلك لكونه قد تربى في بیت الرسالة یأخذ علومه من الرسول صلى 
كنت إذا سألت رسول : (اهللا علیه وآله ویزق ألوان المعرفة زقًا، وقد روى عنه أنه قال

.)٩٦()اهللا أعطاني، وٕاذا سكت ابتدأني

وقیل لم یقلها قبله أو ) ٩٧(سلوني قبل أن تفقدوني: وقالوهو الوحید الذي تجرأ
.بعده وما في أحد قالها بعده إال خسأ

وقول رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله خیر شاهد على علو مرتبة كعب اإلمام 
والمعروف عند العلماء كافة أن القضاء )٩٨()أفضلكم علي(علیه السالم على غیره 
م المتكلمین ولم یعرف علم الكالم ممن سبقه من العرب وأول یستلزم علومًا كثیرة وأما

.)٩٩()من خاض له عندهم

ولهذا نجد المباحث الدقیقة في التوحید والعدل مبثوثة عنه في فریش كالمه، 
، وهو األول في )١٠٠(وخطبه وال نجد في كالم الصحابة والتابعین كلمة واحدة من ذلك
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تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
وكل فقیه في اإلسالم فهو عیال علیه ومستفید علم الفقه، وأصل علم الفقه وأساسهوالتفسیر

وحادثة إرسال اإلمام علي علیه السالم إلى الیمن من قبل النبي صلى . )١٠١(منه فقهه
فقال ) إهد قلبه، وثبت لسانه: اللهم(اهللا علیه وآله معروفة عند الباحثین فقد دعا له 

.)١٠٢()فما شككت بعدها في قضاء بین أثنین(علي علیه السالم 

، وكان مصدرًا لعلومه كعلم )١٠٣(أما في علوم القرآن فكان أول من جمعه
بن العالء، وعاصم ) ١٠٤(القراءات حیث أن أئمة القراءات یرجعون إلیه مثل أبي عمر

القارئ وهو تلمیذ ) ١٠٦(ألنهما یرجعون ألبي عبد الرحمن السلمي) ١٠٥(بن أبي النجود
.اإلمام علي علیه السالم

م التفسیر فقد أخذ عنه ابن عباس، وقد علم الناس حال ابن عباس أما في عل
في مالزمته لإلمام علي علیه السالم وانقطاعه إلیه، حتى سئل عن درجة علمه عن 
علم اإلمام علي علیه السالم فأجاب كقطرة ماء في البحر المحیط، واإلمام علي علیه 

ن آیة إال أنا أعلم أنها بلیل نزلت سلوني عن كتاب اهللا واهللا ما م: السالم هو القائل
.)١٠٧(بنهار، أبسهل نزلت أم جبل

أما في البالغة فهو إمام الفصحاء وسید البلغاء ومنه تعلم الناس كما أشرنا 
سابقًا، وشهد بها العدو والمحب، ویكفي كتاب نهج البالغة في اإلشارة على أنه علیه 

وقد أثبت الباحثون أن كالم النهج ) ١٠٨(السالم یجاري في الفصاحة وال یبارى مع غیره
من قول اإلمام وجمع الرضي، وقاموا بالرد على التخریصات التي ظهرت على لسان 

.ومن تابعه بغیر دلیل إال لغایة في نفس یعقوب) ١٠٩(ابن خلكان

واقتبس الشعراء من كالمه الذي جرى مجرى األمثال ووظفوه في شعرهم، وهذا 
) هـ١١٤ت (ه بین الناس وال غرابة أن ینظر الشاعر الفرزدق دلیل على انتشار كالم
:فقال یمدح سعید بن العاص)فروا إلى اهللا من اهللا(إلى قوله علیه السالم

)١١٠(ولم أحسب دمي لكم حالالً إلیك فررت ومن زیاد
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وظهر آثار صنعته، (من قوله علیه السالم) هـ٢١١ت (وأخذ أبو العتاهیة 
وقاته فكانت وهي صامتة في الصورة ناطقة في المعنى ودالئل حكمته في مخل
.)١١١()بوجوده وربوبیته سبحانه

:)١١٢(قال

أم كیف یجحده الجاحدفواعجبا كیف یعصى اإلله

دـــى أنه واحـــدل علـــــــتيء له آیةـــــــل شــــــوفي ك

فروعها فما بقاء فرع بعد وقد قضیت أصول نحن(: ومن قوله علیه السالم
.)ذهاب أصله

:قال أبو العتاهیة

حولـــدة یــــــوكل ذي جماتــــاة إلى مـــــكل حی

)١١٣(وقد ذوت قبل األصولكیف بقاء الفروع یوماً 

في شعره بعد ) هـ٢٣١ت (ومن الكالم الصریح الذي صرح به أبو تمام 
أن صبرت صبر األكارم وٕاال (: قول اإلمام علیه السالم لألشعث بن قیساقتباسه من 

.)سلوت سلو البهائم

وخاف علیه بعض تلك المآتموقال علي في التعازي ألشعث

)١١٤(فتؤجر أم تسلو سلو البهائمأتصبر بالبلوى عزاءًا وحسبه

)، ودنا بطولهعال بحوله(: لقوله علیه السالم) هـ٢٨٤ت (ونظر البحتري 
:)١١٥(فقال

اض وارتفاعــــفشأنك انخفوت قدراً ــــعًا وعلـــدنوت تواض

ویدنو النور منها والشعاعكذلك الشمس تبعد ان تسامى



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٣٥٩

تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
والتفسیر فقد أخذ عنه باقتباسات كثیرة صاغ أقوال ) هـ٣٥٤ت (أما الشاعر المتنبي 

اریة مجرى المثل إلى شعر الحكمة فصاغ قول اإلمام علیه اإلمام السائرة والج
:، قال))١١٧(وجمعها ینفد وملكها یسلب) ١١٦(ملكها مسلوب وعزیزها مغلوب(السالم

)١١٨(وفارقها الماضي فراق سلیبتملكها اآلتي تملك سالب

علق العكبري في شرح دیوان المتنبي، وصاحب األعشى واألستاذ أحمد أمین 
تملكها اآلتي تملك سالب : في شرح البیت) ١١٩(صاحب فجر اإلسالم قال العكبري

، وقد توهم العكبري كثیرًا بقوله هذا ألن الشریف الرضي جامع )هذا من نهج البالغة(
هـ وبنفس هذا اإلشكال وقع عند ٣٥٤النهج لم یولد بعد وأن المتنبي قتل سنة 

وقد توهم )١٢٠()باألدب وكان یحفظ النهجكان بارعاً (القلقشندي في وصف ابن نباتة 
هـ، أي قبل أن یجمع الرضي نهج البالغة بست وعشرین ٣٧٤أن ابن نباتة توفي سنة 

.سنة

ألبي حیان التوحیدي، ) البصائر والذخائر(ووهم أحمد أمین في تعلیقاته على 
ت القصار وكان التوحیدي قد روى كالم أمیر المؤمنین علیه السالم المروي في الكلما

ونسبه إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه )١٢١()ال مال أعود من العقل: (من نهج البالغة
لیس هذا من حدیث الرسول وٕانما هو من كتاب نهج ()١٢٢(وآله فقال أحمد أمین

ولم یقل من كالم اإلمام علي علیه السالم تورعًا ألنه ال یعتقد صحة نسبة ) البالغة
هـ، أي قبل صدور نهج ٣٨٠نسي أن التوحیدي مات سنة النهج إلى اإلمام، وقد 

) ١٢٣(البالغة بعشرین عامًا مع أن الكالم الذي رواه التوحیدي رواه صاحب العقد الفرید

عن اإلمام علي علیه السالم، واألستاذ أحمد أمین أحد المشرفین على تحقیق كتاب 
.العقد الفرید فأنظر إلى الهوى كیف یصنع في اإلنسان

الوقوع في هذا الوهم أنه بمجرد أن یذكر شيء من كالم اإلمام علیه وسبب
السالم یقفز الذهن سریعًا إلى كتاب نهج البالغة من دون إحالة أقواله علیه السالم



)٢٠١٨كانون األول(العدد الخامس العشرون

هناء سعدون جبار. محسن طاهر ملحم            . م

٣٦٠

ألى مصادر أخرى ذكرت مأثور اإلمام علیه السالم الذي تواجد كثیرًا في بطون 
.التألیف

شرح البیت الشعري المذكور آنفًا، وعودة هذا الوهم هو الذي أوقع العكبري عند 
إلى شعر المتنبي نرى أنه قد أقتبس كثیرًا من أقوال اإلمام علیه السالم وصاغها شعرًا 

وقال علیه )١٢٤()ما أوضح الحق لذي عینین(فقد نظر إلى قول اإلمام علیه السالم
.)١٢٥()قد أضاء الصبح لذي عینین(: السالم

:فنظم به

أیعمى العالمون عن الضیاء؟ا الصبح لیالً وهبني قلت هذ

قدر الرجل على قدر (: ونظر المتنبي أیضًا إلى قول اإلمام علي علیه السالم
همته، وصدقه على قدر مروته، وشجاعته على قدر أنفته، وعفته على قدر 

:، فصاغها المتنبي على النحو اآلتي)١٢٦)غیرته

)١٢٧(وتأتي على قدر الكرام المكارمتي العزائم   على قدر أهل العزم تأ

وهو )١٢٨()العالم من عرف قدره(: وقال المتنبي نظیر قول اإلمام علیه السالم
.من األمثال المشهورة وقد قال الناس بعده فأكثروا

)١٢٩(رأى غیره منه ما ال یرىومن جهلت قدره نفسه

رحم اهللا امرءًا عرف قدر (: وهذا مأخوذ أیضًا من قوله علیه السالم
من عتب على الزمان طالت (: ، وصاغ المتنبي قول اإلمام أیضاً )١٣٠()نفسه

.)١٣١()معتبته

:)١٣٢(قال

وقد قل أعتاب وطال عتابلنا عند هذا الدهر شيء یلطه



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٣٦١

تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
:وقال ابن أبي الحدید في شرح قوله علیه السالموالتفسیر

وما )١٣٣()شدة توقیه أعظم مما تخاف منهإذا هبت أمرًا فقع فیه، فإن (
:أحسن ما قال المتنبي هذا المعنى

)١٣٤(فمن العجز أن تكون جباناً وٕاذا لم یكن من الموت بد

رأي الشیخ أحب إلي من (: وقال ابن أبي الحدید عند شرحه لقوله علیه السالم
ك ألن الشیخ كثیر التجربة فیبلغ وفي روایة من مشهد الغالم، أنما قال ذل)جلد الغالم

من العدو برأیه ما ال یبلغ بشجاعته الغالم الحدث غیر المجرب، ألنه قد یغرر نفسه 
:)١٣٥(فیهلك ویهلك أصحابه، وال ریب أن الرأي مقدم على الشجاعة، قال أبو الطیب

هو أول وهي المحل الثانيالرأي قبل شجاعة الشجعان

قوال اإلمام علیه السالم ذو شجون فإن للسید عبد والحدیث مع المتنبي وأ
الزهراء الحسیني فیه كتیبًا ضمنه كالم اإلمام علیه السالم مع الشواهد الشعریة التي 
فاخر بها المتنبي شاعرنا العظیم ال غضاضة في ذلك، فالناس على اختالف وتباین 

كل فئة تدعي كل آرائهم ال یختلفون في أن اإلمام علیه السالم منصوب على رأس 
منها شرف اإلنتماء إلیه واإلنتساب له، فهؤالء أصحاب العدل والتوحید والوعد والوعید 
من المعتزلة یقولون أنه األصل في مذهبهم وهؤالء الخوارج مع انحرافهم عنه وخالفهم 

.)١٣٦(معه ال ینكرون انتسابهم إلیه واألخذ عنه

أنه مصدر فقههم ومدرك أحكامهم، وهؤالء الفقهاء على اختالف مذاهبهم یرون
وهؤالء النحاة یقرون بأنه مؤسس قواعد النحو وواضع أصوله، والصوفیة یرون أنه 
مرشدهم ومعلمهم، وأهل الفتوة یزعمون أنه واضع شارتهم، والكتاب یفتخرون بأخذهم 
عنه وحفظهم لكالمه ولم ینقص هذا اإلنتماء من أقدارهم ولم یجردهم من فضائلهم بل 

.ادهم فضًال وازدادوا به فخراً ز 
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٣٦٢

وكثیر من كالم اإلمام علیه السالم جرى مجرى المثل لما فیه من ایجاز 
وواقعیة فأخذت لها موقعًا خاصًا بها عند الخاصة والعامة، وحكم اإلمام علي علیه 
السالم نتاج فكر إنساني عمالق طوف في أنحاء الحیاة وجاب خالل أعماقها فأفاد 

وفر للناس من هذا العطاء الكریم، وأن جمیع ما قاله علیه السالم من من تجاربها و 
حكم هي خبرة لتجارب حیاته ومالحظات عمیقة في هذه الحیاة من خالل خیاله 
الخصب وفصاحة لسانه لذا جاءت حكمه لتكون أمثاًال تعد بها أصحاب العقول وهذه 

.نظرة عامة في بعض ما أشتهر من حكمه

)١٣٧(ظمأمن وثق بماء لم ی)١

من وثق بماء لم .... بنا اهتدیتم في الظلماء (: هذا المثل من خطبة نصها
.)١٣٨()یظمأ

وكالمه علیه السالم یتطابق مع الكالم المأثور عن الرسول صلى اهللا علیه 
.)١٣٩)من أعتقد بحجر كفاه(وآله

نسان وذلك أن اإلیمان بوجود شيء ما أثرًا كبیرًا في تكییف الحالة النفسیة لإل
وفي علم النفس من التجارب والمالحظات الكثیرة في هذا المجال مما یدعم هذه 

مثًال ال یشعر بالحاجة إلى الماء إال –الماء –النظریة، فالشخص الذي یؤمن بوجود 
طبیعیًا وذلك عن ما یعطش واقعًا، وبعكسه الشخص الذي یفقد الماء یعیش في حالة 

دوثه علیه بسبب فقدانه الماء، وهذا المثل فیه من اضطراب وقلق نفسي لما یحتمل ح
المجاز الكثیر، فالخطبة بمضمونها دلیل أحقیة بیت الرسالة بالهدي والسیر على 
نهجهم وجعل من نفسه ومن آل الرسول الماء المعین الزالل والموثوق به للسالكین 

.منهج الحق

:الطریق الوسطى هي الجادة)٢
لمؤمنین علیه السالم بالمدینة لما بویع القول من خطبة خطبها أمیر ا

.)١٤٠()الیمین والشمال مضلة، والطریق الوسطى هي الجادة(بالخالفة 



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٣٦٣

تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على (والمثل مأخوذ من قوله تعالى والتفسیر

.)١٤١()الناس ویكون الرسول علیكم شهیداً 

والوسط عند الناس )وسطىنحن النمرقة ال(: وهو نفس قوله الذي بیناه سلفاً 
.محبوب وسواه ضالل ومنه الیمین والشمال مضلة

أثبت بالتجارب والخبرة صحة )١٤٢()خیر األمور أوسطها(والحدیث المشهور 
.هذه الحكمة

)١٤٣(من صارع الحق صرعه)٣

من صارع الحق صرعه یطابق قوله في موضع آخر، : قوله هذا علیه السالم
.)١٤٥(، نقله الشیخ المفید والزمخشري والقضاعي)١٤٤(من أبدى صفحته للحق هلك

)١٤٦(المرء مخبوء تحت لسانه)٤

أما هذه اللفظة فال نظیر لها في اإلیجاز : معلقًا علیها) ١٤٧(قال ابن أبي الحدید
.والداللة على المعنى، وهي من ألفاظه المعدودة

)١٤٨(الناس أعداء ما جهلوا)٥

هذه ألفاظه التي ال نظیر لها وهذا بیان : )١٤٩(علق علیها ابن أبي الحدید بقوله
.منه على وجازته للعلم والمعرفة واستنهاض لألمة من براثن الجهل والتخلف

)١٥٠(قیمة كل أمرئ ما یحسنه)٦

:في وصف هذا الكالم)  ١٥١(قال أبو عثمان الجاحظ

فلو لم نقف من هذا الكتاب إال على هذه الكلمة لوجدناها شافیة كافیة، مجزئة 
مغنیة، بل لوجدناها فاضلة عن الكفایة وغیر مقصرة عن الغایة، وأحسن الكالم ما 
كان قلیله یغنیك عن كثیره، ومعناه في ظاهر لفظه، وكان اهللا عز وجل قد ألبسه من 
الجاللة، وغشاه من نور الحكمة على حسب نیة صاحبه وتقوى قائله، فإذا كان 

الطبع بعیدًا من اإلستكراه، ومنزهًا عن المعنى شریفًا واللفظ بلیغًا وكان صحیح
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٣٦٤

اإلختالل، مصونًا عن التكلف، صنع في القلب صنع الغیث في التربة الكریمة، وحتى 
فصلت هذه الكلمة عن هذه الشریطة ونفذت من قائلها على هذه الصفة، أصبحها اهللا 

یذهل عن من التوفیق ومنحها من التأیید ما ال یمتنع عن تعظیمها صدور الجبابرة وال
.فهمها عقول الجهلة

:)١٥٢(وقال ابن عبد البر

لم یسبقه ) قیمة كل امرئ ما یحسن(إن قول علي بن أبي طالب علیه السالم 
.لیس كلمة أحض على طلب العلم منها: إلیه أحد، وقالوا

من الكالم العجیب الخطیر ) قیمة كل امرئ ما یحسن: ()١٥٣(ثم أردف بقوله
.كل مطیر، ونظمه جماعة من الشعراء اعجابًا وكلفًا بحسنهوقد طار الناس إلیه

معنى هذه الكلمة صیاغة شعریة )١٥٤()هـ٢٩٣ت (وقد صاغ الناشئ األكبر 
:بقوله

فكن بعض من صانه عقلهتأمل بعینیك هذا األنام

بلهـــــــرئ نـــــــة كل امــــوقیمى فضلهــــــفحیلة كل فت

لهـــــت أصــسب ثابـــــــــعلى نفال تتكل في طلب العال

)١٥٥(هـــــه فعلــــــئ یخالفــــــبشى زانه قولهــفما من فت

وقد قال سید المسلمین وٕامام المتقین ): هـ٣٠٢ت (وجاء في مقدمة الهمداني 
وقال ) ة كل امرئ ما یحسنهقیم(أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السالم 

.)١٥٦()الناس أبناء ما یحسنون(

:ورواه بعض المحدثین شعراً 

)١٥٧(وهو اللبیب الفطن المتقنقال علي بن أبي طالب

وعند أهل العلم ما یحسنكل امرئ قیمته عندنا



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٣٦٥

تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
:قصیدة منها)  ١٥٨(وضمن هذا الكالم قال ابن طباطباوالتفسیر

ویحسن بالجهل الذمیم ظنونهن العلم ال یجلب الفتىویزعم أ

)١٥٩(فقیمة كل امرئ ما یحسنهفیا الئمى دعني أغالي بقسمي

وأورد یاقوت الحموي في نفس الكالم موردًا جمیًال، أفتتح به كتابه المعروف 
الجهل معجم األدباء الذي رام على ثمانیة عشر جزءًا، باب فضل األدب وأصله وذم

كفى بالعلم (قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السالم : )١٦٠(وحمله قال
ویؤكد بعض المحدثین من ) شرفًا أن یدعیه من ال یحسنه ویفرح إذا أنسب إلیه

:الشعراء صاغوا ذلك القول شعراً 

ویفرح أن یدعى إلیه وینسبكفى شرفًا للعلم دعواه جاهل

أراع حتى أنسب إلیهاالة أننيـــبالجهویكفي خموالً 

:قیمة كل إنسان ما یحسن، فنظمه شاعر وقال: وقال رضي اهللا عنه

وال ذو الذكاء مثل الغبيال یكون الفصیح مثل الرزي

)١٦١(قضاء من اإلمام عليقیمة المرء ما یحسن المرء

)١٦٢(بقیة السیف أنمى عددًا وأكثر ولداً )٧

وقال علي رحمه اهللا : )١٦٣(من األمثال التي أوردها الجاحظ وعلق علیها بقوله
وجد الناس ذلك بالعیان، للذي صار إلیه ولده ) بقیة السیف أنمى عددًا وأكرم ولداً (

.نهك السیف وكثرة الذرء وكرم البخل

ف السی: (قال علي رضي اهللا عنه: )١٦٤(وذكره ابن قتیبة في كتاب الحرب قال
یعني أن من نجا من ) بقیة السیف مباركة(وفي الحدیث ) أنمى عددًا وأكثر ولداً 

لیس شيء أنمى من السیف، : ضربة السیف ینمو عدده ویكثر ولده، وقال المهلب
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٣٦٦

ال مجد أسرع من مجد السیف، وكان درع علي علیه السالم صدرًا ال ظهر : ویقال
.من ظهري فال یتقإذا استمكن عدوي: لها، فقیل له في ذلك فقال

:)١٦٥(وقال أبو الشیص

بین صفین من قنا ونصالنون بعد أختالـــــختلته الم

وقمیص من الحدید ُمدالفي رداء من الصفیح صیقل

ووقع یعني علیًا علیه : )١٦٦(وذكر ابن عبد ربه في باب توقیعات الخلفاء قال
بقیة (إن السیف قد أكثر في ربیعة : إلیه) ١٦٧(رالسالم في كتاب الحصین بن المنذ

إن السیف إذا أسرع في أهل بیت كثر ) یرید(وعقب علیها بقوله ) السیف أنمى عدداً 
ما عمل السیف في آل الزبیر، : عددهم ونما ولدهم، ومما یستدل به على صدق قوله

.)١٦٨(وآل أبي طالب، وما أكثر عددهم

قال شیخنا أبو عثمان لیته لما ذكر : )١٦٩(الً وعلق علیه ابن أبي الحدید قائ
قد وجدنا مصداق قوله في أوالده وأوالد الزبیر وبني المهلب : الحكم ذكر العلة، ثم قال

.وأمثالهم ممن أسرع القتل فیهم

هذه النماذج من حكمه السائرة التي جرت مجرى األمثال، ما ذكرناها إال إتمامًا 
یرجع إلى مضانها في كتب اللغة واألدب والتفسیر لمسار البحث ومن أراد المزید 

....والفلسفة والتاریخ



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٣٦٧

تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
والتفسیر :الخاتمة 

:تمخض البحث عن عدة نتائج

 یتضح لكل باحث أن خطب اإلمام علي علیه السالم مصدٌر من مصادر الفكر
.العربي اإلسالمي لما تحویه هذه الخطب والرسائل من سعة في العلوم كافة

علیه السالم لها حیزًا كبیرًا في كتب األمثال للمیداني والعسكري أخذت أقوال اإلمام
.والزمخشري وكونت لها شاهدًا تجانس مع غیره من األمثال العربیة

 ترك اإلمام علي علیه السالم بصماته الواسعة في كل فنون األدب واللغة والتاریخ
الغة والتفسیر والذي والتفسیر ویعتبر األول بعد النبي صلى اهللا علیه وآله في الب

.أخذ منه ابن عباس وابن مسعود وغیرهما العلم الوفیر
 كان ألقوال اإلمام علیه السالم أثرًا كبیرًا على فحوى الشعراء كالمتنبي وأبي تمام

وأبي العتاهیة وغیرهم كقوله بیان قوله فأصاغوا أقواله شعرًا، تلكم القاصي والداني 
.ة والبرهان في أقواله علیه السالموهذا ال یأتي إال من قوة الحج

 على الرغم من شبه اإلتفاق أن كالم أمیر المؤمنین علیه السالم قد جمعه الشریف
الرضي في كتاب أسماه نهج البالغة، ولكنه لم یغِط كل كالمه وعلومه لذا ألفت 

لتكون هي األخرى معینًا ومنهًال ) نهج البالغة(المستدركات والمسماة مستدركات 
.باحثین والمفكرین في كل عصر ومصرلل
 ومن كثرة كالم اإلمام علیه السالم الذي جرى مجرى األمثال لما فیه من إیجاز

وواقعیة ودقة وبالغة نسب إلیه الكثیر من األقوال التي هي لغیره كرامة وعزة رغم 
أن الفوارق في البالغة والبیان ظاهرة للعیان عند المختصین في هذا الباب من 

.نالف



)٢٠١٨كانون األول(العدد الخامس العشرون

هناء سعدون جبار. محسن طاهر ملحم            . م

٣٦٨

:الهوامش
مصادر نهج البالغة وأسانیده، المستدركات على نهج : عبد الزهراء الحسیني: ینظر)١(

.٢٧٦/ ١البالغة، 
.١/١٥٧جمهرة األمثال، : أبو هالل العسكري) ٢(
.المصدر نفسه)٣(
.٤/٢١تاریخ األمم والملوك : الطبري)٤(
.١/١٥٧جمهرة األمثال، :؛ أبو هالل العسكري٣٧٢وقعة صفین، ص : ابن مزاحم)٥(
.١/١٥٨المصدر السابق، : العسكري)٦(
.بالفتح الشق في الشيء: الوهي)٧(
.١/١٨٣جمهرة األمثال، : المیداني)٨(
.٣/٣٥٧المعجم األوسط، : ؛ الطبراني٢٠أمثال الحدیث النبوي، ص: ابن حبان)٩(
.٢٨م، ص ١٩٨٦، بیروت ١األدب المفرد، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط: البخاري)١٠(
.١٨١/ ١١المصنف، : ؛ الصنعاني٣/٢٤٣سنن الترمذي، : الترمذي)١١(
.٥/٩٥أنساب األشراف، )١٢(
.٤٧اآلیة : الحجر)١٣(
.١٨٤/ ١جمهرة األمثال، : أبو هالل العسكري) ١٤(
هو من عكل وكان شاعرًا جوادًا ویسمى الكّیس لحسن شعره وهو : النمر بن تولب)١٥(

:وهو القائل لرسول اهللا جاهلي أدرك اإلسالم
نقود خیًال ضمرًا فیها عسرإنا أتیناك وقد طال السفر

.٦٢الشعر والشعراء، ص : ابن قتیبة: ینظر
.٣٠اآلیة : التوبة)١٦(
تحقیق محمود مطرجي، دار : ، تفسیر السمرقندي)هـ٣٨٣ت (أبو اللیث : السمرقندي) ١٧(

.٢/٥٣، )ت. د(الفكر، بیروت 
محفوظ الرحمن زین : ، علل الدارقطني، تح)هـ٣٨٥ت (علي بن عمر : قطنيالدار )١٨(

.٤/٣٣هـ، ١٤٠٥اهللا، دار طیبة للطباعة، الریاض، 
.٣٢٠/ ٤٢تاریخ مدینة دمشق، ) ١٩(
تهذیب الكمال، تحقیق بشار ) هـ٧٤٢ت (جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن : المزي) ٢٠(



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٣٦٩

تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
والتفسیر .١٩/٢٥٣م، ١٩٩٢عواد معروف، مؤسسة الرسالة، 

علي محمد : میزان اإلعتدال، تحقیق) هـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمان : الذهبي)٢١(
.٢٥٣/ ٢م، ١٩٦٣البجاوي، دار المعرفة، 

.٢/٤٥٤مجمع األمثال : ، المیداني)٧١(حكمة ٤/٦٤٠: نهج البالغة)٢٢(
.٦٩، ص ١٩٨٩سمیر حلبي، دار الصحابة، : تحقیق: آداب المجالسة) ٢٣(
.٣٧٥تحقیق مالك المحمودي، مؤسسة النشر اإلسالمي، ص : قبالمنا)٢٤(
.٦٩شرح مائة كلمة ألمیر المؤمنین، ص ) ٢٥(
.٢١٧/ ٨: شرح نهج البالغة) ٢٦(
؛ ابن طلحة ١٧/٢٤١الوافي بالوفیات، : ؛ الصفدي٢١٦/ ١ربیع األبرار، : الزمخشري) ٢٧(

.١٦٤/ ١مطالب السؤول، : الشافعي
.٢/٥٧مجمع األمثال، ) ٢٨(
.٣٤/ ٣الطبقات الكبرى، : ابن سعد)٢٩(
.٥٠٢أنساب األشراف، ص : البالذري)٣٠(
.٤٥مقاتل الطالبیین، ص : أبو الفرج األصفهاني) ٣١(
.٢/١٤٥الكامل في اللغة، ) ٣٢(
.٢٧٦/ ٤الفتوح، : ؛ ابن أعثم٣/٢٢٠ابن عبد البر، اإلستیعاب، : ینظر)٣٣(
.١/٨٨مجمع األمثال، : المیداني)٣٤(
.المصدر نفسه)٣٥(
.٢٦١/ ١الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ) ٣٦(
.٢٨اآلیة : آل عمران)٣٧(
.١/٤٠مجمع األمثال، : المیداني) ٣٨(
سعید اللحام، دار الفكر، : ، المصنف، تحقیق)هـ٢٣٥ت (ابن أبي شیبة الكوفي )٣٩(

.٧٤٣/ ٨م، ١٩٨٩بیروت، 
.١٠٩/ ٤لسان العرب، ) ٤٠(
.١٥٤/ ٦وس، تاج العر )٤١(
.١/٧٠جمهرة األمثال، : أبو هالل العسكري) ٤٢(
.١٠/٤٠المصدر السابق، ) ٤٣(
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هناء سعدون جبار. محسن طاهر ملحم            . م

٣٧٠

.١/٤٠مجمع األمثال، ) ٤٤(
.١/٦٣جمهرة األمثال، : أبو هالل العسكري)٤٥(
.المصدر نفسه) ٤٦(
أحمد عبد : ، الصحاح، تحقیق)هـ٣٩٣ت (إسماعیل بن حماد : الجوهري: ینظر) ٤٧(

الفائق في : ؛ الزمخشري٤٥٩/ ٤هـ، ١٤٠٧، بیروت ٤العلم للمالیین، طالغفور عطار، دار
لسان : ، ابن منظور٣٨٧/ ٣النهایة في غریب الحدیث، : ؛ ابن األثیر٢٤٢/ ١الحدیث، 
.١٠/٢٤العرب، 

.١٢٨كتاب أمثال الحدیث، ص : ابن خالد) ٤٨(
.٢/٣٣مجمع األمثال، : المیداني)٤٩(
).٨٦(، حكمة رقم باب الحكم: نهج البالغة)٥٠(
.٥١٤/ ٢الصحاح، )٥١(
.٨٣/ ٢مجمع األمثال، : المیداني)٥٢(
.٢٠٥شرح مائة كلمة ألمیر المؤمنین، ص : البحراني)٥٣(
.١١٣/ ١٠٢السنن الكبرى، )٥٤(
.٧٤اآلیة : الكهف) ٥٥(
.١٥٥/ ٢تفسیر مفاتیح الغیب، )٥٦(
.٣٢١/ ٣لسان العرب، )٥٧(
.٩١/ ٢المستقصى، )٥٨(
.١٧٠/ ٢مجمع األمثال، : لمیدانيا)٥٩(
.المصدر نفسه)٦٠(
؛ ٢١٢/ ١مجمع األمثال، : ؛ المیداني١/٥٧٥جمهرة األمثال، : أبو هالل العسكري) ٦١(

.١٤٠/ ٢المستقصى، : ؛ الزمخشري٣٦فصل المقال، ص : البكري
.٢١٢/ ١مجمع األمثال، : المیداني)٦٢(
.البعیر في تسع سنین: بازل) ٦٣(
.٢١٢/ ١المصدر السابق، : انيالمید) ٦٤(
.١٩/ ٣، ٤١٣/ ٢النهایة في غریب الحدیث، )٦٥(
.٤٠كتاب األمثال، ص : القاسم بن سالم: أبو عبیدة)٦٦(



)٢٠١٨كانون األول(العشرون الخامسالعدد 
٣٧١

تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
والتفسیر .١٤٠/ ٢، المستقصى، ١٣٤/ ٣الفائق في غریب الحدیث، : ینظر)٦٧(

.٣٠٣/ ٣، تفسیر النسفي، )هـ٥٣٧ت (عمر بن محمد بن أحمد بن اسماعیل : النسفي)٦٨(
.٢٣اآلیة : األحزاب)٦٩(
.١٢٠/ ٢٦؛ روح المعاني، ١٠٤/ ٨، )التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب ) ٧٠(
.٢٧اآلیة : الفتح)٧١(
.٣٦/ ٤؛ نهج البالغة، ٢٠/ ١جمهرة األمثال، : أبو هالل العسكري)٧٢(
).كتاب السؤدد(٣٢٧/ ١عیون األخبار، )٧٣(
.١٥٢/ ٢تاریخ الیعقوبي، ) ٧٤(
.٣س، ص المجال) ٧٥(
.١٨/٢٧٣شرح النهج، ) ٧٦(
.١٩اآلیة : آل عمران) ٧٧(
.١٤٣اآلیة : البقرة) ٧٨(
عبد : تفسیر ابن العربي، صححه) هـ٦٣٨ت (محي الدین ابن العربي : ابن العربي)٧٩(

.١٤٠م، ص ٢٠٠٠الوارث محمد، دار الكتب العلمیة، 
.٤١٩/ ١مجمع األمثال، : المیداني) ٨٠(
.، لم أقف على قول الشاعر وأظنه المتنبي٣٥/ ١شرح النهج، : یدابن أبي الحد) ٨١(
.٢/٤٩المیداني، مجمع األمثال، ) ٨٢(
.١٨/ ٥٠شرح النهج، : ابن أبي الحدید) ٨٣(
.المصدر نفسه) ٨٤(
.٩٢/ ٣٠مجمع األمثال، : المیداني)٨٥(
.٣/١٧٢مجمع األمثال، : ؛ المیداني٢٩٠الفاخر، ص : المفضل) ٨٦(
.صدر نفسهالم) ٨٧(
.٢٧٨/ ٢عیون أخبار الرضا، )٨٨(
.هو اإلمام علي بن موسى الرضا، ثامن األئمة اإلثنى عشر: أبو الحسن)٨٩(
.١٠دراسات في نهج البالغة، ص : محمد مهدي شمس الدین) ٩٠(
أبو غالب عبد الحمید بن یحیى بن سعید مولى عامر الكاتب : عبد الحمید الكاتب) ٩١(

وله یضرب المثل بالبالغة حتى قیل فتحت الرسائل بعبد الحمید وختمت البلیغ المشهور، 



)٢٠١٨كانون األول(العدد الخامس العشرون

هناء سعدون جبار. محسن طاهر ملحم            . م

٣٧٢

بأبن العمید وهو الذي سهل سبل البالغة في التراسل وكان كاتب مروان بن محمد بن مروان 
.هـ في قریة بوصیر بالدیار المصریة١٣٢بن الحكم قتل معه سنة 

، ٢٨٩/ ٣؛ األعالم، ١٢٧٥، معجم المطبوعات العربیة ٣/٢٢٨وفیات األعیان، : ترجمته
.١٠٦/ ٥معجم المؤلفین، 

عبد الرحیم بن محمد بن إسماعیل بن نباتة الخطیب الفارقي المتوفي : ابن نباتة)٩٢(
له خطبة في األدب مشهورة وقع اإلجماع على خطبه أن لم یعمل مثلها أجتمع ) هـ٣٧٤(

هاد ولیحض الناس بأبي الطیب المتنبي في خدمة سیف الدولة وكانت أكثر خطبه بالج
.ویحثهم على نصرة سیف الدولة، وكان صالحاً 

: ؛ الیان سركیس٥٥٩/ ١؛ البغدادي، هدیة، ١/٢٢٧الذهبي، سیر أعالم النبالء، : ترجمته
معجم : ؛ رضا كحالة٣٤٧/ ٣األعالم، : ؛ الزركلي٣٦٣/ ١معجم المطبوعات العربیة، 

.٣١١/ ٥المؤلفین، 
بن أبي محفن الضبي، لم أقف على ترجمته سوى على محفن : محفن بن أبي محفن)٩٣(

.بعض من أخباره متفرقة في بعض المصادر
؛ ٤٢/٤١٤تاریخ مدینة دمشق، : ؛ ابن عساكر١٣٤/ ١ابن قتیبة، اإلمامة والسیاسة، : ینظر

.٢٤/ ١شرح النهج، : ابن أبي الحدید
.٢٥- ٢٤/ ١شرح النهج، : ابن ابي الحدید) ٩٤(
.٣٥٣/ ١ان والتبیین، البی: الجاحظ) ٩٥(
تاریخ : ؛ السیوطي١٣٥/ ٣المستدرك، : ؛ الحاكم١٧٠/ ١٢صحیح الترمذي، : الترمذي)٩٦(

.١٧٠الخلفاء، ص 
؛ ٦٧/ ١حلیة األولیاء، : ؛ أبو نعیم١١٤/ ١جامع بیان العلم، : ابن عبد البر)٩٧(

الخلفاء، تاریخ : ؛ السیوطي٥٠٩/ ٢اإلصابة، : ؛ ابن حجر٤١المناقب، ص : الخوارزمي
.١٧١ص 

: ؛ ابن عبد البر١٤٥/ ٣المستدرك، : ؛ الحاكم٣٣٨/ ٢الطبقات الكبرى، : ابن سعد) ٩٨(
.٣٦٠/ ٧البدایة والنهایة، : ؛ ابن كثیر١١٠٢/ ٣اإلستیعاب، 

.١٠١/ ١في علم الكالم، : صبحي أحمد محمود)٩٩(
.٣٧٠/ ٦شرح النهج، : ابن أبي الحدید)١٠٠(
.١٧٠عبقریة اإلمام علي، ص : ؛ العقاد١٨/ ١المصدر نفسه، ) ١٠١(
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تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
والتفسیر : ؛ الحاكم٣٠١/ ٣السنن، : ؛ أبو داوود٣٣٧/ ٢الطبقات الكبرى، : ینظر ابن سعد)١٠٢(

.١١٠٠/ ٣اإلستیعاب، : ؛ ابن عبد البر١٤٦/ ٣المستدرك، 
.٣٧٠/ ٦شرح النهج، : ابن أبي الحدید)١٠٣(
/ ٩تاریخ اإلسالم، : ام العرب، الذهبيأعلم الناس بالقراءات وأی: أبو عمر بن العالء)١٠٤(

.٨٠/ ٢٩مختصر تاریخ ابن عساكر، : ؛ ابن منظور٦٨
الكوفي األسدي أحد القراء السبعة تابعي صدوقًا، ) هـ١٢٧ت : (عاصم بن أبي النجود)١٠٥(

؛ ٣٥٢/ ٥الكامل في التاریخ، : ؛ ابن األثیر٥٣٠المعارف، ص : ابن قتیبة: ترجمته
.٢٤٨/ ٣األعالم، : الزركلي

، كان )(الكوفي هو عبد اهللا بن حبیب من أصحاب علي : أبو عبد الرحمن السلمي)١٠٦(
.مقرءًا ویحمل عنه الفقه وقرأ علیه عاصم بن أبي النجود، لم تثبت سنة وفاته

البدایة : ؛ ابن كثیر٢٨/ ٤تاریخ الرسل والملوك، : ؛ الطبري٥٢٨المعارف، ص : ترجمته
.٣٩٠/ ٦وفیات األعیان، : لكان؛ ابن خ١٠/ ٩والنهایة، 

: ؛ ابن عبد البر٥٠/ ١أخبار مكة، : ؛ األزرقي٣٣٨/ ٢الطبقات، : ابن سعد: ینظر)١٠٧(
.١١٤/ ١جامع بیان العلم وفضله، 

.٢٥/ ١شرح النهج، : ابن أبي الحدید)١٠٨(
لما ترجم : أول من بذر بذرة الشك في قلوب الباحثین هو ابن خلكان، فقد قال)١٠٩(

وأختلف الناس في كتاب نهج البالغة المجموع من كالم اإلمام علي بن أبي : (تضىللمر 
هل جمعه أم جمع أخیه الرضي؟ وقد قیل أنه لیس من كالم –رضي اهللا عنه –طالب 

علي، وٕانما جمعه ونسبه إلیه، هو الذي وضعه واهللا أعلم، وعند البحث لم یعثر اي باحث 
في صحة النسبة إلیه، ولكنهم كثیرون بعده حملوا كتب في هذا المضمار على واحد شك

/ ١): میزان اإلعتدال(؛ والذهبي في ٣٧٤/ ٢في الوافي بالوفیات، : رایة الطعن كالصفدي
؛ نلحظ أن هؤالء الثالثة هم من أهل القرن الثامن ٥٥/ ٣، )مرآة الجنان(؛ والیافعي في ١٠١

وهم یشیرون إلى ابن خلكان والعجب ولعلهم في عصر واحد، ربما نقل أحدهما من اآلخر، 
: ینظر) ٣١(برقم ) نهج البالغة(ان ابي خلكان نفسه قد أثبت في خطبة لإلمام ذكرت في 

-١٠٠/ ٤وفیات األعیان، : وذكرها تامة موثقة نسبتها لإلمام، ینظر١٦٢/ ٢شرح النهج، (
١٠١.(

كرم البستاني، دار :دیوان الفرزدق، تحقیق) هـ١١٤ت (همام بن غالب : الفرزدق)١١٠(
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.٣٣١/ ١شرح النهج، : ، ابن أبي الحدید٧٠/ ٢م، ١٩٦٦صادر، بیروت، 
.٤١٢/ ٦شرح النهج، : ابن أبي الحدید)١١١(
أكرم : ، دیوان أبي العتاهیة، تحقیق)هـ٢١١ت (إسماعیل بن القاسم : أبو العتاهیة)١١٢(

.١٢٢م، ص ١٩٦٤البستاني، بیروت، 
.، لم أقف علیه في دیوان أبي العتاهیة٢٥٦/ ٦النهج، شرح: ابن أبي الحدید)١١٣(
شاهین : دیوان أبي تمام، شرح وتعلیق): هـ٢٣١ت (حبیب بن أوس الطائي : أبو تمام)١١٤(

.٢٨٢م، ص ١٩٦٨عطیة، بیروت، 
، ٢حسن كامل الصیرفي، ط: تحقیق: ، دیوان البحتري)هـ٢٨٤ت (الولید بن عبید )١١٥(

.١٢٤٧/ ٢م، ١٩٦٣دار المعارف، القاهرة، 
.١٠٩نهج البالغة، خطبة )١١٦(
.١١١الخطبة : المصدر نفسه) ١١٧(
، دیوان المتنبي، شرح العكبري، )هـ٣٥٤ت (أحمد بن الحسین الجعفي : المتنبي)١١٨(

.١٧٥/ ١مصطفى السقا وآخرون، : تحقیق
.٥٠/ ١العكبري، : التبیان) ١١٩(
.١٤٦/ ٤صبح األعشى، : القلقشندي) ١٢٠(
.١١٣نهج البالغة، كلمة ) ١٢١(
.٢٥البصائر والذخائر، ص : التوحیدي)١٢٢(
.٥٢/ ٢العقد الفرید، : ابن عبد ربه)١٢٣(
.٢٣دستور معالم الحكم، ص : القاضي القضاعي)١٢٤(
.،١٦٩نهج البالغة، حكمة )١٢٥(
.٤٧المصدر السابق، حكمة )١٢٦(
.٩٤/ ٤الدیوان، )١٢٧(
.١٠٧/ ٧لنهج، شرح ا: ابن أبي الحدید)١٢٨(
.١٦٨/ ١الدیوان، : المتنبي)١٢٩(
).(من الكلمات المائة التي جمعها الجاحظ من كالمه )١٣٠(
.٢١٦/ ٢عیون أخبار الرضا، : الصدوق)١٣١(
.٣٢٣/ ١الدیوان، )١٣٢(
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تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
والتفسیر .١٧٥حكمة : نهج البالغة)١٣٣(

.٣٧٢/ ٤: دیوان المتنبي)١٣٤(
.٣٠٧/ ٤المصدر نفسه، )١٣٥(
.٤٢٠الدولة الرستمیة في المغرب، ص : علي دیوز األباضيمحمد ) ١٣٦(
).٤(خطبة : نهج البالغة)١٣٧(
.٢٠٧/ ١شرح النهج، : ابن أبي الحدید) ١٣٨(
.٣٧٥كشف الخفاء، ص : العجلوني)١٣٩(
.١٦، خطبة ٦٨/ ١: نهج البالغة)١٤٠(
.٧٢٣/ ١: شرح النهج) ١٤١(
.٢٠٨/ ٤الدر المنثور، : السیوطي)١٤٢(
.٤٠٨نهج البالغة، حكمة، )١٤٣(
.٤٥/ ٢٠شرح النهج، : ابن أبي الحدید)١٤٤(
دستور معالم : ؛ القاضي القضاعي١٩٧/ ١؛ ربیع األبرار، ١٤اإلرشاد، ص: ینظر)١٤٥(

.٢٨الحكم، ص 
.١٤٨باب الحكم، حكمة : نهج البالغة)١٤٦(
.٣٥٢/ ١٨شرح النهج، )١٤٧(
.٨٦/ ٢شرح النهج، : ابن أبي الحدید)١٤٨(
.المصدر نفسه)١٤٩(
.٨١باب الحكم، حكمة : نهج البالغة)١٥٠(
.٧٠/ ٢، ٨٣/ ١البیان والتبیین، )١٥١(
.٩٩جامع بیان العلم وفضله، ص )١٥٢(
.١٠٠المصدر السابق، ص )١٥٣(
هو أبو العباس عبد بن محمد األنباري البغدادي المعروف شرشیر، : الناشئ األكبر)١٥٤(

اعرًا عروضیًا له قصیدة في فنون العلم تبلغ أربعة آالف بیت على روي كان نحویًا متكلمًا ش
واحد وقافیة واحدة في الكالم، سلك فیها طریق الفلسفة، قیل أنه كان ثنویًا، وكان البیت في 
هذا اللقب أنه دخل مجلسًا فیه أهل الجدل، فتكلم فتى حدث أسن على مذهب المعتزلة، 

ال أعرض اهللا مثل هذا الناشئ : فهم فقبله على رأسه وقالفجود وقطع من ناظره، فقام شیخ
.أن یكون فینا وینشأ في كل وقت مثله لنا

.٣٠٢الفهرست، ص : ابن الندیم: ینظر
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.٢٤٩/ ٢العقد الفرید، : ؛ ابن عبد ربه١٠٠جامع العلم وفضله، ص : ابن عبد البر)١٥٥(
علق  : األلفاظ الكتابیة: )هـ٣٢٠ت (عبد الرحمن بن عیسى بن حماد الهمداني )١٥٦(

.٩م، ص ١٩٩١نبیل یعقوب، دار الكتب العلمیة، : علیه
.٣٩٩المحاسن والمساوئ، ص ): هـ٣٢٠ت (إبراهیم بن محمد : البیهقي) ١٥٧(
هو محمد بن إبراهیم بن طباطبا بن إسماعیل بن إبراهیم بن عبد اهللا بن : ابن طباطبا)١٥٨(

ؤمنین علیهم السالم، عالم فاضل، شاعر، أدیب، وكان الحسن بن الحسن السبط بن أمیر الم
هـ، ٣٢٢ابن المعتز یقدمه على سائر الشعراء من أهله، توفي ابن طباطبا بأصفهان سنة 

).الشعر والشعراء(ومن مؤلفاته 
.٢٢٠الفهرست، ص : ابن الندیم: ینظر

.١٥٠/ ١٧ء، معجم األدبا: ؛ یاقوت الحموي٢١٦/ ٢العقد الفرید، : ابن عبد ربه)١٥٩(
.٢٥/ ١معجم األدباء، ) ١٦٠(
.المصدر نفسه، لم أقف على إسم الشاعر) ١٦١(
.المصدر نفسه، لم أقف على إسم الشاعر)١٦٢(
.٨٤نهج البالغة، كلمة )١٦٣(
.٣١٦/ ٢البیان والتبیین، )١٦٤(
.١٣١-١٣٠/ ٢عیون األخبار، )١٦٥(
ى أبا جعفر وهو ابن عم دعبل محمد بن عبد اهللا بن رزین، یكن: أبو الشیص)١٦٦(

.، شاعر هارون الرشید)هـ١٩٦ت (الخزاعي 
؛ ابن ١٨/ ٣تاریخ بغداد، : ؛ الخطیب البغدادي١٨٣الفهرست، ص : ابن الندیم: ترجمته
معجم : ؛ رضا كحالة٣٠٤/ ٣األعالم، : ؛ الزركلي٤٥٣/ ١٢تاریخ مدینة دمشق، : عساكر

.٢٣/ ١١المؤلفین، 
.٢٠٦/ ٤، ١٠٢/ ١: العقد الفرید)١٦٧(
من رجاالت ) (یكنى أبو سامان، صاحب رایة أمیر المؤمنین : الحصین بن المنذر)١٦٨(

.وأبو سامان كنیة كسرى وكنى بها الحصین كما ورد عند ابن منظور) (علي 
؛ ابن أبي ١٨٩األخبار الطوال، : ؛ الدینوري١٤٠/ ١اإلمامة والسیاسة، : ابن قتیبة: ترجمته
معجم رجال : ؛ الخوئي١٠٩/ ٦لسان العرب، : ؛ ابن منظور١٧/ ١٦النهج، شرح : الحدید

.١٣٥/ ٧الحدیث، 
.١٠٣/ ١العقد الفرید، : ابن عبد ربه)١٦٩(
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تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
والتفسیر :قائمة المصادر والمراجع 

.القرآن الكریم

هـ٦٠٦ت (مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد : أبن األثیر(
محمود الطناحي، . طاهر أحمد الزاوي، د: تحالنهایة في غریب الحدیث واألثر، ـ ١

.هـ١٤٢٦منشورات دار التفسیر، قم 
هـ٣٥٦ت (علي بن الحسین : األصفهاني أبو الفرج(

).ت. د(أحمد صقر، دار الزهراء، قم : مقاتل الطالبیین، تحـ ٢
هـ٣١٤ت (أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي : ابن أعثم(

.، دار األضواء، بیروت١علي شیري، ط: كتاب الفتوح، تحـ ٣
هـ٦٨١(میثم بن علي : البحراني(

).ت. د(، مطبعة اآلداب، النجف األشرف، شرح مائة كلمة لإلمام علي ـ٤
هـ٢٥٦ت (أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل : البخاري(

.م١٩٨٦األدب المفرد، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط، بیروت ـ٥
هـ٢٧٩ت (أحمد بن یحیى بن جابر : البالذري(
).ت. د(محمد حمید اهللا، دار المعارف، القاهرة، : ، تح١أنساب األشراف، جـ ٦
هـ٣٢٠ت (إبراهیم بن محمد : البیهقي(

.م٢٠١١المحاسن والمساوئ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ـ ٧
هـ٢٧٩ت (محمد بن عیسى : الترمذي(

یة باألزهر، القاهرة، سنن الترمذي، شرح اإلمام ابن العربي المكي، المطبعة المصر ـ ٨
.م١٩٣٤-١٩٣١

هـ٤١٤ت(أبو حیان علي بن محمد البغدادي : التوحیدي(
).ت. د(البصائر والذخائر، دار صادر، بیروت ـ ٩
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هـ٢٥٥ت (أبو عثمان عمرو بن بحر : الجاحظ(
، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر ٥عبد السالم هارون، ط: البیان والتبیین، تحـ ١٠

.م١٩٨٥لقاهرة والتوزیع، ا
هـ٣٩٣ت (إسماعیل بن حماد : الجوهري(
، بیروت ٤أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، ط: الصحاح، تحـ ١١

.هـ١٤٠٧
هـ٤٠٥ت (أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا : الحاكم النیسابوري(
، ١المستدرك على الصحیحین، دراسة وتحقیق، مصطفى عبدالقادر عطا، طـ ١٢

.م١٩٩٠بیروت 
هـ٣٩٩ت (أبو محمد عبد اهللا بن جعفر : ابن حبان(
).ت. د(األمثال في الحدیث النبوي، دار المیسرة، القاهرة، ـ ١٣
هـ٦٥٦ت (عز الدین عبد الحمید المدائني : أبن أبي الحدید(
.م١٩١٧محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الجیل، بیروت : شرح نهج البالغة، تحـ ١٤
الخطیب(زهراء عبد ال: الحسیني(
.هـ١٤٠٥، دار األضواء، بیروت، ٣مصادر نهج البالغة وأسانیده، طـ ١٥
هـ٣٦٠ت (أبو الحسن بن عبد الرحمن الرامهرفري : ابن خالد(
أحمد عبد الفتاح، مؤسسة الكتب الثقافیة، مصر : كتاب أمثال الحدیث، تحـ ١٦

. هـ١٤٠٩
هـ٦٨١ت (أبو العباس أحمد بن محمد : أبن خلكان(
محمد محي الدین عبد الحمید، القاهرة : وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، تحـ ١٧

.هـ١٣٦٧
هـ٥٦٨ت (الموفق الخوارزمي : الخوارزمي(
).ت. د(مالك المسعودي، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم، : المناقب، تحـ ١٨
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تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
والتفسیر هـ٣٥٨ت (علي بن عمر : الدارقطني(

د الرحمن زین اهللا، دار طیبة للطباعة، الریاض محفوظ عب: علل الدارقطني، تحـ ١٩
.هـ١٤٠٥

هـ٧٤٨ت (شمس الدین محمد بن أحمد : الذهبي(
.م١٩٦٣علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بیروت، : میزان اإلعتدال، تحـ ٢٠
هـ٦٠٦ت (فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین : الرازي(
.هـ١٣٠٧ول مفاتیح الغیب، دار الطباعة العامرة، أستنبـ ٢١
هـ١٢٠٥ت (محمد مرتضى الحسیني : الزبیدي(
- هـ ١٣٨٦تاج العروس من جواهر القاموس، مطابع دار صادر، بیروت ـ ٢٢

. م١٩٦٦
م١٩٧٦ت (خیر الدین محمود : الزركلي(
.م١٩٨٩، دار العلم للمالیین، بیروت ٨األعالم، طـ ٢٣
هـ٥٢٨ت (جار اهللا محمود بن عمر : الزمخشري(
.م١٩٨٢سلیم النعیمي، مطبعة العاني، بغداد : ع األبرار ونصوص األخبار، تحربیـ ٢٤
الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل، دار الكتاب العربي، بیروت ـ ٢٥

). ت. د(
.م١٩٨٧المستقصى في أمثال العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ ٢٦
هـ٢٣٠ت (البصري أبو عبد اهللا محمد بن سعد الزهري : ابن سعد(
.م١٩٥٧-هـ ١٢٧٦الطبقات الكبرى، دار صادر، بیروت، ـ ٢٧
هـ٣٨٣ت (أبو اللیث نصر بن محمد بن إبراهیم : السمرقندي(
).ت. د(محمود مطرجي، دار الفكر، بیروت : تفسیر السمرقندي، تحـ ٢٨
محمد مهدي : شمس الدین
.م٢٠٠١للدراسات والنشر، ، المؤسسة الدولیة ١دراسات في نهج البالغة، طـ ٢٩
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هـ٢٣٥ت (عبد اهللا بن محمد الكوفي : أبن أبي شیبة الكوفي(
.م١٩٨٩سعید اللحام، دار الفكر، بیروت، : المنصف، تحـ ٣٠
أحمد محمود: صبحي
.م١٩٧٦في علم الكالم، دار الكتب الجامعیة، مصر ـ ٣١
هـ٣٨١ت (أبو جعفر محمد بن علي : الصدوق(
.هـ١٤٢٠الرضا، قم عیون أخبار ـ ٣٢
هـ٧٦٤ت (صالح الدین خلیل بن أیبك : الصفدي(
أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء التراث، بیروت : الوافي بالوفیات، تحـ ٣٣

.م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠
هـ٣١٠ت (أبو جعفر محمد بن جریر : الطبري(
العربي، بغداد ، دار الكتاب ١تاریخ األمم والملوك، المعروف بتاریخ الطبري، طـ ٣٤

.م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦
هـ٤٦٣ت (أبو عمر یوسف النمیري القرطبي : أبن عبد البر(
.م١٩٨٩سمیر حلبي، دار الصحابة، الریاض : آداب المجالسة، تحـ ٣٥
.م١٩٦٠علي محمد البجاوي، القاهرة، : اإلستیعاب في معرفة األصحاب، تحـ ٣٦
هـ٣٢٨ت (أبو عمر أحمد بن محمد : ابن عبد ربه(
.م١٩٥٣- ١٩٤٠أحمد أمین وآخرون، القاهرة : العقد الفرید، تحـ ٣٧
هـ٢٢٤ت (القاسم بن سالم الهروي : أبو عبیدة(
عبد المجید قطامش، دار المأمون للتراث، المملكة العربیة : كتاب األمثال، تحـ ٣٨

.م١٩٨٠السعودیة 
هـ٦٣٨ت (محي الدین بن العربي : ابن العربي(
.م٢٠٠٠عبد الوارث محمد، دار الكتب العلمیة، : ربي، صححهتفسیر أبن العـ ٣٩
هـ٥٧١ت (علي بن الحسن : ابن عساكر(
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تراث اإلمام علي علیه السالم في مقال األدب والتاریخ 
والتفسیر تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمیة من حلها من األماثل أو أجتاز بنخیلها ـ ٤٠

.م١٩٩٥علي بشري، بیروت، دار الفكر للطباعة والنشر : من واردیها وأهلها، تح
هـ٤٥٤ت (بد اهللا محمد بن سالمه أبو ع: القاضي القضاعي(
دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشیخ في كالم أمیر المؤمنین علي بن أبي ـ ٤١

).ت.د(جمیل العظم، القاهرة : طالب، تح
هـ٢٧٦ت (أبي محمد عبد اهللا بن مسلم : أبن قتیبة(
ي، قم، عیون األخبار، مطبعة دار الكتب المصریة، منشورات دار الشریف الرضـ ٤٢

).ت. د(
هـ٨٢١ت (أبو العباس أحمد بن علي : القلقشندي(
.م١٩٦٣صبحي األعشى ي صناعة اإلنشاء، مطبعة الحلبي، القاهرة ـ ٤٣
هـ٧٦٤ت (عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر الدمشقي : ابن كثیر(
.م١٩٧٧، منشورات دار الكتب، بیروت ٢البدایة والنهایة، طـ ٤٤
هـ٢٨٥ت (العباس محمد بن یزید أبو : المبرد(
محمد أبو الفضل إبراهیم، دار النهضة للطباعة : الكامل في اللغة واألدب، تحـ ٤٥

).ت. د(والنشر، القاهرة 
هـ٢١٢ت (نصر المنقري : ابن مزاحم(
.هـ١٤١٨عبد السالم هارون، منشورات مكتبة المرعشي، قم : وقعة صفین، تحـ ٤٦
هـ٧٤٢ت (بن عبدالرحمن جمال الدین یوسف : المزي(
.م١٩٩٢بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت : تهذیب الكمال، تحـ ٤٧
هـ٧٧١ت (أبو الفضل جمال الدین محمد بن عكرم : أبن منظور(
).ت. د(لسان العرب، دار الكتب المصریة، القاهرة ـ ٤٨
هـ٤١٣ت (النعمان بن محمد ) الشیخ: (المفید(
.م٢٠٠١ؤسسة األعلمي، بیروت ، م٥اإلرشاد، طـ ٤٩
هـ٥١٨ت (أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم : المیداني(
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- هـ ١٤١٧محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الجیل، بیروت : مجمع األمثال، تحـ ٥٠
.م١٩٨٧

هـ٣٨٠ت (محمد بن إسحاق : ابن الندیم(
.م٢٠٠١یروت ، دار الكتب العلمیة، ب٢یوسف طویل، ط: الفهرست، تحـ ٥١
هـ٤٠٣ت (أحمد عبد اهللا األصبهاني : أبو نعیم(
. م١٩٦٧، دار الكتاب العربي، بیروت، ٢حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، طـ ٥٢
هـ٣٩٥ت (الحسن عبد اهللا سهیل : أبو هالل العسكري (
، دار ٢محمد أبو الفضل إبراهیم وعبد المجید قطامش، ط: جمهرة األمثال، تحـ ٥٣

.م١٩٨٨، بیروت، الجیل
هـ٣٢٠ت (عبد الرحمن بن عیسى بن حماد : الهمداني(
.م١٩٩١نبیل یعقوب، دار الكتب العلمیة، : األلفاظ الكتابیة، علق علیهـ ٥٤
هـ٦٢٦ت (أبو عبد اهللا شهاب الدین الرومي الحموري : یاقوت الحموي(
ابي الحلبي، القاهرة الدكتور أحمد رفاعي، مطبعة عیسى الب: معجم األدباء، بعنایةـ ٥٥

.م١٩٣٥
هـ٢٩٢ت ) (ابن واضح(أحمد بن أبي یعقوب المعروف بـ : الیعقوبي(
).ت. د(خلیل المنصور، قم : تاریخ الیعقوبي، علق علیهـ ٥٦


