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التعريف بأمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه
هو علي بن أيب طالب بن عبداملطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي ابن كالب بن لؤي بن غالب
بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
وهو ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ,ويلتقي معه يف جده األول عبداملطلب بن هاشم
هذا الصحايب ولد قبل البعثة بعشر سنني ,وترىب يف بيت النبوة ,وهو أول من أسلم من الصبيان ,قال له
النيب -صلى هللا عليه وسلم " :-أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى؟ إال أنه ال نيب بعدي
أيضا" :ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق",
وقال له ً
وقد شهد املشاهد كلها مع رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عدا غزوة تبوك ,وقد اشتهر بالفروسية
والشجاعة ,وهو أحد العشرة املبشرين باجلنة ,فقد بشره النيب -صلى هللا عليه وسلم -باجلنة ,وهو على
قيد احلياة
كنيته
أبو احلسن ,نسبة إىل ابنه األكرب احلسن وهو من ولد فاطمة بنت رسول هللا .
ويكىن أيضا بأيب تراب كنيه كناه هبا النيب صلى هللا عليه وسلم وكان يفرح إذا نودي هبا وسبب ذلك أن
رسول صلى هللا عليه وسلم جاء بيت فاطمه رضي هللا عنها فلم جيد علياً يف البيت ’ فقال  :أين ابن
عمك ؟ قالت  :كان بيين وبينه شيء فغاضبين فخرج فلم يقل عندي  ,فقال صلى هللا عليه وسلم
إلنسان ":أنظر أين هو ؟" فجاء فقال  :بارسول هللا هو يف املسجد راقد  ,فجاء رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وهو مضطجع وقد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ميسحه عنه ويقول  " :قم أبا تراب "
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فضائلة وصفاته
قال األمام أمحد وامساعيل القاضي والنسائي  ,وأبو علي النيسابوري :
مل يرد يف حق أحد من الصحابة باألسانيد اجلياد أكثر مما جاء يف علي  ,وقال احلافظ ابن حجر  :وكان
السبب يف ذلك أنه تأخر اي آخر اخللفاء الراشدين ووقع االختالف يف زمانه وخرج من خرج عليه,
فكان سبباً النتشار مناقبه من كثرة من كان يبينها من الصحابة رداً على من خالفه  ,فاحتاج أهل السنة
إىل بث فضائلة فكثر الناقل لذلك
ومن فضائلة أنه أقرب العشرة املشهود هلم باجلنة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نسباً ,
َّس َمة إنه
وروى اإلمام مسلم يف فضائل علي رضي هللا عنه قوله رضي هللا عنه  :والذي فلق احلبة  ,وبرأ الن َ

إيل أن ال حيبين إال مؤمن  ,وال يبغضين إال منافق
لعهد النيب األمي صلى هللا عليه وسلم ّ

علي رضي هللا عنه  :ما ذكرت ثالثا قاهلن
وروى عن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه أنه قال يف حق ّ

إيل من محر النعم .
له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلن أسبّه ؛ ألن تكون يل واحدة منهن أحب ّ

علي  :يا رسول هللا
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول له َ ,خلّفه يف بعض مغازيه فقال له ّ

خلفتين مع النساء والصبيان ؟! فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أما ترضى أن تكون مين مبنزلة
هارون من موسى  ,إال انه ال نبوة بعدي ؟ ومسعته يقول يوم خيرب  :ألعطني الراية رجال حيب هللا ورسوله

 ,وحيبه هللا ورسوله  .قال  :فتطاولنا هلا فقال  :ادعوا يل علياً  .فأُيت به أرمد  ,فبصق يف عينه ودفع الراية
إليه  ,ففتح هللا عليه  .وملا نزلت هذه اآلية  ( :فَـ ُق ْل تَـ َعالَ ْواْ نَ ْدعُ أَبْـنَاءنَا َوأَبْـنَاء ُك ْم ) دعا رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا  ,فقال  :اللهم هؤالء أهلي.
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وفاته
قُتِل رضي هللا عنه يف ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعني من اهلجرة .قَـتَـلَه عبد الرمحن بن
لجم املرادي
ُم َ

قال ابن حجر يف ترمجة ابن ملجم  :من كبار اخلوارج  ,وهو أشقى هذه األمة بالنص الثابت عن النيب

علي  ,وذلك يف شهر رمضان سنة أربع
صلى هللا عليه وسلم بقتل علي بن أيب طالب  ,فقتله أوالد ّ
وأربعني.

قال النيب صلى هللا عليه وسلم قال لعلى رضى هللا عنه  :أشقى الناس الذي عقر الناقة  ,والذي يضربك
على هذا  -ووضع يده على رأسه  -حىت خيضب هذه يعىن حليته  .رواه اإلمام أمحد وغريه  ,وصححه
األلباين.
وكانت مدة خالفته مخس سنني إال ثالثة أشهر ونصف شهر.
فرضي هللا عن أمري املؤمنني اإلمام الشهيد علي بن أيب طالب وأرضاه .ومجعنا به يف دار كرامته.
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مواقفه القيادية
ضرب علي رضي هللا عنه أروع األمثلة يف القيادة اإلدارية الرتبوية العادلة وفيما يلي بعضاً من هذه املواقف:
 قصته مع الدرع
تنازع علي بن أيب طالب وهو أمري املؤمنني مع يهودي على درع ,فاحتكما إىل القاضي شريح ,الذي
قال« :يا أمري املؤمنني هل من بينة؟» قال« :نعم احلسن ابين يشهد أن الدرع درعي» ,قال شريح« :يا
أمري املؤمنني شهادة االبن ال جتوز» ,فقال علي« :سبحان هللا رجل من أهل اجلنة ال جتوز شهادته؟»
فقال «يا أمري املؤمنني ذلك يف اآلخرةّ ,أما يف الدنيا فال جتوز شهادة اإلبن ألبيه» .فقال علي «صدقت
 الدرع لليهودي» .فقال اليهودي« :أمري املؤمنني قدمين إىل قاضيه ,وقاضيه يقضي عليه! أشهد أنهذا الدين على احلق ,وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممداً رسول هللا ,وأن الدرع درعك يا أمري
املؤمنني ,سقط منك ليالً» .فأهداه أمري املؤمنني الدرع
يتضح مما سبق أن الرئيس أو القائد اإلداري أو الرتبوي ينبغي أن يتوخى العدالة وان يكون قدوة أمام
اآلخرين فعليه أن حياسب نفسه أمام مرؤوسيه ويعرتف خبطئه  ,وليس من العيب أن يعقد هيئة قضائية
للفصل يف األحكام واملعامالت وتكون هذه اهليئة رقيبا وحماسبا للجميع  ,يقف القائد واملدير قبل
اجلميع أمام هذ اهليئة حملاسبته ومساءلته وهذا من حسن وكفاءة القيادة الرتبوية اإلدارية ورفع األداء إىل
اعلى املستويات الفعالة .
 أما املبادئ اليت طبقها أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه يف جمال القيادة اإلدارية وماتضمنته من
توجيهات وأسس تربوية ماتضمنه عهده الذي كتبه إىل األشرت النخعي حني واله أعمال مصر عام 43هـ
فول على أمورك خريهم ,و مث اليكن اختيارك اياهم
حيث يقول " :مث انظر يف حال كتابك(وزراءك) ّ
على فراستك و حسن الظن منك ,فإن الرجال يتعرفون لفراسات الوالة بتصنعهم و حسن خدمتهم ,و
ليس وراء ذلك من النصيحة و االمانة شئ ,و لكن اختربهم مبا ولّوا للصاحلني قبلك ,فاعمد ألحسنهم

كان يف العامة أثرا وأعرفهم باألمانة وجها ,فإن ذلك دليل على نصيحتك هلل وملن وليت أمره وليكن
كاتبك (وزيرك) غري مقصر عن عرض مكتوبات عمالك عليك واإلجابة عنها  ...واجعل لرأس كل أمر
من أمورك رأسا منهم اليقهره كبريها  ,ومهما كان يف كتابك من عيب فتعاميت عنه ألزمته "
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نرى من خالل ماتضمنه العهد الذي كتبه اخلليفة علي كرم هللا وجهة من أسس تربوية يف حسن اختيار
القائد أو الرئيس ملكن يوكل إليه املهام أو األعمال عن طريق إجراء االختبارات واملقابالت الشخصية
ومؤهالهتم  .وإجياد إدارة متابعة حلسن أداء فيمن أسند إليهم تلك األعمال وتكون هناك أجهزة رقابية
وحماسبية عليهم .
أن الرئيس أو القائد ليس من عمله تتبع اهلفوات أو العيوب لدى مرؤوسيه بقدر مايتابع أهم املنجزات
الفعلية اليت حتسب هلم ويكافئهم ويثين عليهم .
ونستخلص من هذا حسن إدارة وقيادة علي رضي هللا عنه حيث كان يويل العامل ويطلق يده يف العمل
ويعطيه تفويضاً إدارياً يف واليته .
 االهتمام بأمور الناس

من حسن توجيهات علي رضي هللا عنه اهتمامه بأمور الناس وحتسس حاجاهتم وخمالطتهم فإنه الميكن أن
يظهر للقائد شيء من أمور الناس إال بالنزول إىل جمتمعهم ودراسة أحواهلم قال علي رضي هللا عنه" :
كونوا يف الناس كالنحلة يف الطري  ,ليس شيء من الطري إالّ وهو يستخ ّفها  ,ولو يعلم الطري ما يف أجوافها
لكل
من الربكة مل يفعلوا ذلك هبا  ,خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم  ,وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم ّ ,
أحب "
امرىء ما اكتسب  ,وهو يوم القيامة مع من ّ

 التواضع واحلكمة

وقال علي كرم هللا وجهه  ":التوفيق خري قائد وحسن اخللق خري قرين والعقل خري صاحب واألدب خري
مرياث "
ويف هذا توجيه أن يكون القائد أو الرئيس متواضعا حكيما يستعمل عقله ويكون جم األدب يالزمه
حسن اخللق مع تعامله وإدارته لآلخرين إن أراد الفالح والتوفيق

 إدارة األزمات
لقد كان علي رضي هللا قائدا يف وقت األزمات ففي عهده كثرت الفنت واخلوارج وما خروجه من املدينه
إىل الكوفة والبصرة و واقعيت اجلمل وصفني للقاء باخلوارج واملتمردين وتأديبهم والوصول معهم إىل
القضاء يف احلكم إال دليل على دقته ومتابعته لألمور بنفسه ومعاجلته إياها يف مهدها واالستعانة بأهل
اخلربة والرأي
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 جتنب الظلم
قال رضي هللا عنه " أنصف هللا وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هدى من
رعيتك فإنك إال تفعل تظلم ومن ظلم عباد هللا كان هللا خصمه دون عباده ومن خاصمه هللا أدحض
حجته وكان هلل حربا حىت ينزع أو يتوب "
 األخذ برأي اجلماعة
قال رضي هللا عنه  ":وليكن أحب األمور إليك أوسطها يف احلق وأعمها يف العدل وأمجعها لرضا الرعية
فإن سخط العامة جيحف برضا اخلاصة "
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