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  [1 ] 

 ئمة عليهم السالم خصائص األ

 
 [2 ] 

 " مبناسبة مرور ألف عام على وفاة الشريف الرضي " 

 
 [3 ] 

خصائص االئمة عليهم السالم خصائص أمري املؤمنني عليه السالم أتليف الشريف الرضي أيب 
حتقيق وتعليق: الدكتور حممد  406 - 359موسى املوسوي البغدادي  احلسن حممد بن احلسني بن

 هادي االميين 

 
 [4 ] 

الكتاب:  3663ايران ص، ب:  -جممع البحوث االسالمية اآلستانة الرضوية املقدسة مشهد 
خصائص االئمة عليهم السالم )خصائص امري املؤمنني عليه السالم( املؤلف: الشريف الرضي 

. الناشر: ه 1406نسخة التاريخ: ربيع الثاين  5000حممد هادي االميين العدد:  حتقيق: الدكتور
جممع البحوث االسالمية االمور الفنية مؤسسة طبع ونشر اآلستانة الرضوية املقدسة الطبع 

 والتجليد: حقوق الطبع حمفوظة 

 
 [5 ] 
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اعف عين... وبعلمك يب بسم هللا الرمحن الرحيم إهلي... بقدرتك علي تب علي... وحبلمك عين 
ارفق يب... إهلي... ال جتعلين لغري جودك متعرضا... وال تصريين للفنت غرضا... وكن يل على 

االعداء انصرا... وعلى املخازي والعيوب ساترا... وعن املعاصي عاصما... إهلي... إعطين بصرية 
. إهلي... تقبل مين يف دينك... وفهما يف حكمك... وفقها يف علمك... وكفلني من رمحتك..

وأعل ذكري، وارفع درجيت، وحط وزري... وال تذكرين خبطيئيت... واجعل ثواب جملسي، وثواب 
 منطقي، وثواب دعائي، رضاك واجلنة... 

 
 [6 ] 

قوبلت وصححت على نسخة السيد الفقيه االمام ضياء الدين أيب الرضا فضل هللا بن علي بن 
  ه 570شاين املتوىف عبيد هللا احلسين الراوندي الكا

 
 [7 ] 

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله امناء هللا منذ إنطالقة 
. ق، ه 1399. ش، املوافق سنة ه 1357الشرارة االوىل، للثورة الشعبية االسالمية يف ايران عام 

رك هللا يف ثورته وعمره طلب من املسؤولني كافة، بقيادة الزعيم الديين املقدام، االمام اخلميين اب
والقائمني بشؤون الدولة، أن جيعلوا رسالة االسالم اخلالدة نصب أعينهم، ويسريوا على هديه وهداه 
يف اجلوانب كافة، ويعاملوا الشعب وأيخذوا القضااي واالحداث والقوانني حسب ما يقتضيه التشريع 

 -صلى هللا عليه وآله وسلم  -ظمته اليت جاء هبا املشرع االعظم االسالمي، وتتطلبه قوانينه وان
الذي بعث رمحة للعاملني.. الن الثورة املظفرة هذه انبثقت من صميم الواقع االسالمي الذي مهد 
للشعب االيراين املسلم طريق التحرر واالنطالق، ودفعه إىل اليقظة والوثبة، والثورة على الطغاة، 

دين، العاملني للحواجز السياسية الدخيلة، للحيلولة بني الشعوب، ورسالة والظاملني واملستب
االسالم. وملا كانت الثورة االسالمية املظفرة يف ايران مدينة بكاملها لالسالم وجاءت االنتفاضة 

الشعبية هلذا الغرض، فال بد من العمل يف إعادة اجلوانب كافة إىل مهيع احلق، والصراط املستقيم، 
ها من خمالب التيارات الدخيلة، سيما اجلانب الفكري والعلمي، الذى تالعب هبما العهد وإنقاذ

 املقبور واختذمها ذريعة ملأربه الشيطانية، ووسيلة يف خدمة سياسة أسياده التوسعية 
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 [8 ] 

لذلك أصبح الشعب مبعزل عن عقيدته، ودينه، وشخصيته، وتفكريه الصحيح، وهنجه القومي الذي 
قبل الرسول االعظم صلى هللا عليه وآله، ومن بعده االئمة اهلداة املهديون عليهم السالم،  خطه من

ومن مث فقهاء الطائفة وأعالمها. ويف خالل فرتة قصرية من الزمن، متكنت اجلمهورية االسالمية يف 
رة زحفها املقدس من إقامة جماميع وندوات، وجامعات ختدم الشخصية االسالمية، وتساند احلضا

الفكرية والعلمية وعلى االخص يف العواصم، واحلوزات الدراسية يف عرض البالد وطوهلا. وملا كانت 
مدينة " مشهد " املقدسة البطلة، على جانب هام من الناحية الفكرية واالجتماعية، وموقعها اخلطري 

د الطيب الذي خيرج نباته بني سائر االلوية االيرانية لذلك وجهت القيادة عنايتها، ورعايتها هلذا البل
إبذن ربه فأقامت فيه إىل جوار مرقد االمام أيب احلسن الرضا عليه آالف التحيات والربكات جامعة 
للعلوم االسالمية على نسق حديث للتدريس والدراسة إىل جانب إقامة جممع " للبحوث االسالمية 

حبول هللا وقوته، مكلال ابلنجاح  " للتأليف والتحقيق والنشر، وقد زاول عمله النشاطي منذ عام
والسداد واملوفقية برعاية سادن الروضة الرضوية املباركة فضيلة العالمة اجلليل مساحة الشيخ عباس 
الطبسى ابرك هللا تعاىل يف عمره وأخذ بعضده. هذا ويف الوقت الذي تقدم اجملمع إىل ميدان النشر 

البحوث االسالمية " تدشني سلسلة مطبوعاته بكتاب والطبع، إرأتى اجمللس االعلى الدارة " جممع 
" خصائص االئمة عليهم السالم " اليب احلسن الشريف الرضي... رضي هللا عنه، وذلك مبناسبة 

الذكرى االلفية لوفاته اليت جتتاز البالد خالل الشهور هذه، وتتأهب بعض االقطار الشقيقة القامة 
هلند، والپاكستان، وسوراي، وكذا اجلمهورية االسالمية االيرانية مهرجاانت ومؤمترات علمية هلا أمثال ا

والكتاب هذا، أثر قيم وجهد حيوي، ستقرأ تفاصيله يف املقدمة، وقد تصدى إىل حتقيقه وإخراج 
 أسانيد أحاديثه، ومصادره االستاذ الدكتور الشيخ حممد هادي 

 
 [9 ] 

العالمة االميين طيب هللا ثراه، مؤلف كتاب " الغدير االميين جنل الفقيه املؤرخ واحلجة الثبت شيخنا 
" والواقع إنه أعاد للكتاب إصالته العلمية، وقيمته التارخيية. إن مديرة " جممع البحوث االسالمية " 
يف الوقت الذي تتقدم بشكرها اجلزيل لسدنة الروضة املقدسة ترجو العلي القدير التوفيق والتسديد 
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ومواصلته لتقدم إىل املكتبة االسالمية وأبناء القرآن املتعة العلمية احلية، يف هذا الصعيد الفكري 
والبحوث اليت تساند الثورة االسالمية املظفرة يف زحفها املقدس ومن هللا التوفيق. جممع البحوث 

. ق آابن ه 1406صفر  3663ايران ص، ب:  -االسالمية اآلستانة الرضوية املقدسة مشهد 
 . ش ه 1364

 
 [11 ] 

املقدمة ال مشاحة يف أن كتاب " خصائص االئمة " كان الباعث واحلافز للسيد رضي الدين ذي 
احلسبني.. رضي هللا عنه، يف مجع وأتليف كتابه املقدس " هنج البالغة " وإن مل يكمل كتابه االول، 

ن حليفه يف أتليف  ومل خيرج منه غري خصائص أمري املؤمنني عليه السالم، إال أن التوفيق بكامله كا
كتابه الثاين " هنج البالغة " والواقع ان كتاب " اخلصائص " يعترب اباب لتأليفه اآلخر كما صرح يف 

كنت يف عنفوان السن وغضاضة الغصن، إبتدأت بتأليف كتاب يف "   -مقدمة " النهج " فقال: 
غرض ذكرته يف  خصائص االئمة " يشتمل على حماسن أخبارهم، وجواهر كالمهم، حداين عليه

عليه  -صدر الكتاب، وجعلته امام الكتاب، وفرغت من اخلصائص اليت ختص أمري املؤمنني عليا 
وعاقت عن إمتام بقية الكتاب حماجزات االايم، ومماطالت الزمان وكنت قد بوبت ما  -السالم 

عليه خرج من ذلك أبوااب، وفصلته فصوال، فجاء يف آخرها فصل يتضمن حماسن ما نقل عنه 
السالم، من الكالم القصري يف املواعظ، واحلكم، واالمثال، واآلداب، دون اخلطب الطويلة، 

والكتب املبسوطة، فاستحسن مجاعة من االصدقاء ما اشتمل عليه الفصل املقدم ذكره، معجبني 
 . ان هذا الكالم من الشريف االعلم.. إن دل على شئ فإمنا يدل-ببدائعه ومتعجبني من نواصعه 

 على انه كان يعرض ويقرأ كتاابته على تالميذه، والذين حيضرون مدرسته " دار العلم " 

 
 [12 ] 

يف بغداد لالخذ من موارد علمه اخلصب واليت يتطلع إليها كل لبيب، وذي عقل، وطالب علم 
وأدب يف اللحظات كافة.. فلما ألقى عليهم الفصل املتضمن حملاسن ما نقل عنه عليه السالم، 

قدموا إليه بطلب كرمي مما جعله ينصرف عن إمتام كتابه " اخلصائص " ويتحول إىل وضع خطط ت
وأسس أتليفه القيم " هنج البالغة " فقال بعد كالمه السالف هبذا الصدد: " وسألوين عند ذلك أن 
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يف مجيع فنونه،  -عليه السالم  -ابتدئ بتأليف كتاب حيتوي على خمتار كالم أمري املؤمنني 
متشعبات غصونه، من خطب وكتب، ومواعظ وآداب، علما ان ذلك يتضمن من عجائب و 

البالغة وغرائب الفصاحة، وجواهر العربية، وثواقب الكلم الدينية والدنيوية، مما ال يوجد جمتمعا يف  
كالم، وال جمموع االطراف يف كتاب ". ومن هنا جند الرضي العليم يتحول بكامل حيويته االدبية 

ه العلمية الفذة، إىل مجع كالم مشرع الفصاحة وموردها، ومنشأ البالغة ومولدها، االمام وشخصيت
ويضع كتابه " اخلصائص " جانبا ويندفع إىل التنقيب عن كالم  -عليه السالم  -أمري املؤمنني 

ثة االمام عليه السالم، ومجعه من بطون املراجع واملصادر النادرة، ومن مث تصنيفه وتقسيمه إىل ثال
أبواب: اخلطب واالوامر.. الكتب والرسائل.. احلكم واملواعظ.. وامجع بتوفيق هللا تعاىل على 

االبتداء إبختيار حماسن اخلطب، مث حماسن الكتب، مث حماسن احلكم واالدب، مفردا لكل صنف من 
إىل ذلك اباب ومفصال فيه أوراقا. وهكذا يتحول السيد الرضي... من كتاب " خصائص االئمة " 

أتليف كتاب " هنج البالغة " الذي بلغ من السمو والرفعة واخللود، ما مل يبلغه كتاب غري القرآن 
 الكرمي. 

 
 [13 ] 

كتاب خصائص االئمة لقد سبق القول أن مل خيرج من هذا الكتاب غري الفصل اخلاص ابالمام أمري 
م بني دفتيه العلم الكثري، واالدب املؤمنني عليه السالم... وهو كبقية تصانيفه رضي هللا عنه.. ض

اجلم، واحليوية الفكرية، وتداوله العلماء واملؤلفون على إمتداد التاريخ، ونقلوه واستنسخوه واكثروا 
من نسخه، وحافظوا عليه إىل يومنا هذا. اما الدافع إىل أتليف كتاب " اخلصائص " فقد ذكر ذلك 

دينك، وقوى يف والء العرتة الطاهرة يقينك،  كنت حفظ هللا عليك  -يف مقدمة الكتاب فقال: 
سألتين أن أصنف لك كتااب يشتمل على خصائص أخبار االئمة االثىن عشر صلوات هللا عليهم، 

وبركاته، وحنانه، وحتياته، على ترتيب أايمهم، وتدريج طبقاهتم ذاكرا اوقات مواليدهم، ومدد 
إجابتك اىل ملتمسك ما ال يزال يعوق من أعمارهم... مث يقول بعد كالم طويل: " فعاقين عن 

نوائب الزمان، ومعارضات االايم إىل أن أهنضين ذلك اتفاق إتفق يل، فاستثار محييت، وقوى نييت، 
واستخرج نشاطي، وقدح زاندي، وذلك ان بعض الرؤساء ممن غرضه القدح يف صفايت، والغمز 

انت يل... لقيين وأان متوجه عشية عرفة من لقنايت، والتغطية على مناقيب والداللة على مثلبة إن ك
( هجرية إىل مشهد موالان أيب احلسن موسى بن جعفر، وأيب جعفر 383سنة ثالث ومثانني وثلثمائة )
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حممد بن علي بن موسى عليهما السالم للتعريف هناك، فسألين عن متوجهي فذكرت له إىل أين 
سويني جارون على منهاج واحد يف القول قصدي ؟ فقال يل: مىت كان ذلك يعين ان مجهور املو 

ابلوقف، والربائة ممن قال ابلقطع، وهو عارف ابن االمامة مذهيب، وعليها عقدي ومعتقدي، وإمنا 
أراد التنكيت يل والطعن على ديين، فأجبته يف احلال مبا اقتضاه كالمه، واستدعاه خطابه، وعدت 

يب، وكشفا عن مغييب، وردا على العدو الذي وقد قوي عزمي، على عمل هذا الكتاب إعالان ملذه
يتطلب عييب، ويروم ذمي، وقصىب، وأان بعون هللا مبتدى مبا ذكرت على الرتتيب الذي شرطت، 

 وهللا 

 
 [14 ] 

 383. " فشرع بتأليف كتاب " اخلصائص " عام -املنقذ من الضالل، واهلادي إىل سبيل الرشاد 
ملؤمنني عليه السالم، شرع يف أتليف كتاب " هنج البالغة " هجري، وبعد الفراغ من خصائص أمري ا

ومن مث مل ميهله االجل احملتوم، ومل يسمح له ابلعودة إىل كتابه " اخلصائص " والرجوع إليه وإمتامه، 
هجرية. نقل العلماء عن هذا الكتاب واستفادوا منه، واستشهدوا بنصوصه،  406فتويف سنة 

مكتبات ايران والعراق واهلند.. وطبع يف النجف االشرف سنة وكانت منه عده نسخ خطية يف 
ص، واعيد طبعه مرات عديدة غري أن الكتاب جاء مشحوان ابالغالط  100هجرية يف  1368

والتصحيف والتحريف، ومل ينل من املؤسف كله احلظ من التصحيح والتحقيق والتعليق، واملقابلة 
فقد طبع كما وجد، واملطبوع نسخة املرحوم العالمة ومراجعة نصوصه، وتعيني مصادره وأسانيده 

 1349وقد كتبها عام  1391اجلليل السيد عبد الرزاق بن السيد حممد املوسوي املقرم املتوىف 
، 1360هجري من نسخة مكتبة الفقيه الشيخ هادي بن الشيخ عباس آل كاشف الغطاء املتوىف 

ر النشر أعادت طبع الكتاب على ما هو عليه هجرية. والغريب أن دو  1300واتريخ كتابتها سنة 
من التصحيف والتحريف واالغالط، ومل تصحح منه حىت االغالط االمالئية والكتابية. لقد شاءت 

االايم أن أجعل الكتاب يف قائمة الكتب اليت نويت حتقيقها، وتصحيحها، وإخراجها بصورة 
، ويتطلبه الوقت والتوفيق... بيد ان صحيحة حبول هللا وقوته... منذ أمد بعيد حسبما يقتضيه

الذكرى االلفية على وفاة الشريف الرضي كرم هللا وجهه.. دفعتين إىل حتقيقه وجعله يف الرعيل 
االول من تلكم الكتب، فتقدمت إىل حتقيقه، وإخراجه مع تزاحم أعمايل الفكرية، وتراكم شؤوين يف 
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ا منهجي يف حتقيق الكتاب، فقد فتشت عن حقلي البحث والتأليف. عملي يف حتقيق الكتاب: ام
 نسخ الكتاب وقلبت 

 
 [15 ] 

فهارس خزائن الكتب، إىل أن وقفت على أقدم نسخة خمطوطة منه كتبت يف القرن السادس 
اهلجري، وهي من خمطوطات إحدى مكتبات اهلند وتوجد مصورهتا ابمليكرو فيلم يف مكتبة العالمة 

ورقة كتبت  40فتفضل هبا علي مشكورا، وتقع يف  -قم  - مدينة السيد عبد العزيز الطباطبائي يف
سنتيم وعليها خطوط ومتلكات عتيقة  8سطر طوله  25يف كل صفحة  x 21 30على عمودين 

مؤرخة، وهي مصححة من قبل االمام الفقيه السيد ضياء الدين أيب الرضا فضل هللا بن علي بن 
هجري. ابالضافة إىل الزايدات احلاصلة فيها،  570توىف عبيد هللا احلسين الراوندي الكاشاين امل

 -وقد جعلتها يف االخري وأحلقتها آبخر الكتاب. ففي الصفحة االوىل من النسخة جاء ما لفظه: 
قرأ اخلصائص علي... وجيه الدين فخر العلماء أبو علي عبد هللا بن احلسني بن أيب القاسم دامت 

الفتح إمساعيل بن الفضل بن أمحد بن االخشيد السراج، عن  نعمتهما، ورويتها له عن شيخي أيب
أيب املظفر عبد هللا بن شبيب عن أيب الفضل اخلزاعي، عن الرضي رضي هللا عنه، وكتبه فضل هللا 

( 555بن علي احلسين إبن الرضا الراوندي يف ذي القعدة من سنة مخس ومخسني ومخسمائة )
متت كتابة كتاب خصائص االئمة عليهم  - آخرها: . وجاء يف-حامدا هلل تعاىل مصليا على 

السالم، وفرغ من كتبه العبد املذنب الراجي إىل غفران هللا وعفوه عبد اجلبار بن احلسني بن أيب العم 
احلاج الفراهاين، الساكن لقرية خوجمان عمرها هللا يوم االربعاء الرابع من شوال سنة ثالث ومخسني 

 . -ه ولوالديه وجلميع املؤمنني واملؤمنات، إنه الغفور الرحيم ومخسمائه. مئة غفر هللا ل

 
 [16 ] 

 الصفحة االوىل من نسخة الفقيه الراوندي 
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 [17 ] 

 أول الكتاب من نسخة االمام الراوندي 

 
 [18 ] 

 آخر النسخة املذكورة 

 
 [19 ] 

واته على نبيه حممد وآله إنتهت الزايدة.. حبمد هللا ومنه وصل -وجاء يف موضع آخر من الكتاب: 
أمجعني. وفرغ من كتبه العبد املذنب عبد اجلبار بن احلسني بن أيب العم احلاجي الفراهاين يوم 

( يف خدمة موالان 553االربعاء التاسع عشر من مجادى االوىل من سنة ثالث ومخسني ومخسمائة )
 بن علي بن عبيد هللا احلسين أدام االمري االجل السيد ضياء الدين اتج االسالم أيب الرضا فضل هللا

هللا ظله، وقد آوى إىل قرية جوسقان راوند متفرجا حامدا هلل ومصليا على النيب وآله امجعني 
وقع الفراغ من مساع هذا الكتاب بقراءة من قرأه  -. وجاء يف هامش الصفحة االخرية: -والسالم 

هللا.. وقت الزوال يف يوم اخلميس من  على السيد االجل االمام ضياء الدين اتج االسالم حرس
. لقد -شهر مجادي.. سنة أربع ومخسني ومخسمائة حامدا هلل ومصليا على نبيه حممد وآله امجعني 

حققت النسخة وأعلمت مصادر املوضاعات، واالحاديث الواردة فيها، بصورة كاملة إىل جانب 
وص النسخة مع سائر املراجع واملصادر ذكر أسانيد االخبار والرواايت، ابالضافة إىل مقابلة نص

 -جممع البحوث االسالمية  -اليت وردت فيها تلكم النصوص. وختاما شكرى املتواصل العضاء 
متمنيا هلم التوفيق والنجاح يف إخراجهم الكتاب هبذا الشكل االنيق.. كما أرجوا هللا تعاىل بعملي 

النتفاع به.. أن جيعله مقروان ابلقبول، هذا بعد أن حققت أصل الكتاب وضبطت نصوصه ويسرته ل
وأن ينفع به انه نعم النصري.. وأكرم مسؤول.. أبو علي حممد هادي االميين عفا هللا عنه وعن 

 . ق ه 1406والديه حمرم 
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 [20 ] 

( أبو احلسن حممد بن ايب أمحد الطاهر " ذي املنقبتني " احلسني بن موسى 1الشريف الرضي )
العرج بن موسى " املعروف أبيب سبحة " بن ابراهيم )االصغر( بن االمام موسى االبرش بن حممد ا

بن جعفر عليهم السالم. وأمه فاطمة بنت أيب حممد احلسني الناصر الصغري بن أيب احلسني أمحد 
( بن علي بن احلسن بن علي االصغر ابن عمر االشرف 3( ابن حممد الناصر الكبري االطروش )2)

لعابدين عليهم السالم. كانت أسرة الشريف من طرف االبوين هباليل مساعري، فيهم بن االمام زين ا
من دوخ امللوك، وانبغ يف العلم واالدب، وشاعر جميد، والبيه الطاهر ذي املنقبتني امحد املقام 

 (، و 5( وقد قلد النقابة مخس مرات )4الرفيع يف الدولة مع اابء وشهامة )

 
قلم املرحوم السيد عبد الرزاق املقرم.. وقد اجريت عليها زايدات هامة. هذه الرتمجة كانت ب - 1
عند ابن االثري السبب يف  - 3احلسن.  301حوادث سنة  26ص  8مساه ابن االثري ج  - 2

يشهد لذلك ما يف معجم االدابء ج  - 4صممه ضربة ابلسيف على رأسه يف حرب حممد بن زيد. 
يف بروجرد وأوصى ان يدفن  399الضيب الوزير توىف سنة  ان أمحد بن ابراهيم 2ط  110ص  2

مبشهد احلسني عليه السالم، وكتب إبنه إىل أيب بكر اخلوارزمي شيخ احلنفية يف بغداد ان يبتاع له 
تربة يف املشهد احلسيين فذكر أبو بكر للشريف الطاهر أيب أمحد )والد الرضي واملرتضى( فقال: 

دي وال اخذ على تربته مثنا، مث اخرج اتبوته اىل )برااث( وخرج معه هذا رجل قد التجأ إىل جوار ج
الشريف أبو أمحد واالشراف والفقهاء، وصلى عليه الشريف أبو أمحد، واصحب معه مخسني رجال 

 . )*( 10ص  1شرح النهج احلديدي ج  - 5من خاصته حىت أوصلوه اىل كربالء ودفن هناك. 

 
 [21 ] 

(، وان جاللة قدره أهلته للسفارة بني معز الدولة، 1واحلج ابلناس مرارا ) توىل النظر يف املظامل،
واالتراك، وبني هباء الدولة، وصمصام الدولة، كما توسط للصلح بني هباء الدولة، ومهذب الدولة 

( ووسيطا يف الصلح 3(. وكان رسوال من معز الدولة إىل عضد الدولة يف رد غالم أسره عنده )2)
( إىل أمثال هذه القضااي اليت مل يعهد هبا إال لذي  4لة، وبني أيب تغلب بن محدان )بني معز الدو 

كرامة سامية بني اجلماهري، واحرتام ذايت غري مستعار. وأما عم الشريف الرضي، وهو أبو عبد هللا 
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أمحد بن موسى االبرش، فلم يكن خامل الذكر وضيع الشأن، يعرفنا خروجه إىل واسط الستقبال 
الدولة، وكان من الطالبيني الذين أسهموا ابلفخار والكرامة، فإنه ال يستقبل امللوك إال من هباء 

يعرفه امللوك، ويقدرون موقفه ومنزلته. ومن أسرة والدته: أبو علي الشاعر اجمليد الذي أشخصه 
(. وحممد بن القاسم 5الرشيد من احلجاز، وحبسه يف بغداد وافلت من حبسه واختفى فيها )

ويف الزاهد الفقيه الذي ظهر اايم املعتصم يف )الطالقان( وقبض عليه ابن طاهر وانفذه اىل بغداد الص
(. والناصر الصغري 7(. والناصر االطروش صاحب الديلم )6فسجن مث فر فاخذ وقتل صربا )

 احلسن بن أمحد بن 

 
ث سنة حواد 268ذيل جتارب االمم ص  - 2ط ايران.  107ص  2وفيات االعيان ج  - 1

ص  8ابن االثري ج  - 4. 366حوادث سنة  83ص  7املنتظم البن اجلوزي ج  - 3. 835
أبو جعفر حممد بن علي بن عمر  - 6شاعر مغمور مل اجد له ترمجة يف املعاجم.  - 5. 208

وكان يلقب ابلصويف الدمانه لبس ثياب من الصوف  219احلسيين العلوي الطاليب املقتول بعد 
قيه عامل زاهد قال املسعودي: وقد انقاد اىل امامته خلق كثري. مقاتل الطالبيني / االبيض، وهو ف

احلسن بن علي بن احلسن بن علي  - 7. 225/  7. االعالم 282/  10. البداية والنهاية 577
 . )*( 149/  10. اتريخ الطربي 170/  21العلوي االطروش.. اعيان الشيعة 

 
 [22 ] 

والنقيب ببغداد صاحب  304مد احلسن بن علي احلسيين املقتول آبمل سنة الناصر الكبري أيب حم
(. وكانت والدة 1الناصرايت يف الفقه املطبوع مع عدة كتب يف جمموع عرف )جبامع الفقه( )

الشريف الرضي فاطمة من النساء الربزة الرزان، أرضعته مع درها اماين النقابة واخلالفة، وقصت 
اليت البهاليل، وانفحته ابملال الذي احتوت عليه من آابئها، ويف راثئها يقول عليه مآثر اابئها املص

الشريف ولدها: آابؤك الغر الذين تفجرت * هبم ينابيع من النعماء من انصر للحق أو داع إىل * 
(  2سبل اهلدى أو كاشف الظلماء نزلوا بعرعرة السنام من العلى * وعلوا على االثباج واالمطاء )

مة والدة الشريف الرضي، ابنة أخت زوجة معز الدولة أمرية البالط، وابنة خالة خبتيار بن كانت فاط
عز الدولة، وهذه املصاهرة عقدت على حساب وتدبري، ومن أسباهبا جتليل مقام الناصر الكبري 
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االطروش اجلد االعلى لوالدة الشريف الرضي، ورمبا كان أبو أمحد والد الشريف زوجها يعمل 
الذين يسرون ابنباء العاصمة اىل وايل االهواز معز الدولة ويعرفونه ضعف اخلالفة،  السعاة

( كتاب 3ويستثريون مهته المتالكها وجلاللة والدة سيدان الشريف وكرب شأهنا الف شيخنا املفيد )
عزها  ( هلا فانه قال يف أوله: فاين عرفت من آاثر السيدة اجلليلة الفاضلة ادام هللا4احكام النساء )

مجيع االحكام اليت تعم املكلفني من النساء، وختص النساء منهن على التمييز هلن، ليكون ملخصا 
 يف كتاب يعتمد 

 
الشيخ االكرب أبو عبد هللا  - 3. 20/  1ديوان الشريف الرضي  - 2. 370/  20الذريعة  - 1

تاب مرتب على ابواب أوله: الك - 4. ه 413حممد بن حممد بن حممد بن نعمان البغدادي املتوىف 
احلمد هلل الذي هدى العباد اىل معرفته ويسر هلم سبيل.. كانت منه نسخة عتيقة يف مكتبة املرحوم 

. وكان من شيوخ االدب 1377الشيخ عبد احلسني بن القاسم بن صاحل بن القاسم احللى املتوىف 
 . )*( 137كر واالدب / . معجم رجال الف302/  1ومشاهري الفقهاء وله أتليف. الذريعة 

 
 [23 ] 

(. 1للدين، ويرجع إليه فيما يثمر به العلم واليقني، واخربتين برغبتها ادام هللا توفيقها يف ذلك اخل )
وعلى كل فالشريف الرضي كان حباشييت نسبه قابضا على عضاديت االمامة فهو ابن االمامني زين 

ن جعفر الكاظم عليهم السالم، ومن انحية االعمام العابدين علي بن احلسني، وايب ابراهيم موسى ب
والخوال يكرع بكؤوس الفخار ويتزمل مطارف العال وقد أثر هذا النسب الوضاح يف شعره ومتشى 
يف أدبه فيقول: ما عذر من ضربت به أعراقه * حىت بلغن إىل النيب حممد أن ال ميد إىل املكارم ابعه 

من يقرأ شعر الشريف الرضي بتأمل يعرف نفسيته وطموحه اىل ( و 2* وينال منقطع العال والسؤدد )
اخلالفة واولويته هبا وتباهيهه خبيمه، ومتجده آبابئه االكارم، وشعره ميادين حروب، وغمرات اجال، 
وشعور ملتهب، ونفس جائشة تتلمض للوثبة واالنطالق والتحرر كل ذلك لالغالل الىت ارهق هبا 

اوصدت عليهم، والدماء السواجم اليت اراقتها سيوف الظلم والعدوان رهطه االجناد والسجون اليت 
والتمادي وهذا هو الذي أودع فيه روحا متحمسة واثبة ماثلة بني عيين املتصفح لديوانه. وال غرابة 

يف ذلك بعد ان احندر السيد الشريف من أصالب الشرف العلوي، ودرت عليه اخالف اجملد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 14 

ة الزعامة والعظمة، ودرج يف احضان االمامة فكان هلذا أثر بليغ يف اهلامشي، وبزغ يف ظالل اسر 
ترفعه ومشمه وحماوالته وعواطفه وميوله، حىت اوجب لنفسه الكفاية يف تسنم اريكة اخلالفة، فيقول 
خماطبا اخلليفة العباسي القادر ابهلل: عطفا أمري املؤمنني فإننا * عن دوحة العلياء ال نتفرق ما بيننا 

 لفخار تفاوت * أبدا كالان يف املعايل معرق يوم ا

 
 . )*( 273/  1ديوان الشريف الرضي  - 2. 516/  3مستدرك الوسائل  - 1

 
 [24 ] 

( فلم ينكر عليه اخلليفة وال استظهر 1إال اخلالفة ميزتك فانين * اان عاطل منها وانت مطوق )
( ان نفس الشريف أبية صعبة 2ف( )بطيب مغرسه، نعم رد عليه بقوله: )على الرغم أنف الشري

املراس ذات اجتهات واسعة يف السياسة، وكان االمراء ورجال الدولة يقدمونه على اخيه " علم 
اهلدى " ملا جيدون فيه من االابء والعزة والرتفع، وعدم قبول الصالت. ولكنه ابلرغم من ذلك كان 

(. وكان 3هلما يف القلعة من فارس )خاضعا حلكم عضد الدولة الشائن مع عمه وأبيه املعتقل 
أي بعد  376فبقي معتقال فيها إىل سنة  367اعتقاله حني دخول عضد الدولة إىل بغداد سنة 

عندما دخلها شرف الدولة، وللشريف الرضي  372وفاة عضد الدولة أبربع سنني فانه توىف سنة 
(. وملا 4ابن ست عشرة سنة ) يوم اعتقال أبيه مثان سنني، واطلق سراحه وهو 359املولود سنة 

، انعقدت صالته مع الطاهر ايب أمحد، والد الشريف 375دخل شرف الدولة بغداد فاحتا سنة 
الرضي وأقره على النقابة وادان قربه، وهنا نرى الشريف الرضي يف هذا الدور قلق الفكر لعدم توثق 

ضته نكبة يف حياته السياسية، فيثور صالته ابلقادر ابهلل العباسي ومل حيصل على حماوالته ورمبا ع
ملتهبا وينبه اولياء االمور ابهتضامه ويتوعدهم اباللتجاء إىل من يرعى حقه وحيفظ حرمته فيقول من 
مقطوعة له: ألبس الذل يف داير االعادي * ومبصر اخلليفة العلوي وعليها استشاط القادر، وصرفه 

 عن النقابة. 
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جتارب  - 3. 11/  1شرح النهج البن ايب احلديد  - 2. 544/  2ديوان الشريف الرضي  - 1
 . )*( 157و  156الشريف الرضي /  - 4. هج 369حوادث سنة  399/  2االمم 

 
 [25 ] 

قلده هباء الدولة خالفته يف بغداد وخلع عليه خلعا فاخرة، وفيها  388وظائفه يف الدولة يف سنة 
مل فكانت وظيفة ختص امللوك واخللفاء فاهنم جيلسون يوما خاصا واله نقابة العلويني، واما والية املظا

يف السنة، يؤذن فيه الرابب املظامل برفع ظالماهتم مباشرة سواء نظر فيها القضاة أم ال، وقد يقوم 
مقامهم انئب خاص ينظر يف املظامل ويشرتط فيه كونه من بيت شرف ومنعة وطهارة وعفاف وفقه 

قام الشريف الرضي هبذه الوظيفة ابلنيابة عن هباء  388عية، ففي سنة واسع جبميع االحكام الشر 
بعث هباء امللك من البصرة إىل بغداد مرسوما، بتولية الشريف امارة احلج،  397الدولة. ويف سنة 

(. القابه 1وكان الشريف ممارسا هلا منذ صباه توالها يف أغلب أعوام عمره انئبا عن أبيه ومستقال )
ات القدمية املنتشرة بني مجيع االمم والشعوب أاي كان شكل حكومتها منح االلقاب ان من العاد

لزعماء الدولة، وظاملا تزلف هبا رجال احلكم لرعاايهم ليصطنعوهم هبا، وقد استكان ذووا االلقاب 
الولئك الذين منحوهم هبا ما خيول هلم حق الرفعة على من كان عاطال منها. وعلى هذا جرت 

االسالمية يف تقدير عظمائها ابسداء ألقاب إليهم، وكان الشريف الرضي ممن حيمل أمسى احلكومات 
)ابلشريف اجلليل( يف  388االلقاب اليت يرمز هبا إىل مقامه الفخم، فقد لقبه هباء الدولة يف سنة 

صدر مرسوم من واسط بتلقيبه )بذي  498واسط، وسريه إىل بغداد يف موكب ملوكي ويف سنة 
أمر امللك قوام الدين ان  401ني( وفيها لقبه هباء الدولة )ابلرضي ذي احلسبني( ويف سنة املنقبت

 تكون املكاتبة مع الشريف بعنوان )الشريف 

 
 . )*( 335/  11. البداية والنهاية 204/  4الغدير  - 1

 
 [26 ] 
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لم إىل الغاية كاجادته (. علمه لقد كان الشريف جميدا يف الع1االجل( مضافا إىل خماطبته ابلكنية )
يف الشعر غري انه مل يكثر منه كاكثاره يف الشعر، فلذلك مل يشتهر به، وإن كتابه " حقايق التأويل " 
اكرب آية على اتقانه للفنون العلمية الدينية ومبادئها ووقوفه على اسرارها، ولعل السبب الوحيد يف 

رة احلج، والنظر يف املظامل، ومقتضيات النقابة، قلة أتليف الشريف اشتغاله بشطر كبري من عمره ابما
وهذه االحوال ال تتفق مع التأليف والبحث، اضف إىل ذلك شغل الوقت ابلنظم يف االعياد 

واملواسم السنوية وما يتفق يف العام الواحد من مراث وهتان ومعاتبات. ومع هذا فاان نعرف من 
جيد احلفظ سريع االنتقال وملا تتم له العشرون سنة  شهادة ابن جين، والسريايف، أبنه متوقد الذكاء

حضر عند ابن السريايف النحوي، وله دون العشرة فقال له يوما: إذا قلنا رأيت عمر فما عالمة 
النصب يف عمر ؟ فقال الشريف على البديهة: عالمة النصب بغض علي، فتعجب ابن السريايف 

. وحماوراته مع أخيه املرتضى تشهد بفقاهة (2ومن حضر من سرعة انتقاله وهو هبذا السن )
(، 4( يف " الذكرى " )3الشريف ومعرفته بطرق االستدالل واالجتهاد، قال الشهيد االول )

 ( يف 5والشهيد الثاين )

 
مشس امللة والدين  - 3ط حجر ايران.  107/  1وفيات االعيان  - 2. 204/  4الغدير  - 1

ن مكي بن حممد بن حامد بن أمحد العاملي النبطي اجلزيين االمام الشيخ حممد بن مجال الدي
ذكرى  - 4. 80 - 97وهو اول من اشتهر هبذا اللقب. شهداء الفضيلة /  786املستشهد سنة 

الشيعة يف احكام الشريعة. يف الفقه خرج منه كتاب الطهارة والصالة بعد مقدمة فيها سبع اشارات 
حجر.  1271حواش وشروح وقد طبع الكتاب يف ايران عام  يف املباحث االصولية. وللفقهاء عليه

الشيخ االمام شرف االسالم زين الدين بن االمام نور الدين  - 5 40/  10و  86/  6الذريعة 
 965علي بن امحد بن حممد بن مجال الدين بن تقي الدين بن صاحل اجلبعي العاملي املستشهد 

 واملعروف لدى فقهاء االمامية )*( 

 
 [27 ] 

( سأل الرضي، أخاه املرتضى، فقال: ان االمجاع واقع على ان من صلى صالة 1)روض اجلنان( )
ال يعلم احكامها فهي غري جمزية فأجاب املرتضى: جبواز تغيري احلكم الشرعي بسبب اجلهل. فهذه 
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ف الرضي املناظرة تدل أبن له قوة يف االستدالل وملكة راسخة يف االستنتاج. دار العلم اختذ الشري
لتالمذته مدرسة مساها " دار العلم " وارصد هلا خمزان فيه ما حيتاجه الطالب، وذكر شاهدا له ان 
الوزير املهليب ملا بلغه والدة ولد للشريف ارسل إليه الف دينار فردها، فبعث إليه الوزير ان هذا 

ا هي من عجائزان وال أيخذن للقابلة فارجعها اثنيا يعلمه: أان أهل بيت مل تكن قوابلنا غريبة، وامن
اجرة وال يقبلن صلة، فاعلمه الوزير برغبته يف تفريقه على مالزميه من طالب العلم، فقال الشريف: 
ملن رجع املال اهنم حضور يسمعون كالمك، فقام أحدهم وأخذ دينارا وقطع منه قطعة ورد الباقي، 

اخلازن حاضرا وقد اقرتض هذا املقدار  وأخرب الشريف ابنه احتاج ليلة إىل دهن السراج ومل يكن
(. ويف 2فأمر السيد أعلى هللا مقامه، أن يتخذ للخزانة مفاتيح بعدد التالميذ وال ينتظر اخلازن )

هذه الدار كان الشريف يلقي على التالميذ افاداته ودروسه يوميا متتابعة ال يشغله عن ذلك 
رة زائر أو مدح خليفة أو قصيدة يف محيم فان هذا  وظائف الدولة من النقابة وغريها، ومل يتعلل بزاي

 كله نقض هلمم الطالب وفت يف عزميتهم. 

 
روض  - 1. 164 - 132ابلشهيد الثاين. له تصانيف كثرية وديوان شعر. شهداء الفضيلة / 

اجلنان يف شرح ارشاد االذهان.. كتاب يف الفقه خرج منه موضوع الطهارة والصالة اوله: احلمد هلل 
. 1307ملتفضل بشرح معامل شريعته الرشاد االانم املتطول ابرسال الرسل.. طبع يف ايران سنة ا

 . )*( 199. عمدة الطالب / 194/  6روضات اجلنات  - 2. 275/  11الذريعة 

 
 [28 ] 

على ان دار العلم مل تكن مدرسة فقط بل هي مكتبة ايضا فيها من امهات الكتب ما حيتاج إليه 
املدرسة وغريه، فهي كبيت احلكمة املؤسس للرشيد، واملكتبة احلديثة اليت انشأها وزير  القاطن يف

وكان أبو أمحد عبد السالم بن احلسني  381شرف الدولة البويهي ابو نصر سابور بن ازدشري سنة 
البصري خازن )دار العلم( ولعبد السالم هذا جممع علمي خاص ببغداد ينعقد يوم اجلمعة من كل 

أبو بكر حممد بن موسى اخلوارزمي قرأ  - 1ع. اساتذته قرأ الشريف على مجاعة كثرية منهم: اسبو 
أبو احلسن علي بن عيسى الربعي البغدادي النحوي  - 2(. 1عليه " خمتصر الطحاوي " يف الفقه )

قرأ عليه "  392أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي مات  - 3(. 2قرأ عليه النحو ) 420املتوىف 
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تصر اجلرمي "، وقطعة من " ايضاح " ايب علي الفارسي، و " العروض " اليب اسحاق الزجاج، و خم
ابن السريايف النحوي ابو سعيد احلسن بن عبد هللا بن املرزابن  - 4(. 3" القوايف " لالخفش )

يم بن ابن نباتة ابو حيىي عبد الرح - 5(. 4قرأ عليه النحو قبل ان تتم له العشرة ) 368املتوىف 
 (. 5صاحب " اخلطب " ) 394حممد املتوىف 

 
اجملازات  - 2. فصلنا القول عن شيوخه يف كتابنا )الشريف الرضي(. 92اجملازات النبوية /  - 1

 5. 183/  4الغدير  - 4. 184/  4. الغدير 86و  85حقائق التأويل /  - 3. 250النبوية / 
 . )*( 233اجملازات النبوية /  -

 
 [29 ] 

قاضي القضاة أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد الشافعي املعتزيل، قرأ عليه كتابه " شرح  - 6
أبو حفص عمر بن ابراهيم  - 7(. 1االصول اخلمس "، وكتابه " العمدة " يف اصول الفقه )

أبو إسحاق ابراهيم بن  - 8(. 2الكناين، صاحب ابن جماهد قرأ عليه " القراءات " برواايت كثرية )
شيخ االمة  - 9(. 3د بن حممد الطربي الفقيه املالكي قرأ عليه " القرآن اجمليد " وهو شاب )امح

. وكان 413وفقيه الطائفة ومتكلمهم الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعمان البغدادي املتوىف 
السبب يف مالزمته مع أخيه علم اهلدى له ما حيدث عنه املؤرخون وهو: عن فخار بن معد 

سوي، قال: رأى الشيخ املفيد أبو عبد هللا حممد بن حممد بن النعمان الفقيه االمامي يف منامه  املو 
كأن فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وآله، دخلت عليه وهو يف مسجده ابلكرخ ومعها 

ولداها احلسن واحلسني عليهما السالم صغريين، وقالت له: علمهما الفقه فانتبه متعجبا من ذلك، 
فلما تعاىل النهار يف صبيحة تلك الليلة اليت رأى فيها الرؤاي، دخلت عليه املسجد فاطمة بنت 

الناصر وحوهلا جواريها، وبني يديها ابناها حممد الرضي، وعلي املرتضى صغريين فقام إليها وسلم 
د هللا عليها، فقالت: أيها الشيخ هذان ولداي قد أحضرهتما اليك لتعلمهما الفقه، فبكى أبو عب

وقص عليها املنام وتوىل تعليمهما، وأنعم هللا عليهما، وفتح هلما من أبواب العلوم والفضائل ما 
(. وال غرابة يف ذلك بعد ان كانت 4اشتهر عنهما يف آفاق الدنيا، وهو ابق ما بقي الدهر )

 والدهتما من أشراف النساء، وسليلة آابئها 
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/  4. الغدير 155اجملازات النبوية /  - 2. 233وية / . اجملازات النب184/  4الغدير  - 1

. شرح ابن ايب 466الدرجات الرفيعة /  - 4. 223/  7. املنتظم 185/  4الغدير  - 3. 185
 . )*( 417/  1. دار السالم 184/  4. الغدير 13/  1احلديد 

 
 [30 ] 

لنساء، وكان جميؤها إىل املفيد علماء ادابء وملوك، والجلها صنف الشيخ املفيد رسالة يف احكام ا
بولديها أايم اعتقال أبيهما، وعمهما ابلقلعة من فارس، ومها صغريان حينئذ، وللرضي مثان سنني. 

وذكر يف )خصائص  385وكان ممن يروي عنهم أبو حممد هاون بن موسى التلعكربي املتوىف  - 10
(. ولسنا يف 1ميل بن زايد وهو طويل )أمري املؤمنني عليه السالم( عنه حديث امري املؤمنني مع ك

حاجة إىل تعداد تالميذه بعد أن عرفنا مدرسته )دار العلم( حتتوي على عدد كثري ممن يقطن هذه 
الدار لالفادة منه واالستضاءة ابنوار علومه و حتقيقاته. نعم: هنا شئ البد من التنبيه عليه، وهو ان 

يخ الطوسي عن الشريف الرضي، وقد عرفنا املريزا ( " ذكر رواية الش2صاحب " روضات اجلنات )
فيكون ورود  408وقدوم الشيخ الطوسي إىل العراق سنة  406النوري ان السيد الرضي توىف سنة 

الشيخ الطوسي إىل العراق بعد وفاة السيد الرضي أبربع سنني فلم يدركه حىت يروي عنه، واحتمال 
لطوسي هنا بعيد، اذمل يذكره أحد من أرابب الرتاجم مسافرة الشريف إىل طوس واجتماعه ابلشيخ ا

وال نبه عليه املؤرخون مع ان الشريف يف اكثر اايم سنيه كان مشغوال ابمر النقابة ووالية املظامل 
 (. 3وامارة احلج )

 
وذكر شيخنا احلجة العالمة االميين كرم هللا وجهه شيوخا آخرين للسيد الرضي غري من  - 1

وله منه اجازة يروي عنه يف   377بو علي احلسن بن امحد الفارسي النحوي املتوىف ذكرانهم وهم: ا
/  384كتابه اجملازات النبوية. أبو عبد هللا حممد بن عمران بن موسى املرزابين اخلراساين املتوىف 

. ابو القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن اجلراح... شيخه يف احلديث كما يف 378
/  6روضات اجلنات  - 2. ابو حممد عبد هللا بن حممد االسدي االكفاين. 153لنبوية / اجملازات ا
 . )*( 510/  3مستدرك الوسائل  - 3. 190
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 [31 ] 

آاثره للشريف الرضي مؤلفات كثرية مفعمة ابلتحقيق والبحث مع قصر املدة اليت متكن فيها من 
مزاولة وظائف الدولة والقاء دروسه وحماضراته سنة قضى اكثره يف  47ذلك االنتاج، فان عمره كله 

يف مدرسته )دار العلم( وقرضه الشعر، وحماوالته السياسية وجمامالته مع اخللفاء وامللوك، فما بقى 
إال النزر من اايمه خصوصا بعد اخراج سين الطفولة من تلك القائمة فهاهنا تعرف ان انتاج 

" هنج البالغة " مجع  - 1ا ما وصل الينا من مؤلفاته: الشريف لتلك املؤلفات القيمة اعجاز، وهذ
فيه ما اختاره من خطب أمري املؤمنني )ع(، وحكمه، ورسائله، وأشار إليه يف اجملازات النبوية ص 

" تلخيص البيان عن جماز القرآن " قال ابن خلكان فيه: انه اندر يف  - 2(. 1طبعة مصر ) 40
"  - 3. 1328ط مصر وطبع يف بغداد سنة  20زات النبوية ص اببه، وأشار إليه الشريف يف اجملا

ببغداد واثنيا سنة  1428اجملازات النبوية " من انفس املؤلفات يف هذا الشأن طبع أوال سنة 
 -" حقائق التأويل يف متشابه التنزيل ": وهو تفسريه ذكره يف كتابه  - 4يف مصر.  1356

ئق التأويل، واخرى ابلكتاب الكبري يف متشابه القرآن. وعرب وعرب عنه اترة حبقا -اجملازات النبوية 
" الزايدات  - 5عنه النجاشي حبقائق التنزيل، وصاحب عمدة الطالب بكتاب املتشابه يف القرآن. 

" تعليق  - 8" تعليق خالف الفقهاء ".  - 7" اخبار قضاة بغداد ".  - 6يف شعر ايب متام ". 
 سي. على االيضاح " اليب علي الفار 

 
لقد توالت عليه الشروح منذ عهد قريب من عصر املرتجم له مبا يربو على السبعني شرحا  - 1

 . )*( 193 - 186/  4جتده يف الغدير 

 
 [32 ] 

" املختار من شعر أيب إسحاق الصايب  - 10ما دار بينه وبني الصايب من الرسائل والشعر.  - 9
رسائله  - 12" مساه: " احلسن من شعر احلسني ". " املختار من شعر ابن احلجاج  - 11". 

" سرية  - 13ثالث جملدات ذكر يف )الدرجات الرفيعة( بعضها ونشرت جملة العرفان بعضها. 
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" معاين القرآن ". وهو كتابه الثالث يف القرآن.  - 14. 379والده الطاهر أيب امحد " ألفه سنة 
" انشراح الصدر " يف خمتارات من  - 16ور. " الزايدات " يف شعر ابن احلجاج املذك - 15

"  19ديوان شعر يقع يف جملدين طبع يف مصر ولبنان.  - 18" طيف اخليال ".  - 17الشعر. 
خصائص امري املؤمنني عليه السالم، وهو الكتاب الذي بني يديك. وقد  -خصائص االئمة " 

. و " الغدير 194/  6ات " و " روضات اجلن 283ذكرت هذه الكتب يف " رجال النجاشي " / 
ومصادر ترمجة الشريف الرضي. وفاة الشريف تويف  523/  1. و " كشف الظنون " 198/  4" 

سنة ووالدته كانت  47ببغداد، وعمره  406الشريف الرضي بكرة يوم االحد سادس احملرم سنة 
ير فخر امللك أبو ( وحضره الوز 1ببغداد، ودفن يف دار ابلكرخ خبط مسجد االنباريني ) 359سنة 

غالب، ومجيع االشراف والقضاة، والشهود، واالعيان، وصلى عليه الوزير فخر امللك يف الدار مع 
 مجاعة أمهم أبو عبد هللا بن املهلوس العلوي، مث دخل الناس أفواجا فصلوا عليه، 

 
 ينسب إليهم لكثرة من سكنه منهم. )*(  - 1

 
 [33 ] 

هار فعزى املرتضى والزمه إىل داره ففعل النه من جزعه عليه مل يستطع وركب فخر امللك يف آخر الن
(. واستغرب العالمة النوري 1النظر إىل اتبوته ومضى إىل مشهد موسى بن جعفر عليه السالم )

عدم صالة الشيخ املفيد عليه، وهو شيخ الطائفة وعلم االمة، قال: إال ان يكون ذاهبا إىل زايرة 
ايم عاشوراء، مث نقل الشريف إىل كربالء ودفن عند أبيه الطاهر ايب امحد، نص احلسني )ع( الهنا أ

، والسيد علي خان يف الدرجات الرفيعة 200عليه السيد الداودي يف " عمدة الطالب " ص 
، والسيد حبر 197برتمجة الرضي، والشيخ اجلليل الشيخ يوسف البحراين يف " لؤلؤة البحرين ص 

برتمجة السيد املرتضى قال: الظاهر أن قرب السيد علم اهلدى، وقرب أبيه وأخيه العلوم يف " رجاله " 
يف احملل املعروف اببراهيم اجملاب الذي هو جد املرتضى، وابن االمام موسى بن جعفر عليه السالم، 

وذكر العالمة احلجة املتتبع السيد حسن الصدر الكاظمي يف رسالته " نزهة أهل احلرمني " حاكيا 
شجرة النسابة العبيد مجال الدين أمحد بن املهنا، أن قرب إبراهيم اجملاب، خلف قرب احلسني عن م

عليه السالم بستة اذرع. ويظهر من التاريخ ان قربه كان يف القرون الوسطى مشهورا معروفا يف 
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روا االمام احلائر احلسيين املقدس وهذا قريب إىل االعتبار الن بىن ابراهيم اجملاب قطنوا كربالء وجاو 
السبط عليه السالم فاختذ بنوه تربته مدفنا هلم وكان من قطن منهم بغداد والبصرة ونقلوا إىل كربالء 

بعد موهتم، وكانت تولية تلك الرتبة املقدسة بيدهم وما كان يدفن فيها أي أحد إال ابجازة منهم 
(2 ) 

 
 شريف الرضي. )*( مصادر ترمجة ال - 2. 283/  7. املنتظم 210/  4الغدير  - 1

 
 [34 ] 

أبو الرضا الراوندي ضياء الدين السيد فضل هللا بن علي بن عبيد هللا بن حممد بن عبد هللا بن 
حممد بن أيب الفضل عبيد هللا بن احلسن بن علي بن حممد بن حممد بن احلسن بن جعفر بن ابراهيم 

طالب عليهم السالم. كان عالمة  بن جعفر بن احلسن املثىن إبن االمام احلسن بن علي بن أيب
زمانه، وعميد أقرانه مجع إىل علو النسب كمال الفضل واحلسب، وكان استاذ أئمة عصره، ورئيس 

علماء دهره، وهو من أساتيذ ابن شهر اشوب، والشيخ حممد بن احلسن الطوسي والد اخلواجه 
الطوسي. روى عن الشيخ نصري الدين الطوسي، ومن تالميذ الشيخ أيب علي ابن شيخ الطائفة 

العالمة أيب علي الفضل بن احلسن الطربسي. وأيب علي احلداد. والشيخ أيب جعفر النيسابوري. وأيب 
الفتح بن أيب الفضل االخشيدي، وخلق آخرين من الشيعة والسنة كما روى عنه أكثر أهل عصره، 

سمعاين الشافعي يف كتابه وله تصانيف و وشروح يف خمتلف املواضيع والبحوث. قال أبو سعيد ال
)االنساب(: اين ملا وصلت إىل كاشان قصدت زايرة السيد أيب الرضا ضياء الدين فلما انتهيت إىل 

داره، وقفت على الباب هنيهة أنتظر خروجه فرأيت مكتواب على طراز الباب هذه اآلية املشعرة 
ويطهركم تطهريا( فلما إجتمعت به بطهارته وتقواه: )إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

 رأيت منه فوق ما كنت أمسعه عنه، ومسعت 
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منه مجلة من االحاديث، وكتبت عنه مقاطيع من شعره، ومن مجلة أشعاره اليت كتبها يل خبطه 
الشريف هذه االبيات: هل لك اي مغرور من زاجر * أو حاجز عن جهلك الغامر امس تقضى وغد 

م ميضي حملة الباصر فذلك العمر كذا ينقضي * ما أشبه املاضي ابلغابر ترجم له يف: مل جيئ * واليو 
/  2. تنقيح املقال 181. االنساب / ورقة 217/  2. أمل اآلمل 296/  42أعيان الشيعة 

. رحيانة 181. أتسيس الشيعة / 365/  5. روضات اجلنات 506. الدرجات الرفيعة / 13
. 526/  1. جمالس املؤمنني 435/  2. الكىن وااللقاب 354ية / . فوائد الرضو 9/  4االدب 

/  2. جامع الرواة 190. هدية االحباب / 242. منتهى املقال / 493/  3مستدرك الوسائل 
. الثقات العيون / 186/  4. الغدير 821/  1هدية العارفني  373/  1. راهنماي دانشوران 9

 . 364/  4ماء . رايض العل352/  2ق  9. الذريعة 217

 
 [36 ] 

 -حفظ هللا عليك دينك، وقوى يف والء العرتة الطاهرة يقينك  -بسم هللا الرمحن الرحيم كنت 
سألتين أن أصنف لك كتااب يشتمل على خصائص أخبار االئمة " االثىن عشر صلوات هللا عليهم، 

ا أوقات مواليدهم، ومدد وبركاته، وحنانه، وحتياته " على ترتيب اايمهم وتدريج طبقاهتم، ذاكر 
أعمارهم، وتواريخ وفاهتم، ومواضع قبورهم، وأسامي أمهاهتم، وخمتصرا من فضل زايراهتم، مث موردا 
طرفا من جواابت املسائل اليت سئلوا عنها، واستخرجت أقاويلهم فيها، وملعا من أسرار أحاديثهم، 

، وحقيقة الربهان يف االشارة إليهم، وظواهر وبواطن أعالمهم، ونبذا من االحتجاج يف النص عليهم
موضحا من ذلك ما يزيد به الويل املخلص إخالصا يف مواالهتم، وصفاء عقد يف حمبتهم، ويصدع 

عن عني عدوهم العمى، ويكشف عن قلبه الغمى، حىت يستشف أنوارهم فيسعوا إليها، ويستوضح 
ار، ومائال عن جانب االكثار، الن أعالمهم فيتتبعها، ويقتفيها سالكا يف مجيع ذلك طريق االختص

مناقب موالينا الطاهرين صلوات هللا عليهم أمجعني، ال حتصى ابلعدد، وال تقف عند حد، وال جيري 
هبا إىل أمد، فإين أعتقد أن مجيع أعداد هؤالء الغرر الذين هم قواعد االسالم، ومصابيح الظالم، 

وااليدي عن تناوهلم، وميز بني العامل وبينهم،  والذين خفض هللا اخللق عن منازهلم، وقصر االلسن
 ( العيب والعار عنهم، بني مغموس القلب يف اجلهالة، 1وأماط )
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 أماط: أذهب، أزال. )*(  - 1

 
 [37 ] 

ومطروف العني ابلضاللة، ال يفيق من سكرة اهلوى، فيتبني الطريقة املثلى، وبني عامل بفضلهم، خابر 
( لغرس قد غرسه، 1م معرفته معاندة، ويغالط نفسه مكايدة، ترجيبا )بطيب فرعهم، وأصلهم، يكت

( جلماعة قد إلتفت عليه. وكل ذلك 2وتوطيدا لبناء قد أسسه، وتنفيقا قد قامت له، وائتجارا )
طلبا حلطام هذه الدنيا، الوبيل مرتعها، املمر مشرهبا، املنغص نعيمها، وسرورها، املظلم ضياؤها 

هلها إىل أخشن املصارع، بعد ألني املضاجع، والناقلة هلم إىل أفزع املنازل، بعد ونورها، الصائرة أب
أمن املعاقل، على قرب من املعاد، وعدم من الزاد، مث تتقلب هبم إىل حيث " جتد كل نفس ما 

(. فعاقىن عن 3عملت من خري حمضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا " )
ماال يزال يعوق من نوائب الزمان، ومعارضات االايم إىل ان أهنضين إىل  - ملتمسك إىل -إجابتك 

ذلك اتفا اتفق يل فاستثار محييت، وقوى نييت، واستخرج نشاطي وقدح زاندي، وذلك أن بعض 
 -ممن غرضه القدح يف صفايت، والغمز لقنايت، والتغطية على مناقيب، والداللة على مثلبة  -الرؤساء 

لقيين، وأان متوجه عشية عرفة من سنة ثالث ومثانني هجرية، إىل مشهد موالان أيب  -ت يل إن كان
احلسن موسى بن جعفر، وأيب جعفر حممد بن علي بن موسى عليهما السالم، للتعريف هناك، 
فسألين عن متوجهي فذكرت له إىل أين مقصدي، فقال يل: مىت كان ذلك ؟ يعين ان مجهور 

لى منهاج واحد يف القول ابلوقف، والربائة ممن قال ابلقطع، وهو عارف ابن املوسويني جارون ع
االمامة مذهيب، وعليها عقدي ومعتقدي، وإمنا أراد التنكيت يل، والطعن على ديين، فأجبته يف 

 احلال مبا إقتضاه كالمه، واستدعاه خطابه، وعدت وقد قوى عزمي، على عمل هذا الكتاب إعالان 

 
يف االصل: اجترارا.  - 2. 495/  2يدل على دعم شئ بشئ وتقويته. املقاييس الرتجيب:  - 1

 . )*( 30سورة آل عمران /  - 3ويف املطبوعة: استجرارا. والصواب ما اثبتناه. 

 
 [38 ] 
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ملذهيب، وكشفا عن مغييب، وردا على العدو الذي يتطلب عييب، ويروم ذمي وقصيب، وأان بعون هللا 
لى الرتتيب الذي شرطته، وهللا املنقذ من الضالل، واهلادي إىل سبيل الرشاد. مبتدئ مبا ذكرته ع

 وهو تعاىل حسبنا ونعم الوكيل، نعم املوىل ونعم النصري. 

 
 [39 ] 

خصائص موالان أمري املؤمنني أيب احلسن علي بن أيب طالب عليه السالم ولد عليه السالم مبكة يف 
من رجب، بعد عام الفيل بثالثني سنة، وامه فاطمة بنت أسد  البيت احلرام لثالث عشرة ليلة خلت

بن هاشم بن عبد مناف، وهو اول هامشي يف االسالم، ولده هامشي مرتني وال نعلم مولود ولد يف 
(. وقبض عليه السالم قتيال ابلكوفة، ليلة اجلمعة لتسع ليال بقني من شهر رمضان، 1الكعبة غريه )

يومئذ ثالث وستون سنة على الرواية الصحيحة، وكان بقاؤه مع رسول  سنة أربعني من اهلجرة، وله
هللا صلى هللا عليه وآله ثالاث وثالثني سنة، وكونه بعده حجة هللا يف أرضه ثالثني سنة، ونقش خامته 

(. واختلف الناس يف موضع 2هللا امللك وعلي عبده، ويقال: امللك هلل ) -وهو عقيق أمحر  -
رحبة القضاء، وقال قوم: يف دار االمارة، وقال قوم: محل إىل املدينة، والصحيح  قربه، فقال قوم يف

( من جنف الكوفة، ومما يدل على 3الذي ال شك فيه، وال لبس عليه انه عليه السالم ابلغري )
 ذلك أن الصادق جعفر بن حممد عليهما السالم، زاره يف هذا املوضع ملا أشخصه املنصور إليه. 

 
/  3مناقب ابن شهر اشوب  - 2. -والدة علي عليه السالم يف الكعبة  - 22/  6ر الغدي - 1

. فرحة الغري يف تعيني قرب امري املؤمنني عليه 19. االرشاد / 202أعالم الورى /  - 3. 301
 السالم يف النجف. )*( 

 
 [40 ] 

 صلى هللا عليه فضل زايرته عليه السالم روي عن الصادق عليه السالم عن آابئه عن رسول هللا
(. وقال الصادق عليه السالم: إن أبواب السماء 1وآله إنه قال: من زار عليا بعد وفاته فله اجلنة )
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لتفتح عند دعاء الزائر المري املؤمنني عليه السالم. وقال عليه السالم: من ترك زايرة امري املؤمنني 
تزوره املالئكة والنبيون عليهم السالم، إن امري عليه السالم مل ينظر هللا تعاىل إليه، أال تزورون من 

املؤمنني عليه السالم أفضل من كل االئمة، وله مثل ثواب أعماهلم، وعلى قدر أعماهلم فضلوا 
(2 .) 

 
املصدر السابق بسنده عن حممد بن يعقوب، عن حممد بن حيىي  - 2. 38كامل الزايرات /   - 1

ري، عن عبد هللا بن حممد اليماين، عن منيع بن احلجاج، العطار، عن محدان بن سليمان النيشابو 
 عن يونس عن أيب وهب البصري عن أيب عبد هللا الصادق. )*( 

 
 [41 ] 

طرف من االحتجاج للنص عليه، عليه السالم مما يدل على ذلك أن الشيعة مجاعة كثرية ال 
االقطار، وساروا شرقا وغراب حيصرهم العدد، وال يشتمل عليهم بلد، وقد طبقوا البلدان، وملؤا 

وانتشروا برا وحبرا، على اختالف أوطاهنم، وتباعد دايرهم، وتفاوت مهمهم، وأهوائهم، وتباين 
أقاويلهم وآرائهم، وانتفاء االسباب املوجبة للشك، والوقوف يف خربهم، وفيهم مع ذلك عدد كثري، 

ومواليه، ينقلون نقال متصال متواترا ان وجم غفري، من أهل بيت النيب عليه السالم، وذريه وأصحابه 
النيب صلى هللا عليه وآله، قد إستخلف أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم، على امته 

بعد وفاته، ونص عليه، وفرض طاعته يف أمر الدين كله، وأن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، فعل 
ا ويقينا. فإن قال قائل: إهنم إمنا كثروا اآلن، وان ذلك ظاهرا مكشوفا، فوجب قبول هذا اخلرب علم

اوهلم كان قليال، وسلفهم كان يسريا مغمورا، قيل له: ما الفضل بينك وبني من احتج عليك مبثله 
من امللحدين، وسائر املخالفني ؟ فقال: إن آايت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، ال تصح الن 

 ليال يف االول، وإمنا كثر اآلن فال جتد بينهما فصال. عدد املسلمني الناقلني هلا كان ق

 
 [42 ] 
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فصل فيما روي من االشعار يف نص النيب على أمري املؤمنني عليهما السالم والصالة يف يوم الغدير 
( إستأذن النيب عليه السالم، يوم 1فمن ذلك ما رواه نقلة اآلاثر أن حسان بن اثبت االنصاري )

ن املقام أن يقول شعرا يف ذلك، فأذن له فأنشأ يقول: يناديهم يوم الغدير نبيهم الغدير بعد فراغه م
آهلك  -* خبم وأمسع ابلرسول مناداي فقال: فمن موالكم ووليكم * فقالوا: ومل يبدوا هناك التعاداي 

 موالان، وانت ولينا * ومل تر منا يف املقالة عاصيا فقال له: قم اي علي فإنين * رضيتك من بعدي
إماما وهاداي فمن كنت مواله فهذا وليه * فكونوا له أنصار صدق مواليا هناك دعا اللهم وال وليه 
* وكن للذي عادى عليا معاداي فقال له النيب صلى هللا عليه وآله: ال تزال اي حسان مؤيدا بروح 

وهو ( 3(. واتفق محلة االخبار على نقل شعر قيس بن عبادة )2القدس ما نصرتنا بلسانك )
 ينشده بني يدي 

 
عاش ستني سنة يف اجلاهلية وستني يف  55/  54ابو الوليد حسان بن اثبت بن املنذر املتوىف  - 1

سيد اخلزرج قيس بن سعد بن عبادة بن دليم  - 3. 34 - 39/  2الغدير  - 2االسالم. 
 . )*( 60/  59االنصاري مات يف آخر خالفة معاوية وقيل سنة 

 
 [43 ] 

ملؤمنني عليه السالم، بعد رجوعه من البصرة يف قصيدته اليت أوهلا: قلت ملا بغى العدو علينا * أمري ا
حسبنا ربنا ونعم الوكيل حسبنا ربنا الذي فتح * البصرة ابالمس واحلديث طويل إىل أن بلغ فيها إىل 

فهذا مواله خطب  قوله: وعلي إماما وإمام * لسواان أتى به التنزيل يوم قال النيب من كنت مواله *
( صحابيان شهدا 2( وهذان الشاعران )1جليل إمنا قاله النيب على االمة * حتم ما فيه قال وقيل )

ابالمامة المري املؤمنني عليه السالم شهادة من حضر هذا املشهد، وعرف املصدر واملورد. مث هذا 
ربية يقول: ويوم الدوح ( وهو غري مشكوك يف فصاحته، ومعرفته ابلع3الكميت بن زيد االسدي )

( 4دوح غدير خم * أابن له الوالية لو اطيعا ولكن الرجال تبايعوها * فلم أر مثلها خطرا منيعا )
( وليس بدون يف الفصاحة، وال مبتأخر يف البالغة يقول من 5وهذا السيد بن حممد بن احلمريي )

م يف خم النيب الذي * كان مبا قيل له قصيدة: قالوا له لو شئت أعلمتنا * إىل من الغاية واملفزع فقا
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يصدع فقال مأمورا ويف كفه * كفه علي هلم تلمع من كنت مواله فهذا له * موىل فلم يرضوا ومل 
 يقنعوا 

 
ابو املستهل  - 3حسان بن اثبت، وقيس بن سعد بن عبادة.  - 2. 67/  2الغدير  - 1

ديوان اهلامشيات /  - 4شعراء العربية، من كبار  126الكميت بن زيد بن خنيس االسدي املقتول 
. 173ابو هاشم امساعيل بن حممد بن يزيد بن وداع احلمريي امللقب ابلسيد واملتويف  - 5. 18
 )*( 

 
 [44 ] 

( 1وعلى ذكر هذه االبيات فإين مورد حديثا طريفا مسعته يف معناه وهو متعلق هبا... حكى أن زيد )
السالم، رأى رسول هللا صلى هللا عليه وآله يف املنام كأنه بن موسى بن جعفر بن حممد عليهم 

جالس مع أمري املؤمنني عليه السالم، يف موضع عال شبيه ابملسناة، وعليها مراق، فإذا منشد ينشد 
 ( 2قصيدة السيد بن حممد احلمريي هذه، واوهلا: الم عمرو ابللوى مربع * طامسة أعالمه بلقع )

 
د غري معروفة بني أهل االثر، واملعروف ما ذكره اجمللسي يف البحار ابب هذه احلكاية عن زي - 1

مبا لفظه: وجدت يف أتليفات بعض أصحابنا أنه  328/  47مدائح الصادق عليه السالم اجمللد 
روي إبسناده عن سهل بن ذبيان قال: دخلت على االمام علي بن موسى الرضا عليهم السالم يف 

أحد من الناس فقال يل: مرحبا بك اي ابن ذبيان، الساعة أراد رسولنا أن بعض االايم قبل أن يدخل 
أيتيك لتحضر عندان. فقلت: ملاذا اي ابن رسول هللا ؟ فقال: ملنام رأيته البارحة وقد أزعجين 

وأقلقين، فقلت: خريا يكون إن شاء هللا تعاىل، فقال اي ابن ذبيان: رأيت كأين نصب يل سلم فيه 
عدت إىل أعاله: فقلت اي موالي: اهنيك بطول العمر، ورمبا تعيش مائة سنة لكل مائة مرقاة، فص

مرقاة سنة، فقال عليه السالم: ما شاء هللا كان. مث قال: فلما صعدت رأيت كأين دخلت يف قبة 
خضراء، يرى ظاهرها من ابطنها، وابطنها من ظاهرها، ورأيت جدي رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

فيها، وإىل ميينه ومشاله غالمان حسنان، يشرق النور من وجههما، ورأيت إمراة هبية وسلم جالسا 
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اخللقة، وبني يديه شخصا هبي اخللقة جالسا عنده، ورأيت رجال واقفا وهو يقرأ: الم عمرو ابللوى 
مربع.. فلما رآين النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، قال: مرحبا بك اي ولدي اي علي بن موسى 

، سلم على أبيك وأمك فاطمة، وعلى أبويك احلسن، واحلسني عليهم السالم، فسلمت، الرضا
قال: وسلم على شاعران ومادحنا السيد إمساعيل احلمريي، فسلمت وجلست، فقال له النيب صلى 

هللا عليه وآله وسلم: عد إىل ما كنا فيه، فلما أنشده الم عمرو.. اخل بكى النيب صلى هللا عليه وآله 
، وملا قال: ووجهه كالشمس إذ تطلع... بكى النيب ومن معه، وملا بلغ إىل قوله: قالوا له لو وسلم

شئت أعلمتنا.. قال: وأشار بيده إىل علي وقال: آهلي أنت الشاهد اين قد أعلمتهم أن الغاية 
وقال:  واملفزع علي بن أيب طالب. وملا فرغ من القصيدة إلتفت النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إيل،

اي علي بن موسى إحفظ هذه القصيدة، ومر شيعتنا حبفظها، واعلمهم أن من حفظها وأدمن قراءهتا 
ضمنت له على هللا اجلنة، قال الرضا عليه السالم: ومل يزل يكررها حىت حفظتها منه، والقصيدة 

نتهى املقال / . م502/  2هذه مث ذكرها برمتها. هذا املنام جاء بكامله يف كتاب جمالس املؤمنني 
. أخبار السيد 222/  2. الغدير 170/  13. أعيان الشيعة 142/  1. تنقيح املقال 142

. وقد 240/  7. االغاين 31. اخبار السيد احلمريي / 219/  2الغدير  - 2. 35احلمريي / 
 شرح هذه العينية مجع من اعالم الطائفة كما مخسها مجع من العلماء واالدابء. )*( 

 
 [45 ] 

حىت إنتهى إىل قوله: قالوا له لو شئت أعلمتنا * إىل من الغاية واملفزع قال: فنظر رسول هللا إىل أمري 
املؤمنني صلوات هللا عليهما، وتبسم مث قال: أومل أعلمهم ؟ أومل أعلمهم ؟ أومل أعلمهم ؟ ثالاث، مث 

املراقي فكانت نيفا وتسعني قال لزيد: إنك تعيش بعدد كل مرقاة رقيتها سنة واحدة، قال: فعددت 
مرقاة، فعاش زيد نيفا وتسعني سنة. وهو امللقب بزيد النار، وامنا مسي بذلك النه ملا غلب على 

(. وما اشد إستحساين جلواب كان بعض 1البصرة أحرق نفرا من أهلها، وأسواقا كثرية منها )
يه السالم، وتركه طلب االمر، املتقدمني من الشيعة جييب به من سأله عن قعود أمري املؤمنني عل

ودعاء الناس إىل نفسه، وهو أنه كان يقول: أمري املؤمنني عليه السالم كان يف هذا االمر فريضة، 
من فرائض هللا تعاىل أداها نيب هللا صلى هللا عليه وآله إىل قومه، مثل الصالة، والصوم، والزكاة، 

وحتثهم على طلبها، وإمنا عليهم أن جييبوها،  واحلج، وليس على الفرائض أن تدعوهم إىل أنفسها،
ويسارعوا إليها، وكان أمري املؤمنني عليه السالم يف هذا االمر أعذر من هارون الن موسى عليه 
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السالم ملا ذهب إىل امليقات، قال هلارون: " اخلفين يف قومي واصلح وال تتبع سبيل املفسدين " 
ن نيب هللا تعاىل صلى هللا عليه وآله نصب عليا عليه السالم (. فجعله رقيبا عليهم وزعيما هلم، وأ2)

هلذه االمة علما، ودعاهم إليه وحضهم عليه، فعلي عليه السالم يف عذر من لزوم بيته، وإرخاء 
سرته، والناس يف حرج حىت خيرجوه من مكمنه، ويستثريوه من مربضه، ويضعوه يف املوضع الذي 

 يه وآله. وضعه فيه رسول هللا صلى هللا عل

 
/  3. االعالم 64. مجهرة انساب العرب / 534. مقاتل الطالبيني / 471/  1تنقيح املقال  - 1

 . )*( 142سورة االعراف /  - 2. 102

 
 [46 ] 

ومن أعالمه ودالئله عليه السالم على االختصار منها، واالقتصار على بعضها، فلو أين نشرت ما 
حدة عن قوس واحدة، وكذلك أان يف أخبار سائر االئمة عليهم طويت منها لرماين الناس بيد وا

كان جالسا يف املسجد إذ دخل عليه رجالن   -عليه السالم  -السالم. روي إن أمري املؤمنني عليا 
فاختصما إليه، وكان أحدمها من اخلوارج، فتوجه احلكم إىل اخلارجي فحكم عليه أمري املؤمنني عليه 

ي: وهللا ما حكمت ابلسوية وال عدلت يف القضية، وما قضيتك عند هللا السالم، فقال له اخلارج
تعاىل مبرضية، فقال له أمري املؤمنني عليه السالم وأومأ إليه إخسأ عدو هللا، فاستحال كلبا أسود، 

فقال من حضره: فوهللا لقد رأينا ثيابه تطاير عنه يف اهلواء، وجعل يبصبص المري املؤمنني عليه 
معت عيناه يف وجهه، ورأينا أمري املؤمنني عليه السالم وقد رق فلحظ السماء، وحرك السالم، ود

شفتيه بكالم، مل نسمعه فوهللا لقد رأيناه وقد عاد إىل حال االنسانية، وتراجعت ثيابه من اهلواء، 
 حىت سقطت على كتفيه، فرأيناه وقد خرج من املسجد، وان رجليه لتضطرابن. فبهتنا ننظر إىل أمري
املؤمنني عليه السالم، فقال لنا: ما لكم تنظرون وتعجبون ؟ فقلنا اي أمري املؤمنني: كيف ال نتعجب 

وقد صنعت ما صنعت. فقال: أما تعلمون أن آصف بن برخيا، وصي سليمان بن داود عليهما 
 السالم قد صنع ما هو قريب من هذا االمر فقص هللا جل أمسه قصته حيث 
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م أيتيين بعرشها قبل أن أيتوين مسلمني. قال عفريت من اجلن أان آتيك به قبل أن تقوم يقول: )أيك
من مقامك وإين عليه لقوي، أمني. قال الذي عنده علم من الكتاب أان اتيك به قبل أن يرتد إليك 

(. 1طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر( إىل آخر اآلية )
فاميا أكرم على هللا نبيكم أم سليمان عليهما السالم ؟ فقالوا: بل نبينا عليه السالم أكرم اي أمري 

املؤمنني قال: فوصي نبيكم أكرم من وصي سليمان وإمنا كان عند وصي سليمان عليهما السالم من 
بلقيس إسم هللا االعظم حرف واحد، فسأل هللا جل إمسه فخسف له االرض ما بينه وبني سرير 

فتناوله يف أقل من طرف العني، وعندان من إسم هللا االعظم إثنان وسبعون حرفا، وحرف عند هللا 
تعاىل إستأثر به دون خلقه. فقالوا له اي أمري املؤمنني: فإذا كان هذا عندك فما حاجتك إىل االنصار 

د مكرمون ال يسبقونه يف قتال معاوية وغريه، واستنفارك الناس إىل حربه اثنية ؟ فقال: )بل عبا
( إمنا أدعو هؤالء القوم إىل قتاله لثبوت احلجة، وكمال احملنة، ولو 2ابلقول وهم أبمره يعملون( )

أذن يل يف إهالكه ملا أتخر، لكن هللا تعاىل ميتحن خلقه مبا شاء، قالوا فنهضنا من حوله وحنن نعظم 
عن جعفر بن حممد بن عبيد هللا، عن عبد  (. احلمريي عن أمحد بن حممد،3ما أتى به عليه السالم )

هللا بن ميمون، عن جعفر بن حممد، عن أبيه عن آابئه عليهم السالم، قال مر أمري املؤمنني عليه 
السالم يف انس من أصحابه بكربالء فلما مر هبا إغرورقت عيناه ابلبكاء، مث قال: هذا مناخ ركاهبم، 

 (. 4، طوىب لك من تربة عليها هتراق دماء االحبة )وهذا ملقى رحاهلم، وهاهنا هتراق دماؤهم

 
. ابب يف 436 - 429/  35البحار  - 3. 27سورة االنبياء /  - 2. 39سورة النمل /  - 1

وقعة  - 4. 67/  4. تفسري الصايف 23/  1أنه عليه السالم عنده علم الكتاب. سفينة البحار 
 . )*( 142صفني / 
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بن نباته، عن عبد هللا بن عباس، قال: كان رجل على عهد عمر بن اخلطاب  وابسناد عن االصبغ
( بناحية اذربيجان قد إستصعبت عليه فمنعت جانبها، فشكى إليه ما قدان له وانه كان 1وله فالء )

معاشه منها، فقال له: إذهب فاستغث ابهلل عزوجل، فقال الرجل: ما زال أدعوا وأبتهل إليه وكلما 
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لت علي، قال: فكتب له رقعة فيها من عمر أمري املؤمنني إىل مردة اجلن والشياطني قربت منها مح
أن يذللوا هذه املواشي له، قال: فأخذ الرجل الرقعة ومضى فاغتممت لذلك غما شديدا، فلقيت 

أمري املؤمنني عليا عليه السالم فأخربته مبا كان، فقال: والذي فلق احلبة، وبرأ النسمة ليعودن 
بة، فهدأ ما يب، وطالت علي سنيت، وجعلت أرقب كل من جاء من أهل اجلبال، فإذا أان ابخلي

( تكاد اليد تدخل فيها، فلما رأيته ابدرت إليه فقلت له: ما 2ابلرجل قد وايف ويف جبهته شجة )
وراءك ؟ فقال: اين صرت إىل املوضع ورميت ابلرقعة فحمل علي عداد منها فهالين أمرها فلم تكن 

وة هبا، فجلست فرحمتين احدها يف وجهي فقلت: أللهم إكفنيها.. فكلها يشتد علي، ويريد يل ق
قتلي، فانصرفت عين، فسقطت فجاء أخ يل فحملين، ولست أعقل، فلم أزل أتعاجل حىت 

صلحت، وهذا االثر يف وجهي فجئت العلمه يعين عمر. فقلت له: صر إليه فاعلمه فلما صار 
مبا كان فزبره، وقال له: كذبت مل تذهب بكتايب، قال: فحلف الرجل ابهلل إليه وعنده نفر فأخربه 

الذي ال إله اال هو، وحق صاحب هذا القرب لقد فعل ما أمره به من محل الكتاب. وأعلمه أنه قد 
انله منها ما يرى، قال: فزبره وأخرجه عنه. فمضيت معه إىل أمري املؤمنني عليه السالم، فتبسم مث 

ل لك ؟ مث أقبل على الرجل فقال له: إذا انصرفت فصر إىل املوضع الذي هي فيه وقل: قال: أمل أق
اللهم أين أتوجه إليك بنبيك نيب الرمحة، وأهل بيته الذين إخرتهتم على علم على العاملني، أللهم 

 فذلل يل 

 
 الرأس الشجة: وهي الكسر يف - 2ويف بعض الرواايت: وله مواش.  -الفال: املهر، والفرس  - 1

 خاصة. )*( 

 
 [49 ] 

صعوبتها، وحزانتها، واكفين شرها، فانك الكايف، املعايف، والغالب القاهر. فانصرف الرجل راجعا، 
فلما كان من قابل قدم الرجل ومعه مجلة قد محلها من أمثاهنا إىل أمري املؤمنني عليه السالم، فصار 

لرجل بل: ختربين اي أمري املؤمنني، قال: كأنك صرت إليه وأان معه، فقال: ختربين أو أخربك ؟ فقال ا
إليها، فجاءتك، والذت بك خاضعة ذليلة، فأخذت بنواصيها واحدا بعد آخر فقال الرجل: 

صدقت اي أمري املؤمنني، كأنك كنت معي، فهذا كان، فتفضل بقبول ما جئتك به. فقال: امض 
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ىت تبني الغم يف وجهه، وانصرف الرجل وكان راشدا ابرك هللا لك فيه. وبلغ اخلرب عمر فغمه ذلك ح
حيج كل سنة وقد أمنى هللا ماله. قال، وقال أمري املؤمنني عليه السالم: كل من إستصعب عليه شئ 

من ماله أو أهله أو ولد أو أمر فرعون من الفراعنة، فليبتهل هبذا الدعاء فإنه يكفى مما خياف إن 
إبسناد أن أمري املؤمنني عليه السالم كان جالسا يف جملسه (. وروي 1شاء هللا تعاىل، وبه القوة )

والناس جمتمعون عليه ابملدينة، بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وآله، حىت واىف رجل من العرب 
فسلم عليه، وقال: أان رجل يل على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وعد، وقد سألت عن قاضي 

فأرشدت إليك. فهل االمر كما قيل يل ؟ فقال أمري املؤمنني: نعم أان  دينه، ومنجز وعده، بعد وفاته
منجز وعده، وقاضي دينه من بعده، فما الذي وعدك به ؟ قال: مائة انقة محراء، وقال يل: إذا أان 
قبضت فأت قاضي ديين، وخليفيت من بعدي، فانه يدفعها إليك وما كذب صلى هللا عليه وآله. 

 -ومل يكن النيب صلى هللا عليه وآله خلفها وال بعضها  -ا فعجل علي هبا فإن يكن ما ادعيته حق
فأطرق أمري املؤمنني عليه السالم مليا، مث قال اي حسن: قم فنهض إليه فقال له: إذهب فخذ 

قضيب رسول هللا صلى هللا عليه وآله الفالين، وصر إىل البقيع فأقرع به الصخرة الفالنية ثالث 
 خيرج منها قرعات، وانظر ما 

 
 . )*( 104مهج الدعوات /  - 1

 
 [50 ] 

إىل املوضع،  -عليه السالم  -فادفعه إىل هذا الرجل، وقل له يكتم ما رأى. فصار احلسن 
عليه السالم  -والقضيب معه، ففعل ما أمره، فطلع من الصخرة رأس انقة بزمامها، فجذبه احلسن 

 انقة حىت إنقطع القطار على مائة، مث إنضمت الصخرة فظهرت الناقة، مث ما زال يتبعها انقة مث -
فدفع النوق إىل الرجل، وأمره ابلكتمان ملا رأى. فقال االعرايب: صدق رسول هللا صلى هللا عليه 

وآله، وصدق أبوك عليه السالم، هو قاضي دينه، ومنجز وعده، واالمام من بعده، رمحة هللا وبركاته 
(. وروي أن أمري املؤمنني عليه السالم ملا أقبل من صفني، مر 1يد )عليكم أهل البيت إنه محيد جم

يف زهاء سبعني رجال أبرض ليس فيها ماء، فقالوا له: اي أمري املؤمنني ليس هاهنا ماء، وحنن خناف 
العطش، قالوا: فمرران براهب يف ذلك املوضع فسألناه هل بقربك ماء فقال: ما من ماء دون 
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 املؤمنني العطش وليس قربنا ماء، فقال: إن هللا تعاىل سيسقيكم، فقام ميشي الفرات، فقلنا اي أمري
حىت وقف يف مكان ودعا مبساح، وأمر بذلك املكان، فكنس، فأجلى عن صخرة، فلما اجنلى 
( هبا 2عنها، قال: إقلبوها مرمناها بكل مرام فلم نستطعها فلما أعيتنا دان منها فأخذ جبانبها فدحا )

فرمى هبا، فاجنلت عن ماء مل ير أشد بياضا، وال أصفى، وال أعذب منه، فتنادى الناس  فكأهنا كرة،
املاء، فاغرتفوا، وسقوا، وشربوا، ومجلوا، مث أخذ عليه السالم الصخرة فردها مكاهنا، مث حتمل الناس 

لقوا فسار غري بعيد، فقال: أيكم يعرف مكان هذه العني ؟ فقالوا: كلنا يعرف مكاهنا، قال: فانط
 حىت تنظروا. فانطلق من شاء هللا منا فدران حىت أعيينا فلم نقدر على شئ فأتينا الراهب 

 
حديث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم المري املؤمنني عليه السالم: أنت قاضي ديين،  - 1

محد ومنجز عديت. مما أمجعت االئمة على صحته وتوثيقه وقد جاءت أبسانيد شىت صحيحة، مسند أ
 10. حلية االولياء 168/  2، بسنده عن علي عليه السالم. الرايض النضرة 111/  1بن حنبل 

، عن جابر بن عبد هللا. فضائل اخلمسة 113/  9. جممع الزوائد 403/  6. كنز العمال 211 /
 دحا: دفع. رمى. )*(  - 2. 57/  3

 
 [51 ] 

د إستثران هاهنا ماء، فشربنا واحتملنا، قال: فقلنا له وحيك ألست زعمت أنه ليس قبلك ماء، ولق
فوهللا ما استثارها إال نيب أو وصي نيب، قلنا: فإن فينا وصي نبينا عليه السالم، قال: فانطلقوا إليه 
فقولوا له: ماذا قال له النيب حني حضره املوت ؟ قال: فأتيناه فقلنا له إن هذا الراهب قال: كذا، 

ربانك لتنزلن ولتسلمن، فقلنا له فقال: نعم فأتينا أمري املؤمنني فقلنا قد وكذا، قال: فقولوا له إن خ
صلى  -حلف ليسلمن، قال: فانطلقوا فاخربوه أن آخر ما قال النيب، الصالة، الصالة، إن النيب 

كان واضعا رأسه يف حجري فلم يزل يقول: الصالة، الصالة، حىت قبض. قال   -هللا عليه وآله 
(. ويف ذلك يقول السيد بن حممد احلمريي من قصيدته البائية املعروفة 1لم )فقلنا له ذلك فأس

( يف موكب حىت أتى متبتال يف قائم * 2ابملذهبة: ولقد سرى فيما يسري بليلة * بعد العشاء مغامرا )
( 4( فدان فصاح به فأشرف ماثال * كالنسر فوق شظية من مرقب )3ألقى قواعده بقاع جمدب )

( * ماء يصاب فقال: ما من مشرب إال بغاية فرسخني ومن لنا * 5الذي بوأته )هل قرب قائمك 
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( فاجتلى * بيضاء تربق كاللجني املذهب 7( فثىن االعنة حنو وعث )6ابملاء بني نقاوقي سبسب )
 قال: إقلبوها إنكم إن تفعلوا * ترووا وال تروون إن مل تقلب 

 
يف اكثر  - 2. 176. أعالم الورى / 176رشاد / عن أيب رافع. اال 293/  9جممع الزوائد  - 1

املتبتل: الراهب. القائم: الصومعة. القاعدة:  - 3الرواايت هكذا: )بعد العشاء بكربال يف موكب(. 
املاثل: املنتصب، وشبه الراهب ابلنسر لطول عمره.  - 4االساس. اجلدار. اجلدب: ضد اخلصب. 
النقى: قطعة من  - 6بوأ: أقام، حل.  - 5ن العايل. والشظية: قطعة من اجلبل. املرقب: املكا

الوعث: الرمل الذي ال  - 7الرمل، تنقاد حمدوبة. والقى: الصحراء الواسعة. والسبسب القفرة. 
 يسلك فيه. )*( 

 
 [52 ] 

( حىت إذا أعيتهم أهوى هلا * كفو 1فاعصو صبوا يف قلعها فتمنعت * منهم متنع صعبة مل تركب )
( * عبل الذراع دحاهبا يف ملعب فسقاهم من 2الب تغلب فكأهنا كرة بكف حزور )مىت ترد املغ

حتتها متسلسال * عذاب يزيد على االلذ االعذب حىت إذا شربوا مجيعا ردها * ومضى فخلت مكاهنا 
مل يقرب ذاك ابن فاطمة الوصي ومن يقل * يف فضله وفعاله ال يكذب يعين فاطمة بنت أسد امه 

ويف هذه القصيدة يذكر رد الشمس على أمري املؤمنني عليه السالم، وسريد ذكره  رضي هللا عنها.
فيما بعد مبشية هللا، وذلك قوله: ردت عليه الشمس ملا فاته * وقت الصالة وقد دنت للمغرب 

حىت تبلج نورها يف وقتها * للعصر مث هوت هوي الكوكب وعليه قد حبست ببابل مرة * اخرى وما 
( وحدث أبو نعيم 3إال المحد أوله وحلبسها * ولردها أتويل أمر معجب ) حبست خللق معرب

الفضل بن دكني، قال: حدثنا حممد بن سليمان االصبهاين، قال: حدثين يونس، عن أم حكيم بنت 
( قالت: خرجت، وأان أشتهي أن أمسع كالم علي بن أيب طالب عليه السالم، فدنوت منه 4عمرو )

ب على املنرب، حىت مسعت كالمه، فقال رجل: اي أمري املؤمنني إستغفر ويف الناس رقة، وهو خيط
 ( فلم يرد عليه، فقال: الثانية 5خلالد بن عرفطة، فإنه قد مات أبرض تيماء )
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. 177أعالم الورى /  - 3احلزور: الغالم املرتعرع.  - 2إعصوصب إجتمع، وتعاضد.  - 1
وأول القصيدة  1313م اهلدى وطبع مبصر عام بيتا شرحها السيد املرتضى عل 112والقصيدة 

ام حكيم بنت عمرو  - 4قوله: هال وقفت على املكان املعشب * بني الطويلع فاللوى من كبكب 
. تنقيح 455/  2بن سفيان اخلولية... كانت من أصحاب أمري املؤمنني عليه السالم. جامع الرواة 

ليد يف أطراف الشام، بني الشام ووادي تيماء: ب - 5. 66. رجال الطوسي / 70/  3املقال 
 القرى على طريق حاج الشام ودمشق. )*( 

 
 [53 ] 

فلم يرد عليه، مث قال: الثالثة، فالتفت إليه فقال: أيها الناعي خالد بن عرفطة كذبت، وهللا ما 
( 1مات، وال ميوت حىت يدخل من هذا الباب، حيمل راية ضاللة، قالت: فرأيت خالد بن عرفطة )

(. وإبسناد عن االصبغ بن نباتة، قال:  2حيمل راية معاوية حىت نزل خنيلة وأدخلها من ابب الفيل )
كنت مع أمري املؤمنني عليه السالم بصفني فبايعه تسعة وتسعون رجال مث قال: أين متام املائة ؟ فقد 

قال فجاء رجل عليه عهد إيل رسول هللا صلى هللا عليه وآله إنه يبايعين يف هذا اليوم مائة رجل، ف
قباء صوف متقلد سيفني، فقال: هلم يدك اابيعك فقال: على ما تبايعين ؟ قال: على بذل مهجة 

نفسي دونك، قال: ومن أنت ؟ قال: اويس القرين فبايعه، فلم يزل يقاتل بني يديه حىت قتل فوجد 
 (. 3يف الرجالة مقتوال )

 
إستخلفه سعد بن أيب  61/  60تويف ابلكوفة سنة  خالد بن عرفطة بن أبرهة بن سنان الليثي - 1

/  1. االستيعاب 409/  1. االصابة 87/  2وقاص على الكوفة من قبل معاوية. أسد الغابة 
وفيه: وهذا اخلرب مستفيض يف أهل العلم ابآلاثر من أهل  175أعالم الورى /  - 2. 413

. أتسيس الشيعة 170اعالم الورى / . 35. رجال الطوسي / 53/  1سفينة البحار  - 3الكوفة. 
 . )*( 110/  1. جامع الرواة 357 /

 
 [54 ] 
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خرب ميثم التمار رضي هللا عنه وإبسناد مرفوع إىل إبن ميثم التمار، قال: مسعت أيب يقول: دعاين 
يوما فقال يل اي ميثم كيف أنت إذا دعاك دعي بين امية عبيد هللا  -عليه السالم  -أمري املؤمنني 

ن زايد إىل الربائة مين ؟ قلت: إذا وهللا أصرب، وذاك يف هللا قليل، قال: اي ميثم إذا تكون معي يف ب
( قومه فيقول: اي فالن كأين بك قد دعاك دعي بين امية وابن 1درجيت. وكان ميثم مير بعريف )

. فتخرج إىل دعيها فيطلبين منك، فتقول هو مبكة، فيقول: ال أدري ما تقول، وال بدلك أن أتيت به
القادسية فتقيم هبا أايما، فإذا قدمت عليك ذهبت يب إليه حىت يقتلين على ابب دار عمرو بن 

(، فإذا كان اليوم الثالث إبتدر من منخري دم عبيط. قال: وكان ميثم مير يف السبخة 2حريث )
حريث: إذا بنخلة فيضرب بيده عليها، ويقول: اي خنلة ما غذيت إال يل، وكان يقول لعمرو بن 

جاورتك فأحسن جواري، فكان عمرو يرى أنه يشرتي عنده دارا أو ضيعة له جبنب ضيعته فكان 
عمرو يقول: سأفعل، فأرسل الطاغية عبيد هللا بن زايد إىل غريف ميثم يطلبه منه فأخربه أنه مبكة 

 فقال له: إن مل أتتين به القتلنك فأجله أجال وخرج العريف إىل القادسية 

 
أبو سعيد عمرو بن حريث  - 2العريف: العامل ابلشئ. من يعرف أصحابه. القيم أبمر القوم.  - 1

. ويل إمرة الكوفة لزايد مث البنه عبيد 85بن عمرو بن عثمان املخزومي القرشي مات ابلكوفة سنة 
 . )*( 249/  2. الكامل يف التاريخ 97/  4. أسد الغابة 5810هللا. االصابة ت 
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ظر ميثما، فلما قدم ميثم أخذ بيده فأتى به عبيد هللا بن زايد، فلما أدخله عليه، قال له: ميثم، ينت
قال: نعم، قال: إبرأ من أيب تراب. قال: ال أعرف أاب تراب قال: إبرأ من علي بن أيب طالب قال: 

وتصلبين على  فان مل أفعل ؟ قال: إذا وهللا أقتلك. قال: أما انه قد كان يقال يل إنك ستقتلين،
ابب عمرو بن حريث، فإذا كان اليوم الثالث إبتدر من منخري دم عبيط. قال: فأمر بصلبه على 

قبل أن أموت، فوهللا  -وهو مصلوب  -ابب عمرو بن حريث، فقال للناس: سلوين، سلوين 
ه هللا لعن -الحدثنكم ببعض ما يكون من الفنتء فلما سأله الناس وحدثهم أاته رسول من إبن زايد 

فأجلمه بلجام من شريط، فهو أول من أجلم بلجام وهو مصلوب، مث أنفذ إليه من وجأ جوفه  -
(. وإبسناد عن إمساعيل بن عبد هللا 1حىت مات فكانت هذه من دالئل أمري املؤمنني عليه السالم )
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أوصاين  بن جعفر بن أيب طالب عن أبيه عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم، قال:
رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فقال اي علي: إذا أان مت فاغسلين من بئري مرتني بسبع قرب فإذا 

فرغت من مهادي فضع مسعك على فمي، مث اعقل ما أقول لك، قال: ففعلت ما أمرين به صلى 
عليه السالم، كان  (. وإبسناد أن أمري املؤمنني2هللا عليه وآله فحدثين مبا هو كائن إىل يوم القيامة )

يقول: ما من رجل من قريش جرت عليه املواسي إال وقد نزلت فيه آية أو إثنتان تقوده إىل اجلنة، 
أو تسوقه إىل انر، وما من آية نزلت يف بر أو حبر أو يف سهل أو جبل إال وقد عرفت حني نزلت، 

بني أهل االجنيل إبجنيلهم، وبني فيم انزلت، ولو ثنيت يل وسادة حلكمت بني أهل التوراة بتوراهتم، و 
 (. 3أهل الزبور بزبورهم، وبني أهل القرآن بقرآهنم )

 
. غزوات أمري املؤمنني )ع( 523/  2. سفينة البحار 172. أعالم الورى / 171االرشاد /  - 1
. رسالة يف تغسيل النيب صلى هللا عليه 81. بصائر الدرجات / 514/  22البحار  - 2. 46 /

من  - 3. ه 1135بع قرب للشيخ عبد هللا بن احلاج صاحل بن مجعة امساهيجي املتوىف وآله بس
/  1االحاديث الثابتة أن أمري املؤمنني عليه السالم أعلم الصحابة على االطالق. كنز العمال 

. كفاية 95/  3. الغدير 337/  7. هتذيب التهذيب 101/  2ق  2. طبقات ابن سعد 228
 . )*( 463/  2. االستيعاب 67/  1ة االولياء حلي 207الطالب / 
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خرب رد الشمس وإن كان من االخبار املشهورة روى حممد بن احلسني بن سعيد، عن أمحد بن عبد 
هللا، عن احلسني ابن املختار، عن أيب بصري عن عبد الواحد ابن املختار االنصاري، عن أيب املقدام 

(، يف 2(: قطعنا مع أمري املؤمنني عليه السالم جسر الصراة )1ر )الثقفي، قال يل جويرية بن مسه
وقت العصر، فقال: إن هذه أرض معذبة ال ينبغي لنيب وال وصي أن يصلي فيها، فمن أراد منكم 
أن يصلي فليصل، قال: فتفرق الناس يصلون مينة ويسرة، وقلت أان القلدن هذا الرجل ديين، وال 

وجعلت الشمس تستقل، قال: وجعل يدخلين من ذلك أمر عظيم،  اصلي حىت يصلي. قال: فسران
حىت وجبت الشمس وقطعت االرض. قال، فقال اي جويرية: أذن فقلت تقول يل أذن وقد غابت 

الشمس ؟ قال: فأذنت، مث قال يل: أقم فأقمت، فلما قلت: قد قامت الصالة، رأيت شفتيه 
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ل: فرجعت الشمس حىت صارت يف مثل وقتها يف تتحركان، ومسعت كالما كأنه كالم العربانية، قا
 (. 3العصر، فصلى فلما انصرف هوت إىل مكاهنا واشتبكت النجوم )

 
جويرية بن مسهر العبدي الكويف... من أصحاب علي عليه السالم، وكان االمام حيبه حبا  - 1

إنه ليصلبنك، مث شديدا قال له يوما: اي جويرية ليقتلنك العتل الزنيم، وليقطعن يدك ورجلك مث 
. 238/  1مضى دهر حىت ويل زايد بن أبيه يف أايم معاوية فقطع يده ورجله مث صلبه. تنقيح املقال 

 3معجم البلدان  - 2. 195/  17. أعيان الشيعة 67. رجال إبن داود / 37رجال الطوسي / 
 . )*( 239/  1تنقيح املقال  - 3. 399 /

 
 [57 ] 

بن مسهرا أنه قال: فلما إنقضت صالتنا مسعت الشمس وهي تنحط  ويف حديث آخر: عن جويرية
وهلا صرير كصرير رحى البزر، حىت غابت وأانرت النجوم، قال: فقلت: أان أشهد أنك وصي رسول 
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، فقال اي جويرية: أما مسعت هللا يقول: )فسبح ابسم ربك العظيم( ؟ 

(. حدثين أبو حممد، هارون بن 1ريب ابمسه العظيم، فردها علي ) فقلت بلى، فقال: اين سألت
موسى بن أمحد املعروف ابلتلعكربي، قال: حدثنا أبو احلسن، حممد بن أمحد بن عبيد هللا بن أمحد 

بن عيسى بن املنصور، قال: حدثنا أبو موسى، عيسى بن أمحد بن عيسى بن املنصور، قال: حدثين 
عن أبيه علي بن حممد، عن أبيه حممد بن علي، عن أبيه علي بن  أبو حممد، احلسن بن علي،

موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن حممد، عن أبيه حممد بن علي، عن أبيه علي 
بن احلسني، عن إبيه احلسني بن علي، عليهم السالم والصالة، قال: حدثين قنرب موىل علي بن أيب 

مع أمري املؤمنني عليه السالم على شاطئ الفرات، فنزع قميصه، طالب عليه السالم، قال: كنت 
ونزل إىل املاء فجاءت موجة، فأخذت القميص. فخرج أمري املؤمنني عليه السالم فلم جيد القميص 
فاغتم لذلك، فإذا هباتف يهتف، اي أاب احلسن انظر عن ميينك وخذ ما ترى، فإذا منديل عن ميينه، 

ولبسه فسقط من جيبه رقعة فيها مكتوب: بسم هللا الرمحن الرحيم، وفيه قميص مطوي، فأخذه 
هدية من هللا العزيز احلكيم إىل علي بن أيب طالب، هذا قميص هارون بن عمران، كذلك وأورثناها 

 (. 2قوما آخرين )
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. وحديث رد الشمس المري املؤمنني عليه 57/  1. سفينة البحار 169/  1جامع الرواة  - 1

ن القضااي الثابتة أخرجه مجع من احلفاظ االثبات أبسانيد مجة صحح مجع من مهرة الفن السالم م
بعضها، وحكم آخرون حبسن آخر، وشدد مجع منهم النكري على من غمز فيه وضعفه، وأفردها 

 122/  42البحار  - 2. 126 - 141/  3ابلتأليف ومجعوا فيه طرقها وأسانيدها. الغدير 
 . )*( 24/  2ابب القاف. جامع الرواة  - 29/  2يح املقال الطبعة اجلديدة. تنق

 
 [58 ] 

عليه  -وإبسناد مرفوع إىل عمرو بن املنهال، قال: بينا حنن ذات يوم جلوسا مع أمري املؤمنني 
يف رحبة القصر، إذ زلزلت االرض فضرهبا أمري املؤمنني بيده وقال هلا: ما لك فوهللا لو   -السالم 

(. وإبسناد مرفوع إىل 1 أخبارك، وإين الذى حتدثه االرض أبخبارها أو رجل مين )كنت هي النبأتين
االصبغ بن نباتة، قال: جاء رجل إىل أمري املؤمنني عليه السالم، فقال اي أمري املؤمنني قد زاد 

الفرات، والساعة نغرق، قال: لن تغرقوا، مث جاءه آخر فقال اي أمري املؤمنني: قد فاض الفرات 
اعة نغرق، فقال: لن تغرقوا، مث دعا ببغلة رسول هللا صلى هللا عليه وآله فركبها وأخذ بيده والس

قضيبا مث سار حىت إنتهى إىل شاطي الفرات، فنزل فضرب الفرات ضربة فنقص مخسة اذرع، وقال. 
(. فقال االصبغ مسعت عليا عليه السالم يومئذ يقول: لو ضربت الفرات 2بعضهم: عشرة أشبار )

بة ومشيت ما بقي فيه قطرة. وإبسناد مرفوع قال، قال إبن الكواء المري املؤمنني: أين كنت ضر 
حيث ذكر هللا تعاىل نبيه وأاب بكر فقال: )اثين اثنني إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن هللا 

ش رسول هللا صلى ( ؟ فقال أمري املؤمنني عليه السالم: ويلك اي ابن الكواء كنت على فرا3معنا( )
( فأقبلت قريش مع كل رجل منهم هراوة فيها شوكها، فلم 4هللا عليه وسلم، وقد طرح علي ريطته )

( جسدي وصار 5يبصروا رسول هللا حيث خرج، فأقبلوا علي يضربونين مبا يف أيديهم حىت تنفط )
 كن أخروه واطلبوا مثل البيض، مث انطلقوا يب يريدون قتلي، فقال بعضهم: ال تقتلوه الليلة ول

 
ألباب  348/  1االرشاد  - 2وفيه: أهنا كانت على عهد أيب بكر.  555/  1سفينة البحار  - 1

سورة  - 3وفيه: رواه نقلة اآلاثر واشتهر يف أهل الكوفة الستفاضته بينهم.  77الثالث فصل 
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جتمع فيه بني اجللد  تنفط اجلسم. قرح أو - 5الريطة: كل ثوب يشبه امللحفة.  - 4. 40التوبة / 
 واللحم ماء بسبب العمل. )*( 

 
 [59 ] 

حممدا، قال: فأوثقوين ابحلديد وجعلوين يف بيت واستوثقوا مين، ومن الباب بقفل فبينا أان كذلك إذ 
مسعت صوات من جانب البيت يقول: اي علي فسكن الوجع الذي كنت أجده، وذهب الورم الذي  

ر يقول: اي علي فإذا احلديد الذي يف رجلي قد تقطع، مث كان يف جسدي، مث مسعت صوات آخ
مسعت صوات آخر يقول: اي علي، فإذا الباب قد تساقط ما عليه، وفتح فقمت وخرجت، وقد كانوا 

( ال تبصر وال تنام حترس الباب فخرجت عليها فإذا هي ال تعقل من النوم 1جاؤا بعجوز كمهاء )
يب عبد هللا، جعفر بن حممد عليه السالم، قال: ملا قبض (. وإبسناد عن أابن بن تغلب، عن أ2)

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، خاصم أمري املؤمنني عليه السالم بعض الصحابة يف حق له ذهب 
به، وجرى بينهما فيه كالم فقال له أمري املؤمنني عليه السالم: مبن ترضى ليكون بيين وبينك حكما 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم بيين وبينك ؟ قال: وأين رسول هللا ؟ قال: إخرت. قال: أترضى برس
صلى هللا عليه وسلم، وقد دفناه ؟ قال: ألست تعرفه إن رأيته ؟ قال: نعم. فانطلق به إىل مسجد 

قباء فإذا مها برسول هللا صلى هللا عليه وآله، فاختصما إليه فقضى المري املؤمنني عليه السالم، 
لونه، فلقى بعض أصحابه وقال: مالك ؟ فأخربه اخلرب، فقال: أما عرفت سحر فرجع الرجل مصفرا 

 (. 3بين هاشم )

 
. االرشاد ومبيت 43/  36البحار  - 2كمه: عمى أو صار أعشى، وبصره إعرتته ظلمة.   - 1

علي عليه السالم على فراش النيب صلى هللا عليه وآله وسلم، من القضااي الثابتة املتسامل عليها 
. مستدرك الصحيحني 31. كنوز احلقائق / 77. نور االبصار / 25/  4ى الفريقني. اسد الغابة لد
 - 3. 345/  2. فضائل اخلمسة 119/  9. جممع الزوائد 348/  1. مسند أمحد 4/  3

 . )*( 605/  1سفينة البحار 
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ع إىل جندب بن عبد هللا ومن أعالمه عليه السالم عند قتال اخلوارج ابلنهروان وإبسناد مرفو 
البجلي، قال: دخلين يوم النهروان شك، فاعتزلت، وذلك أين رأيت القوم أصحاب الربانس، 
وراايهتم املصاحف حىت مهمت أن أحتول إليهم فبينا أان مقيم متحري إذ أقبل أمري املؤمنني عليه 

 املؤمنني: ما يقعدك وقد السالم، حىت جلس إيل، فبينا حنن كذلك إذ جاء فارس يركض فقال اي أمري
عرب القوم ؟ قال: أنت رأيتهم ؟ قال: نعم. قال: وهللا ما عربوا وال يعربون أبدا فقلت يف نفسي: أهلل 

أكرب كفى ابملرء شاهدا على نفسه، وهللا لئن كانوا عربوا القاتلنه قتاال ال ألوى فيه جهدا، ولئن مل 
 به أين غضبت له. مث مل ألبث أن جاء فارس آخر يركض يعربوا القاتلن أهل النهروان قتاال يعلم هللا

ويلمع بسوطه، فلما إنتهى إليه قال: اي أمري املؤمنني، ما جئت حىت عربوا كلهم، وهذه نواصي 
خيلهم قد أقبلت. فقال أمري املؤمنني عليه السالم: صدق هللا ورسوله، وكذبت ما عربوا ولن يعربوا، 

ب أصحابه وسار حنوهم. وسرت ويدي على قائم سيفي، وأان أقول: مث اندى يف اخليل فركبوا ورك
أول ما أرى فارسا قد طلع منهم أعلو عليا ابلسيف للذي دخلين من الغيظ عليه. فلما انتهى إىل 

النهر إذا القوم كلهم وراء النهر مل يعرب منهم أحد، فالتفت إيل مث وضع يده على صدري، مث قال: اي 
يت ؟ قلت اي أمري املؤمنني: أعوذ ابهلل من الشك، وأعوذ ابهلل من جندب أشككت ؟ كيف رأ

سخط هللا، وسخط رسوله، و سخط أمري املؤمنني، قال: اي جندب ما أعمل إال بعلم هللا وعلم 
 رسوله، فأصابت 

 
 [61 ] 

ني (. ويف حديث آخر قال: ملا قتل أمري املؤمن1جنداب يومئذ إثنتا عشرة ضربة مما ضربه اخلوارج )
عليه السالم أهل النهروان قال الصحابه: اطلبوا إيل رجال خمدج اليد، وعلى جانب يده الصحيحة 

ثدي كثدي املرأة إذا مد إمتد، وإذا ترك تقلص، عليه شعرات صهب، وهو صاحب رايتهم يوم 
ذي فلق القيامة، يوردهم النار و بئس الورد املورود، فطلبوه فلم جيدوه فقالوا: مل جنده. فقال: وال

احلبة، وبرأ النسمة، ونصب الكعبة، ما كذبت وال كذبت، وأين لعلى بينة من ريب، قال: فلما مل 
جيدوه. قام والعرق ينحدر عن جبهته، حىت أتى وهدة من االرض فيها حنو من ثالثني قتيال، فقال: 

جناه، فوضع أمري ارفعوا إيل هؤالء فجعلنا نرفعهم حىت رأينا الرجل الذي هذه صفته حتتهم، فاستخر 
املؤمنني رجله على ثديه الذي هو كثدي املرأة مث عركه ابالرض مث أخذه بيده وأخذ بيده االخرى يد 
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الرجل الصحيحة، ومدها حىت استواي، مث التفت إىل رجل جاء إليه وهو شاك فقال: وهذه لك آية. 
انب قميصه، فإذا له مث قال: إن اجلانب اآلخر الذي ليس فيه يد ليس فيه ثدي فشقوا عنه ج

مكان اليد شئ مثل غلظ االهبام وإذا ليس يف ذلك اجلانب ثدي، فقال للرجل الشاك: وهذه لك 
(. وإبسناده عن أيب جعفر حممد بن علي الباقر عليهما السالم، قال: ملا قدم عبد هللا 2آية اخرى )

علي بن أيب طالب عليه السالم  ( املدينة لقى طلحة والزبري، فقال هلما ابيعتما3بن عامر بن كريز )
؟ فقال: أما وهللا ال يزال ينتظر هبا احلباىل من بين هاشم، ومىت تصري اليكما، أما وهللا على ذلك ما 

 جئت حىت ضربت على 

 
بسنده  241/  6. جممع الزوائد 182/  1، بصورة مفصلة. سفينة البحار 318االرشاد /  - 1

. خصائص 177. كفاية الطالب / 171أعالم الورى /  - 2عن جندب وقال: رواه الطرباين. 
عامر بن كريز بن ربيعة  - 3. 234/  6. جممع الزوائد 159/  1. اتريخ بغداد 138النسائي / 

بن حبيب بن عبد مشس بن عبد مناف.. أسلم يوم الفتح وكان من املوالني إىل بين أمية وبقى إىل 
 خالفة عثمان. )*( 

 
 [62 ] 

آالف من أهل البصرة كلهم يطلبون بدم عثمان فدونكما فاستقيال أمركما. فأتيا عليا  أيدي أربعة
عليه السالم فقاال له إئذن لنا يف العمرة، فقال: وهللا إنكما تريدان العمرة وما تريدان نكثا وال فراقا 

لقا فقد المتكما وعليكما بذلك أشد ما أخذ هللا على النبيني من ميثاق ؟ قاال: نعم. قال: انط
أذنت لكما، قال: فمشيا ساعة، مث قال: ردومها فأخذ عليهما مثل ذلك، مث قال: إنطلقا فاين قد 
أذنت لكما، فانطلقا حىت أتيا الباب، فقال: ردومها الثالثة، مث قال: وهللا إنكما تريدان العمرة وما 

على النبيني من ميثاق، تريدان نكث بيعتكما، وال فراق امتكما، وعليكما بذلك أشد ما أخذ هللا 
وهللا عليكما لذلك راع كفيل، قاال: اللهم نعم قال: أللهم اشهد، اذهبا وانطلقا، وهللا ال أراكما إال 

(. وعنه عليه السالم، قال خطب أمري املومنني عليه السالم: فقال: سلوين قبل 1يف فئة تقاتلين )
ائة ويهتدي فيها مائة إال أخربتكم بسائقها أن تفقدوين فو هللا ال تسألونين عن فتنة يضل فيها م

(. قال: فوثب إليه بعض احلاضرين فقال: اي أمري 2وانعقها إىل يوم القيامة حىت فرغ من خطبته )
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املؤمنني أخربين كم شعرة يف حلييت ؟ فقال: أما أنه قد أعلمين خليلي رسول هللا صلى هللا عليه وآله 
أسك شعرة إال وحتتها ملك يلعنك وال يف جسدك شعرة إال إنك تسألين عن هذا، فوهللا ما يف ر 

وفيها شيطان يهزك، وإن يف بيتك لسخال يقتل احلسني ابن رسول هللا، قال أبو جعفر عليه السالم: 
 (. 3وعمر بن سعد لعنه هللا يومئذ حيبو )

 
. 169ورى / . أعالم ال54الطبعة الكبرية. غزوات أمري املؤمنني /  448/  1أعيان الشيعة  - 1
بسنده عن  331/  1االرشاد  - 3. 108و  107/  7وج  194و  193/  6الغدير  - 2

 -زكراي بن حيىي القطان، عن فضل بن الزبري عن أيب احلكم قال: مسعت مشيختنا وعلماءان يقولون 
نقال عن   253/  1. شرح ابن أيب احلديد 256/  44. البحار 186أعالم الورى /  -احلديث 
 . )*( 74الغارات اليب هالل الثقفي. كامل الزايرات / كتاب 

 
 [63 ] 

ومن دالئله عليه السالم عند موته وإبسناد مرفوع إىل احلسن بن أيب احلسن البصري قال: سهر 
علي عليه السالم يف الليلة اليت ضرب يف صبيحتها، فقال: أين مقتول لو قد أصبحت فجاء مؤذنه 

( يصلي ابلناس فقال: ال مفر 1إبنته زينب اي أمري املؤمنني مر جعدة )ابلصالة فمشى قليال فقالت 
(. ويف حديث آخر قال: جعل عليه السالم يعاود مضجعه فال ينام، مث يعاود 2من االجل مث خرج )

النظر يف السماء، ويقول: وهللا ما كذبت وال كذبت، وإهنا لليلة اليت وعدت. فلما طلع الفجر شد 
اشدد حيازميك للموت * فإن املوت القيكا وال جتزع من املوت * وإن حل إزاره وهو يقول: 

قال: فزت ورب الكعبة... وكان  -لعنه هللا  -بواديكا وخرج عليه السالم. فلما ضربه ابن ملجم 
 (. 3من أمره ما كان صلوات هللا عليه )

 
وكان فقيها فارسا شجاعا  جعدة بن هبرية إبن اخت أمري املؤمنني وامه ام هاين بنت أيب طالب - 1

وفيه: قالت ام كلثوم اي أمري املؤمنني مر  157/  1سفينة البحار  - 2ذا لسان وعارضة قوية. 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 45 

الصواعق احملرقة  - 3. 135جعدة يصلي ابلناس قال: نعم مروا جعدة فليصل. روضة الواعظني / 
 . )*( 66/  3 . فضائل اخلمسة137. نظم درر السمطني / 136. روضة الواعظني / 80 /

 
 [64 ] 

وروى عن جعفر بن حممد عليه السالم، انه ملا غسل أمري املؤمنني عليه السالم، نودوا من جانب 
البيت إن أخذمت مقدم السرير كفيتم مؤخره، وإن أخذمت مؤخره كفيتم مقدمه. وأشار عليه السالم 

د ذكر الدالئل واالعالم، خواص (. وأان اآلن مورد مبشية هللا، بع1إىل أن املالئكة قالت ذلك )
أخباره عليه السالم، وفصوال من كالمه، ومواعظه، وحكمه، ويسريا من قضاايه العجيبة، وأجوبته 
عن املسائل الغريبة على الشرط يف االختصار واالقتصار غري ذاكر شيئا من خطبه الطوال، وكتبه 

اث واحلروب يف أايمه، وفضائله اليت إىل والة االعمال، وال شرح سريته يف خالفته، وذكر االحد
إشرتك الناس يف روايتها وهي أظهر من إن يشار إليها، الن مجيع ذلك قائم بذاته، ومشهور يف 

مواضعه. حدثين هارون بن موسى، قال: حدثين حممد بن يعقوب، عن احلسني بن حممد بن حيىي، 
، قال: قال أبو عبد هللا عليه السالم، عن الوليد بن أابن، عن حممد بن عبد هللا بن مسكان عن أبيه

إن فاطمة بنت أسد جاءت إىل أيب طالب عليه السالم تبشره مبولد النيب صلى هللا عليه وآله، فقال 
(. قال: والسبت ثالثون سنة، وكان بني مولد 2هلا أبو طالب: إصربي سبتا إنك مبثله إال النبوة )

ون سنة. حدثين هارون بن موسى، قال: حدثين حممد بن النيب، وأمري املؤمنني عليهما السالم ثالث
يعقوب، عن علي بن حممد بن عبد هللا، عن السياري عن حممد بن مجهور عن بعض أصحابنا عن 

عليه السالم  -ام أمري املؤمنني  -أيب عبد هللا عليه السالم قال: إن فاطمة بنت أسد عليها السالم 
 من مكة  -صلى هللا عليه  - كانت أول إمراة هاجرت إىل رسول هللا  -

 
. فاطمة 81. روضة الواعظني / 452/  1اصول الكايف  - 2. 136روضة الواعظني /  - 1

 . )*( 6/  35. البحار -خ  -بنت أسد 

 
 [65 ] 
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إىل املدينة على قدميها، وكانت من أبر الناس عند رسول هللا صلى هللا عليه وآله فسمعت رسول 
وآله يقول: ان الناس حيشرون يوم القيامة عراة كما ولدوا، فقالت: واسوأاته.  هللا صلى هللا عليه

فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وآله فأين أسأل هللا أن يبعثك كاسية. ومسعته يذكر ضغطة القرب، 
فقالت: واضعفاه، فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه: فإين أسأل هللا أن يكفيك ذلك. وقالت 

هللا، صلى هللا عليه، يوما: إين أريد أن أعتق جارييت هذه فقال هلا: إن فعلت أعتق هللا بكل  لرسول
عضو منها عضوا منك من النار، فلما مرضت أوصت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وأعتقت 

قبل عليه إمياء ف -عليه السالم  -اجلارية املقدم ذكرها. واعتقل لساهنا فجعلت تومى إىل رسول هللا 
ذات يوم قاعدا إذ أاته أمري املؤمنني عليه السالم  -صلى هللا عليه  -السالم وصيتها. فبينا هو 

وهو يبكي فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وآله: ما يبكيك ؟ قال إن امي فاطمة قد قضت فقال 
سرعا، حىت دخل فنظر وأمي وهللا. وقام صلى هللا عليه وآله م -صلى هللا عليه وآله  -رسول هللا 

إليها، وبكى، مث أمر النساء أن يغسلنها. وقال عليه السالم: إذا فرغنت فال حتدثن شيئا حىت 
تعلمنين، فلما فرغن أعلمنه ذلك فأعطاهن أحد قميصيه، وهو الذي يلى جسده وأمرهن أن 

ألوين مل فعلته ؟ يكفنها فيه، وقال للمسلمني: إذا رأيتموين قد فعلت شيئا مل أفعله قبل ذلك فاس
فحمل جنازهتا حىت أوردها قربها  -صلى هللا عليه وآله  -فلما فرغن من تغسيلها، وتكفينها دخل 

مث وضعها، ودخل القرب فاضطجع فيه، مث قام فأخذها على يديه حىت وضعها يف القرب مث انكب 
مث انكب على قربها عليها طويال يناجيها، ويقول هلا إبنك إبنك. مث خرج وسوى عليها الرتاب، 

فسمعوه يقول: ال اله اال هللا اللهم اين أستودعها إايك، مث إنصرف. فقال املسلمون ايرسول هللا إان 
رأيناك فعلت أشياء مل تفعلها قبل اليوم، فقال: اليوم فقدت أاب طالب، إن كانت ليكون عندها 

 الشئ فتؤثرين به على 
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يامة وأن الناس حيشرون عراة، فقالت: واسوأاته فضمنت هلا أن نفسها، وولدها، وإين ذكرت الق
يبعثها هللا كاسية، وذكرت ضغطة القرب، فقالت: واضعفاه فضمنت هلا أن يكفيها هللا ذلك، فكفنتها 
بقميصي، واضطجعت يف قربها لذلك، وانكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه، فاهنا سئلت عن رهبا 

أجابت، وسئلت عن وليها وإمامها فأرتج عليها فقلت هلا: إبنك إبنك فقالت: وسئلت عن رسوهلا ف
ملا أمجع على املضي إىل تبوك انجى أمري  -صلى هللا عليه وآله  -(. وروي أن رسول هللا 1)
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 -فأطال فقال أبو بكر لعمر: لقد أطال مناجاته البن عمه، فقال النيب  -عليه السالم  -املؤمنني 
ما أان انجيته، ولكن هللا انجاه، ويف ذلك يقول حسان: ويوم الثنية  -سلم صلى هللا عليه وآله و 

عند الوداع * وأمجع حنو تبوك املضيا تنحى يودعه خاليا * وقد وقف املسلمون املطيا فقالوا يناجيه 
 ( 2دون االانم * بل هللا أدانه منه جنيا علي فم أمحد يوحى إليه * كالما بليغا ووحيا خفيا )

 
. مسند الرسول 361/  2. دعائم االسالم 453/  1. اصول الكايف 81/  3تنقيح املقال  - 1
 . )*( 81. خصائص النسائي / 282. كفاية الطالب / 195/  7حلية االولياء  - 2. 250/  1
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وع إىل يف تسميته عليه السالم أبمري املؤمنني يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وإبسناد مرف
صلى هللا  -قال: دخلت على رسول هللا  -صلوات هللا وسالمه عليه  -جندب، عن أمري املؤمنني 

وعنده أانس قبل أن حتتجب النساء فأشار بيده أن اجلس بيين، وبني عائشة،  -عليه وآله وسلم 
ؤمنني عليه فقالت: تنح كذا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: ماذا تريدين من أمري امل

(. وإبسناد مرفوع إىل بريدة االسلمي أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 1الصالة والسالم )
أمر أصحابه أن يسلموا على علي عليه الصالة والسالم إبمرة املؤمنني، فقال عمر بن اخلطاب: 

 (. 2 ومن رسوله )ايرسول هللا أمن هللا أم من رسول هللا ؟ فقال صلى هللا عليه وآله: بل من هللا

 
. 304/  37البحار  - 2. 302/  37. البحار 29/  1. سفينة البحار 270/  1الغدير  - 1

 . )*( 52/  3املناقب البن شهراشوب 

 
 [68 ] 
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* يف ذكره أمساء آابئه عليه السالم اليت ال يكاد يعرفها أكثر الناس روي أن أمري املؤمنني عليه 
ال: أيها الناس من عرف نسيب وإال فأان أعرفة نسيب، فقام إليه إبن السالم، خطب الناس، فق

الكواء، فقال: أنت علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم، حىت بلغ إىل قصي بن كالب 
قال: أو تعرف يل نسبا غري هذا ؟ فقال: ال، فقال: إن أيب مساين زيدا ابسم قصي فأان زيد بن عبد 

ن املغرية بن زيد بن كالب، وإسم أيب طالب عبد مناف وإسم عبد مناف بن عامر بن عمرو ب
املطلب عامر، قال الشاعر فيه: قامت تبكيه على قربه * من يل من بعدك اي عامر تركتين يف الدار 

ذا غربة * قد ذل من ليس له انصر وإسم هاشم عمرو، وفيه يقول الشاعر: عمرو العلى هشم 
( وإسم عبد مناف املغرية، قال الشاعر فيه ويف 1ون عجاف )الثريد لقومه * ورجال مكة مسنت

إخوانه: إن املغريات وأبناءهم * من غري أحياء وأموات يعين عبد مناف واخوته ومساهم كلهم 
 (: 2املغريات الن فيهم املغرية، ومثل هذا كثري يف كالم العرب. وإسم قصى زيد قال الشاعر )

 
 15بن قيس السهمي القرشي شاعر قريش يف اجلاهلية مات حنو  البيت لعبد هللا بن الزبعري - 1
البيت  - 2. 132. الشعر والشعراء / 76/  1كان شديدا على املسلمني. الطبقات الكربى   ه

 . )*( 71/  1من شعر حذافة بن غامن العدوي... الطبقات الكربى 
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هر وأنتم بنو زيد وزيد أبوكم * به زيدت قصي أبوكم كان يدعى جممعا * به مجع هللا القبائل من ف
 ( 1البطحاء فخرا على فخر )

 
. 33/  16. هناية االرب 89. مثار القلوب / 179/  2. الطربي 6/  2الكامل يف التاريخ  - 1

 . )*( 201/  1اتريخ اليعقويب 

 
 [70 ] 
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الة، وشئ من أخبار زهده قطعة من االخبار املروية يف إجياب والء أمري املؤمنني عليه السالم والص
يف الدنيا وما جيرى هذا اجملرى من خواص أخباره عليه السالم ما يروى إبسناد عن سهل بن كهيل 

( قال: أحد الوالدين علي بن 1عن أبيه يف قول هللا عزوجل: )ووصينا االنسان بوالديه إحساان( )
لصادق عليهما السالم، قال أمري (. وقال أبو عبد هللا جعفر بن حممد ا2أيب طالب عليه السالم )

املؤمنني صلوات هللا عليه: لتعطفن علينا الدنيا بعد مشاسها عطف الضروس على ولدها مث قرأ: 
)ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف االرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني ومنكن هلم يف 

 على معاوية بن أيب سفيان وهو  ( دخل4(. ذكروا ان ضرار بن ضمرة الضبايب )3االرض( اآلية )

 
. يف السند سهل كهيل، 105/  3املناقب البن شهراشوب  - 2. 15سورة االحقاف /  - 1

وأظنه تصحيف والصحيح سهل بن حنيف وهو من الذين أنكروا على أيب بكر غصبه اخلالفة وكان 
ا بعدها من املشاهد أمري املؤمنني )ع( حيبه شديدا، وحنيف بن رايل من الصحابة شهد احدا وم

/  5. شرح ابن ميثم 29/  19. شرح ابن أيب احلديد 5سورة القصص /  - 3وقتل يوم مؤتة. 
ضرار بن ضمرة الضبايب... من خلص أصحاب علي عليه السالم فصيح املقال طلق  - 4. 349

 اللسان. )*( 
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فه يل، قال: كان وهللا أمري املؤمنني ابملوسم، فقال له: صف عليا قال: أو تعفين ؟ قال: البد أن تص
عليه السالم طويل املدى، شديد القوى، كثري الفكرة، غزير العربة، يقول فصال، وحيكم عدال، 

يتفجر العلم من جوانبه، وتنطلق احلكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرهتا، وأينس ابلليل 
نا إذا سألناه، وحنن وهللا مع قربه ال نكلمه ووحشته، وكان فينا كأحدان جييبنا إذا دعوانه ويعطي

هليبته، والندنو منه تعظيما له، فإن تبسم فعن غري أشر وال اختيال، وإن نطق فعن احلكمة وفصل 
اخلطاب، يعظم أهل الدين وحيب املساكني، وال يطمع الغين يف ابطله، وال يوئس الضعيف من حقه، 

ى الليل سدوله وهو قائم يف حمرابه قابض على حليته، فأشهد لقد رأيته يف بعض مواقفه، وقد أرخ
يتململ متلل السليم، ويبكي بكاء احلزين، ويقول: ايدنيا، ايدنيا، إليك عين أيب تعرضت ؟ أم يل 

تشوقت ؟ ال حان حينك، هيهات، غري غريي، ال حاجة يل فيك، قد طلقتك ثالاث ال رجعة فيها، 
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آه من قلة الزاد وطول اجملاز، وبعد السفر وعظيم  فعيشك قصري، وخطرك يسري، وأملك حقري،
املورد. قال: فوكفت دموع معاوية ما ميلكها، وهو يقول: هكذا كان علي عليه السالم، فكيف 

حزنك عليه اي ضرار ؟ قال: حزين عليه وهللا حزن من ذبح واحدها يف حجرها فال ترقأ دمعتها وال 
د هللا بن العباس رمحه هللا قال: نزلت هذه اآلية يف أمري (. وإبسناد مرفوع إىل عب1تسكن حرارهتا )

املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم: )إن الذين آمنو وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن 
 (. 3قال: حمبة يف قلوب املؤمنني ) 2ودا( 

 
لرايض . ا463/  2. االستيعاب 84/  1. حلية االولياء 103/  2مناقب ابن شهراشوب  - 1

. 207/  2. الرايض النضرة 55/  2الغدير  - 3. 96سورة مرمي /  - 2. 212/  2النضرة 
/  9. جممع الزوائد 323/  1. فضائل اخلمسة 101. نور االبصار / 102الصواعق احملرقة / 

 وقال: رواه الطرباين يف االوسط. )*(  125
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مد بن عمار العجلي الكويف، قال: حدثين عيسى حدثين هارون بن موسى، قال: حدثين أمحد بن حم
الضرير عن أيب احلسن عن أبيه، قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: حني دفع الوصية إىل 

علي، اي علي أعد هلذا جوااب غدا بني يدي ذي العرش، فإين حماجك يوم القيامة بكتاب هللا، حالله 
، وعلى تبليغه من أمرتك بتبليغه، وعلى فرائض هللا كما وحرامه و حمكمه ومتشاهبه على ما أنزل هللا

أنزلت وعلى أحكامه كلها من االمر ابملعروف والنهي عن املنكر، والتحاض عليه وإحيائه مع إقامة 
حدود هللا كلها، وطاعته يف االمور أبسرها، وإقام الصالة الوقاهتا، وإيتاء الزكاة أهلها، واحلج إىل 

يف سبيله، فما أنت صانع اي علي ؟ قال: فقلت أبيب وأمي إين أرجو بكرامة هللا  بيت هللا، واجلهاد
تعاىل، ومنزلتك عنده ونعمته عليك، أن يعينين ريب عزوجل، ويثبتين فال ألقاك بني يدي هللا مقصرا 

وال متوانيا وال مفرطا وال أمعر، وجهك وقاؤه وجهي ووجوه آابئي وأمهايت. بل جتدين أبيب وامي 
را لوصيتك إن شاء هللا، وعلى طريقك ما دمت حيا حىت أقدم عليك، مث االول فاالول من مشم

ولدي غري مقصرين وال مفرطني، مث أغمي عليه صلوات هللا عليه وآله، قال: فانكببت على صدره 
ووجهه، وأان أقول واوحشتاه بعدك أبيب أنت وأمي ووحشة إبنتك وإبنيك، واطول غماه بعدك اي 
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نقطعت عن منزيل أخبار السماء، وفقدت بعدك جربئيل فال أحس به، مث أفاق صلى هللا حبييب، إ
عليه وآله. حدثين هارون بن موسى، قال: حدثين أمحد بن حممد بن عمار، قال: حدثين أبو موسى 
الضرير البجلي، عن أيب احلسن عليه السالم، قال: سألت أيب فقلت له ما كان بعد إفاقته صلى هللا 

؟ قال: دخل عليه النساء يبكني، وارتفعت االصوات وضج الناس ابلباب املهاجرون عليه 
واالنصار. قال علي عليه السالم: فبينا أان كذلك إذ نودي أين علي ؟ فأقبلت حىت دخلت إليه، 

 فانكببت عليه، فقال يل: اي أخي فهمك هللا وسددك، ووفقك 
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ك، مث قال: اي أخي إن القوم سيشغلهم عين ما يريدون وارشدك، واعانك وغفر ذنبك، ورفع ذكر 
من عرض الدنيا، وهم عليه قادرون، فال يشغلك عين ما شغلهم، فإمنا مثلك يف االمة مثل الكعبة 

نصبها هللا علما، وإمنا تؤتى من كل فج عميق، واند سحيق، وإمنا أنت العلم علم اهلدى، ونور 
بعثين ابحلق لقد قدمت إليهم ابلوعيد، ولقد اخربت رجال رجال الدين، وهو نور هللا، اي أخي والذي 

مبا افرتض هللا عليهم من حقك، وألزمهم من طاعتك فكل أجاب إليك وسلم االمر إليك، وإين 
العرف خالف قوهلم. فإذا قبضت، وفرغت من مجيع ما وصيتك به، وغيبتين يف قربي فالزم بيتك، 

واالحكام على تنزيله، مث امض ذلك على عزائمه وعلى ما  وامجع القرآن على أتليفه، والفرائض
أمرتك به، وعليك ابلصرب على ما ينزل بك منهم حىت تقدم علي. قال عيسى: فسألته وقلت: 
جعلت فداك قد أكثر الناس قوهلم يف أن النيب عليه السالم، أمر أاب بكر ابلصالة مث أمر عمر، 

الناس ولكنك اي عيسى كثري البحث عن االمور ال فأطرق عين طويال، مث قال: ليس كما ذكر 
ترضى إال بكشفها، فقلت: أبيب أنت وامي، من أسأل عما أنتفع به يف ديين، وهتتدي به نفسي 
خمافة أن أضل غريك ؟ وهل أجد أحدا يكشف يل املشكالت مثلك ؟ فقال: إن النيب صلى هللا 

فوضع رأسه يف حجره واغمي عليه، وحضرت عليه وآله ملا ثقل يف مرضه دعا عليا عليه السالم، 
الصالة فأذن هبا فخرجت عائشة فقالت: اي عمر اخرج فصل ابلناس، فقال هلا: أبوك أوىل هبا مين، 
فقالت: صدقت، ولكنه رجل لني، وأكره أن يواثبه القوم، فصل أنت، فقال هلا: بل يصلي هو، وأان 

هللا مغمى عليه، وال أراه يفيق منها، والرجل أكفيه إن وثب واثب، أو حترك متحرك، مع أن رسول 
فبادروا ابلصالة قبل أن يفيق فإنه إن  -يعين عليا عليه السالم  -مشغول به، ال يقدر أن يفارقه 
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أفاق خفت أن أيمر عليا ابلصالة، وقد مسعت مناجاته له منذ الليلة، ويف آخر كالمه يقول لعلي 
 عليه السالم: الصالة، الصالة. 
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قال: فخرج أبو بكر يصلي ابلناس، فظنوا أنه أبمر رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فلم يكرب حىت 
 -يعين العباس، رضي هللا عنه  -أفاق رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، فقال: أدعو يل عمي 

ضع على فدعى له فحمله وعلي عليه السالم، حىت أخرجاه فصلى ابلناس وإنه لقاعد، مث محل فو 
املنرب بعد ذلك فاجتمع لذلك مجيع أهل املدينة من املهاجرين واالنصار حىت برزت العواتق من 

خدورها، فبني ابك وصائح، ومسرتجع، وواجم، والنيب عليه السالم خيطب ساعة، ويسكت ساعة، 
يف فكان فيما ذكر من خطبته أن قال: اي معشر املهاجرين واالنصار، ومن حضر يف يومي هذا، و 

ساعيت هذه من االنس واجلن ليبلغ شاهدكم غائبكم، أال إين قد خلفت فيكم كتاب هللا فيه النور 
واهلدى، والبيان ملا فرض هللا تبارك وتعاىل من شئ حجة هللا عليكم وحجيت وحجة وليي. وخلفت 

ل هللا فيكم العلم االكرب، علم الدين، ونور اهلدى، وضياءه وهو علي بن أيب طالب، أال وهو حب
فاعتصموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا، واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداء فالف بني قلوبكم 
فاصبحتم بنعمته إخواان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبني هللا لكم آايته 

، فقد أوىف مبا عاهد (. أيها الناس هذا علي من أحبه وتواله اليوم، وبعد اليوم1لعلكم هتتدون( )
عليه هللا، ومن عاداه وأبغضه اليوم، وبعد اليوم جاء يوم القيامة أصم وأعمى، ال حجة له عند هللا. 

أيها الناس ال أتتوين غدا ابلدنيا تزفوهنا زفا، وأييت أهل بييت شعثا غربا مقهورين مظلومني تسيل 
إن هذا االمر له أصحاب قد مساهم هللا دماؤهم، إايكم واتباع الضاللة والشورى للجهالة، أال و 

 (. 2عزوجل يل وعرفنيهم وأبلغتكم ما أرسلت به اليكم ولكين أراكم قوما جتهلون )

 
 . )*( 23سورة االحقاف /  - 2. 103سورة آل عمران /  - 1

 
 [75 ] 
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، وكل سنة ال ترجعوا بعدي كفارا مرتدين تتاولون الكتاب على غري معرفة، وتبتدعون السنة ابالهواء
وحديث وكالم خالف القرآن فهو زور وابطل. القرآن إمام هاد، وله قائد يهدى به، ويدعو إليه، 

ابحلكمة واملوعظة احلسنة، وهو علي بن أيب طالب، وهو ويل االمر بعدي، ووارث علمي، 
. وحكميت، و سري، وعالنييت، وما ورثه النبيون قبلي، وأان وارث ومورث فال تكذبنكم أنفسكم

أيها الناس هللا هللا يف أهل بييت، وأهنم أركان الدين، ومصابيح الظالم، ومعادن العلم. علي أخي، 
ووزيري، وأميين والقائم من بعدي أبمر هللا، واملويف بذميت، وحميي سنيت، وهو أول الناس إمياان يب، 

غائبكم. أيها الناس من   وآخرهم يب عهدا عند املوت، وأوهلم لقاء إيل يوم القيامة، فليبلغ شاهدكم
كانت له تبعة فها أانذا، ومن كانت له عدة أو دين فليأت علي بن أيب طالب، فأنه ضامن له كله 

(. * * * وحكي أن معاوية بن أيب سفيان سأل عبد هللا بن العباس 1حىت ال يبقى الحد قبلي تبعة )
عباس: هيهات، عقم النساء أن أيتني  رمحة هللا عليه، عن أمري املؤمنني علي عليه السالم فقال إبن

مبثله، وهللا ما رأيت رئيسا جمراب يوزن به، ولقد رأيته يف بعض أايم صفني، وعلى رأسه عمامة بيضاء 
تربق وقد أرخى طرفيها على صدره وظهره، وكامنا عيناه سراجا كسليط، وهو يقف على كتيبة كتيبة 

ل: معاشر املسلمني إستشعروا اخلشية، وجتلببوا حىت انتهى إيل وأان يف كنف من القوم وهو يقو 
( وقلقلوا 4( واكملوا الالمة )3( فإنه أنىب للسيوف عن اهلام )2ابلسكينة، وعضوا على النواجذ )

 السيوف يف أغمادها 

 
النواجذ: مجع انجذ وهو أقصى  - 2. 34 - 29. الطرف / 284 - 482/  22البحار  - 1

 ألالمة: الدرع. )*(  - 4ة وهى الرأس. أهلام: مجع هام - 3االضراس. 

 
 [76 ] 

( وصلوا السيوف ابخلطى، 3( وانفحوا ابلظبا )2( واطعنوا لشزر )1قبل سلها، واحلضوا خلزر )
واعلموا أنكم بعني هللا، ومع ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وآله، فعاودوا الكرة، واستحيوا من 

م احلساب، وطيبوا عن أنفسكم نفسا، وامشوا إىل املوت مشيا الفر، فانه عار من االعقاب، وانر يو 
( فان الشيطان  5(، وعليكم هبذا السواد االعظم، والرواق املطنب، فاضربوا ثبجه )4سجحا )

كامن يف كسره، قد قدم للوثبة يدا، وأخر للنكوص رجال، فصمدا صمدا حىت ينجلي لكم عمود 
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( وأنشأ يقول: إذا املشكالت تصدين يل *  6كم أعمالكم )احلق، وأنتم االعلون وهللا معكم ولن يرت 
كشفت غوامضها ابلنظر وإن برقت يف خميل الظنون * عمياء ال جتتليها الفكر مقنعة بغيوب االمور 

* وضعت عليها حسام العرب معي اصمع كظىب املرهفات * افري به عن بنات السرت لسان  
ولكنين مدره االصغرين * أقيس مبا قد مضى ما غرب  كشقشقة االرحيب * أو كاحلسام اليماين الذكر

ولست ابمعة يف الرجال اسا * ئل هذا وذا ما اخلرب )االصغران القلب واللسان( مث غاب عين عليه 
السالم، مث رأيته قد أقبل وسيفه ينطف دما وهو يقرأ: )قاتلوا أئمة الكفر إهنم ال أميان هلم لعلهم 

 ىل االعمش عن عطية قال: ملا خرج عمر بن اخلطاب (. وابسناد مرفوع إ7ينتهون( )

 
انفحوا: كافحوا  - 3الشزر: اجلوانب ميينا ومشاال.  - 2اخلزر: النظر وهو عالمة الغضب.  - 1

 7. 35سورة حممد /  - 6الثبج: الوسط.  - 5السجح: السهل.  - 4وضاربوا، الظبا: السيف. 
/  2. جممع االمثال 168/  5بن أيب احلديد . شرح إ194/  6. الغدير 12سورة التوبة /  -

 . )*( 178/  2. شرح إبن ميثم 358

 
 [77 ] 

إىل الشام وكان العباس بن عبد املطلب معه يسايره، فكان من يستقبله ينزل فيبدأ ابلعباس فيسلم 
االمر  عليه يقدر الناس إنه هو اخلليفة جلماله وهبائه، وهيبته، فقال عمر: لعلك تقدر إنك أحق هبذا

مين ؟ فقال له العباس بن عبد املطلب: أحق به مين ومنك من خلفناه ابملدينة، فقال عمر: ومن 
(. 1ذاك ؟ قال: من ضربنا بسيفه حىت قادان إىل االسالم )يعين أمري املؤمنني عليا عليه السالم( )

هللا بن أمحد بن حدثين أبو حممد هارون بن موسى، قال: حدثين أبو احلسن حممد بن أمحد بن عبيد 
عيسى بن املنصور، قال: حدثين أبو موسى عيسى بن أمحد بن عيسى بن املنصور، قال: حدثين 

احلسن بن علي بن حممد ابن علي بن موسى بن جعفر عليهم السالم، قال: حدثين أيب علي قال: 
قال:  حدثين أيب حممد قال: حدثين أيب علي، قال: حدثين أيب موسى، قال: حدثين أيب جعفر،

حدثين أيب حممد، قال: حدثين أيب علي، قال: حدثين أيب احلسني بن علي، عن أبيه أمري املؤمنني 
عليهم السالم، والصالة، قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله: اي علي مثلكم يف الناس مثل 

م ورفض سفينة نوح، من ركبها جنا ومن ختلف عنها غرق، فمن أحبكم اي علي جنا، ومن أبغضك
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حمبتكم هوى يف النار. ومثلكم اي علي مثل بيت هللا احلرام، من دخله كان آمنا فمن أحبكم و 
واالكم كان آمنا من عذاب النار، ومن أبغضكم ألقي يف النار اي علي )وهلل على الناس حج البيت 

من كان مريضا ( ومن كان له عذر فله عذره، ومن كان فقريا فله عذره، و 2من استطاع إليه سبيال( )
فله عذره، وان هللا ال يعذر غنيا، وال فقريا، وال مريضا، وال صحيحا، وال أعمى، وال بصريا يف 

 (. 3تفريطه يف مواالتكم وحمبتكم )

 
 2مستدرك الصحيحني  - 3. 97سورة آل عمران /  - 2. 87و  83/  2فضائل اخلمسة  - 1
هبذا الشأن أبلفاظ شىت، وتعابري خمتلفة.  . وقد تواترت أحاديث20. ذخائر العقىب / 343 /

 . )*( 66و  64و  87و  83/  2وأسانيد كثرية جتدها يف كتاب فضائل اخلمسة 

 
 [78 ] 

وهبذا االسناد عن أيب حممد مرفوعا إىل احلسن بن علي عليهما السالم، قال: حدثين أمري املؤمنني 
وآله، ودعا الناس يف مرضه، فقال: من يقضي عليه السالم، قال: دعاين رسول هللا صلى هللا عليه 

عين ديين وعدايت وخيلفين يف أهلي واميت من بعدي ؟ فكف الناس عنه، وانتدبت له، فضمنت 
ذلك، فدعا يل بناقته العضباء، وبفرسه املرجتز، وببغلته، ومحاره، وسيفه، وذي الفقار، وبدرعه ذات 

فقد عصابة كان يشد هبا بطنه يف احلرب، فأمرهم أن الفضول، ومجيع ما كان حيتاج إليه يف احلرب، ف
يطلبوها ودفع ذلك إيل مث قال: اي علي اقبضه يف حيايت لئال ينازعك فيه أحد بعدي، مث أمرين 

(. وذكر ان بعض عمال أمري املؤمنني عليه السالم أنفذ إليه يف عرض ما أنفذ 1فحولته إىل منزيل )
ن عليه السالم يفرق كل شئ حيمل إليه من مال الفئ لوقته من حياته مال الفئ قطفا غالظا، وكا

وال يؤخره، وكانت هذه القطف قد جائته مساء، فأمر بعدها و وضعها يف الرحبة ليفرقها من الغد، 
فلما أصبح عدها فنقصت واحدة فسأل عنها فقيل له: أن احلسن بن علي عليهما السالم، 

فهرول عليه السالم مغضبا إىل منزل احلسن بن علي عليهما إستعارها يف ليلته على أن يردها اليوم، 
السالم وهو يهمهم وكان من عادته أن يستأذن على منزله إذا جاء. فهجم بغري إذن فوجد القطيفة 
يف منزله فأخذ بطرفها جيرها وهو يقول: النار اي أاب حممد، النار النار اي أاب حممد، النار حىت خرج هبا 
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ض العمال أيضا محل إليه يف مجلة اجلباية، حبات من اللؤلؤ فسلمها إىل بالل (. وذكروا أن بع2)
 وهو خازنه على بيت املال، إىل أن ينضاف إليها غريها، 

 
هذا احلديث  - 2. 168/  1بصورة مفصلة. علل الشرائع /  456/  22حبار االنوار  - 1

رفني عن أهل البيت عليهم السالم والذي يليه غري صحيح، وأنه من املوضوعات ومن دسائس املنح
الن االمامية تعتقد أن االئمة صلوات هللا عليهم فوق مستوى البشر، وأهنم منزهون عن كل ما 

يزري بذلك املقام الطافح ابلعظمة القدسية، وعلى هذا االساس فما نقرأه يف احلديثني ينايف تلك 
لغريب أن الشريف الرضي سجل اخلربين من العظمة اآلهلية ويصادم ما تقتضيه حقائقهم املقدسة، وا

 دون تعقيب. )*( 

 
 [79 ] 

ويفرقها فدخل يوما إىل منزله فوجد يف أذن إحدى بناته االصاغر حبة من تلك احلبات، فلما رآها 
إهتمها ابلسرقة فقبض على يدها، وقال: وهللا لئن وجب عليك حد القيمن فيك، فقالت اي أمري 

رنيها ليفرحين هبا إىل أن تفرق مع أخواهتا، فجذهبا إىل بالل جذاب عنيفا وهو املؤمنني. إن بالال أعا
مغضب، فسأله عن صدق قوهلا فقال: هو كما ذكرت اي أمري املؤمنني، فقال: وهللا ال وليت يل 

عمار أبدا وخلى يد اجلارية. والصحيح، أن صاحب هذه القصة، كان إبن أيب رافع وهو الذي كان 
(. وقال عليه السالم يوما على منرب الكوفة: من يشرتي مين سيفي هذا، ولو ان 1على بيت ماله )

(. وأعطته 2يل قوت ليلة ما بعته، وغلة صدقته تشتمل حينئذ على أربعني ألف دينار يف كل سنة )
عليه السالم اخلادم يف بعض الليايل قطيفة فانكر دفأها، فقال: ما هذه ؟ فقال اخلادم: هذه من 

(. وقال عليه السالم يف يوم وهو 3قة فألقاها، قال عليه السالم: اصردمتوان بقية ليلتنا )قطف الصد
خيطب: معاشر الناس إين تقلدت أمركم هذا، فوهللا ما حليت منه بقليل وال كثري، إال قارورة من 

(. قال: ودهقان ابلضم فاستفيدت منه عليه 4دهن طيب أهداها إيل دهقان من بعض النواحي )
 الم. وملا قبض عليه السالم خطب الناس احلسن بن علي عليهما السالم فقال: الس
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كيف يتفق هذا اخلرب املوضوع مع ثناء أهل البيت عليهم السالم على بالل بن رابح، وانه   - 1
 - 2يشفع ملؤمين احلبشة وقد إتفق علماؤان االعالم على إطرائه وتوثيقه ورسوخ قوة االميان فيه. 

/  2انساب االشراف  - 3. نقال عن البالذري، وفضائل أمحد. 72/  2شهر اشوب  مناقب ابن
بسنده عن ايب عمرو بن  81/  1حلية االولياء  - 4. 108/  2ومناقب ابن شهر آشوب  117

 . )*( 401/  6. كنز العمال 53/  9العالء. وج 

 
 [80 ] 

يف حلم وال علم، وما ترك من صفراء  لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه االولون، وال يدركه اآلخرون
وال بيضاء، وال دينارا، وال درمها، وال عبدا، وال أمة، اال سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن 
يبتاع هبا خادما الهله، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يعطيه الراية فال يرجع حىت يفتح 

رت النخعي قال: رأيت أمري املؤمنني عليا عليه السالم، وأان (. وروي عن موىل لبين االش1هللا عليه )
غالم وقد أتى السوق ابلكوفة فقال: لبعض ابعة الثياب أتعرفين ؟ قال: نعم أنت أمري املؤمنني، 
فتجاوزه وسأل آخر فأجاب مبثل ذلك إىل أن سأل واحدا فقال: ما أعرفك فاشرتى منه قميصا 

كسا علي بن أيب طالب(، وإمنا ابتاع عليه السالم ممن ال يعرفه فلبسه مث قال: )احلمد هلل الذي  
 (. 2خوفا من احملاابة يف إرخاص ما ابتاعه )

 
. اتريخ 6/  2. العقد الفريد 127/  1. االمامة والسياسة 7/  2مجهرة خطب العرب  - 1

 . )*( 169/  2مناقب ابن شهر اشوب  - 2. 91/  6الطربي 

 
 [81 ] 

اايه عليه السالم، وجواابت املسائل اليت سئل عنها إبسناد مرفوع إىل أيب عبد هللا املنتخب من قض
صلى هللا عليه وآله  -جعفر بن حممد الصادق عليهما السالم، أن ثورا قتل محارا، على عهد النيب 

فرفع ذلك إليه وهو يف اانس من أصحابه فيهم أبو بكر، وعمر، فقال اي أاب بكر، إقض  -وسلم 
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. فقال: اي رسول هللا هبيمة قتلت هبيمة، ما عليها شئ. فقال: اي عمر، إقض بينهم. فقال: بينهم
مثل قول أيب بكر. فقال: اي علي إقض بينهم. فقال: نعم ايرسول هللا، إن كان الثور دخل على 

احلمار يف مسرتاحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان احلمار دخل على الثور يف مسرتاحه فال ضمان 
(. قال: فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وآله يده إىل السماء وقال: احلمد هلل الذي جعل 1م )عليه

عليه  -قال: قضى أمري املؤمنني  -عليه السالم  -(. وعنه 2مين من يقضي بقضاء النبييىن )
بقضية ما قضى هبا أحد كان قبله، وكانت أول قضية قضى هبا بعد رسول هللا صلى هللا  -السالم 

ليه وآله وسلم، وذلك أنه ملا قبض رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم، وأفضى االمر إىل أيب ع
بكر، أتى برجل قد شرب اخلمر، فقال له أبو بكر: أشربت اخلمر ؟ قال: نعم قال ومل شربتها ؟ 

 وهي حمرمة، قال: اين أسلمت، ومنزيل بني ظهراين قوم 

 
بسنده إىل  354/  2مناقب إبن شهراشوب  - 2. 169/  2مناقب إبن شهرآشوب  - 1

/  2. فضائل اخلمسة 73. الصواعق احملرقة / 71مصعب بن سالم بلفظ آخر. نور االبصار / 
303 )*( . 

 
 [82 ] 

يشربون اخلمر ويستحلوهنا، ومل أعلم أهنا حرام، فأجتنبها. قال: فالتفت أبو بكر إىل عمر فقال: ما 
الرجل ؟ فقال: معضلة وأبو حسن هلا. فقال أبو بكر: اي غالم ادع  تقول اي أاب حفص يف أمر هذا

عليا، فقال عمر: بل يؤتى احلكم يف بيته، فأتوه وعنده سلمان، فأخربوه بقصة الرجل واقتص عليه 
الرجل قصته، فقال علي عليه السالم: اليب بكر: ابعث معه من يدور به على جمالس املهاجرين 

ليه آية التحرمي فليشهد عليه، وإن مل يكن أحد تال عليه آية التحرمي فال واالنصار، فمن كان تال ع
شئ عليه. قال: ففعل أبو بكر ابلرجل ما قاله عليه السالم، فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله، 

فقال سلمان لعلي عليه السالم: لقد أرشدهتم، فقال عليه السالم: إمنا أردت أن أجدد أتكيد هذه 
: )افمن يهدى إىل احلق احق أن يتبع ام من ال يهدي إال ان يهدى فمالكم كيف اآلية يف وفيهم

(. أبو أيوب املدين، عن حممد بن أيب عمري، عن عمر بن يزيد، عن أيب املعلى، عن أيب 1حتكمون( )
عبد هللا عليه السالم، قال: أتى عمر إبمراة قد تعلقت برجل من االنصار، وكانت هتواه ومل تقدر له 
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حيلة، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثياهبا وبني فخذيها، على 
مث جاءت إىل عمر فقالت اي أمري املؤمنني: إن هذا الرجل أخذين يف موضع كذا ففضحين، قال: 

جالس، فجعل االنصاري حيلف ويقول: اي  -فهم عمر أن يعاقب االنصاري، وعلي عليه السالم 
تثبت يف أمري. فلما أكثر من هذا القول، قال عمر: اي أاب احلسن ما ترى فنظر علي  أمري املؤمنني

عليه السالم إىل بياض على ثوب املرأة وبني فخذيها فاهتمها أن تكون إحتالت لذلك. فقال: آتوين 
مباء حار قد اغلي غليا شديدا، ففعلوا فلما أيت ابملاء أمرهم فصبوه على موضع البياض فاشتوى 

 البياض فأخذه عليه السالم، فألقاه إىل  ذلك

 
 . )*( 190/  1. االرشاد 356/  2. إبن شهراشوب 35سورة يونس /  - 1

 
 [83 ] 

فيه فلما عرف الطعم ألقاه من فيه، مث أقبل على املرأة فسأهلا حىت أقرت بذلك، ودفع هللا عن 
(. وإبسناد مرفوع إىل عاصم 1لسالم )االنصاري عقوبة عمر أبمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه ا

بن ضمرة السلويل، قال: مسعت غالما ابملدينة على عهد عمر بن اخلطاب، وهو يقول: اي أحكم 
احلاكمني أحكم بيين، وبني امي، فقال له عمر: اي غالم مل تدعو على أمك ؟ فقال: اي أمري املؤمنني 

ترعرعت، وعرفت اخلري من الشر ومييين من مشايل إهنا محلتين يف بطنها تسعا، وأرضعتين حولني فلما 
طردتين وانتفت مين وزعمت أهنا ال تعرفين. فقال عمر أين تكون املرأة ؟ قال: يف سقيفة بين فالن. 

فقال عمر علي أبم الغالم، قال: فأتوا هبا مع أربعة إخوة هلا يف قسامة يشهدون هلا اهنا ال تعرف 
ظلوم غشوم، يريد أن يفضحها يف عشريهتا و أن هذه اجلارية من  الصيب، وان هذا الغالم غالم مدع

قريش، مل تتزوج قط، وأهنا خبامت رهبا، فقال عمر: اي غالم ما تقول ؟ فقال: اي أمري املؤمنني، هذه 
وهللا امي، محلتين تسعا، وأرضعتين حولني، فلما ترعرعت، وعرفت اخلري والشر ومييين من مشايل، 

و زعمت أهنا ال تعرفين. فقال عمر: اي هذه ما يقول الغالم ؟ قالت اي أمري  طردتين وانتفت مين
املؤمنني و الذي احتجب ابلنور وال عني تراه وحق حممد وما ولد، ما أعرفه وال أدري اي الناس هو، 

وإنه غالم مدع يريد أن يفضحين يف عشرييت، وأان جارية من قريش مل أتزوج قط، واين خبامت ريب. 
مر: ألك شهود ؟ فقالت: نعم هؤالء، فتقدم القسامة فشهدوا أن هذا الغالم مدع يريد أن فقال ع
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يفضحها يف عشريهتا، وأن هذه جارية من قريش مل تتزوج قط، وأهنا خبامت رهبا، فقال عمر: خذوا بيد 
الغالم فانطلقوا به إىل السجن حىت نسأل عن الشهود، فإن عدلت شهادهتم جلدته حد املفرتي، 

 أخذ بيد الغالم لينطلق به ايل السجن، فتلقاهم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم، يف ف

 
 . )*( 210/  1. االرشاد 367/  2. ابن شهراشوب 126/  6الغدير  - 1

 
 [84 ] 

 بعض الطريق، فنادى الغالم: اي ابن عم رسول هللا اين غالم مظلوم، وأعاد عليه الكالم الذي كلم به
عمر، مث قال: وهذا عمر قد أمر يب إىل احلبس. فقال علي عليه السالم: ردوه فلما ردوه قال هلم 

عمر: أمرت به إىل السجن فرددمتوه إيل، فقالوا اي أمري املؤمنني: أمران علي بن أيب طالب برده 
ه السالم، إليك، و مسعناك تقول ال تعصوا لعلي أمرا، فبيناهم كذلك إذ أقبل أمري املؤمنني علي

فقال: علي ابم الغالم فأتوا هبا، فقال عليه السالم: اي غالم ما تقول ؟ فأعاد عليه الكالم، فقال 
عليه السالم لعمر: أأتذن يل يف أن اقضي بينهما ؟ فقال عمر: اي سبحان هللا وكيف ال، وقد مسعت 

(. فقال 1يه السالم )رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يقول: أعلمكم علي بن أيب طالب عل
عليه السالم للمرأة: اي هذه ألك شهود ؟ قالت: نعم فتقدم القسامة فشهدوا ابلشهادة االوىل، 

فقال أمري املؤمنني عليه السالم: وهللا القضني بينكم اليوم بقضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه، 
فقالت: نعم هؤالء إخويت، فقال  علمنيها رسول هللا صلى هللا عليه و آله، مث قال هلا: ألك ويل ؟

الخوهتا: أمري فيكم وفيها جائز ؟ قالوا: نعم اي ابن عم رسول هللا، أمركم فينا وىف اختنا جائز، 
فقال أمري املؤمنني عليه السالم: اشهد هللا واشهد أمري املؤمنني )يعين عمر( وأشهد من حضر من 

على أربع مائة درهم، واملهر من مايل. اي قنرب املسلمني أين قد زوجت هذه املرأة من هذا الغالم 
علي ابلدارهم، فأاته قنرب هبا، فصبها يف يد الغالم، مث قال: خذها فصبها يف حجر إمرأتك، وال أتتنا 

اال وبك أثر العرس )يعىن الغسل(، فقام الغالم فصب الدراهم يف حجر املرأة مث تلببها فقال هلا: 
ار، اي ابن عم رسول هللا، تريد أن تزوجين من ولدي هذا، وهللا ولدي قومي فنادت املرأة، النار الن

 زوجين إخويت هجينا فولدت منه هذا الغالم، فلما ترعرع وشب أمروين أن أنتفي منه، وأطرده و 
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 3قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: أعلم أميت من بعدي علي بن أيب طالب. الغدير  1 -
 . )*( 43/  1. مقتل اخلوارزمي 49. مناقب اخلوارزمي / 153/  6. كنز العمال 96 /

 
 [85 ] 

هذا وهللا إبين، وفؤادي يتحرق أسفا على ولدي، قال: مث أخذت بيد الغالم وانطلقت واندى عمر: 
(. * * * وإبسناد مرفوع قال: بينا رجالن جالسان يف دهر عمر بن 1واعمراه لوال علي هللك عمر )

هبما رجل مقيد، وكان عبدا، فقال أحدمها: إن مل يكن يف قيده كذا وكذا فامرأته اخلطاب إذ مر 
طالق ثالاث، فقال اآلخر إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثالاث، قال: فذهبا إىل موىل العبد فقاال: 
 إان قد حلفنا على كذا وكذا فحل قيد غالمك حىت نزنه، فقال موىل الغالم: إمرأته طالق إن حللت

قيد غالمي، قال فارتفعوا إىل عمر فقصوا عليه القصة، فقال مواله أحق به إذهبوا فاعتزلوا 
نساءكم، فقالوا إذهبوا بنا إىل علي بن أيب طالب عليه السالم، لعله أن يكون عنده يف هذا شئ 

شد فيه فأتوه عليه السالم فقصوا عليه القصة، فقال ما أهون هذا مث دعا جبفنة وأمر بقيد الغالم ف
خيط وأدخل رجليه والقيد يف اجلفنة، مث صب املاء عليه حىت إمتالت مث قال: ارفعوا القيد فرفع 

القيد حىت أخرج من املاء مث دعا بزبر احلديد فأرسلها يف املاء حىت تراجع املاء إىل موضعه حني كان 
نني عليه السالم، كان إذا قطع (. وروي ان أمري املؤم2القيد فيه مث قال: زنوا هذا احلديد فإنه وزنه )

اليد قطع أربع أصابع و ترك الكف، والراحة، واالهبام، وإذا أراد قطع الرجل قطعها من الكعب 
وترك العقب، فقيل له: مل هذا اي أمري املؤمنني ؟ قال: اين الكره أن تدركه التوبة فيحتج علي عند 

 (. 3) هللا إين مل أدع له من كرائم بدنه ما يركع به ويسجد

 
هذا احلديث واضرابه من القضااي اليت امجعت العامة واخلاصة على صحته، وجاء يف كتب  - 1

الفريقني مما يثبت جهل عمر وقصوره يف العلم إىل جانب اعرتافه وتصرحيه بفضل سيدان امري 
 487/  9. البحار 361/  2. مناقب ابن شهراشوب 104/  6املؤمنني عليه السالم. الغدير 

املصدر  - 3. 59. قضاوهتاى امري املؤمنني )ع( / 323 - 38/  6الغدير  - 2طبعة القدمية. ال
 السابق. )*( 
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 [86 ] 

وروي عن أيب عبد هللا عليه السالم أنه قال: ادعى على عهد أمري املؤمنني عليه السالم رجالن كل 
وجعل كوتني قريبة إحدامها من واحد على صاحبه أنه مملوكه، ومل يكن هلما بينة، فبىن هلما بيتا 

االخرى، وأدخلهما البيت وأخرج رأسيهما من الكوتني، وقال لقنرب: قم عليهما ابلسيف فإذا قلت 
لك إضرب عنق اململوك فافزعهما وال تضربن أحدا منهما، مث قال له: إضرب عنق اململوك فهز 

فدفع الذي أدخل رأسه إىل  قنرب السيف فأدخل أحدمها رأسه وبقى رأس اآلخر خارجا من الكوة
(. وعنه عليه السالم قال: كان صبيان يف زمن علي عليه 1صاحبه، وقال له: إذهب فانه مملوكك )

السالم يلعبون أبحجار هلم، فرمى أحدهم حبجره فأصاب رابعية صاحبه، فرفع ذلك إىل أمري 
رأ عنه القصاص مث قال عليه املؤمنني عليه السالم، فأقام الرامي البينة أنه قال: حذار حذار، فد

(. ويف خرب مرفوع قال، ملا رفع أمري املؤمنني عليه السالم يده من 2السالم: قد أعذر من حذر )
غسل رسول هللا صلى هللا عليه وآله أتته أنباء السقيفة، فقال: ما قالت االنصار ؟ قالوا قالت: منا 

يهم أبن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وصى أمري ومنكم أمري، قال عليه السالم: فهال احتججتم عل
أبن حيسن إىل حمسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم، قالوا: وما يف هذا من حجة عليهم ؟ فقال عليه 
السالم: لو كانت االمارة فيهم مل تكن الوصية هبم، مث قال عليه السالم: فماذا قالت قريش ؟ 

آله، فقال عليه السالم: إحتجوا ابلشجرة قالوا: احتجت أبهنا شجرة الرسول صلى هللا عليه و 
 (. 3وأضاعوا الثمرة )

 
. 184/  2شرح ابن ميثم البحراين  - 3. 164/  3شرح حممد عبده  - 2نفس املصدر.  - 1

 . )*( 3/  6شرح ابن ايب احلديد 

 
 [87 ] 

قال: أتى إبن من جواابت املسائل اليت سئل عليه السالم عنها إبسناد مرفوع إىل االصبغ بن نباته 
الكواء أمري املؤمنني عليه السالم، وكان معنتا يف املسائل فقال له: اي أمري املؤمنني خربين عن هللا 

عزوجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى ؟ فقال أمري املؤمنني عليه السالم قد كلم هللا مجيع 
ن الكواء ومل يعرفه فقال: وكيف  خلقه برهم وفاجرهم، وردوا عليه اجلواب، قال: فثقل ذلك على إب
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كان ذلك ؟ فقال: أوما تقرأ كتاب هللا تعاىل إذ يقول لنبيه عليه السالم: )وإذا أخذ ربك من بين 
( فقد أمسعهم كالمه 1آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى( )

قالوا بلى، وقال هلم: )إين أان هللا ال إله اال  وردوا عليه اجلواب كما تسمع يف قول هللا اي ابن الكواء،
أان وأان الرمحن الرحيم( فأقروا له ابلطاعة والربوبية، وميز الرسل واالنبياء واالوصياء، وأمر اخللق 
بطاعتهم فأقروا بذلك يف امليثاق و أشهدهم على أنفسهم، وأشهد املالئكة عليهم أن تقولوا يوم 

(. قال السيد الرضي أبو احلسن: وهلذه اآلية أتويل ليس هذا 2لني )القيامة إان كنا عن هذه غاف
املوضع كشف جليته وبيان حقيقته. وسأله عليه السالم رجل من اليهود، فقال: أين كان هللا تعاىل 

 من قبل أن 

 
. تفسري 142/  3. تفسري الدر املنثور 497/  1جممع البيان  - 2. 172سورة االعراف /  - 1

 . )*( 114 / 9الطربي 

 
 [88 ] 

خيلق السماوات واالرض ؟ فقال عليه السالم: أين سؤال عن مكان، وكان هللا وال مكان. فقطعه يف 
 (. 1أوجز كلمة )

 
 . )*( 160/  1شرح حممد عبده  - 1

 
 [89 ] 

ومن مسائل سأله عنها إبن الكواء فقال: كم بني املشرق واملغرب ؟ قال عليه السالم: مسريه يوم 
مطرد للشمس. وهذا أخصر كالم يكون وأبلغه. وإبسناد مرفوع قال: إجتمع نفر من الصحابة على 

ابب عثمان بن عفان فقال كعب االحبار: وهللا لوددت أن أعلم أصحاب حممد عندي الساعة 
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فأسأله عن أشياء ما أعلم أحد على وجه االرض يعرفها ما خال رجال أو رجلني إن كاان، قال: فبينا 
كذلك إذ طلع علي بن أيب طالب عليه السالم، قال: فتبسم القوم. قال: فكأن عليا عليه   حنن

السالم دخله من ذلك بعض الغضاضة، فقال هلم: لشئ ما تبسمتم ؟ فقالوا: لغري ريبة وال أبس اي 
هلم: وما  أاب احلسن إال أن كعبا متىن امنية فعجبنا من سرعة إجابة هللا له يف أمنيته، فقال عليه السالم

ذاك ؟ قالوا: متىن أن يكون عنده أعلم أصحاب حممد عليه السالم ليسأله عن أشياء زعم أنه ال 
يعرف أحدا على وجه االرض يعرفها، قال فجلس عليه السالم، مث قال: هات اي كعب مسائلك. 

 قولنا فقال: اي أاب احلسن أخربين عن أول شجرة اهتزت على وجه االرض ؟ فقال عليه السالم: يف
أو يف قولكم ؟ فقال: بل أخربان عن قولنا وقولكم، فقال عليه السالم: تزعم اي كعب أنت 

وأصحابك إهنا الشجرة اليت شق منها السفينة قال كعب: كذلك نقول فقال عليه السالم: كذبتم اي  
ها وأكل من كعب ولكنها النخلة اليت أهبطها هللا تعاىل مع آدم عليه السالم من اجلنة، فاستظل بظل

 مثرها. 

 
 [90 ] 

هات اي كعب: فقال اي أاب احلسن أخربين عن أول عني جرت على وجه االرض، فقال عليه السالم: 
يف قولنا أو يف قولكم ؟ فقال كعب: أخربين عن االمرين مجيعا، فقال عليه السالم: تزعم أنت 

ك نقول، قال: كذبتم اي كعب وأصحابك أهنا العني اليت عليه صخرة بيت املقدس، قال كعب: كذل
ولكنها عني احليوان وهي اليت شرب منها اخلضر فبقى يف الدنيا. قال عليه السالم هات اي كعب: 

قال أخربين اي أاب احلسن عن شئ من اجلنة يف االرض فقال عليه السالم: يف قولنا أو يف قولكم، 
ابك انه حجر أنزله هللا من اجلنة فقال: عن االمرين مجيعا، فقال عليه السالم: تزعم أنت وأصح

أبيض فاسود من ذنوب العباد، قال كذلك نقول، قال: كذبتم اي كعب ولكن هللا أهبط البيت من 
لؤلؤة بيضاء، جوفاء من السماء إىل االرض فلما كان الطوفان رفع هللا البيت وبقى أساسه. هات اي  

 عشرية له، وعمن ال قبلة له، قال: اما كعب، قال: أخربين اي أاب احلسن عمن ال أب له، وعمن ال
من ال أب له فعيسى عليه السالم، وأما ال عشرية له فآدم عليه السالم، واما من ال قبلة له فهو 
البيت احلرام، هو قبلة وال قبلة هلا. هات اي كعب فقال: أخربين اي أاب احلسن عن ثالثة أشياء مل 

ه السالم له: هي عصا موسى عليه السالم، و انقة مثود ترتكض يف رحم ومل خترج من بدن، فقال علي
وكبش إبراهيم. مث قال هات اي كعب، فقال: اي أاب احلسن بقيت خصلة فإن أنت أخربتين هبا فأنت 
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أنت، قال هلمها اي كعب قال: قرب سار بصاحبه، قال: ذلك يونس بن مىت إذ سجنه هللا يف بطن 
فر حممد بن علي الباقر عليهما السالم، قال: قدم أسقف (. وإبسناد مرفوع إىل أيب جع1احلوت )

 جنران على عمر بن اخلطاب فقال اي أمري املؤمنني: إن أرضنا ابردة 

 
نقال عن تفسري علي بن ابراهيم القمي. فضا وهتاى أمري املؤمنني /  482/  2سفينة البحار  - 1

250 )*( . 
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ضامن خلراج أرضي أمحله إليك يف كل عام كمال، فكان يقدم سديدة املؤونة ال حتمل اجليش، وأان 
هو ابملال بنفسه، ومعه أعوان له حىت يوفيه بيت املال، ويكتب له عمر الربائة. قال: فقدم االسقف 

ذات عام، وكان شيخا مجيال فدعاه عمر إىل هللا، وإىل دين رسول هللا صلى هللا عليه وآله، وأنشأ 
صري إليه املسلمون من النعيم والكرامة، فقال له االسقف: اي عمر أنتم يذكر فضل االسالم وما ي

تقرؤن يف كتابكم أن هلل جنة عرضها كعرض السماء واالرض، فأين تكون النار ؟ قال: فسكت 
عمر، ونكس رأسه، فقال أمري املؤمنني عليه السالم، و كان حاضرا: أجب هذا النصراين. فقال له 

عليه السالم، له: اي أسقف جنران أان أجيبك أرأيت إذا جاء النهار أين  عمر: بل أجبه أنت، فقال
يكون الليل، وإذا جاء الليل أين يكون النهار ؟ فقال االسقف: ما كنت أرى أن أحدا جييبين عن 
هذه املسألة. مث قال: من هذا الفىت اي عمر ؟ قال عمر: هذا علي بن أيب طالب خنت رسول هللا 

له وإبن عمه، وأول مؤمن معه، هذا أبو احلسن واحلسني عليهما السالم. قال صلى هللا عليه وآ
االسقف: أخربين اي عمر عن بقعة يف االرض طلعت فيها الشمس ساعة، ومل تطلع فيها قبلها وال 

بعدها ؟ قال له عمر: سل الفىت فقال أمري املؤمنني: أان اجيبك، هو البحر حيث انفلق لبين 
س فيه ومل تقع فيه قبله وال بعده، قال االسقف: صدقت ايفىت. مث قال اسرائيل فوقعت الشم

االسقف: اي عمر أخربين عن شئ يف أيدي أهل الدنيا شبيه بثمار أهل اجلنة ؟ فقال: سل الفىت. 
فقال عليه السالم أان أجيبك: هو القرآن جيتمع أهل الدنيا عليه فيأخذون منه حاجتهم، وال ينتقص 

ر اجلنة. قال االسقف: صدقت ايفىت. مث قال االسقف اي عمر: أخربين هل منه شئ وكذلك مثا
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للسماوات من أبواب ؟ فقال له عمر: سل الفىت. فقال عليه السالم: نعم اي أسقف، هلا أبواب 
 فقال: ايفىت، هل 

 
 [92 ] 

سقف: لتلك االبواب من أقفال ؟ فقال عليه السالم: نعم اي أسقف، أقفاهلا الشرك ابهلل قال اال
صدقت ايفىت. فما مفتاح تلك االقفال ؟ فقال عليه السالم: شهادة ان ال إله إال هللا، ال حيجبها 

شئ دون العرش فقال: صدقت ايفىت. مث قال االسقف اي عمر: أخربين عن أول دم وقع على وجه 
أما حنن االرض اي دم كان ؟ فقال: سل الفىت: فقال عليه السالم: أان أجيبك، اي أسقف جنران، 

فال نقول كما تقولون أنه دم ابن آدم الذى قتله اخوه ليس هو كما قلتم، ولكن أول دم وقع على 
وجه االرض مشيمة حواء حني ولدت قابيل بن آدم، قال االسقف صدقت ايفىت. مث قال االسقف: 

ؤمنني عليه بقيت مسألة واحدة أخربين أنت اي عمر أين هللا تعاىل ؟ قال: فغضب عمر، فقال أمري امل
السالم: أان اجيبك وسل عما شئت، كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وآله ذات يوم، أاته ملك 
فسلم فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وآله: من أين ارسلت ؟ قال: من سبع مسوات من عند 

ضني من عند ريب، مث أاته ملك آخر فسلم فقال له رسول هللا: من أين ارسلت ؟ فقال: من سبع أر 
ريب، مث أاته ملك آخر فسلم فقال له رسول هللا: من أين ارسلت ؟ قال: من مشرق الشمس من 
عند ريب، مث أاته ملك آخر فقال له رسول هللا: من أين ارسلت ؟ فقال: من مغرب الشمس من 

لعليم. قال عند ريب، فاهلل هاهنا، و هاهنا، وهاهنا، يف السماء إله، ويف االرض إله، وهو احلكيم ا
 (. 1أبو جعفر: معناه من ملكوت ريب يف كل مكان، وال يعزب عن علمه شئ تبارك وتعاىل )

 
. زين الفىت يف شرح سورة هل أتى )خ(. قضاوهتاى امري املؤمنني )ع( / 242/  6الغدير  - 1

282 )*( . 
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ام بقضاء من هللا وقدره، بعد  ومن مجلة كالمه عليه السالم للشامي ملا سأله أكان مسريه إىل الش
كالم طويل هذا خمتاره: إن هللا سبحانه أمر عباده ختيريا، وهناهم حتذيرا، فكلف يسريا، ومل يكلف 

عسريا، وأعطى على القليل كثريا ومل يعص مغلواب، ومل يطع مكرها، ومل يرسل االنبياء لعبا، ومل ينزل 
و ما بينهما ابطال )ذلك ظن الذين كفروا فويل الكتاب للعباد عبثا، وال خلق السموات واالرض 

 (. 1للذين كفروا من النار( )

 
 . )*( 278/  5. شرح إبن ميثم البحراين 120االرشاد /  - 1
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ومن كالمه عليه السالم القصري يف فنون البالغة، واملواعظ والزهد، واالمثال ولو مل يكن يف هذا 
الفصل لكفى به فائدة. قال عليه السالم: خذ احلكمه أىن أتتك الكتاب سوى ما أوردانه من هذا 

فإن احلكمة تكون يف صدر املنافق، فتلجلج يف صدره حىت خترج فتسكن إىل صواحبها يف صدر 
(. وقال عليه السالم: اهليبة خيبة، والفرصة متر مر السحاب، واحلكمة ضالة املؤمن فخذ 1املؤمن )

. وقال عليه السالم: اوصيكم خبمس لو ضربتم إليها آابط االبل  (2احلكمة ولو من أهل النفاق )
كانت لذلك أهال، ال يرجون أحد منكم اال ربه. وال خيافن إال ذنبه. وال يستحيني أحد إذا سئل 

عما ال يعلم أن يقول ال أعلم. وال يستحيني أحد إذا مل يعلم الشئ أن يتعلمه. وعليكم ابلصرب فإن 
(. 2رأس من اجلسد، وال خري يف جسد ال رأس معه، وال يف إميان ال صرب معه )الصرب من االميان كال

عليه السالم  -وقال االصمعي: أتى رجل أمري املؤمنني عليه السالم، فأفرط يف الثناء عليه، فقال 
 (. 3وكان له متهما: أان دون ما تقول، وفوق ما يف نفسك ) -

 
االرشاد  - 3املصدر السابق.  - 2. 229/  18يد . ابن أيب احلد281/  5شرح إبن ميثم  - 1
 . )*( 232/  18. إبن أيب احلديد 282/  5. شرح، إبن ميثم 157 /
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وقال عليه السالم: قيمة كل امرئ ما حيسنه. قال السيد الرضي أبو احلسن رضي هللا عنه: وهذه 
(. 2م: السيف أبقى عددا وأكثر ولدا )(. وقال عليه السال1الكلمة ال قيمة هلا وال كالم يوزن هبا )

(. وقال عليه السالم: رأي الشيخ 3وقال عليه السالم: من ترك قول " ال أدري " اصيبت مقالته )
(. وقال عليه السالم: وقد مسع رجال من 4أحب إيل من جلد الغالم. ويروى من مشهد الغالم )

(. وقال عليه السالم: 5يف شك )احلرورية يتهجد بصوت حزين. نوم على يقني خري من صالة 
( وقال 6إعقلوا اخلرب إذا مسعتموه عقل رعاية، ال عقل رواية، فإن رواة العلم كثري ورعاته قليل )

عليه السالم، وقد مسع رجال يقول: إان هلل وإان إليه راجعون: اي هذا إن قولنا: إان هلل إقرار منا 
. وكان ابن عباس رضي هللا عنه يقول: ما انتفعت 7 ابمللك. وقولنا إليه راجعون إقرار منا ابهللك

كانتفاعي بكالم كتبه إيل أمري املؤمنني علي بن   -صلى هللا عليه وآله  -بكالم أحد بعد رسول هللا 
أيب طالب عليه السالم وهو: اما بعد، فإن املرء قد يسره درك ما مل يكن ليفوته، ويسوؤه فوت ما مل 

 ا نلت من آخرتك، وليكن أسفك على ما يكن ليدركه، فليكن سرورك مب

 
 - 3. 283/  5. إبن ميثم البحراين 235/  18شرح إبن أيب احلديد  - 2نفس املصدر.  - 1

شرح إبن  - 5. 284/  5. إبن ميثم البحراين 237/  18إبن ايب احلديد  - 4املصدر السابق. 
نفس  - 7. 290/  5ين إبن ميثم البحرا - 6. 455/  2. جممع االمثال 289/  5ميثم 

 املصدر. )*( 
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فاتك منها وما نلت من دنياك، فال تكثر به فرحا، وما فاتك منها فال أتس عليه جزعا، وليكن 
(. وكان عليه السالم يقول إذا اطري يف وجهه: أللهم اجعلنا خريا مما 1مهك فيما بعد املوت )

ه السالم: ال يستقيم قضاء احلوائج إال بثالث، (. وقال علي2يظنون، واغفر لنا ما ال يعلمون )
(. وقال عليه السالم: أييت على الناس 3ابستصغارها لتعظم، وابستكتامها لتنسى، وبتعجيلها لتهنأ )

زمان ال يقرب فيه إال املاحل، وال يظرف فيه إال الفاجر، وال يضعف فيه إال املنصف، يعدون 
ة إستطالة على الناس، فعند ذلك يكون السلطان مبشورة الصدقة غرما، وصلة الرحم منا، والعباد
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(. وقال عليه السالم، وقد شوهد عليه ازار مرقوع فقيل له يف ذلك 4االماء، وإمارة الصبيان )
(. وكان عليه السالم يقول: إمنا 5فقال: خيشع له القلب، وتذل به النفس، ويقتدي به املؤمنون )

وطول االمل، فان طول االمل ينسي اآلخرة، واتباع اهلوى أخشى عليكم من بعدي إتباع اهلوى، 
يصد عن احلق، أال وان الدنيا قد إرحتلت مدبرة، واآلخرة قد جاءت مقبلة، ولكل واحدة منهما 

بنون، فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل وال حساب، وغدا 
(. وقال عليه 6ا السباق، والسبقة اجلنة، والغاية النار )حساب وال عمل، واليوم املضمار، وغد

 السالم: ان الدنيا واآلخرة عدوان متفاواتن، وسبيالن خمتلفان، 

 
 3. 290/  5املصدر السابق  - 2. 96. دستور معامل احلكم / 215/  5شرح إبن ميثم  - 1
شرح إبن  - 6. 292 / 5إبن مثيم  - 5. 291/  5إبن ميثم البحراين  - 4نفس املصدر.  -

 . )*( 91/  2. إبن أيب احلديد 40/  2ميثم 

 
 [97 ] 

فمن أحب الدنيا وتوالها أبغض اآلخرة وعاداها، ومها مبنزلة املشرق واملغرب، وماش بينهما كلما 
(. وعن نوف البكاىل، قال: رأيت أمري املؤمنني 1قرب من واحد بعد عن اآلخر، ومها بعد ضراتن )

ذات ليلة وقد خرج من فراشه فنظر إىل النجوم، مث قال: اي نوف، أراقد أنت أم  -م عليه السال -
رامق ؟ قلت: بل رامق اي أمري املؤمنني، قال اي نوف: طوىب للزاهدين يف الدنيا الراغبني يف اآلخرة، 

مث  اولئك قوم اختذوا االرض بساطا، وتراهبا فراشا، وماءها طيبا، والقرآن شعارا، والدعاء داثرا
قرضوا الدنيا قرضا على منهاج املسيح عليه السالم. اي نوف إن داود عليه السالم، قام يف مثل 

هذه الساعة من الليل، فقال إهنا ساعة ال يدعو فيها عبد اال استجيب له اال ان يكون عشارا، أو 
قال (. و 2عريفا، أو شرطيا، أو صاحب عرطبة )وهى الطنبور( أو صاحب كوبة )وهي الطبل( )

عليه السالم: إن هللا فرض عليكم فرائض فال تضيعوها، وحد لكم حدودا قال تعتدوها، وهناكم عن 
أشياء فال تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء و مل يدعها نسياان فال تتكلفوها، رمحة من ربكم 

ياهم إال (. وقال عليه السالم: ال يرتك الناس شيئا من دينهم، الستصالح دن3رمحكم هبا فاقبلوها )
(. وقال عليه السالم: رب عامل قد قتله جهله، ومعه علمه ال 4فتح هللا عليهم ما هو اضر منه )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 70 

(. وقال عليه السالم: أعجب ما يف هذا االنسان قلبه، وله مواد من احلكمة وأضداد من 5ينفعه )
لكه اليأس قتله خالفها، فإن سنح له الرجاء أذله الطمع، وإن هاج به الطمع أهلكه احلرص، وإن م

 االسف، وإن عرض له الغضب إشتد به الغيظ 

 
. 265/  18. إبن أيب احلديد 293/  5شرح إبن ميثم  - 2. 292/  5إبن ميثم البحراين  - 1
. 295/  5املصدر السابق  - 4. 267/  18. إبن أيب احلديد 294/  5إبن ميثم البحراين  - 3
 . )*( 269 / 18نفس املصدر. إبن أيب احلديد  - 5
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وإن أسعده الرضا نسي التحفظ، وإن غاله اخلوف شغله احلذر، وإن اتسع له، االمر استلبته الغرة، 
وإن أصابته مصيبة فضحه اجلزع، وإن أفاد ماال أطغاه الغىن، وإن عضته الفاقة شغله البالء، وإن 

ل تقصري به مضر، وكل إفراط جهده اجلوع قعد به الضعف، وإن أفرط به الشبع كظته البطنة، فك
(. 2(. وقال عليه السالم: حنن النمرقة الوسطى هبا يلحق التايل، وإليها يرجع الغايل )1له مفسد )

ومن كالم له عليه السالم: جتهزوا رمحكم هللا فقد نودي فيكم ابلرحيل، واقلوا العرجة على الدنيا، 
عقبة كؤدا، ومنازل هائلة خموفة، ال بد من املمر وانقلبوا بصاحل ما حبضرتكم من الزاد، فإن أمامكم 

( وشدة خمتربها، وكراهة منظرها، 3عليها، والوقوف عندها، فإما برمحة من هللا جنومت من فظاظتها )
وإما هبلكة ليس بعدها جناة، فياهلا حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة. وكان عليه 

وال نعلم جناة وال جنة أوقى منه، وما يغدر من يعلم كيف املرجع السالم يقول: الوفاء توأم الصدق، 
يف الذهاب عنه، ولقد أصبحنا يف زمان اختذ أكثر أهله الشر كيسا، ونسبهم أهل اجلهل إىل حس 

قد يرى احلول القلب وجه احليلة ودوهنا مانع من هللا وهنيه، فيدعها  -قاتلهم هللا  -احليلة، ما هلم 
(. وقال عليه السالم: الناس يف الدنيا 4هز فرصتها من ال جرحية يف الدين )من بعد قدرة وينت

عامالن، عامل يف الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، خيشى على من خيلف الفقر، وأيمنه على 
نفسه فيفين عمره يف منفعة غريه، وآخر عمل يف الدنيا ملا بعدها، فجاءه، الذى له من الدنيا بغري 

 (. 5فأصبح ملكا عند هللا ال يسأل شيئا مينعه )عمل، 
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شرح إبن أيب  - 2. 129. دستور معامل احلكم / 159. االرشاد / 295/  5شرح إبن ميثم  - 1
شرح إبن  - 4يف اكثر الشروح هكذا: وطئتها.  - 3. 297/  5. إبن ميثم 273/  18احلديد 

 . )*( 380/  5املصدر السابق  - 5. 104/  2ميثم البحراين 

 
 [99 ] 

وقال عليه السالم: شتان بني عملني، عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، و عمل تذهب مؤنته ويبقى 
فنظر القوم  -يوما حبديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله  -عليه السالم  -(. وحتدث 1أجره )

ليه وآله مظلوما، وقد بعضهم إىل بعض، فقال عليه السالم: ما زلت مذ قبض رسول هللا صلى هللا ع
بلغين مع ذلك أنكم تقولون إين أكذب عليه، ويلكم أتروين اكذب ؟ فعلى من أكذب ؟ أعلى هللا ؟ 

فأان أول من آمن به، أم على رسول هللا ؟ وأان أول من صدقه. ولكن هلجة غبتم عنها، ومل تكونوا 
 مثن لو كان له وعاء )ولتعلمن من أهلها، وعلم عجزمت عن محله ومل تكونوا من أهله، إذ كيل بغري

(. أراد أن النيب صلى هللا عليه وآله، كان خييله ويسر إليه. وشيع علي عليه 2نبأه بعد حني( )
السالم جنازة، فسمع رجال يضحك، فقال عليه السالم: كأن املوت فيها على غريان كتب، وكأن 

عما قليل إلينا راجعون، نبؤهم احلق فيها على غريان وجب، وكأن الذي نرى من االموات سفر، 
(. وقال عليه السالم: طوىب 3أجداثهم، وأنكل تراثهم قد نسينا كل واعظة، ورمينا بكل جائحة )

ملن ذل يف نفسه، وطاب كسبه، وصلحت سريرته، وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله، 
ىل بدعة. قال السيد وأمسك الفضل من لسانه، وعزل عن الناس شره، ووسعته السنة، ومل ينسب إ

الرضي أبو احلسن رضي هللا عنه، وهذا الكالم من الناس من يرويه عن النيب صلى هللا عليه وآله، 
 (. وقال عليه السالم: من أراد عزا بال عشرية، وهيبة من غري سلطان، وغىن 4وكذلك الذي قبله )

 
إبن ميثم  - 3. 192 / 2. شرح إبن ميثم 88سورة ص /  - 2. 306/  5شرح إبن ميثم  - 1

 املصدر السابق. )*(  - 4. 311/  18. إبن أيب احلديد 306/  5البحراين 

 
 [100 ] 
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من غري مال، وطاعة من غري بذل، فليتحول من ذل معصية هللا إىل عز طاعة هللا فإنه جيد ذلك كله 
اقص االميان، (. وقال عليه السالم:، وقد فرغ من حرب اجلمل: معاشر الناس إن النساء نو 1)

نواقص العقول، نواقص احلظوظ، فأما نقصان إمياهنن فقعودهن عن الصالة والصيام يف أايم 
حيضهن. وأما نقصان عقوهلن فال شهادة هلن إال يف الدين، وشهادة إمرأتني برجل. وأما نقصان 

ر (. وقال عليه السالم: إتقو شرا2حظوظهن فمواريثهن على االنصاف من مواريث الرجال )
(. 3النساء، وكونوا من خيارهن على حذر، و ال تطيعوهن يف املعروف حىت ال يطمعن يف املنكر )

(. وقال عليه السالم: النسنب االسالم 4وقال عليه السالم: غرية املرأة كفر، وغرية الرجل إميان )
لتصديق، نسبة مل ينسبها أحد قبلي، االسالم هو التسليم، والتسليم هو اليقني، واليقني هو ا

(. وقال عليه السالم: قد يكون 5والتصديق هو االقرار، واالقرار هو االداء، واالداء هو العمل )
الرجل مسلما وال يكون مؤمنا، وال يكون مؤمنا حىت يكون مسلما، واالميان إقرار ابللسان، وعقد 

ريه، فإذا عجلته ابلقلب، وعمل ابجلوارح، وال يتم املعروف إال بثالث، تعجيله، وتصغريه، وتست
(. وقال عليه السالم: عجبت للبخيل الذي 6هنأته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سرتته متمته )

استعجل الفقر الذي منه هرب، و فاته الغىن الذي إايه طلب، فيعيش يف الدنيا عيش الفقراء، 
 وحياسب 

 
 - 4صدر السابق. امل - 3. 223/  2إبن ميثم البحراين  - 2. 304/  5شرح إبن ميثم  - 1

. 51/  19شرح إبن أيب احلديد  - 6نفس اجمللد والصفحة.  - 5. 308/  5شرح إبن ميثم 
 . )*( 203/  3شرح حممد عبده 
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يف اآلخرة حساب االغنياء. وعجبت للمتكرب الذي كان ابالمس نطفة وهو غدا جيفة. وعجبت 
سي املوت وهو يرى من ميوت. وعجبت ملن ملن شك يف هللا وهو يرى خلق هللا. وعجبت ملن ن

(. 1أنكر النشأة االخرى وهو يرى النشأة االوىل. وعجبت لعامر دار الفناء واترك دار البقاء )
وقال عليه السالم: من قصر يف العمل ابتلى ابهلم، وال حاجة هلل فيمن ليس هلل يف نفسه وماله 

ة هللا عليه، إن مثل الدنيا مثل احلية لني (. وقال عليه السالم: لسلمان الفارسي رمح2نصيب )
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مسها قاتل مسها، فاعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، فإن املرء العاقل كلما صار فيها 
(. وقال عليه السالم: 3إىل سرور أشخصته منها إىل مكروه، ودع عنك مهومها إن أيقنت بفراقها )

ه يفعل ابالبدان كفعله يف االشجار أوله حيرق وآخره يورق توقوا الربد يف أوله، وتلقوه يف آخره، فان
(. وقال عليه السالم: 5(. وقال عليه السالم: عظم اخلالق عندك، يصغر املخلوق يف عينك )4)

ثالث خصال مرجعها على الناس يف كتاب هللا، لبغي، والنكث، واملكر، قال هللا تعاىل: )اي أيها 
( وقال 7( وقال تعاىل: )فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه( )6الناس إمنا بغيكم على نفسكم( )

 (. 8تعاىل: وال حييق املكر السيئ إال أبهله( )

 
دستور معامل احلكم /  - 3. 310/  5إبن ميثم البحراين  - 2. 309/  5شرح إبن ميثم  - 1
ة سور  - 6نفس املصدر.  - 5. 311/  5شرح إبن ميثم  - 4. 218/  5. شرح إبن ميثم 37

 . )*( 43سورة الفاطر /  - 8. 10سورة الفتح /  - 7. 23يونس / 
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وقال عليه السالم، وقد رجع من صفني، فأشرف على القبور بظاهر الكوفة فقال: اي أهل القبور اي 
أهل الرتبة، اي أهل الغربة، اي أهل الوحدة، اي أهل الوحشة، أما الدور فقد سكنت، وأما االزواج 

ت، وأما االموال فقد قسمت، هذا خرب ما عندان فما خرب ما عندكم ؟ مث التفت إىل فقد نكح
(. وقال عليه السالم: 1أصحابه فقال: أما لو أذن هلم يف الكالم الخربوكم: أن خري الزاد التقوى )

إن الدنيا دار صدق ملن صدقها، ودار عافية ملن فهم عنها، ودار غىن ملن تزود منها، ودار موعظة 
ن إتعظ هبا، مسجد أحباء هللا، و مصلى مالئكة هللا، ومهبط وحي هللا، ومتجر أولياء هللا، إكتسوا مل

فيها الرمحة، و رحبوا فيها اجلنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها، واندت بفراقها، ونعت نفسها 
رت بفجيعة، وأهلها، فمثلت هلم ببالئها، وشوقتهم بسرورها إىل السرور، وراحت بعافية، و ابتك

ترغيبا وترهيبا وختويفا وحتذيرا، فذمها رجال غداة الندامة، و محدها آخرون يوم القيامة، ذكرهتم 
الدنيا فذكروا وحذرهتم فصدقوا، ووعظتهم فاتعظوا. فيا أيها الذام للدنيا املغرت بغرورها، مب تذمها ؟ 

ىت غرتك ؟ أمبصارع آابئك من أنت املتجرم عليها أم هي املتجرمة عليك ؟ مىت استهوتك ؟ أم م
البلى ؟ أم مبضاجع أمهاتك حتت الثرى ؟ كم عللت بكفيك ؟ وكم مرضت بيديك ؟ تبغى هلم 
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الشفاء، وتستوصف هلم االطباء، مل ينفع أحدهم إشفاقك، ومل تسعف فيه بطلبتك، قد مثلت لك 
رث الدنيا، والعمل (. وقال عليه السالم: املال والبنون ح2به الدنيا نفسك ومبصرعه مصرعك )

 (. 3الصاحل حرث اآلخرة وقد جيمعهما القوام )

 
. 235/  18إبن أيب احلديد  - 2. 322/  18. ابن ايب احلديد 312/  5ابن ميثم الكبري  - 1

 . )*( 312/  1. شرح ابن ايب احلديد 3/  2شرح ابن ميثم  - 3. 313/  5ابن ميثم 
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قلبه حبب الدنيا التاط منها بثالث، هم ال يغبه، وأمل ال يدركه، ورجاء وقال عليه السالم: من هلج 
(. وقال عليه السالم: إن هلل ملكا ينادي يف كل يوم، لدوا للموت، وامجعوا للفناء، 1ال يناله )

(. وقال عليه السالم: الدنيا دار ممر إىل دار مقر، والناس فيها رجالن، رجل ابع 2وابنوا للخراب )
(. وقال عليه السالم: ال يكون الصديق صديقا حىت 3بقها، ورجل إبتاع نفسه فأعتقها )نفسه فأو 

(. وقال عليه السالم: من أعطى أربعا مل حيرم 4حيفظ أخاه يف ثالث، يف نكبته، وغيبته، ووفاته )
مل  أربعا، من أعطي الدعاء مل حيرم االجابة. ومن اعطي التوبة مل حيرم القبول. ومن أعطي االستغفار

حيرم املغفرة. ومن اعطي الشكر مل حيرم الزايدة. وتصديق ذلك يف القرآن قال هللا تعاىل يف الدعاء: 
يف االستغفار: )ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث  -تعاىل  -( وقال 5)ادعوين أستجب لكم( )

( وقال 7نكم( )( و قال تعاىل يف الشكر: )الن شكرمت الزيد6يستغفر هللا جيد هللا غفورا رحيما( )
تعاىل يف التوبة: )إمنا التوبة على هللا للذين يعملون السوء جبهالة، مث يتوبون من قريب فاولئك يتوب 

(. وقال عليه السالم: الصالة قرابن كل تقي، واحلج جهاد كل ضعيف، و لكل شئ 8هللا عليهم( )
 (. 9زكاة، وزكاة البدن الصيام، وجهاد املرأة حسن التبعل )

 
. شرح 316/  5شرح ابن مثيم  - 2. 356/  5. ابن ميثم 52/  19شرح ابن اىب احلديد  - 1

 - 4. 316/  5. ابن ميثم البحراين 329/  18ابن ايب احلديد  - 3. 183/  3حممد عبده 
سورة  - 6. 60سورة غافر /  - 5. 330/  18. ابن ايب احلديد 316/  5شرح ابن ميثم 
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شرح ابن ايب احلديد  - 9. 17سورة النساء /  - 8. 7براهيم / سورة ا - 7. 110النساء / 
 . )*( 317/  5. ابن ميثم البحراين 332/  18

 
 [104 ] 

(. وقال عليه 1وقال عليه السالم: إستنزلوا الرزق ابلصدقة. ومن أيقن ابخللف جاد ابلعطية )
تقدير نصف العيش، وما عال (. وقال عليه السالم: ال2السالم: تنزل املعونة على قدر املؤونة )

(. وقال عليه السالم: التودد 4(. وقال عليه السالم: قلة العيال أحد اليسارين )3إمرء اقتصد )
(. وقال عليه السالم: ينزل الصرب على 6(. وقال عليه السالم: اهلم نصف اهلرم )5نصف العقل )

قال عليه السالم: كم من (. و 7قدر املصيبة، ومن ضرب على فخذه عند املصيبة حبط أجره )
صائم ليس له من صيامه إال الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إال العناء، حبذا نوم االكياس 
وإفطارهم، عيبوا احلمقى بصيامهم وقيامهم، وهللا لنوم على يقني أفضل من عبادة أهل االرض من 

تكم فوالذي فلق احلبة، وبرأ النسمة للراب (. وقال عليه السالم: ال أتكلوا الراب يف معامال8املغرتين )
(. قال السيد الرضي 9أخفى يف هذه االمة من دبيب النمل على صفاة سوداء يف ليلة ظلماء )

 رضي هللا عنه، وهذا الكالم يروى أيضا للنيب 

 
/  18إبن أيب احلديد  - 2. 185/  3. شرح حممد عبده 318/  5شرح ابن ميثم البحراين  - 1

/  18. ابن ايب احلديد 319/  5شرح ابن ميثم البحراين  - 3. 318/  5ن ميثم . اب337
/  5شرح ابن ميثم  - 5. 319/  5. ابن ميثم 339/  18شرح ابن أيب احلديد  - 4. 338
 7. 185/  3. شرح عبده 341/  18ابن أيب احلديد  - 6. 340/  18. ابن أيب احلديد 319

. 344/  18ابن أيب احلديد  - 8. 342/  18إبن أيب احلديد . 319/  5ابن ميثم البحراين  -
 . )*( 368/  3املصدر السابق  - 9. 320/  5ابن ميثم البحراين 

 
 [105 ] 
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عليه السالم، وال عجب أن يتداخل الكالمان، ويتشابه الطريقان، إذ كاان عليهما السالم ميضيان 
وسوا إميانكم ابلصدقة، وحصنوا أموالكم يف اسلوب ويغرفان من قليب. وقال عليه السالم: س

ابلزكاة، وادفعوا البالء ابلدعاء. ومن كالمه عليه السالم، لكميل بن زايد النخعي على التمام: 
حدثين هارون بن موسى، قال حدثين أبو علي حممد بن مهام االسكايف، قال: حدثين أبو عبد هللا 

ابن خلف، قال: حدثين عيسى بن احلسني بن جعفر بن حممد احلسين، قال: حدثين حممد بن علي 
عيسى بن زيد العلوي عن إسحاق ابن إبراهيم الكويف، عن الكليب، عن أيب صاحل عن كميل بن 

زايد النخعي، قال: أخذ بيدي أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم فأخرجين إىل اجلبان، 
إن هذه القلوب أوعية فخريها أوعاها،  فلما أصحر تنفس الصعداء مث قال: اي كميل بن زايد،

فاحفظ عين ما أقول لك، الناس ثالثة، فعامل رابين، ومتعلم على سبيل جناة، ومهج رعاع أتباع كل 
انعق، مييلون مع كل ريح، مل يستضيئوا بنور العلم، ومل يلجؤوا إىل ركن وثيق. اي كميل بن زايد، 

املال، واملال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على  العلم خري من املال، العلم حيرسك وأنت حترس
االنفاق. اي كميل بن زايد، معرفة العلم دين يدان به، يكسب االنسان الطاعة يف حياته، ومجيل 

االحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم، واملال حمكوم عليه. اي كميل بن زايد، هلك خزان االموال وهم 
، اعياهنم مفقودة، وأمثاهلم يف القلوب موجودة، ها إن هاهنا أحياء، والعلماء ابقون ما بقي الدهر

لعلما مجا )وأشار إىل صدره( لو أصبت له محلة. بلى أصيب لقنا غري مأمون عليه مستعمال آلة 
الدين للدنيا ومستظهرا بنعم هللا على عباده، وحبججه على أوليائه، أو منقادا حلملة احلق، ال بصرية 

 الشك يف قلبه الول عارض من شبهة له يف إغيائه، ينقدح 

 
 [106 ] 

أال الذا وال ذاك، أو منهوما ابللذة سلس القياد للشهوة، أو مغرما ابجلمع و االدخار، ليسا من 
رعاة الدين يف شئ أقرب شبها هبما االنعام السائمة كذلك ميوت العلم مبوت حامليه. اللهم بلى، ال 

هرا مشهودا أو خافيا مغمورا لئال تبطل حجج هللا وبيناته، وكم ختلو االرض من قائم هلل حبجة إما ظا
ذا، وأين أولئك، أولئك وهللا االقلون عددا، واالعظمون قدرا هبم حيفظ هللا حججه، وبيناته حىت 

يودعوها نظرائهم، ويزرعوها يف قلوب أشباههم، هجم هبم العلم على حقيقة البصرية، وابشروا روح 
استوعر املرتفون، وأنسوا ما استوحش منه اجلاهلون، و صحبوا الدنيا أببدان  اليقني، واستالنوا ما

أرواحها معلقة ابحملل االعلى، أولئك خلفاء هللا يف أرضه والدعاة إىل دينه. آه آه شوقا إىل رؤيتهم، 
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(. وقال عليه السالم: هلك 2(. وقال عليه السالم: املرء خمبوء حتت لسانه )1إنصرف إذا شئت )
(. وقال عليه 4(. وقال عليه السالم: لكل إمرئ عاقبة حلوة أو مرة )3مل يعرف قدره ) إمرؤ

(. وقال عليه السالم: أكثر العطااي فتنة وما  5السالم: لكل مقبل إدابر، وما أدبر كأن مل يكن )
 (.7(. وقال عليه السالم: الصرب العطاء احلق مر، وما كل له مبطيق )6كلها حممودا يف العاقبة )

 (. 8وقال عليه السالم: ال يعدم الصبور الظفر، وإن طال به الزمان )

 
/  18. شرح ابن أيب احلديد 186/  3. حممد عبده 321/  5شرح ابن ميثم البحراين  - 1

 18إبن أيب احلديد املعتزيل  - 3. 353/  18. إبن أيب احلديد 327/  5ابن ميثم  - 2. 346
. شرح ابن أيب احلديد 332/  5شرح ابن ميثم  - 4. 327/  5 . شرح ابن ميثم البحراين355 /

دستور معامل  - 6. 332/  5. إبن ميثم البحراين 363/  18ابن أيب احلديد  - 5. 361/  18
. شرح ابن ميثم 366/  18شرح ابن ايب احلديد  - 8. 225/  5ابن ميثم  - 7. 119احلكم / 

 . )*( 332/  5 -الكبري  -

 
 [107 ] 

(. وقال عليه السالم: على كل داخل 1ل عليه السالم: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم )وقا
(. وقال عليه السالم: ما اختلفت دعواتن إال كانت 2يف ابطل إمثان، إمث العمل به، وإمث الرضا به )

الم: (. وقال عليه الس4(. وقال عليه السالم: ما شككت يف احلق منذ أريته )3إحدامها ضاللة )
(. وقال عليه السالم: للظامل البادي غدا بكفه 5ما كذبت وال كذبت وال ضللت وال ضل يب )

(. 8(. وقال عليه السالم: من وثق مباء مل يظمأ )7(. وقال عليه السالم: الرحيل وشيك )6عضة )
 (. وقال عليه السالم: استعصموا ابلذمم يف9وقال عليه السالم: من أبدى صفحته للحق هلك )

(. وقال عليه السالم: 11(. وقال عليه السالم: عليكم بطاعة من ال تعذرون جبهالته )1أواتدها )
 . 1( 2قد بصرمت إن أبصرمت، وقد هديتم إن أهتديتم )
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/  18إبن أيب احلديد  - 2. 362/  18. إبن أيب احلديد 332/  5إبن ميثم البحراين  - 1
/  18. ابن أيب احلديد 340/  5بن مثيم البحراين شرح ا - 3. 332/  5. شرح ابن ميثم 362
/  5شرح ابن ميثم  - 5. 340/  5. ابن ميثم احلرباين 374/  18إبن أيب احلديد  - 4. 367
 18. ابن أيب احلديد 341/  5ابن ميثم البحراين  - 6. 368/  18. شرح ابن أيب احلديد 340

ابن ميثم  - 8. 341/  5شرح ابن ميثم . 370/  18إبن أيب احلديد املعتزيل  - 7. 369 /
شرح  - 9. 4يف آخر خطبته عليه السالم برقم  207/  1. إبن أيب احلديد 270/  1البحراين 

. ابن ميثم 372/  18إبن أيب احلديد  - 10. 195/  3. شرح عبده 371/  18إبن أيب احلديد 
/  18. شرح ابن أيب احلديد 333/  5شرح ابن ميثم  - 11وفيه: اعتصموا.  333/  5البحراين 
 . )*( 333/  5. ابن ميثم البحراين 376/  18ابن أيب احلديد  - 12. 373

 
 [108 ] 

ومن كالمه عليه السالم يف آخر عمره ملا ضربه إبن ملجم لعنه هللا وصييت لكم أال تشركوا ابهلل 
ودين، وخالكم ذم، أان شيئا، وحممد صلى هللا عليه وآله فال تضيعوا سنته، أقيموا هذين العم

ابالمس صاحبكم، واليوم عربة لكم، وغدا مفارقكم، وإن أبق فأان ويل دمي، وإن أفن فالفناء 
(. 1ميعادي، وإن أعف فالعفو يل قربة، وهو لكم حسنة )فاعفوا أال حتبون أن يغفر هللا لكم( )

(. وقال عليه السالم: 2ه )وقال عليه السالم: عاتب أخاك ابالحسان إليه، واردد شره ابالنعام علي
(. وقال عليه السالم: من ملك 3من وضع نفسه موضع التهمة فال يلومن من أساء به الظن )

(. وقال عليه السالم: من كتم سره كانت 5(. وقال عليه السالم: من إستبد برأيه هلك )4إستأثر )
 (. 7(. وقال عليه السالم: الفقر املوت االكرب )6اخلرية بيده )

 
 - 2(. 22. )سورة النور / 403/  4. شرح ابن ميثم البحراين 24/  2شرح حممد عبده  - 1

. ابن 334/  5إبن ميثم البحراين  - 3. 333/  5. ابن ميثم 160/  18شرح إبن أيب احلديد 
 - 5. 334/  5. شرح ابن ميثم 381/  18شرح ابن أيب احلديد  - 4. 380/  18أيب احلديد 

/  18شرح ابن أيب احلديد  - 6. 382/  18. ابن أيب احلديد 334/  5ين ابن ميثم البحرا
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/  18. إبن أيب احلديد 335/  5ابن ميثم البحراين  - 7. 334/  5. شرح ابن ميثم 384
386 )*( . 

 
 [109 ] 

(. وقال عليه السالم: ال طاعة 1وقال عليه السالم: من قضى حق من ال يقضي حقه فقد عبده )
(. ومن كالمه له عليه السالم، يعظ به بعض أصحابه: ال تكن ممن 2معصية اخلالق )ملخلوق يف 

يرجوا اآلخرة بغري عمل. ويرجي التوبة بطول االمل. يقول يف الدنيا بقول الزاهدين. ويعمل فيها 
بعمل الراغبني. إن أعطي منها مل يشبع، و إن منع منها مل يقنع. يعجز عن شكر ما أويت. ويعجبه 

دة فيما بقي، ينهى و ال ينتهي. وأيمر مبا ال أييت. حيب الصاحلني وليس منهم. ويبغض املذنبني الزاي
وهو أحدهم. يكره املوت لكثرة ذنوبه. ويقيم على ما يكره املوت له. تغلبه نفسه على ما يظن وال 

النوم مع يغلبها على ما يستيقن. خياف على غريه أبدىن من ذنبه، ويرجوا لنفسه أبكثر من عمله. 
(. ومن كالم له عليه السالم: قد قطعوا رمحي، واضاعوا 3االغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء )

أايمي، ودفعوا حقي، وصغروا عظيم منزليت، وامجعوا على منازعيت، اليعاب املرء بتأخري حقه إمنا 
(. وقال عليه 5(. وقال عليه السالم: الفرص متر مر السحاب )4يعاب من أخذ ما ليس له )

(. وقال عليه السالم: االمر قريب، واالصطحاب قليل 6السالم: االعجاب مينع من االزدايد )
 (. 8(. وقال عليه السالم: أضاء الصبح لذي عينني )7)

 
/  5. شرح ابن ميثم البحراين 192/  3. شرح حممد عبده 388/  18شرح ابن أيب احلديد  - 1

 3. 167رقم  389/  18. ابن أيب احلديد 151رقم  335/  5 ابن ميثم البحراين - 2. 335
 356/  18. ابن أيب احلديد 137رقم  328/  5. شرح ابن ميثم 189/  3شرح حممد عبده  -

ابن ميثم  - 5. 335/  5. ابن ميثم البحراين 390/  18شرح ابن أيب احلديد  - 4. 146رقم 
/  18شرح ابن أيب احلديد  - 6. 155/  3ه . حممد عبد131/  18. ابن أيب احلديد 248/  5

. 391/  18. ابن أيب احلديد 336/  5ابن ميثم البحراين  - 7 335/  5. شرح إبن ميثم 391
 )*(  336/  5. شرح ميثم بن علي بن ميثم البحراين 395/  18شرح ابن أيب احلديد  - 8
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(. وقال عليه السالم: كم من أكلة منعت 1) وقال عليه السالم: ترك الذنب أهون من طلب التوبة
(. وقال عليه السالم: من إستقبل 3(. وقال عليه السالم: الناس أعداء ما جهلوا )2أكالت )

(. وقال عليه السالم: من أحد سنان الغضب هلل قوي على قتل 4وجوه اآلراء عرف مواقع اخلطأ )
فقع فيه، فان شدة توقيه أعظم مما خياف منه  (. وقال عليه السالم: إذا هبت أمرا5أشداء الباطل )

(. وقال عليه السالم: ازجر املسئ بثواب 7(. وقال عليه السالم: آلة الرائسة سعة الصدر )6)
(. وقال عليه 9(. وقال عليه السالم: احصد الشر من صدر غريك بقلعه من صدرك )8احملسن )

(. وقال عليه 11: الطمع رق مؤبد )(. وقال عليه السالم10السالم: اللجاجة تسل الرأي )
 (. 12السالم: مثرة التفريط الندامة )

 
. 397/  18شرح ابن أيب احلديد  - 2. 396/  18. ابن أيي احلديد 336/  5ابن ميثم  - 1

. 336/  5شرح ابن ميثم البحراين  - 3. 193/  3. شرح حممد عبده 336/  5شرح ابن ميثم 
/  5. ابن ميثم 404/  18شرح ابن أيب احلديد  - 4. 174م رق 403/  18ابن أيب احلديد 

/  18. ابن أيب احلديد 337/  5ابن ميثم البحراين  - 5. 193/  3. شرح حممد عبده 337
إبن  - 7. 337/  5. شرح ميثم بن علي بن ميثم 406/  18شرح ابن أيب احلديد  - 6. 405

. ابن أيب 194/  3شرح عبده  - 8. 407/  18. إبن أيب احلديد 338/  5ميثم البحراين 
 3. شرح عبده 411/  18ابن أيب احلديد  - 9. 338/  5. شرح ابن ميثم 410/  18احلديد 

. شرح 339/  5شرح ابن ميتم بن علي بن ميثم  - 10. 338/  5. ابن ميثم البحراين 194 /
. 339/  5البحراين . ابن ميثم 413/  18ابن أيب احلديد  - 11. 412/  18ابن أيب احلديد 

 . )*( 414/  18. شرح ابن أيب احلديد 194/  3. حممد عبده 339/  5شرح ابن ميثم  - 12

 
 [111 ] 

(. وقال عليه السالم: عليكم ابلصرب فيه 1وقال عليه السالم: من مل ينجه الصرب أهلكه اجلزع )
الفة، واعجبا أتكون اخلالفة . وقال عليه السالم: يف شأن اخل2أيخذ احلازم، وإليه يرجع اجلازع 

ابلصحابة، و ال تكون ابلصحابة والقرابة. ويروى والقرابة والنص. ويروى له عليه السالم شعر يف 
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هذا املعىن وهو: فإن كنت ابلشورى ملكت أمورهم * فكيف هبذا واملشريون غيب وإن كنت 
ليه السالم هبذا القول ( ولقد أوضح ع3ابلقرىب حججت خصيمهم * فغريك أوىل ابلنيب وأقرب )

هنج احملجة، وأخذ على خصومه مبضائق احلجة. سئل أبو جعفر اخلواص الكويف )وكان هذا رجال 
من الصاحلني وجيمع مع ذلك التقدم يف العلم مبتشابه القرآن وغوامض ما فيه وسائر معانيه( عما 

عند سنه. فقال: كذا قال هللا  جاء يف اخلرب أنه من أحسن عبادة هللا يف شيبته.. ألقى هللا احلكمة
( مث قال تعاىل: )وكذلك جنزي 4عزوجل: )فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما و علما( )

( وعدا عليه حقا. أال ترى أن عليا أمري املؤمنني عليه السالم، آمن صغريا فلم يلبث 5احملسنني( )
ما فوعى، وأخذ حبجزة هاد فنجى، أن صار انطقا حكيما فقال عليه السالم: رحم هللا امرا مسع حك

قدم خالصا وعمل صاحلا، واكتسب مذخورا، واجتنب حمذورا، رمى غرضا، وأحرز عوضا، خاف 
ذنبه وراقب ربه، وجعل الصرب مطية جناته، والتقوى عدة وفاته اغتنم املهل، وابدر االجل، واقطع 

 ا ووعظا أبلغ من هذا ؟ وكيف االمل، وتزود من العمل. مث قال ابو جعفر: فهل رأيت كالما أوجز 

 
. ابن 341/  5ابن ميثم  - 2. 341/  15. ابن ميثم البحراين 415/  18ابن أيب احلديد  - 1

/  3. شرح حممد عبده 416/  18شرح ابن أيب احلديد  - 3. 322/  18أيب احلديد املعتزيل 
 . )*( 14 /سورة القصص  - 5. 22سورة يوسف /  - 4. 341/  5. شرح ابن ميثم 195

 
 [112 ] 

(. 1ال يكون كذلك، وهو خطيب قريش ولقماهنا عليه السالم. وقال عليه السالم: ختففوا تلحقوا )
قال الشريف الرضي أبو احلسن رضي هللا عنه: ما أقل هذه الكلمة، وأكثر نفعها، وأعظم قدرها، 

لفكم الساعة حتدوكم وإمنا وأبعد غورها، وأسطع نورها. وبعد هذه الكلمة قوله عليه السالم: فخ
ينتظر أبولكم آخركم. وقال عليه السالم: ال خري يف الصمت عن احلكم كما أنه ال خري يف القول 

( 3(. وقال عليه السالم: اي ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فانت فيه خازن لغريك )2ابجلهل )
شهوهتا و إقباهلا، فإن القلب  وقال عليه السالم: ان للقلوب شهوة واقباال وادابرا فأتوها من قبل

(. وقالوا: كان عليه السالم 5(. وقال عليه السالم: الناس نيام فإذا ماتوا انبتهوا )4إذا أكره عمى )
يقول: مىت أشفي غيظي إذا غضبت ؟ أحني أعجز عن االنتقام ؟ فيقال يل: لو صربت. أم حني 
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ن الشعيب، أن أمري املؤمنني عليه (. وع6أقدر عليه ؟ فيقال يل لو عفوت. ويروى لو غفرت )
السالم، مر بقذر على مزبلة فقال: هذا ما خبل به الباخلون. ويف خرب آخر أنه عليه السالم قال: 

 (. 7هذا ما كنتم تتنافسون عليه ابالمس )

 
. 54/  1. شرح عبده 21من خطبة له عليه السالم برقم  301/  1شرح ابن أيب احلديد  - 1

. شرح 340/  5شرح ميثم بن علي بن ميثم البحراين  - 2. 330/  1لبحراين شرح إبن ميثم ا
. حممد 343/  5. ابن ميثم البحراين 10/  19ابن أيب احلديد  - 3. 9/  19ابن أيب احلديد 

/  5. اىب ميثم 11/  19. ابن أيب احلديد 197/  3شرح حممد عبده  - 4. 196/  3عبده 
. ابن ميثم البحراين 12/  29شرح ابن أيب احلديد  - 6. 97 دستور معامل احلكم / - 5. 344
/  3. شرح عبده 13/  19. ابن أيب احلديد 344/  5ابن ميثم البحراين  - 7. 344/  5

197 )*( . 

 
 [113 ] 

قال الشريف الرضي أبو احلسن رضي هللا عنه، وكل واحد من القولني حكمة واضحة العربة، وملعة 
(. قال الرضي أبو احلسن رضي 1عليه السالم: مل يذهب من مالك ما وعظك )شادخة الغرة. وقال 

هللا عنه، وأقول سبحان هللا ! ما أقصر هذه الكلمة من كلمة وأطول شأوها يف مضمار احلكمة ! 
(. ومن كالم له عليه السالم، يف 2وقال عليه السالم: إن القلوب متل فابتغوا هلا طرائف احلكمة )

كانوا يتسللون إىل معاوية: فكفى هلم غيا وكفى بذلك منهم شافيا، فرارهم من قوم من أصحابه  
اهلدى واحلق، و إيضاعهم إىل العمى واجلهل، وإمنا هم أهل دنيا مقبلون عليها، قد علموا أن الناس 

ملا مسع قول اخلوارج:  -(. وقال عليه السالم 3يف احلق أسوة فهربوا إىل االثرة فبعدا هلم وسحقا )
(. قال الشريف أبو احلسن رضي هللا عنه، وهذه 4: كلمة حق يراد هبا ابطل )-حكم إال هلل  ال

أبلغ عبارة عن أمر اخلوارج ملا مجعوا حسن االعتزاء والشعار، وقبح االبطان واالضمار. وقال عليه 
له عليه  السالم، يف صفة العامة: الغوغاء هم الذين إذا اجتمعوا ضروا، و إذا تفرقوا نفعوا، فقيل

السالم: قد علمنا مضرة إجتماعهم فما منفعة افرتاقهم ؟ قال عليه السالم: يرجع أصحاب املهن 
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(. 5إىل مهنهم، فينتفع الناس هبم كرجوع البناء إىل بنائه، واحلائك إىل منسجه، واخلباز إىل خمبزه )
 ويروى أنه عليه السالم، أيت جبان ومعه غوغاء، فقال عليه السالم: ال 

 
. 197/  3شرح عبده  - 2. 345/  5. شرح ابن ميثم 15/  19شرح ابن أيب احلديد  - 1

/  5شرح ابن ميثم البحراين  - 3. 16/  19. ابن أيب احلديد 344/  5شرح ابن ميثم البحراين 
وفيه: من كتاب له عليه السالم إىل سهل بن حنيف االنصاري و هو عامله على املدينة يف  225

. 17/  19ابن أيب احلديد  - 4. 52/  18ها حلقوا مبعاوية. شرح ابن أيب احلديد بعض من أهل
. 18/  19. شرح ابن أيب احلديد 345/  5شرح إبن ميثم البحراين  - 5. 345/  5ابن ميثم 

 )*( 

 
 [114 ] 

(. وجاءه عليه السالم رجل من مراد وهو يف املسجد، 1مرحبا بوجوه ال ترى إال عند كل سوأة )
قال: احرتس اي امري املؤمنني فإن هاهنا قوما من مراد يريدون اغتيالك، فقال عليه السالم: إن مع  ف

(. ومن 2كل إنسان ملكني حيفظانه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وأن االجل جنة حصينة )
هبم  خطبة له عليه السالم: أال وإن اخلطااي خيل مشس محل عليها راكبها، وخلعت جلمها فقحمت

(. ومن 2يف النار، أال وإن التقوى مطااي ذلل محل عليها أهلها، وأعطوا أزمتها، فأوردهتم اجلنة )
مجلة هذه اخلطبة، أيضا قوله عليه السالم: حق وابطل، ولكل أهل، فلئن أمر الباطل لقدميا فعل، 

والزبري له عليه (. قالوا: وملا قال طلحة، 3ولئن قل احلق لرمبا فعل، ولقلما أدبر شئ فأقبل )
السالم: نبايعك على إان شركائك يف هذا االمر، فقال عليه السالم: ال ولكنكما شريكان يف القوة 

(. ومن كالم له عليه السالم يف مدح الكوفة: وحيك اي  4واالستعانة، وعوانن على العجز واالود )
بذنب. والداخل فيك كوفة، ما أطيبك ! وأطيب رحيك ! وأخبث كثريا من أهلك ! اخلارج منك 

برمحة، أما ال تذهب الدنيا حىت حين إليك كل مؤمن وخيرج عنك كل كافر، أما ال تذهب الدنيا حىت 
( يريد اجلمعة وال يدركها 5تكوين من النهرين إىل النهرين حىت أن الرجل لريكب البغلة السفواء )

(6 .) 
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شرح  - 2. 198/  3. حممد عبده 345/  5. ابن ميثم البحراين 20/  19ابن أيب احلديد  - 1
من خطبة له عليه السالم  - 3. 346/  5 -الكبري  -. شرح ابن ميثم 21/  19ابن أيب احلديد 

شرح ابن أيب  - 4. 296/  1. شرح ابن ميثم البحراين 42/  1ملا بويع ابملدينة. شرح عبده 
السري. ريح سفواء سريعة  السوفاء: السريعة - 5. 346/  5. شرح ابن ميثم 22/  19احلديد 

 . )*( 498/  2سفينة البحار  - 6املر، هوجاء. 

 
 [115 ] 

(. وقال عليه السالم: الناس بزماهنم أشبه منهم 1وقال عليه السالم: املساملة حبيب العيوب )
وا (. وقال عليه السالم: ايها الناس إتقوا هللا الذي إن قلتم مسع، وإن أضمرمت علم، وابدر 2آبابئهم )

(. وقال عليه السالم: 3املوت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم )
(. وقال 4ال يزهدك يف املعروف من ال يشكره لك، فقد يشكرك عليه من مل يستمتع بشئ منه )

عليه السالم: اي ابن آدم ال حتمل هم يومك الذي مل أيتك على يومك الذي أنت فيه، فان يكن 
(. وقال عليه السالم: كل وعاء يضيق مبا جعل فيه، إال 5قى من أجلك أيت هللا فيه برزقك )ب

(. وقال عليه السالم: أول عوض احلليم من حلمه أن الناس أنصاره على 6وعاء العلم فانه يتسع )
ل (. وقال عليه السالم: أفضل رداء يرتدي به احللم، فإن مل تكن حليما فتحلم، فإنه ق7اجلاهل )

 (. 8من تشبه بقوم إال أوشك أن يكون منهم )

 
/  2الغرر واحلكم  - 2. 97/  18. شرح ابن أيب احلديد 105/  3شرح حممد عبده  - 1

ابن ايب  - 4. 346/  5. شرح ابن ميثم البحراين 23/  19شرح ابن احلديد  - 3. 115
. شرح 217/  3حممد عبده  شرح - 5. 347/  5. ابن ميثم البحراين 24/  19احلديد املعتزيل 

شرح ابن ايب احلديد  - 6. 155/  19. شرح ابن أيب احلديد 379/  5 -الكبري  -ابن ميثم 
/  5. ابن ميثم البحراين 26/  19ابن أيب احلديد  - 7. 347/  5. شرح ابن ميثم 25/  19
 . )*( 348/  5. شرح ابن ميثم 27/  19شرح ابن أيب احلديد  - 8. 348
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 [116 ] 

ومن مجلة وصيته البنه االمام أيب حممد احلسن بن علي عليهما السالم والصالة اي بين إين ملا رأيتين 
قد بلغت سنا، ورأيتين أزداد وهنا، أردت بوصييت إايك خصاال منهن: إين خفت أن يعجل يب أجلي 

 إليك بعض قبل أن أفضي إليك مبا يف نفسي وأن انقص يف رأيي كما نقصت يف جسمي، أو يسبقين
غلبات اهلوى، وفنت الدنيا، فتكون كالصعب النفور فإن قلب احلدث كاالرض اخلالية ما القي فيها 

من شئ قبلته، فبادرتك ابالدب قبل أن يقسو قلبك، ويشتغل لبك لتستقبل جبد رأيك ما قد كفاك 
ربة فأاتك من أهل التجارب بغيبة وجتربة، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب، وعوفيت من عالج التج

ذلك ما قد كنا أنتيه، واستبان لك ما أظلم علينا فيه. ومنها: واعلم أن أمامك طريقا ذا مشقة، 
بعيدا، وهوال شديدا، وأنك ال غىن بك عن حسن االرتياد، وقدر بالغك من الزاد مع خفة الظهر، 

احلاجة من  فال حتملن على ظهرك فوق طاقتك، فيكون ثقله وابال عليك، وإذا وجدت من أهل
حيمل لك ذلك فيوافيك به حيث حتتاج إليه تغتنمه، واغتنم ما أقرضت من استقرضك يف حال 
غناك. واعلم اي بين أن أمامك عقبة كؤودا، مهبطها على جنة أو على انر، فارتد لنفسك قبل 

 نزولك فليس بعد املوت مستعتب وال إىل الدنيا منصرف. 

 
 [117 ] 

لآلخرة ال إىل الدنيا، وللفناء ال للبقاء، وأنك لفي منزل قلعة، ودار بلغة،  واعلم اي بين أنك خلقت
وطريق من اآلخرة، وأنك طريد املوت الذي ال ينجو منه هاربه وال يفوته طالبه، وإايك أن توجف 

بك مطااي الطمع فتوردك مناهل اهللكة، وإن استطعت أال تكون بينك وبني هللا تعاىل ذو نعمة 
ا: ظلم الضعيف أفحش الظلم، ورمبا كان الداء دواء، والدواء داء، ورمبا نصح غري فافعل. ومنه

الناصح، وغش املستنصح. وإايك واالتكال على املىن، فإهنا بضائع النوكى. والعقل حفظ 
التجارب. وخري ما جربت ما وعظك. ابدر الفرصة قبل أن تكون غصة. من الفساد إضاعة الزاد. 

. سيأتيك ما قدر لك. ال تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك. ال خري يف معني مهني
إحمض أخاك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة. وإن أردت قطيعة أخاك فاستبق له من نفسك بقية 

ترجع إليها. ال يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته، و ال يكونن على االساءة أقوى 
لم من ظلمك فإنه يسعى يف مضرتك ونفعك وليس جزاء منك على االحسان. ال يكربن عليك ظ

من سرك أن تسوئه. والرزق رزقان، رزق تطلبه، ورزق يطلبك، فإن أنت مل أتته أاتك. ما أقبح 
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اخلضوع عند احلاجة، واجلفاء عند الغىن. إمنا لك من دنياك ما أصلحت به مثواك. إستدل على ما 
تكونن ممن ال تنفعه العظة إال إذا أبلغت يف أمله، فإن العاقل مل يكن مبا قد كان فإن االمور أشباه. ال 

يتعظ ابلقليل وإن البهائم ال تنتفع إال ابلضرب االليم. من ترك القصد جار. ومن تعدى احلق ضاق 
مذهبه ومن اقتصر على قدره كان أبقى له. ورمبا أخطأ البصري قصده وأصاب االعمى رشده. قطيعة 

. إذا تغري السلطان تغري الزمان. نعم طارد اهلم اليقني. ومنها: اي بين وإايك اجلاهل تعدل صلة العاقل
 ومشاورة النساء، فإن رأيهن إىل أفن، وعزمهن إىل وهن، و 

 
 [118 ] 

اقصر عليهن حجبهن فهو خري هلن. وليس خروجهن أبشد من الدخول من ال يوثق به عليهن، وإن 
ك املرأة من أمرها ما جياوز نفسها، فإن ذلك أنعم لباهلا، استطعت اال يعرفن غريك فافعل. وال متل

فإن املرأة رحيانة وليست بقهرمانة، وال تعطها حىت تشفع لغريها. وإايك والتغاير يف غري موضع غرية 
فإن ذلك يدعو الصحيحة إىل السقم. وأول هذه الوصية قوله عليه السالم: من الوالد الفاين، املقر 

مر، املستسلم للدهر، الذام للدنيا، الساكن مساكن املوتى، الظاعن عنها غدا، للزمان، املدبر الع
إىل الولد املؤمل ما ال يدرك السالك، سبيل من قد هلك، غرض االسقام، ورهينة االايم، ورمية 

املصائب، وعبد الدنيا، واتجر الغرور، وغرمي املنااي، وأسري املوت، وحليف اهلموم، وقرين االحزان، 
(. ومن كالم له عليه السالم يف صفة الدنيا 1اآلفات، وصريع الشهوات، وخليفة االموات )ونصب 

ما أصف من دار أوهلا عناء وآخرها فناء، يف حالهلا حساب ويف حرامها عقاب، من استغىن فيها 
فنت، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فاتته، ومن قعد عنها واتته، ومن أبصر هبا بصرته، ومن 

(. ومن كالم له عليه السالم من حاسب نفسه ربح. ومن غفل عنها خسر. 2ر إليها أعمته )أبص
 ومن خاف أمن. ومن اعترب 

 
. شرح حممد عبده 2/  5 -كبري   -. شرح ابن ميثم البحراين 9/  16شرح ابن أيب احلديد  - 1
وقد تصدى . هذه الوصية على طوهلا موجودة يف مجيع شروح كتاب )هنج البالغة( 42/  3

مطبعة االستقامة.  127/  1شرح حممد عبده  - 2لشرحها على حدة مجع من االعالم والعلماء. 
 . )*( 227/  2شرح ابن ميثم 
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 [119 ] 

(. قال الشريف الرضي ذو 1أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وصديق اجلاهل يف تعب )
الفقرة املذكورة إال هذه الكلمة االخرية،  احلسبني أبو احلسن رضي هللا عنه، ولو مل يكن يف هذه

لكفى هبا ملعة اثقبة، وحكمة ابلغة، وال عجب أن تفيض احلكمة من ينبوعها، وتزهر البالغة يف 
ربيعها * * * * * * قال الكاتب: متت كتابة كتاب خصائص االئمة عليهم السالم وفرغ من كتبه 

اجلبار بن احلسني بن أيب العم احلاج الفزاهاين  العبد املذنب الراجي إىل غفران هللا وعفوه عبد
( عمرها هللا يوم االربعاء الرابع من شوال سنة ثالث ومخسني ومخس عائة 2الساكن بقرية خوجنان )

 ( غفر هللا له ولوالديه وجلميع املؤمنني واملسلمات إنه الغفور الرحيم. 553)

 
/  19. شرح ابن أيب احلديد 199/  3ده . شرح حممد عب348/  5شرح ابن ميثم البحراين  - 1
خوجنان: قرية من قرى اصفهان، قدمية ومتداعية، ينسب احليا مجع من اعالم الفكر  - 2. 28

 . )*( 407/  2معجم البلدان  -واالدب والنسبة إليها اخلوجناين 

 
 [121 ] 

ي تتعلق الزايدات يف آخر النسخة املخطوطة وجدت بعض الصحائف خبط الكتاب نفسه، وه
بكتاب )خصائص أمري املؤمنني عليه السالم( وكأن الكاتب وقف على نسخة خمطوطة أخرى 

 جاءت فيها هذه الزايدات فكتبها وجعلها يف آخر الكتاب، وقد اثبتناها أيضا هنا وهي: 

 
 [122 ] 

فأعط ( وليكن يف خاصة ما ختلص هلل به دينك، إقامة فرائضه اليت هي له خاصة، 1منها الرعية )
هللا من بدنك يف ليلك وهنارك، ووف ما تقربت به إىل هللا من ذلك، كامال غري مثلوم وال منقوص 
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ابلغا من بدنك ما بلغ، وإذا قمت يف صالتك للناس فال تكونن منفرا وال مضيعا، فإن يف الناس من 
يمن كيف اصلي به العلة وله احلاجة، قد سألت رسول هللا صلى هللا عليه وآله حني وجهين إىل ال

هبم فقال: صل هبم كصالة أضعفهم، وكن ابملؤمنني رحيما. وأما بعد هذا، فال تطولن إحتجابك من 
رعيتك، فإن إحتجاب الوالة عن الرعية، شعبة من الضيق، وقلة علم ابالمور. واالحتجاب منهم 

سن، و حيسن يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبري، ويعظم الصغري ويقبح احل
القبيح، ويشاب احلق ابلباطل، إمنا الوايل بشر ال يعرف ما تواري عنه الناس به من االمور، وليست 

على احلق مسات تعرف هبا ضروب الصدق من الكذب، وإمنا أنت أحد رجلني، إما امرؤ سخت 
تلى ابملنع، نفسك ابلبذل يف احلق ففيم إحتجابك من واجب حق تعطيه، أو فعل كرمي تسديه، أو مب

فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك، مع أن أكثر حاجات الناس إليك ماال 
 مؤونة فيه عليك من شكاة مظلمة، أو طلب إنصاف يف معاملة. 

 
من عهد له عليه السالم، كتبه لالشرت النخعي، ملا واله مصر واملوجود منه يف املخطوطة هذا  - 1

 القسم فحسب. )*( 

 
 [123 ] 

مث أن للوايل خاصة وبطانة فيهم إستئثار وتطاول، وقلة إنصاف يف معاملة فاحسم مادة أولئك بقطع 
أسباب تلك االحوال، وال تقطعن الحد من حاشيتك وخاصتك قطيعة، وال يطمعن منك يف اعتقاد 

ون مهنأ عقدة تضر مبن يليها من الناس يف شرب أو عمل مشرتك حيملون مؤونته على غريهم، فيك
ذلك هلم دونك، وعيبه عليك يف الدنيا واآلخرة. وألزم احلق من لزمه من القريب والبعيد، وكن يف 
ذلك صابرا حمتسبا، واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع، وابتغ عاقبته مبا يثقل عليك منه 

وهنم فإن مغبة ذلك حممودة. وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر هلم بعذرك، واعدل عنهم ظن
إبصحارك، فان يف ذلك إعذارا تبلغ فيه حاجتك من تقوميهم على احلق. وال تدفعن صلحا دعاك 

إليه عدوك هلل فيه رضى، فإن يف الصلح دعة جلنودك وراحة من مهومك، وأمنا لبالدك. وليكن 
احلذر كل احلذر من عدوك بعد صلحه فإن العدو رمبا قارب ليتغفل فخذ ابحلزم، واهتم يف ذلك 

سن الظن، وإن عقدت بينك وبني عدوك عقدة، أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك ابلوفاء، وارع ح
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ذمتك ابالمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت فإنه ليس من فرائض هللا شئ يف الناس أشد 
عليه اجتماعا مع تفريق أهوائهم، وتشتيت آرائهم، من تعظيم الوفاء ابلعهود، وقد لزم ذلك 

ما بينهم دون املسلمني ملا استوبلوا من عواقب الغدر، وال تغدرن بذمتك وال ختيسن املشركون في
بعهدك، وال ختتلن عدوك فإنه ال جيرتئ على هللا إال جاهل شقي، قد جعل هللا عهده وذمته أمنا 

أفضاه بني العباد برمحته، وحرميا يسكنون إىل منعه، ويستفيضون إىل جواره، وال إدغال وال مدالسة 
ال خداع فيه، وال تعقد عقدا جتوز فيه العلل، وال تعولن على حلن القول بعد التأكيد والتوثقة، وال و 

 يدعونك ضيق أمر لزمك فيه.. * * * 

 
 [124 ] 

والعني ابلوكاء، فإذا أطلق الوكاء مل ينضبط الوعاء. وهذا القول يف االشهر االظهر من كالم النيب 
قوم المري املؤمنني عليه السالم، وذكر ذلك املربد يف كتاب  صلى هللا عليه وسلم، وقد رواه

املقتضب، يف ابب اللفظ ابحلروف، وقد تكلمنا على هذه االستعارة يف كتابنا املوسوم به )اجملازات 
(. وقال عليه السالم يف كالم له: ووليهم وال، فأقام واستقام، حىت ضرب الدين 1واآلاثر النبوية( )

عليه السالم: أييت على الناس زمان عضوض، يعض املوسر فيه على ما يف يديه،  (. وقال2جبرانه )
( تنهد فيه االشرار، وتستذل 3ومل يؤمر بذلك، قال هللا سبحانه: )وال تنسؤا الفضل بينكم( )

(. 4االخيار، ويبايع املضطرون، وقد هنى رسول هللا صلى عليه وآله وسلم عن بيع املضطرين )
: يهلك يف رجالن، حمب مفرط وابهت مفرت. وهذا مثل قوله: يهلك يف حمب وقال عليه السالم

(. وسئل عليه السالم عن التوحيد، والعدل، فقال: إن التوحيد أن ال تتومهه، 5غال، ومبغض قال )
(. وقال: ال خري يف الصمت عن احلكم، كما أنه ال خري يف القول ابجلهل 6والعدل أن ال تتهمه )

(7 .) 

 
جمازات االاثر النبوية، من أتليف السيد الرضي طبع يف ايران والعراق  -أو  -ازات النبوية اجمل - 1

شرح  - 2. 351/  19وج  358/  1والقاهرة، وقد أختصره الشيخ ابراهيم الكفعمي، الذريعة 
سورة البقرة  - 3. 218/  2. ابن أيب احلديد. 463/  5. شرح ابن ميثم 263/  3حممد عبده 

/  3. شرح عبده 563/  5. ابن ميثم البحراين 119/  20شرح ابن أيب احلديد  - 4. 237 /
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. 464/  5. شرح ابن ميثم 220/  2. شرح ابن أيب احلديد. 264/  3شرح عبده  - 5. 264
 7. 227. إبن أيب احلديد / 264/  3. شرح حممد عبده 464/  5شرح ابن ميثم البحراين  - 6
 . )*( 265/  5. شرح ابن ميثم 265/  3شرح عبده  .9/  19ابن أيب احلديد  -

 
 [125 ] 

(. وهذا من كالم العجيب 1وقال يف دعاء استسقى به: اللهم اسقنا ذلل السحاب دون صعاهبا )
شبه السحاب ذوات الرعود، والبوارق، والرايح، والصواعق  -عليه السالم  -الفصاحة، وذلك أنه 

، وشبه السحاب خالية من تلك الروائع ابالبل الذلل اليت حتتلب ابالبل الصعاب اليت تقص بركباهنا
طيعة، وتقتعد مسمحة. وقيل له عليه السالم، لو غريت شيبك اي أمري املؤمنني ؟ فقال: اخلضاب 

(. وقال عليه السالم: 2زينة، وحنن قوم يف مصيبة )يريد مصيبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( )
(. وقد روى بعضهم هذا الكالم عن النيب صلى هللا عليه وسلم. وقال عليه 3القناعة مال ال ينفد )

السالم لزايد بن أبيه وقد استخلفه لعبد هللا بن العباس على فارس وأعماهلا يف كالم طويل، كان 
بينهما، هناه فيه عن تقدمي اخلراج: استعمل العدل، واحذر العسف، واحليف فان العسف يعود 

(. وقال: ما 5(. وقال: أشد الذنوب ما استخف به صاحبه )4دعو إىل السيف )ابجلالء، واحليف ي
(. وقال: شر االخوان 6أخذ هللا على أهل اجلهل أن يتعلموا، حىت أخذ على أهل العلم أن يعلموا )

 (. 7من تكلف له )

 
شرح  - 2. 265/  3. حممد عبده 229/  20. ابن أيب احلديد 465/  5شرح ابن ميثم  - 1
/  5شرح ميثم بن علي بن ميثم  - 3. 466/  5. ابن ميثم البحراين 230/  20ن أيب احلديد اب

/  3. شرح حممد عبده 245/  20ابن أيب احلديد  - 4. 244/  20. ابن أىب احلديد 466
 20. إبن أيب احلديد املعتزيل 467/  5شرح ابن ميثم  - 5. 466/  5. إبن ميثم البحراين 266

 266/  3. شرح حممد عبده 247/  20ابن أيب احلديد  - 6. 266/  3بده . شرح ع246 /
. 467/  5ابن ميثم البحراين  - 7. 467/  5ط مطبعة االستقامة. شرح ميثم بن على بن ميثم 

 . )*( 266/  3. حممد عبده 249/  20شرح ابن اىب احلديد 
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 [126 ] 

هت الزايدة حبمد هللا ومنه وصلواته على نبيه (. إنت1وقال: إذا احتشم املؤمن أخاه فقد فارقه )
حممد وآله أمجعني وفرغ من كتبه العبد املذنب عبد اجلبار بن احلسني بن أيب العم احلاجي الفراهاين 

ط مطبعة االستقامة.  266/  3. شرح حممد عبده 247/  20ابن أيب احلديد  - 6يوم االربعاء 
. شرح ابن اىب احلديد 467/  5ابن ميثم البحراين  - 7. 467/  5شرح ميثم بن على بن ميثم 

 . )*( 266/  3. حممد عبده 249/  20

 
 [126 ] 

(. إنتهت الزايدة حبمد هللا ومنه وصلواته على نبيه 1وقال: إذا احتشم املؤمن أخاه فقد فارقه )
حلاجي الفراهاين حممد وآله أمجعني وفرغ من كتبه العبد املذنب عبد اجلبار بن احلسني بن أيب العم ا

يوم االربعاء التاسع عشر من مجادي االوىل من سنة ثالث ومخسني ومخسمائة يف خدمة موالان 
االمري االجل السيد ضياء الدين اتج االسالم أيب الرضا فضل هللا بن علي ابن عبيد هللا احلسين 

مدا هلل ومصليا على أدام هللا ظله وقد آوى إىل قرية جوسقان راوند متفرجا. من نسخته خبطه حا
 النيب وآله أمجعني والسالم. 

 
/  5. شرح ابن ميثم البحراين 251/  20. شرح ابن أيب احلديد 266/  3شرح حممد عبده  - 1

486 )*( . 
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