
 نَْهُج الباَلَغة
 وهو

 مجموع ما اختاره الشريف أبو الحسن محمد الرضي بن الحسن الموسوي
 من كالم أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب

 عليه السالم
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 :لشريف الرضي  مقدمة السيد ا
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 الة  الص   و  ،  ه  سان  إح   ة  ايد  ز  ل   ا  ب  ب   س   و  ،  ه  نان  إىل ج   يال  س  و   و  ،  ه  الئ  ب   ن  م   عاذا  م   و  ،  ه  ائ  م  ع  ن   ل   ا  ن  ث    د  م  ال   ل  ع  ي ج  ذ  ال   هللا   د  مح    د  ع  ا ب   م  أ  
،  ق  ر  ع  ال   خار  الف   س  ر  غ  م   و  ،  م  د  ق  ال   د  ج  ال   ة  الل  س   و  ،  م  ر  الك   ة  ين  ط   ن  م   ب  خ  ت  ن   ال  ،  ة  م  ال   راج  س   و  ،  ة  م  ئ  ال   م  و إما  ،ة  مح   الر   ب    ن   ه  ول  س  لى ر  ع  
،  ة  ح  اج  الر   ل  ض  الف   يل  ثاق  م   و    ،ة  ح  الواض   ين  الد    نار  م   و  ،  م  م  ال   م  ص  ع   و  ،  م  ل  الظ   ح  ي  صاب  م   ه  ت  ي  ب    ل  ه  لى أ  ع   و    ،ق  ور  ال   ر  م  ث  ال   الء  الع   ع  ر  ف    و  

 و  ،  ع  ساط   ر  ج  ف   انر  ما أ  ،  م  ه  ل  ص  أ   و   م  ه  ع  ر  ف    يب  ط  ل   فاء  ك    و،  م  ه  ل  م  ع  ل   كافأة  م   و  ،  م  ه  ل  ض  ف  ل   إزاء   ون  ك  ت   الة  ص  ،  ي  ع  ج   أ   م  ه  ي  ل  ع   ى هللا  ل  ص  
 .ع  طال   م  وى ن   خ  

 ن  اس  على م   ل  م  ت  ش  ي   ، ) عليهم السالم ( ة  الئم   يف خصائص   كتاب    تأليف  ب   ت  أ  د  ت  ب   ا    ،ن  ص  الغ   ة  ضاض  و غ  ،  ن   الس   نفوان  يف ع   نت   ك  فإن  
أمري  ص  يت ت   ال   ص  اخلصائ   من   ت  غ  ر  و ف   ،  الكالم   أمام   ه  ت  و جعل   الكتاب   ر  د  يف ص   ه  ت  ر  ك  ذ   ض  ر  غ    عليه  دان  ح  ،  م  ه  كالم    ر  و جواه   م  ه  أخبار  

  .مان  الز   و مماطالت   الايم   زات  اج  م   الكتاب   ة  ي  ق  ب   إمتام   ن  ع   ت  و عاق  ،  ) عليه السالم ( ا  لي   ع  الؤمني  
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 ) عليه السالم (عنه  ل  ق  ما ن   ن  اس  م   ن  م  ض  ت  ي    ها فصل  ر  يف آخ   فجاء  ،  وال  ص  ف   ه  ت  ل  ص  و ف  ،  أبواب   ذلك   ن  م   ج  ر  ما خ   ت  ب  و  ب    قد   و كنت  

من  ة  جاع   ن  س  ح  ت  اس  ف    ،ة  سوط  ب  ال   ب  ت  و الك  ،  ة  ويل  الط   ب  ط  اخل   دون  ،  و اآلداب   و المثال   م  ك  و ال   ظ  اع  و يف ال  ،  صري  الق   الكالم   ن  م  
 كتاب    أبتدئ بتأليف   أن   ذلك   ألون عند  و س  ،  ه  ع  واص  من ن   بي  ج  ع  ت   و م  ،  ه  ع  دائ  ب  ب   ي  ب  ج  ع  م  ،  ه  كر  ذ   م  د  ق  ال   ل  ص  الف   عليه   ل  م  ما اشت   الصدقاء  

،  و أدب   ظ  واع  و م   ب  ت  و ك   ب  ط  ن خ  م  ،  ه  ون  ص  غ   بات  ع  ش  ت  و م   ه  ون  ن  ف    يف جيع  ،  ) عليه السالم ( والان أمري الؤمنيم   كالم    تار  حيتوي على م  
 د  وج  ما ال ي  ،  ة  نيوي  و الد   ة  ي  ين  الد    م  ل  الك   ب  واق  و ث  ،  ة  ي  ب  ر  الع   و جواهر  ،  ة  الفصاح   ب  و غرائ  ،  ة  البالغ   ب  جائ  من ع   ن  م  ض  ت  ي    ذلك   أن   لما  ع  
و  ة  البالغ   نشأ  و م  ، ها د  ر  و  و م   ة  الفصاح   ع  ر  ش  م   ) عليه السالم (أمري الؤمني  إذ كان    ،يف كتاب   الطراف   و ال مموع  ،  يف كالم   عا  م  ت  م  
 ظ  واع   كل    عان  ت  اس   ه  و بكالم  ،  طيب  خ   ل  قائ   ذا كل  ح   ه  ت  ل  ث  م  و على أ   ، هاين  قوان   ت  ذ  خ  أ   و عنه  ، ا وهن  كن  م   ر  ه  ظ   ) عليه السالم (و منه ، ها د  ول  م  
و فيه ، اإلهلي  لم  الع   ن  م   ة  ح  س  م   الذي عليه   الكالم   ) عليه السالم ( ه  كالم    لن  ، ا رو  خ  و ت   م  د  ق  و ت   ، روا ص  و ق   ق  ب  س   د  َ  فق   و مع ذلك  ،  ليغ  ب  
 ت  د  م  ت  اع  و  ،  ر  الج   ور  خ  ذ  و م  ،  ر  ك  الذ    ور  ش  ن  و م  ،  فع  الن   عظيم   ن  مبا فيه م   عالا  ،  بذلك   إىل االبتداء   م  ه  ت   ب   ج  أ  ف  ،  ي   و  ب  الن    الكالم   من   ة  ق  ب   ع  
 ) عليه السالم ( ه  و أن  ،  ة  م  ال   ضائل  و الف  ،  ة  ر  ث   الد   ن  حاس  إىل ال   ة  ضاف  م  ،  ة  يل  ض  الف   يف هذه   ) عليه السالم ( أمري الؤمني   قدر   عن عظيم   ي    ب  أن أ   به  
الذي  حر  فهو الب   ه  ا كالم  فأم  ،  د  ار  الش   اذ  و الش  ،  ر  اد  الن   منها القليل   م  عنه   ر  ؤث   إمنا ي   الذين    ،لي  الو   ف  ل  الس   ها عن جيع  ت  غاي   لوغ  ب  ب   د  ر  انف  

  .ل  اف  الذي ال حي   م  و ال  ،  ل  ساج  ال ي  
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 : ق  د  ز  ر  الف   بقول   ) عليه السالم (به  يف االفتخار   ل  ث  م  الت   ل     وغ  س  أن ي   ت  د  و أر  

 ع  جام  ال   ير  ر نا اي ج  ت  ع  إذا ج   *  م  ه  ل  ث  ئين مب   ج  أولئك آبئي ف  
و  م  ك  ها ال  ث  و اثل  ،  و الرسائل   و اثنيها الكتب  ،  ر  و الوام   ب  ط  ا اخل  أوهل  :  ة  ثالث   على أقطاب   دور  ي   ) عليه السالم ( ه  كالم    و رأيت  

 ل  لك   دا  ر  ف  م  ،  و الدب   م  ك  ال   ن  ماس   ث   ،  تب  الك ن  ماس   ث   ،  ب  ط  اخل   ن  ماس   بختيار   هللا تعاىل على االبتداء   بتوفيق   ت  ع  فأج   ،  ظ  الواع  
َ  ي   ساه  ما ع   دراك  ت  س  ال    ة  م  د  ق  م   لتكون  ،  أوراقا   فيه   ال  ص  ف  و م  ،  بب   ذلك   ن  م   نف  ص    ء  شي و إذا جاء  ،  آجال   إل   ع  ق  و ي   ،  ال   عاج  ين  ع   ش ذ 
 ت  ر  ر  و ق   ، ا ت  ر ك  اليت ذ   اء  الن   يف غري   راض  الغ   ن  م   ر  آخ   ض  ر  أو غ  ،  سؤال   أو جواب  ،  وار  ح   ء  يف أثنا اخلارج   ) عليه السالم ( ه  ن كالم  م  

 ن  و ماس  ،  ة  ق  س  ت  م   ري  غ   ول  ص  ف   من ذلك   ه  ختار  ا جاء فيما أ  مب  و ر  ،  ه  ض  ر  غ  ل   ة  الم   ها م  د  ش  و أ  ،  ه  ب   واب  الب   ق  ي  ل إىل أ   ه  ت  ب   س  عليها ن   ة  د  القاع  
 . ق  س  و الن   تال   الت   د  ص  و ال أق  ،  ع  م  و الل   ت  ك  الن   د  ر   أو  لن  ،  ة  م  ظ  نت  م   ري   غ   م  ل  ك  

إذا ،  ر  واج  و الز   ذكري  الت   و ظ  و الواع   هد  يف الز   د  الوار   ه  كالم    أن  ، فيها  ة  ك  شار  ال   ن  م  و أ  ، هبا  د  ر  ف  ن   اليت ا   ) عليه السالم ( ه  ب  جائ  ن ع  و م  
 ه  ض  عت   مل ي  ،  ه  لك  م   قاب  بلر    و أحاط  ،  ه  أمر   ذ  ف  و ن   ،  ه  در  ق   م  ظ  ع   نمم    ه  ل  ث  م   كالم    ه  أن   ه  لب  ن ق  م   ع  ل  و خ  ،  ر  ك   ف  الت    فيه   ر  ك  و ف  ،  ل  أم   ت  ال   ه  ل  م  ت   

ال ،  جبل   ح  ف  إىل س   ع  ط  ق  ان    أو  ،  يت  ب   ر  س  يف ك   ع  ب  قد ق   ،  ة  باد  الع   بغري   ه  ل   غل  و ال ش  ،  ة  هاد  الز   يف غري   ه  ل   ظ  ال ح   ن  م   كالم    يف أنه   ك  الش  
 ل  د   و ي   ،  قاب  الر    ط  ق  ي   ف   ،  ه  ف  ي   س   تا  ل  ص  م   رب  يف ال   س  م  غ  ن   ن ي   م   كالم    ه  أبن   ن  وق   ي   كاد  و ال ي  ،  ه  فس   ن  رى إال  و ال ي  ،  ه  س   ح  إال   ع  سم  ي  

 ود  ع  و ي   ،  البطال  
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 ة  يف  ط  الل   ه  صائص  و خ  ،  ة  جيب  الع   ه  ل  ضائ  ن ف  م   و هذه  ،  دال  الب   ل  د  و ب  ،  اد  ه  الز   د  زاه   الال   تلك   و هو مع  ،  جا  ه  م   ر  قط  و ي  ،  ا  م  د   ف  ط  ن  ي    ه  ب  

هبا و  ة  ب   ع  ل  ل   ع  ض  و  و هي م  ، نها م   م  ه  ب   ج  ع   ج  خر  ست  و أ  ، هبا  اإلخوان   ر  ذاك  ما أ   و كثريا  ،  الشتات   بي   ف  و أل  ،  الضداد   هبا بي   ع  اليت ج   
 .فيها  ة  ر  ك  الف  

 شديدا   الفا  اخت   ف  ل  ت  ت    ه  كالم    أن رواايت   يف ذلك   ذر  و الع  ،  ر  ر  ك   ال  ن  ع  و ال  ،  د  د  ر  ال   فظ  الل  ،  هذا االختيار   اء  يف أثن ا جاء  مب  و ر  
،  ة  متار   ة  زايد  ا ب  إم  ،  ل  الو   ه  موضع   ري  غ   وعا  ض  و  خرى م  أ   يف رواية   ذلك   د  ع  ب    د  ج  و   ث   ،  ه  على وجه   ل  ق  ن  ف    يف رواية   الختار   الكالم   ق  ف  ا ات   مب  ر  ف   
 ال  أو   ري  ت  مبا اخ   ضا  أي   د  ه  الع   د  ع  ا ب   مب  و ر  ،  الم  الك   ل  قائ  على ع   ة  ري   و غ  ،  ختيار  ال  ل   ظهارا  ت  اس   عاد  ي   أن   ي الال  ض  ت  ق  ت   ف   ،  ة  بار  ع   ن  س  ح  أ   فظ  ل  ب   أو  
 ذ  ش  حىت ال ي  ،  ) عليه السالم ( ه  كالم    جيع   قطار  أب   حيط   أ  أن   ذلك   ي مع  ع  د  و ال أ  ،  مادا  و اعت   صدا  ال ق  ،  سياان  ن   أو وا  ه  س   ه  عض  ب   يد  ع  أ  ف  ، 

 ي  ل  و ما ع  ،  ي  د  ن ي  م   ج  اخلار    دون  يت  بق  يف ر   ل  و الاص  ،  إل   ع  الواق    فوق  عين   ر  القاص   كون  ي   أن   د  بع  ل ال أ  ب  ،  اند  د  ن  و ال ي  ،  شاذ    منه  عين  
 . إن شاء هللا الدليل   و إرشاد  ،  السبيل   و على هللا سبحانه و تعاىل هنج  ،  و بالغة الوسع   د  ه  ال   ل  ذ  إال ب  

 ة  فيه حاج  ، ا الهب  ط   عليه   ب  ر   ق  و ي   ، ا أبواهب   فيه   ر  اظ  لن  ل   ح  فت  ي   إذ كان  ،  ة  الغ  الب   هج  ن  ب   هذا الكتاب   ة  ي  سم  ت   عد  ب   ن  م   و رأيت  
سبحانه و تعاىل  هللا   نزيه  و ت  ،  و العدل   يد  ح  و  يف الت    الكالم   جيب  ع   ن  م   ه  ي يف أثنائ  و ميض  ،  د  اه  و الز   يغ  ل  الب   ة  ي  غ  و ب   ،  م  ل   ع  ت   و ال   م  َ  العال  

و  يد  سد  الت   ز  ج  ن  ت   و أ   ة  صم  و الع   يق  وف  الت   د  م  ت  س  سبحانه أ   و من هللا   ة  به  ش   ل   ك    الء  و ج   ة  ل   ع   كل     فاء  و ش   ة  ل  غ   ل   ك    الل  ما هو ب   لق  اخل   ه  ب  ش   ن  ع  
 . كيل  الو   م  ع   و ن  ب  س  ح   و  و ه   م  د  الق   ة  ل  ز   بل  ق   م  ل  الك   ة  ل  ن ز  و م   سان  طإ الل   خ   بل  ق   نان  طإ ال  من خ   ه  يذ  ع  ت  س  و أ   ة  عون  ال  
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 خطب

 أمير المؤمنين

 ( عليه السالم)
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 باب المختار من

 أمير المؤمنين ) عليه السالم ( و أوامرهخطب 
و يدخل في ذلك المختار من كالمه الجاري مجرى الخطب في المقامات المحظورة و 

 : المواقف المذكورة و الخطوب الواردة

له ) عليه السالم ( يذكر فيها ابتداء خلق السماء و األرض و خلق آدم و فيها    و من خطبة  -1
د هللا و خلق العالم و خلق المالئكة و اختيار األنبياء و مبعث النبي و  ذكر الحج و تحتوي على حم

 :القرآن و األحكام الشرعية  
َحَتُه الحَقائَُلوَن َو ََل ُُيحَصي نَ عحَماَءُه الحَعادُّوَن َو ََل يُ َؤدَ ي َحقه  ُلُغ َمدح ُد ّلِلَهَ الهَذي ََل يَ ب ح َمح َتَهُدوَن الهَذي ََل اْلح ُه الحُمجح

ُص الحَفَطَن الهَذي لَيحَس َلَصَفَتَه َحدٌّ ََمحُدوٌد َو ََل نَ عحٌت َموحُجوٌد وَ يُدح  َمَم َو ََل يَ َناُلُه َغوح  ََل َوقحٌت َمعحُدوٌد َو َل رَُكُه بُ عحُد اْلَح
ََتَه َو َوتهَد َِبلصُّ  َرتََه َو َنَشَر الر َََيَح بََرْحح ََلَئَق َبُقدح يَن َمعحرَفَ ُتُه َو َكَماُل َأَجٌل ََمحُدوٌد َفطََر اْلَح ُخوَر َمَيَداَن أَرحَضَه أَوهُل الدَ 

ََلُص َلُه َو َكَماُل ا َديَق بََه تَ وحَحيُدُه َو َكَماُل تَ وحَحيَدَه اْلحَخح َديُق بََه َو َكَماُل التهصح ُي َمعحرَفََتَه التهصح ََلَص َلُه نَ فح ْلحَخح
َفَة َفَمنح َوَصَف اّلِلهَ ُسبحَحاَنُه الصَ َفاَت َعنحُه َلَشَهاَدَة ُكلَ  َصفَ  َا َغْيحُ الحَموحُصوَف َو َشَهاَدَة ُكلَ  َموحُصوٍف أَنهُه َغْيحُ الصَ  ٍة أَّنه

 فَ َقدح قَ َرنَُه َو َمنح قَ َرنَُه فَ َقدح ثَ نهاُه َو َمنح ثَ نهاُه فَ َقدح َجزهأَُه َو َمنح َجزهأَُه فَ َقدح َجَهَلُه َو َمنح 
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ُه َو َمنح قَاَل َفيَم ف َ  ُه فَ َقدح َعده ُه َو َمنح َحده َنُه َو َمنح قَاَل َعََل َم َجَهَلُه فَ َقدح َأَشاَر َإلَيحَه َو َمنح َأَشاَر َإلَيحَه فَ َقدح َحده َقدح َضمه
َلى َمنحُه َكاَئٌن ََل َعنح َحَدٍث َموحُجوٌد ََل َعنح َعَدٍم َمَع ُكلَ  َشيح ف َ  ٍء ََل ِبَُزايَ َلٍة فَاَعٌل ََل ٍء ََل ِبَُقارَنٍَة َو َغْيحُ ُكلَ  َشيح َقدح َأخح

دٌ  َلَة َبَصٌْي َإذح ََل َمنحُظوَر َإلَيحَه َمنح َخلحَقَه ُمتَ َوحَ  َرََكاَت َو اْلح َدَه ِبَعحََن اْلح تَ وحَحُش َلَفقح َتأحَنُس بََه َو ََل َيسح  . َإذح ََل َسَكَن َيسح

 خلق العالم
تَ َفاَدَها َو ََل َحَر  َلحَق إَنحَشاًء َو اب حَتَدأَُه ابحَتَداًء َبََل َروَيهٍة َأَجاَْلَا َو ََل ََتحرَبٍَة اسح ٍس أَنحَشَأ اْلح َدثَ َها َو ََل َهََاَمَة نَ فح َكٍة َأحح

َباحَ اضحطََرَب  َ ُُمحَتَلَفاَِتَا َو َغرهَز َغرَائََزَها َو أَلحَزَمَها َأشح قَاَِتَا َو َْلََم َبْيح َياَء َْلَوح َشح َها َعاَلمًا َِبَا قَ بحَل ابحَتَداَئَها َفيَها َأَحاَل اْلح
َناَئَها ُُثه أَنحشَ  ََواَء َمَُيطًا َِبُُدوَدَها َو انحَتَهائََها َعارَفًا َبَقَرائََنَها َو َأحح َرحَجاَء َو َسَكاَئَك اْلح َواَء َو َشقه اْلح َجح َأ ُسبحَحانَُه فَ تحَق اْلح

َ الر َيَح الحَعاَصَفَة َو الزهعح  َرى َفيَها َماًء ُمَتََلَطمًا تَ يهارُُه ُمََتَاَكمًا َزخهارُُه َْحََلُه َعَلى َمْتح زََع الحَقاَصَفَة فََأَمَرَها بََردَ َه َو فََأجح
َقَها َدَفيٌق ُُثه أَنحشَ َسلهطَ  ََواءُ َمنح ََتحَتَها فََتيٌق َو الحَماءُ َمنح فَ وح َه اْلح َه َو قَ َرََّنَا َإََل َحدَ  َأ ُسبحَحانَُه رُياً اعحتَ َقَم َمَهب هَها َها َعَلى َشدَ 

َا َو أَعحَصَف ََمحرَاَها َو أَب حَعَد َمنحَشَأَها فََأَمَرَها بََتصح   َفيَق الحَماَء الزهخهاَر َو َإََثرََة َموحَج الحَبَحاَر َفَمَخَضتحُه َُمحضَ َو أََداَم ُمَرِبه
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َفَها َِبلحَفَضاَء تَ ُردُّ أَوهَلُه َإََل آخَ  َقاَء َو َعَصَفتح بََه َعصح رََه َو َساَجَيُه َإََل َمائَرََه َحَّته َعبه ُعَبابُُه َو َرَمى َِبلزهبََد رَُكاُمُه السَ 
ُفوفاً  َفَهٍق َفَسوهى َمنحُه َسبحَع ََسََواٍت َجَعَل ُسفحََلُهنه َموحجاً َمكح َفَتٍق َو َجوٍ  ُمن ح فاً ََمحُفوظاً  فَ َرفَ َعُه ِف َهَواٍء ُمن ح َو ُعلحَياُهنه َسقح

َعُمَها َو ََل َدَساٍر يَ نحَظُمَها ُُثه زَي هن ََها بَزَيَنَة الحَكَواَكَب َو َضَياَء الث ه َو ََسح  َرى َفيَها كًا َمرحُفوعًا َبَغْيحَ َعَمٍد يَدح َواَقَب َو َأجح
ٍف َسائٍَر َو َرَقيٍم َمائٍَر.  َتَطْياً َو َقَمراً ُمَنْياً ِف فَ َلٍك َدائٍَر َو َسقح  َسرَاجاً ُمسح

 المالئكة  خلق
ُهمح ُسُجوٌد ََل يَ رحَكُعوَن وَ  َ السهَمَواَت الحُعََل َفَمََلَُهنه َأطحَوارًا َمنح َمََلَئَكَتَه َمن ح َتَصُبوَن َو  ُُثه فَ َتَق َما َبْيح رُُكوٌع ََل يَ ن ح

ُم الحُعيُ  َأُموَن ََل يَ غحَشاُهمح نَ وح َلُة َصافُّوَن ََل يَ تَ زَايَ ُلوَن َو ُمَسبَ ُحوَن ََل َيسح َبحَداَن َو ََل َغفح َُة اْلح ُو الحُعُقوَل َو ََل َفَتح وَن َو ََل َسهح
َيَه َو أَلحَسَنٌة َإََل ُرُسَلَه َو ُُمحَتَلُفوَن َبَقَضائََه َو أَمحرََه َو مَ  ُهمح أَُمَناُء َعَلى َوحح َياَن َو َمن ح َدَنُة النَ سح ََفظَُة َلَعَباَدَه َو السه ُهُم اْلح ن ح

َلى أَقحَداُمُهمح َو الحَمارََقُة َمَن السهَماَء الحُعلحَيا أَعحنَ  َْلَب حَوابَ  ََرَضَْي السُّفح ُهُم الثهابََتُة ِف اْلح َارََجُة َمَن َجَنانََه َو َمن ح اقُ ُهمح َو اْلح
َتافُ ُهمح ََنَكَسٌة ُدونَُه أَ  َقحطَاَر أَرحَكاَُّنُمح َو الحُمَناَسَبُة َلَقَوائََم الحَعرحَش َأكح ن َُهمح َو اْلح ُروبٌَة بَ ي ح َنَحَتَهمح َمضح بحَصاُرُهمح ُمتَ َلفَ ُعوَن ََتحَتُه ِبََجح

وَيرَ  ُمح َِبلتهصح َرَة ََل يَ تَ َوَههُوَن َرِبه َتاُر الحُقدح َ َمنح ُدوََّنُمح ُحُجُب الحَعزهَة َو َأسح  َبْيح
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ََماَكَن َو ََل ُيَشْيُوَن َإلَيحَه َِبلنهظَائَرَ  ونَُه َِبْلح ُنوَعَْي َو ََل َُيُدُّ  . َو ََل ُُيحُروَن َعَليحَه َصَفاَت الحَمصح

 صفة خلق آدم عليه السالم
ِبََ  َلَها َو َعذح َرحَض َو َسهح ا َو َسَبَخَها تُ رحبًَة َسن هَها َِبلحَماَء َحَّته َخَلَصتح َو ََلَطَها ُُثه ََجََع ُسبحَحانَُه َمنح َحزحَن اْلح

َناٍء َو ُوُصوٍل َو َأعحَضاٍء َو ُفُصوٍل َأَجحََدَها َحَّته ا َها ُصوَرًة َذاَت َأحح َلَدَها َِبلحبَ لهَة َحَّته َلَزَبتح َفَجَبَل َمن ح َسَكتح َو َأصح َتمح سح
يُلَها َو َفَكٍر يَ َتَصره َحَّته َصلحَصَلتح َلَوقحٍت مَ  ُف عحُدوٍد َو أََمٍد َمعحُلوٍم ُُثه نَ َفَخ َفيَها َمنح ُروَحَه َفَمثُ َلتح َإنحَساَنً َذا أَذحَهاٍن ُيَُ

قَ  َو الحَباَطَل َو اْلحَ  َ اْلَح ُرُق َِبَا َبْيح َلحَواَن َو َِبَا َو َجَوارََح ََيحَتَدُمَها َو أََدَواٍت يُ َقلَ بُ َها َو َمعحرََفٍة يَ فح ذحَواَق َو الحَمَشامَ  َو اْلح
َداَد الحُمتَ َعاَديَ  َضح تََلَفَة َو اْلح َباَه الحُمؤح َشح َتَلَفَة َو اْلح َلحَواَن الحُمخح َناَس َمعحُجوَنً َبَطيَنَة اْلح َجح َرَ  َو اْلح ََلَط الحُمتَ َبايََنَة َمَن اْلح َخح َة َو اْلح

ُُمودَ  ذحَعاَن ِبَ الحََبحَد َو الحبَ لهَة َو اْلح َد َوَصيهَتَه َإلَيحَهمح ِف اْلحَ ُ ُسبحَحانَُه الحَمََلَئَكَة َوَديَعَتُه َلَديحَهمح َو َعهح َتأحَدى اّلِله لسُُّجوَد َلُه  َو اسح
َمَ  ُجُدوا َْلَدَم َفَسَجُدوا َإَله إَبحَليَس اعحََتَتحُه اْلح رََمَتَه فَ َقاَل ُسبحَحانَُه اسح ُُنوَع لََتكح َوُة َو تَ َعزهَز َِبَلحَقَة َو اْلح قح يهُة َو َغَلَبتح َعَليحَه الشَ 

َتتحَماماً لَلحبَ  طََة َو اسح َقاقاً لَلسُّخح َتحح ُ النهَظَرَة اسح تَ وحَهَن َخلحَق الصهلحَصاَل فََأعحطَاُه اّلِله َليهَة َو َإْنحَازاً لَلحَعَدَة فَ َقاَل فََإنهَك النهاَر َو اسح
َم الحَوقحَت الحَمعحُلومَ َمَن الحُمنحظَرَ   . يَن َإَل يَ وح
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رَُه إَبحَليسَ  َكَن ُسبحَحانَُه آَدَم َداراً أَرحَغَد َفيَها َعيحَشُه َو آَمَن َفيَها ََمَلهَتُه َو َحذه  َو َعَداَوتَُه فَاغحََتهُه َعُدوُُّه نَ َفاَسًة ُُثه َأسح
تَ بحَدلَ  َنَه َو اسح َه َو الحَعزميََة َبَوهح َب حرَاَر فَ َباَع الحَيَقَْي َبَشكَ  ََذَل َوَجًَل َو َِبََلغحَتَاَر نََدمًا ُُثه َعَليحَه َبَداَر الحُمَقاَم َو ُمرَافَ َقَة اْلح  َِبْلح

ُ ُسبحَحانَهُ  َبطَُه َإََل َداَر الحَبَليه  َبَسَط اّلِله ََتَه َو َوَعَدُه الحَمَرده َإََل َجنهَتَه َو أَهح بََتَه َو َلقهاُه َكَلَمَة َرْحح ر َيهَة َلُه ِف تَ وح  .َة َو تَ َناُسَل الذُّ

 اختيار األنبياء
َي َميثَاق َ  َطَفى ُسبحَحانَُه َمنح َوَلَدَه أَنحَبَياَء َأَخَذ َعَلى الحَوحح ثَ ُر َو اصح َل َأكح ا َبده ُهمح َو َعَلى تَ بحَليَغ الر ََساَلَة أََمانَ تَ ُهمح َلمه

ُهُم الشهَياَطُْي َعنح  َتالَت ح َنحَداَد َمَعُه َو اجح َد اّلِلهَ َإلَيحَهمح َفَجَهُلوا َحقهُه َو اَّتهَُذوا اْلح ُهمح َعنح َعَباَدَتَه َخلحَقَه َعهح َمعحرَفََتَه َو اق حَتَطَعت ح
ُروُهمح َمنحَسيه نَعح فَ بَ عَ  َتأحُدوُهمح َميثَاَق َفطحَرتََه َو يَُذكَ  َمَتَه َو َُيحَتجُّوا َعَليحَهمح َِبلت هبحَليَغ َو َث َفيَهمح ُرُسَلُه َو َواتَ َر َإلَيحَهمح أَنحَبَياَءُه لََيسح

َدرََة َمنح سَ  قَ ُهمح َمرحُفوٍع َو َمَهاٍد ََتحتَ ُهمح َموحُضوٍع َو َمَعاَيَش َُتحَييَهمح َو يَُثْيُوا َْلُمح َدَفاَئَن الحُعُقوَل َو يُ ُروُهمح آََيَت الحَمقح قحٍف فَ وح
َداٍث تَ َتاَبُع َعَليحَهمح َو َلَح َُيحَل اّلِلهُ ُسبحَحانَُه َخلحَقُه مَ  َنيَهمح َو أَوحَصاٍب ُِتحرَُمُهمح َو َأحح َزٍل آَجاٍل تُ فح نح َنَبٍ  ُمرحَسٍل أَوح َكَتاٍب ُمن ح

َبَْي ْلَُ أَوح  ٍة َقاَئَمٍة ُرُسٌل ََل تُ َقصَ ُر َِبَمح َقلهُة َعَدَدَهمح َو ََل َكث حَرُة الحُمَكذَ  ٍة ََلزََمٍة أَوح ََمَجه  مح َمنح َساَبٍق َسَُ َي َلُه َمنح بَ عحَدهُ  ُحجه
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َِبءُ َو َخَلَفَت  ُهوُر َو َسَلَفَت اْلح َلُه َعَلى َذَلَك َنَسَلَت الحُقُروُن َو َمَضَت الدُّ َب حَناءُ أَوح َغابٍَر َعرهَفُه َمنح قَ ب ح  .اْلح

 مبعث النبي
َاَم ن ُبُ وهتََه َمأحُخوذًا َعَلى النهَبيَ َْي َْلَ  ) صلى هللا عليه وآله (َإََل َأنح بَ َعَث اّلِلهُ ُسبحَحانَُه َمَُمهدًا َرُسوَل اّلِلهَ  ْنحَاَز َعَدتََه َو َإْتح

َتشَ  َواٌء ُمن ح َمَئٍذ َمَلٌل ُمتَ َفر ََقٌة َو أَهح َرحَض يَ وح ُل اْلح ُهوَرًة ََسَاتُُه َكرمياً َميََلُدُه َو أَهح َ ُمَشبَ ٍه ّلِلَهَ َميثَاُقُه َمشح  َرٌة َو َطرَاَئُق ُمَتَشتَ َتٌة َبْيح
ََه فَ َهَداُهمح َبَه َمَن الضهََلَلَة َو أَن حَقَذُهمح ِبََكانَ  َه أَوح ُمَشٍْي َإََل َغْيح َتاَر ُسبحَحاَنُه َِبَلحَقَه أَوح ُملحَحٍد ِف اَسَح ََهاَلَة ُُثه اخح َه َمَن اْلح

ٍد  ن حَيا َو َرَغَب َبَه َعنح َمَقاَم الحب َلحَوى فَ َقَبَضُه َإَليحَه َلَقاَءُه َو َرَضَي َلُه َما َعنحَدُه َو َأكح  ) صلى هللا عليه وآله (َلُمَحمه َرَمُه َعنح َداَر الدُّ
َنحَبَياُء ِف أَمَََها َإذح َلَح َيَتحُُكوُهمح َهًَََل َبَغْيحَ طَرَيٍق َواَضٍح َو ََل  ) صلى هللا عليه وآله (َكرمياً   .ئٍَم َعَلٍم َقا َو َخلهَف َفيُكمح َما َخلهَفَت اْلح

 القرآن و األحكام الشرعية
َصُه َو َعزَاَئَمُه َو َكَتاَب رَبَ ُكمح َفيُكمح ُمب َيَ نًا َحََلَلُه َو َحَراَمُه َو فَ َراَئَضُه َو َفَضائََلُه َو ََنَسَخُه َو َمنحُسوَخُه َو ُرخَ 

ثَاَلُه َو ُمرحَسَلُه َو ََمحُدوَدهُ  َ َمأحُخوٍذ  َخاصهُه َو َعامهُه َو َعََبَُه َو أَمح َو َُمحَكَمُه َو ُمَتَشاَِبَُه ُمَفسَ راً َُمحَمَلُه َو ُمب َيَ نًا َغَواَمَضُه َبْيح
 َميثَاُق َعلحَمَه َو ُمَوسهعٍ 
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لَ  ُذُه َو ُمرَ َعَلى الحَعَباَد ِف َجهح ُخُه َو َواَجٍب ِف السُّنهَة َأخح َ ُمث حَبٍت ِف الحَكَتاَب فَ رحُضُه َو َمعحُلوٍم ِف السُّنهَة َنسح ٍص َه َو َبْيح خه
َ ََمَارََمَه َمنح َكَبْيٍ  َبَلَه َو ُمَباَيٌن َبْيح تَ قح َ َواَجٍب َبَوقحَتَه َو زَاَئٍل ِف ُمسح َعَد َعَليحَه َنْيَانَُه أَوح َصَغٍْي ِف الحَكَتاَب تَ رحُكُه َو َبْيح  أَوح

ََنُه ُمَوسهٍع ِف أَقحَصاُه  ُبوٍل ِف أَدح َ َمقح رَانَُه َو َبْيح  .أَرحَصَد َلُه ُغفح

 و منها في ذكر الحج
َََنَم يَرَُدونَُه ُوُروَد ا َلًة َلَلح َرَاَم الهَذي َجَعَلُه َقب ح ََماَم َو َو فَ َرَض َعَليحُكمح َحجه بَ يحَتَه اْلح َن حَعاَم َو ََيحَْلُوَن َإلَيحَه ُوُلوَه اْلح ْلح

َتاَر َمنح َخلحَقَه َسُهاعًا  ُقوا َجَعَلُه ُسبحَحانَُه َعََلَمًة لَتَ َواُضَعَهمح َلَعَظَمَتَه َو َإذحَعاَّنََمح َلَعزهتََه َو اخح َأَجابُوا َإلَيحَه َدعحَوتَُه َو َصده
َرحَِبَح ِف َمتحَجَر َعَباَدتََه وَ َكَلَمَتُه َو َوقَ ُفوا َمَواقَ  يَ تَ َباَدُروَن  َف أَنحَبَيائََه َو َتَشب هُهوا ِبَََلَئَكَتَه الحُمَطيَفَْي َبَعرحَشَه ُُيحرَُزوَن اْلح

ََلَم َعَلمًا َو لَلحَعاَئَذيَن َحَرمًا فَ رَ  ُه َو َكَتَب َعنحَدُه َموحَعَد َمغحَفرَتََه َجَعَلُه ُسبحَحانَُه َو تَ َعاََل َلْلحَسح َض َحقهُه َو َأوحَجَب َحجه
َتطاَع َإلَيحَه َسَبيًَل َو َمنح  َكَفَر فََإنه اّلِلهَ َغَِنٌّ َعَن   َعَليحُكمح َوَفاَدتَُه فَ َقاَل ُسبحَحانَُه َو ّلِلَهَ َعَلى النهاَس َحجُّ الحب َيحَت َمَن اسح

 . الحعاَلَمْيَ 
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و من خطبة له ) عليه السالم ( بعد انصرافه من صفين و فيها حال الناس قبل البعثة و    -2
 :صفة آل النبي ثم صفة قوم آخرين  

َتعح  ََلمًا َلَعزهتََه َو اسح َتسح َتتحَمامًا لََنعحَمَتَه َو اسح َتَعيُنُه فَاَقًة َإََل َكَفايََتَه َإنهُه ََل َيَضلُّ َأْححَُدُه اسح َصامًا َمنح َمعحَصَيَتَه َو َأسح
َتَقُر َمنح َكَفاُه فََإنهُه أَرحَجُح َما ُوزََن َو أَفحَضُل َما ُخزََن  َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله اّلِلهُ َمنح َهَداُه َو ََل يََئُل َمنح َعاَداُه َو ََل يَ فح َو َأشح

ََلُصَها ُمعحت ََقدًا ُمَصاُصَها نَ َتَمسهُك َِبَا أََبدًا َما أَب حَقاََن  َدُه ََل َشرَيَك َلُه َشَهاَدًة َمُحَتَحنًا َإخح َخُرَها َْلََهاَويَل َما َوحح َو َنده
َساَن َو َمرحَضاُة الرهْححََن َو  ميَاَن َو َفاََتَُة اْلحَحح َا َعزميَُة اْلحَ َهُد َأنه َمَُمهداً َعبحُدُه َو َرُسوُلُه يَ لحَقاََن فََإَّنه َحَرُة الشهيحطَاَن َو َأشح َمدح

طُوَر َو النُّوَر السهاَطَع َو الضَ َياَء  ُهوَر َو الحَعَلَم الحَمأحثُوَر َو الحَكَتاَب الحَمسح يَن الحَمشح َر الصهادََع أَرحَسَلُه َِبلدَ  َمح َمَع َو اْلح الَله
بُ َها ََيَت َو ََّتحوَيفاً َِبلحَمُثََلَت َو النهاُس ِف َفَْتٍ اْنحََذَم َفيَإزَاَحًة لَلشُّ َتَجاجاً َِبلحبَ يَ َناَت َو ََتحَذيراً َِبْلح يَن َت َو احح َها َحبحُل الدَ 

رَُج َو َعَميَ  ُر َو َضاَق الحَمخح َمح ُر َو َتَشتهَت اْلح تَ َلَف النهجح َُدى َخاَمٌل َو َو تَ َزعحَزَعتح َسَوارَي الحَيَقَْي َو اخح َدُر فَاْلح  الحَمصح
َاَرتح َدَعاَئُمُه َو تَ َنكهَرتح َمعَ  ميَاُن فَاَّنح  اَلُمُه َو َدَرَستح الحَعَمى َشاَمٌل ُعَصَي الرهْححَُن َو ُنَصَر الشهيحطَاُن َو ُخَذَل اْلحَ
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َو قَاَم َلَواُؤُه ِف َفَْتٍ ُسبُ ُلُه َو َعَفتح ُشرُُكُه َأطَاُعوا الشهيحطَاَن َفَسَلُكوا َمَساَلَكُه َو َوَرُدوا َمَناَهَلُه َِبَمح َساَرتح أَعحََلُمُه 
ُهمح ِبََظحََلَفَها َو قَاَمتح َعَلى  َفاَفَها َو َوَطئ َت ح ُهمح ِبََخح ُتونُوَن ِف َخْيحَ َداَست ح َسَناَبَكَها فَ ُهمح َفيَها ََتَئُهوَن َحائَُروَن َجاَهُلوَن َمفح

َرمٌ  ُلُهمح ُدُموٌع ِبََرحٍض َعاَلُمَها ُملحَجٌم َو َجاَهُلَها ُمكح ُمُهمح ُسُهوٌد َو ُكحح  . َداٍر َو َشرَ  َجْيَاٍن نَ وح

 و منها يعني آل النبي عليه الصالة و السالم
َمَه َو ُكُهوُف ُكتَُبَه َو َجَباُل َديَنَه َِبَمح أَقَامَ ُهمح َموحضَ  َبُة َعلحَمَه َو َموحَئُل ُحكح رََه َو َعي ح رََه َو  ُع َسر ََه َو َْلَأُ أَمح َناَء َظهح اْنَح

 . أَذحَهَب ارحتََعاَد فَ رَاَئَصهَ 

 َو ِمْنَها َيْعِني قَْوماً آَخرِينَ 
ٍد َزَرُعوا الحُفُجوَر َو َسَقوحُه الحغُ  ُمهَة َأَحٌد َو َل  ) صلى هللا عليه وآله (ُروَر َو َحَصُدوا الث ُُّبوَر ََل يُ َقاُس َِبَل َمَُمه َمنح َهَذَه اْلح

يَن َو َعَماُد الحَيَقَْي َإلَيحَهمح يََفي مح يُ لحَحُق التهاِل َو َْلُمح ءُ الحَغاِل َو ِبََ ُيَسوهى َِبَمح َمنح َجَرتح نَعحَمتُ ُهمح َعَليحَه أَبَداً ُهمح َأَساُس الدَ 
َلَه َو نَُقَل َإََل  قُّ َإََل أَهح َن َإذح َرَجَع اْلَح تَ َقَلهَ َخَصاَئُص َحقَ  الحوَََليََة َو َفيَهُم الحَوَصيهُة َو الحوََراثَُة اْلح  .  ُمن ح
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له ) عليه السالم ( و هي المعروفة بالشقشقية و تشتمل على الشكوى من أمر    و من خطبة  -3
 :  الخالفة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس له

َها ََمَلُّ الحُقطح  َب َمَن الرهَحى يَ نحَحَدُر َعِنَ  السهيحُل َو ََل أََما َو اّلِلهَ َلَقدح تَ َقمهَصَها ُفََلٌن َو َإنهُه لَيَ عحَلُم َأنه ََمَلَ ي َمن ح
َ َأنح َأُصوَل بَ  َها َكشححًا َو َطَفقحُت أَرحتََئي َبْيح اَء أَوح َأصحَبَ َعَلى يَ رحَقى َإَِله الطهْيحُ َفَسَدلحُت ُدوََّنَا ثَ وحِبً َو َطَويحُت َعن ح َيٍد َجذه

َرُم َفيَها الحَكَبْيُ  َياَء يَ هح َيٍة َعمح َدُح َفيَها ُمؤحَمٌن َحَّته يَ لحَقى رَبههَطخح  . ُ  َو َيَشيُب َفيَها الصهَغُْي َو َيكح

 ترجيح الصبر
َلحَق َشًجا أََرى تُ َراَثي ََّنحب َ َقًذى َو ِف اْلح َجى َفَصََبحُت َو ِف الحَعْيح ًا َحَّته َمَضى فَ َرأَيحُت َأنه الصهَبحَ َعَلى َهاََت َأحح

َوهُل َلَسَبيلَ  َعحَشى    َه فََأدحََل َِبَا َإََل ُفََلٍن بَ عحَدهُ اْلح    :ُُثه َْتَثهَل َبَقوحَل اْلح
ُم َحيهاَن َأَخي َجاَبرَ * َشتهاَن َما يَ وحَمي َعَلى ُكورََها   َو يَ وح

َتَقيُلَها ِف َحَياتََه َإذح َعَقَدَها َْلَخَر بَ عحَد َوَفاتََه َلشَ  َنا ُهَو َيسح ََها ِف َحوحَزٍة فَ َيا َعَجبًا بَ ي ح َها َفَصْيه ده َما َتَشطهَرا َضرحَعي ح
َها َفَصاَحبُ َها َكَراكَ  ثُ ُر الحَعثَاُر َفيَها َو اََلعحَتَذاُر َمن ح َناَء يَ غحُلُظ َكلحُمَها َو ََيحُشُن َمسَُّها َو َيكح َنَق َْلَا َخشح َب الصهعحَبَة َإنح َأشح

َلسَ   َخَرَم َو َإنح َأسح

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (49)صفحة : ............  http://www.islam4u.com.......... مركز االشعاع االسالمي .... .هنج البالغة : 

ُر اّلِلهَ َِبَبحٍط َو َِشَاٍس َو تَ َلوٍُّن َو اعحَتَاٍض َفَصََبحُت َعَلى طُوَل الحمُ  َم َفُمَِنَ النهاُس َلَعمح َنَة َحَّته َإَذا َْلَا تَ َقحه َة الحَمحح َة َو َشده ده
ُهمح َحَّته َضى َلَسَبيَلَه َجَعَلَها ِف ََجَاَعٍة َزَعَم َأّن َ َأَحُدُهمح فَ َيا ّلِلَهَ َو لَلشُّوَرى َمََّت اعحََتََض الرهيحُب ِفه مَ  َوهَل َمن ح َمَع اْلح

َففحُت َإذح َأَسفُّوا َو َطرحُت َإذح طَاُروا َخُر  َصرحُت أُق حَرُن َإََل َهَذَه النهظَائََر َلَكِنَ  َأسح ُهمح َلَضغحَنَه َو َماَل اْلح َفَصَغا َرُجٌل َمن ح
َ نََثيَلَه َو ُمعحتَ َلَفَه َو قَامَ  نَ يحَه َبْيح َم ََنَفجًا َحضح رََه َمَع َهٍن َو َهٍن َإََل َأنح قَاَم ََثَلُث الحَقوح َمَعُه بَ ُنو أَبَيَه ََيحَضُموَن َماَل  َلَصهح

َتَة ا َبَل نَب ح َمَة اْلحَ َهَز َعَليحَه َعَمُلُه َو َكَبتح بََه َبطحنَ ُتُه اّلِلهَ َخضح ُلُه َو َأجح  .لرهبَيَع َإََل َأَن ان حَتَكَث َعَليحَه فَ ت ح

 مبايعة علي
ثَاُلوَن َعَليه َمنح ُكلَ  َجاَنٍب َحَّته َلَقدح ُوَطَئ اْلحَ  ُشقه َسَناَن َو َفَما رَاَعَِن َإَله َو النهاُس َكُعرحَف الضهُبَع َإَِله يَ ن ح

َرى وَ  َر َنَكَثتح طَائََفٌة َو َمَرَقتح ُأخح َمح ُمح َلَح  َعطحَفاَي َُمحَتَمَعَْي َحوحِل َكَربَيَضَة الحَغَنَم فَ َلمها ََّنَضحُت َِبْلح َقَسَط آَخُروَن َكَأَّنه
َخَرُة َْنحَعُلها لَلهَذيَن َل  اُر اْلح َمُعوا اّلِلهَ ُسبحَحانَُه يَ ُقوُل تَلحَك الده َرحَض َو َل َفساداً َو الحعاَقَبُة لَلحُمتهَقَْي َيسح يُرَيُدوَن ُعُلوًّا ِف اْلح

ُعوَها َو َوَعوحَها َو َلَكن هُهمح   بَ َلى َو اّلِلهَ َلَقدح َسََ
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َبهَة َو بَ َرَأ النهَسَمَة َلوح ََل ُحُضوُر اْلحَ َحَلَيَت الدُّ  ُيَنَهمح َو رَاقَ ُهمح زَبحرَُجَها أََما َو الهَذي فَ َلَق اْلح َة ن حَيا ِف أَعح اَضَر َو َقَياُم اْلحُجه
َلَها َعَلى َغارََِبَا  َبُوُجوَد النهاَصَر َو َما َأَخَذ اّلِلهُ َعَلى الحُعَلَماَء َأَله يُ َقارُّوا َعَلى َكظهَة ظَاَلٍَ  َو ََل َسَغَب َمظحُلوٍم َْلَلحَقيحُت َحب ح

ُتمح ُدن حَياُكمح َهَذَه أَزحَهَد َعنحَدي َمنح َعفحطََة َعنحٍز   .َو َلَسَقيحُت آَخَرَها َبَكأحَس أَوهَْلَا َو َْلَلحَفي ح
َل السهَواَد َعنحَد بُ ُلوَغهَ   َإََل َهَذا الحَموحَضَع َمنح ُخطحَبَتَه فَ َناَوَلُه َكَتاًِب َقيَل َإنه َفيَه قَاُلوا َو قَاَم َإلَيحَه َرُجٌل َمنح أَهح

َها َفَأق حَبَل يَ نحظُُر َفيَه ]فَ َلمها فَ رََغ َمنح َقرَاَءتََه[ قَاَل َلُه ابحُن عَ  َجابََة َعن ح َمَنَْي َلَو : بهاٍس َمَساَئَل َكاَن يُرَيُد اْلحَ ََي َأَمَْي الحُمؤح
 . ُخطحبَ ُتَك َمنح َحيحُث أَفحَضيحَت اطهَرَدتح 

َشَقٌة َهَدَرتح ُُثه قَ رهتح : فَ َقاَل  َهاَت ََي ابحَن َعبهاٍس تَلحَك َشقح  .َهي ح
) عليه السالم  فَ َواّلِلهَ َما َأَسفحُت َعَلى َكََلٍم َقطُّ َكَأَسَفي َعَلى َهَذا الحَكََلَم َأَله َيُكوَن أََمُْي الحُمؤحَمَنْيَ : قَاَل ابحُن َعبهاٍس 

 .بَ َلَغ َمنحُه َحيحُث أَرَاَد  (
كراكب الصعبة إن أشنق هلا خرم و إن أسلس هلا تقحم يريد أنه إذا شدد   ) عليه السالم ( قوله( : رضي اّلل  عنه ) قال الشريف 

م ميلكها يقال أشنق الناقة إذا عليها يف جذب الزمام و هي تنازعه رأسها خرم أنفها و إن أرخى هلا شيئا مع صعوبتها تقحمت به فل
أشنق هلا و مل يقل أشنقها  ) عليه السالم (جذب رأسها بلزمام فرفعه و شنقها أيضا ذكر ذلك ابن السكيت يف إصالح النطق و إمنا قال 

 . قال إن رفع هلا رأسها مبعن أمسكه عليها بلزمام ) عليه السالم (لنه جعله يف مقابلة قوله أسلس هلا فكأنه 
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و فيها يعظ الناس و  ( عليه السالم  ) و من خطبة له ) عليه السالم ( و هي من أفصح كالمه    -4
 :يهديهم من ضاللتهم و يق ال إنه خطبها بعد قتل طلحة و الزبير  

َراَر ُوَقَر ََسحٌع َلَح بََنا  ُتمح ُذرحَوَة الحَعلحَياَء َو بََنا أَفحَجرحُُتح َعَن السَ  َتَدي حُتمح ِف الظهلحَماَء َو َتَسنهمح َقَه الحَواَعَيَة َو َكيحَف اهح  يَ فح
ََفَقاُن مَ  َر َو أَتَ َوَسهُُكمح َِبَلحَيَة يُ رَاَعي الن هبحأََة َمنح َأَصمهتحُه الصهيحَحُة رَُبَط َجَناٌن َلَح يُ َفارَقحُه اْلح ا زَلحُت أَن حَتَظُر َبُكمح َعَواَقَب الحَغدح

ُت َلُكمح َعَلى َسَننَ  ُق النَ يهَة أََقمح يَن َو َبصهرَنَيُكمح َصدح قَ  ِف َجَوادَ  الحَمَضلهَة  الحُمغحََت َيَن َحَّته َسََتّن َعنحُكمح َجلحَباُب الدَ  اْلَح
َماَء َذاَت الحبَ َياَن َعَزَب َرأحُي امحرَ  َحيحُث تَ لحتَ ُقونَ  َم أُنحَطُق َلُكُم الحَعجح ٍئ ََّتَلهَف َعِنَ  َو ََل َدلَيَل َو ََتحَتَفُروَن َو ََل ُْتَيُهوَن الحيَ وح

قَ  ُمذح أُرَيُتُه َلَح يُوَجسح ُموَسى  ُت ِف اْلَح فَ  ) عليه السالم (َما َشَككح َسَه َبلح َأشح ُههاَل َو ُدَوَل َخيَفًة َعَلى نَ فح َق َمنح َغَلَبَة اْلح
قَ  َو الحَباَطَل َمنح َوَثَق ِبَاٍء َلَح َيظحَمأح  َنا َعَلى َسَبيَل اْلَح َم تَ َواقَ فح  . الضهََلَل الحي َوح
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له ) عليه السالم ( لما قبض رسول هللا ) صلى هللا عليه وآله ( و خاطبه    خطبة  و من  -5
له بالخالفة )و ذلك بعد أن تمت البيعة ألبي بكر في    العباس و أبو سفيان بن حرب في أن يبايعا

 :السقيفة، و فيها ينهى عن الفتنة و يبين عن خلقه و علمه( 
 النهي عن الفتنة  

لَ أَي َُّها النهاُس ُشقُّ  َواَج الحَفَْتَ َبُسُفَن النهَجاَة َو َعر َُجوا َعنح طَرَيَق الحُمَنافَ َرَة َو َضُعوا تَيَجاَن الحُمَفاَخَرَة أَف ح َح َمنح وا أَمح
َمٌة يَ َغصُّ َِبَا آَكُلَها َو َُمحَتَِن الثهَمَرَة  َلَم َفَأرَاَح َهَذا َماٌء آَجٌن َو ُلقح َتسح َلَغْيحَ َوقحَت َإيَناَعَها َكالزهارََع َبَغْيحَ ََّنََض َِبََناٍح أََو اسح

 .  أَرحَضهَ 

 خلقه و علمه
َهاَت بَ عحَد اللهت َيها  ُكتح يَ ُقوُلوا َجزََع َمَن الحَموحَت َهي ح َو الهَِت َو اّلِلهَ فََإنح أَُقلح يَ ُقوُلوا َحَرَص َعَلى الحُملحَك َو َإنح َأسح

َطَراَب ََلبحُن َأِب طَاَلٍب آَنُس َِبلحمَ  ُنوَن َعلحٍم َلوح ُِبحُت َبَه ََلضحطَرَب حُتمح اضح َي أُمَ َه َبَل انحَدََمحُت َعَلى َمكح َل بََثدح وحَت َمَن الطَ فح
َرحَشَيَة ِف الطهَويَ  الحَبَعيَدةَ   . اْلح
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و من كالم له ) عليه السالم ( لما أشير عليه بأال يتبع طلحة و الزبير و ال يرصد لهما القتال    -6
  :  و فيه يبين عن صفته بأنه عليه السالم ال يخدع

َها طَالَبُ َها َو ََيح  َم َحَّته َيَصَل َإلَي ح َرُب َو اّلِلهَ ََل َأُكوُن َكالضهُبَع تَ َناُم َعَلى طُوَل اللهدح َتَلَها رَاَصُدَها َو َلَكِنَ  َأضح
َبَر َعنحُه َو َِبلسهاَمَع الحُمَطيَع الحَعاَصَي الحُمرَيَب أََبداً َحَّته ََيحِتَ َعلَ  قَ  الحُمدح َبَل َإََل اْلَح ُفوعاً َِبلحُمقح يه يَ وحَمي فَ َواّلِلهَ َما زَلحُت َمدح

َتأحثَراً َعَليه ُمنحُذ قَ بَ  َم النهاَس َهَذا َعنح َحقَ ي ُمسح ُ َعَليحَه َو َسلهَم َحَّته يَ وح ُ نََبيهُه َصلهى اّلِله  .َض اّلِله

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( يذم فيها أتباع الشيطان    -7
َراكًا فَ َباَض َو فَ رهَخ ِف ُصُدورَهَ  مح َو َدبه َو َدرََج ِف ُحُجورََهمح اَّتهَُذوا الشهيحطَاَن َْلَمحرََهمح َمََلكًا َو اَّتهََذُهمح َلُه َأشح

َطَل َفعحَل َمنح َقدح َشَر  ُيَنَهمح َو َنَطَق َِبَلحَسَنَتَهمح فَ رََكَب َِبَُم الزهَلَل َو زَيهَن َْلُُم اْلَح َكُه الشهيحطَاُن ِف ُسلحطَانََه َو َنَطَق فَ َنظََر َِبَعح
 . َِبلحَباَطَل َعَلى َلَسانَهَ 
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و من كالم له ) عليه السالم ( يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك و يدعوه للدخول في    -8
 :البيعة ثانية  

ٍر يُ عحَرُف َو َإَله  يَ زحُعُم أَنهُه َقدح َِبَيَع بََيَدَه َو َلَح يُ َباَيعح َبَقلحَبَه فَ َقدح  َها َِبَمح َعَة َو ادهَعى الحَولَيَجَة فَ لحَيأحَت َعَلي ح أَقَ ره َِبلحبَ ي ح
ُخلح َفيَما َخرََج َمنحُه   .فَ لحَيدح

 :له ) عليه السالم ( في صفته و صفة خصومه و يق ال إنها في أصحاب الجمل    و من كالم  -9
َنا نُ رحَعُد َحَّته نُوَقَع َو ََل ُنَسيُل َحَّته ُُنحَطَر َو َقدح أَرحَعُدوا َو أَب حَرُقوا َو َمَع هَ  َريحَن الحَفَشُل َو َلسح َمح  .َذيحَن اْلح

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( يريد الشيطان أو يكني به عن قوم    -10
َلُه َو َرَجَلُه َو إَ  َلَب َخي ح َتجح َسي َو َل َأََل َو َإنه الشهيحطَاَن َقدح ََجََع َحزحبَُه َو اسح ُت َعَلى نَ فح نه َمَعي لََبَصَْيِت َما لَبهسح

ُدُروَن َعنحُه َو ََل يَ ُعوُدوَن َإلَيح   . هَ لُبَ َس َعَليه َو اْيحُ اّلِلهَ َْلُفحرََطنه َْلُمح َحوحضاً َأََن َماََتُُه ََل َيصح
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  :  و من كالم له ) عليه السالم ( البنه محمد ابن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل  -11
َرحَض َقَدَمَك ارحَم بََبَصرَ  ََباُل َو ََل تَ ُزلح َعضه َعَلى ََنَجَذَك أََعَر اّلِلهَ َُجحُجَمَتَك تَدح ِف اْلح َم  َك أَقحَصىتَ ُزوُل اْلح الحَقوح

َر َمنح َعنحَد اّلِلهَ ُسبحَحانَُه   .َو ُغضه َبَصَرَك َو اعحَلمح َأنه النهصح

 :و من كالم له ) عليه السالم ( لما أظفره هللا بأصحاب الجمل    -12
َحاَبَه َوَددحُت َأنه َأَخي ُفََلَنً َكاَن َشاَهَدََن َلَْيَى َما َنَصرَ  َك اّلِلهُ بََه َعَلى أَعحَداَئَك فَ َقاَل َو َقدح قَاَل َلُه بَ عحُض َأصح

ََل  ) عليه السالم (َلُه  َكرَََن َهَذا أَق حَواٌم ِف َأصح َب َأ َهَوى َأَخيَك َمَعَنا فَ َقاَل نَ َعمح َقاَل فَ َقدح َشَهَدََن َو َلَقدح َشَهَدََن ِف َعسح
ميَاُن  الر ََجاَل َو أَرحَحاَم النَ َساَء َسَْيحَعُف َِبَُم الزهَمانُ  َوى َِبَُم اْلحَ  .َو يَ قح

 :و من كالم له ) عليه السالم ( في ذم أهل البصرة بعد وقعة الجمل    -13
ََلُقُكمح َدقَاٌق َو َعهح  ُتمح َو ُعَقَر فَ َهَرب حُتمح َأخح ُتمح ُجنحَد الحَمرحأََة َو أَت حَباَع الحَبَهيَمَة َرَغا َفَأَجب ح دُُكمح َشَقاٌق َو َديُنُكمح ُكن ح

َ َأظحُهرَُكمح ُمرحَِتٌَن َبَذنحَبَه َو الشهاَخُص َعنحُكمح ُمَتَداَرٌك بََرْححَ نَ  ٍة َمنح َربَ َه َكَأّن َ ِبَسحَجدَُكمح َفاٌق َو َماؤُُكمح ُزَعاٌق َو الحُمَقيُم َبْيح
 َكُجؤحُجؤَ 
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َنَها َو ِف رََوا َقَها َو َمنح ََتحَتَها َو َغَرَق َمنح ِف َضمح َها الحَعَذاَب َمنح فَ وح يٍَة َو اْيحُ اّلِلهَ لَتَ غحَرَقنه َسَفيَنٍة َقدح بَ َعَث اّلِلهُ َعَلي ح
َجَدَها َكُجؤحُجَؤ َسَفينَ  ٍة أَوح نَ َعاَمٍة َجاِثٍَة َو ِف َرَوايٍَة َكُجؤحُجَؤ َطْيحٍ ِف ْلُهَة َِبحٍر َو ِف بَ لحَدُتُكمح َحَّته َكَأّن َ أَنحظُُر َإََل َمسح

َرى َبََلدُُكمح أَنحَْتُ َبََلَد اّلِلهَ تُ رحبًَة أَق حَرُِبَا َمَن الحَماَء َو أَب حَعُدَها َمَن السهَماَء َو ِبََ  ت َ رََوايٍَة أُخح َعُة أَعحَشاَر الشهرَ  الحُمحح َبُس ا َتسح
َو اّلِلهَ َكَأّن َ أَنحظُُر َإََل قَ رحيََتُكمح َهَذَه َقدح طَب هَقَها الحَماُء َحَّته  َارَُج َبَعفح َجَد َفيَها َبَذنحَبَه َو اْلح َها َإَله ُشَرُف الحَمسح َما يُ َرى َمن ح

 .َكأَنهُه ُجؤحُجُؤ َطْيحٍ ِف ْلُهَة َِبحٍر 

 :في مثل ذلك  و من كالم له ) عليه السالم (   -14
َلٌة أَرحُضُكمح َقرَيَبٌة َمَن الحَماَء بََعيَدٌة َمَن السهَماَء َخفهتح ُعُقوُلُكمح َو َسَفَهتح ُحُلوُمُكمح َفأَن حُتمح َغَرٌض لَ  َناَبٍل َو ُأكح

 . َْلَكٍل َو َفرَيَسٌة َلَصاَئلٍ 
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 :له ) عليه السالم ( فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان    و من كالم  -15
َل َسَعةً  َماُء َلَرَددحتُُه فََإنه ِف الحَعدح تُُه َقدح تُ ُزو ََج بََه النَ َساُء َو ُمَلَك بََه اْلحَ ُل َو َمنح َضاَق َعَليحهَ  َو اّلِلهَ َلوح َوَجدح  الحَعدح

َيُق  َوحُر َعَليحَه َأضح  .فَاْلح

له ) عليه السالم ( لما بويع في المدينة و فيها يخبر الناس بعلمه بما تئول    و من كالم  -16
 :إليه أحوالهم و فيها يقسمهم إلى أقسام  

َ يََديحَه َمَن الحَمُثََلَت َحَجزَتحُه الت هقحَوى َعنح َذمهَِت ِبَا أَُقوُل َرَهيَنٌة َو َأََن بََه َزَعيٌم َإنه َمنح َصرهَحتح َلُه الحعَ  ََبُ َعمها َبْيح
َم بَ َعَث اّلِلهُ نََبيهُه  َئَتَها يَ وح بُ َهاَت َأََل َو َإنه بََلي هَتُكمح َقدح َعاَدتح َكَهي ح َم الشُّ قَ  لَتُ بَ لحبَ ُلنه  ) صلى هللا عليه وآله (تَ َقحُّ َو الهَذي بَ َعثَُه َِبْلَح

َفُلُكمح أَعحََلُكمح َو أَعحََلُكمح ب َ  َر َحَّته يَ ُعوَد َأسح َبَقنه َساَبُقوَن لحبَ َلًة َو لَتُ َغرحبَ ُلنه َغرحبَ َلًة َو لَُتَساُطنه َسوحَط الحَقدح َفَلُكمح َو لََيسح  َأسح
بًَة َو َلَقدح نُ بَ ئحُت َِبََذا الحَمَقاَم َو  َكانُوا َقصهُروا َو لَيُ َقصَ َرنه َسبهاُقوَن َكانُوا َسبَ ُقوا َو اّلِلهَ َما َكَتمحتُ  ًَة َو ََل َكَذبحُت َكذح َوِشح

ُلَها َو ُخَلَعتح ُْلُُمَها فَ تَ َقحهَمتح َِبَمح  َها أَهح َل َعَلي ح طَاََي َخيحٌل ُِشٌُس ْحَُ َم َأََل َو َإنه اْلَح َوى َهَذا الحي َوح  ِف النهاَر َأََل َو َإنه الت هقح
ُلَهاَمطَاََي ُذلُ  َها أَهح َل َعَلي ح  ٌل ْحَُ
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ٌل فَ َلَئنح أََمَر الحَباَطُل َلَقَدمياً  َنهَة َحقٌّ َو َِبَطٌل َو َلُكلٍ  أَهح ُُم اْلح َا َو َلَعله  َو أُعحطُوا أَزَمهتَ َها َفَأوحَرَدِتح قُّ فَ َلُرِبه فَ َعَل َو لََئنح َقله اْلَح
بَ َر َشيح   .ءٌ َفَأق حَبَل َو َلَقلهَما أَدح

و أقول إن يف هذا الكالم الدىن من مواقع اإلحسان ما ال تبلغه مواقع االستحسان و إن حظ العجب  : قال السيد الشريف 
صفنا زوائد من الفصاحة ال يقوم هبا لسان و ال يطلع فجها إنسان و ال يعرف ما منه أكثر من حظ العجب به و فيه مع الال اليت و 

 .أقول إال من ضرب يف هذه الصناعة حبق و جرى فيها على عرق و  ما ي  ع ق ل ها إ ال  ال عال م ون  
 و من هذه الخطبة و فيها يقسم الناس إلى ثالثة أصناف

َنهُة َو النهاُر أََما ٌء َرَجا َو ُمَقصَ ٌر ِف النهاَر َهَوى الحَيَمُْي َو الشَ َماُل َمُه َساٍع َسرَيٌع َْنَا َو طَاَلٌب َبَطيُشَغَل َمَن اْلح
َفُذ ال َها َمن ح َها َِبَقي الحَكَتاَب َو آََثُر الن ُّبُ وهَة َو َمن ح َادهُة َعَلي ح َطى َهَي اْلح َها مَ َمَضلهٌة َو الطهرَيُق الحُوسح َصُْي الحَعاَقَبَة سُّنهَة َو َإلَي ح

ًَل َأَله يَ عحَرفَ  َحَتُه لَلحَحقَ  َهَلَك َو َكَفى َِبلحَمرحَء َجهح َلُك َهَلَك َمَن ادهَعى َو خاَب َمَن افحََتى َمنح أَبحَدى َصفح رَُه ََل يَ هح  َقدح
َتَتُوا ِف  ٍم فَاسح َها َزرحُع قَ وح ٍل َو ََل َيظحَمُأ َعَلي ح بَُة َمنح َورَاَئُكمح َعَلى الت هقحَوى َسنحُخ َأصح َلُحوا ذاَت بَ يحَنُكمح َو الت هوح  بُ ُيوَتُكمح َو َأصح

َسهُ   . َو ََل َُيحَمدح َحاَمٌد َإَله رَبهُه َو ََل يَ ُلمح ََلئٌَم َإَله نَ فح
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و من كالم له ) عليه السالم ( في صفة من يتصدى للحكم بين األمة و ليس لذلك    -17
 :  بأهل و فيها أبغض الخالئق إلى اّلله صنف ان

 : الصنف الول
َد السه  َسَه فَ ُهَو َجائٌَر َعنح َقصح ََلَئَق َإََل اّلِلهَ َرُجََلَن َرُجٌل وََكَلُه اّلِلهُ َإََل نَ فح ُغوٌف َبَكََلَم إنه أَب حَغَض اْلَح َبيَل َمشح

َلُه ُمَضلٌّ َلَمَن اق ح  َي َمنح َكاَن قَ ب ح َنٌة َلَمَن اف حَتَْتَ َبَه َضالٌّ َعنح َهدح َعٍة َو ُدَعاَء َضََلَلٍة فَ ُهَو َفت ح َد َبدح َتَدى َبَه ِف َحَياتََه َو بَ عح
ٌن َِبََطيَئَتَه  ََه َرهح  .َوفَاتََه َْحهاٌل َخطَاََي َغْيح

  : نالصنف الثا
نََة قَ  ُدح َد اْلح َنَة َعٍم ِبَا ِف َعقح ُمهَة َعاٍد ِف أَغحَباَش الحَفت ح ًَل ُموَضٌع ِف ُجههاَل اْلح َباُه النهاَس َو َرُجٌل َقَمَش َجهح دح ََسهاُه َأشح

ثَ َر َمنح ََجحٍع َما َقله َمنحُه َخْيحٌ َمها َكثُ رَ  َتكح َر فَاسح ت َثَ َر َمنح َغْيحَ َعاَلمًا َو لَيحَس بََه َبكه  َحَّته َإَذا ارحتَ َوى َمنح َماٍء آَجٍن َو اكح
َدى الحُمب ح  ََه َفَإنح نَ َزَلتح َبَه َإحح َليَص َما الحت ََبَس َعَلى َغْيح َ النهاَس قَاَضيًا َضاَمنًا لََتخح واً طَاَئٍل َجَلَس َبْيح َهَماَت َهيهَأ َْلَا َحشح

طََأ َفَإنح َأَصاَب َرَثًّ َمنح َرأحيََه ُُثه َقَطَع  رَي َأَصاَب أَمح َأخح َج الحَعنحَكُبوَت ََل َيدح بُ َهاَت ِف َمثحَل َنسح َبَه فَ ُهَو َمنح لَبحَس الشُّ
طََأ َرَجا َأنح َيُكوَن َقدح َأَصاَب َجاَهٌل َخبهاُط َجَهاََلٍت َعاٍش رَكهاُب  طََأ َو َإنح َأخح  َعَشَواٍت َلَح َخاَف َأنح َيُكوَن َقدح َأخح

 يَ َعضه َعَلى الحَعلحمَ 
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َداَر َما َوَرَد َعَليحَه َو ََل  ََشيَم ََل َمَليٌّ َو اّلِلهَ ِبََصح ُرو الرَ َواََيَت َذرحَو الر َيَح اْلح ٌل َلَما قُ ر ََظ بََه ََل َُيحَسُب  َبَضرحٍس قَاَطٍع يَذح أَهح
ت َتَ الحَعلحَم ِف َشيح  ٌر اكح ََه َو َإنح َأظحَلَم َعَليحَه أَمح َهباً َلَغْيح َل ٍء َمها أَنحَكَرُه َو ََل يَ َرى َأنه َمنح َورَاَء َما بَ َلَغ َمذح َم َبَه َلَما يَ عحَلُم َمنح َجهح

رُُخ َمنح َجوحَر َقَضائَهَ  َسَه َتصح ُكو َمنح َمعحَشٍر يََعيُشوَن ُجههاًَل َو مَيُوُتوَن نَ فح َماُء َو تَ َعجُّ َمنحُه الحَمَوارَيُث َإََل اّلِلهَ َأشح  الدَ 
ًَل لَيحَس َفيَهمح َسلحَعٌة أَب حَوُر َمَن الحَكَتاَب َإَذا تَُلَي َحقه َتََلَوتََه َو ََل َسلحَعٌة أَن حَفُق بَ يحعاً وَ  نًا َمَن الحَكَتاَب َإَذا ََل أَغحَلى ِثََ  ُضَله

 .ُحرَ َف َعنح َمَواَضَعَه َو ََل َعنحَدُهمح أَنحَكُر َمَن الحَمعحُروَف َو ََل أَعحَرُف َمَن الحُمنحَكَر 

و من كالم له ) عليه السالم ( في ذم اختالف العلماء في الفتيا و فيه يذم أهل الرأي و    -18
 :يكل أمر الحكم في أمور الدين للقرآن  

 ذم أهل الرأي
ُكُم َفيَها بََرأحيََه ُُثه تَرَُد تَلحَك الحَقَضيه  َكاَم فَ َيحح َحح ٍم َمَن اْلح ََه تَرَُد َعَلى َأَحَدَهُم الحَقَضيهُة ِف ُحكح ُة َبَعيحَنَها َعَلى َغْيح

مَ  لََه ُُثه َُيحَتَمُع الحُقَضاُة َبَذَلَك َعنحَد اْلحَ ُكُم َفيَها َِبَََلَف قَ وح تَ قحَضاُهمح فَ ُيَصوَ ُب آرَاَءُهمح َجََيعًا َو َإَْلُُهمح فَ َيحح اَم الهَذي اسح
 َواَحٌد َو نََبي ُُّهمح َواَحٌد َو َكَتاُِبُمح َواَحدٌ 
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ُ ُسبح  َتََلَف َفَأطَاُعوُه أَمح ََّنَاُهمح َعنحُه فَ َعَصوحُه أَ فََأَمَرُهُم اّلِله  .َحانَُه َِبََلخح

 الحكم للقرآن
َاَمَه أَمح َكانُوا ُشرََكاَء َلُه فَ َلُهمح  تَ َعاَن َِبَمح َعَلى َإْتح ُ ُسبحَحانَُه َديناً ََنَقصاً فَاسح َأنح يَ ُقوُلوا َو َعَليحَه َأنح يَ رحَضى أَمح أَن حَزَل اّلِله

َعنح تَ بحَليَغَه َو أََدائََه َو اّلِلهُ ُسبحَحانَُه يَ ُقوُل ما فَ رهطحنا ِف  ) صلى هللا عليه وآله (أَن حَزَل اّلِلهُ ُسبحَحانَُه َدينًا ََتم ًا فَ َقصهَر الرهُسوُل أَمح 
َياٌن َلُكلَ  َشيح الحَكتاَب َمنح َشيح  َتََلَف َفيَه فَ َقاَل ٍء َو ذََكَر َأنه الحَكَتاَب ُيَصد َ ٍء َو َفيَه تَب ح ُق بَ عحُضُه بَ عحضًا َو أَنهُه ََل اخح

َتَلفًا َكَثْيًا َو َإنه الحُقرحآَن ظَاَهرُُه أَنَيقٌ  ََن ُسبحَحانَُه َو َلوح كاَن َمنح َعنحَد َغْيحَ اّلِلهَ َلَوَجُدوا َفيَه اخح  َو َِبَطُنُه َعَميٌق ََل تَ فح
َقَضي َغرَا َشُف الظُُّلَماُت َإَله بََه َعَجائَُبُه َو ََل تَ ن ح  .ئَُبُه َو ََل ُتكح

له ) عليه السالم ( ق اله لألشعث بن قيس و هو على منبر الكوفة يخطب،   و من كالم  -19
،   ء اعترضه األشعث فيه، فق ال يا أمير المؤمنين، هذه عليك ال لكفمضى في بعض كالمه شي

 :فخفض عليه السالم إليه بصره ثم ق ال  
َعَنَْي َحاَئٌك ابحُن َحاَئٍك ُمَناَفٌق ابحُن َكاَفرٍ َما يُدح   َو اّلِلهَ َلَقدح رَيَك َما َعَليه َمها ِل َعَليحَك َلعحَنُة اّلِلهَ َو َلعحَنُة الَله

ََلمُ  ُر َمرهًة َو اْلحَسح  َأَسَرَك الحُكفح
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َمَه السهيحَف َو َسا َرًأ َدله َعَلى قَ وح ُهَما َماُلَك َو ََل َحَسُبَك َو َإنه امح َرى َفَما َفَداَك َمنح َواَحَدٍة َمن ح َتحَف أُخح َق َإلَيحَهُم اْلح
َب حَعُد  َق حَرُب َو ََل ََيحَمَنُه اْلح  .َْلَرَيٌّ َأنح مَيحُقَتُه اْلح

 . أنه أسر يف الكفر مرة و يف اإلسالم مرة ) عليه السالم (يريد : السيد الشريف قال 
دل على قومه السيف فأراد به حديثا كان لألشعث مع خالد بن الوليد بليمامة غر فيه قومه و مكر هبم  ) عليه السالم (و أما قوله 

 .سم للغادر عندهم حىت أوقع هبم خالد و كان قومه بعد ذلك يسمونه عرف النار و هو ا
 :له ) عليه السالم ( و فيه ينفر من الغف لة و ينبه إلى الفرار ّلله    و من كالم  -20

عحُتمح َو َأَطعحُتمح  ُتمح َما َقدح َعاَيَن َمنح َماَت َمنحُكمح َْلَزَعحُتمح َو َوَهلحُتمح َو َسََ َو َلَكنح ََمحُجوٌب َعنحُكمح  فََإنهُكمح َلوح َقدح َعايَ ن ح
عحُتمح َو  َما عحُتمح َإنح َسََ َجاُب َو َلَقدح ُبصَ رحُُتح َإنح أَبحَصرحُُتح َو ُأَسَح َتَدي حُتمح َو ِبَقٍ  َقدح َعايَ ُنوا َو َقرَيٌب َما يُطحرَُح اْلَح ُهَديُتمح َإَن اهح

 ي ُبَ لَ ُغ َعَن اّلِلهَ بَ عحَد ُرُسَل السهَماَء َإَله الحَبَشُر أَُقوُل َلُكمح َلَقدح َجاَهَرتحُكُم الحَعََبُ َو ُزَجرحُُتح ِبَا َفيَه ُمزحَدَجٌر َو َما 

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( و هي كلمة جامعة للعظة و الحكمة    -21
 فََإنه الحَغايََة أََماَمُكمح َو َإنه َورَاءَُكُم السهاَعَة ََتحُدوُكمح ََّتَفهُفوا
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َتَظُر ِبََوهَلُكمح آَخرُُكمح  َا يُ ن ح  .تَ لحَحُقوا َفَإُنه
بكل كالم  ) صلى هللا عليه وآله (أقول إن هذا الكالم لو وزن بعد كالم هللا سبحانه و بعد كالم رسول هللا : قال السيد الشريف  

 ا و برز عليه سابقا.لال به راجح
تففوا تلحقوا فما مسع كالم أقل منه مسموعا و ال أكثر منه مصوال و ما أبعد غورها من كلمة و أنقع  ) عليه السالم (فأما قوله 

 .نطفتها من حكمة و قد نبهنا يف كتاب اخلصائص على عظم قدرها و شرف جوهرها 
ر الناكثين ببيعته و فيها يذم عملهم و  و من خطبة له ) عليه السالم ( حين بلغه خب  -22

 :يلزمهم دم عثمان و يتهددهم بالحرب  
 ذم الناكثين

َوحُر َإََل أَوحطَانََه َو يَ رحَجَع ا َلَب َجَلَبُه لَيَ ُعوَد اْلح َتجح لحَباَطُل َإََل َنَصابََه َو اّلِلهَ َأََل َو َإنه الشهيحطَاَن َقدح َذمهَر َحزحبَُه َو اسح
ن َُهمح َنَصفاً َما أَنحكَ   .ُروا َعَليه ُمنحَكراً َو ََل َجَعُلوا بَ يحَِن َو بَ ي ح

 دم عثمان
ُمح لََيطحُلُبوَن َحق اً ُهمح تَ رَُكوُه َو َدماً ُهمح َسَفُكوُه فَ َلَئنح ُكنحُت َشرَيَكُهمح َفيَه َفَإنه َْلُمح لَنَ  َصيب َُهمح َمنحُه َو لََئنح َكانُوا َو َإَّنه

َتَهمح َلَعَلى أَن حُفَسَهمح يَ رحَتَضُعوَن أُم ًا َقدح َفَطَمتح َو َوُلوُه ُدوّن  َعًة َقدح َفَما التهَبَعُة َإَله َعنحَدُهمح َو َإنه أَعحظََم ُحجه ُُيحُيوَن َبدح
َة اّلِلهَ َعَليحهَ  اَعي َمنح َدَعا َو َإََلَم ُأَجيَب َو َإّن َ َلَراٍض ِبُجه َبَة الده  . ح مح َو َعلحَمَه َفيَهمأَُميَتتح ََي َخي ح
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 التهديد بالحرب
تُ ُهمح َحده السهيحَف َو َكَفى َبَه َشاَفياً َمَن الحَباَطَل َو ََنَصراً لَلحَحقَ  َو َمَن  الحَعَجَب بَ عحثُ ُهمح َإَِله َأنح أَب حُرَز فََإنح أَبَ وحا أَعحطَي ح

َرحَب َو ََل أُرحَهُب ِبَ  ُد َِبْلح َُبوُل َلَقدح ُكنحُت َو َما أَُهده ُهُم اْلح لضهرحَب َو َإّن َ َلَعَلى يََقٍْي َمنح لَلطَ َعاَن َو َأنح َأصحَبَ لَلحَجََلَد َهَبَلت ح
َهٍة َمنح َديَِن   .َرِبَ  َو َغْيحَ ُشب ح

من خطبة له ) عليه السالم ( و تشتمل على تهذيب الفقراء بالزهد و تأديب األغنياء    و  -23
 :بالشفقة  

 تهذيب الفقراء
َرحَض َكَقطَرَاَت الحَمطََر َإََل ُكلَ  نَ فحٍس ِبَا ُقَسمَ  َر يَ نحزَُل َمَن السهَماَء َإََل اْلح َمح  َْلَا َمنح زَََيَدٍة َأوح أَمها بَ عحُد َفَإنه اْلح

َنًة فََإنه ن ُ  ٍل أَوح َماٍل أَوح نَ فحٍس َفََل َتُكوَننه َلُه َفت ح َلَم َما َلَح يَ غحَش  قحَصاٍن َفَإنح َرَأى َأَحدُُكمح َْلََخيَه َغَفْيًَة ِف أَهح الحَمرحَء الحُمسح
َشُع َْلَا َإَذا ذَُكَرتح َو يُ غحَرى َِبَا لََئاُم النهاَس َكاَن كَ  َتَظُر َأوهَل فَ وحزٍَة َمنح َقَداَحَه َدََنَءًة َتظحَهُر فَ َيخح الحَفاَلَج الحَياَسَر الهَذي يَ ن ح

َلُم الحََبَي َ تُوَجُب َلُه الحَمغحَنَم َو يُ رحَفُع َِبَا َعنحُه الحَمغحَرُم َو َكَذَلَك الحَمرحُء الحُمسح ن ََيْيح َدى اْلحُسح َتَظُر َمَن اّلِلهَ َإحح ََيانََة يَ ن ح ُء َمَن اْلح
ٍل َو َماٍل َو َمَعُه َديُنُه وَ َإمها دَ   َحَسُبُه َو َإنه الحَماَل َو الحَبَنَْي اَعَي اّلِلهَ َفَما َعنحَد اّلِلهَ َخْيحٌ َلُه َو َإمها رَزحَق اّلِلهَ فََإَذا ُهَو ُذو أَهح

َخَرَة َو َقدح َُيحَمُعُهَما اّلِلهُ  ن حَيا َو الحَعَمَل الصهاَلَح َحرحُث اْلح رَُكمح َحرحُث الدُّ َذُروا َمَن اّلِلهَ َما َحذه   تَ َعاََل َْلَق حَواٍم َفاحح
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َيًة لَيحَستح بَتَ عحَذيٍر َو اعحَمُلوا ِف َغْيحَ رَََيٍء وَ  َشوحُه َخشح َسَه َو اخح ََل َُسحَعٍة َفَإنهُه َمنح يَ عحَملح َلَغْيحَ اّلِلهَ َيَكلحُه اّلِلهُ َلَمنح  َمنح نَ فح
َنحَبَياَء  َهَداَء َو ُمَعاَيَشَة السَُّعَداَء َو ُمَرافَ َقَة اْلح َ َمَنازََل الشُّ َأُل اّلِله  .َعَمَل َلُه َنسح

 تأديب األغنياء
تَ غحَِن الرهُجلُ  َتََه َو َدفَاَعَهمح َعنحُه َِبَيحَديَهمح َو أَلحَسَنَتَهمح َو ُهمح أَعحَظُم أَي َُّها النهاُس إَنهُه ََل َيسح  َو َإنح َكاَن َذا َماٍل َعنح َعَتح

ُهمح َلَشَعَثَه َو أَعحَطُفُهمح َعَليحَه َعنحَد ََنزََلٍة َإَذا نَ َزَلتح َبَه َو لَ  َق َُيح النهاَس َحيحَطًة َمنح َورَائََه َو أََلمُّ َعُلُه اّلِلهُ لَلحَمرحَء ِف َساُن الصَ دح
ُُه   .النهاَس َخْيحٌ َلُه َمَن الحَماَل يَرَثُُه َغْيح

َها َِبلهَذي ََل يَزَيُدُه َإنح أَمح  : و منها َصاَصَة َأنح َيُسده َسَكُه َو َل َأََل ََل يَ عحَدَلنه َأَحدُُكمح َعَن الحَقرَابََة يَ َرى َِبَا اْلَح
ُقُصُه َإنح أَهح  ُهمح َعنحهُ يَ ن ح َبُض َمن ح ُهمح يٌَد َواَحَدٌة َو تُ قح َبُض َمنحُه َعن ح َا تُ قح  أَيحٍد َكَثْيٌَة َو َلَكُه َو َمنح يَ قحَبضح َيَدُه َعنح َعَشْيَتََه فََإُنه

َمَه الحَمَودهَة  َتَدمح َمنح قَ وح  .َمنح تََلنح َحاَشيَ ُتُه َيسح
ة و الكثرة من قوهلم للجمع الكثري الم الغفري و الماء الغفري و يروى عفوة أقول الغفرية هاهنا الزايد: قال السيد الشريف  

بقوله و من  ) عليه السالم (ء يقال أكلت عفوة الطعام أي خياره. و ما أحسن العن الذي أراده من أهل أو مال و العفوة اخليار من الشي
 يقبض يده عن عشريته... إىل متام الكالم فإن المسك خريه عن
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عشريته إمنا ميسك نفع يد واحدة فإذا احتاج إىل نصرتم و اضطر إىل مرافدتم قعدوا عن نصره و تثاقلوا عن صوته فمنع ترافد 

 .اليدي الكثرية و تناهض القدام المة 
له، فيها تسويغ قتال المخالف، و    له ) عليه السالم ( و هي كلمة جامعة  و من خطبة  -24

، و الترقي فيها لضمان الفوز    :الدعوة إلى طاعة اّلله
قه َو َخاَبَط الحَغيه َمنح َإدحَهاٍن َو ََل َإيَهاٍن فَات هُقوا اّلِلهَ  رَي َما َعَليه َمنح َقَتاَل َمنح َخاَلَف اْلَح  َعَباَد اّلِلهَ َو َفرُّوا َو َلَعمح

ُكمح آَجًَل َإنح َلَح ُْتحَنُحوُه َإََل اّلِلهَ َمَن اّلِلهَ َو امحُضوا ِف الهَذي ََّنََجُه َلُكمح َو ُقوُموا ِبَا َعَصَبُه َبُكمح فَ َعَليٌّ َضاَمٌن َلَفلحجَ 
 .َعاَجًَل 

خبار باستيالء أصحاب معاوية على  له ) عليه السالم ( و قد تواترت عليه األ   و من خطبة  -25
البالد و قدم عليه عاماله على اليمن و هما عبيد هللا بن عباس و سعيد بن نمران لما غلب عليهما  
بسر بن أبي أرطاة فق ام ) عليه السالم ( على المنبر ضجرا بتثاق ل أصحابه عن الجهاد و مخالفتهم له  

 :في الرأي فق ال  
 أَقحَبُضَها َو أَبحُسطَُها َإنح َلَح َتُكوّن َإَله أَنحَت َِتُبُّ أََعاَصْيَُك فَ َقبهَحَك اّلِلهُ  َما َهَي َإَله الحُكوَفةُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (67)صفحة : ............  http://www.islam4u.com........... مركز االشعاع االسالمي .... هنج البالغة : 

 :َو َْتَثهَل َبَقوحَل الشهاَعَر 
ُر أَبَيَك ا ُرو َإنهَِن َلَعمح ْيحَ ََي َعمح ََنَء َقَليلَ * ْلَح  َعَلى َوَضٍر َمنح َذا اْلحَ

 : ) عليه السالم (ُُثه قَاَل 
َم َسُيَداُلوَن َمنحُكمح ِبَ  رًا َقَد اطهَلَع الحَيَمَن َو َإّن َ َو اّلِلهَ َْلَُظنُّ َأنه َهُؤََلَء الحَقوح َتَماَعَهمح َعَلى َِبَطَلهَ أُنحَبئحُت ُبسح مح َو جح

قَ  َو طَاَعَتَهمح َإَماَمُهمح ِف الحَباَطَل َو َِبَدَ  ََمانََة َإََل َصاَحَبَهمح َو تَ َفرَُّقُكمح َعنح َحقَ ُكمح َو ِبَعحَصَيَتُكمح َإَماَمُكمح ِف اْلَح ائََهُم اْلح
َهَب َبَعََلقََتَه اللهُهمه َإّن َ َخَيانََتُكمح َو َبَصََلَحَهمح ِف َبََلَدَهمح َو َفَسادَُكمح فَ َلَو ائ حَتَمنحُت أَ  َحَدُكمح َعَلى قَ عحٍب ْلَََشيُت َأنح يَذح

ُمح ِب َشر اً  ُهمح َو أَبحَدْلح اً َمن ح تُ ُهمح َو َسَئُموّن َفأَبحَدلحَِن َِبَمح َخْيح َمِنَ  اللهُهمه َمثح قُ ُلوَِبُمح َكَما مُيَاُث  َقدح َمَللحتُ ُهمح َو َملُّوّن َو َسَئمح
 .َملحُح ِف الحَماَء أََما َو اّلِلهَ َلَوَددحُت َأنه ِل َبُكمح أَلحَف فَاَرٍس َمنح َبَِن َفرَاَس بحَن َغنحٍم الح 

ُهمح  ََميمَ  * ُهَناَلَك َلوح َدَعوحَت َأََتَك َمن ح  فَ َواَرُس َمثحُل أَرحَمَيَة اْلح
 .َمَن الحَمنحََبَ  ) عليه السالم (ُُثه نَ َزَل 

أقول الرمية جع رمي  و هو السحاب و الميم هاهنا وقت الصيف و إمنا خص الشاعر سحاب  : لشريفقال السيد ا 
الصيف بلذكر لنه أشد جفوال و أسرع خفوفا لنه ال ماء فيه و إمنا يكون السحاب ثقيل السري المتالئه بلاء و ذلك ال يكون يف 

هنالك لو : " بلسرعة إذا دعوا و اإلغاثة إذا استغيثوا و الدليل على ذلك قوله  الكثر إال زمان الشتاء و إمنا أراد الشاعر وصفهم
 "دعوت أاتك منهم...

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (68)صفحة : ............  http://www.islam4u.com........... مركز االشعاع االسالمي .... هنج البالغة : 

ة ثم يصف حاله قبل البيعة  له ) عليه السالم ( و فيها يصف العرب قبل البعث  و من خطبة  -26
 :له  

 العرب قبل البعثة
نََذيراً لَلحَعاَلَمَْي َو أََميناً َعَلى الت هنحزَيَل َو أَن حُتمح َمعحَشَر الحَعَرَب َعَلى َشرَ  َديٍن َو  ) صلى هللا عليه وآله (َإنه اّلِلهَ بَ َعَث َمَُمهداً 

َ َحَجارٍَة ُخشح  َفُكوَن َدَماءَُكمح َو ِف َشرَ  َداٍر ُمَنيُخوَن َبْيح َشَب َو َتسح َربُوَن الحَكَدَر َو ََتحُكُلوَن اْلَح ٍن َو َحيهاٍت ُصمٍ  َتشح
ََثُم َبُكمح َمعحُصوبٌَة  َناُم َفيُكمح َمنحُصوبٌَة َو اْلح َصح َطُعوَن أَرحَحاَمُكمح اْلح  .تَ قح

 و منها صفته قبل البيعة له
ُل بَ يحَِت َفَضَننحُت َِبَمح َعَن الحَموحَت َو أَغحَضيحُت َعَلى الحَقَذى َو َشرَبحُت َعَلى فَ َنظَرحُت فََإَذا لَيحَس ِل ُمَعٌْي  َإَله أَهح

َذ الحَكظََم َو َعَلى أََمره َمنح َطعحَم الحَعلحَقَم   الشهَجا َو َصََبحُت َعَلى َأخح
تََيُه َعَلى الحب َ  : و منها َتاَع َفُخُذوا َو َلَح ي َُباَيعح َحَّته َشَرَط َأنح يُ ؤح َعَة َِثَناً َفََل َظَفَرتح يَُد الحَبائََع َو َخزََيتح أََمانَُة الحُمب ح ي ح

َعُروا الصهَبحَ َفَإنه  َتشح َِتَا فَ َقدح َشبه َلظَاَها َو َعََل َسَناَها َو اسح وا َْلَا ُعده بَ تَ َها َو أََعدُّ رَ لَلحَحرحَب أُهح  . ُه أَدحَعى َإََل النهصح
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له ) عليه السالم ( و قد ق الها يستنهض بها الناس حين ورد خبر غزو    و من خطبة  -27
األنبار بجيش معاوية ف لم ينهضوا. و فيها يذكر فضل الجهاد، و يستنهض الناس، و يذكر علمه  

 :حرب، و يلقي عليهم التبعة لعدم طاعته  بال
 فضل الجهاد

لََيائََه َو ُهَو لََباُس ال ُ َْلَاصهَة َأوح َنهَة فَ َتَحُه اّلِله َهاَد َِبٌب َمنح أَب حَواَب اْلح َصيَنُة َو أَمها بَ عحُد فََإنه اْلَح َوى َو َدرحُع اّلِلهَ اْلَح ت هقح
َلُه الحَبََلُء َو ُديَ َث َِبلصهَغاَر َو الحَقَماَءَة َو ُضَرَب عَ ُجن هُتُه الحَوثَيَقُة َفَمنح تَ رََكُه  ُ ثَ وحَب الذُّلَ  َو ِشََ َلى قَ لحَبَه َرغحَبًة َعنحُه أَلحَبَسُه اّلِله

َف َو ُمَنَع النهَصَف  سح َهاَد َو َسيَم اْلَح َييَع اْلَح قُّ َمنحُه بََتضح َهاَب َو أَُديَل اْلَح  .َِبْلحَسح

 اساستنهاض الن
َم لَيحًَل َو ََّنَاراً َو َسر اً َو َإعحََلَنً َو قُ لحُت َلكُ  ُتُكمح َإََل َقَتاَل َهُؤََلَء الحَقوح ُم اغحُزوُهمح قَ بحَل َأنح يَ غحُزوُكمح َأََل َو َإّن َ َقدح َدَعوح

َر َدارََهمح َإَله َذلُّوا فَ تَ َواَكلحُتمح وَ   ََّتَاَذلحُتمح َحَّته ُشنهتح َعَليحُكُم الحَغارَاُت َو ُمَلَكتح َعَليحُكُم فَ َواّلِلهَ َما ُغزََي قَ وحٌم َقطُّ ِف ُعقح
َريه  َن حَباَر َو َقدح قَ َتَل َحسهاَن بحَن َحسهاَن الحَبكح ُلُه اْلح طَاُن َو َهَذا َأُخو َغاَمٍد ]َو[ َقدح َوَرَدتح َخي ح َوح َلُكمح َعنح اْلح  َو َأزَاَل َخي ح

َتزَُع حَ َمَساْلَََها َو َلَقدح ب َ  َرى الحُمَعاَهَدَة فَ يَ ن ح ُخح َلَمَة َو اْلح ُخُل َعَلى الحَمرحأََة الحُمسح ُهمح َكاَن َيدح َلَها َو َلَغَِن َأنه الرهُجَل َمن ح جح
 قُ ُلبَ َها
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َتحَحاَم ُُثه انحَصَرُفوا َواَفرَيَن َما ََنَل َو َقََلئَ  ُهمح َكلحٌم َو ََل أُرَيَق َدَها َو ُرُعثَ َها َما َْتحَتَنُع َمنحُه َإَله َِبََلسحَتحَجاَع َو اََلسح َرُجًَل َمن ح
َلماً َماَت َمنح بَ عحَد َهَذا َأَسفاً َما َكاَن َبَه مَ  َرأً ُمسح ُلوماً َبلح َكاَن بََه َعنحَدي َجَديراً فَ َيا َعَجباً َعَجباً َو اّلِلهَ َْلُمح َدٌم فَ َلوح َأنه امح

َم َعَلى َِبَطَلَهمح َو تَ َفرَُّقُكمح َعنح َحقَ ُكمح  َتَماَع َهُؤََلَء الحَقوح َمه َمَن اجح فَ ُقبححًا َلُكمح َو تَ َرحًا َحَْي مُيَيُت الحَقلحَب َو َُيحَلُب اْلح
َن َفَإَذا أََمرحُتُكمح ِبَ  َصرحُُتح َغَرضاً يُ رحَمى َن َو ََل تَ غحُزوَن َو يُ عحَصى اّلِلهُ َو تَ رحَضوح لسهْيحَ َإلَيحَهمح يُ َغاُر َعَليحُكمح َو ََل تَُغْيُوَن َو تُ غحَزوح

َرُّ َو َإَذا أَمَ  َهلحَنا ُيَسبهخح َعنها اْلح َرَ  قُ لحُتمح َهَذَه َْحَارهُة الحَقيحَظ أَمح َم اْلح َتاَء قُ لحُتمح َهَذَه َصَبارهُة ِف أَيه رحُتُكمح َِبلسهْيحَ َإلَيحَهمح ِف الشَ 
َر َ  ُتمح َمَن اْلح َرَ  َو الحُقرَ  َفَإَذا ُكن ح َهلحَنا يَ نحَسَلخح َعنها الحََبحُد ُكلُّ َهَذا َفرَاراً َمَن اْلح يحَف  َو الحُقرَ  َتَفرُّوَن َفأَن حُتمح َو اّلِلهَ َمَن السه الحُقرَ  أَمح

 .أَفَ رُّ 

 البرم بالناس
َجاَل َلَوَددحُت َأّن َ َلَح أَرَُكمح وَ  َت اْلَح َطحَفاَل َو ُعُقوُل َرِبه َباَه الر ََجاَل َو ََل رََجاَل ُحُلوُم اْلح  َلَح أَعحرَفحُكمح َمعحرََفًة َو ََي َأشح

رَي َغيحظًا َو َجرهعحُتُموّن نُ َغَب اّلِلهَ َجرهتح نََدمًا َو أَعحَقَبتح َسَدمًا قَاتَ َلُكُم اّلِلهُ َلقَ  ُتمح َصدح دح َمََلحُُتح قَ لحَب قَ يححًا َو َشَحن ح
ََلَن َحَّته َلَقدح قَاَلتح قُ َريحٌش َإنه ا ذح َياَن َو اْلَح ُُتح َعَليه َرأحَيي َِبلحَعصح َماَم أَن حَفاساً َو أَفحَسدح  بحَن َأِب الت ههح
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ُهمح َأَشدُّ َْلَا َمَراساً  َرحَب ّلِلَهَ أَبُوُهمح َو َهلح َأَحٌد َمن ح َو أَقحَدُم َفيَها َمَقامًا َمِنَ   طَاَلٍب َرُجٌل ُشَجاٌع َو َلَكنح ََل َعلحَم َلُه َِبْلح
ُت َفيَها َو مَ  تَ َْي َو َلَكنح ََل َرأحَي َلَمنح ََل ُيطَاُع َلَقدح ََّنَضح رَيَن َو َها َأََن َذا َقدح َذرهفحُت َعَلى السَ   .ا بَ َلغحُت الحَعشح

له ) عليه السالم ( و هو فصل من الخطبة التي أولها "الحمد ّلله غير مقنوط    و من خطبة  -28
 :من رحمته" و فيه أحد عشر تنبيها  

َرَفتح َِبطَ ََلٍع َأََل َو َإنه الح أَمها بَ عحُد َفَإنه  َخَرَة َقدح أَق حبَ َلتح َو َأشح بَ َرتح َو آَذَنتح َبَوَداٍع َو َإنه اْلح ن حَيا أَدح َم  الدُّ يَ وح
َنهُة َو الحَغايَُة النهاُر أَ َفََل ََتَئٌب َمنح َخَطيَئَتَه قَ بحَل مَ  بَ َقُة اْلح َباَق َو السه َماَر َو َغداً السَ  َم الحَمضح َسَه قَ بحَل يَ وح َنيهَتَه أَ ََل َعاَمٌل لَنَ فح
َم أََمَلَه قَ بحَل ُحُضوَر َأجَ  َم أََمٍل َمنح َورَائََه َأَجٌل َفَمنح َعَمَل ِف أَيه ُررحُه بُ ؤحَسَه َأََل َو َإنهُكمح ِف أَيه َلَه فَ َقدح نَ َفَعُه َعَمُلُه َو َلَح َيضح

َم أََمَلَه قَ بحَل ُحُضوَر َأَجَلَه فَ َقدح َخَسَر َعَمُلُه َو َضرهُه َأَجُلُه َأََل فَاعحَمُلوا ِف الرهغحَبَة َكَما ت َ َأَجُلُه َو َمنح َقصهَر ِف أَ  عحَمُلوَن َيه
َنهَة ََنَم طَالَبُ َها َو ََل َكالنهاَر ََنَم َهارَُِبَا َأََل َو َإنه  َبَة َأََل َو َإّن َ َلَح أََر َكاْلح قُّ َيُضرُُّه الحَباَطُل َو َمنح ََل ِف الرههح َفُعُه اْلَح ُه َمنح ََل يَ ن ح

َُدى َُيُرُّ بََه الضهََلُل َإََل الرهَدى َأََل َو إَنهُكمح َقدح أَُمرحُُتح َِبلظهعحَن َو ُدلَلحُتمح  َتَقيُم َبَه اْلح َوَف َما َأَخافُ  َيسح  َعَلى الزهاَد َو َإنه َأخح
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ن حَيا َما ََتحُرُزوَن بَهَ  ن حَيا َمَن الدُّ ََمَل فَ ت ََزوهُدوا ِف الدُّ ََوى َو ُطوُل اْلح  .أَن حُفَسُكمح َغداً  َعَليحُكُم اث حنَ َتاَن ات ََباُع اْلح
و أقول إنه لو كان كالم أيخذ بلعناق إىل الزهد يف الدنيا و يضطر إىل عمل اآلخرة لكان : ه قال السيد الشريف رضي هللا عن

أال و إن اليوم الضمار و  ) عليه السالم (هذا الكالم و كفى به قاطعا لعالئق اآلمال و قادحا زاند االتعاظ و االزدجار و من أعجبه قوله 
ر فإن فيه مع فخامة اللفظ و عظم قدر العن و صادق التمثيل و واقع التشبيه سرا عجيبا و غدا السباق و السبقة النة و الغاية النا

و السبقة النة و الغاية النار فخالف بي اللفظي الختالف العنيي و مل يقل السبقة النار كما قال  ) عليه السالم (معن لطيفا و هو قوله 
أمر مبوب و غرض مطلوب و هذه صفة النة و ليس هذا العن موجودا يف النار نعوذ بهلل السبقة النة لن االستباق إمنا يكون إىل 

صلح منها فلم يز أن يقول و السبقة النار بل قال و الغاية النار لن الغاية قد ينتهي إليها من ال يسره االنتهاء إليها و من يسره ذلك ف
كالصري و الآل قال هللا تعاىل ق ل  مت  ت  ع وا ف إ ن  م ص ري ك م  إ ىل  الن ار  و ال يوز يف هذا الوضع أن يعب هبا عن المرين معا فهي يف هذا الوضع  

و يف بعض  ) عليه السالم (أن يقال سب قتكم بسكون الباء إىل النار فتأمل ذلك فباطنه عجيب و غوره بعيد لطيف و كذلك أكثر كالمه 
ب قة النة بضم السي و السبقة عندهم اسم لا يعل للسابق إذا سبق من مال أو عرض و النسخ و قد جاء يف رواية أخرى  و الس 

 .العنيان متقاربن لن ذلك ال يكون جزاء على فعل المر الذموم و إمنا يكون جزاء على فعل المر احملمود 
ة على الحاجه  له ) عليه السالم ( بعد غارة الضحاك بن قيس صاحب معاوي  و من خطبة  -29

 :بعد قصة الحكمين و فيها يستنهض أصحابه لما حدث في األطراف  
َواُؤُهمح َكََلُمُكمح يُوَهي الصُّمه الصَ ََلَب َو َفعحلُ  َتَلَفُة أَهح َتَمَعُة أَبحَداَُّنُمح الحُمخح ُكمح ُيطحَمُع َفيُكُم أَي َُّها النهاُس الحُمجح

َعحَداَء تَ ُقوُلونَ   اْلح
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ََتَاَح قَ لحُب َمنح  ِف الحَمَجاَلَس َكيحَت َو َكيحَت فََإَذا َجاَء الحَقَتاُل قُ لحُتمح َحيَدي َحَياَد َما َعزهتح َدعحَوُة َمنح َدَعاُكمح َو ََل  اسح
لَيُل َو ََل يُدح قَاَساُكمح أََعالَي يحَن الحَمطُوَل ََل مَيحَنُع الضهيحَم الذه قُّ َإَله ُل ِبَََضالَيَل َو َسأَلحُتُموّن التهطحوَيَل َدَفاَع َذي الده َرُك اْلَح

دَ  َأيه َداٍر بَ عحَد َدارَُكمح َْتحنَ ُعوَن َو َمَع َأيَ  َإَماٍم بَ عحَدي تُ َقاتَُلوَن الحَمغحُروُر وَ  اّلِلهَ َمنح َغَررحُْتُوُه َو َمنح فَاَز َبُكمح فَ َقدح فَاَز َو  َِبْلَح
ُق قَ وح  ُت َو اّلِلهَ ََل ُأَصدَ  َبحح َيَب َو َمنح َرَمى َبُكمح فَ َقدح َرَمى َِبَف حَوَق ََنَصٍل َأصح َخح َم اْلح َلُكمح َو ََل َأطحَمُع ِف اّلِلهَ َِبلسههح

رَُكمح َو ََل أُوَعُد الحَعُدوه بَ  لًة َمنح غَ َنصح ثَاُلُكمح َأ قَ وحًَل َبَغْيحَ َعلحٍم َو َغفح ْيحَ ُكمح َما َِبُلُكمح َما َدَواؤُُكمح َما َطبُُّكمح الحَقوحُم رََجاٌل أَمح
 .َورٍَع َو َطَمعاً ِف َغْيحَ َحقٍ  

له ) عليه السالم ( في معنى قتل عثمان و هو حكم له على عثمان و عليه و    و من كالم  -30
 :لناس بما فعلوا و براءة له من دمه  على ا

َتَطيُع َأنح ي َ  ُقوَل َخَذَلُه َمنح َأََن َلوح أََمرحُت َبَه َلُكنحُت َقاَتًَل أَوح ََّنَيحُت َعنحُه َلُكنحُت ََنَصرًا َغْيحَ َأنه َمنح َنَصَرُه ََل َيسح
َتَطيُع َأنح يَ ُقوَل َنَصَرُه  َثَ َرَة َو َخْيحٌ َمنحُه َو َمنح َخَذَلُه ََل َيسح َتأحثَ َر فََأَساَء اْلح َرُه اسح َمنح ُهَو َخْيحٌ َمِنَ  َو َأََن َجاَمٌع َلُكمح أَمح

َازَعَ  َتأحَثَر َو اْلح ٌم َواَقٌع ِف الحُمسح َزََع َو ّلِلَهَ ُحكح  . َجزَعحُتمح فََأَسأحُُتُ اْلح
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و من كالم له ) عليه السالم ( لما أنفذ عبد هللا بن عباس إلى الزبير يستفيئه إلى    -31
 :طاعته قبل حرب الجمل  

ُه َكالث هوحَر َعاَقصاً قَ رحنَُه يَ رحَكُب الصهعحَب َو يَ ُقولُ  ُلوُل َو َلَكَن الحَق الزَُّبْيحَ ََل تَ لحَقَْيه طَلحَحَة فََإنهَك َإنح تَ لحَقُه َتََدح  ُهَو الذه
َجاَز َو أَنحَكرحَتَِن َِبلحَعرَاَق فَ   .َما َعَدا َمها َبَدا فََإنهُه أَلحَْيُ َعرَيَكًة فَ ُقلح َلُه يَ ُقوُل َلَك ابحُن َخاَلَك َعَرف حَتَِن َِبْلَح

 ".فما عدا مما بدا" أعين، ه الكلمة عت منه هذأول من مس   ) عليه السالم (و هو : قال السيد الشريف  
له ) عليه السالم ( و فيها يصف زمانه بالجور، و يقسم الناس فيه خمسة    و من خطبة  -32

 :  أصناف، ثم يزهد في الدنيا
 معنى جور الزمان

ٍر َعُنوٍد َو َزَمٍن َكُنوٍد يُ َعدُّ َفيَه الحمُ  َنا ِف َدهح َبحح َسُن ُمَسيئًا َو يَ زحَداُد الظهاَلُ َفيَه ُعتُ و ًا َل أَي َُّها النهاُس َإَنه َقدح َأصح حح
َأُل َعمها َجَهلحَنا َو ََل نَ َتَخوهُف قَارََعًة َحَّته ََتُله بََنا  َنا َو ََل َنسح َتَفُع ِبَا َعَلمح  .نَ ن ح

 أصناف المسيئين
ُهمح َمنح ََل مَيحنَ ُعُه ا َناٍف َمن ح َه َو َنَضيُض َو النهاُس َعَلى َأرحبَ َعَة َأصح َسَه َو َكََلَلُة َحدَ  َرحَض َإَله َمَهانَُة نَ فح لحَفَساَد ِف اْلح

َلتُ  ُهمح الحُمصح  َوفحرََه َو َمن ح
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َنٍب يَ ُقوُدُه أَ َلَسيحَفَه َو الحُمعحَلُن َبَشر ََه َو ا َتَهزُُه َأوح َمقح َبَق َديَنُه َْلُطَاٍم يَ ن ح َسُه َو َأوح َرَط نَ فح َلُب َِبَيحَلَه َو َرَجَلَه َقدح َأشح وح َمنحََبٍ لحُمجح
ن حَيا لَنَ فحَسَك َِثَناً َو َمها َلَك َعنحَد اّلِلهَ َعَوضاً َو مَ  َرُعُه َو لََبئحَس الحَمتحَجُر َأنح تَ َرى الدُّ َخَرَة يَ فح ن حَيا َبَعَمَل اْلح ُهمح َمنح َيطحُلُب الدُّ ن ح

بََه وَ  َصَه َو قَاَرَب َمنح َخطحوََه َو َِشهَر َمنح ثَ وح ن حَيا َقدح طَاَمَن َمنح َشخح َخَرَة َبَعَمَل الدُّ َسَه َو ََل َيطحُلُب اْلح َرَف َمنح نَ فح  َزخح
ََمانََة َو اَّتهََذ َسَتحَ اّلِلهَ َذرَيَعًة إَ  َسَه َو انحَقطَاُع َسَبَبَه َلَلح ُهمح َمنح أَب حَعَدُه َعنح طََلَب الحُملحَك ُضُئوَلُة نَ فح ََل الحَمعحَصَيَة َو َمن ح

َل الزهَهاَدَة َو لَيحَس َمنح  َم الحَقَناَعَة َو تَ َزيهَن بََلَباَس أَهح َاُل َعَلى َحاَلَه فَ َتَحلهى َِبسح  . ََل َمغحًدى َذَلَك ِف َمَراٍح وَ  فَ َقَصرَتحُه اْلح

 الراغبون في اّلله 
َ َشرَيٍد ََند ٍ  َشَر فَ ُهمح َبْيح ُر الحَمرحَجَع َو أََراَق ُدُموَعُهمح َخوحُف الحَمحح  َو َخاَئٍف َو بََقَي رََجاٌل َغضه أَبحَصاَرُهمح َذكح

َلَ  ََلَن ُموَجٍع َقدح َأْخح ُعوٍم َو َداٍع ُُمحَلٍص َو َثكح لهُة فَ ُهمح ِف َِبحٍر ُأَجاٍج َمقحُموٍع َو َساَكٍت َمكح ُهُم الذَ  َلت ح ُهُم التهَقيهُة َو ِشََ ت ح
 . لُّواأَف حَواُهُهمح َضاَمَزٌة َو قُ ُلوُِبُمح َقرََحٌة َقدح َوَعظُوا َحَّته َملُّوا َو ُقَهُروا َحَّته َذلُّوا َو قَُتُلوا َحَّته ق َ 
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 التزهيد في الدنيا
ََلَم َو اتهَعظُوا ِبَنح َكاَن ق َ  َغَر َمنح ُحثَاَلَة الحَقَرَظ َو قُ َراَضَة اْلح ن حَيا ِف أَعحيَُنُكمح َأصح َلُكمح قَ بحَل َأنح يَ تهَعَظ َبُكمح فَ لحَتُكَن الدُّ ب ح

َغَف َِبَا َمنحُكمح َمنح بَ عحدَُكمح َو ارحفُ  َا َقدح َرَفَضتح َمنح َكاَن َأشح  .ُضوَها َذَميَمًة َفَإَّنه
 ) عليه السالم (أقول و هذه اخلطبة رمبا نسبها من ال علم له إىل معاوية و هي من كالم أمري الؤمني : قال الشريف رضي هللا عنه  

و نقده الناقد البصري ، و قد دل على ذلك الدليل اخلريت  ، من الجاجو أين العذب  ، و أين الذهب من الرغام، الذي ال يشك فيه 
ث تكلم من بعدها بكالم يف ، و ذكر من نسبها إىل معاوية ، فإنه ذكر هذه اخلطبة يف كتاب البيان و التبيي ، عمرو بن حبر الاحظ 
و مبذهبه يف تصنيف الناس و يف اإلخبار عما هم عليه من القهر و ، أشبه  ) عليه السالم (و هذا الكالم بكالم علي ، معناها جلته أنه قال 

و مىت وجدان معاوية يف حال من الحوال يسلك يف كالمه مسلك الزهاد و مذاهب العباد : قال ، اإلذالل و من التقية و اخلوف أليق 
. 

بعث  له ) عليه السالم ( عند خروجه لقتال أهل البصرة، و فيها حكمة م  و من خطبة  -33
 :الرسل، ثم يذكر فضله و يذم الخارجين  

َمَنَْي  َبَذي قَاٍر َو ُهَو ََيحَصُف نَ عحَلُه فَ َقاَل ِل َما َقيَمُة  ) عليه السالم (قَاَل َعبحُد اّلِلهَ بحُن َعبهاَس َدَخلحُت َعَلى أََمَْي الحُمؤح
َو اّلِلهَ ْلَََي َأَحبُّ َإَِله َمنح َإمحرََتُكمح َإَله َأنح أَُقيَم َحق ًا َأوح أَدحَفَع َِبَطًَل ُُثه  ( ) عليه السالمَهَذا الن هعحَل فَ ُقلحُت ََل َقيَمَة َْلَا فَ َقاَل 

 : َخرََج َفَخَطَب النهاَس فَ َقالَ 
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 النبي  حكمة بعثة
َعي نُ بُ وهًة َفَساَق النهاَس َحَّته  ) صلى هللا عليه وآله (َإنه اّلِلهَ بَ َعَث َمَُمهدًا  َرُأ َكَتاًِب َو ََل َيده َو لَيحَس َأَحٌد َمَن الحَعَرَب يَ قح

تَ َقاَمتح قَ َناُِتُمح َو اطحَمأَنه   .تح َصَفاُِتُمح بَ وهأَُهمح ََمَلهتَ ُهمح َو بَ لهَغُهمح َمنحَجاَِتُمح فَاسح

 فضل علي
َهَذا َلَمثحَلَها  أََما َو اّلِلهَ َإنح ُكنحُت َلَفي َساقََتَها َحَّته تَ َولهتح َِبََذاَفْيََها َما َعَجزحُت َو ََل َجبُ نحُت َو َإنه َمَسَْيي

قُّ َمنح َجنحَبَه   .َفََلَن حُقََبه الحَباَطَل َحَّته ََيحرَُج اْلَح

 هتوبيخ الخارجين علي
ُتوَنَْي َو َإّن َ َلَصاَحبُ ُهمح ِبَ  َمحَس َكَما َأََن َصاَحبُ ُهُم َما ِل َو َلُقَريحٍش َو اّلِلهَ َلَقدح قَاتَ لحتُ ُهمح َكاَفرَيَن َو َْلَُقاتََلن هُهمح َمفح ْلح

َتاَرََن َعَليحَهمح  َ اخح َم َو اّلِلهَ َما تَ نحَقُم َمنها قُ َريحٌش َإَله َأنه اّلِله َوهُل الحيَ وح  :فََأدحَخلحَناُهمح ِف َحيَ زَََن َفَكانُوا َكَما قَاَل اْلح
َض َصاِباً  رَي ُشرحَبَك الحَمحح َرا* أََدمحَت َلَعمح َرَة الحُبجح َلَك َِبلزُّبحَد الحُمَقشه  َو َأكح

َناَك الحَعََلَء َو َلَح َتُكنح  ُرحَد * َو َْنحُن َوَهب ح َراَعَلي اً َو ُحطحَنا َحوحَلَك اْلح  َو السُّمح
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له ) عليه السالم ( في استنف ار الناس إلى أهل الشام بعد فراغه من أمر    و من خطبة  -34
 :و فيها يتأفف بالناس، و ينصح لهم بطريق السداد  ،   الخوارج
َخَرَة َعَوضًا َو َِبلذُّلَ  َمَن الحَعز َ أُ  نحيا َمَن اْلح َياَة الدُّ ُت َعَتاَبُكمح َأ َرَضيُتمح َِبْلح َخَلفًا َإَذا َدَعوحُتُكمح  فٍ  َلُكمح َلَقدح َسَئمح

ُهو  َرٍة َو َمَن الذُّ َرٍة يُ رحَتُج َعَليحُكمح َحَوارَي فَ تَ عحَمُهوَن َإََل َجَهاَد َعُدو َُكمح َداَرتح أَعحيُ ُنُكمح َكأَنهُكمح َمَن الحَموحَت ِف َغمح َل ِف َسكح
ٍن مُيَاُل َبُكمح َو ََل َزَواَفُر َعزٍ  َو َكَأنه قُ ُلوَبُكمح َمأحُلوَسٌة َفأَن حُتمح ََل تَ عحَقُلوَن َما أَن حُتمح ِل بََثَقٍة َسَجيَس اللهَياِل َو َما أَن حُتمح بَ  رُكح

تَ َقُر َإلَيحُكمح َما  ُر اّلِلهَ سُ يُ فح عحُر ََنَر أَن حُتمح َإَله َكَإَبٍل َضله ُرَعاُِتَا َفُكلهَما َجََُعتح َمنح َجاَنٍب ان حَتَشَرتح َمنح آَخَر لََبئحَس َلَعمح
تَ َقُص َأطحَراُفُكمح َفََل َْتحَتَعُضوَن ََل يُ َناُم َعنحُكمح وَ  َرحَب أَن حُتمح ُتَكاُدوَن َو ََل َتَكيُدوَن َو تُ ن ح َلٍة َساُهوَن ُغَلَب َو  اْلح أَن حُتمح ِف َغفح

َتَحره الحَموحُت َقَد ان ح  ُتمح َعَن ابحَن َأِب طَاَلٍب اّلِلهَ الحُمَتَخاَذُلوَن َو اْيحُ اّلِلهَ َإّن َ َْلَُظنُّ َبُكمح َأنح َلوح ْحَََس الحَوَغى َو اسح َفَرجح
َرأً مُيَك َ  زُُه َضَعيٌف انحَفَراَج الرهأحَس َو اّلِلهَ َإنه امح رَي َجلحَدُه َلَعَظيٌم َعجح َشُم َعظحَمُه َو يَ فح َسَه يَ عحُرُق ْلَحَمُه َو يَ هح ُن َعُدوهُه َمنح نَ فح

رََه أَنحَت َفُكنح َذاَك َإنح َشئحَت فََأمها َأََن فَ َواّلِلهَ ُدوَن َأنح أُعحَطَي َذَلكَ  رَ  َما ُضمهتح َعَليحَه َجَواَنُح َصدح َفيهَة َتَطُْي َضرحٌب َِبلحَمشح
 َمنحُه فَ رَاشُ 
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ُ بَ عحَد َذَلَك ما َيشاُء  َعُل اّلِله َقحَداُم َو يَ فح َاَم َو َتَطيُح السهَواَعُد َو اْلح  .اْلح

 طريق السداد
َفُْي فَ يحَئُكمح أَي َُّها النهاسُ   َعَليحُكمح َو  َإنه ِل َعَليحُكمح َحق ًا َو َلُكمح َعَليه َحقٌّ فََأمها َحقُُّكمح َعَليه فَالنهَصيَحُة َلُكمح َو تَ وح

َهَد َو الحَمَغيَب تَ عحَليُمُكمح َكيحََل ََتحَهُلوا َو ََتحَديُبُكمح َكيحَما تَ عحَلُموا َو َأمها َحقَ ي َعَليحُكمح فَالحَوفَاُء َِبلح  َعَة َو النهَصيَحُة ِف الحَمشح بَ ي ح
َجابَُة َحَْي أَدحُعوُكمح َو الطهاَعُة َحَْي آُمرُُكمح   .َو اْلحَ

له ) عليه السالم ( بعد التحكيم و ما بلغه من أمر الحكمين و فيها حمد اّلله    و من خطبة  -35
 :على بالئه، ثم بيان سبب البلوى  

 ءالحمد على البال
َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله ا ََليَل َو َأشح ََدَث اْلح طحَب الحَفاَدَح َو اْلح ُر َِبْلَح هح ُد ّلِلَهَ َو َإنح أََتى الده َمح ّلِلهُ ََل َشرَيَك َلُه لَيحَس اْلح

ُُه َو َأنه َمَُمهداً َعبحُدُه َو َرُسولُُه   . ) صلى هللا عليه وآله (َمَعُه َإَلٌه َغْيح

 وىسبب البل
رََة َو تُ عحَقُب النهَداَمَة وَ  سح  َقدح ُكنحُت َأَمرحُتُكمح ِف أَمها بَ عحُد َفَإنه َمعحَصَيَة النهاَصَح الشهَفيَق الحَعاَلََ الحُمَجرَ َب تُوَرُث اْلَح

َري  َهَذَه اْلحُُكوَمَة أَمح
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ُفَ  ُتمح َعَليه َإَِبَء الحُمَخاَلَفَْي اْلح ٌر فَأَبَ ي ح اَة َو الحُمَناَبَذيَن الحُعَصاَة َحَّته َو ََنَلحُت َلُكمح َُمحُزوَن َرأحَيي َلوح َكاَن يُطَاُع َلَقَصٍْي أَمح
حَ  َحَه َو َضنه الزهنحُد َبَقدح ُكمح َكَما قَاَل َأُخو َهَوازََن ارحََتَب النهاَصُح بَُنصح  :َه َفُكنحُت َأََن َو َإَيه

َعرََج اللَ َوى َح َإَله ُضَحى الحَغدَ  * أََمرحُتُكمح أَمحرَي ِبُن ح َتَبيُنوا النُّصح  فَ َلمح َتسح

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( في تخويف أهل النهروان    -36
َبُحوا  َضاَم َهَذا الحَغاَئَط َعَلى َغْيحَ بَ يَ َنٍة َمنح رَبَ ُكمح َو ََل فََأََن نََذيٌر َلُكمح َأنح ُتصح َصرحَعى َِبَث حَناَء َهَذا الن هَهَر َو َِبَهح

ُتُكمح َعنح َهذَ  َداُر َو َقدح ُكنحُت ََّنَي ح تَ بَ َلُكُم الحَمقح اُر َو احح ُتمح َعَليه َه اْلحُُكوَمَة فَ ُسلحطَاٍن ُمَبٍْي َمَعُكمح َقدح َطوهَحتح َبُكُم الده أَبَ ي ح
ََل  َحح َاَم ُسَفَهاُء اْلح َم َو َلَح آَت ََل َأَِب َلُكمح ُِبحرًا َو َإَِبَء الحُمَناَبَذيَن َحَّته َصَرفحُت َرأحَيي َإََل َهَواُكمح َو أَن حُتمح َمَعاَشُر َأَخفهاُء اْلح

 .ََل أََردحُت َلُكمح ُضر اً 

مجرى الخطبة و فيه يذكر فضائله عليه السالم ق اله  له ) عليه السالم ( يجري    و من كالم  -37
 :بعد وقعة النهروان  

َر َحَْي َفَشُلوا َو َتطَلهعحُت َحَْي تَ َقب هُعوا َو َنَطقحتُ  َمح ُت َِبْلح  فَ ُقمح
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َفَضُهمح َصوحَتً ، َو َمَضيحُت بَُنوَر اّلِلهَ َحَْي َوقَ ُفوا ، عحتَ ُعوا َحَْي ت َ  ، َفَطرحُت َبَعَناََّنَا ، َو أَعحََلُهمح فَ وحَتً ، َو ُكنحُت َأخح
ت َبحَددحُت بَرََهاََّنَا  ََبَل ََل َُتَر َُكُه الحَقَواَصُف ،  َو اسح َمٌز َلَح َيُكنح ، َو ََل تُزَيُلُه الحَعَواَصُف ، َكاْلح َو ََل َلَقاَئٍل ِفه ،  َْلََحٍد ِفه َمهح

قه َلُه ، َمغحَمٌز  لَيُل َعنحَدي َعزَيٌز َحَّته آُخَذ اْلَح قه َمنحُه ، الذه َرَضيَنا َعَن اّلِلهَ ، َو الحَقَويُّ َعنحَدي َضَعيٌف َحَّته آُخَذ اْلَح
َنا ّلِلَهَ أَمحرَُه ، َقَضاَءُه  َذُب َعَلى َرُسوَل اّلِلهَ أَ تَ َراّن ، َو َسلهمح َقُه ،  ) صلى هللا عليه وآله ( َأكح َفََل َأُكوُن ، َو اّلِلهَ َْلَََن أَوهُل َمنح َصده

َعَِت ، أَوهَل َمنح َكَذَب َعَليحَه  رَي َفَإَذا طَاَعَِت َقدح َسبَ َقتح بَ ي ح  .َو َإَذا الحَميثَاُق ِف ُعُنَقي َلَغْيحَي ، فَ َنظَرحُت ِف أَمح

 :له ) عليه السالم ( و فيها علة تسمية الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيها    و من كالم  -38
لََياءُ اّلِلهَ َفَضَياُؤُهمح َفيَها الح  قه فََأمها َأوح َبُه اْلَح َا ُتشح َهًة َْلََّنه َهُة ُشب ح ب ح َا َسَُ َيَت الشُّ َُدى وَ َو َإُنه َأمها  َيَقُْي َو َدلَيُلُهمح ََسحُت اْلح

 .عحَطى الحبَ َقاَء َمنح َأَحبهُه أَعحَداءُ اّلِلهَ َفُدَعاُؤُهمح َفيَها الضهََلُل َو َدلَيُلُهُم الحَعَمى َفَما يَ نحُجو َمَن الحَموحَت َمنح َخاَفُه َو ََل ي ُ 

له ) عليه السالم ( خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب معاوية    و من خطبة  -39
 :لتمر، و فيها يبدي عذره، و يستنهض الناس لنصرتهلعين ا

يُب َإَذا َدَعوحُت ََل َأِبَ   ُمَنيُت ِبَنح ََل يَُطيُع َإَذا أََمرحُت َو ََل ُيَُ
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َتَظُروَن بَ  رَخًا َو أََُنَديُكمح مُ َلُكمح َما تَ ن ح َتصح يهَة َُتحَمُشُكمح أَُقوُم َفيُكمح ُمسح رَُكمح رَبهُكمح َأ َما َديٌن َُيحَمُعُكمح َو ََل ْحََ تَ َغوَ َثً َفََل َنصح
ُُموُر َعنح َعَواَقَب الحَمَساَءَة َفمَ  َمُعوَن ِل قَ وحًَل َو ََل ُتَطيُعوَن ِل أَمحراً َحَّته َتَكشهَف اْلح َلُغ َبُكمح َتسح َرُك َبُكمح ََثٌر َو ََل يُ ب ح ا يُدح

ََسرَ  َو تَ ثَاقَ لحُتمح تَ ثَاُقَل الن َ  ََمَل اْلح َواَنُكمح َفَجرحَجرحُُتح َجرحَجَرَة اْلح َر َإخح بََر ُُثه َخرََج َإَِله َمنحُكمح َمرَاٌم َدَعوحُتُكمح َإََل َنصح َدح َو اْلح ضح
 .ا ُيساُقوَن َإََل الحَموحَت َو ُهمح يَ نحظُُروَن ُجن َيحٌد ُمَتَذاَئٌب َضَعيٌف َكَأُنه 

أي مضطرب من قوهلم تذاءبت الريح أي اضطرب هبوهبا و منه " متذائب "  ) عليه السالم (قوله  ، أقول: قال السيد الشريف  
 .مسي الذئب ذئبا الضطراب مشيته 

 :"   ال حكم إال هلل و من كالم له ) عليه السالم ( في الخوارج لما سمع قولهم "  -40
رََة إَ :   ) عليه السالم (قَاَل  َم َإَله ّلِلَهَ َو َلَكنه َهُؤََلَء يَ ُقوُلوَن ََل َإمح َله ّلِلَهَ َو إَنهُه َكَلَمُة َحقٍ  يُ رَاُد َِبَا َِبَطٌل نَ َعمح إَنهُه ََل ُحكح

ََجَل َو ُُيحَمُع َبَه ََل بُده لَلنهاَس َمنح أََمٍْي بَ رٍ  َأوح َفاَجٍر يَ عحَمُل ِف  َتُع َفيَها الحَكاَفُر َو يُ بَ لَ ُغ اّلِلهُ َفيَها اْلح َتمح َمُن َو َيسح َرتََه الحُمؤح  َإمح
ََتَيَح ب َ الحَفيح  ََتَاَح َمنح َفاَجرٍ رٌّ َو يُ ءُ َو يُ َقاَتُل َبَه الحَعُدوُّ َو ََتحَمُن بََه السُُّبُل َو يُ ؤحَخُذ َبَه لَلضهَعيَف َمَن الحَقَويَ  َحَّته َيسح  . سح
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ر ى أ ن ه    :ل م ا مس  ع  َت  ك يم ه م  ق ال   ) عليه السالم (و  يف  ر و اي ة  أ خ 

َم اّلِلهَ أَن حَتَظُر َفيُكمح   .ُحكح
 :َو قَاَل 

رَُة الحَفاَجرَُة فَ يَ َتَمتهُع َفيَها الشهَقيُّ  مح رَُة الحََبهُة فَ يَ عحَمُل َفيَها التهَقيُّ َو أَمها اْلحَ مح رََكُه  أَمها اْلحَ تُُه َو ُتدح َقَطَع ُمده َإََل َأنح تَ ن ح
 .َمَني هُتُه 

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( و فيها ينهى عن الغدر و يحذر منه    -41
َقى َمنحُه َو َما يَ غحَدُر َمنح َعَلَم َكيح  َق َو ََل أَعحَلُم ُجنهًة َأوح َف الحَمرحَجُع َو َلَقدح أَي َُّها النهاُس َإنه الحَوَفاَء تَ وحأَُم الصَ دح

َل فَ  َهح ُل اْلح َر َكيحسًا َو َنَسبَ ُهمح أَهح َلَه الحَغدح ثَ ُر أَهح َنا ِف َزَماٍن َقَد اَّتهََذ َأكح َيَلَة َما َْلُمح َقاتَ َلُهُم اّلِلهُ َقدح َأصحَبحح َن اْلح يَه َإََل ُحسح
ٍ ب َ  َر اّلِلهَ َو ََّنحَيَه فَ َيَدُعَها َرأحَي َعْيح َيَلَة َو ُدوََّنَا َماَنٌع َمنح َأمح َه اْلح ُوهُل الحُقلهُب َوجح َتَهُز فُ رحَصتَ َها يَ َرى اْلح َها َو يَ ن ح َرَة َعَلي ح عحَد الحُقدح

يَن َمنح ََل َحرَ   .َُيَة َلُه ِف الدَ 

 :له ) عليه السالم ( و فيه يحذر من اتباع الهوى و طول األمل في الدنيا    و من كالم  -42
ََمَل فََأمها ات ََباُع اْلحَ  ََوى َو طُوُل اْلح َوَف َما َأَخاُف َعَليحُكُم اث حَناَن ات ََباُع اْلح قَ  َو  َوى فَ َيُصدُّ َعنَ أَي َُّها النهاُس َإنه َأخح اْلَح

ََملَ   أَمها طُوُل اْلح
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َها َإَله ُصَبابٌَة َكُصَبابَةَ  اَء فَ َلمح يَ بحَق َمن ح ن حَيا َقدح َولهتح َحذه َخَرَة َأََل َو َإنه الدُّ َا َأََل َو َإنه  فَ يُ نحَسي اْلح طَب هَها َصاِبُّ ََنَء اصح اْلحَ
َخرََة َو ََل َتُكونُوا َمنح أَب حَناَء ا ُهَما بَ ُنوَن َفُكونُوا َمنح أَب حَناَء اْلح َخَرَة َقدح أَق حبَ َلتح َو َلُكلٍ  َمن ح ن حَيا فََإنه ُكله َوَلٍد َسيُ لحَحُق اْلح لدُّ

َم الحَقَياَمَة َو َإنه ا َم َعَمٌل َو ََل َحَساَب َو َغداً َحَساٌب َو ََل َعَمَل َِبَبَيَه يَ وح  .لحيَ وح
 " .جذاء " و من الناس من يرويه " ، الذاء السريعة ، " أقول : قال الشريف  

له ) عليه السالم ( و قد أشار عليه أصحابه باالستعداد لحرب أهل الشام بعد    و من كالم  -43
 :ى معاوية و لم ينزل معاوية على بيعته  إرساله جرير بن عبد هللا البجلي إل

َلَه َعنح َخْيحٍ َإنح  َل الشهاَم َو َجرَيٌر َعنحَدُهمح َإغحََلٌق لَلشهاَم َو َصرحٌف َْلَهح َتعحَداَدي َْلَرحَب أَهح أَرَاُدوُه َو َلَكنح َقدح َإنه اسح
عحَداَد َو َلَقدح َوقهتُّ َْلَرَيٍر َوقحتاً ََل يَُقيُم بَ عحَدُه َإَله َُمحُدوعاً أَ  َرُه َلُكُم اْلحَ َََنَة َفَأرحَوُدوا َو ََل َأكح وح َعاَصياً َو الرهأحُي َعنحَدي َمَع اْلح

َرُه َو َبطحَنُه فَ َلمح أََر ِل َفيَه َإَله الحَقَتاَل أََو الح  َنُه َو قَ لهبحُت َظهح َر َو َعي ح َمح َر ِبَا َجاَء َمَُ َضرَبحُت أَنحَف َهَذا اْلح ) صلى هللا عليه وآله مهٌد ُكفح

َداَثً َو َأوحَجَد النهاَس َمَقاًَل فَ َقاُلوا ُُثه نَ َقُموا فَ َغْيهُ  ( َدَث َأحح ُمهَة َواٍل َأحح  . واإَنهُه َقدح َكاَن َعَلى اْلح
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، و كان    له ) عليه السالم ( لما هرب مصق لة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية  و من كالم  -44
قد ابتاع سبي بني ناجية من عامل أمير المؤمنين عليه السالم و أعتقهم، ف لما طالبه بالمال خاس به و  

 :هرب إلى الشام  
َقَلَة فَ َعَل َفعحَل السهاَدَة وَ  َق َواَصَفُه َحَّته  قَ بهَح اّلِلهُ َمصح َكَتُه َو ََل َصده فَ ره َفرَاَر الحَعَبيَد َفَما أَنحَطَق َماَدَحُه َحَّته َأسح

ََن َميحُسورَُه َو ان حَتَظرحََن ِبَالََه ُوُفورَُه  َتُه َو َلوح أَقَاَم َْلََخذح  .َبكه

طر و فيها يحمد  له ) عليه السالم ( و هو بعض خطبة طويلة خطبها يوم الف  و من خطبة  -45
 :هللا و يذم الدنيا  

 حمد هللا
ََتَه َو ََل َُمحُلوٍ  َمنح َنعحَمَتَه َو ََل َمأحيُوٍس َمنح َمغحَفرَتََه َو ََل  ُنوٍط َمنح َرْحح ُد ّلِلَهَ َغْيحَ َمقح َمح تَ نحَكٍف َعنح َعَباَدَتَه  اْلح ُمسح

َقُد َلهُ  َُح َمنحُه َرْححٌَة َو ََل تُ فح  . َنعحَمٌة الهَذي ََل َتَبح

 ذم الدنيا
رَاُء َو َقدح َعَجَلتح لَل ََلُء َو َهَي ُحلحَوٌة َخضح َها اْلَح َلَها َمن ح ن حَيا َداٌر ُمَِنَ َْلَا الحَفَناُء َو َْلَهح طهاَلَب َو الحت ََبَستح َو الدُّ

َرَتُكمح َمَن الزهادَ  َسَن َما ِبَضح َها ِبََحح ثَ َر َبَقلحَب النهاَظَر فَارحَتََُلوا َمن ح َها َأكح َق الحَكَفاَف َو ََل َتطحلُُبوا َمن ح أَُلوا َفيَها فَ وح  َو ََل َتسح
 . َمَن الحَبََلغَ 
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الشام و هو دعاء دعا به ربه    و من كالم له ) عليه السالم ( عند عزمه على المسير إلى  -46
 :عند وضع رجله في الركاب  

َل َو الحَما َهح َقَلَب َو ُسوَء الحَمنحَظَر ِف اْلح َل َو الحَوَلَد اللهُهمه أَنحَت اللهُهمه َإّن َ أَُعوُذ َبَك َمنح َوعحثَاَء السهَفَر َو َكآبََة الحُمن ح
ََليفَ  َحبًا َو الصهاَحُب ِف السهَفَر َو أَنحَت اْلح َتصح َلَف ََل َيُكوُن ُمسح َتخح َُك َْلَنه الحُمسح َل َو ََل َُيحَمُعُهَما َغْيح َهح ُة ِف اْلح

َلفاً  َتخح َحُب ََل َيُكوُن ُمسح َتصح  .الحُمسح
) عليه ؤمني و قد قفاه أمري ال ) صلى هللا عليه وآله (و ابتداء هذا الكالم مروي عن رسول هللا  : قال السيد الشريف رضي هللا عنه 

 .إىل آخر الفصل  " و ال يمعهما غريك" أببلغ كالم و متمه أبحسن متام من قوله  السالم (
 :و من كالم له ) عليه السالم ( في ذكر الكوفة    -47

ََدَْي الحُعَكاَظيَ  تُ عحرََكَْي َِبلن هَوازََل َو تُ رحَكَبْيَ  يَن َمده اْلح  َِبلزهََلزََل َو َإّن َ َْلَعحَلُم أَنهُه َما أَرَاَد َبَك َكَأّن َ َبَك ََي ُكوَفُة ُْتَدَ 
ُ َبَشاَغٍل َو َرَماُه َبَقاَتلٍ   . َجبهاٌر ُسوءاً َإَله اب حَتََلُه اّلِله
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) عليه السالم ( عند المسير إلى الشام قيل إنه خطب بها و هو بالنخيلة    و من خطبة له  -48
 :خارجا من الكوفة إلى صفين  

ُد ّلِلَهَ  َمح ُد ّلِلَهَ ُكلهَما ََلَح َْنحٌم َو َخَفَق َو اْلح مح ُد ّلِلَهَ ُكلهَما َوَقَب لَيحٌل َو َغَسَق َو اْلَح َمح ن حَعاَم َو ََل اْلح ُقوَد اْلحَ  َغْيحَ َمفح
َمَِت َو َأَمرحُِتُمح بَُلُزوَم َهَذا الحَملحطَاَط َحَّته ََيحتَي َ  فحَضاَل أَمها بَ عحُد فَ َقدح بَ َعثحُت ُمَقدَ  ُهمح أَمحرَي َو َقدح َرأَيحُت َأنح أَقحَطَع ُمَكافََإ اْلحَ

َلَة فَُأَّنحَ  َناَف َدجح َداَد الحُقوهَة َلُكمح َهَذَه النُّطحَفَة َإََل َشرحَذَمٍة َمنحُكمح ُمَوطَ َنَْي َأكح َعَلُهمح َمنح أَمح  .َضُهمح َمَعُكمح َإََل َعُدو َُكمح َو َأجح
بللطاط هاهنا السمت الذي أمرهم بلزومه و هو شاطئ الفرات و يقال ذلك  ) عليه السالم (أقول يعين : قال السيد الشريف 

 .ء الفرات و هو من غريب العبارات و عجيبها أيضا لشاطئ البحر و أصله ما استوى من الرض و يعين بلنطفة ما
 :له ) عليه السالم ( و فيه جملة من صف ات الربوبية و العلم اإللهي    و من كالم  -49

َ الح  تَ َنَع َعَلى َعْيح َُمُوَر َو َدلهتح َعَليحَه أَعحََلُم الظُُّهوَر َو امح ُد ّلِلَهَ الهَذي َبَطَن َخَفيهاَت اْلح َمح ُ َمنح َلَح َبَصَْي فَ اْلح ََل َعْيح
 َء أَعحَلى َمنحُه َو قَ ُرَب ِف يَ َرُه تُ نحَكرُُه َو ََل قَ لحُب َمنح أَث حبَ َتُه يُ بحَصرُُه َسَبَق ِف الحُعُلوَ  َفََل َشيح 
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نُ و َ  َتعحََلُؤُه َِبَعَدُه َعنح َشيح  َفََل َشيح الدُّ ٍء َمنح َخلحَقَه َو ََل قُ رحبُُه َساَواُهمح ِف الحَمَكاَن َبَه َلَح يُطحَلَع الحُعُقوَل َء أَق حَرُب َمنحُه َفََل اسح
َهدُ  َها َعنح َواَجَب َمعحرَفََتَه فَ ُهَو الهَذي َتشح َلُه أَعحََلُم الحُوُجوَد َعَلى َإق حرَاَر قَ لحَب َذي اْلحُُحوَد  َعَلى ََتحَديَد َصَفَتَه َو َلَح َُيحُجب ح

َاَحُدوَن َلُه ُعُلو اً َكَبْياً  ا يَ ُقوُلُه الحُمَشبَ ُهوَن بََه َو اْلح ُ َعمه  .تَ َعاََل اّلِله

له ) عليه السالم ( و فيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن و بيان هذه    و من كالم  -50
 :الفتن  
َتدَُع َُيَاَلُف َفيَها َكَتاُب اّلِلهَ َو يَ تَ َوَله عَ إَ  َكاٌم تُ ب ح َواٌء تُ ت هَبُع َو َأحح ُء ُوُقوَع الحَفَْتَ أَهح َا َبدح َها رََجاٌل رََجاًَل َعَلى َغْيحَ ُنه َلي ح

قَ  َلَح ََيحَف َعَلى الحُمرحَتَ  قه َخَلَص َمنح لَبحَس الحَباَطَل َديَن اّلِلهَ فَ َلوح َأنه الحَباَطَل َخَلَص َمنح َمَزاَج اْلَح َديَن َو َلوح َأنه اْلَح
َزَجاَن فَ ُهَنالَ  تَ وحِل الشهيحَطاُن ان حَقَطَعتح َعنحُه أَلحُسُن الحُمَعاَنَديَن َو َلَكنح يُ ؤحَخُذ َمنح َهَذا َضغحٌث َو َمنح َهَذا َضغحٌث فَ ُيمح َك َيسح

لََيائََه َو يَ نحُجو الهَذيَن سَ   .بَ َقتح َْلُمح َمَن اّلِلهَ اْلحُسحَن َعَلى أَوح

و من خطبة له ) عليه السالم ( لما غلب أصحاب معاوية أصحابه ) عليه السالم ( على    -51
 :شريعة الفرات بصفين و منعوهم الماء  

َتطحَعُموُكُم الحَقَتاَل َفَأَقرُّوا َعَلى َمَذلهٍة َو ََتحَخَْي ََمَلهٍة أَوح َروُّوا ا ُت َقَد اسح َماَء تَ رحَووحا َمَن الحَماَء فَالحَموح لسُُّيوَف َمَن الدَ 
 ِف َحَياَتُكمح َمقحُهورَينَ 
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ََياُة ِف َموحَتُكمح قَاَهرَيَن َأََل َو َإنه ُمَعاوَيَ  ََبَ َحَّته َجَعُلوا ُْنُوَرُهمح أَغحرَاَض َو اْلح َة َقاَد ُلَمًة َمَن الحُغَواَة َو َعمهَس َعَليحَهُم اْلَح
 .الحَمَنيهَة 

و من خطبة له ) عليه السالم ( و هي في التزهيد في الدنيا و ثواب هللا للزاهد و نعم    -52
 :هللا على الخالق  

 التزهيد في الدنيا
اَء َفَهَي ََتحَفُز َِبلحَفَناءَ َأََل َو َإنه الدُّ  بَ َرتح َحذه َر َمعحُروفُ َها َو أَدح اََّنَا َو ن حَيا َقدح َتَصرهَمتح َو آَذَنتح َِبنحَقَضاٍء َو تَ َنكه  ُسكه

َها َما َكاَن َصفحواً فَ َلمح  َداَوَة ََتحُدو َِبلحَموحَت َجْيَاََّنَا َو َقدح أََمره َفيَها َما َكاَن ُحلحواً َو َكَدَر َمن ح َها َإَله ََسََلٌة َكَسَمَلَة اْلحَ  يَ بحَق َمن ح
َقعح فََأزحَمُعوا َعَباَد اّلِلهَ الرهَحيَل َعنح  ََيُن َلَح يَ ن ح َلَة َلوح َْتَزهَزَها الصهدح َلَها أَوح ُجرحَعٌة َكُجرحَعَة الحَمقح ُدوَر َعَلى أَهح اَر الحَمقح  َهَذَه الده

ََمُد الزهَواُل َو ََل يَ غحَلبَ نه  ََمُل َو ََل َيطُوَلنه َعَليحُكمح َفيَها اْلح  .ُكمح َفيَها اْلح

 ثواب الزهاد
ََماَم َو َجَأرحُُتح ُجَؤاَر ُمتَ بَ تَ لَ  ُتمح َحَنَْي الحُولهَه الحَعَجاَل َو َدَعوحُُتح َِبََديَل اْلح ُتمح َإََل اّلِلهَ فَ َواّلِلهَ َلوح َحنَ ن ح َباَن َو َخَرجح ي الرُّهح

َوحََلَد الحَتَماَس الحُقرحبََة َإلَيحَه ِف ارحتََفاَع َدَرَجٍة َعنحَدُه َأوح ُغفحرَانَ َمنَ  َواَل َو اْلح َمح   اْلح
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َها ُكتُ ُبُه َو َحَفظَت حهَ  َصت ح  .ا ُرُسُلُه َلَكاَن قََليًَل َفيَما أَرحُجو َلُكمح َمنح ثَ َوابََه َو َأَخاُف َعَليحُكمح َمنح َعَقابََه َسيَ َئٍة َأحح

 نعم هللا  
َبٍة َمنحُه َدماً  ََياَثً َو َساَلتح ُعُيوُنُكمح َمنح َرغحَبٍة َإلَيحَه أَوح َرهح َاَثتح قُ ُلوُبُكُم اُنح رحُُتح  َو ََتّلِلهَ َلَو اُنح ن حَيا ُُثه ُعمَ  ن حَيا َما الدُّ  ِف الدُّ

دَُكمح أَن حُعَمُه َعَليحُكُم الحَعظَاَم وَ  ُقوا َشيحئاً َمنح ُجهح ُكمح َلْلحَميَاَن  َِبَقَيٌة َما َجَزتح أَعحَماُلُكمح َعنحُكمح َو َلوح َلَح تُ ب ح  .ُهَداُه َإَيه

 :ةله ) عليه السالم ( في ذكرى يوم النحر و صفة األضحي  و من خطبة  -53
ُ َسَلَمتَ  ُُذُن َو الحَعْيح َراُف أُُذََّنَا َو َسََلَمُة َعيحَنَها فََإَذا َسَلَمَت اْلح َتشح ُضحَحيهَة اسح َحيهُة َو َْتهتح َو  َو َمنح َْتَاَم اْلح ُضح اْلح

َلَها َإََل الحَمنحَسَك  َباَء الحَقرحَن ََتُرُّ رَجح  .َلوح َكاَنتح َعضح
 .ك هاهنا الذبح و النس: قال السيد الشريف  

و من خطبة له ) عليه السالم ( و فيها يصف أصحابه بصفين حين طال منعهم له من    -54
 :قتال أهل الشام  

َم َورحَدَها َو َقدح َأرحَسَلَها َيَم يَ وح َبَل اْلح  فَ َتَداكُّوا َعَليه َتَداكه اْلحَ
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ُمح قَاتََليه َأوح بَ عحُضُهمح َقاَتُل بَ عحٍض َلَديه َو َقدح قَ لهبح  َر َبطحَنُه َو رَاَعيَها َو ُخَلَعتح َمثَانَيَها َحَّته ظَنَ نحُت َأَّنه َمح ُت َهَذا اْلح
ُتَِن َيسَ  َم َفَما َوَجدح رَُه َحَّته َمنَ َعَِن الن هوح َفَكاَنتح ُمَعاَْلَُة  ) صلى هللا عليه وآله (ُعَِن َإَله َقَتاُْلُمح أََو اْلحُُحوُد ِبَا َجاَء بََه َمَُمهٌد َظهح

َخَرَة  َوَن َعَليه َمنح َموحََتَت اْلح ن حَيا أَهح َوَن َعَليه َمنح ُمَعاَْلََة الحَعَقاَب َو َموحََتُت الدُّ  .الحَقَتاَل أَهح

 :) عليه السالم ( و قد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين    له  و من كالم  -55
ُلُكمح َأ ُكله َذَلَك َكرَاَهَيَة الحَموحَت فَ َواّلِلهَ َما أَُِبِل َدَخلحُت َإََل الحَموحَت َأوح َخرََج الحَموح  ُلُكمح أَمها قَ وح ُت َإَِله َو َأمها قَ وح

َل الشهاَم فَ َواّلِلهَ  َتَدَي ِب َو تَ عحُشَو َإََل َشك ًا ِف أَهح مًا َإَله َو َأََن َأطحَمُع َأنح تَ لحَحَق ِب طَائََفٌة فَ تَ هح َرحَب يَ وح  َما َدفَ عحُت اْلح
 .َضوحَئي َو َذَلَك َأَحبُّ َإَِله َمنح َأنح أَق حتُ َلَها َعَلى َضََلَْلَا َو َإنح َكاَنتح تَ ُبوُء َِبََثَمَها 

ه السالم ( يصف أصحاب رسول هللا و ذلك يوم صفين حين أمر  له ) علي  و من كالم  -56
 :الناس بالصلح  

َوانَ َنا َو أَعحَماَمَنا َما يَزَيُدََن َذَلَك َإَله َإميَاَنً َو  ) صلى هللا عليه وآله (َو َلَقدح ُكنها َمَع َرُسوَل اّلِلهَ  ُتُل آَِبَءََن َو أَب حَناَءََن َو َإخح نَ قح
َليماً َو ُمضَ   ي اً َعَلىَتسح
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َخُر َمنح  اً ِف َجَهاَد الحَعُدوَ  َو َلَقدح َكاَن الرهُجُل َمنها َو اْلح ََلََ َو َجد  اً َعَلى َمَضَض اْلح ََن يَ َتصَ اللهَقَم َو َصَبح اَوََلَن َتَصاُوَل  َعُدوَ 
َقي َصاَحَبُه َكأحَس الحَمُنوَن َفَمرهًة لََنا َمنح َعُدوَ ََن َو  َ يَ َتَخاَلَساَن أَن حُفَسُهَما أَي ُُّهَما َيسح َلْيح ا َرَأى اّلِلهُ الحَفحح ََن َمنها فَ َلمه َمرهًة َلَعُدوَ 

قَ َنا أَن حَزَل َبَعُدوَ ََن الحَكبحَت َو أَن حَزَل َعَلي ح  رَي َلوح ُكنها َصدح ََلُم ُملحَقياً َجَرانَُه َو ُمت َب َوَ ائً َأوحطَاَنُه َو َلَعمح تَ َقره اْلحَسح َر َحَّته اسح َنا النهصح
َتَلبُ ن هَها َدم ميَاَن ُعوٌد َو اْيحُ اّلِلهَ لََتحح َضره َلْلحَ يَن َعُموٌد َو ََل اخح ُتمح َما قَاَم لَلدَ   .ُعن هَها َنَدماً اً َو لَتُ تحبَ ََنحِت َما أَتَ ي ح

 .و من كالم له ) عليه السالم ( في صفة رجل مذموم ثم في فضله هو ) عليه السالم (   -57
ُد َو َيطحُلُب  ُب الحبُ لحُعوَم ُمنحَدَحُق الحَبطحَن ََيحُكُل َما ُيََ ُد َفاق حتُ ُلوُه أَمها إَنهُه َسَيظحَهُر َعَليحُكمح بَ عحَدي َرُجٌل َرحح َو َما ََل ُيََ

تُ ُلوُه َأََل َو َإنهُه َسَيأحُمرُُكمح َبَسبَ  َو الحََبَاَءَة َمِنَ  َفَأمها السهبُّ َفُسبُّوّن فََإنهُه ِل  زََكاٌة َو َلُكمح َْنَاٌة َو أَمها الحََبَاَءُة َفََل َلنح تَ قح
ُت َعَلى الحَفطحَرَة َو َسبَ قحُت َإََل  َرَة تَ َتََبهُءوا َمِنَ  َفَإّن َ ُوَلدح جح ميَاَن َو اْلَح  . اْلحَ

له ) عليه السالم ( كلم به الخوارج حين اعتزلوا الحكومة و تنادوا أن ال    و من كالم  -58
 :حكم إال هلل  

 َأَصاَبُكمح َحاَصٌب َو ََل بََقَي َمنحُكمح آثٌَر أَ بَ عحَد َإميَاّن َِبّلِلهَ 
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َتَديَن  ) صلى هللا عليه وآله (َو َجَهاَدي َمَع َرُسوَل اّلِلهَ  َر َل َقدح َضَللحُت َإذاً َو ما َأََن َمَن الحُمهح َهُد َعَلى نَ فحَسي َِبلحُكفح َأشح
َعحقَ  اَب أََما إَنهُكمح َستَ لحَقوحَن بَ عحَدي ُذَلًّ َشاَمًَل َو َسيحفًا َقاَطعًا َو أَثَ رًَة يَ تهَخُذَها فَُأوبُوا َشره َمآٍب َو ارحَجُعوا َعَلى أَثََر اْلح

 .الظهاَلُموَن َفيُكمح ُسنهًة 
روى على ثالثة أوجه أحدها أن يكون كما ذكرانه آبر بلراء من ي  " و ال بقي منكم آبر "  ) عليه السالم (قوله  : قال الشريف 

 ) عليه السالم (للذي أيبر النخل أي يصلحه. و يروى آثر و هو الذي أيثر الديث و يرويه أي حيكيه و هو أصح الوجوه عندي كأنه  قوهلم
 .قال ال بقي منكم مب. و يروى آبز بلزاي العجمة و هو الواثب و اهلالك أيضا يقال له آبز 

له إن القوم عبروا جسر    ج و قيلو ق ال ) عليه السالم ( لما عزم على حرب الخوار   -59
 :النهروان  

َلُك َمنحُكمح َعَشَرٌة  ُهمح َعَشَرٌة َو ََل يَ هح َلُت َمن ح  .َمَصارَُعُهمح ُدوَن النُّطحَفَة َو اّلِلهَ ََل يُ فح
تقدم عند يعين بلنطفة ماء النهر و هي أفصح كناية عن الاء و إن كان كثريا جا و قد أشران إىل ذلك فيما : قال الشريف  

 .مضي ما أشبهه 
  :  له يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم  و ق ال ) عليه السالم ( لما قتل الخوارج فقيل  -60

ُمح نَُطٌف ِف َأصحََلَب الر ََجاَل َو قَ رَاَراَت النَ َساءَ   َكَله َو اّلِلهَ َإَّنه
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َبَْي  ُهمح قَ رحٌن ُقَطَع َحَّته َيُكوَن آَخُرُهمح ُلُصوصاً َسَله  .ُكلهَما َْنََم َمن ح

 :و ق ال ) عليه السالم (   -61
طَأَُه َكَمنح طََلَب الح  قه َفَأخح ََوارََج بَ عحَدي فَ َليحَس َمنح طََلَب اْلَح  َباَطَل َفَأدحرََكُه ََل تُ َقاتَُلوا اْلح

 .يعين معاوية و أصحابه : قال الشريف  
 :و من كالم له ) عليه السالم ( لما خوف من الغيلة    -62

َلَمتحَِن َفَحيَنَئٍذ ََل َيطَ  ُم َو َو َإنه َعَليه َمَن اّلِلهَ ُجنهًة َحَصيَنًة َفَإَذا َجاَء يَ وحَمي ان حَفَرَجتح َعِنَ  َو َأسح َأُ يُش السههح ََل َيَبح
 .الحَكلحُم 

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( يحذر من فتنة الدنيا    -63
َها َإَله َفيَها َو ََل يُ نحَجى َبَشيح  َلُم َمن ح ن حَيا َداٌر ََل ُيسح َها َْلَا َأََل َإنه الدُّ َنًة َفَما َأَخُذوُه َمن ح ٍء َكاَن َْلَا اب حُتَلَي النهاُس َِبَا َفت ح

رَُجوا َا َعنحَد َذوَ  أُخح ََها َقَدُموا َعَليحَه َو أَقَاُموا َفيَه َفَإَّنه َها َلَغْيح َء الظَ لَ  ي الحُعُقوَل َكَفيح َمنحُه َو ُحوَسُبوا َعَليحَه َو َما َأَخُذوُه َمن ح
َنا تَ رَاُه َساَبغاً َحَّته قَ َلَص َو َزائَداً َحَّته نَ َقصَ   . بَ ي ح
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 :و من خطبة له ) عليه السالم ( في المبادرة إلى صالح األعمال    -64
َقى َلُكمح ِبَا يَ ُزولُ  ُلوا فَ َقدح ُجده  فَات هُقوا اّلِلهَ َعَباَد اّلِلهَ َو َِبَدُروا آَجاَلُكمح ِبََعحَماَلُكمح َو اب حَتاُعوا َما يَ ب ح َعنحُكمح َو تَ َرحه
ن حيَ  وا لَلحَموحَت فَ َقدح َأظَلهُكمح َو ُكونُوا قَ وحمًا َصيَح َِبَمح فَان حتَ بَ ُهوا َو َعَلُموا َأنه الدُّ َتَعدُّ ت َبحَدُلوا َبُكمح َو اسح ا لَيحَستح َْلُمح َبَداٍر فَاسح

ُكمح َعبَ  َنهَة َأَو النهاَر َإَله الحَموحُت َأنح يَ نحزََل َبهَ فََإنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َلَح ََيحُلقح َ اْلح َ َأَحدَُكمح َو َبْيح ُكمح ُسًدى َو َما َبْيح  َو ثاً َو َلَح َيَتحُكح
َة َو َإنه َغائَبًا َُيحُدوُه ا َظُة َو َِتحَدُمَها السهاَعُة ْلَََديرٌَة َبَقَصَر الحُمده ُقُصَها اللهحح َديَداَن اللهيحُل َو الن هَهاُر َْلََريٌّ ْلحَ َإنه َغايًَة تَ ن ح

َة فَ تَ َزوهدُ  َتَحقٌّ َْلَفحَضَل الحُعده َوَة َلُمسح قح ُدُم َِبلحَفوحَز أََو الشَ  بََة َو َإنه قَاَدماً يَ قح َوح ن حَيا َما ََتحُرُزوَن َبَه َبُسرحَعَة اْلح ن حَيا َمَن الدُّ وا ِف الدُّ
ُتوٌر َعنحُه َو أََمَلُه َخادَ أَن حُفَسُكمح َغدًا فَات هَقى  َوَتُه فََإنه َأَجَلُه َمسح بَ َتُه َو َغَلَب َشهح َم تَ وح َسُه َو َقده ٌع َلُه َو َعبحٌد رَبهُه َنَصَح نَ فح

بََة لَُيَسوَ فَ َها َإَذا هَ  ٌل َبَه يُ َزيَ ُن َلُه الحَمعحَصَيَة َلَْيحَكب ََها َو مُيَنَ يَه الت هوح َها فَ َيا الشهيحطَاُن ُموَكه َجَمتح َمَني هُتُه َعَليحَه أَغحَفَل َما َيُكوُن َعن ح
ُمُه َإََل الشَ قحوَ  ًة َو َأنح تُ َؤدَ يَُه أَيه َلٍة َأنح َيُكوَن ُعُمرُُه َعَليحَه ُحجه َرًة َعَلى ُكلَ  َذي َغفح َأُل اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َأنح َُيحَعَلَنا َْلَا َحسح َة َنسح

ُكمح َمه   .َو ََل َكآبَةٌ نح ََل تُ بحَطرُُه نَعحَمٌة َو ََل تُ َقصَ ُر َبَه َعنح طَاَعَة رَب ََه َغايٌَة َو ََل ََتُلُّ َبَه بَ عحَد الحَموحَت نََداَمٌة َو َإَيه
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 :له ) عليه السالم ( و فيها مباحث لطيفة من العلم اإللهي  و من خطبة  -65
َبقح َلُه َحاٌل َحاًَل فَ َيُكوَن َأوهًَل قَ بحَل َأنح َيُكوَن آَخراً َو َيُكوَن ظَاَهراً ق َ  ُد ّلِلَهَ الهَذي َلَح َتسح َمح بحَل َأنح َيُكوَن َِبَطناً اْلح

َُه قََليٌل وَ  َدَة َغْيح َُه ََمحُلوٌك َو ُكلُّ َعاَلٍَ ُكلُّ ُمَسمًّى َِبلحَوحح َُه َضَعيٌف َو ُكلُّ َماَلٍك َغْيح َُه َذلَيٌل َو ُكلُّ َقَويٍ  َغْيح  ُكلُّ َعزَيٍز َغْيح
َوا َصح َُه َيَصمُّ َعنح َلَطيَف اْلح يٍع َغْيح َدُر َو يَ عحَجُز َو ُكلُّ َسََ َُه يَ قح َُه ُمتَ َعلَ ٌم َو ُكلُّ قَاَدٍر َغْيح َهُب َت َو ُيَصمُّ َغْيح ُه َكَبْيَُها َو يَذح

َساَم َو ُكلُّ ظَاَهرٍ  َجح َلحَواَن َو َلَطيَف اْلح َُه يَ عحَمى َعنح َخَفيَ  اْلح َها َو ُكلُّ َبَصٍْي َغْيح َُه َِبَطٌن َو ُكلُّ َِبَطٍن َعنحُه َما بَ ُعَد َمن ح  َغْيح
َديَد ُسلح  َُه َغْيحُ ظَاَهٍر َلَح ََيحُلقح َما َخَلَقُه لََتشح َتَعانٍَة َعَلى َندٍ  ُمثَاَوٍر َو ََل َغْيح طَاٍن َو ََل ََّتَوٍُّف َمنح َعَواَقَب َزَماٍن َو ََل اسح

َياءَ  َشح َأ  فَ يُ َقاَل ُهَو َكاَئٌن َو َلَح يَ نح َشرَيٍك ُمَكاثٍَر َو ََل َضدٍ  ُمَناَفٍر َو َلَكنح َخََلَئُق َمرحبُوبُوَن َو َعَباٌد َداَخُروَن َلَح َُيحُللح ِف اْلح
َبُْي َما َذَرأَ َو ََل َوَقَف بََه َعجح  ُه َخلحُق َما اب حَتَدأَ َو ََل َتدح َها َِبَئٌن َلَح يَ ُؤدح َها فَ يُ َقاَل ُهَو َمن ح ٌز َعمها َخَلَق َو ََل َوْلََتح َعَليحَه َعن ح

ٌر مُ  َقٌن َو َعلحٌم َُمحَكٌم َو أَمح َر َبلح َقَضاٌء ُمت ح َهٌة َفيَما َقَضى َو َقده ٌَم الحَمأحُموُل َمَع النَ َقَم الحَمرحُهوُب َمَع النَ َعمَ ُشب ح  . َبح
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و من كالم له ) عليه السالم ( في تعليم الحرب و المق اتلة و المشهور أنه ق اله ألصحابه    -66
 :لة الهرير أو أول اللق اء بصفين  لي

َكيَنَة َو َعضُّوا َعَلى الن هَواَجَذ َفَإنهُه أَنحَب  َيَة َو ََتَلحب َُبوا السه شح َعُروا اْلَح َتشح َلَمَْي اسح َاَم َو َمَعاَشَر الحُمسح  لَلسُُّيوَف َعَن اْلح
حَمَة َو قَ لحَقُلوا السُُّيوَف ِف أَغحَماَدَها ق َ  َمُلوا الَله َزحَر َو اطحُعُنوا الشهزحَر َو ََنَفُحوا َِبلظَُّب َو َصُلوا َأكح ظُوا اْلح بحَل َسلَ َها َو اْلَح

َ اّلِلهَ َو َمَع ابحَن َعمَ  َرُسوَل اّلِلهَ فَ َعاَوُدوا الحَكره َو اسح  َلُموا أَنهُكمح َبَعْيح ُطَا َو اعح ُيوا َمَن الحَفرَ  َفَإنهُه َعارٌ السُُّيوَف َِبْلح  ِف َتحح
يًا ُسُجحًا َو عَ  َساَب َو َطيُبوا َعنح أَن حُفَسُكمح نَ فحسًا َو امحُشوا َإََل الحَموحَت َمشح َم اْلَح َعحَقاَب َو ََنٌر يَ وح َليحُكمح َِبََذا السهَواَد اْلح

رَبُوا ثَ َبَجُه فََإنه الشهيحطَاَن َكاَمٌن ِف َكسح  َعحظََم َو الر ََواَق الحُمطَنهَب فَاضح ًَل اْلح َر لَلنُُّكوَص رَجح َم لَلحَوث حَبَة يَداً َو َأخه رََه َو َقدح َقده
ُ َمَعُكمح َو َلنح َيَتَُكمح  َعحَلوحَن َو اّلِله قَ  َو أَن حُتُم اْلح داً َحَّته يَ نحَجَلَي َلُكمح َعُموُد اْلَح داً َصمح  .أَعحماَلُكمح َفَصمح

انتهت إلى أمير المؤمنين ) عليه السالم ( أنباء    ق الوا لما، و من كالم له ) عليه السالم (   -67
ق ال ) عليه السالم ( ما ق الت األنصار ق الوا ق الت   السقيفة بعد وف اة رسول هللا ) صلى هللا عليه وآله (

 :منا أمير و منكم أمير ق ال ) عليه السالم ( 
ُتمح َعَليحَهمح ِبََنه َرُسوَل اّلِلهَ  َتَججح  َوصهى ِبََنح  عليه وآله () صلى هللا فَ َهَله احح
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َة َعَليحَهمح فَ َقاَل  َلوح َكاَن  سالم () عليه الُُيحَسَن َإََل َُمحَسَنَهمح َو يُ َتَجاَوَز َعنح ُمَسيَئَهمح قَاُلوا َو َما ِف َهَذا َمَن اْلحُجه
َماَمُة َفيَهمح َلَح َتُكَن الحَوَصيهُة َِبَمح ُُثه قَاَل  َا َشَجَرُة الرهُسوَل  ) عليه السالم (اْلحَ َتجهتح َِبَّنه ) صلى هللا عليه َفَما َذا قَاَلتح قُ َريحٌش قَاُلوا احح

َتجُّوا َِبلشهَجرََة َو َأَضا ) عليه السالم (فَ َقاَل  وآله (  ُعوا الثهَمَرَة احح

 :له ) عليه السالم ( لما ق لد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه و قتل    و من كالم  -68
َها َلمها َخلهى َْلُُم الحَعرحَصَة َو ََل  ُتُه َإَيه َبَة َو َلوح َولهي ح َر َهاَشَم بحَن ُعت ح لََيَة َمصح ََزُهُم الحُفرحَصَة َبََل َو َقدح أََردحُت تَ وح َذمٍ    أَّنح

ٍر فَ َلَقدح َكاَن َإَِله َحَبيباً َو َكاَن ِل َربَيباً  َد بحَن َأِب َبكح  .َلُمَحمه

 :و من كالم له ) عليه السالم ( في توبيخ بعض أصحابه    -69
 َكمح أَُدارَيُكمح َكَما ُتَداَرى الحَبَكاُر الحَعَمَدُة َو الثَ َياُب الحُمَتَداَعَيةُ 
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َل الشهاَم أَغح  َلَق ُكلُّ َرُجٍل َمنحُكمح ُكلهَما َحيَصتح َمنح َجاَنٍب َِتَتهَكتح َمنح آَخَر ُكلهَما َأَطله َعَليحُكمح َمنحَسٌر َمنح َمَناَسَر أَهح
لَيُل َو اّلِلهَ َمنح َنَصرحُْتُوُه َو َمنح ُرَمَي َبُكمح َِببَُه َو اْنحََحَر اْنحَ  رََها َو الضهُبَع ِف َوَجارََها الذه فَ َقدح ُرَمَي َحاَر الضهبهَة ِف ُجحح

َلُحُكمح َو يَُقيُم َأَودَُكمح َو َلَكِنَ  َل َِبَف حَوَق ََنَصٍل إَنهُكمح َو اّلِلهَ َلَكَثٌْي ِف الحَباَحاَت َقَليٌل ََتحَت الرهاََيَت َو َإّن َ َلَعاَلٌ ِبََ  ا ُيصح
قه َكَمعحرَ  َفَتُكُم الحَباَطَل َو ََل أََرى َإصحََلَحُكمح ِبََفحَساَد نَ فحَسي َأضحرََع اّلِلهُ ُخُدودَُكمح َو أَت حَعَس ُجُدودَُكمح ََل تَ عحرَُفوَن اْلَح

قه   .تُ بحَطُلوَن الحَباَطَل َكَإبحطَاَلُكُم اْلَح

 :و ق ال ) عليه السالم ( في سحرة اليوم الذي ضرب فيه    -70
فَ ُقلحُت ََي َرُسوَل اّلِلهَ َما َذا َلَقيُت َمنح أُمهَتَك َمَن  ) صلى هللا عليه وآله (َمَلَكتحَِن َعيحَِن َو أَََن َجاَلٌس َفَسَنَح ِل َرُسوُل اّلِلهَ 

ََوَد َو اللهَدَد فَ َقاَل ادحُع َعَليحَهمح  ُهمح َو أَبحَدَْلُمح ِب َشر اً َْلُمح َمِنَ  اْلح اً َمن ح ُ َِبَمح َخْيح  . فَ ُقلحُت أَبحَدَلَِن اّلِله
 .و هذا من أفصح الكالم ، يعين بلود االعوجاج و بللدد اخلصام : قال الشريف  
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له ) عليه السالم ( في ذم أهل العراق و فيها يوبخهم على ترك القتال و    و من خطبة  -71
 :النصر يكاد يتم ثم تكذيبهم له  

َلَصتح َو  ا أََْتهتح أَمح َاَمَل َْحََلتح فَ َلمه َا أَن حُتمح َكالحَمرحأََة اْلح َل الحَعَراَق فََإُنه َُها َو أَمها بَ عحُد ََي أَهح َماَت قَ يَ ُمَها َو طَاَل ََتميُّ
َتَيارًا َو َلَكنح َجئحُت َإلَيحُكمح َسوحقًا َو َلَقدح بَ َلَغَِن  ُتُكُم اخح َذُب َورَثَ َها أَب حَعُدَها. أََما َو اّلِلهَ َما أَتَ ي ح أَنهُكمح تَ ُقوُلوَن َعَليٌّ َيكح

َذُب  َقُه َكَله َو اّلِلهَ قَاتَ َلُكُم اّلِلهُ تَ َعاََل فَ َعَلى َمنح َأكح َأ َعَلى اّلِلهَ َفَأََن َأوهُل َمنح آَمَن بََه َأمح َعَلى نََبيَ َه َفَأََن أَوهُل َمنح َصده
َلَها َويحُل أُمَ َه َكيحًَل َبَغْيحَ َِثٍَن َلوح َكاَن َلُه  َها َو َلَح َتُكونُوا َمنح أَهح ُتمح َعن ح  .تَ عحَلُمنه نَ َبَأُه بَ عحَد َحٍْي َوَعاٌء َو لَ َلَكن هَها َْلحَجٌة َغب ح

 م فيها الناس الصالة على النبي ) صلى هللا عليه وآله (له ) عليه السالم ( عل    و من خطبة  -72
 :و الدعاء له  ، و صفة النبي  ، و فيها بيان صف ات هللا سبحانه   ،

 صف ات هللا
ُموكَ  ُحوهاَت َو َداَعَم الحَمسح  اَت َو َجاَبَل الحُقُلوَب َعَلى َفطحَرَِتَا َشَقيَ َها َو َسَعيَدَهااللهُهمه َداَحَي الحَمدح
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 صف ات النبي
َعلح َشرَاَئَف َصَلَواَتَك َو نَ َواَمَي بَ رََكاَتَك َعَلى َمَُمهٍد عَ  َاُتََ َلَما َسَبَق َو الحَفاَتَح َلَما ان حَغَلَق َو اجح بحَدَك َو َرُسوَلَك اْلح

ََضالَيَل َكَما ُْحَ َل فَا اَمَغ َصوحََلَت اْلح ََِبَطيَل َو الده اَفَع َجيحَشاَت اْلح قَ  َو الده قه َِبْلَح َفزاً الحُمعحَلَن اْلَح تَ وح ضحطََلَع َقاَئماً َِبَمحرََك ُمسح
َدَك َماَضيًا َعَلى نَ َفاَذ أَمحرَ ِف َمرحَضا َيَك َحاَفظًا َلَعهح َك َحَّته َأوحَرى َتَك َغْيحَ ََنَكٍل َعنح ُقُدٍم َو ََل َواٍه ِف َعزحٍم َواَعيًا َلَوحح

َعحََلَم قَ َبَس الحَقاَبَس َو َأَضاَء الطهرَيَق لَلحَخاَبَط َو ُهَدَيتح َبَه الحُقُلوُب بَ عحَد َخوحَضاَت الحَفَْتَ َو اْلح  ََثَم َو أَقَاَم ِبُوَضَحاَت اْلح
يَن َو بَعَ  َم الدَ  ُزوَن َو َشَهيُدَك يَ وح َكاَم فَ ُهَو أََميُنَك الحَمأحُموُن َو َخازَُن َعلحَمَك الحَمخح َحح َاَت اْلح قَ  َو َرُسوُلَك َو َنْيَ  يُثَك َِبْلَح

َلحَق   .َإََل اْلح

 الدعاء للنبي
َلَك اللهُهمه َو أَعحَل َعَلى بََناَء الحَباَنَْي بََناَءهُ اللهُهمه افحَسحح َلُه مَ  ْيحَ َمنح َفضح زََه ُمَضاَعَفاَت اْلَح َو  فحَسحاً ِف َظلَ َك َو اجح

ُبوَل الشهَهاَدَة َمرحَضيه الح  زََه َمَن ابحَتَعاَثَك َلُه َمقح مح َلُه نُورَُه َو اجح رَمح َلَديحَك َمنحزَلََتُه َو أْتَح ٍل َو ُخطحَبٍة مَ َأكح َقاَلَة َذا َمنحَطٍق َعدح
َواءَ  َنُه ِف بَ رحَد الحَعيحَش َو قَ َراَر النَ عحَمَة َو ُمََن الشهَهَواَت َو أَهح ن ََنا َو بَ ي ح ٍل اللهُهمه اَجحَعح بَ ي ح   اللهذهاتَ َفصح
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تَ َهى الطَُّمأحنَيَنَة َو َُتََف الحَكرَاَمَة  َعَة َو ُمن ح  .َو َرَخاَء الده

 :و من كالم له ) عليه السالم ( ق اله لمروان بن الحكم بالبصرة    -73
سَ  : قَاُلوا َفَع اْلَح َتشح ََمَل َفاسح َكَم َأَسْيًا يَ وحَم اْلح َ أَُخَذ َمرحَواُن بحُن اْلَح َمَنَْي  ) عليهما السالم (َن َو اْلحَُسْيح ) َإََل أََمَْي الحُمؤح

َمَنَْي قَاَل  عليه السالم (  : ) عليه السالم (َفَكلهَماُه َفيَه َفَخلهى َسَبيَلُه فَ َقاََل َلُه ي َُباَيُعَك ََي أََمَْي الحُمؤح
َا َكفٌّ يَ ُهوَديهٌة َلوح َِبيَ َعَِن َبَكفَ َه َلَغَدَر َبَسبهَتَه أََما َإنه َلُه أَ َو َلَح ي َُباَيعحَِن بَ عحَد قَ تحَل ُعثحَماَن ََل َحاَجَة  َعَتَه َإَّنه ِل ِف بَ ي ح

ُمهُة َمنحُه َو َمنح َوَلَدهَ  َرحبَ َعَة َو َستَ لحَقى اْلح ُبَش اْلح َكح رًَة َكَلعحَقَة الحَكلحَب أَن حَفُه َو ُهَو أَبُو اْلح   يَ وحماً َأْححََر َإمح

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( لما عزموا على بيعة عثمان    -74
َلَمَْي  َلَمنه َما َسَلَمتح أُُموُر الحُمسح ُتمح َأّن َ َأَحقُّ النهاَس َِبَا َمنح َغْيحَي َو َو اّلِلهَ َْلُسح َو َلَح َيُكنح َفيَها َجوحٌر َلَقدح َعَلمح

ُرَفَه َو زَبحرََجَه َإَله َعَليه َخاصهًة الحَتَماساً َْلَجح  ُتُموُه َمنح ُزخح داً َفيَما تَ َناَفسح َلَه َو ُزهح  .َر َذَلَك َو َفضح
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 :مشاركة في دم عثمان  و من كالم له ) عليه السالم ( لما بلغه اتهام بني أمية له بال  -75
ُههاَل َساَبَقَِت َعنح ُِتََمَِت َو َلَما  َوَعَظُهُم اّلِلهُ َبَه أَب حَلُغ َمنح أَ َو َلَح يَ نحَه َبَِن أَُميهَة َعلحُمَها ِب َعنح قَ رحِف أَ َو َما َوزََع اْلح

ثَاُل َو ِبَا ِف الصُُّدوَر َُتَاَزى َلَساّن َأََن َحَجيُج الحَمارََقَْي َو َخَصيُم النهاَكَثَْي الحُمرحَتَ  َمح َبَْي َو َعَلى َكَتاَب اّلِلهَ تُ عحَرُض اْلح
 .الحَعَباُد 

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( في الحث على العمل الصالح    -76
زَ  ماً فَ َوَعى َو ُدَعَي َإََل َرَشاٍد َفَدََن َو َأَخَذ َِبُجح َع ُحكح َرأً َسََ ُ امح َم َرَحَم اّلِله َة َهاٍد فَ َنَجا َراَقَب رَبهُه َو َخاَف َذن حَبُه َقده

َرَز َعَوضًا َكابَ َر َهَواهُ  ت ََنَب ََمحُذورًا َو َرَمى َغَرضًا َو َأحح ُخورًا َو اجح َتَسَب َمذح َب ُمَناُه  َخاَلصًا َو َعَمَل َصاَْلًا اكح َو َكذه
َة الحب َيحَضاَء اغحت ََنَم الحَمَهَل َو َِبَدَر َجَعَل الصهَبحَ َمَطيهَة َْنَاتََه َو الت هقحَوى عُ  َة َوَفاتََه رََكَب الطهرَيَقَة الحَغرهاَء َو َلزََم الحَمَحجه ده

ََجَل َو تَ َزوهَد َمَن الحَعَمَل   .اْلح
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 :له ) عليه السالم ( و ذلك حين منعه سعيد بن العاص حقه    و من كالم  -77
ٍد  اَم الحَوَذاَم  ) صلى هللا عليه وآله (َإنه َبَِن أَُميهَة لَيُ َفوَ ُقوَنَِن تُ رَاَث َمَُمه تَ فحوَيقاً َو اّلِلهَ لََئنح بََقيُت َْلُمح َْلَن حُفَضن هُهمح نَ فحَض اللهحه

َبََة   .الَته
ليفوقونين أي يعطونين من الال  ) عليه السالم (قال الشريف و قوله ، و يروى التاب الوذمة و هو على القلب : قال الشريف  

 .و الوذام جع وذمة و هي الزة من الكرش أو الكبد تقع يف التاب فتنفض  ، قليال كفواق الناقة و هو اللبة الواحدة من لبنها
 :عليه السالم ( يدعو بها   من كلمات كان )  -78

ُت فَ ُعدح َعَليه َِبلحَمغحَفَرَة اللهُهمه اغحَفرح ِل مَ  ا َوأَيحُت َمنح نَ فحَسي َو َلَح اللهُهمه اغحَفرح ِل َما أَنحَت أَعحَلُم بََه َمِنَ  فََإنح ُعدح
َاَظ َو َتََدح َلُه َوفَاًء َعنحَدي اللهُهمه اغحَفرح ِل َما تَ َقرهبحُت َبَه إَ  َْلح لَيحَك بََلَساّن ُُثه َخاَلَفُه قَ لحَب اللهُهمه اغحَفرح ِل َرَمزَاَت اْلح

ََناَن َو َهَفَواَت اللَ َساَن  َلحَفاَظ َو َشَهَواَت اْلح  .َسَقطَاَت اْلح
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، و    له ) عليه السالم ( ق اله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج  و من كالم  -79
، من طريق علم    إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا الوقت خشيت أال تظفر بمرادك  :  له  قد ق ال

 :النجوم فق ال ) عليه السالم ( 
الهَِت َمنح َساَر َفيَها ُصَرَف َعنحُه السُّوُء َو َُّتَوَ ُف َمَن السهاَعَة الهَِت َمنح َساَر َفيَها أَ تَ زحُعُم أَنهَك َِتحَدي َإََل السهاَعَة 

َتَعانََة َِبّلِلهَ ِف نَ يحلَ  تَ غحََن َعَن اََلسح َب الحُقرحآَن َو اسح َقَك َِبََذا فَ َقدح َكذه ُبوَب َو َدفحَع الح َحاَق َبَه الضُّرُّ َفَمنح َصده ُروَه  الحَمحح َمكح
َد ُدوَن رَب ََه َْلَنهَك بََزعحَمَك أَنحَت َهَدي حَتهُ  مح َتَغي ِف قَ وحَلَك لَلحَعاَمَل َِبَمحرََك َأنح يُولََيَك اْلَح  َإََل السهاَعَة الهَِت ََنَل َفيَها َو تَ ب ح

َع َو أََمَن الضُّره   .الن هفح
 :على الناس فقال  ) عليه السالم (ُث أقبل 

ُعو َإََل الحَكَها أَي َُّها َا َتدح َتَدى َبَه ِف بَ رٍ  أَوح َِبحٍر فََإَّنه ُكمح َو تَ َعلَُّم النُُّجوَم َإَله َما يُ هح ُم َكالحَكاَهَن النهاُس َإَيه نََة َو الحُمَنجَ 
َم اّلِلهَ َو الحَكاَهُن َكالسهاَحَر َو السهاَحُر َكالحَكاَفَر َو الحَكاَفُر ِف النهاَر َسْيُوا َعَلى ا  .سح

له ) عليه السالم ( بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النساء ببيان نقصهن    و من خطبة  -80
: 

ُظُوظَ  ميَاَن نَ َواَقُص اْلح  َمَعاَشَر النهاَس َإنه النَ َساَء نَ َواَقُص اْلحَ
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َم َحيحَضَهنه وَ   أَمها نُ قحَصاُن ُعُقوْلََنه َفَشَهاَدُة نَ َواَقُص الحُعُقوَل فََأمها نُ قحَصاُن َإميَاَّنََنه فَ ُقُعوُدُهنه َعَن الصهََلَة َو الصَ َياَم ِف َأَيه
َ َكَشَهاَدَة الرهُجَل الحَواَحَد َو أَمها نُ قحصَ  َرأََتْيح َنحَصاَف َمنح َمَوارَيَث الر ََجاَل فَات هُقوا َشَراَر امح اُن ُحُظوَظَهنه َفَمَوارَيثُ ُهنه َعَلى اْلح

 .َر النَ َساَء َو ُكونُوا َمنح َخَيارََهنه َعَلى َحَذٍر َو ََل ُتَطيُعوُهنه ِف الحَمعحُروَف َحَّته ََل َيطحَمعحَن ِف الحُمنحكَ 

 :السالم ( في الزهد  و من كالم له ) عليه    -81
ُر َعنحَد النَ َعَم َو الت هَورُُّع َعنحَد الحَمَحارََم َفَإنح َعزَ  ََمَل َو الشُّكح َب َذَلَك َعنحُكمح َفََل يَ غحَلَب أَي َُّها النهاُس الزهَهاَدُة َقَصُر اْلح

رَُكمح فَ َقدح أَعح  َرَاُم َصَبحَُكمح َو ََل تَ نحَسوحا َعنحَد النَ َعَم ُشكح َر َواَضَحٍة اْلح َفرٍَة ظَاَهَرٍة َو ُكُتٍب َِبَرَزَة الحُعذح َذَر اّلِلهُ َإلَيحُكمح ِبَُجٍج ُمسح
. 

 :و من كالم له ) عليه السالم ( في ذم صفة الدنيا    -82
تَ غحََن َفيَها ُفَْتَ َو َما َأَصُف َمنح َداٍر أَوهُْلَا َعَناٌء َو آَخُرَها فَ َناٌء ِف َحََلَْلَا َحَساٌب َو ِف َحَراَمَها َعقَ  اٌب َمَن اسح
َها َواتَ تحُه َو َمنح أَبحَصَر َِبَا َبصهَرتحُه  َها َأعحَمتحُه َمَن اف حتَ َقَر َفيَها َحزََن َو َمنح َساَعاَها َفاتَ تحُه َو َمنح قَ َعَد َعن ح  .َو َمنح أَبحَصَر َإلَي ح
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و من أبصر هبا بصرته وجد َتته من العن العجيب و الغرض البعيد  ) عليه السالم (أقول و إذا تمل التأمل قوله : قال الشريف 

الفرق بي أبصر هبا و أبصر إليها واضحا ما ال تبلغ غايته و ال يدرك غوره ال سيما إذا قرن إليه قوله و من أبصر إليها أعمته فإنه يد 
 .نريا و عجيبا بهرا 

و فيها نعوت اّلله  ، له ) عليه السالم ( و هي الخطبة العجيبة تسمى "الغراء"   و من خطبة  -83
، ثم تنبيه الخلق    ، ثم ما يلحق من دخول القيامة  ، ثم الوصية بتقواه ثم التنفير من الدنيا  جل شأنه

 :في التذكير   ) عليه السالم (، ثم فضله    ن األعراضإلى ما هم فيه م
 صفته جل شأنه

ٍل َو َكاَشَف ُكلَ  َعَظيَمٍة وَ  لََه َماَنَح ُكلَ  َغَنيَمٍة َو َفضح لََه َو َدََن َبَطوح ُد ّلِلَهَ الهَذي َعََل ِبَوح َمح  أَزحٍل َأْححَُدُه َعَلى اْلح
ُل َعَليحَه   َعَواَطَف َكَرَمَه َو َسَواَبَغ نََعَمَه وَ  َتَعيُنُه قَاَهراً قَاَدراً َو أَتَ وَكه َديَه َقرَيباً َهاَدَيً َو َأسح ت َهح َكاَفياً أُوَمُن َبَه َأوهًَل َِبَدَيً َو َأسح

َهُد َأنه َمَُمهداً  رََه َو َإَّنحَ  ) صلى هللا عليه وآله (ََنَصراً َو َأشح ن حَفاَذ أَمح َدَْي نُُذرََه َعبحُدُه َو َرُسولُُه أَرحَسَلُه ْلََ رََه َو تَ قح  .اَء ُعذح

 الوصية بالتقوى
َجاَل َو أَلحَبَسُكُم الر َيَ  ثَاَل َو َوقهَت َلُكُم اْلح َمح َوى اّلِلهَ الهَذي َضَرَب اْلح َش َو َأرحَفَغ َلُكُم أُوَصيُكمح َعَباَد اّلِلهَ بَتَ قح

َصاَء َو أَرحَصَد  ََزاَء َو آثَ رَُكمح َِبلنَ َعَم السهَواَبغَ الحَمَعاَش َو َأَحاَط َبُكُم اْلحَحح  َلُكُم اْلح
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َصاُكمح َعَدداً َو َوظهفَ  ٍَة أَن حُتمح ُُمحَتََبُوَن َو الر ََفَد الرهَواَفَغ َو أَنحَذرَُكمح َِبْلحَُجَج الحبَ َواَلَغ َفَأحح ٍَة َو َداَر َعَبح  َلُكمح ُمَدداً ِف قَ َراَر َخَبح
َها   .َفيَها َو َمَُاَسُبوَن َعَلي ح

 التنفير من الدنيا
َرُعَها يُوَنُق َمنحظَُرَها َو يُوَبُق َُمحََبَُها ُغُروٌر َحاَئٌل َو َضوحءٌ  َرُِبَا َردٌَغ َمشح ن حَيا رََنٌق َمشح  آَفٌل َو َظلٌّ زَاَئٌل َو فََإنه الدُّ
ُبَلَها َو أَ  ُهَمَها َو َسَناٌد َماَئٌل َحَّته َإَذا أََنَس ََنَفُرَها َو اطحَمَأنه ََنَكُرَها َقَمَصتح َِبَرحُجَلَها َو قَ َنَصتح ِبََحح قحَصَدتح ِبََسح

َشَة الحَمرحَجَع َو ُمَعايَ َنَة الحَمَحلَ  َو ثَ َواَب الحَعَمَل. َو أَعحَلَقَت الحَمرحَء أَوحَهاَق الحَمَنيهَة َقاَئَدًة َلُه َإََل َضنحَك الحمَ  َجَع َو َوحح ضح
َتَاماً َُيحَتذُ  َتَاماً َو ََل يَ رحَعَوي الحَباُقوَن اجح َلُع الحَمَنيهُة اخح ََلُف َبَعقحَب السهَلَف ََل تُ قح وَن َمثَاًَل َو مَيحُضوَن أَرحَساًَل َإََل َكَذَلَك اْلح

 .َة اََلنحَتَهاَء َو َصيُّوَر الحَفَناَء َغايَ 

 بعد الموت البعث
َرَجُهمح َمنح َضرَاَئَح الحُقُبوَر َو أَ  ُهوُر َو أََزَف النُُّشوُر َأخح ُُموُر َو تَ َقضهَت الدُّ وحَكاَر الطُُّيوَر َو َحَّته َإَذا َتَصرهَمَت اْلح

َباَع َو َمطَارََح الحَمَهاَلَك َسرَ  ُفُذُهُم الحَبَصُر َو أَوحَجرََة السَ  َطَعَْي َإََل َمَعاَدَه َرَعيًَل ُصُموًَت َقَيامًا ُصُفوفًا يَ ن ح اعًا َإََل أَمحرََه ُمهح
َمُعُهمُ   ُيسح
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اَعي َعَليحَهمح لَُبوُس ا َفحَئَدُة الده ََمُل َو َهَوَت اْلح ََيُل َو ان حَقَطَع اْلح لهَة َقدح َضلهَت اْلح ََلَم َو الذَ  َتسح َتَكانََة َو َضرَُع اََلسح ََلسح
َاُع لََزب حرَ  ََسح ََم الحَعَرُق َو َعظَُم الشهَفُق َو أُرحَعَدَت اْلح َواُت ُمَهيحَنَمًة َو َأْلح َصح َل َة الده َكاَظَمًة َو َخَشَعَت اْلح اَعي َإََل َفصح

َزَاَء َو َنَكاَل الحَعَقاَب َو نَ َواَل الث هَواَب  طَاَب َو ُمَقاَيَضَة اْلح  .اْلَح

 تنبيه الخلق
َداَثً َو َكائَنُ  ُنوَن َأجح َتَضاراً َو ُمَضمه ُبوُضوَن احح ُعوُثوَن  وَن رَُفاَتً وَ َعَباٌد َُمحُلوُقوَن اقحَتَداراً َو َمرحبُوبُوَن اقحَتَساراً َو َمقح َمب ح

رََج َو ُهُدوا َسَبيَل الحَمن حَهجَ  َهُلوا ِف طََلَب الحَمخح ُروا َمَهَل أَف حَرادًا َو َمَديُنوَن َجزَاًء َو َُمَي هُزوَن َحَساًِب َقدح أُمح  َو ُعمَ 
ََياَد َو َروَ  َماَر اْلح ُهمح ُسَدُف الر ََيَب َو ُخلُّوا َلَمضح تَ عحَتَب َو ُكَشَفتح َعن ح َة الحُمسح َتَبَس الحُمرحََتَد ِف ُمده يهَة اََلرحتََياَد َو َأََنَة الحُمقح

ََجَل َو ُمضحطََرَب الحَمَهَل   .اْلح

 فضل التذكير
َاعًا َواَعَيًة َو آرَاًء عَ  ثَاًَل َصائََبًة َو َمَواَعَظ َشاَفَيًة َلوح َصاَدَفتح قُ ُلوًِب زَاَكَيًة َو َأَسح لحَباًِب َحازََمًة ازََمًة َو أَ فَ َيا َْلَا أَمح

َع َفَخَشَع َو اقحََتََف فَاعحََتََف َو َوَجَل فَ َعَمَل َو َحاَذَر فَ َباَدَر َو أَي حَقنَ  َسَن َو ُعَبَ َ فَاعحَتََبَ َو فَات هُقوا اّلِلهَ َتَقيهَة َمنح َسََ  فََأحح
َر َفَحَذَر َو ُزَجَر فَازحَدَجَر َو َأَجاَب فََأََنَب َو َراَجَع ف َ   َتاَب َو اق حَتَدىُحذَ 
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َر َمَعاد رََع طَالَبًا َو َْنَا َهارًَِب َفَأفَاَد َذَخْيًَة َو َأطَاَب َسرَيَرًة َو َعمه َتَذى َو أُرََي فَ َرَأى فََأسح تَ فَاحح َم ًا َو اسح ظحَهَر زَادًا لَي َوح
َم أََماَمُه َلَداَر ُمَقاَمَه فَات هُقوا اّلِلهَ  َطَن فَاَقَتَه َو َقده َه َسَبيَلَه َو َحاَل َحاَجَتَه َو َموح  َعَباَد اّلِلهَ َجَهَة َما َخَلَقُكمح َلُه َرَحيَلَه َو َوجح

َسَه َو  رَُكمح َمنح نَ فح َذُروا َمنحُه ُكنحَه َما َحذه َل َو احح ََذَر َمنح َهوح َق َميَعاَدَه َو اْلح َز َلَصدح َتَحقُّوا َمنحُه َما أََعده َلُكمح َِبلت هَنجُّ اسح
 .َمَعاَدَه 

 التذكير بضروب النعم
ََلًء َجاَمَعًة َْلَعحضَ  : و منها ُلَو َعنح َعَشاَها َو َأشح َاعًا لََتَعَي َما َعَناَها َو أَبحَصاراً لََتجح اَئَها ُمََلئََمًة َجَعَل َلُكمح َأَسح

َنائََها ِف تَ رحَكيَب ُصَورََها َو ُمَدَد ُعُمرََها َِبَبحَداٍن َقائََمٍة َِبَرحَفاَقَها َو قُ ُلوٍب َرائََدٍة َْلَرحزَ  اَقَها ِف َمَُلَ ََلَت نََعَمَه َو َْلَحح
َمارًا سَ  َر َلُكمح َأعح َلُكمح َمنح ُموَجَباَت َمَنَنَه َو َحَواَجَز َعاَفَيَتَه َو َقده ََتََها َعنحُكمح َو َخلهَف َلُكمح َعََبًا َمنح آََثَر الحَماَضَْي قَ ب ح

َها ََّتَرُّ  َِبُمح َعن ح َماَل َو َشذه ُهُم الحَمَناََي ُدوَن اْلح َسَح َخَناَقَهمح أَرحَهَقت ح تَ فح َتَع َخََلَقَهمح َو ُمسح َتمح َجاَل َلَح مَيحَهُدوا ِف َسََلَمَة ُمسح ُم اْلح
ََرمَ اْلحَ  ُل َبَضاَضَة الشهَباَب َإَله َحَواّنَ اْلح َتَظُر أَهح ََواَن فَ َهلح يَ ن ح َة َإَله  بحَداَن َو َلَح يَ عحَتَبُوا ِف أُُنَف اْلح ُل َغَضارََة الصَ حه َو أَهح

َة الحبَ َقاَء َإَله آَونََة الحَفَناَء َمَع قُ رحَب الز َ  ُل ُمده ََيَل َو أُُزوَف اََلنحَتَقاَل َو َعَلَز الحَقَلَق َو أَلََ الحَمَضَض َو نَ َوازََل السهَقَم َو أَهح
ََرَض َو تَ َلفُّتَ   ُغَصَص اْلح
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َقحرَ  ََفَدَة َو اْلح َرَة اْلح َتَغاثََة بَُنصح َقَاَرُب َأوح نَ َفَعَت الن هَواَحُب َو َقدح ُغوَدَر ِف ََمَلهَة اََلسح ََعزهَة َو الحُقَرََنَء فَ َهلح َدفَ َعَت اْلح َِبَء َو اْلح
تَ  ََوامُّ َجلحَدَتُه َو أَب حَلَت الن هَواَهُك َجده َجَع َوَحيدًا َقدح َهَتَكَت اْلح َواَت َرَهينًا َو ِف َضيَق الحَمضح َمح َعَفَت الحَعَواَصُف ُه َو اْلح

َساُد َشَحَبًة بَ عحَد َبضهَتَها َو الحَعظَاُم َنََرًَة بَ عحَد ق ُ  َجح َدََثُن َمَعاَلَمُه َو َصاَرَت اْلح َرحَواُح ُمرحَِتََنًة بََثَقَل آََثرَُه َو ََمَا اْلَح وهَِتَا َو اْلح
ت َزَاُد مَ  َِبَء أَعحَبائََها ُموَقَنًة َبَغيحَب أَن حَباَئَها ََل ُتسح َم َو اْلح ُتمح أَب حَناَء الحَقوح تَ عحَتُب َمنح َسيَ َئ َزلََلَها أَ َو َلسح نح َصاَلَح َعَمَلَها َو ََل ُتسح

َِتُمح َو َتطَُئوَن َجادهَِتُمح َفالحُقُلو  َثَلت َُهمح َو تَ رحَكُبوَن َقده َقحرََِبَء ََتحَتُذوَن أَمح َواََّنُمح َو اْلح ظَ َها ََلَهَيٌة َعنح ُب قَاَسَيٌة َعنح حَ َو َإخح
رَاَز ُدن حَياَها  َد ِف َإحح َمارََها َكَأنه الحَمعحَِنه َسَواَها َو َكَأنه الرُّشح َدَها َساَلَكٌة ِف َغْيحَ َمضح  .ُرشح

 التحذير من هول الصراط
َضَه َو أََهاوَيَل َزّلِلََ  َوالََه َفات هُقوا اّلِلهَ َعَباَد اّلِلهَ َتَقيهَة َو اعحَلُموا َأنه ََمَازَُكمح َعَلى الصَ رَاَط َو َمزَاَلَق َدحح  َو ََترَاَت أَهح

َمَه َو َأظحَمَأ ا َهَر الت هَهجُُّد َغرَاَر نَ وح َوحُف بََدَنُه َو َأسح ُر قَ لحَبُه َو أَنحَصَب اْلح َمَه َو ظََلَف َذي ُلبٍ  َشَغَل الت هَفكُّ لرهَجاُء َهَواَجَر يَ وح
ُد َشَهَواتَ  وحَف َْلََمانََه َو تَ َنكهَب الحَمَخاَلَج َعنح َوَضَح السهَبيَل َو َسلَ الزُّهح َم اْلَح ُر بََلَسانََه َو َقده َك أَقحَصَد َه َو َأوحَجَف الذ َكح

 الحَمَساَلَك َإََل 
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ُُموَر ظَاَفراً َبفَ  َتَبَهاُت اْلح َتلحُه فَاَتََلُت الحُغُروَر َو َلَح تَ عحَم َعَليحَه ُمشح َج الحَمطحُلوَب َو َلَح تَ فح َرى َو رَاَحَة الن ُّعحَمى ِف الن ههح رحَحَة الحُبشح
َمَه َو َقدح َعََبَ َمعحََبَ الحَعاَجَلَة ْحََيداً وَ  َمَه َو آَمَن يَ وح َمَش ِف َمَهٍل أَن حَعَم نَ وح َجَلَة َسَعيداً َو َِبَدَر َمنح َوَجٍل َو َأكح َم زَاَد اْلح  َقده

َنهَة ث َ  َمَه َغَدُه َو َنظََر ُقُدمًا أََماَمُه َفَكَفى َِبْلح َواًِب َو نَ َواًَل َو َكَفى َو َرَغَب ِف طََلٍب َو َذَهَب َعنح َهَرٍب َو َراَقَب ِف يَ وح
َتَقماً َو َنَصْياً َو َكَفى َِبلحَكَتاَب َحَجيجاً َو َخَصيماً َِبلنهاَر َعَقاِبً وَ   . َوَِبًَل َو َكَفى َِبّلِلهَ ُمن ح

 الوصية بالتقوى
رَُكمح َعُدو اً نَ َفَذ ِف الصُّ  َتجه ِبَا ََّنََج َو َحذه َوى اّلِلهَ الهَذي أَعحَذَر ِبَا أَنحَذَر َو احح  نَ َفَث ِف ُدوَر َخَفي اً وَ أُوَصيُكمح بَتَ قح

َرَائََم َو َهوهَن ُموَبَقاَت الحَعظَائَ  ي ًا َفَأَضله َو أَرحَدى َو َوَعَد َفَمَنه َو زَيهَن َسيَ َئاَت اْلح َذاَن ْنََ رََج َقرَينَ َتُه َو اْلح َتدح َم َحَّته َإَذا اسح
تَ عحظََم َما َهوهَن وَ  تَ غحَلَق َرَهينَ َتُه أَنحَكَر َما زَيهَن َو اسح َر َما أَمهَن  اسح  .َحذه

 و منها في صفة خلق اإلنسان
َتاَر نُطحَفًة َدَهاقًا َو َعَلَقًة ََمَاقًا َو َجنَ  َسح َرحَحاَم َو ُشُغَف اْلح ينًا َو رَاَضعًا َو أَمح َهَذا الهَذي أَنحَشَأُه ِف ظُُلَماَت اْلح

َهَم ُمعحَتَباً َو يُ َقصَ َر ُمزحَدَجراً َحَّته َإَذا قَاَم اعحَتَداُلُه َولَيداً َو ََيَفعاً ُُثه َمَنَحُه قَ لحباً َحاَفظاً َو َلَسا َنً ََلَفظاً َو َبَصراً ََلَحظاً لَيَ فح
تَ َوى  َو اسح
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َباً  َتكح اَت َطَربََه َو بََدَواَت أََرَبَه ُُثه َمثَالُُه نَ َفَر ُمسح  ََل  َو َخَبَط َساَدرًا َماََتًا ِف َغرحَب َهَواُه َكاَدحًا َسعحيًا َلُدن حَياُه ِف َلذه
َوتََه َيَسْياً َلَح يَُفدح  َنَتَه َغرَيراً َو َعاَش ِف َهفح َعَوضًا َو َلَح يَ قحَض ُمفحََتَضاً َدََهَتحُه َُيحَتَسُب َرزَيهًة َو ََل ََيحَشُع َتَقيهًة َفَماَت ِف َفت ح

ََلَم وَ  َوحَجاَع َو َفَجَعاُت الحَمَنيهَة ِف ُغَبهَ ََجَاَحَه َو َسَنَن َمَراَحَه َفَظله َساَدرًا َو َِبَت َساَهرًا ِف َغَمَراَت اْلح  َطَوارََق اْلح
َ َأٍخ َشَقيٍق َو َواَلٍد َشَفيٍق َو دَ  َقاَم َبْيح َسح َرٍة اْلح َرٍة ُملحَهثٍَة َو َغمح َر قَ َلقًا َو الحَمرحُء ِف َسكح اَعَيٍة َِبلحَويحَل َجَزعًا َو ََلَدَمٍة لَلصهدح

َفانََه ُمبحَلسًا َو ُجذَ  رَبٍَة َو َسوحَقٍة ُمتحَعَبٍة ُُثه أُدحرََج ِف َأكح بٍَة ُمكح َقادًا َسَلسًا َكارَثٍَة َو أَنهٍة ُموَجَعٍة َو َجذح ُُثه أُلحَقَي َعَلى َب ُمن ح
َواَن َإََل َداَر ُغرحبََتهَ  َو َسَقٍم ََتحَمُلُه َحَفَدُة الحوَلحَداَن َو َحَشَدُة اْلحَخح َعحَواَد َرَجيَع َوَصٍب َو َنضح َرَد  اْلح َقَطَع َزوحرَتََه َو ُمفح َو ُمن ح

ُع  َشَتَه َحَّته َإَذا انحَصَرَف الحُمَشيَ ُع َو َرَجَع الحُمتَ َفجَ  َتَحاَن َو أَعحظَُم َما َوحح َتَة السَُّؤاَل َو َعث حَرَة اََلمح ي اً لَبَ هح رَتََه ْنََ أُقحَعَد ِف ُحفح
ٌَة  َحيَم َو فَ وحَراُت السهَعَْي َو َسوحرَاُت الزهَفَْي ََل َفَتح َلَيُة اْلَح ََميَم َو َتصح َو ََل قُ وهٌة ُمرََُيٌة َو ََل َدَعٌة ُمزََُيٌة ُهَناَلَك بََليهًة نُ ُزوُل اْلح

 َحاَجَزٌة َو ََل َموحتٌَة ََنَجَزةٌ 
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َ َأطحَواَر الحَموحََتَت َو َعَذاَب السهاَعاَت َإَنه َِبّلِلهَ َعاَئذُ  ُروا فَ َنَعُموا َو ُعلَ ُموا َو ََل َسَنٌة ُمَسلَ َيٌة َبْيح وَن َعَباَد اّلِلهَ أَيحَن الهَذيَن ُعمَ 
ُروا أَلَيمًا َو وُ  يًَل َو ُحذَ  َهُلوا َطوَيًَل َو ُمَنُحوا َجََ َذُروا فَ َفَهُموا َو أُنحَظُروا فَ َلَهوحا َو ُسلَ ُموا فَ َنُسوا أُمح َعُدوا َجَسيمًا احح

نُوَب الحُمَور ََطَة َو الحعُ  ََسحَاَع َو الحَعاَفَيَة َو الحَمَتاَع َهلح َمنح َمَناٍص َأوح َخََلٍص َأوح الذُّ َبحَصاَر َو اْلح َخَطَة أُوِل اْلح ُيوَب الحُمسح
َرُفوَن أَمح ِبَا َذا تَ غحََتُّ  َرحَض وَن َو إَ َمَعاٍذ أَوح َمََلٍذ أَوح َفرَاٍر أَوح ََمَاٍر أَمح ََل َفَأَّنه تُ ؤحَفُكوَن أَمح أَيحَن ُتصح َا َحظُّ َأَحدَُكمح َمَن اْلح ُنه

َمٌل َو الرُّو  ََناُق ُمهح َن َعَباَد اّلِلهَ َو اْلح َه اْلح َه ُمتَ َعفَ راً َعَلى َخدَ  رحَشاَد َو َذاَت الطُّوحَل َو الحَعرحَض َقيُد َقدَ  َنَة اْلحَ ُح ُمرحَسٌل ِف فَ ي ح
َتَشاَد َو مَ  َساَد َو َِبَحَة اََلحح َجح بََة قَ بحَل الضهنحَك َو رَاَحَة اْلح َوح َهَل الحَبَقيهَة َو أُُنَف الحَمَشيهَة َو َإنحظَاَر الت هوحبََة َو انحَفَساَح اْلح

َتَدَر  َذَة الحَعزَيَز الحُمقح َتظََر َو َإخح  .الحَمَضيَق َو الرهوحَع َو الزُُّهوَق َو قَ بحَل ُقُدوَم الحَغاَئَب الحُمن ح
و من ، لا خطب هبذه اخلطبة اقشعرت هلا اللود و بكت العيون و رجفت القلوب  ) عليه السالم (أنه و يف اخلب : قال الشريف 

 .الناس من يسمي هذه اخلطبة الغراء 
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 :الم ( في ذكر عمرو بن العاص  و من خطبة له ) عليه الس  -84
ُرٌؤ تَلحَعابٌَة أَُعاَفُس َو أُمَ  َل الشهاَم َأنه ِفه ُدَعاَبًة َو َأّن َ امح اَرُس َلَقدح قَاَل َِبَطًَل َو َنَطَق َعَجباً ََلبحَن النهاَبَغَة يَ زحُعُم َْلَهح

َد آِثاً أََما َو َشرُّ الحَقوحَل الحَكَذُب َإنهُه لَيَ ُقوُل فَ يَ  َأُل فَ يُ لحَحُف َو ََيُوُن الحَعهح َأُل فَ ي َبحَخُل َو َيسح َلُف َو ُيسح َذُب َو يََعُد فَ ُيخح كح
َرحَب َفَأيُّ زَاَجٍر َو آَمٍر ُهَو َما َلَح ََتحُخَذ السُُّيوُف َمآَخَذَها َفإَ  َطُع اْلحَله فََإَذا َكاَن َعنحَد اْلح ََبُ َو يَ قح َذا َكاَن َذَلَك َكاَن َأكح

ُر الحَموحَت وَ ]أَ  نَ ُعَِن َمَن اللهَعَب َذكح ََبَ[ َمَكيَدتََه َأنح مَيحَنَح الحَقرحَم َسب هَتُه أََما َو اّلِلهَ َإّن َ لََيمح قَ  كح نَ ُعُه َمنح قَ وحَل اْلَح  إَنهُه لََيمح
َخَرَة إَنهُه َلَح ي َُباَيعح ُمَعاَويََة َحَّته َشَرَط َأنح يُ ؤحتََيُه أَ  َياُن اْلح يَن َرَضيَخًة َنسح  .تَيهًة َو يَ رحَضَخ َلُه َعَلى تَ رحَك الدَ 

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( و فيها صف ات ثمان من صف ات الجالل  -85
َوهُل ََل َشيح  َدُه ََل َشرَيَك َلُه اْلح َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله اّلِلهُ َوحح َخُر ََل َغايََة َلهُ َو َأشح َلُه َو اْلح َوحَهاُم َلُه  َء قَ ب ح ََل تَ َقُع اْلح

زََئُة َو الت هبحَعيُض َو ََل َتَُيطُ  َبحَصاُر َو الحُقُلوُب َعَلى َصَفٍة َو ََل تُ عحَقُد الحُقُلوُب َمنحُه َعَلى َكيحَفيهٍة َو ََل تَ َناُلُه التهجح  . بََه اْلح
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َي السهَواَطَع َو ازحَدَجُروا َِبلنُُّذَر الحبَ وَ  : و منها َر فَاتهَعظُوا َعَباَد اّلِلهَ َِبلحَعََبَ الن هَواَفَع َو اعحَتَبُوا َِبْلح اَلَغ َو ان حَتَفُعوا َِبلذ َكح
َياَقُة  َو الحَمَواَعَظ َفَكَأنح َقدح َعَلَقتحُكمح َُمَاَلبُ  ُُموَر َو السَ  َظَعاُت اْلح َنيهَة َو َدََهَتحُكمح ُمفح ُمح الحَمَنيهَة َو ان حَقَطَعتح َمنحُكمح َعََلَئُق اْلح

َهدُ  َها بَ َإََل الحوَرحُد الحَموحُروُد َف ُكلُّ نَ فحٍس َمَعها ساَئٌق َو َشَهيٌد َساَئٌق َيُسوقُ َها َإََل ََمحَشرََها َو َشاَهٌد َيشح  .َعَمَلَها  َعَلي ح

 و منها في صفة الجنة
َرُم َخا َقَطُع نََعيُمَها َو ََل َيظحَعُن ُمَقيُمَها َو ََل يَ هح َلُدَها َو ََل يَ بحَأُس َدَرَجاٌت ُمتَ َفاَضََلٌت َو َمَنازَُل ُمتَ َفاَوََتٌت ََل يَ ن ح

 .َساَكنُ َها 

له، ثم عظة الناس  و من خطبة له ) عليه السالم ( و فيها بيان صف ات الحق جل جال  -86
 :بالتقوى و المشورة  

َحاَطُة َبُكلَ  َشيح   ٍء ٍء َو الحُقوهُة َعَلى ُكلَ  َشيح ٍء َو الحَغَلَبُة َلُكلَ  َشيح َقدح َعَلَم السهَرائََر َو َخََبَ الضهَمائََر َلُه اْلحَ

 عظة الناس
َم َمَهَلَه قَ بحلَ   َإرحَهاَق َأَجَلَه َو ِف فَ رَاَغَه قَ بحَل أََواَن ُشُغَلَه َو ِف ُمتَ نَ فهَسَه قَ بحَل َأنح يُ ؤحَخَذ فَ لحيَ عحَمَل الحَعاَمُل َمنحُكمح ِف أَيه

َسَه َو َقَدَمَه َو لحي َت ََزوهدح َمنح َداَر َظعحَنَه َلَداَر َإقَاَمَتَه َفاّلِلهَ اّلِلهَ  دح لَنَ فح  َبَكَظَمَه َو لحُيَمهَ 
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تَ وحَدَعُكمح َمنح ُحُقوَقَه َفَإنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َلَح ََيح  َفَظُكمح َمنح َكَتابََه َو اسح َتحح ُكمح ُسًدى أَي َُّها النهاُس َفيَما اسح ُكمح َعَبثاً َو َلَح َيَتحُكح ُلقح
الحَكَتاَب تَبحياَنً  عحُكمح ِف َجَهاَلٍة َو ََل َعًمى َقدح ََسهى آََثرَُكمح َو َعَلَم أَعحَماَلُكمح َو َكَتَب آَجاَلُكمح َو أَن حَزَل َعَليحُكمُ َو َلَح يَدَ 

َمَل َلُه َو َلُكمح َفيَما أَن حَزَل َمنح كَ َلُكلَ  َشيح  َر َفيُكمح نََبيهُه أَزحَماًَن َحَّته َأكح َسَه َو أَّنحَى ٍء َو َعمه َتاَبَه َديَنُه الهَذي َرَضَي لَنَ فح
َعحَماَل َو َمَكارََهُه َو نَ َواَهَيُه َو أََواَمَرُه َو أَلحَقى َإلَيحُكُم الح  َة َو َإلَيحُكمح َعَلى َلَسانََه ََمَابهُه َمَن اْلح َمعحَذرََة َو اَّتهََذ َعَليحُكُم اْلحُجه

َم َإلَيحُكمح َِبلحَوعَ  َمُكمح َو اصحَبُوا َْلَا أَن حُفَسُكمح فََإَّنهَ َقده رَُكوا بََقيهَة َأَيه َتدح َ َيَديح َعذاٍب َشَديٍد فَاسح ا قََليٌل ِف يَد َو أَنحَذرَُكمح َبْيح
َلُة َو التهَشاُغُل َعَن الحَموحَعَظَة َو ََل تُ َرخ َ  َم الهَِت َتُكوُن َمنحُكمح َفيَها الحَغفح ََيه َهَب َبُكُم الرَُّخُص َكَثَْي اْلح ُصوا َْلَن حُفَسُكمح فَ َتذح

دحَهاُن َعَلى الحَمعحَصَيَة َعَباَد اّلِلهَ َإنه أَنحَصَح ال ُجَم َبُكُم اْلحَ َسَه َأطحَوُعُهمح َلَربَ َه َو َمَذاَهَب الظهَلَمَة َو ََل ُتَداَهُنوا فَ يَ هح نهاَس لَنَ فح
َسَه أَعحَصاُهمح  َهَ َإنه أََغشهُهمح لَنَ فح َسُه َو الحَمغحُبوُط َمنح َسَلَم َلُه َديُنُه َو السهَعيُد َمنح ُوَعَظ َبَغْيح  َو  َلَرب ََه َو الحَمغحُبوُن َمنح َغََبَ نَ فح

ََوى  َل اْلح نحَساٌة َلْلحَميَاَن َو ََمحَضَرٌة مَ الشهَقيُّ َمَن اَنحَدََع َْلََواُه َو ُغُرورََه َو اعحَلُموا َأنه َيَسَْي الر َََيَء َشرحٌك َو َمَُاَلَسَة أَهح
َواٍة َو لَلشهيحطَاَن َجانَُبوا الحَكَذَب َفَإنهُه َمَُاَنٌب َلْلحَميَاَن الصهاَدُق َعَلى َشَفا َمنحَجاٍة َو َكرَاَمٍة َو الحَكاَذبُ   َعَلى َشَرَف َمهح

 َمَهانٍَة َو ََل 
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َاَلقَ  َا اْلح َطَب َو ََل تَ َباَغُضوا فََإَّنه ميَاَن َكَما ََتحُكُل النهاُر اْلَح َسَد ََيحُكُل اْلحَ َهي ََتَاَسُدوا فََإنه اْلَح ََمَل ُيسح ُة َو اعحَلُموا َأنه اْلح
ذَ  َر فََأكح َل َو يُ نحَسي الذ َكح ََمَل فََإنهُه ُغُروٌر َو َصاَحُبُه َمغحُروٌر الحَعقح  .بُوا اْلح

و  ، و صف ات الفساق  ، و هي في بيان صف ات المتقين  ، له ) عليه السالم (   و من خطبة  -87
 :و الظن الخاطئ لبعض الناس  ، التنبيه إلى مكان العترة الطيبة  

وحَف فَ َزَهَر َعَباَد اّلِلهَ َإنه َمنح َأَحبَ  َعَباَد اّلِلهَ َإلَيح  ُزحَن َو ََتَلحَبَب اْلَح َعَر اْلح َتشح َسَه فَاسح َه َعبحدًا أََعانَُه اّلِلهُ َعَلى نَ فح
َسَه الحَبَعيَد َو َهوهنَ  َمَه النهازََل بََه فَ َقرهَب َعَلى نَ فح َُدى ِف قَ لحَبَه َو أََعده الحَقَرى لَيَ وح َباُح اْلح َو ذََكَر  الشهَديَد َنظََر فَأَبحَصرَ  َمصح

َلتح َلُه َمَوارَُدُه َفَشَرَب ََّنًََل َو َسَلَك َسَبيًَل َجَدداً َقدح َخلَ  ٍب فُ رَاٍت ُسهَ  ثَ َر َو ارحتَ َوى َمنح َعذح َتكح َهَواَت فَاسح َع َسرَابَيَل الشه
ُُموَم َإَله َهَ ًا َواَحداً ان حَفَرَد َبَه َفَخرََج َمنح َصَفَة الحعَ  ََوى َو َصاَر َمنح َمَفاتَيَح أَب حَواَب َو ََّتَلهى َمَن اْلح َل اْلح َمى َو ُمَشارََكَة أَهح

َُدى َو َمَغالَيَق أَب حَواَب الرهَدى َقدح أَبحَصَر َطرَيَقُه َو َسَلَك َسَبيَلُه َو َعَرَف َمَنارَُه َو َقَطَع َغَمارَهُ  َسَك َمَن الحُعَرى  اْلح َتمح َو اسح
ََبالَ  ثََقَها َو َمَن اْلح َسُه ّلِلَهَ ُسبحَحانَُه ِف أَرحَفَع اْلحُ َِبَوح َس َقدح َنَصَب نَ فح َتَنَها فَ ُهَو َمَن الحَيَقَْي َعَلى َمثحَل َضوحَء الشهمح ُموَر  َِبَمح

َباُح ظُُلَماٍت َكشهافُ  َلَه َمصح َيَْي ُكلَ  فَ رحٍع َإََل َأصح َداَر ُكلَ  َوارٍَد َعَليحَه َو َتصح  َمنح َإصح
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َلصَ  َلُم َقدح َأخح ُكُت فَ َيسح َهُم َو َيسح َهَماٍت َدفهاُع ُمعحَضََلٍت َدلَيُل فَ َلَواٍت يَ ُقوُل فَ يُ فح َتاُح ُمب ح َلَصُه َعَشَواٍت َمفح َتخح  ّلِلَهَ فَاسح
َسَه يَ فَ ُهَو َمنح َمَعا ََوى َعنح نَ فح ُي اْلح َلَه نَ فح َل َفَكاَن َأوهَل َعدح َسُه الحَعدح ََتَد أَرحَضَه َقدح أَلحَزَم نَ فح قه َو َدَن َديَنَه َو َأوح َصُف اْلَح

َكَن الحَكتَ  اَب َمنح زََماَمَه فَ ُهَو َقائَُدُه َو َإَماُمُه َُيُلُّ يَ عحَمُل بََه ََل يَدَُع لَلحَخْيحَ َغايًَة َإَله أَمهَها َو ََل َمَظنهًة َإَله َقَصَدَها َقدح أَمح
 .َحيحُث َحله ثَ َقُلُه َو يَ نحزَُل َحيحُث َكاَن َمنحزَلُُه 

 صف ات الفساق
ٍل َو َنَصَب لَلنه  رَاكًا َو آَخُر َقدح َتَسمهى َعاَلماً َو لَيحَس َبَه َفاق حتَ َبَس َجَهاَئَل َمنح ُجههاٍل َو َأَضالَيَل َمنح ُضَله اَس َأشح

َمُن ال َوائََه يُ ؤح قه َعَلى أَهح نهاَس َمَن الحَعظَائََم َو َمنح َحَباَئَل ُغُروٍر َو قَ وحَل ُزوٍر َقدح َْحََل الحَكَتاَب َعَلى آرَائََه َو َعَطَف اْلَح
َرَائََم يَ ُقوُل أََقُف َعنحَد الشُّبُ َهاَت َو َفيَها َوَقَع َو ي َ  َطَجَع فَالصُّورَُة ُصوَرُة يُ َهوَ ُن َكَبَْي اْلح ن ََها اضح ُقوُل أَعحَتزَُل الحَبدََع َو بَ ي ح

َُدى فَ يَ تهَبَعُه َو ََل َِبَب الحَعَمى فَ َيُصده َعنحُه َو ذَ  َياَء إَنحَساٍن َو الحَقلحُب قَ لحُب َحيَ َواٍن ََل يَ عحَرُف َِبَب اْلح َحح  .َلَك َميَ ُت اْلح

 عترة النبي
َهُبو   ََيُت َواَضَحٌة َو الحَمَناُر َمنحُصوبٌَة َفأَيحَن يُ َتاُه َبُكمح وَ فَأَيحَن َتذح َعحََلُم قَاَئَمٌة َو اْلح  َكيحَف َن َو َأَّنه تُ ؤحَفُكوَن َو اْلح
 تَ عحَمُهونَ 
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نَ  َسنَ َو بَ ي ح َق َفأَنحزَُلوُهمح ِبََحح يَن َو أَلحَسَنُة الصَ دح قَ  َو أَعحََلُم الدَ  َُة نََبيَ ُكمح َو ُهمح أَزَمهُة اْلَح  َمَنازََل الحُقرحآَن َو ُكمح َعَتح
َيَم الحَعطَاَش أَي َُّها النهاُس ُخُذوَها َعنح َخاُتََ النهَبيَ َْي  إَنهُه مَيُوُت َمنح َماَت َمنها َو لَيحَس ِبَيَ ٍت  يه وآله () صلى هللا علرَُدوُهمح ُوُروَد اْلح

قَ  َفيَما تُ نحكَ  ثَ َر اْلَح َلى َمنح بََلَي َمنها َو لَيحَس بََباٍل َفََل تَ ُقوُلوا ِبَا ََل تَ عحرَُفوَن َفَإنه َأكح َة َلُكمح َو يَ ب ح ُروَن َو اعحَذُروا َمنح ََل ُحجه
َغَر َقدح رََكزحُت َفيُكمح َرايََة اْلحَ َعَليحَه َو ُهَو َأََن أَ  َصح ََبَ َو أَت حُركح َفيُكُم الث هَقَل اْلح َكح ُتُكمح  َلَح أَعحَملح َفيُكمح َِبلث هَقَل اْلح ميَاَن َو َوقَ فح

ُتُكُم الحَمعحرُ  ِل َو فَ َرشح ُتُكُم الحَعاَفَيَة َمنح َعدح َرَاَم َو أَلحَبسح ََلَل َو اْلح وَف َمنح قَ وحِل َو َفعحَلي َو أََري حُتُكمح َكرَاَئَم َعَلى ُحُدوَد اْلَح
رَُك قَ عحَرُه الحَبَصُر َو ََل تَ تَ َغلحَغُل َإلَيحَه  تَ عحَمُلوا الرهأحَي َفيَما ََل يُدح ََلَق َمنح نَ فحَسي َفََل َتسح َخح  .الحَفَكُر اْلح

 ظن خاطئ
ن حَيا َمعحقُ  : و منها َوَها َو ََل يُ رحَفُع َعنح َحَّته َيُظنه الظهانُّ َأنه الدُّ وَلٌة َعَلى َبَِن أَُميهَة َْتحَنُحُهمح َدرهَها َو ُتورَُدُهمح َصفح

ُفَها َو َكَذَب الظهانُّ َلَذَلَك َبلح َهَي ََمهٌة َمنح َلَذيَذ الحَعيحَش يَ َتَطعهمُ  ُطَها َو ََل َسي ح ُمهَة َسوح ا َُجحَلًة وََّنَا بُ رحَهًة ُُثه يَ لحَفظُوَّنََ َهَذَه اْلح
. 
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 :له ) عليه السالم ( و فيها بيان لألسباب التي تهلك الناس    و من خطبة  -88
ٍر َقطُّ إَ  َصمح َجبهارَي َدهح َُمَم َإَله بَ عحَد أَزحٍل أَمها بَ عحُد َفَإنه اّلِلهَ َلَح يَ قح َله بَ عحَد َْتحَهيٍل َو َرَخاٍء َو َلَح َُيحَُبح َعظحَم َأَحٍد َمَن اْلح

بَ رحُُتح َمنح َخطحٍب ُمعحَتََبٌ َو َما ُكلُّ َذي قَ لحبٍ  َتدح بَ لحُتمح َمنح َعتحٍب َو َما اسح تَ قح بََلَبيٍب َو ََل ُكلُّ َذي  َو َبََلٍء َو ِف ُدوَن َما اسح
تَ ََسح  ََلَف ُحَجَجَها ِف ٍع َبَسَميٍع َو ََل ُكلُّ ََنَظٍر بََبَصٍْي فَ َيا َعَجبًا َو َما ِلَ ََل َأعحَجُب َمنح َخطََإ َهَذَه الحَفَرَق َعَلى اخح

َمُنوَن َبَغيحٍب َو ََل  َتُدوَن َبَعَمَل َوَصيٍ  َو ََل يُ ؤح يََعفُّوَن َعنح َعيحٍب يَ عحَمُلوَن ِف  َديَنَها ََل يَ قحَتصُّوَن أَثَ َر َنَبٍ  َو ََل يَ قح
زَ  ُعُهمح ِف الحُمعحَضََلَت َإََل الشُّبُ َهاَت َو َيَسْيُوَن ِف الشهَهَواَت الحَمعحُروُف َفيَهمح َما َعَرُفوا َو الحُمنحَكُر َعنحَدُهمح َما أَنحَكُروا َمفح

َها َفيَما يَ َرى َبُعًرى ثََقاٍت أَن حُفَسَهمح َو تَ عحوَيُلُهمح ِف الحُمَهمهاَت َعَلى آرَائَ  َسَه َقدح َأَخَذ َمن ح ُهمح َإَماُم نَ فح َهمح َكَأنه ُكله امحرٍَئ َمن ح
َباٍب َُمحَكَماٍت   .َو َأسح

و من خطبة له ) عليه السالم ( في الرسول األعظم صلى اّلله عليه و آله و بالغ اإلمام عنه    -89
: 

ٍَة مَ  َُممَ أَرحَسَلُه َعَلى َحَْي َفَتح َعٍة َمَن اْلح  َن الرُُّسَل َو ُطوَل َهجح
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ن حَيا َكاَسَفةُ  ُُروَب َو الدُّ ُُموَر َو تَ َلظٍ  َمَن اْلح َفَراٍر َو اعحَتزَاٍم َمَن الحَفَْتَ َو انحَتَشاٍر َمَن اْلح  النُّوَر ظَاَهَرُة الحُغُروَر َعَلى َحَْي اصح
َُدى َو َظَهَرتح أَعحََلُم الره  َلَها َمنح َوَرَقَها َو َإََيٍس َمنح َِثَرََها َو اغحوَرَاٍر َمنح َمائََها َقدح َدَرَستح َمَناُر اْلح َمٌة َْلَهح َدى َفَهَي ُمَتَجهَ 

َه طَالََبَها َِثَرُ  َوحُف َو َدََثُرَها السهيحُف. َفاعحَتَبُوا َعَباَد اّلِلهَ َو اَعاَبَسٌة ِف َوجح َيَفُة َو َشَعاُرَها اْلح َنُة َو َطَعاُمَها اْلح ذحُكُروا َها الحَفت ح
رَي َما تَ َقاَدَمتح َبُكمح  َها َمَُاَسُبوَن َو َلَعمح َواُنُكمح َِبَا ُمرحَِتَُنوَن َو َعَلي ح  َو ََل َِبَُم الحُعُهوُد َو ََل َخَلتح تَيَك الهَِت آَِبؤُُكمح َو َإخح

ََلَِبَمح بَ  ُتمح ِف َأصح َم ُكن ح َم َمنح يَ وح َقاُب َو الحُقُروُن َو َما أَن حُتُم الحيَ وح َحح نَ ُهُم اْلح َنُكمح َو بَ ي ح َبَعيٍد. َو اّلِلهَ َما َأَسحََعُكُم الرهُسوُل َفيَما بَ ي ح
َمُعكُ  َبحَصاُر َو ََل ُجَعَلتح َشيحئاً َإَله َو َها َأََن َذا ُمسح َمحَس َو ََل ُشقهتح َْلُُم اْلح َاَعُكمح َِبْلح َم َبُدوَن َأَسح َاُعُكُم الحيَ وح ُموُه َو َما َأَسح

َفحَئَدُة ِف َذَلَك الزهَماَن َإَله َو َقدح أُعحَطيُتمح َمث حَلَها ِف َهَذا الزهَماَن َو َو اّلِلهَ َما ُبصَ رح  عحَدُهمح َشيحئًا َجَهُلوُه َو ََل ُُتح ب َ َْلُُم اْلح
واً َبطَاَُّنَا َفََل يَ ُغرهنهكُ  َفيُتمح َبَه َو ُحرَُموُه َو َلَقدح نَ َزَلتح َبُكُم الحَبَليهُة َجاَئًَل َخطَاُمَها رَخح َا ُأصح ُل الحُغُروَر فََإُنه َبَح َفيَه أَهح مح َما َأصح

 .ُهَو َظلٌّ ََمحُدوٌد َإََل َأَجٍل َمعحُدوٍد 

له ) عليه السالم ( و تشتمل على قدم الخالق و عظم مخلوق اته، و يختمها    و من خطبة  -90
 :بالوعظ  

َاَلَق َمنح َغْيحَ َروَيهةٍ  يٍَة َو اْلح ُد ّلِلَهَ الحَمعحُروَف َمنح َغْيحَ ُرؤح َمح  اْلح

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (123)صفحة : ............  http://www.islam4u.com........... مركز االشعاع االسالمي .... هنج البالغة : 

 َِبحٌر َساٍج َو ََل َجَبٌل الهَذي َلَح يَ َزلح قَاَئمًا َدائَمًا َإذح ََل ََسَاٌء َذاُت أَب حَراٍج َو ََل ُحُجٌب َذاُت َإرحََتٍج َو ََل لَيحٌل َداٍج َو ََل 
َلحَق ُذو َفَجاٍج َو ََل َفجٌّ ُذو اعحوََجاٍج َو ََل أَرحٌض َذاُت َمَهاٍد َو ََل  َلحَق َو َوارَثُُه َو َإَلُه اْلح َتدَُع اْلح َخلحٌق ُذو اعحَتَماٍد َذَلَك ُمب ح

ُس َو الحَقَمُر َدائََباَن ِف َمرحَضاتََه ي ُبحَلَياَن ُكله َجَديٍد َو يُ َقر ََِبَن ُكله بََعيٍد َقسَ  َصى آََثَرُهمح َو َو رَازَقُُه َو الشهمح َم أَرحزَاقَ ُهمح َو َأحح
تَ َقرهُهمح َو مُ أَعحمَ  ُيَنَهمح َو َما َُّتحَفي ُصُدوُرُهمح َمَن الضهَمَْي َو ُمسح َرحَحاَم َو اَْلُمح َو َعَدَد أَن حُفَسَهمح َو َخائََنَة أَعح َدَعُهمح َمَن اْلح تَ وح سح

َمُتُه َعَلى أَ  َتدهتح نَقح لََيائََه ِف الظُُّهوَر َإََل َأنح تَ ت ََناَهى َِبَُم الحَغاََيُت ُهَو الهَذي اشح َُتُه َْلَوح ََتَه َو اتهَسَعتح َرْحح عحَدائََه ِف َسَعَة َرْحح
َمَتَه قَاَهُر َمنح َعازهُه َو ُمَدمَ ُر َمنح َشاقهُه َو ُمَذلُّ َمنح ََنَواُه َو َغاَلُب َمنح َعاَداُه َمنح ت َ  َة نَقح َل َعَليحَه َكَفاُه َو َمنح َسأََلُه َشده وَكه

ا َمنح قَ بحَل َأنح َمنح أَق حَرَضُه َقَضاُه َو َمنح َشَكَرُه َجَزاُه َعَباَد اّلِلهَ زَنُوا أَن حُفَسُكمح َمنح قَ بحَل َأنح ُتوزَنُوا َو َحاَسُبوهَ  أَعحطَاُه وَ 
َياَق َو اعحَلُموا أَنهُه  ََناَق َو ان حَقاُدوا قَ بحَل ُعنحَف السَ  َسَه َحَّته َيُكوَن َلُه َُتَاَسُبوا َو تَ نَ فهُسوا قَ بحَل َضيَق اْلح َمنح َلَح يُ َعنح َعَلى نَ فح

ََها ََل زَاَجٌر َو ََل َواَعٌظ  َها َواَعٌظ َو زَاَجٌر َلَح َيُكنح َلُه َمنح َغْيح  .َمن ح
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له ) عليه السالم ( تعرف بخطبة األشباح و هي من جالئل خطبه ) عليه السالم    و من خطبة  -91
 ): 

َعَدُة بحُن َصَدَقَة َعَن الصهاَدَق َجعحَفَر بحَن َمَُمهٍد   ُطحَبَة  ) عليه السالم (َرَوى َمسح َمَنَْي َِبََذَه اْلح أَنهُه َقاَل َخَطَب أََمُْي الحُمؤح
َمَنَْي َصفح لََنا َرب هَنا َمثحَل َما نَ َراُه َعَياَنً لَنَ زح َعَلى َمنحََبَ الحُكوَفَة وَ  َداَد َلُه ُحب اً َو َبَه  َذَلَك َأنه َرُجًَل َأََتُه فَ َقاَل َلُه ََي أََمَْي الحُمؤح

لَ  َجُد َِبَهح َتَمَع النهاُس َحَّته َغصه الحَمسح َه َفَصَعَد الحَمنحََبَ َو ُهَو ُمغحَضٌب ُمتَ َغْيَ ُ َمعحرََفًة فَ َغَضَب َو ََنَدى الصهََلَة َجاَمَعًة فَاجح
 :ُُثه َقاَل  ) صلى هللا عليه وآله (اللهوحَن َفَحَمَد اّلِلهَ َو أَثحََن َعَليحَه َو َصلهى َعَلى النهَبَ  

 وصف اّلله تعالى
دَ  ُُموُد َو ََل ُيكح ُد ّلِلَهَ الهَذي ََل يََفرُُه الحَمنحُع َو اْلح َمح َتَقٌص َسَواُه َو ُكلُّ َماَنٍع اْلح ُوُد َإذح ُكلُّ ُمعحٍط ُمن ح عحطَاُء َو اْلح يَه اْلحَ

ََلَئُق ضَ  ُموٌم َما َخََلُه َو ُهَو الحَمنهاُن َبَفَوائََد النَ َعَم َو َعَوائََد الحَمزَيَد َو الحَقَسَم َعَيالُُه اْلَح َر أَق حَواَِتُمح َو َمذح َمَن أَرحزَاقَ ُهمح َو َقده
أَ  َوَد َمنحُه ِبَا َلَح ُيسح َوهُل الهَذي َلَح َيُكنح َلُه قَ بحٌل ََّنََج َسَبيَل الرهاَغَبَْي َإلَيحَه َو الطهالََبَْي َما َلَديحَه َو َليحَس ِبَا ُسَئَل ِبََجح لح اْلح

َخُر الهَذي لَيحسَ فَ َيُكوَن َشيح  َلُه َو اْلح رََكُه ٌء ب َ لُه بَ عحٌد فَ َيُكوَن َشيح  ٌء قَ ب ح َبحَصاَر َعنح َأنح تَ َناَلُه َأوح تُدح عحَدُه َو الرهادَُع أَََنَسيه اْلح
َاُل َو ََل َكاَن ِف َمَكاٍن فَ َيُجوَز َعَليحَه اََلنحَتَقاُل َو َلوح  َتَلَف َمنحُه اْلح ٌر فَ َيخح تَ َلَف َعَليحَه َدهح َوَهَب َما تَ نَ فهَستح َعنحُه َما اخح

ََبالَ  رَ  َو َحَصيَد الحَمرحجَ َمَعاَدُن اْلح َياَن َو ن ُثَاَرَة الدُّ َ َو الحَعقح َداُف الحَبَحاَر َمنح َفَلزَ  اللَُّجْيح اَن َما أَث هَر  َو َضَحَكتح َعنحُه َأصح
َن حَعامَ   َذَلَك ِف ُجوَدَه َو ََل أَن حَفَد َسَعَة َما َعنحَدُه َو َلَكاَن َعنحَدُه َمنح َذَخائََر اْلح
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ائََلَْي َو ََل يُ بحَخُلُه إَ  ََواُد الهَذي ََل َيَغيُضُه ُسَؤاُل السه َََنَم َْلَنهُه اْلح َْي َما ََل تُ نحَفُدُه َمطَاَلُب اْلح َاُح الحُمَلحَ   .ْلح

 قرآنصف اته تعالى في ال
َتَضئح بَُنوَر َهَدايََتهَ   َو َما َكلهَفَك الشهيحطَاُن فَانحظُرح أَي َُّها السهاَئُل َفَما َدلهَك الحُقرحآُن َعَليحَه َمنح َصَفَتَه فَائ حَتمه بََه َو اسح

َُدى أَثَ رُُه َفَكلح َعلحَمُه َإََل اّلِلهَ   عليه وآله () صلى هللاَعلحَمُه َمها لَيحَس ِف الحَكَتاَب َعَليحَك فَ رحُضُه َو ََل ِف ُسنهَة النهَبَ   َة اْلح َو أَئَمه
تَ َهى َحقَ  اّلِلهَ َعَليحَك َو اعحَلمح َأنه الرهاَسَخَْي ِف الحَعلحَم ُهُم الهَذيَن أَغحنَ  اُهمح َعَن اقحَتَحاَم السَُّدَد ُسبحَحانَُه َفَإنه َذَلَك ُمن ح

ُروبََة ُدوَن ا ُ تَ َعاََل اعحَتَافَ هُ الحَمضح ُجوَب َفَمَدَح اّلِله َلَة َما َجَهُلوا تَ فحَسْيَُه َمَن الحَغيحَب الحَمحح ق حرَاُر َِبُمح َز َعنح لحغُُيوَب اْلحَ مح َِبلحَعجح
ثَ  ُهُم الحَبحح َق َفيَما َلَح ُيَكلَ فح َعنح ُكنحَهَه ُرُسوخاً َفاق حَتَصرح َعَلى َذَلَك َو ََل  تَ َناُوَل َما َلَح ُيَُيُطوا َبَه َعلحماً َو ََسهى تَ رحَكُهُم الت هَعمُّ

َاَلَكَْي ُهَو الحَقاَدُر الهَذي َإَذا ارحْتََ  َلَك فَ َتُكوَن َمَن اْلح َر َعقح رح َعَظَمَة اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َعَلى َقدح َقَطَع تُ َقدَ  رََك ُمن ح َهاُم لَُتدح َوح َت اْلح
ُر الح  رَتََه َو َحاَوَل الحَفكح َه ُمََبهأُ َمنح َخَطرَاَت الحَوَساَوَس َأنح يَ َقَع َعَليحَه ِف َعَميَقاَت ُغُيوَب َمَلُكوتََه َو تَ َوْلهََت الحُقُلوُب َإَليح ُقدح

ُلُغُه الصَ َفاُت لَتَ َناُوَل َعلحمَ  رََي ِف َكيحَفيهَة َصَفاتََه َو َغَمَضتح َمَداَخُل الحُعُقوَل ِف َحيحُث ََل تَ ب ح اتََه َرَدَعَها َو َهَي ذَ  لََتجح
 ََتُوُب َمَهاَوَي ُسَدَف الحُغُيوَب ُمَتَخلَ َصًة َإلَيحَه ُسبحَحانَهُ 
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َديَر فَ َرَجَعتح َإذح ُجَبَهتح ُمعحََتََفًة َِبَنهُه ََل ي َُنالُ  َت َخاَطَرٌة َمنح تَ قح  َِبَوحَر اََلعحَتَساَف ُكنحُه َمعحرَفََتَه َو ََل ََّتحطُُر بََباَل أُوِل الرهَوَيه
َتَذى َعَليحَه َمنح َخاَلقٍ  َداٍر احح تَ ثَ َلُه َو ََل َمقح َلحَق َعَلى َغْيحَ َمثَاٍل امح َلُه َو أََراََن  َمعحُبوٍد َكانَ  َجََلَل َعزهتَه الهَذي اب حَتدََع اْلح قَ ب ح

َلحَق َإََل َأنح  َاَجَة َمَن اْلح َمَتَه َو اعحَتَاَف اْلح رَتََه َو َعَجاَئَب َما َنَطَقتح َبَه آََثُر َحكح يَُقيَمَها ِبََساَك قُ وهتََه َما  َمنح َمَلُكوَت ُقدح
َة َلُه َعَلى َمعحرَفََتَه َفَظَهرَ  َطَراَر َقَياَم اْلحُجه َمَتَه َفَصاَر ُكلُّ َما َدلهَنا َِبضح َعَتَه َو أَعحََلُم َحكح َها آََثُر َصن ح َدثَ ت ح َت الحَبَداَئُع الهَِت َأحح

َبَْي ََنَطَقٌة َو َدََللَُتُه عَ  ُتُه َِبلتهدح ًة َلُه َو َدلَيًَل َعَليحَه َو َإنح َكاَن َخلحقًا َصاَمتاً َفُحجه َهُد َأنه َلى الحُمبحدََع قَاَئَمٌة فََأشح َخَلَق ُحجه
َمَتَك َلَح  َبَْي َحكح َتَجَبَة لََتدح يَ عحَقدح َغيحَب َضَمْيََه َعَلى َمنح َشب هَهَك بَتَ َبايَُن أَعحَضاَء َخلحَقَك َو َتََلُحَم َحَقاَق َمَفاَصَلَهُم الحُمحح

ُبوَعَْي َإذح يَ ُقوُلوَن ََتّلِلهَ َإنح ُكنها  َمعحرَفََتَك َو َلَح ي َُباَشرح قَ لحَبُه الحَيَقُْي َِبَنهُه ََل َنده َلَك َو َكأَنههُ  َمعح َتََبَُّؤ التهاَبَعَْي َمَن الحَمت ح َلَح َيسح
َناَمَهمح َو ْنََ  ُلوَقَْي َلَفي َضَلٍل ُمَبٍْي َإذح ُنَسو َيُكمح بََربَ  الحعاَلَمَْي َكَذَب الحَعاَدُلوَن َبَك َإذح َشب هُهوَك ِبََصح ُلوَك َحلحَيَة الحَمخح

َتَلَفَة الحُقوَ ِبََ  َلحَقَة الحُمخح ُروَك َعَلى اْلح َهُد َأنه وحَهاَمَهمح َو َجزهُءوَك ََتحزََئَة الحُمَجسهَماَت َِبََواَطرََهمح َو َقده ى َبَقرَاَئَح ُعُقوَْلَمح َو َأشح
 ا تَ نَ زهَلتح بََه َُمحَكَماُت آََيَتَك َو َنَطَقتح َعنحهُ ٍء َمنح َخلحَقَك فَ َقدح َعَدَل َبَك َو الحَعاَدُل َبَك َكاَفٌر ِبََ َمنح َساَواَك َبَشيح 
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َت  َشَواَهُد ُحَجَج بَ يَ َناَتَك َو َإنهَك أَنحَت اّلِلهُ الهَذي َلَح تَ ت ََناَه ِف الحُعُقولَ  رََها ُمَكيهفًا َو ََل ِف َرَوَيه فَ َتُكوَن ِف َمَهبَ  َفكح
 .َخَواَطرََها فَ َتُكوَن ََمحُدوداً ُمَصرهفاً 

َهَتَه فَ َلمح يَ تَ َعده ُحدُ  و منها : َهُه َلوَجح َبْيَُه َو َوجه َديَرُه َو َدب هَرُه َفَألحَطَف َتدح َكَم تَ قح َر َما َخَلَق َفَأحح لََتَه َو َلَح وَد َمنحزَ َقده
َتصحَعبح َإذح أَُمَر َِبلحُمَضيَ  َعَلى َإرَاَدتََه َفَكيحَف َو َإُنهَ  ُُموُر َعنح َمَشيَئَتَه يَ قحُصرح ُدوَن اََلنحَتَهاَء َإََل َغايََتَه َو َلَح َيسح ا َصَدَرَت اْلح

َها وَ  ٍر آَل َإلَي ح َياَء َبََل َروَيهَة َفكح َشح َناَف اْلح َها َو ََل ََتحرَبٍَة أََفاَدَها َمنح َحَواَدَث الحُمنحَشُئ َأصح َمَر َعَلي ح  ََل َقَرَُيَة َغرَيَزٍة َأضح
رََه َو أَذحَعَن َلطَاَعَتهَ  ُُموَر فَ َتمه َخلحُقُه َِبَمح ُهوَر َو ََل َشرَيٍك أََعانَُه َعَلى ابحَتَداَع َعَجاَئَب اْلح َو َأَجاَب َإََل َدعحَوتََه َلَح  الدُّ

َياَء أََوَدَها َو ََّنََج ُحُدوَدَها َو ََل يَ عحَتََ  َشح َئ َفَأَقاَم َمَن اْلح َ ُمَتَضادَ َها ضح ُدونَُه َريحُث الحُمبحَطَئ َو ََل َأََنُة الحُمتَ َلكَ  َرتََه َبْيح َءَم َبُقدح
ُُدوَد َو اْلحَ  َناسًا ُُمحَتَلَفاٍت ِف اْلح َباَب قَ َرائََنَها َو فَ رهقَ َها َأجح َكَم َو َوَصَل َأسح َئاَت َبَداََي َخََلَئَق َأحح َي ح قحَداَر َو الحَغَرائََز َو اْلح

َعَها َو َفطََرَها َعَلى َما أَرَاَد َو اب حَتَدَعَها   .ُصن ح

 و منها في صفة السماء
 َو َنَظَم َبََل تَ عحَليٍق َرَهَواَت فُ َرَجَها َو ََلَحَم ُصُدوَع انحَفرَاَجَها
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رََه َو الصهاَعَديَن َِبَعحَماَل َخلحَقَه ُحُزونَ  َ أَزحَواَجَها َو َذلهَل لَلحَهاَبَطَْي ِبََمح نَ َها َو َبْيح َة َمعحرَاَجَها َو ََنَداَها بَ عحَد َإذح َو َوشهَج بَ ي ح
َراَجَها َو فَ َتَق بَ عحَد اََلرحتََتاَق َصَواَمَت أَب حَواَِبَا َو أَقَاَم َرَصدًا َمَن الشُُّهَب الث ه َهَي ُدَخاٌن  َواَقَب َعَلى َفالحَتَحَمتح ُعَرى َأشح

َلَمةً  َتسح ََواَء َِبَيحَدَه َو أََمَرَها َأنح َتَقَف ُمسح َسَكَها َمنح َأنح ُْتُوَر ِف َخرحَق اْلح رََه َو َجَعَل َِشحَسَها آيًَة ُمبحَصَرًة  نََقاَِبَا َو أَمح َْلَمح
ََُهَا  َر َسْيح َراَُهَا ِف َمَناَقَل ََمحَراَُهَا َو َقده َ اللهيحَل َو لَنَ َهارََها َو َقَمَرَها آيًَة ََمحُحوهًة َمنح لَيحَلَها َو َأجح ِف َمَدارََج َدَرَجَهَما لَُيَميَ َز َبْيح

َساُب ِبََقاَديرَََهَا ُُثه َعلهَق ِف َجو ََها فَ َلَكَها َو ََنَط َِبَا زَين َتَ َها َمنح الن هَهاَر َِبََما َو لَ  َنَْي َو اْلَح  َخَفيهاَت يُ عحَلَم َعَدُد السَ 
رَاَها َعَلى أَذح  َع بَثَ َواَقَب ُشُهَبَها َو َأجح ََتََقي السهمح َخْيََها َمنح ثَ َباَت ََثبََتَها َدرَارَيَ َها َو َمَصابَيَح َكَواَكَبَها َو َرَمى ُمسح ََلَل َتسح

 .َو َمَسَْي َسائَرََها َو ُهُبوَطَها َو ُصُعوَدَها َو ُْنُوَسَها َو ُسُعوَدَها 

 و منها في صفة المالئكة
َعحَلى َمنح َمَلُكوتََه َخلحقًا  َكاَن ََسَاَواتََه َو َعَماَرَة الصهَفيَح اْلح سح بََديعًا َمنح َمََلَئَكَتَه َو َمََلَ َِبَمح ُُثه َخَلَق ُسبحَحانَُه ْلََ

ُهمح  َ َفَجَواَت تَلحَك الحُفُروَج َزَجُل الحُمَسبَ َحَْي َمن ح َوائََها َو َبْيح ِف َحظَائََر الحُقُدَس َو  فُ ُروَج َفَجاَجَها َو َحَشا َِبَمح فُ ُتوَق َأجح
 ُسَُتَاَت اْلحُُجبَ 
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َبح  َاُع ُسُبَحاُت نُوٍر تَ رحدَُع اْلح ََسح َتكُّ َمنحُه اْلح َد َو َورَاَء َذَلَك الرهَجيَج الهَذي َتسح َصاَر َعنح بُ ُلوَغَها فَ َتَقُف َو ُسرَاَدقَاَت الحَمجح
َنَحٍة ُتَسبَ ُح َجََلَل َعزهتََه َل َخاَسَئًة َعَلى ُحُدوَدَها. َو أَنحشَ  َأُهمح َعَلى ُصَوٍر ُُمحَتَلَفاٍت َو أَقحَداٍر ُمتَ َفاَوََتٍت أُوِل َأجح

ُمح ََيحُلُقوَن َشيحئاً َمَعُه َمها ان حَفَرَد  ُعوَن أَّنه َلحَق َمنح ُصنحَعَه َو ََل يَده َتَحُلوَن َما َظَهَر ِف اْلح َبُقوَنُه بََه َبلح َعباٌد مُ يَ ن ح َرُموَن َل َيسح كح
َيَه َو َْحهَلهُ  ََمانََة َعَلى َوحح َل اْلح ُ َفيَما ُهَناَلَك أَهح رََه يَ عحَمُلوَن َجَعَلُهُم اّلِله رََه َو ََّنحَيَه َِبلحَقوحَل َو ُهمح َِبَمح مح َإََل الحُمرحَسَلَْي َوَدائََع أَمح

بُ َهاَت َفَما مَ  َعَر قُ ُلوَِبُمح تَ َواُضَع َو َعَصَمُهمح َمنح رَيحَب الشُّ ُهمح َبَفَواَئَد الحَمُعونََة َو َأشح ُهمح َزائٌَغ َعنح َسَبيَل َمرحَضاتََه َو أََمده ن ح
َباَت السهَكيَنَة َو فَ َتَح َْلُمح أَب حَواًِب ُذُلًَل َإََل َْتَاَجيَدَه َو َنَصَب َْلُمح َمَنارًا َواَضَحًة َعَلى أَعحََل  َلَح تُ ثحَقلحُهمح َم تَ وحَحيَدَه َإخح

َم َو َلَح تَ رحَم الشُُّكوُك بَنَ َوازََعَها َعزميَ  ََيه ََثَم َو َلَح تَ رحَتََلحُهمح ُعَقُب اللهَياِل َو اْلح َة َإميَاَّنََمح َو َلَح تَ عحََتََك الظُُّنوُن َعَلى ُمؤحَصرَاُت اْلح
َحَن فَ  َُة َما ََلَق َمنح َمعحرَفََتَه َبَضَمائَرََهمح َو َما َسَكَن َمَعاَقَد يََقيَنَهمح َو ََل َقَدَحتح قَاَدَحُة اْلحَ ْيح ُهُم اْلَح نَ ُهمح َو ََل َسَلب َت ح يَما بَ ي ح

ََتََع َبَريحنَ  َبَة َجََللََتَه ِف أَث حَناَء ُصُدورََهمح َو َلَح َتطحَمعح َفيَهُم الحَوَساَوُس فَ تَ قح رََهمح َو َمنح َعَظَمَتَه َو َهي ح ُهمح َمنح ُهَو َها َعَلى َفكح َمن ح
 ِف َخلحَق الحَغَمامَ 
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ُهمح َمنح َقدح َخَرقَ  َي حَهَم َو َمن ح ََة الظهََلَم اْلح َخ َو ِف َقَتح ََباَل الشُّمه َلى َفَهَي الدَُّّلَه َو ِف َعَظَم اْلح َرحَض السُّفح تح أَقحَداُمُهمح َُّتُوَم اْلح
ََواَء َو ََتحتَ َها رَيٌح َهفهاَفٌة ََتحَبُسَها َعَلى َحيحُث ان حتَ َهتح َمنَ  ُُدوَد الحُمتَ َناَهَيَة َقَد  َكرَاََيٍت بَيٍض َقدح نَ َفَذتح ِف َُمَاَرَق اْلح اْلح

َغاُل َعَباَدتََه َو  ُهمح َأشح َرَغت ح تَ فح يَقاُن بََه َإََل الحَوَلَه َإلَيحَه َو َلَح اسح َ َمعحرَفََتَه َو َقَطَعُهُم اْلحَ نَ ُهمح َو َبْيح ميَاَن بَ ي ح  َوَصَلتح َحَقاَئُق اْلحَ
ََه َقدح َذاُقوا َحََلَوَة َمعحرَفََتَه َو َشرَبُوا َِبلحَكأحَس ال وَيهَة َمنح ََمَبهَتَه َو َْتَكهَنتح َمنح ره َُتَاَوزح َرَغَباُِتُمح َما َعنحَدُه َإََل َما َعنحَد َغْيح

َبَة َإلَيحَه َمادهَة َتَضرَُّعَهمح َو ََل ُسَويحَداَء قُ ُلوَِبَمح َوَشيَجُة َخيَفَتَه َفَحنَ وحا َبطُوَل الطهاَعَة اعحَتَداَل ُظُهورََهمح َو َلَح ي ُنحَفدح طُوُل الرهغح 
ُهمح َعَظيُم الزُّلحَفَة رَ  َتَكاَنُة َأطحَلَق َعن ح ُهمح َو ََل تَ رََكتح َْلُُم اسح َثُروا َما َسَلَف َمن ح َتكح عحَجاُب فَ َيسح َبَق ُخُشوَعَهمح َو َلَح يَ تَ َوْلهُُم اْلحَ

ََلَل َنَصيباً ِف تَ عحَظيَم َحَسَناِتََمح َو َلَح ََتحَر الحَفََتَاُت َفيَهمح َعَلى طُوَل ُدُءوَِبَمح َو َلَح َتَغضح  اُِتُمح فَ ُيَخاَلُفوا َعنح َرَجاَء َرَغبَ اْلحَجح
َقَطَع َِبَمح  َغاُل فَ تَ ن ح َشح ُهُم اْلح َواُِتُمح َو َلَح َرِبَ َمح َو َلَح َتََفه َلطُوَل الحُمَناَجاَة َأَسََلُت أَلحَسَنَتَهمح َو ََل َمَلَكت ح َُؤاَر َإلَيحَه َأصح َس اْلح

َهمح َبََلَدُة ََّتحَتَلفح ِف َمَقاَوَم الطهاَعَة َمَناَكبُ ُهمح وَ   َلَح يَ ث حُنوا َإََل رَاَحَة الت هقحَصَْي ِف أَمحرََه رَقَاَِبُمح. َو ََل تَ عحُدو َعَلى َعزميََة َجدَ 
َتَضُل ِف ََهََمَهمح َخَدائَُع الشهَهَواَت َقدَ   الحَغَفََلَت َو ََل تَ ن ح
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ُلوَقَْي بََرغح  َلحَق َإََل الحَمخح َم َفاقََتَهمح َو مَيهُموُه َعنحَد انحَقطَاَع اْلح َطُعوَن أََمَد َغايََة َعَباَدَتَه اَّتهَُذوا َذا الحَعرحَش َذَخْيًَة لَيَ وح َبَتَهمح ََل يَ قح
َتارُ  َتهح َقَطعح  َو ََل يَ رحَجُع َِبَُم اََلسح َقَطَعٍة َمنح َرَجائََه َو َُمَافََتَه َلَح تَ ن ح َباُب بَُلُزوَم طَاَعَتَه َإَله َإََل َمَواده َمنح قُ ُلوَِبَمح َغْيحَ ُمن ح َأسح

تَ  ثَُروا َوَشيَك السهعحَي َعَلى اجح َطحَماُع فَ يُ ؤح َهمح َو َلَح ََتحَسرحُهُم اْلح ُهمح فَ يَ ُنوا ِف َجدَ  ت َعحَظُموا َما َمَضى الشهَفَقَة َمن ح َهاَدَهمح َلَح َيسح
ُهمح َشَفَقاَت َوَجَلَهمح َو َلَح ََيحَتَلُفوا ِف رَ  تَ عحَظُموا َذَلَك لََنَسَخ الرهَجاُء َمن ح َواَذ الشهيحطَاَن َمنح أَعحَماَْلَمح َو َلَو اسح َتحح ِبَ َمح َِبسح

َياُف َعَليحَهمح َو َلَح يُ َفر َق حُهمح ُسوُء الت هَقاُطَع َو  ُهمح َأخح ُهمح َمَصاَرُف الر ََيَب َو ََل اق حَتَسَمت ح ُهمح َغلُّ التهَحاُسَد َو ََل َتَشعهبَ ت ح ََل تَ َوَله
ُهمح َمنح رَب حَقَتَه َزيحٌغ َو ََل ُعُدوٌل َو ََل َوًَّن َو ََل فُ ُتوٌر َو لَيح  َمَم فَ ُهمح ُأَسرَاُء َإميَاٍن َلَح يَ ُفكه لسهَماَء َموحَضُع َس ِف َأطحَباَق ااْلَح

اُد َعزهُة َرِبَ َمح ِف قُ ُلوَِبَمح َإَهاٍب َإَله َو َعَليحَه َمَلٌك َساَجٌد َأوح َساٍع َحاَفٌد يَ زحَداُدوَن َعَلى طُوَل الطهاَعَة بََرِبَ َمح َعلحمًا َو تَ زحدَ 
 .َعَظماً 

 و منها في صفة األرض و دحوها على الماء
َرحَض َعَلى مَ  َطَفُق ُمتَ َقاَذفَاُت َكَبَس اْلح َواَجَها َو َتصح َحَلٍة َو ْلََُج َِبَاٍر زَاَخَرٍة تَ لحَتَطُم َأَواَذيُّ أَمح تَ فح َواٍج ُمسح وحَر أَمح

يحُج ارحْتَائََه َإذح َسَكَن هَ  أَث حَباَجَها َو تَ رحُغو زََبدًا َكالحُفُحوَل َعنحَد َهَياَجَها َفَخَضَع ََجَاُح الحَماَء الحُمَتََلَطَم لََثَقَل َْححَلَها وَ 
 َوَطئَ تحهُ 
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َواَجَه  َطَخاَب أَمح َبَح بَ عحَد اصح َذًَي َإذح َْتَعهَكتح َعَليحَه َبَكَواَهَلَها فََأصح َتخح َساَجيًا َمقحُهورًا َو ِف َحَكَمَة َبَكلحَكَلَها َو َذله ُمسح
ُحوهًة ِف ْلُهَة تَ يهارََه َو َردهتح َمنح ََنحَوَة َِبحوََه َو اعح  َرحُض َمدح َقادًا َأَسْيًا َو َسَكَنَت اْلح َتََلئََه َو ُِشُوَخ أَنحَفَه َو َُسُوَ  الذُّلَ  ُمن ح

َهَمَد بَ عحَد نَ َزقَاتََه َو لََبَد بَ عحَد زَيَ َفاَن َوثَ َباتََه فَ َلمها َسَكَن َهيحُج الحَماَء َمنح ََتحَت ُغَلَوائََه َو َكَعَمتحُه َعَلى َكظهَة َجرحيََتَه ف َ 
َر يَ َنابَيَع الحُعُيوَن َمنح َعرَا َتاَفَها َفجه ََباَل الشُّمهَخ الحُبذهَخ َعَلى َأكح َناَفَها َو َْححَل َشَواَهَق اْلح رهقَ َها ِف ُسُهوَب َنَْي أُنُوَفَها َو ف َ َأكح

َل َحرََكاَِتَا َِبلرهاَسَياَت َمنح َجََلَميَدَها َو َذَواَت الشهَناَخيَب الشُّمَ  َمنح صَ  َياَخيَدَها َفَسَكَنتح بَيَدَها َو َأَخاَديَدَها َو َعده
ََباَل ِف َقَطَع أََدمَيَها َو تَ َغلحُغَلَها ُمَتَسر َ  ََرَضَْي َمَن الحَمَيَداَن لَُرُسوَب اْلح بًَة ِف َجوحَِبَت َخَياَشيَمَها َو رُُكوَِبَا أَعحَناَق ُسُهوَل اْلح

َها رََج َإلَي ح ََواَء ُمت ََنسهمًا َلَساَكَنَها َو َأخح ن ََها َو أََعده اْلح َوَ  َو بَ ي ح َ اْلح َلَها َعَلى َْتَاَم َمرَاَفَقَها ُُثه َلَح  َو َجَراثَيَمَها َو َفَسَح َبْيح أَهح
َاَر َذرَيَعًة َإََل يَدَ  ََّنح ُد َجَداَوُل اْلح ُصُر َمَياُه الحُعُيوَن َعنح َرَوابَيَها َو ََل َتََ َرحَض الهَِت تَ قح  بُ ُلوَغَها َحَّته أَنحَشَأ َْلَا ََنَشَئَة عح ُجُرَز اْلح

رَُج نَ َباَِتَا أَلهَف َغَماَمَها بَ عحَد افحَتََ  َتخح  اَق ُلَمَعَه َو تَ َبايَُن قَ َزَعَه َحَّته َإَذا َْتَخهَضتح ْلُهةُ َسَحاٍب َُتحَيي َمَواَِتَا َو َتسح
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ًا ُمَتَدارَكًا َقدح الحُمزحَن َفيَه َو الحَتَمَع بَ رحقُُه ِف ُكَفَفَه َو َلَح يَ َنمح َوَميُضُه ِف َكن َهح  َوَر َرَِبَبَه َو ُمََتَاَكَم َسَحاَبَه أَرحَسَلُه َسح 
ا أَلحَقَت السهَحاُب بَ رحَك َبَوان َ  َُنوُب َدَرَر أََهاَضيَبَه َو ُدَفَع َشآبَيَبَه. فَ َلمه تَ َقلهتح َبَه َأَسفه َهيحَدبُُه َْتحرَيَه اْلح َها َو بَ َعاَع َما اسح ي ح

هَ  ءَ َمَن الحَعبح  َعحَشاَب َفَهَي تَ ب ح ََباَل اْلح َرحَض الن هَباَت َو َمنح ُزعحَر اْلح رََج َبَه َمنح َهَواَمَد اْلح َها َأخح ُموَل َعَلي ح ُج بَزَيَنَة الحَمحح
َََنَم َو رَََيَضَها َو تَ زحَدَهي ِبَا أُلحَبَستحُه َمنح َريحَط أَزَاَهْيََها َو َحلحَيَة َما َسََُطتح بََه َمنح ََنَضَر أَن حوَ  ارََها َو َجَعَل َذَلَك َبََلغاً َلَلح

َن حَعاَم َو َخَرَق الحَفَجاَج ِف آَفاَقَها َو أَقَاَم الحَمَناَر لَلسهاَلَكَْي َعَلى َجَوادَ  طُُرَقَها فَ َلمه  َرُه رَزحقًا َلَلح ا َمَهَد َأرحَضُه َو أَن حَفَذ أَمح
َتاَر آَدَم  َعَز َإلَيحَه َفيَما َّنََ َخْيًَة َمنح  ) عليه السالم (اخح َكَنُه َجن هَتُه َو أَرحَغَد َفيَها ُأُكَلُه َو َأوح اُه  َخلحَقَه َو َجَعَلُه َأوهَل َجَبلهَتَه َو َأسح

قحَداَم َعَليحَه الت هَعرَُّض َلَمعحَصَيَتَه َو الحُمَخاَطَرَة ِبَنحزَلََتَه فََأقحَدَم  َعَلى َما ََّنَاُه َعنحُه ُمَوافَاًة َلَساَبَق َعلحَمَه َعنحُه َو أَعحَلَمُه َأنه ِف اْلحَ
َة بََه َعَلى َعَباَدَه َو َلَح َُيحَلَهمح  َلَه َو لَُيَقيَم اْلحُجه بََة لَيَ عحُمَر أَرحَضُه بََنسح َبطَُه بَ عحَد الت هوح َة فََأهح ُد َعَليحَهمح ُحجه  بَ عحَد َأنح قَ َبَضُه َمها يُ ؤَكَ 

َْيََة َمنح أَنحَبَيائََه َو ُمتَ  رُبُوبَيهَتَه وَ  َ َمعحرَفََتَه َبلح تَ َعاَهَدُهمح َِبْلحَُجَج َعَلى أَلحُسَن اْلَح ن َُهمح َو َبْيح َلي َوَداَئَع رََساََلَتَه َيَصُل بَ ي ح َحمَ 
 ) صلى هللا عليه وآله (قَ رحَنً فَ َقرحَنً َحَّته َْتهتح بََنَبيَ َنا َمَُمهٍد 
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َرحَزاَق َفَكث هَرَها َو قَ لهَلَها َو َقسهَمَها َعَلى ا َر اْلح رُُه َو نُُذرُُه َو َقده َطَع ُعذح ُتُه َو بَ َلَغ الحَمقح لضَ يَق َو السهَعَة فَ َعَدَل َفيَها ُحجه
َتَليَ  َر َو الصهَبحَ َمنح َغَنيَ َها َو َفَقْيََها ُُثه لَيَ ب ح َتَبَ َبَذَلَك الشُّكح  قَ َرَن َبَسَعَتَها َعَقابَيَل  َمنح أَرَاَد ِبَيحُسورََها َو َمعحُسورََها َو لََيخح

َمَها َو  فَاقََتَها َو َبَسََلَمَتَها َطَوارََق آَفاَِتَا َو َبُفرََج أَف حَراَحَها ُغَصَص أَت حَراَحَها وَ  َجاَل فََأطَاَْلَا َو َقصهَرَها َو َقده َخَلَق اْلح
طَاََّنَا َو َقاَطعاً َلَمَرائََر أَق حَراََّنَا َعاَلَُ  َباَِبَا َو َجَعَلُه َخاَْلاً َْلَشح َرَها َو َوَصَل َِبلحَموحَت َأسح َمرَيَن َو َأخه  السَ رَ  َمنح َضَمائََر الحُمضح

َناُن  َْنحَوى الحُمَتَخاَفَتْيَ  ُُفوَن َو َما َضَمنَ تحُه َأكح َم الظُُّنوَن َو ُعَقَد َعزميَاَت الحَيَقَْي َو َمَسارََق َإميَاَض اْلح َو َخَواَطَر َرجح
رَ  َو َمَشاِت ا َاَع َو َمَصاَيُف الذه ََسح َتَاَقَه َمَصاَئُخ اْلح َوَ الحُقُلوَب َو َغَياَِبُت الحغُُيوَب َو َما َأصحَغتح ََلسح ََنَْي ْلح َع اْلح امَ  َو َرجح

َقَمَع الحُوُحو  َماَم َو ُمن ح َكح َفَسَح الثهَمَرَة َمنح َوََلَئَج ُغُلَف اْلح َقحَداَم َو ُمن ح ََباَل َو َمَن الحُموَْلَاَت َو ََهحَس اْلح َش َمنح َغْيَاَن اْلح
َجاَر َو َأْلحَ  َشح َ ُسوَق اْلح َديََتَها َو ُُمحت ََبَإ الحبَ ُعوَض َبْيح َشاَج َمنح َمَساَرَب أَوح َمح َف حَناَن َو ََمَطَ  اْلح َوحرَاَق َمَن اْلح َيَتَها َو َمغحرََز اْلح

َعَ  َفي اْلح َصحََلَب َو ََنَشَئَة الحغُُيوَم َو ُمَتََلَْحََها َو ُدُروَر َقطحَر السهَحاَب ِف ُمََتَاَكَمَها َو َما َتسح اَصُْي َبُذيُوَْلَا َو تَ عحُفو اْلح
َمحطَا  ُر َبُسُيوَْلَا اْلح
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ََباَل َو ت َ  َنَحَة َبُذرَا َشَناَخيَب اْلح َجح تَ َقرَ  َذَواَت اْلح َرحَض ِف ُكث حَباَن الر ََماَل َو ُمسح َم بَ َناَت اْلح اَت الحَمنحَطَق ِف غحرَيَد َذوَ َو َعوح
َفةُ  َواُج الحَبَحاَر َو َما َغَشيَ تحُه ُسدح َداُف َو َحَضَنتح َعَليحَه أَمح َصح َعب َتحُه اْلح َوحَكاَر َو َما أَوح لَيحٍل َأوح َذره َعَليحَه َشاَرُق  َدََيَجَْي اْلح

ََيَجَْي َو ُسُبَحاُت ال َع ُكلَ  َكَلَمٍة َو ََّنَاٍر َو َما اعحتَ َقَبتح َعَليحَه َأطحَباُق الده نُّوَر َو أَثََر ُكلَ  َخطحَوٍة َو َحسَ  ُكلَ  َحرََكٍة َو َرجح
تَ َقرَ  ُكلَ  َنَسَمٍة َو َمث حَقاَل ُكلَ  َذرهٍة َو ََهَاَهَم ُكلَ  نَ فحٍس َهامهٍة َو َما َعلَ  َها َمنح َِثََر َشَجَرٍة َأوح ََتحرَيَك ُكلَ  َشَفٍة َو ُمسح ي ح

ُه ِف َذَلَك ُكلح َساَقَط َوَرقَ  َغٍة أَوح ََنَشَئَة َخلحٍق َو ُسََلَلٍة َلَح يَ لحَحقح َفٌة َو ََل اعحََتََضتحُه ِف ٍة أَوح قَ رَاَرَة نُطحَفٍة أَوح نُ َقاَعَة َدٍم َو ُمضح
ُُموَر َو َتَدابَ  ٌَة َبلح نَ َفَذُهمح َحفحَظ َما اب حَتدََع َمنح َخلحَقَه َعاَرَضٌة َو ََل اعحتَ َوَرتحُه ِف تَ نحَفيَذ اْلح ُلوَقَْي َمََلَلٌة َو ََل َفَتح َْي الحَمخح

لُ  َصْيََهمح َعنح ُكنحَه َما ُهَو أَهح ُلُه َمَع تَ قح ُلُه َو َغَمَرُهمح َفضح َصاُهمح َعَدُدُه َو َوَسَعُهمح َعدح  .ُه َعلحُمُه َو َأحح

 دعاء
َميَل َو الت هعحَدا ُل الحَوصحَف اْلَح َد الحَكَثَْي َإنح تُ َؤمهلح َفَخْيحُ َمأحُموٍل َو َإنح تُ رحَج َفَخْيحُ َمرحُجوٍ  اللهُهمه َو َقدح اللهُهمه أَنحَت أَهح

ُهُه َإََل َمَعاَدَن اْلحَ  َدُح بََه َغْيحََك َو ََل أُثحَِن َبَه َعَلى َأَحٍد َسَواَك َو ََل أَُوجَ  َبَة َو َمَواَضَع الر َيبَ َبَسطحَت ِل َفيَما ََل أَمح َة َو ي ح
َدَميَ ْيَ   َعَدلحَت بََلَساّن َعنح َمَداَئَح اْلح

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (136)صفحة : ............  http://www.islam4u.com........... مركز االشعاع االسالمي .... هنج البالغة : 

ُلوَقَْي اللهُهمه َو َلُكلَ  ُمثحٍن َعَلى َمنح أَثحََن   َعَليحَه َمُثوبٌَة َمنح َجَزاٍء أَوح َعارََفٌة َمنح َعطَاٍء َو َقدح َو الث هَناَء َعَلى الحَمرحبُوَبَْي الحَمخح
َحيَد الهَذي ُهَو َلَك َو َلَح يَ َر َرَجوحُتَك َدلَيًَل َعَلى َذَخائََر الرهْححََة َو ُكُنوَز الحَمغحَفرََة اللهُهمه َو َهَذا َمَقاُم َمنح أَف حَرَدَك َِبلت هوح 

َتَحق اً َْلََذَه  َعُش َمنح ُمسح ُلَك َو ََل يَ ن ح َكنَ تَ َها َإَله َفضح ََك َو ِب َفاَقٌة َإلَيحَك ََل َُيحَُبُ َمسح َخلهَتَها َإَله  الحَمَحاَمَد َو الحَمَماَدَح َغْيح
َيحَدي َإََل َسَواَك إَ   .ٍء َقَديٌر نهَك َعلى ُكلَ  َشيح َمنَُّك َو ُجوُدَك فَ َهبح لََنا ِف َهَذا الحَمَقاَم َرَضاَك َو أَغحَنَنا َعنح َمدَ  اْلح

 :  و من كالم له ) عليه السالم ( لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان  -92
راً َلُه ُوُجوٌه َو أَلحَواٌن ََل تَ ُقوُم َلُه الحُقُلوُب َو ََل  َبُلوَن أَمح تَ قح الحُعُقوُل َو تَ ث حُبُت َعَليحَه  َدُعوّن َو الحَتَمُسوا َغْيحَي فََإَنه ُمسح

ُتُكمح رََكبحُت َبُكمح َما أَ  . َو اعحَلُموا َأّن َ َإنح َأَجب ح َة َقدح تَ َنكهَرتح فَاَق َقدح أََغاَمتح َو الحَمَحجه َل َإنه اْلح َغ َإََل قَ وح عحَلُم َو َلَح ُأصح
ُتُموّن فََأََن َكَأَحدَُكمح َو َلعَ  رَُكمح َو َأََن َلُكمح َوزَيراً الحَقاَئَل َو َعتحَب الحَعاَتَب َو َإنح تَ رَكح ُتُموُه أَمح لَ ي َأَسحَُعُكمح َو َأطحَوُعُكمح َلَمنح َولهي ح

 َخْيحٌ َلُكمح َمِنَ  أََمْياً 
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( و فيها ينبهه أمير المؤمنين على فضله و علمه و يبيهن    و من خطبة له ) عليه السالم  -93
 :فتنة بني أمية  

َنَة َو َلَح َيُكنح لَيَ  َ الحَفت ح َد أَمها بَ عحَد َْححَد اّلِلهَ َو الث هَناَء َعَليحَه أَي َُّها النهاُس فََإّن َ فَ َقأحُت َعْيح َها َأَحٌد َغْيحَي بَ عح ََتََئ َعَلي ح جح
َهب ُ  أَُلوّن َعنح َشيح َأنح َماَج َغي ح َقُدوّن فَ َو الهَذي نَ فحَسي بََيَدَه ََل َتسح أَُلوّن قَ بحَل َأنح تَ فح َتده َكَلبُ َها فَاسح َنُكمح َو َها َو اشح ٍء َفيَما بَ ي ح

َ السهاَعَة َو ََل َعنح َفَئٍة َِتحَدي َمائًَة َو ُتَضلُّ َماَئًة َإَله أَن حَبأحُتُكمح بََناَعَقَها َو  َقائََدَها َو َسائََقَها َو ُمَناَخ رََكاَِبَا َو ََمَطَ  َبْيح
ُْتُوّن َو نَ َزَلتح بَ  ُهمح َموحًَت َو َلوح َقدح فَ َقدح َلَها قَ تحًَل َو َمنح مَيُوُت َمن ح َتُل َمنح أَهح ُُموَر َو َحَواَزُب رََحاَْلَا َو َمنح يُ قح ُكمح َكَرائَُه اْلح

ُطُوَب َْلَطحَرَق َكَثٌْي َمنَ  ُئوَلَْي َو َذَلَك َإَذا قَ لهَصتح َحرحُبُكمح َو َِشهَرتح َعنح َساٍق َو اْلح  السهائََلَْي َو َفَشَل َكَثٌْي َمَن الحَمسح
ُ لََبَقيهةَ  َتَح اّلِله َم الحَبََلَء َعَليحُكمح َحَّته يَ فح َتَطيُلوَن َمَعُه أَيه ن حَيا َعَليحُكمح َضيقاً َتسح َب حرَارَ  َضاَقَت الدُّ  َمنحُكمح َإنه الحَفَْتَ َإَذا أَق حبَ َلتح اْلح

 َ َم الر َََيَح ُيَصَبح َن َحوح بَرَاٍت َُيُمح َبََلٍت َو يُ عحَرفحَن ُمدح بَ َلدًا َو َُيحَطئحَن بَ َلداً َأََل َو َشب هَهتح َو َإَذا أَدحبَ َرتح نَ ب هَهتح ي ُنحَكرحَن ُمقح
َوَف الحَفَْتَ َعنحَدي َعَليحُكمح َفت ح  َياُء ُمظحَلَمٌة َعمهتح ُخطهتُ َها َو َخصهتح بََلي هتُ َهاَإنه َأخح َنٌة َعمح َا َفت ح  َنُة َبَِن أَُميهَة َفَإَّنه
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َها َو اْيحُ اّلِلهَ لََتَجُدنه َبَِن أَُميهَة َلُكمح َأرحَِبَب ُسوٍء بَ عحَدي َو َأَصاَب الحَبََلُء َمنح أَبحَصَر َفيَها َو َأخح  طََأ الحَبََلُء َمنح َعَمَي َعن ح
َلَها َو َْتحَنُع َدرهَها ََل يَ زَاُلوَن َبكُ  ُكوا َمنحُكمح َإَله مح َحَّته ََل َيَتحُ َكالنهاَب الضهُروَس تَ عحَذُم َبَفيَها َو ََّتحَبُط بََيَدَها َو تَ زحَبُن َبرَجح
مح َإَله َكانحَتَصاَر الحَعبحَد َمنح رَبَ َه ََنَفعًا َْلُمح َأوح َغْيحَ َضائٍَر َِبَمح َو ََل يَ زَاُل َبََلُؤُهمح َعنحُكمح َحَّته ََل َيُكوَن انحَتَصاُر َأَحدَُكمح َمن حهُ 

نَ ت ُ  َحَبَه َترَُد َعَليحُكمح َفت ح َتصح ُهمح َشوحَهاَء َُمحَشيهًة َو َقَطعاً َجاَهَليهًة لَيحَس َفيَها َمَناُر ُهًدى َو ََل َعَلٌم يُ َرى َو الصهاَحَب َمنح ُمسح
ُ َعنحُكمح َكتَ فحرَيَج اْلحَ  َنا َفيَها َبُدَعاٍة ُُثه يُ َفر َُجَها اّلِله َها ِبَنحَجاٍة َو َلسح َل الحب َيحَت َمن ح فاً َْنحُن أَهح َو َيُسوقُ ُهمح  َدَْي ِبَنح َيُسوُمُهمح َخسح

وحَف َفَعنحَد ذَ  ٍَة ََل يُ عحَطيَهمح َإَله السهيحَف َو ََل ُُيحَلُسُهمح َإَله اْلَح َقيَهمح َبَكأحٍس ُمَصَبه ن حَيا َو َما ُعنحفًا َو َيسح َلَك تَ َودُّ قُ َريحٌش َِبلدُّ
َر َجزحَر َجُزوٍر َْلَ  َنَِن َمَقاماً َواَحداً َو َلوح َقدح َم بَ عحَضُه َفََل يُ عحُطونَيَه َفيَها َلوح يَ َروح ُهمح َما َأطحُلُب الحي َوح  .ق حَبَل َمن ح

له ) عليه السالم ( و فيها يصف اّلله تعالى ثم يبين فضل الرسول الكريم و    و من خطبة  -94
 :أهل بيته ثم يعظ الناس  

 اّلله تعالى
َمَم َو  ُلُغُه بُ عحُد اْلَح ُ الهَذي ََل يَ ب ح ُس الحَفَطنَ فَ تَ َباَرَك اّلِله  ََل يَ َناُلُه َحدح
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َقَضَي  َتَهَي َو ََل آَخَر َلُه فَ يَ ن ح َوهُل الهَذي ََل َغايََة َلُه فَ يَ ن ح  .اْلح

 و منها في وصف األنبياء
ت َوحَدَعُهمح  َراَت اْلحَ فَاسح َصحََلَب َإََل ُمَطهه ُهمح َكَرائَُم اْلح تَ َقرٍ  تَ َناَسَخت ح ت َوحدٍَع َو أَقَ رهُهمح ِف َخْيحَ ُمسح رحَحاَم ِف أَفحَضَل ُمسح

ُهمح َبَديَن اّلِلهَ َخَلٌف  ُهمح َسَلٌف قَاَم َمن ح  .ُكلهَما َمَضى َمن ح

 رسول اّلله و آل بيته
ٍد َحَّته أَفحَضتح َكرَاَمُة اّلِلهَ  َرَجُه َمنح أَفحَضَل الحَمَعاَدَن َمنحَبتًا َو أََعزَ   ) صلى هللا عليه وآله ( ُسبحَحانَُه َو تَ َعاََل َإََل َمَُمه َفَأخح

َتُُه َخْيحُ  َها أَُمَناَءُه َعَتح َها أَنحَبَياَءُه َو ان حَتَجَب َمن ح َُروَماَت َمغحرَساً َمَن الشهَجرََة الهَِت َصدََع َمن ح َُسَر َو اْلح َرتُُه َخْيحُ اْلح  الحَعََتَ َو ُأسح
اُم َمَن ات هَقى َو َبَصْيَُة َمَن َشَجرَتُُه َخْيحُ الشهَجَر نَ ب ََتتح ِف َحَرٍم َو َبَسَقتح ِف َكَرٍم َْلَا فُ ُروٌع َطَواٌل َو َِثٌَر ََل يُ َناُل فَ ُهَو َإمَ 

َتَدى َسَراٌج َلَمَع َضوحُؤُه َو َشَهاٌب َسَطعَ  ُل َو اهح ُد َو َكََلُمُه الحَفصح ُد َو ُسن هُتُه الرُّشح ُعُه َسْيَتُُه الحَقصح  نُورُُه َو زَنحٌد بَ َرَق َلمح
َُمَم  َوٍة َعَن الحَعَمَل َو َغَباَوٍة َمَن اْلح ٍَة َمَن الرُُّسَل َو َهفح ُل أَرحَسَلُه َعَلى َحَْي َفَتح ُمُه الحَعدح  .ُحكح

 عظة الناس
ُ َعَلى أَعحََلٍم بَ يَ َنٍة فَالطهرَيُق ََّنحجٌ اعحَمُلوا َرَْحَكُ   ُم اّلِله
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تَ عحَتٍب َعَلى َمَهٍل َو فَ رَاٍغ َو الصُّحُ  ُعوا َإَل داَر السهَلَم َو أَن حُتمح ِف َداَر ُمسح َبحَداُن يَدح َقحََلُم َجارَيٌَة َو اْلح ُف َمنحُشورٌَة َو اْلح
ُبوَلٌة  َعحَماُل َمقح ُموَعٌة َو اْلح َلحُسُن ُمطحَلَقٌة َو الت هوحبَُة َمسح  .َصَحيَحٌة َو اْلح

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( يقرر فضيلة الرسول الكريم    -95
ٍَة وَ  ٌل ِف َحْيح ُهُم بَ َعثَُه َو النهاُس ُضَله َتَخفهت ح ُهُم الحَكَبحَََيُء َو اسح ت ََزلهت ح َواُء َو اسح َهح ُُم اْلح َوِتح تَ هح َنٍة َقَد اسح  َحاَطُبوَن ِف َفت ح

َل فَ َباَلَغ  َهح َر َو َبََلٍء َمَن اْلح َمح ََلُء َحَياَرى ِف َزلحزَاٍل َمَن اْلح َهح َاَهَليهُة اْلح  َو َمَضى َعَلى ِف النهَصيَحةَ  ) صلى هللا عليه وآله (اْلح
َسَنَة  َمَة َو الحَموحَعظََة اْلَح كح  .الطهرَيَقَة َو َدَعا َإََل اْلَح

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( في اّلله و في الرسول األكرم    -96
 اّلله تعالى

َوهَل َفََل َشيح  ُد ّلِلَهَ اْلح َمح َخَر َفََل َشيح اْلح َلُه َو اْلح َقُه َو الحَباَطَن َفََل َشيح ظهاَهَر َفََل َشيح َء بَ عحَدُه َو الَء قَ ب ح َء ُدوَنُه َء فَ وح
. 
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 و منها في ذكر الرسول ) صلى هللا عليه وآله (
تَ َقرٍ  َو َمنح  تَ َقرُُّه َخْيحُ ُمسح َب حرَاَر ُمسح َرُف َمنحَبٍت ِف َمَعاَدَن الحَكرَاَمَة َو ََمَاَهَد السهََلَمَة َقدح ُصرََفتح َْنحَوُه أَفحَئَدُة اْلح َبُتُه َأشح

وَ  َبحَصاَر َدَفَن اّلِلهُ بََه الضهَغاَئَن َو َأطحَفَأ بََه الث هَوائََر أَلهَف َبَه َإخح لهَة َو اًَن َو ثَُنَيتح َإلَيحَه أَزَمهُة اْلح َو فَ رهَق َبَه أَق حَراًَن أََعزه َبَه الذَ 
ُتُه َلَساٌن   .أََذله بََه الحَعزهَة َكََلُمُه بَ َياٌن َو َصمح

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( في أصحابه و أصحاب رسول اّلله    -97
 أصحاب علي

ُذُه َو ُهَو لَ  َهَل الظهاَلَ فَ َلنح يَ ُفوَت َأخح ُه َِبلحَمرحَصاَد َعَلى ََمَاَز َطرَيَقَه َو ِبَوحَضَع الشهَجا َمنح َمَساَغ رَيَقَه َو لََئنح أَمح
قَ  َمنحُكمح  ُمح أَوحََل َِبْلَح ُم َعَليحُكمح لَيحَس َْلََّنه رَاَعَهمح َإََل َِبَطَل  أََما َو الهَذي نَ فحَسي بََيَدَه لََيظحَهَرنه َهُؤََلَء الحَقوح سح َو َلَكنح ْلََ

ُت َأَخاُف ظُلحَم رَ َصا َبحح َُمُم ََّتَاُف ظُلحَم ُرَعاَِتَا َو َأصح َبَحَت اْلح َفرحُتُكمح َحَبَهمح َو إَبحطَاَئُكمح َعنح َحقَ ي َو َلَقدح َأصح تَ ن ح َعيهَِت اسح
رًا فَ لَ  َمُعوا َو َدَعوحُتُكمح َسر ًا َو َجهح بَ ُلوا أَ لَلحَجَهاَد فَ َلمح تَ نحَفُروا َو َأَسحَعحُتُكمح فَ َلمح َتسح ُت َلُكمح فَ َلمح تَ قح َتَجيُبوا َو َنَصحح مح َتسح

َكَم فَ ت َنحَفُرونَ   ُشُهوٌد َكغُيهاٍب َو َعَبيٌد َكَأرحَِبٍب أَت حُلو َعَليحُكمح اْلَح
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َها َو  َل الحبَ غحَي َفَما آِت َعلَ َمن ح َها َو َأُحثُُّكمح َعَلى َجَهاَد أَهح ى آَخَر قَ وحِل َحَّته أََعُظُكمح َِبلحَموحَعظََة الحَباَلَغَة فَ ت َتَ َفرهُقوَن َعن ح
َوًة َو تَ رحَجُعوَن َإَِله َعَشيهًة أَرَاُكمح ُمتَ َفر ََقَْي َأََيَدَي َسَبا تَ رحَجُعوَن َإََل ََمَاَلَسُكمح َو تَ َتَخاَدُعوَن َعنح َمَواَعَظكُ  مح أُقَ وَ ُمُكمح ُغدح

ُم الشهاَهَدُة أَبحَداَُّنُمح الحَغائََبةُ  ََنيهَة َعَجَز الحُمَقوَ ُم َو أَعحَضَل الحُمَقوهُم أَي َُّها الحَقوح َر اْلح َواُؤُهمح  َكَظهح َتَلَفُة أَهح ُهمح ُعُقوُْلُمح الحُمخح َعن ح
تَ َلى َِبَمح  َل الشهاَم يَ عحَصي اّلِلهَ َو ُهمح ُيَطيُعو الحُمب ح نَُه َلَوَددحُت َو أَُمرَاُؤُهمح َصاَحُبُكمح يَُطيُع اّلِلهَ َو أَن حُتمح تَ عحُصونَُه َو َصاَحُب أَهح

رحَهَم فََأَخَذ َمِنَ  َعَشرََة َمنحُكمح وَ  يَناَر َِبلدَ  َل الحُكوَفَة اّلِلهَ َأنه ُمَعاَويََة َصاَرَفَِن َبُكمح َصرحَف الدَ  ُهمح ََي أَهح  أَعحطَاّن َرُجًَل َمن ح
َرا ٌي َذُوو أَبحَصاٍر ََل َأحح ٌم َذُوو َكََلٍم َو ُعمح َاٍع َو ُبكح َ ُصمٌّ َذُوو َأَسح ٍق َعنحَد اللَ َقاَء َو َل ُمَنيُت َمنحُكمح بََثََلٍث َو اث حنَ َتْيح ُر َصدح

َواُن ثََقٍة َعنحَد الحَبََلَء َترََبتح  َها ُرَعاُِتَا ُكلهَما َجََُعتح َمنح َجاَنٍب تَ َفرهَقتح َمنح آَخَر َو َإخح َبَل َغاَب َعن ح َباَه اْلحَ أَيحَديُكمح ََي َأشح
ُتمح َعَن ابحَن َأِب  َي الضَ رَاُب َقَد ان حَفَرجح َفرَاَج الحَمرحأََة َعنح  طَاَلٍب انح اّلِلهَ َلَكَأّن َ َبُكمح َفيَما َإَخاُلُكمح َأنح َلوح ْحَََس الحَوَغى َو ْحََ

َهاٍج َمنح نََبيَ ي َو َإّن َ َلَعَلى الطهرَيَق الحَواَضَح أَلحُقطُ   ُه َلقحطاً قُ ُبَلَها َو َإّن َ َلَعَلى بَ يَ َنٍة َمنح َرِبَ  َو َمن ح
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 أصحاب رسول اّلله 
َل بَ يحَت نََبيَ ُكمح َفالحَزُموا ََسحتَ ُهمح َو اتهَبُعوا أَثَ َرُهمح فَ َلنح َُيحرَُجوُكمح َمنح ُهًدى َو َلنح يُ  َعيُدوُكمح ِف َرًدى فََإنح انحظُُروا أَهح

َبُقوُهمح فَ َتضَ  ٍد لََبُدوا فَالحُبُدوا َو َإنح ََّنَُضوا فَاَّنحَُضوا َو ََل َتسح َلُكوا َلَقدح َرأَيحُت َأصحَحاَب َمَُمه ُهمح فَ تَ هح ) لُّوا َو ََل تَ َتَأخهُروا َعن ح

ًا َو َقدح َِبتُوا ُسجهدًا َو َقَيامًا يُ رَ  صلى هللا عليه وآله ( َبُحوَن ُشعحثًا ُغَبح َبُهُهمح َمنحُكمح َلَقدح َكانُوا ُيصح َ َفَما أََرى َأَحدًا ُيشح اَوُحوَن َبْيح
َ أَعحيَُنَهمح رَُكَب الحَمعحزَ َجَبا َر َمَعاَدَهمح َكَأنه َبْيح َر َمنح ذَكح َمح ى َمنح طُوَل ُسُجوَدَهمح َهَهمح َو ُخُدوَدَهمح َو يََقُفوَن َعَلى َمثحَل اْلح

ُ َهَََلتح َأعحيُ نُ ُهمح َحَّته تَ ُبله ُجُيوَِبُمح َو َماُدوا َكَما مَيَيُد الشهَجُر  فاً َمَن الحَعَقاَب َو َرَجاًء َإَذا ذَُكَر اّلِله َم الر َيَح الحَعاَصَف َخوح يَ وح
 .لَلث هَواَب 

 :و من كالم له ) عليه السالم ( يشير فيه إلى ظلم بني أمية    -98
َتَحلُّوُه َو ََل َعقحداً َإَله َحلُّوُه وَ  َقى بَ يحُت َمَدٍر َو ََل َو اّلِلهَ ََل يَ زَاُلوَن َحَّته ََل َيَدُعوا ّلِلَهَ َمَُرهمًا َإَله اسح  َحَّته ََل يَ ب ح

َديَنَه َو َِبٍك يَ بحَكي َلُدن حَياُه َو َوبٍَر َإَله َدَخَلُه ظُلحُمُهمح َو نَ َبا بََه ُسوُء َرعحَيَهمح َو َحَّته يَ ُقوَم الحَباَكَياَن يَ بحَكَياَن َِبٍك يَ بحَكي لَ 
َرُة َأَحدَُكمح   َحَّته َتُكوَن ُنصح
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رََة الحَعبحَد َمنح َسيَ َدَه َإَذا َشَهَد َأطَاَعُه َو َإَذا َغاَب اغحَتابَُه َو َحَّته َيُكوَن أَعحظَ  َسُنُكمح َمنح َأَحَدَهمح َكُنصح َمُكمح َفيَها َعَناًء َأحح
ُ َبَعاَفَيٍة َفاق حبَ ُلوا َو َإَن اب حُتَليُتمح فَاصحَبُوا َفَإنه الحَعاَقَبَة لَلحُمتهَقْيَ َِبّلِلهَ   .  ظَن اً َفَإنح َأََتُكُم اّلِله

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( في التزهيد من الدنيا    -99
َتَعيُنُه َمنح أَمحرَََن َعَلى َما يَ  أَُلُه الحُمَعافَاَة ِف َْنحَمُدُه َعَلى َما َكاَن َو َنسح ََيَن َكَما َنسح َدح أَُلُه الحُمَعافَاَة ِف اْلح ُكوُن َو َنسح

ن حَيا التهارََكَة َلُكمح َو َإنح َلَح َتَُبُّوا تَ رحَكَها  َبحَداَن َعَباَد اّلِلهَ أُوَصيُكمح َِبلرهفحَض َْلََذَه الدُّ َساَمُكمح َو َإنح ُكن ح اْلح ُتمح َو الحُمبحَلَيَة َْلَجح
ُمح َقدح َقَطُعوُه َو أَمُّوا ٍر َسَلُكوا َسَبيًَل َفَكَأَّنه َا َمثَ ُلُكمح َو َمثَ ُلَها َكَسفح ُمح َقدح بَ َلُغوُه َو َكمح  َتَُبُّوَن ََتحَديَدَها فََإُنه َعَلمًا َفَكَأَّنه

ُلَغَها وَ  َها َحَّته يَ ب ح رَي َإََل الحَغايََة َأنح َُيحرََي َإلَي ح ٌم ََل يَ عحُدوُه َو طَاَلٌب  َعَسى الحُمجح َما َعَسى َأنح َيُكوَن بَ َقاُء َمنح َلُه يَ وح
ن حيَ  ن حَيا َحَّته يُ َفارَقَ َها َرغحمًا َفََل تَ َناَفُسوا ِف َعزَ  الدُّ رََها َو ََل تَ عحَجُبوا َحَثيٌث َمَن الحَموحَت َُيحُدوُه َو ُمزحَعٌج ِف الدُّ ا َو َفخح

َرَها َإََل انحَقطَاٍع َو َإنه زَينَ تَ َها َو َنعَ بَزَيَنَتَها َو نََعيَمهَ  يَمَها َإََل َزَواٍل َو ا َو ََل ََتحَزُعوا َمنح َضرهائََها َو بُ ؤحَسَها َفَإنه َعزهَها َو َفخح
َسَها َإََل   َضرهاَءَها َو بُ ؤح
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َوهلَ  ٍة َفيَها َإََل انحَتَهاٍء َو ُكلُّ َحيٍ  َفيَها َإََل فَ َناٍء َأ َو لَيحَس َلُكمح ِف آََثَر اْلح َْي ُمزحَدَجٌر َو ِف آَِبَئُكُم نَ َفاٍد َو ُكلُّ ُمده
ُتمح تَ عحَقُلوَن أَ َو َلَح  َقوحَن َأ الحَماَضَْي تَ بحَصَرٌة َو ُمعحَتََبٌ َإنح ُكن ح ََلَف الحَباَقَْي ََل يَ ب ح  تَ َروحا َإََل الحَماَضَْي َمنحُكمح ََل يَ رحَجُعوَن َو َإََل اْلح

َواٍل َشَّته َفَميَ ٌت ي ُبحَكى َو آَخُر يُ َعزهى وَ  َبُحوَن َو مُيحُسوَن َعَلى َأحح ن حَيا ُيصح َل الدُّ َن أَهح ُتمح تَ َروح تَ ًلى َو َعاَئدٌ  َو َلسح  َصرَيٌع ُمب ح
ن حَيا َو الحَموحُت َيطحُلُبُه َو َغاَفٌل َو لَيحَس ِبَغحُفوٍل َعنحُه وَ  َسَه َُيُوُد َو طَاَلٌب لَلدُّ َعَلى أَثََر الحَماَضي َما  يَ ُعوُد َو آَخُر بَنَ فح

نَ  ُمح اَت َو ُمنَ غَ َص الشهَهَواَت َو قَاَطَع اْلح َعحَماَل الحَقَبيَحَة َو مَيحَضي الحَباَقي َأََل فَاذحُكُروا َهاَذَم اللهذه َياَت َعنحَد الحُمَساَوَرَة َلَلح
َسانََه  َ َعَلى أََداَء َواَجَب َحقَ َه َو َما ََل ُُيحَصى َمنح أَعحَداَد َنَعَمَه َو َإحح َتَعيُنوا اّلِله  .اسح

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( في رسول اّلله و أهل بيته    -100
ُد ّلِلَهَ النها َمح َتَعيُنُه َعَلى رَ اْلح ُوَد يََدُه َْنحَمُدُه ِف َجََيَع أُُمورََه َو َنسح َلُه َو الحَباَسَط َفيَهمح َِبْلح َلحَق َفضح َعايََة َشَر ِف اْلح

رََه َصاَدعاً وَ  ُُه َو َأنه َمَُمهداً َعبحُدُه َو َرُسولُُه أَرحَسَلُه َِبَمح َهُد َأنح ََل َإَلَه َغْيح رَهَ  ُحُقوَقَه َو َنشح  َبذَكح
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َمَها َمَرَق َو َمنح ََّتَلهَف عَ  قَ  َمنح تَ َقده َها َزَهَق َو مَ ََنَطقًا فََأدهى أََمينًا َو َمَضى َرَشيدًا َو َخلهَف َفيَنا رَايََة اْلَح نح ن ح
ُتمح َلُه رَقَاَبُكمح َو َأَشرحُُتح َإلَيحَه ِبَََصاَبَعُكمح َجاَءهُ َلزََمَها ْلَََق َدلَيُلَها َمَكيُث الحَكََلَم َبَطي  ُء الحَقَياَم َسرَيٌع َإَذا قَاَم َفَإَذا أَن حُتمح أَلَن ح

َبٍل الحَموحُت َفَذَهَب َبَه فَ َلَبث حُتمح بَ عحَدُه َما َشاَء اّلِلهُ َحَّته يُ  رَُكمح َفََل َتطحَمُعوا ِف َغْيحَ ُمقح ُ َلُكمح َمنح َُيحَمُعُكمح َو َيُضمُّ َنشح طحَلَع اّلِله
َرى َفََتح  ُخح َدى َقاَئَمت َيحَه َو تَ ث حُبَت اْلح بََر َعَسى َأنح تَزَله َبَه َإحح بٍَر فََإنه الحُمدح  َأََل َإنه َجَعا َحَّته تَ ث حبُ َتا َجََيعاً َو ََل تَ يحَأُسوا َمنح ُمدح

ٍد   َكَمَثَل ُْنُوَم السهَماَء َإَذا َخَوى َْنحٌم طََلَع َْنحٌم َفَكأَنهُكمح َقدح َتَكاَمَلتح َمَن اّلِلهَ َفيُكُم الصهَناَئعُ   ) صلى هللا عليه وآله (َمَثَل آَل َمَُمه
ُتمح ََتحُمُلوَن   .َو أَرَاُكمح َما ُكن ح

 :و هي إحدى الخطب المشتملة على المالحم  ، (   و من خطبة له ) عليه السالم  -101
َخَر بَ عحَد ُكلَ  آَخٍر َو َِبَوهلَيهَتَه َوَجَب َأنح ََل أَوهَل  َوهَل قَ بحَل ُكلَ  َأوهٍل َو اْلح ُد ّلِلَهَ اْلح َمح َلُه َو َِبَخرَيهَتَه َوَجَب َأنح ََل اْلح

َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله اّلِلهُ  عحََلَن َو الحَقلحُب اللَ َساَن أَي َُّها النهاُس َل َُيحرََمنهُكمح َشقاَقي آَخَر َلُه َو َأشح  َشَهاَدًة يُ َواَفُق َفيَها السَ رُّ اْلحَ
وَيَ نهُكمح  تَ هح  َو ََل َيسح
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َبهَة َو بَ َرأَ النهَسَمةَ َعصح  َمُعونَُه َمِنَ  فَ َوالهَذي فَ َلَق اْلح َبحَصاَر َعنحَد َما َتسح  َإنه الهَذي أُنَ بَ ُئُكمح َبَه َعَن َياّن َو ََل َتََتَاَموحا َِبْلح
ُمَ يَ   ُع َلَكَأّن َ أَنحظُُر َإََل َضلَ يٍل َقدح نَ َعَق َِبلشهاَم َو َفَحَص َما َكَذَب الحُمبَ لَ ُغ َو ََل َجَهَل السهامَ  ) صلى هللا عليه وآله (النهَبَ  اْلح

َرحَض َوطحأَتُهُ  َتدهتح َشَكيَمُتُه َو ثَ ُقَلتح ِف اْلح َنُة أَب حَناَءَها بَرَاََيتََه ِف َضَواَحي ُكوفَاَن َفَإَذا فَ َغَرتح فَاَغَرتُُه َو اشح  َعضهَت الحَفت ح
َم ُكُلوُحَها َو َمَن اللهَياِل ُكُدوُحَها فََإَذا أَي حَنَع َزرحُعُه َو قَ َِبَن حَياَِبَا َو َماَجتَ  ََيه َواَجَها َو بََدا َمَن اْلح َرحُب َِبَمح اَم َعَلى يَ نحَعَه َو  اْلح

َر الحُملحَتَطَم َهَذا َو َكمح َهَدَرتح َشَقاَشُقُه َو بَ َرَقتح بَ َوارَُقُه ُعَقَدتح رَاََيُت الحَفَْتَ الحُمعحَضَلَة َو أَق حبَ لحَن َكالله  يحَل الحُمظحَلَم َو الحَبحح
َها َمنح َعاَصٍف َو َعنح قََليٍل تَ لحَتفُّ الحُقُروُن َِبلحُقُروَن َو ُُيحصَ  ُد الحَقائَُم َو ُُيحَطُم ََيحَرُق الحُكوَفَة َمنح قَاَصٍف َو مَيُرُّ َعَلي ح

ُصوُد   .الحَمحح

م ( تجري هذا المجرى و فيها ذكر يوم القيامة و أحوال  له ) عليه السال  و من خطبة  -102
 :الناس المقبلة  

 يوم القيامة
َعحَماَل ُخُضوعًا قَ  َساَب َو َجَزاَء اْلح َخرَيَن لََنَقاَش اْلَح َوهَلَْي َو اْلح ٌم َُيحَمُع اّلِلهُ َفيَه اْلح ََمُهُم َو َذَلَك يَ وح َيامًا َقدح َأْلح

 الحَعَرُق َو َرَجَفتح 
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َسَه ُمتهَسعاً  َسنُ ُهمح َحاًَل َمنح َوَجَد َلَقَدَميحَه َموحَضعاً َو لَنَ فح َرحُض َفَأحح  .َِبَُم اْلح

 حال مقبلة على الناس
ُمظحَلَم ََل تَ ُقوُم َْلَا قَاَئَمٌة َو ََل تُ َردُّ َْلَا رَايٌَة ََتحتَيُكمح َمزحُموَمًة َمرحُحوَلًة َُيحَفُزَها َقائَُدَها َفَْتٌ َكَقَطَع اللهيحَل الح  : و منها

ٌم أَذَ  ٌم َشَديٌد َكَلبُ ُهمح قََليٌل َسَلبُ ُهمح ُُيَاَهُدُهمح ِف َسَبيَل اّلِلهَ قَ وح ُلَها قَ وح َض  لهةٌ َو َُيحَهُدَها َراَكبُ َها أَهح َرح َيَن ِف اْلح َعنحَد الحُمَتَكَبَ 
َرُة َعنحَد َذَلَك َمنح َجيحٍش َمنح نََقَم اّلِلهَ ََل َرهَ  َج َلُه َو ََل َحسه َو ََمحُهوُلوَن َو ِف السهَماَء َمعحُروُفوَن فَ َويحٌل َلَك ََي َبصح

َغحََبَ  ُوَع اْلح َْححََر َو اْلح ُلَك َِبلحَموحَت اْلح تَ َلى أَهح  . َسيُ ب ح

 :و من خطبة له ) عليه السالم (   -103
 في التزهيد في الدنيا

ا قَ  َا َو اّلِلهَ َعمه َها َفَإَّنه ن حَيا َنَظَر الزهاَهَديَن َفيَها الصهاَدَفَْي َعن ح َليٍل تُزَيُل الثهاَوَي السهاَكَن َو أَي َُّها النهاُس انحظُُروا َإََل الدُّ
ُزحَن  تَ فحَجُع الحُمَتحََف اْلحَمنَ  َتَظَر ُسُروُرَها َمُشوٌب َِبْلح َها فَ يُ ن ح َرى َما ُهَو آٍت َمن ح بَ َر َو ََل يُدح َها فََأدح َو ََل يَ رحَجُع َما تَ َوَله َمن ح

 َجَلُد الر ََجالَ 
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َها َرَحَم َفيَها  َحُبُكمح َمن ح َن َفََل يَ ُغرهنهُكمح َكث حرَُة َما يُ عحَجُبُكمح َفيَها َلَقلهَة َما َيصح َر َفاعحَتََبَ َو َإََل الضهعحَف َو الحَوهح َرًأ تَ َفكه اّلِلهُ امح
ن حَيا َعنح َقَليٍل َلَح َيُكنح وَ  َخرََة َعمها قََليٍل َلَح يَ َزلح َو ُكلُّ اعحَتََبَ َفأَبحَصَر َفَكَأنه َما ُهَو َكاَئٌن َمَن الدُّ  َكَأنه َما ُهَو َكاَئٌن َمَن اْلح

َقٍض َو ُكلُّ ُمت ََوقهٍع آٍت َو ُكلُّ آٍت َقرَيٌب َداٍن   .َمعحُدوٍد ُمن ح

 صفة العالم
رَهُ  : و منها ًَل َأَله يَ عحَرَف َقدح َرُه َو َكَفى َِبلحَمرحَء َجهح  َو َإنه َمنح أَب حَغَض الر ََجاَل َإََل اّلِلهَ تَ َعاََل الحَعاَلُ َمنح َعَرَف َقدح

َبيَل َسائَرًا َبَغْيحَ َدلَيٍل َإنح ُدَعَي َإََل َحرحَث  َد السه َسَه َجائَرًا َعنح َقصح ن حَيا َعَمَل َو َإنح ُدَعَي َإََل َلَعبحدًا وََكَلُه اّلِلهُ َإََل نَ فح الدُّ
َخَرَة َكَسَل َكَأنه   .َما َعَمَل َلُه َواَجٌب َعَليحَه َو َكَأنه َما َوََّن َفيَه َساَقٌط َعنحُه َحرحَث اْلح

 آخر الزمان
تَ َقدح أُ  : و منها َمٍن نُ َوَمٍة َإنح َشَهَد َلَح يُ عحَرفح َو َإنح َغاَب َلَح يُ فح ولََئَك َو َذَلَك َزَماٌن ََل يَ نحُجو َفيَه َإَله ُكلُّ ُمؤح

َُدى َو أَعح  ََتهَ َمَصابَيُح اْلح َتُح اّلِلهُ َْلُمح أَب حَواَب َرْحح َشُف ََلُم السَُّرى لَيحُسوا َِبلحَمَسايَيَح َو ََل الحَمَذايَيَع الحُبُذَر أُولََئَك يَ فح  َو َيكح
َمَتهَ  ُهمح َضرهاَء نَقح  . َعن ح

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (150)صفحة : .. .......... http://www.islam4u.com........... مركز االشعاع االسالمي .... هنج البالغة : 

ََنُء ِبَا َفيَه أَي َُّها النه  َفُأ اْلحَ ََلُم َكَما ُيكح َفُأ َفيَه اْلحَسح اُس َإنه اّلِلهَ َقدح َأَعاذَُكمح َمنح أَي َُّها النهاُس َسَيأحِت َعَليحُكمح َزَماٌن ُيكح
َتَلَيُكمح َو قَ  َتَلَْي َأنح َُيُوَر َعَليحُكمح َو َلَح يَُعذحُكمح َمنح َأنح يَ ب ح  .دح قَاَل َجله َمنح قَاَئٍل َإنه ِف ذَلَك َْلَيٍت َو َإنح ُكنها َلُمب ح

كل مؤمن نومة فإمنا أراد به اخلامل الذكر القليل الشر و الساييح جع   ) عليه السالم (أما قوله : قال السيد الشريف الرضي  
اييع جع مذايع و هو الذي إذا مسع لغريه بفاحشة أذاعها و نوه هبا و مسياح و هو الذي يسيح بي الناس بلفساد و النمائم و الذ

 .البذر جع بذور و هو الذي يكثر سفهه و يلغو منطقه 
 :و من خطبة له ) عليه السالم (   -104

داً  َ ُسبحَحانَُه بَ َعَث َمَُمه َعي ن ُبُ وهًة َو َل  َو لَيحَس َأَحٌد َمنَ  ) صلى هللا عليه وآله (أَمها بَ عحُد فََإنه اّلِله َرأُ َكَتاِبً َو ََل يَده الحَعَرَب يَ قح
يًا فَ َقاَتَل ِبَنح َأطَاَعُه َمنح َعَصاُه َيُسوقُ ُهمح َإََل َمنحَجاِتََمح َو ي َُباَدُر َِبَُم السهاَعَة َأنح تَ نحزََل  َسُْي َو َيَقُف َوحح َِبَمح َُيحَسُر اْلَح

تَ الحَكَسُْي فَ ُيَقيُم َعَليحَه حَ  َداَرتح َرَحاُهمح َّته يُ لحَحَقُه َغايَ َتُه َإَله َهاَلكًا ََل َخْيحَ َفيَه َحَّته أَرَاُهمح َمنحَجاَِتُمح َو بَ وهأَُهمح ََمَلهتَ ُهمح َفاسح
تَ َقاَمتح قَ َناُِتُمح َو اْيحُ اّلِلهَ َلَقدح ُكنحُت َمنح َساقََتَها َحَّته تَ َولهتح َِبََذاَفْيََها َو ا تَ وحَسَقتح ِف َقَياَدَها َما َضُعفحُت َو ََل َو اسح سح

قه َمنح َخاَصرَتََه  رََج اْلَح  .َجبُ نحُت َو ََل ُخنحُت َو ََل َوَهنحُت َو اْيحُ اّلِلهَ َْلَب حُقَرنه الحَباَطَل َحَّته أُخح
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و قد تقدم متار هذه اخلطبة إال أنين وجدتا يف هذه الرواية على خالف ما سبق من زايدة و : قال السيد الشريف الرضي 

 .نقصان فأوجبت الال إثباتا اثنية 
له ) عليه السالم ( في بعض صف ات الرسول الكريم و تهديد بني أمية و    و من خطبة  -105
 :عظة الناس  

 الرسول الكريم
ًَل َو َأطحَهَر  ) صلى هللا عليه وآله (َحَّته بَ َعَث اّلِلهُ َمَُمهدًا  َشَهيدًا َو َبَشْيًا َو َنَذيرًا َخْيحَ الحََبَيهَة َطفحًَل َو َأْنحَبَ َها َكهح

َطرَيَن َدميًَة  َتمح َوَد الحُمسح  .الحُمَطههرَيَن َشيَمًة َو َأجح

 بنو أمية
َلوحَلتح  ََلَفَها َإَله َمنح بَ عحَد َما َصاَدف حُتُموَها َجائَ َفَما احح ُتمح َمنح َرَضاَع َأخح ن ح َِتَا َو ََل َْتَكه ن حَيا ِف َلذه ًَل  َلُكُم الدُّ

ُضوَد َو َحََلُْلَا بََعيد َر الحَمخح  َغْيحَ َموحُجوٍد َو َصاَدف حُتُموَها اً َخطَاُمَها قََلقاً َوَضينُ َها َقدح َصاَر َحَراُمَها َعنحَد أَق حَواٍم ِبَنحزََلَة السَ دح
َرحُض َلُكمح َشاَغرٌَة َو أَيحَديُكمح َفيَها َمبحُسوطٌَة َو أَيحَدي ٍل َمعحُدوٍد فَاْلح ُفوَفٌة َو  َو اّلِلهَ َظَلًّ ََمحُدودًا َإََل َأجح الحَقاَدَة َعنحُكمح َمكح

ُبوَضٌة َأََل َو َإنه َلُكلَ  َدٍم ََثئَرًا َو َلُكلَ  َحقٍ  طَالَبًا َو َإنه الثهائََر ِف َدَمائََنا ُسُيوُفُكمح َعَليحَهمح ُمَسلهطٌَة َو ُسُيوفُ ُهمح َعنحُكمح   َمقح
ُ الهَذي ََل يُ عحَجزُُه َمنح طََلَب َو ََل  َسَه َو ُهَو اّلِله َاَكَم ِف َحقَ  نَ فح  َكاْلح
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َبحَصاَر يَ ُفوتُُه َمنح َهَرَب َفأُقحَسُم َِبّلِلهَ ََي َبَِن أَُميهَة َعمها قََليٍل لَتَ عحرَفُ ن هَها ِف أَيحَدي َغْيحَُكمح َو ِف  َداَر َعُدو َُكمح َأََل َإنه أَبحَصَر اْلح
ْيحَ َطرحفُ  َاَع َما َوَعى التهذحَكَْي َو قََبَلُه َما نَ َفَذ ِف اْلَح ََسح  .ُه َأََل َإنه َأَسحََع اْلح

 وعظ الناس
َباٍح َواَعٍظ ُمتهَعٍظ  أَي َُّها النهاسُ  َبُحوا َمنح ُشعحَلَة َمصح َتصح ٍ َقدح ُروَ َقتح َمَن الحَكَدَر ، اسح َو َعْيح َتاُحوا َمنح َصفح ، َو امح

َواَئُكمح ، َإََل َجَهالََتُكمح َعَباَد اّلِلهَ ََل تَ رحَكُنوا  َقاُدوا َْلَهح ُقُل ، فََإنه النهازََل َِبََذا الحَمنحزََل ََنزٌَل َبَشَفا ُجُرٍف َهاٍر ، َو ََل تَ ن ح يَ ن ح
َضٍع لََرأحٍي ُُيحَدثُُه بَ عحَد َرأحٍي  رََه َمنح َموحَضٍع َإََل َموح َو يُ َقرَ َب َما َل ، يَ لحَتَصُق  يُرَيُد َأنح يُ لحَصَق َما ََل ، الرهَدى َعَلى َظهح

وَُكمح ، يَ تَ َقاَرُب  َكي َشجح ُكوا َإََل َمنح ََل ُيشح ُقُض بََرأحَيَه َما َقدح أَب حَرَم َلُكمح ، َفاّلِلهَ اّلِلهَ َأنح َتشح إَنهُه لَيحَس َعَلى ، َو ََل يَ ن ح
َر رَب ََه  َماَم َإَله َما ُْحَ َل َمنح أَمح بحََلغُ : اْلحَ َتَهاُد ِف النهَصيَحَة ، ِف الحَموحَعظََة  اْلحَ َياُء لَلسُّنهَة ، َو اََلجح حح َو َإقَاَمُة ، َو اْلحَ

يَها  َتَحقَ  ُُدوَد َعَلى ُمسح َلَها ، اْلح َماَن َعَلى أَهح َداُر السُّهح َو َمنح قَ بحَل َأنح ، فَ َباَدُروا الحَعلحَم َمنح قَ بحَل َتصحوَيَح نَ بحَتَه ، َو َإصح
َلَه تُ  ت َثَاَر الحَعلحَم َمنح َعنحَد َأهح َغُلوا َِبَن حُفَسُكمح َعنح ُمسح َوحا َعَن الحُمنحَكَر َو تَ َناَهوحا َعنحُه ، شح َد ، َو اَّنح َي بَ عح َا أَُمرحُُتح َِبلن ههح فََإُنه

 . الت هَناَهي
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له ) عليه السالم ( و فيها يبين فضل اإلسالم و يذكر الرسول الكريم ثم    و من خطبة  -106
 :يلوم أصحابه  

 دين اإلسالم
ََلَم َفَسههَل َشَرائََعُه َلَمنح َوَرَدُه َو أََعزه َأرحَكانَُه َعَلى َمنح غَ  ُد ّلِلَهَ الهَذي َشرََع اْلحَسح َمح ناً َلَمنح َعَلَقُه َو اْلح الََبُه َفَجَعَلُه أَمح

َتَضاَء َبهَ  ماً َلَمنح َعَقَل َو لُب اً َسلحماً َلَمنح َدَخَلُه َو بُ رحَهاَنً َلَمنح َتَكلهَم َبَه َو َشاَهداً َلَمنح َخاَصَم َعنحُه َو نُوراً َلَمَن اسح  َو فَ هح
َق َو ثََقًة َلَمنح تَ وَكهَل َو رَاَحًة َلَمنح َلَمنح َتَدب هَر َو آيًَة َلَمنح تَ َوسهَم َو ت َ  ًَة َلَمَن ات هَعَظ َو َْنَاًة َلَمنح َصده بحَصرًَة َلَمنح َعَزَم َو َعَبح

ََواد َ  َرُق اْلح َرُف الحَمَناَر ُمشح َضُح الحَوََلَئَج ُمشح ُء الحَمَصابَيَح َكَرُْي  ُمَضيفَ وهَض َو ُجنهًة َلَمنح َصََبَ فَ ُهَو أَب حَلُج الحَمَناَهَج َو َأوح
َهاُجُه َو  َديُق َمن ح َقَة َشرَيُف الحُفرحَساَن التهصح َلحَبَة ُمت ََناَفُس السُّب ح َماَر َرَفيُع الحَغايََة َجاَمُع اْلح ُت الحَمضح الصهاَْلَاُت َمَنارُُه َو الحَموح

َمارُُه َو الحَقَياَمُة َحلحب َُتُه َو اْلحَ  ن حَيا َمضح َقُتُه َغايَ ُتُه َو الدُّ  .نهُة ُسب ح

 و منها في ذكر النبي ) صلى هللا عليه وآله (
يَن َو بَ  َم الدَ   َعيُثَك نَعحَمةً َحَّته أَوحَرى قَ َبساً َلَقاَبٍس َو َأََنَر َعَلماً َْلَاَبٍس فَ ُهَو أََميُنَك الحَمأحُموُن َو َشَهيُدَك يَ وح
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لَ  ْيحَ َمنح َفضح زََه ُمَضعهَفاَت اْلَح َلَك َو اجح قَ  َرْححًَة اللهُهمه اقحَسمح َلُه َمقحَسمًا َمنح َعدح َك اللهُهمه أَعحَل َعَلى بََناَء َو َرُسوُلَك َِبْلَح
رَمح َلَديحكَ  ُشرحََن ِف ُزمحرَ  الحَباَنَْي بََناَءُه َو َأكح َتَه نُ زَُلُه َو َشرَ فح َعنحَدَك َمنحزََلُه َو آتََه الحَوَسيَلَة َو أَعحَطَه السهَناَء َو الحَفَضيَلَة َو احح

ُتوَنَْي   .َغْيحَ َخَزاََي َو ََل ََنَدَمَْي َو ََل ََنَكَبَْي َو ََل ََنَكَثَْي َو ََل َضالَ َْي َو ََل ُمَضلَ َْي َو ََل َمفح
 .و قد مضى هذا الكالم فيما تقدم إال أننا كررانه هاهنا لا يف الروايتي من االختالف : قال الشريف  

 و منها في خطاب أصحابه
َرُم َِبَا َإَماؤُُكمح َو تُوَصُل َِبَا َجْيَاُنُكمح  َل َو يُ َعظ َ  َو َقدح بَ َلغحُتمح َمنح َكرَاَمَة اّلِلهَ تَ َعاََل َلُكمح َمنحزََلًة ُتكح ُمُكمح َمنح ََل َفضح

َن ُعُهوَد اّلِلهَ َلُكمح َعَليحَه َو ََل َيَد َلُكمح َعنحَدُه َو يَ َهاُبُكمح َمنح ََل ََيَاُف َلُكمح َسطحَوًة َو ََل َلُكمح َعَليحَه َإمحرٌَة وَ   َقدح تَ َروح
ُقوَضًة َفََل تَ غحَضُبوَن َو أَن حُتمح لَنَ قحَض َذَمَم آَِبَئُكمح ََتحن َ  ُدُر َو َإلَيحُكمح َمن ح ُفوَن َو َكاَنتح أُُموُر اّلِلهَ َعَليحُكمح تَرَُد َو َعنحُكمح َتصح

ُتمح أُُموَر اّلِلهَ  َلمح ُتمح َإلَيحَهمح أَزَمهَتُكمح َو َأسح ُتُم الظهَلَمَة َمنح َمنحزَلََتُكمح َو أَلحَقي ح ن ح بُ َهاتَ تَ رحَجُع َفَمكه َو   ِف أَيحَديَهمح يَ عحَمُلوَن َِبلشُّ
ُ َلَشرَ  يَ وحٍم ْلَُ   .مح َيَسْيُوَن ِف الشهَهَواَت َو اْيحُ اّلِلهَ َلوح فَ رهُقوُكمح ََتحَت ُكلَ  َكوحَكٍب َْلََمَعُكُم اّلِله
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 :عليه السالم ( في بعض أيام صفين   و من كالم له )  -107
َل الشها َُفاُة الطهَغاُم َو أَعحَراُب أَهح َيازَُكمح َعنح ُصُفوَفُكمح ََتُوزُُكُم اْلح لََتُكمح َو اْنَح َم َو أَن حُتمح َْلَاَميُم الحَعَرَب َو َقدح َرأَيحُت َجوح

ُم َو السهَنامُ  َنحُف الحُمَقده رَي َأنح َرأَي حُتُكمح ِبَََخرٍَة ََتُوُزوََّنُمح َكَما  َو ََيَفيُخ الشهَرَف َو اْلح َعحظَُم َو َلَقدح َشَفى َوَحاوََح َصدح اْلح
رًا َِبلر ََماَح تَ رحَكُب أُوحََل  َبَل اْلحَ َحاُزوُكمح َو تُزَيُلوََّنُمح َعنح َمَواَقَفَهمح َكَما أَزَاُلوُكمح َحس ًا َِبلنَ َصاَل َو َشجح َراُهمح َكاْلحَ يَم ُهمح أُخح

 .الحَمطحُروَدَة تُ رحَمى َعنح َحَياَضَها َو ُتَذاُد َعنح َمَوارََدَها 

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( و هي من خطب المالحم    -108
 اّلله تعالى

َلحَق  َتَه َخَلَق اْلح ُد ّلِلَهَ الحُمَتَجلَ ي َْلَلحَقَه َِبَلحَقَه َو الظهاَهَر َلُقُلوَِبَمح َِبُجه َمح ُت ََل تََليُق اْلح َمنح َغْيحَ َرَويهٍة َإذح َكاَنَت الرهَوَيه
َسَه َخَرَق َعلحُمُه َِبَطَن َغيحَب السَُُّتَاَت َو َأَحاَط َبُغمُ  وَض َعَقاَئَد َإَله َبَذَوي الضهَمائََر َو لَيحَس َبَذي َضَمٍْي ِف نَ فح

 .السهرَيرَاَت 
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 َو ِمْنَها ِفي ِذْكِر الن ِبيِه ) صلى هللا عليه وآله ( 
َياَء َو ُذَؤابََة الحَعلحَياَء َو ُسرهَة الحَبطحَحاَء َو َمَصابَي َكاَة الضَ  َنحَبَياَء َو َمشح َتاَرُه َمنح َشَجَرَة اْلح َة َو يَ َنابَيَع َح الظُّلحمَ اخح

َمَة  كح  .اْلَح

 فتنة بني أمية
َاَجُة َإلَيحَه َمنح قُ لُ  : و منها َكَم َمَراََهَُه َو َأْححَى َمَواََسَُه َيَضُع َذَلَك َحيحُث اْلح ٍي طََبيٌب َدوهاٌر َبَطبَ َه َقدح َأحح وٍب ُعمح

ٍم ُمتَ تَ بَ ٌع َبَدَوائََه َموَ  َدُحوا َو آَذاٍن ُصمٍ  َو أَلحَسَنٍة ُبكح َمَة َو َلَح يَ قح كح َواَء اْلَح َتَضيُئوا ِبََضح ََة َلَح َيسح ْيح َلَة َو َمَواَطَن اْلَح اَضَع الحَغفح
َن حَعاَم السهاَئَمَة َو الصُُّخوَر الحَقاَسَيَة َقَد اْنحَاَبَت ال َل الحبَ بَزَََنَد الحُعُلوَم الثهاَقَبَة فَ ُهمح ِف َذَلَك َكاْلح َرائَُر َْلَهح َصائََر َو َوَضَحتح سه

َهَها َو َظَهَرَت الحَعََلَمُة َلُمتَ َوَسَ ََها َما ِل أَرَ  َفَرَت السهاَعُة َعنح َوجح قَ  َْلَاَبَطَها َو َأسح ُة اْلَح َباحًا َبََل أَرحَواٍح َو ََمَجه اُكمح َأشح
َباٍح َو ُنسهاكًا َبََل َصََلٍح َو َُتهارًا َبََل أَ  َياَء َو َساَمَعًة أَرحَواحًا َبََل َأشح رحَِبٍح َو أَي حَقاظًا نُ وهمًا َو ُشُهودًا ُغيهبًا َو ََنَظَرًة َعمح

َماَء رَايَُة َضََلٍل َقدح قَاَمتح َعَلى ُقطحَبَها َو تَ َفرهَقتح َبُشَعَبَها َتَكيُلُكمح َبَصاَعهَ  اَء َو ََنَطَقًة َبكح ا َو ََّتحَبُطُكمح بََباَعَها َصمه
 ارٌَج َمَن الحَملهَة قَائٌَم َعَلى الضَ لهةَ قَائَُدَها خَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (157)صفحة : ............  http://www.islam4u.com........... مركز االشعاع االسالمي .... هنج البالغة : 

َر َأوح نُ َفاَضٌة َكنُ َفاَضَة الحَعكح  َمَئٍذ َمنحُكمح َإَله ثُ َفاَلٌة َكثُ َفاَلَة الحَقدح َقى يَ وح َس َفََل يَ ب ح ََدَْي َو َتُدوُسُكمح َدوح َم تَ عحرُُكُكمح َعرحَك اْلح
َ َهزَيَل اْلحَ  َبهَة الحَبَطيَنَة َمنح َبْيح ََلَص الطهْيحَ اْلح َتخح َمَن َمنح بَ يحَنُكُم اسح َلُص الحُمؤح َتخح َصيَد َو َتسح َهُب َبُكُم اْلَح بَ  أَيحَن َتذح

تَ وحَن َو َأَّنه تُ ؤحَفُكوَن َف َلُكلَ  َأَجٍل َكتاٌب َو َلُكلَ   الحَمَذاَهُب َو تََتيُه َبُكُم الحَغَياَهُب وَ  ََّتحَدُعُكُم الحَكَواَذُب َو َمنح أَيحَن تُ ؤح
دُ  تَ يحَقظُوا َإنح َهَتَف َبُكمح َو لحَيصح َضُروُه قُ ُلوَبُكمح َو اسح نَيَ ُكمح َو َأحح َتَمُعوا َمنح َرِبه َبٍة َإََيٌب فَاسح َلهُ َغي ح َمعح َِشحَلُه  قح رَاَئٌد َأهح َو لحَيجح

َغَة َفَعنحَد َذَلَك َأخَ  ََرَزَة َو قَ َرَفُه قَ رحَف الصهمح َر فَ لحَق اْلح َمح َنُه فَ َلَقدح فَ َلَق َلُكُم اْلح َضرح َذهح َذ الحَباَطُل َمآَخَذُه َو رََكَب َو لحُيحح
اَعَيُة وَ  ُل َمرَاَكَبُه َو َعُظَمَت الطهاَغَيُة َو قَ لهَت الده َهح ُبَع الحَعُقوَر َو َهَدَر فََنيُق الحَباَطَل بَ عحَد اْلح ُر َصَياَل السه هح  َصاَل الده

يَن َو ََتَابُّوا َعَلى الحَكَذَب َو تَ َباَغُضوا َعلَ  َق َفَإَذا َكاَن ُكظُوٍم َو تَ َواَخى النهاُس َعَلى الحُفُجوَر َو َِتَاَجُروا َعَلى الدَ  ى الصَ دح
ُل َذَلَك الزهَماَن ذَ  َذَلَك َكاَن الحَوَلدُ  اَئًِب َو َغيحظاً َو الحَمطَُر قَ يحظًا َو َتَفيُض اللَ َئاُم فَ يحضًا َو َتَغيُض الحَكرَاُم َغيحضًا َو َكاَن أَهح

تُ عح  ُق َو َفاَض الحَكَذُب َو اسح َواًَت َو َغاَر الصَ دح َساطُُه ُأكهاًَل َو فُ َقرَاُؤُه أَمح َمَلَت الحَمَودهُة َِبللَ َساَن َو َسََلَطيُنُه َسَباعًا َو َأوح
 َتَشاَجَر النهاُس َِبلحُقُلوَب َو َصاَر الحُفُسوُق َنَسباً َو الحَعَفاُف َعَجباً َو لَُبسَ 
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ََلُم لُبحَس الحفَ  ُلوِبً اْلحَسح  رحَو َمقح

 :له ) عليه السالم ( في بيان قدرة اّلله و انفراده بالعظمة و أمر البعث    و من خطبة  -109
 قدرة اّلله 

 ٍء َقائٌَم بََه َغََن ُكلَ  َفَقٍْي َو َعزُّ ُكلَ  َذلَيٍل َو قُ وهُة ُكلَ  َضَعيٍف َو َمفحزَُع ُكل َ ٍء َخاَشٌع َلُه َو ُكلُّ َشيح ُكلُّ َشيح 
َع نُطحَقُه َو َمنح َسَكَت َعَلَم َسرهُه َو َمنح َعاَش فَ َعَليحَه رَزحقُُه َو َمنح َماَت فََإلَ  َقَلُبُه َلَح تَ َرَك الحُعُيوُن َملحُهوٍف َمنح َتَكلهَم َسََ يحَه ُمن ح

َلحَق  َبَ َعنحَك َبلح ُكنحَت قَ بحَل الحَواَصَفَْي َمنح َخلحَقَك َلَح ََّتحُلَق اْلح َبُقَك َمنح فَ ُتخح َفَعٍة َو ََل َيسح تَ عحَملحتَ ُهمح َلَمن ح َشٍة َو ََل اسح َلَوحح
ُقُص ُسلحطَاَنَك َمنح َعَصاَك َو ََل يَزَيُد ِف ُملحَكَك َمنح َأطَاَعَك  َت َو ََل يَ ن ح َلُتَك َمنح َأَخذح َرَك طََلبحَت َو ََل يُ فح َو ََل يَ ُردُّ أَمح

ت َ  َرَك ُكلُّ َسرٍ  َعنحَدَك َعََلنََيٌة َو ُكلُّ َغيحٍب َعنحَدَك َشَهاَدٌة أَنحَت َمنح َسَخَط َقَضاَءَك َو ََل َيسح غحَِن َعنحَك َمنح تَ َوَله َعنح أَمح
تَ َهى َفََل َمََيَص َعنحَك َو أَنحَت الحَموحَعُد َفََل َمنحَجى َمنحَك َإَله َإلَ  ََبُد َفََل أََمَد َلَك َو أَنحَت الحُمن ح ََنَصَيُة ُكلَ  َدابهٍة يحَك بََيَدَك اْلح

َغَر ُكله َعَظيَمٍة َو َإلَيحَك َمَصُْي ُكلَ  َنَسَمٍة ُسبحَحاَنَك َما أَعحظََم َشأحَنَك ُسبحَحاَنَك َما أَعحظََم َما نَ َرى َمنح َخلحَقَك َو َما  َأصح
َوَل َما نَ َرى َمنح  رََتَك َو َما أَهح  ِف َجنحَب ُقدح
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غَ  ن حَيا َو َما َأصح َبَغ نََعَمَك ِف الدُّ َقَر َذَلَك َفيَما َغاَب َعنها َمنح ُسلحطَاَنَك َو َما َأسح َخَرَة َمَلُكوَتَك َو َما َأحح  .َرَها ِف نََعَم اْلح

 المالئكة الكرام
َوفُ ُهمح َلَك َو مَ  : و منها تَ ُهمح ََسَاَواَتَك َو َرفَ عحتَ ُهمح َعنح أَرحَضَك ُهمح أَعحَلُم َخلحَقَك َبَك َو َأخح َكن ح نح َمََلَئَكٍة َأسح

َرحَحاَم َو َلَح َُيحَلُقوا َمنح َماٍء َمَهٍْي َو َلَح  ُنوا اْلح َصحََلَب َو َلَح ُيَضمه ُكُنوا اْلح ُمح  يَ تَ أَق حَرُِبُمح َمنحَك َلَح َيسح ُهمح َريحُب الحَمُنوَن َو َإَّنه َشعهب ح
َواَئَهمح َفيَك َو َكث حَرَة طَاَعَتَهمح َلَك َو َقله  َماَع أَهح َتجح َرَك َلوح َعَلى َمَكاَّنََمح َمنحَك َو َمنحزَلََتَهمح َعنحَدَك َو اسح َلَتَهمح َعنح أَمح َة َغفح

ُمح َلَح يَ عحُبُدوَك َحقه َعَباَدَتَك َو َلَح َعايَ ُنوا ُكنحَه َما َخَفَي َعَليحَهمح َمنحَك َْلَقه  ُروا أَعحَماَْلُمح َو َلَزَروحا َعَلى أَن حُفَسَهمح َو َلَعَرُفوا َأَّنه
 .يَُطيُعوَك َحقه طَاَعَتَك 

 عصيان الخلق
َن َبََلَئَك َعنحَد َخلحَقَك َخَلقحَت َدارًا َو َجَعلحتَ  َرًِب َو َمطحَعمًا َو ُسبحَحاَنَك َخاَلقًا َو َمعحُبودًا َِبُسح  َفيَها َمأحُدبًَة َمشح

َها َفََل الده  ُعو َإلَي ح َاراً َو ُزُروعاً َو ِثَاراً ُُثه أَرحَسلحَت َداَعيًا يَدح اَعَي َأَجابُوا َو ََل َفيَما َرغهبحَت أَزحَواجًا َو َخَدماً َو ُقُصوراً َو َأَّنح
َلَها َو اصحطََلُحوا َعَلىَرَغُبوا َو ََل َإََل َما َشوهقحَت َإلَيحهَ  َتَضُحوا ِبََكح َتاُقوا أَق حبَ ُلوا َعَلى َجيَفٍة َقَد اف ح   اشح
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َرَض قَ لحبَ  يَعٍة َقدح ُحبَ َها َو َمنح َعَشَق َشيحئًا أَعحَشى َبَصرَُه َو أَمح َمُع َِبُُذٍن َغْيحَ َسََ ٍ َغْيحَ َصَحيَحٍة َو َيسح ُه فَ ُهَو يَ نحظُُر َبَعْيح
ُسُه فَ ُهَو َعبحٌد َْلَا َو َلَمنح  َها نَ فح ن حَيا قَ لحَبُه َو َوَْلَتح َعَلي ح َلُه َو أََماَتَت الدُّ ُثَما ِف َيَديحَه َشيح َخَرَقَت الشهَهَواُت َعقح َها َحي ح ٌء َمن ح

َزَجُر َمَن اّلِلهَ َبزَاَجٍر َو ََل يَ تهَعُظ َمنحهُ زَا َها ََل يَ ن ح ُثَما أَق حبَ َلتح أَق حَبَل َعَلي ح َها َو َحي ح َبَواَعٍظ َو ُهَو يَ َرى الحَمأحُخوَذيَن  َلتح زَاَل َإلَي ح
َعَة َكيحَف نَ َزَل َِبَمح َما َكانُوا َُيح  ن حَيا َما َكانُوا ََيحَمُنوَن َو َعَلى الحَغرهَة َحيحُث ََل َإقَاَلَة َو ََل َرجح َهُلوَن َو َجاَءُهمح َمنح َفَراَق الدُّ

رَُة الح  َتَمَعتح َعَليحَهمح َسكح َخَرَة َعَلى َما َكانُوا يُوَعُدوَن فَ َغْيحُ َموحُصوٍف َما نَ َزَل َِبَمح اجح َت َقَدُموا َمَن اْلح َرُة الحَفوح َموحَت َو َحسح
َ َمنحَطَقهَ فَ َفََتَتح َْلَا َأطحرَافُ هُ  َ َأَحَدَهمح َو َبْيح َ مح َو تَ َغْيهَتح َْلَا أَلحَواَُّنُمح ُُثه ازحَداَد الحَموحُت َفيَهمح ُوُلوجًا َفَحيَل َبْيح  َو َإنهُه َلَبْيح

َلَه َو بَ َقاٍء َمنح لُبَ َه يُ َفك َ  ٍة َمنح َعقح َمُع َِبُُذنََه َعَلى َصحه َلَه يَ نحظُُر بََبَصرََه َو َيسح َرُه َو أَهح ُر َفيَم أَفحََن ُعُمَرُه َو َفيَم أَذحَهَب َدهح
َتَبَهاَِتَا َقدح َلزََمتح  َواًَل ََجََعَها أَغحَمَض ِف َمطَالََبَها َو َأَخَذَها َمنح ُمَصرهَحاَِتَا َو ُمشح ُر أَمح َرَف َعَلى يَ َتَذكه ُه تََبَعاُت ََجحَعَها َو َأشح

َقى َلَمنح َورَا ََه َو الحَعبح َفرَاَقَها تَ ب ح َنُأ َلَغْيح َعُموَن َفيَها َو يَ َتَمت هُعوَن َِبَا فَ َيُكوُن الحَمهح رََه َو الحَمرحُء َقدح َغَلَقتح َءُه يَ ن ح ُء َعَلى َظهح
رََه َو يَ زحَهُد َفيمَ  َم ُعُمرََه َو ُرُهونُُه َِبَا فَ ُهَو يَ َعضُّ َيَدُه َنَداَمًة َعَلى َما َأصحَحَر َلُه َعنحَد الحَموحَت َمنح أَمح ا َكاَن يَ رحَغُب َفيَه َأَيه

 يَ َتَمَنه َأنه 
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َها َقدح َحاَزَها ُدونَُه فَ َلمح يَ َزَل ا لحَموحُت ي َُباَلُغ ِف َجَسَدَه َحَّته َخاَلَط َلَسانُُه ََسحَعُه الهَذي َكاَن يَ غحَبطُُه َِبَا َو َُيحُسُدُه َعَلي ح
َعَه يُ َردَ ُد طَرحَفُه َِبلنهَظَر ِف ُوُجوَهَهمح ي َ  َمُع َبَسمح َلَه ََل يَ نحَطُق بََلَسانََه َو ََل َيسح َ أَهح َرى َحرََكاَت أَلحَسَنَتَهمح َو َل َفَصاَر َبْيح

َع َكََلَمَهمح ُُثه  َمُع َرجح  ازحَداَد الحَموحُت الحَتَياطًا بََه فَ ُقَبَض َبَصرُُه َكَما قَُبَض ََسحُعُه َو َخَرَجَت الرُّوُح َمنح َجَسَدَه َفَصاَر َيسح
يُب َداعَ  َعُد َِبَكيًا َو ََل ُيَُ َلَه َقدح َأوحَحُشوا َمنح َجانََبَه َو تَ َباَعُدوا َمنح قُ رحَبَه ََل ُيسح َ أَهح  َْحَُلوُه َإََل َُمَطٍ  ِف يًا ُُثه َجيَفًة َبْيح

َلُموُه َفيَه َإََل َعَمَلَه َو ان حَقَطُعوا َعنح َزوحَرتََه  َرحَض فََأسح  .اْلح

 القيامة
رَ  َلحَق َِبَوهَلَه َو َجاَء َمنح أَمح َق آَخُر اْلح ُر َمَقاَديَرُه َو ُأْلَح َمح يُرَيُدُه َمنح ََتحَديَد   اّلِلهَ َماَحَّته َإَذا بَ َلَغ الحَكَتاُب َأَجَلُه َو اْلح

َرحَض َو أَرحَجَفَها َو قَ َلَع َجَباَْلَا َو َنَسَفَها َو َدكه بَ عحضُ  َبَة َجََلَلَتَه َخلحَقَه أََماَد السهَماَء َو َفطََرَها َو أَرَجه اْلح َها بَ عحضاً َمنح َهي ح
َدُهمح بَ عحدَ  رََج َمنح َفيَها َفَجده أَلََتَهمح  َو َُمُوَف َسطحَوتََه َو َأخح ََلَقَهمح َو ََجََعُهمح بَ عحَد تَ َفرَُّقَهمح ُُثه َمي هَزُهمح َلَما يُرَيُدُه َمنح َمسح َإخح

َ أَن حَعَم َعَلى َهُؤََلَء َو ان حتَ َقَم َمنح َهؤُ  َف حَعاَل َو َجَعَلُهمح َفرَيَقْيح َعحَماَل َو َخَباََي اْلح ُل الطه َعنح َخَفاََي اْلح اَعَة فََأََثَِبُمح ََلَء فََأمها أَهح
َوارََه َو َخلهَدُهمح ِف َدارََه َحيحُث ََل َيظحَعُن الن ُّزهاُل َو ََل تَ تَ َغْيهُ َِبَمُ   َِبَ
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َف حزَ  َاُل َو ََل تَ ُنوُِبُُم اْلح ُل اْلح َفاُر َو أَمها َأهح َسح َخُصُهُم اْلح طَاُر َو ََل ُتشح َخح َقاُم َو ََل تَ عحَرُض َْلُُم اْلح َسح اُع َو ََل تَ َناُْلُُم اْلح
َقحَداَم َو أَلح  َعحَناَق َو قَ َرَن الن هَواَصَي َِبْلح َيحَدَي َإََل اْلح َسرَابَيَل الحَقَطرَاَن َو  َبَسُهمح الحَمعحَصَيَة َفأَن حَزَْلُمح َشره َداٍر َو َغله اْلح

َلَه ِف ََنٍر َْلَا َكَلٌب َو ْلََ  َتده َحرُُّه َو َِبٍب َقدح ُأطحَبَق َعَلى أَهح ٌب َو ْلٌََب َساَطٌع َو ُمَقطهَعاَت النَ ْيَاَن ِف َعَذاٍب َقَد اشح
َم فَ يُ قحَضى َقَصيٌف َهاَئٌل ََل َيظحَعُن ُمَقيُمَها َو ََل يُ َفاَدى َأَسْيَُها َو ََل تُ فح  ََن َو ََل َأَجَل لَلحَقوح اَر فَ تَ فح َة لَلده َصُم ُكُبوُْلَا ََل ُمده

. 

 زهد النبي
َوَن َِبَا َو َهوهََّنَا َو َعَلَم َأنه  : و منها يف ذكر النب ) صلى هللا عليه وآله ( ن حَيا َو َصغهَرَها َو َأهح َقدح َحقهَر الدُّ

تَ  َسَه َو َأَحبه اّلِلهَ َزَواَها َعنحُه اخح َرَها َعنح نَ فح ن حَيا َبَقلحَبَه َو أََماَت َذكح َتَقاراً فََأعحَرَض َعَن الدُّ ََه احح  َأنح َتَغيَب َياراً َو َبَسَطَها َلَغْيح
َها رَََيشًا أَوح يَ رحُجَو َفيَها َمَقامًا بَ لهَغ َعنح رَب ََه ُمعح  َذرًا َو َنَصَح َْلُمهَتَه ُمنحَذرًا َو َدَعا َإََل زَينَ تُ َها َعنح َعيحَنَه َلَكيحََل يَ تهَخَذ َمن ح

راً  َنهَة ُمَبشَ راً َو َخوهَف َمَن النهاَر َمَُذَ   .اْلح

 أهل البيت
 َْنحُن َشَجَرُة الن ُّبُ وهَة َو ََمَطُّ الر ََساَلَة َو ُُمحتَ َلُف الحَمََلَئَكةَ 
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َتَظُر الرهْححََة َو َعُدوََُّن َو ُمبحَغُضَنا ي َ  ب َُّنا يَ ن ح َم ََنَصُرََن َو َمَُ َتَظُر السهطحَوَة َو َمَعاَدُن الحَعلحَم َو يَ َنابَيُع اْلحُكح  .ن ح

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( في أركان الدين    -110
 سالماإل

ميَاُن بََه َو بََرُسولََه َو  ُلوَن َإََل اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َو تَ َعاََل اْلحَ َهاُد ِف َسَبيَلَه فََإنهُه َذرحَوُة َإنه أَفحَضَل َما تَ َوسهَل بََه الحُمتَ َوسَ  اْلَح
َا الحَفطحَرُة َو َإقَاُم الصهََلةَ  ََلَص فََإَّنه ََلَم َو َكَلَمُة اْلحَخح َر  اْلحَسح َا َفرَيَضٌة َواَجَبٌة َو َصوحُم َشهح َا الحَملهُة َو َإيَتاُء الزهَكاَة فََإَّنه فََإَّنه

َر َو يَ رحَحضَ  َُما يَ نحَفَياَن الحَفقح نحَب َو َصَلُة الرهَحَم َفإَ َرَمَضاَن فََإنهُه ُجنهٌة َمَن الحَعَقاَب َو َحجُّ الحبَ يحَت َو اعحَتَمارُُه فََإَّنه َا اَن الذه َّنه
َطيَئَة َو َصَدَقُة الحَعََل  ُر اْلَح َا ُتَكفَ  رَ  َفَإَّنه ََجَل َو َصَدَقُة السَ  َفُع َميَتَة السُّوَء َو َمث حرَاٌة ِف الحَماَل َو َمنحَسَأٌة ِف اْلح َا َتدح نََيَة فََإَّنه

ََواَن أََفيُضوا ِف  َا َتَقي َمَصارََع اْلح َر َو ارحَغُبوا َفيَما َوَعَد الحُمتهَقَْي فََإنه َصَنائَُع الحَمعحُروَف فََإَّنه َسُن الذ َكح َر اّلِلهَ فََإنهُه َأحح ذَكح
ت َنُّوا َبُسنهَتَه فََإَّنهَ  َي َو اسح َدح َي نََبيَ ُكمح فََإنهُه أَفحَضُل اْلح َدُق الحَوعحَد َو اق حَتُدوا َِبَدح َدى السَُّنَن َوعحَدُه َأصح  .ا أَهح
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 فضل القرآن
ُفوا بَنُ  َتشح َديَث َو تَ َفقهُهوا َفيَه َفَإنهُه رَبَيُع الحُقُلوَب َو اسح َسُن اْلَح  َو ورََه َفَإنهُه َشَفاُء الصُُّدورَ َو تَ َعلهُموا الحُقرحآَن فََإنهُه َأحح

َائََر  َاَهَل اْلح َسُنوا َتََلَوَتُه َفَإنهُه أَن حَفُع الحَقَصَص َو َإنه الحَعاَلَ الحَعاَمَل َبَغْيحَ َعلحَمَه َكاْلح َلَه َبَل َأحح َتَفيُق َمنح َجهح الهَذي ََل َيسح
َرُة َلُه أَلحَزُم َو ُهَو َعنحَد اّلِلهَ أَ  سح ُة َعَليحَه أَعحظَُم َو اْلَح  .لحَومُ اْلحُجه

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( في ذم الدنيا    -111
َهَواَت َو ََتَب هَبتح َِبلحَعاجَ  َا ُحلحَوٌة َخَضرٌَة ُحفهتح َِبلشه ن حَيا فََإَّنه رُُكُم الدُّ َلَة َو َراَقتح َِبلحَقَليَل َو أَمها بَ عحُد َفَإّن َ ُأَحذَ 

َماَل َو تَ زَي هَنتح َِبلح  َعتُ َها َغرهاَرٌة َضرهاَرٌة َحائََلٌة َزائََلٌة ََنَفَدٌة َِبَئَدٌة أَ ََتَلهتح َِبْلح َمُن َفجح َُِتَا َو ََل تُ ؤح اَلٌة َغوهاَلٌة ُغُروَر ََل َتُدوُم َحَبح كه
َبَة َفيَها َو الرَ َضاَء َِبَا َأنح َتُكوَن َكَما  َل الرهغح َنيهَة أَهح قَاَل اّلِلهُ تَ َعاََل ُسبحَحانَُه َكماٍء أَن حَزلحناُه َمَن ََل تَ عحُدو َإَذا تَ َناَهتح َإََل أُمح

ُروُه الر َيُح َو كاَن اّلِلهُ َعلى ُكلَ  َشيح  َبَح َهَشيمًا َتذح َرحَض َفَأصح تَ َلَط َبَه نَباُت اْلح َها السهماَء فَاخح ُرٌؤ َمن ح َتَدراً َلَح َيُكَن امح ٍء ُمقح
ٍَة َإَله أَعحَقب َتحُه بَ عح  راً ِف َحَبح ًَة َو َلَح يَ لحَق ِف َسرهاَئَها َبطحناً َإَله َمَنَحتحُه َمنح َضرهائََها َظهح  َدَها َعَبح
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َرًة َو َإنح َو َلَح َتطُلهُه َفيَها َدميَُة َرَخاٍء َإَله َهتَ َنتح  َتَصرًَة َأنح ُْتحَسَي َلُه ُمتَ َنكَ  َبَحتح َلُه ُمن ح َعَليحَه ُمزحنَُة َبََلٍء َو َحرَيٌّ َإَذا َأصح
ُرٌؤ َمنح َغَضاَرَِتَا َرَغبًا َإَله  ََب ََل يَ َناُل امح َها َجاَنٌب فََأوح َلوحََل أََمره َمن ح َذَب َو احح َها اعحَذوح نح نَ َوائََبَها تَ َعبًا  أَرحَهَقتحُه مَ َجاَنٌب َمن ح

َبَح َعَلى قَ َواَدَم َخوحٍف َغرهارٌَة ُغُروٌر َما َفيَها َفانََيٌة َفانٍ  ٍن َإَله َأصح َها ِف َجَناَح أَمح َها ََل َخْيحَ ِف َو ََل مُيحَسي َمن ح  َمنح َعَلي ح
ث َ َشيح  َتكح َها اسح ثَ َر َمها يُوَبُقُه َو زَاَل َعمها قََليٍل ٍء َمنح أَزحَواَدَها َإَله الت هقحَوى َمنح أََقله َمن ح َتكح َها اسح ثَ َر َمن ح َتكح َمُنُه َو َمَن اسح َر َمها يُ ؤح

ٍَة َقدح َجَعَلتحهُ  َها َقدح َصَرَعتحُه َو َذي أِبه دح َردهتحُه  َحَقْيًا َو َذي ََنحَوٍة قَ َعنحُه َكمح َمنح َواَثٍق َِبَا َقدح َفَجَعتحُه َو َذي طَُمأحنَيَنٍة َإلَي ح
َباِبَُ  ُِبَا أَُجاٌج َو ُحلحُوَها َصَبٌ َو َغَذاُؤَها ََسَاٌم َو َأسح ٍت َذلَيًَل ُسلحطَاَُّنَا ُدوهٌل َو َعيحُشَها رََنٌق َو َعذح ا رََماٌم َحي َُّها َبَعَرَض َموح

ُلوٌب َو َعزَيُزَها َمغحُلوٌب َو َموح  ٍم ُملحُكَها َمسح ُتمح ِف َمَساَكَن َو َصَحيُحَها َبَعَرَض ُسقح ُفوُرَها َمنحُكوٌب َو َجاُرَها ََمحُروٌب أَ َلسح
َثَف ُجُنودًا تَ عَ  َلُكمح َأطحَوَل أَعحَمارًا َو أَب حَقى آََثرًا َو أَب حَعَد آَماًَل َو أََعده َعَديدًا َو َأكح ن حَيا َأيه تَ َعبٍُّد َو َمنح َكاَن قَ ب ح بهُدوا لَلدُّ

ن حَيا َسَختح َْلُمح نَ فح آثَ ُروَها َأيه َإي حثَارٍ  ٍر قَاَطٍع فَ َهلح بَ َلَغُكمح َأنه الدُّ َها َبَغْيحَ زَاٍد ُمبَ لَ ٍغ َو ََل َظهح يٍَة َأوح  ُُثه َظَعُنوا َعن ح سًا َبَفدح
َسَنتح َْلُمح  ُهمح ِبَُعونٍَة أَوح َأحح  أََعانَ ت ح
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ُمح  ُهمح َِبلن هَواَئَب َو َعفهَرِتح ُهمح َِبلحَقَوارََع َو َضعحَضَعت ح ُهمح َِبلحَقَواَدَح َو أَوحَهَقت ح َبًة َبلح أَرحَهَقت ح ُهمح َِبلحَمَناَسَم َو ُصحح  لَلحَمَناَخَر َو َوَطئ َت ح
ََبَد أََعاَنتح َعَليحَهمح رَيحَب الحَمُنوَن ف َ  َها َلَفرَاَق اْلح َها َحَْي َظَعُنوا َعن ح َلَد َإلَي ح َرَها َلَمنح َداَن َْلَا َو آثَ َرَها َو َأخح َو َقدح َرأَي حُتمح تَ َنكُّ

ُهمح َإَله الضهنحَك َأوح نَ وهَرتح َْلُمح َإَله الظُّلحَمَة َأوح أَعحَقب َ  َغَب َأوح َأَحلهت ح ُمح َإَله السه ُهمح َإَله النهَداَمَة َأ فَ َهَذَه تُ ؤحثَُروَن َأمح ت ح َهلح َزوهَدِتح
َها َو َلَح َيُكنح َفيَها َعَلى  اُر َلَمنح َلَح يَ تهَهمح َها ََتحَرُصوَن فََبئحَسَت الده َها َتطحَمَئنُّوَن أَمح َعَلي ح َها فَاعحَلُموا َو أَن حُتمح َإلَي ح َوَجٍل َمن ح

ُلوا َإََل قُ ُبورََهمح َفََل يُدح  تَ عحَلُموَن َِبَنهُكمح ََترَُكوَها وَ  َها َو اتهَعظُوا َفيَها َِبلهَذيَن قَاُلوا َمنح َأَشدُّ َمنها قُ وهًة ْحَُ َن ظَاَعُنوَن َعن ح َعوح
َناٌن َو َمَن الَتَُّ  َعوحَن َضيَفاًَن َو ُجَعَل َْلُمح َمَن الصهَفيَح َأجح َداَث َفََل يُدح َجح َباًَن َو أُنحزَُلوا اْلح َفاٌن َو َمَن الرَُّفاَت رُكح اَب َأكح

يُبوَن َداَعياً َو ََل مَيحنَ ُعوَن َضيحماً َو ََل ي َُباُلوَن َمنحَدبًَة َإنح َجيُدوا َلَح يَ فح  َنطُوا َجْيَاٌن فَ ُهمح َجْيٌَة ََل ُيَُ َرُحوا َو َإنح ُقَحطُوا َلَح يَ قح
َغاَُّنُمح َو َجََيٌع َو ُهمح آَحاٌد َو َجْيٌَة َو ُهمح أَب حَعاٌد ُمَتدَ  انُوَن ََل يَ تَ زَاَوُروَن َو َقرَيُبوَن ََل يَ تَ َقارَبُوَن ُحَلَماُء َقدح َذَهَبتح َأضح

َرحَض َبطحناً  َر اْلح تَ بحَدُلوا َبَظهح ُعُهمح َو ََل يُ رحَجى َدف حُعُهمح اسح َقاُدُهمح ََل َُيحَشى َفجح  َو َِبلسهَعَة َضيقًا َو ُجَهََلُء َقدح َماَتتح َأحح
َل ُغرحبًَة َو َِبلنُّوَر ظُلحَمًة َفَجاُءوَها َكَما فَاَرُقوَها ُحَفاًة ُعَراةً ِبَ  َهح  ْلح
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اَئَمةَ  ََياَة الده َها َِبَعحَماْلََمح َإََل اْلح اَر الحَباَقَيَة َكَما قَاَل ُسبحَحانَُه َو تَ َعاََل َكما بََدأحَن أَوهَل َخلحٍق نَُعيُدُه  َقدح َظَعُنوا َعن ح َو الده
 . َوعحداً َعَليحنا َإَنه ُكنها فاَعَلْيَ 

له ) عليه السالم ( ذكر فيها ملك الموت و توفية النفس و عجز الخلق    و من خطبة  -112
 :عن وصف اّلله  

ََنَْي ِف َبطحَن أُمَ َه َأ يََلجُ  َهلح َتَُسُّ بَهَ   َعَليحَه َمنح َإَذا َدَخَل َمنحزًََل أَمح َهلح تَ رَاُه َإَذا تَ َوَّفه َأَحدًا َبلح َكيحَف يَ تَ َوَّفه اْلح
َشاَئَها َكيحَف يَ  َا أَمح ُهَو َساَكٌن َمَعُه ِف َأحح َصُف َإَْلَُه َمنح يَ عحَجُز َعنح َصَفَة بَ عحَض َجَوارََحَها أَمح الرُّوُح َأَجابَ تحُه ِبََذحَن َرِبَ 

 .َُمحُلوٍق َمثحَلَه 

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( في ذم الدنيا    -113
َا َمنحزَُل قُ لحَعٍة َو لَيحَستح َبَداَر ُْنحَعٍة َقدح تَ َزي هَنتح َبُغُرورََها َو َغرهتح  ن حَيا فََإَّنه رُُكُم الدُّ َها َهاَنتح َعَلى  بَزَيَنَتَها َدارُ َو أَُحذَ 

ََها َبَشر ََها َو َحَياَِتَا ِبَوحَِتَا َو ُحلحَوَها ِبُر ََها َلَح ُيصح  َا َفَخَلَط َحََلَْلَا َِبَرَاَمَها َو َخْيح لََيائََه َو َلَح َيَضنه َِبَا َرِبَ  َفَها اّلِلهُ تَ َعاََل َْلَوح
َُها  َعَلى أَعحَدائََه َخْيح
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َقُض ن َ  َلُب َو َعاَمُرَها ََيحَرُب َفَما َخْيحُ َداٍر تُ ن ح َفُد َو ُملحُكَها ُيسح ََن َزَهيٌد َو َشرَُّها َعَتيٌد َو ََجحُعَها يَ ن ح قحَض الحَبَناَء َو ُعُمٍر يَ فح
أَُلوُه َمنح َفيَها فَ َناَء الزه  َعُلوا َما افحََتََض اّلِلهُ َعَليحُكمح َمنح طََلَبُكمح َو اسح َقَطُع انحَقطَاَع السهْيحَ اجح ٍة تَ ن ح  أََداَء َحقَ َه َما اَد َو ُمده

َعى َبُكمح َإنه الزهاَهَديَن ِف الدُّ  ُعوا َدعحَوَة الحَموحَت آَذاَنُكمح قَ بحَل َأنح يُدح ن حَيا تَ بحَكي قُ ُلوُِبُمح َو َإنح َضَحُكوا َو َسأََلُكمح َو َأَسَح
تُ ُهمح أَن حُفَسُهمح َو َإَن اغحت ََبطُوا ِبَا ُرزَُقوا َقدح َغاَب َعنح  ثُ ُر َمقح َتدُّ ُحزحَُّنُمح َو َإنح َفرَُحوا َو َيكح َجاَل َو َيشح ُر اْلح قُ ُلوَبُكمح ذَكح

ن حيَ  َماَل َفَصاَرَت الدُّ َواٌن َحَضَرتحُكمح َكَواَذُب اْلح َا أَن حُتمح َإخح َجَلَة َو َإُنه َخَرَة َو الحَعاَجَلُة أَذحَهَب َبُكمح َمَن اْلح َلَك َبُكمح َمَن اْلح ا أَمح
َنُكمح َإَله ُخبحُث السهرَائََر َو ُسوُء الضهَمائََر َفََل تَ َواَزُروَن َو ََل تَ َناصَ  اَذُلوَن َو ََل ُحوَن َو ََل تَ بَ َعَلى َديَن اّلِلهَ َما فَ رهَق بَ ي ح

َخرَ  رَُكونَُه َو ََل َُيحزُُنُكُم الحَكَثُْي َمَن اْلح ن حَيا تُدح َرُحوَن َِبلحَيَسَْي َمَن الدُّ َلُقُكُم الحَيَسُْي َمَن تَ َوادُّوَن َما َِبُلُكمح تَ فح َة َُتحَرُمونَُه َو يُ قح
َ َذَلَك ِف ُوُجوَهُكمح وَ  ن حَيا يَ ُفوُتُكمح َحَّته يَ تَ َبْيه َا َداُر ُمَقاَمُكمح َو َكَأنه َمَتاَعَها الدُّ َها َعنحُكمح َكَأَّنه ا ُزَوَي َمن ح  َقلهَة َصَبحَُكمح َعمه

ت َ  َبَل َأَخاُه ِبَا ََيَاُف َمنح َعيحَبَه َإَله َُمَاَفُة َأنح َيسح تَ قح َبَلُه ِبَثحَلَه َقدح تَ َِبٍق َعَليحُكمح َو َما مَيحَنُع َأَحَدُكمح َأنح َيسح ُتمح َعَلى قح َصافَ ي ح
َجَل َو ُحبَ  الحَعاَجَل َو َصاَر َديُن َأَحدَُكمح ُلعحَقًة َعَلى َلَسانََه َصَنيَع َمنح َقدح فَ رََغ َمنح َعَمَلهَ  َرَز َرَضى  َرفحَض اْلح َو َأحح

 .َسيَ َدَه 
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 :و من خطبة له ) عليه السالم ( و فيها مواعظ للناس    -114
َر َْنحَمُدُه َعَلى آََلئََه َكَما َْنحَمُدُه َعَلى  َد َِبلنَ َعَم َو النَ َعَم َِبلشُّكح مح ُد ّلِلَهَ الحَواَصَل اْلَح َمح َتَعيُنُه َعَلى اْلح َبََلئََه َو َنسح

َصاُه  َهَذَه الن ُُّفوَس الحبَ  تَ غحَفرُُه َمها َأَحاَط َبَه َعلحُمُه َو َأحح َكَتابُُه َعلحٌم َغْيحُ طَاَء َعمها أَُمَرتح َبَه السَ رَاَع َإََل َما َُّنََيتح َعنحُه َو َنسح
َمُن َبَه َإميَاَن َمنح َعاَيَن الحغُُيوَب َو َوَقَف َعَلى الحمَ  ََلُصُه الشَ رحَك َو قَاَصٍر َو َكَتاٌب َغْيحُ ُمَغاَدٍر َو نُ ؤح وحُعوَد َإميَاًَن نَ َفى َإخح

ُ عَ  َدُه ََل َشرَيَك َلُه َو َأنه َمَُمهداً َصلهى اّلِله َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله اّلِلهُ َوحح َليحَه َو آَلَه َو َسلهَم َعبحُدُه َو َرُسوُلُه يََقيُنُه الشهكه َو َنشح
َعَداَن الحَقوح  َ ُتصح اَد َل َو تَ رحفَ َعاَن الحَعَمَل ََل َيََفُّ َميَزاٌن ُتوَضَعاَن َفيَه َو ََل يَ ث حُقُل َميزَاٌن تُ رحفَ َعاَن َعنحُه أُوَصيُكمح َعبَ َشَهاَدَتْيح

َها َأَسحَ  َداٍع َو َوَعاَها َخْيحُ َواٍع َفَأَسحََع  عُ اّلِلهَ بَتَ قحَوى اّلِلهَ الهَِت َهَي الزهاُد َو َِبَا الحَمَعاُذ زَاٌد ُمبحَلٌغ َو َمَعاٌذ ُمنحَجٌح َدَعا َإلَي ح
لََياَء اّلِلهَ ََمَارََمُه َو أَلحَزَمتح قُ ُلو  َوى اّلِلهَ َْحَتح أَوح َهَرتح لََيالَي َُهمح َو َداَعيَها َو فَاَز َواَعيَها َعَباَد اّلِلهَ َإنه تَ قح َِبُمح َُمَافَ َتُه َحَّته َأسح

ََجلَ َأظحَمَأتح َهَواَجَرُهمح َفَأَخُذو  َربُوا اْلح تَ قح  ا الرهاَحَة َِبلنهَصَب َو الر َيه َِبلظهَمَإ َو اسح
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ََجَل ُُثه َإنه  ََمَل َفََلَحظُوا اْلح بُوا اْلح َر ُموتٌَر  فَ َباَدُروا الحَعَمَل َو َكذه هح ن حَيا َداُر فَ َناٍء َو َعَناٍء َو َغَْيٍ َو َعََبٍ َفَمَن الحَفَناَء َأنه الده الدُّ
يه َِبلحَموحَت َو الصهَحيَح َِبلسهَقَم َو النهاَجيَ  َِبلحَعَطَب آَكٌل ََل  قَ وحَسُه ََل َُّتحَطُئ َسَهاُمُه َو ََل تُ ؤحَسى َجرَاُحُه يَ رحَمي اْلَح

َبُع  ُكُن ُُثه ََيحرُ َيشح َقُع َو َمَن الحَعَناَء َأنه الحَمرحَء َُيحَمُع َما ََل ََيحُكُل َو يَ بحَِن َما ََل َيسح ُج َإََل اّلِلهَ تَ َعاََل ََل َماًَل َو َشاَرٌب ََل يَ ن ح
ُبوَط َمرحُحومًا لَيحَس َذَلَك َإَله َنَعيمًا َزله َو بُ ؤحسًا َْحََل َو ََل بََناًء نَ َقَل َو َمنح َغَْيََها أَنهَك تَ َرى الحَمرحُحوَم َمغحُبوطًا َو الحَمغح 

َرُك َو ََل  َتَطُعُه ُحُضوُر َأَجَلَه َفََل أََمٌل يُدح َرُف َعَلى أََمَلَه فَ يَ قح ُمَؤمهٌل ُيَتحَُك َفُسبحَحاَن اّلِلهَ َما  نَ َزَل َو َمنح َعََبََها َأنه الحَمرحَء ُيشح
يه َمنَ أََعزه ُسُروَرَها َو  ئَ َها ََل َجاٍء يُ َردُّ َو ََل َماٍض يَ رحَتدُّ َفُسبحَحاَن اّلِلهَ َما أَق حَرَب اْلَح  الحَميَ َت َأظحَمَأ رَي هَها َو َأضحَحى فَ ي ح

يَ  ََلنحَقطَاَعَه َعنحُه إَنهُه لَيحَس َشيح  ٌء َِبَْيحٍ َمَن  َإَله َعَقابُُه َو لَيحَس َشيح ٌء َبَشرٍ  َمَن الشهر َ لََلَحاَقَه َبَه َو أَب حَعَد الحَميَ َت َمَن اْلَح
ْيحَ َإَله ثَ َوابُُه َو ُكلُّ َشيح  ن حَيا ََسَاُعُه َأعحظَُم َمنح َعَيانََه َو ُكلُّ َشيح اْلَح َخَرَة َعَيانُُه أَعحظَُم َمنح ََسَاَعَه ٍء َمَن الدُّ ٍء َمَن اْلح

َفُكمح َمَن الحَعَياَن السهَماُع وَ  َخَرَة َخْيحٌ َمها نَ َقَص فَ لحَيكح ن حَيا َو زَاَد ِف اْلح ََبُ َو اعحَلُموا َأنه َما نَ َقَص َمَن الدُّ  َمَن الحَغيحَب اْلَح
ُقوٍص رَاَبٍح َو َمزَيٍد َخاَسٍر َإنه الهَذي أَُمرحُُتح َبَه أَوحسَ  ن حَيا َفَكمح َمنح َمن ح َخَرَة َو زَاَد ِف الدُّ ي َُّنَيُتمح َعنحُه َو َما ُع َمَن الهذَ َمَن اْلح

 أَُحله 
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ثَ ُر َمها ُحر ََم َعَليحُكمح َفَذُروا َما َقله َلَما َكثُ َر َو َما َضاَق َلَما اتهَسَع َقدح َتَكفهَل لَ  ُكمح َِبلر َزحَق َو أَُمرحُُتح َِبلحَعَمَل َفََل َلُكمح َأكح
عحََتََض الشهكُّ َو َدَخَل الحَيَقُْي َيُكوَننه الحَمضحُموُن َلُكمح طََلُبُه أَوحََل َبُكمح َمَن الحَمفحُروَض َعَليحُكمح َعَمُلُه َمَع أَنهُه َو اّلِلهَ َلَقَد ا

َرَض َعَليحُكمح َو َكَأنه الهَذي فَُرَض َعَليحُكمح َقدح ُوَضَع َعنحُكمح فَ َباَدُروا الحَعَمَل َو َخاُفوا بَ غحَتَة َحَّته َكَأنه الهَذي ُضَمَن َلُكمح َقدح فُ 
َم َمَن الر َزحقَ  َعَة الر َزحَق َما فَاَت الحيَ وح َعَة الحُعُمَر َما يُ رحَجى َمنح َرجح ََجَل َفَإنهُه ََل يُ رحَجى َمنح َرجح زَََيَدتُُه َو َما فَاَت   ُرَجَي َغداً اْلح
َاَئي َو الحَيأحُس َمَع الحَماَضي َف ات هُقوا اّلِلهَ  َعُتُه الرهَجاءُ َمَع اْلح  َحقه تُقاتََه َو َل َْتُوُتنه َإَله َو أَمحَس َمَن الحُعُمَر َلَح يُ رحَج الحي َوحَم َرجح

َلُموَن   .أَن حُتمح ُمسح

 :ي االستسق اء  و من خطبة له ) عليه السالم ( ف  -115
تح َعَجيَج الثهَكاََل اللهُهمه َقَد انحَصاَحتح َجَبالَُنا َو اغحََبهتح أَرحُضَنا َو َهاَمتح َدَواب َُّنا َو ََتَْيهَتح ِف َمرَاَبَضَها َو َعجه 

ََنَْي َإََل َمَوارََدَها ا َدَُّد ِف َمَراتََعَها َو اْلح َانهَة اللهُهمه فَارحَحمح َعَلى أَوحََلَدَها َو َملهَت الَته نهَة َو َحَنَْي اْلح للهُهمه فَارحَحمح أََنَْي اْلح
َنا َحَدابَ  َنا َإلَيحَك َحَْي اعحَتَكَرتح َعَلي ح ََِتَا ِف َمَذاَهَبَها َو أَنَينَ َها ِف َمَواْلَََها اللهُهمه َخَرجح َنا َُمَاَيُل َحْيح َلَفت ح َنَْي َو َأخح ُْي السَ 

ُودَ    َفُكنحتَ اْلح
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َََنُم َو ُمَنَع الحَغَماُم َو َهَلَك السه  ُعوَك َحَْي قَ َنَط اْلح َتَئَس َو الحَبََلَغ لَلحُملحَتَمَس نَدح َخَذََن ِبََعحَمالََنا َو َواُم َأَله تُ َؤاالرهَجاَء لَلحُمب ح
َبَعَق َو الرهبَيَع الحُمغحَدَق َو الن هَبا ََتَك َِبلسهَحاَب الحُمن ح َنا َرْحح ًا َواَبًَل َُتحَيي َبَه ََل ََتحُخَذََن َبُذنُوبََنا َو انحُشرح َعَلي ح َت الحُموَنَق َسح 

يَ  تُ َها ََثَمراً َما َقدح َماَت َو تَ ُردُّ بََه َما َقدح فَاَت اللهُهمه ُسقح ا َمنحَك َُمحَيَيًة ُمرحَويًَة ََتمهًة َعامهًة طَيَ َبًة ُمَبارََكًة َهَنيَئًة َمرَيَعًة زَاَكيًا نَ ب ح
َيا َمنح فَ رحُعَها ََنَضراً َوَرقُ َها تُ نحَعُش َِبَا الضهَعيَف َمنح َعَباَدَك َو َُتحَيي َِبَا الحَميَ َت َمنح َبََلَدَك اللهُهمه سُ  َك تُ عحَشُب َِبَا َْنَاُدََن قح
َبُل َِبَا ِثَاُرََن َو َتَعيُش َِبَا َمَواَشيَنا َو تَ نحَدى َتَعُْي َِبَا  َو ََتحرَي َِبَا َوَهاُدََن َو َُيحَصُب َِبَا َجَنابُ َنا َو تُ قح َِبَا أَقَاَصيَنا َو َتسح

َزَ  َنا ََسَاًء ُُمحَضَلًة َضَواَحيَنا َمنح بَ رََكاَتَك الحَواَسَعَة َو َعطَاََيَك اْلح َمَلَة َو أَنحزَلح َعَلي ح َشَك الحُمهح يَلَة َعَلى بَرَيهَتَك الحُمرحَمَلَة َو َوحح
َها الحَقطحَر َغْيحَ ُخلهٍب بَ رحقُ َها وَ  َق َو َُيحَفُز الحَقطحُر َمن ح َها الحَودح ُق َمن ح رَاراً َهاَطَلًة يَُداَفُع الحَودح َو ََل قَ زٍَع  ََل َجَهاٍم َعاَرُضَها َمدح
َنُتوَن فَ  َدبُوَن َو َُيحَيا َبََبََكَتَها الحُمسح رَاَعَها الحُمجح مح َإنهَك تُ نحزَُل الحَغيحَث َمنح بَ عحَد َما َرَِبُِبَا َو ََل َشفهاٍن َذَهاُِبَا َحَّته َُيحَصَب ْلََ

ََميُد  ََتَك َو أَنحَت الحَوِلُّ اْلح  .قَ َنُطوا َو تَ نحُشُر َرْحح
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 تفسير ما في هذه الخطبة من الغريب  
انصاحت جبالنا أي تشققت من احملول يقال انصاح الثوب إذا انشق و  ) عليه السالم (قوله : قال السيد الشريف رضي هللا عنه 

اح النبت و صاح و صوح إذا جف و يبس كله مبعن. و قوله و هامت دواب نا أي عطشت و اهل يام العطش. و قوله يقال أيضا انص
بر و هي الناقة اليت أنضاها السري فشبه هبا السنة اليت فشا فيها الدب قال ذو الرمة د   : حدابري السني جع ح 

 ار  ف  ق    ا  د  ل  ا ب   ي هب   م  ر  ن    أو   ف  س  لى اخل  ع  *  ة  خ  ان  م   إال   ك  ف  ن   ما ت    ري  اب  د  ح  
و ال قزع ربهبا القزع القطع الصغار التفرقة من السحاب. و قوله و ال ش ف ان ذهاهبا فإن تقديره و ال ذات ش ف ان   :ه  ل  َ  و  و ق   

 .ذهاهبا و الش ف ان الريح الباردة و الذهاب المطار اللينة فحذف ذات لعلم السامع به 
 :ن خطبة له ) عليه السالم ( و فيها ينصح أصحابه  و م  -116

َلحَق فَ بَ لهَغ رََساََلَت رَب ََه َغْيحَ َواٍن َو ََل ُمَقصَ ٍر َو  قَ  َو َشاَهداً َعَلى اْلح َجاَهَد ِف اّلِلهَ أَعحَداَءُه أَرحَسَلُه َداَعيًا َإََل اْلَح
ٍر َإَماُم َمَن ات هَقى ُبُه َإذاً  َغْيحَ َواَهٍن َو ََل ُمَعذَ  َها َو َلوح تَ عحَلُموَن َما أَعحَلُم َمها ُطَوَي َعنحُكمح َغي ح َتَدى َمن ح َو َبَصُر َمَن اهح

َواَلكُ  ُتمح أَمح ُتمح َإََل الصُُّعَداَت تَ بحُكوَن َعَلى أَعحَماَلُكمح َو تَ لحَتَدُموَن َعَلى أَن حُفَسُكمح َو َلََتَكح َخاَلَف  مح ََل َحاَرَس َْلَا َو ََل َْلََرجح
ََها َو َلَكنهُكمح َنَسيُتمح َما ُسُه ََل يَ لحَتَفُت َإََل َغْيح رٍَئ َمنحُكمح نَ فح َها َو َْلَمهتح ُكله امح  َعَلي ح
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ُتمح َما  رحُُتح َو أََمن ح رُُكمح َو َلَوَددحُت َأنه اّلِلهَ فَ رهَق بَ يحَِن َو بَ ي ح ذُكَ  رحُُتح فَ َتاَه َعنحُكمح َرأحُيُكمح َو َتَشتهَت َعَليحُكمح أَمح ََقَِن ُحذَ  َنُكمح َو َأْلح
َلحَم َمَقاوَيُل َِبْلحَ  ٌم َو اّلِلهَ َمَياَمُْي الرهأحَي َمَراَجيُح اْلح قَ  َمَتارَيُك لَلحبَ غحَي َمَضوحا ُقُدماً َعَلى الطهرَيَقَة ِبَنح ُهَو َأَحقُّ ِب َمنحُكمح قَ وح

ائََمَة َو الحَكَراَمَة الحَبارََدَة أََما َو اّلِلهَ لَُيَسله  َة َفَظَفُروا َِبلحُعقحَب الده ُل َو َأوحَجُفوا َعَلى الحَمَحجه َيه َطنه َعَليحُكمح ُغََلُم ثََقيٍف الذه
َمَتُكمح إَيٍه َأَِب َوَذَحَة الحَميهاُل ََيحُكُل خَ   .َضرََتُكمح َو يَُذيُب َشحح

 .له مع الوذحة حديث ليس هذا موضع ذكره  الوذحة اخلنفساء و هذا القول يومئ به إىل الجاج و : قال الشريف 
 :و من كالم له ) عليه السالم ( يوبخ البخالء بالمال و النفس    -117

َواَل بََذلحُتُموَها  رَمُ َفََل أَمح ُرُموَن َِبّلِلهَ َعَلى َعَباَدَه َو ََل ُتكح وَن لَلهَذي َرَزقَ َها َو ََل أَن حُفَس َخاَطرحُُتح َِبَا لَلهَذي َخَلَقَها َتكح
َواَنكُ  َصَل َإخح َلُكمح َو انحَقطَاَعُكمح َعنح َأوح  . مح اّلِلهَ ِف َعَباَدَه فَاعحَتَبُوا بَنُ ُزوَلُكمح َمَنازََل َمنح َكاَن قَ ب ح
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 :و من كالم له ) عليه السالم ( في الصالحين من أصحابه    -118
َم الحَبأح  َُنُن يَ وح يَن َو اْلح َواُن ِف الدَ  قَ  َو اْلحَخح َنحَصاُر َعَلى اْلَح بََر َو أَن حُتُم اْلح َرُب الحُمدح َس َو الحَبطَانَُة ُدوَن النهاَس َبُكمح َأضح

َبَل فََأَعيُنوّن ِبَُناَصَحٍة َخَليهٍة َمَن الحَغشَ  َسَليَمٍة َمَن الرهيحَب فَ َواّلِلهَ َإّن َ َْلَ   .وحََل النهاَس َِبلنهاَس أَرحُجو طَاَعَة الحُمقح

 :  و قد جمع الناس و حضهم على الجهاد فسكتوا ملياً  له ) عليه السالم (  و من كالم  -119
َمَنَْي َإنح َسرحَت َسرحََن َمَعَك ، َما َِبُلُكمح أَ ُُمحَرُسوَن أَن حُتمح :  ) عليه السالم (فَ َقاَل  ُهمح ََي أََمَْي الحُمؤح ٌم َمن ح فَ َقاَل ، فَ َقاَل قَ وح

دٍ  ) عليه السالم ( دحُُتح لَُرشح َا ََيحرُُج ِف َمثحَل َهَذا َما َِبُلُكمح ََل ُسدَ  رَُج َو َإُنه َبَغي ِل َأنح َأخح ٍد َأ ِف َمثحَل َهَذا يَ ن ح  َو ََل ُهَديُتمح َلَقصح
َر َو ب َ  ُنحَد َو الحَمصح َبَغي ِل َأنح أَدََع اْلح َعاَنُكمح َو َذَوي َِبحَسُكمح َو ََل يَ ن ح َجَباَيَة يحَت الحَماَل َو َرُجٌل َمهنح أَرحَضاُه َمنح ُشجح

رَُج ِف َكَتيَبٍة أَت حَبُع  َلَمَْي َو النهظََر ِف ُحُقوَق الحُمطَالََبَْي ُُثه َأخح َ الحُمسح َرحَض َو الحَقَضاَء َبْيح َرى أَتَ َقلحَقُل تَ َقلحُقَل الحَقدحَح اْلح ُأخح
َا َأََن ُقطحُب الرهَحى ََفَْي الحَفارََغ َو َإُنه  ِف اْلح
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ُر اّلِلهَ  َتَحاَر َمَداُرَها َو اضحطََرَب ثََفاُْلَا َهَذا َلَعمح الرهأحُي السُّوُء َو اّلِلهَ َلوح ََل َرَجاَئي َتُدوُر َعَليه َو أَََن ِبََكاّن فََإَذا فَاَرق حُتُه اسح
تَ َلَف َجُنوٌب َو الشهَهاَدَة َعنحَد َلَقاَئي الحَعُدوه َو َلوح َقدح ُحمه ِل َلَقاُؤُه َلَقرهبحُت رََكاِب ُُثه َشَخصحُت َعنحُكمح َفََل أَ  طحلُُبُكمح َما اخح

َتَماَع قُ ُلوَبُكمح َلَقدح َْحَلحُتُكمح َعَلى الطهرَيَق َِشَاٌل َطعهاَنَْي َعيهاَبَْي َحيهاَديَن َروهاَغَْي َإنهُه ََل َغَناَء ِف َكث حَرَة َعَددَ  ُكمح َمَع َقلهَة اجح
َنهَة َو َمنح َزله َفَإََل النهاَر  تَ َقاَم فََإََل اْلح َها َإَله َهاَلٌك َمَن اسح َلُك َعَلي ح  .الحَواَضَح الهَِت ََل يَ هح

 :لناس  و من كالم له ) عليه السالم ( يذكر فضله و يعظ ا  -120
َل الحبَ يح  َاَم الحَعَداَت َو َْتَاَم الحَكَلَماَت َو َعنحَدََن أَهح ُت تَ بحَليَغ الر ََساََلَت َو َإْتح َم َو ََتّلِلهَ َلَقدح ُعلَ مح َت أَب حَواُب اْلحُكح

يَن َواَحَدٌة َو ُسبُ َلُه َقاَصَدٌة َمنح َأَخَذ ِبََ  َر َأََل َو َإنه َشرَاَئَع الدَ  َمح َها َضله َو نََدَم َضَياُء اْلح ا ْلَََق َو َغَنَم َو َمنح َوَقَف َعن ح
َفُعُه َحاَضُر لُبَ َه فَ َعازَبُهُ  َلى َفيَه السهَرائَُر َو َمنح ََل يَ ن ح َخائَُر َو تُ ب ح َخُر َلُه الذه ٍم ُتذح  َعنحُه أَعحَجُز َو َغائَُبُه أَعحَوُز َو اعحَمُلوا لَيَ وح

 َديٌد َو قَ عحُرَها بََعيٌد َو َحلحيَ تُ َهاات هُقوا ََنراً َحرَُّها شَ 
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لنهاَس َخْيحٌ َلُه َمَن الحَماَل يُورَثُُه َمنح ََل َحَديٌد َو َشرَاُِبَا َصَديٌد. َأََل َو َإنه اللَ َساَن الصهاَلَح َُيحَعُلُه اّلِلهُ تَ َعاََل لَلحَمرحَء ِف ا
 .َُيحَمُدُه 

له ) عليه السالم ( بعد ليلة الهرير و قد ق ام إليه رجل من أصحابه فق ال    و من خطبة  -121
نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها ف لم ندر أي األمرين أرشد فصفق ) عليه السالم ( إحدى يديه على  

 :األخرى ثم ق ال  
ُروَه اله  َدَة أََما َو اّلِلهَ َلوح َأّن َ َحَْي أََمرحُتُكمح َبَه َْحَلحُتُكمح َعَلى الحَمكح اً َهَذا َجزَاُء َمنح تَ َرَك الحُعقح َذي َُيحَعُل اّلِلهُ َفيَه َخْيح

ُتمح َتدَ  ُتُكمح َو َإنح أَبَ ي ح ُتمح قَ وهمح ُتمح َهَدي حُتُكمح َو َإَن اعحَوَججح تَ َقمح ُتُكمح َلَكاَنَت الحُوث حَقى َو َلَكنح ِبَنح َو َإََل َمنح أُرَيُد َأنح فََإَن اسح ارَكح
َويَ  أَُداَوَي َبُكمح َو أَن حُتمح َداَئي َكَناَقَش الشهوحَكَة َِبلشهوحَكَة َو ُهَو يَ عحَلُم َأنه َضلحَعَها َمَعَها اللهُهمه قَ  اَء الده دح َملهتح َأَطبهاُء َهَذا الده

ََلَم فَ َقَبُلوُه َو قَ َرُءوا الحُقرح َو كَ  ُم الهَذيَن ُدُعوا َإََل اْلحَسح طَاَن الرهَكيَ  أَيحَن الحَقوح َكُموُه َو َهيُجوا َإََل لهَت الن هزحَعُة ِبََشح آَن فََأحح
َهاَد فَ َوَْلُوا َوَلَه اللَ َقاَح َإََل َأوحََلَدَها َو َسَلُبوا السُُّيوَف َأغحَماَدَها وَ  فًا َو َصف ًا َصف اً اْلَح فًا َزحح َرحَض َزحح  َأَخُذوا ِبََطحَراَف اْلح

َن َعنَ  َياَء َو ََل يُ َعزهوح َحح  بَ عحٌض َهَلَك َو بَ عحٌض َْنَا ََل يُ َبشهُروَن َِبْلح
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َلح الح  ُر اْلح َعاَء ُصفح َفاَه َمَن الدُّ َواَن َمَن السهَهَر َعَلى َموحَتى ُمرحُه الحُعُيوَن َمَن الحُبَكاَء ُْخحُص الحُبطُوَن َمَن الصَ َياَم ُذبُُل الشَ 
اَهُبوَن َفَحقه لََنا َأنح َنظحَمَأ َإلَيح  َواّن الذه َاَشَعَْي أُولََئَك َإخح َيحَدي َعَلى َفَراَقَهمح َإنه الشهيحَطاَن ُوُجوَهَهمح َغََبَُة اْلح َهمح َو نَ َعضه اْلح

ََماَعَة الحُفرحَقَة َو ِبَ  َدًة َو يُ عحَطَيُكمح َِبْلح َدًة ُعقح َدُفوا َعنح نَ َزَغاَتَه ُيَسِنَ  َلُكمح طُرَُقُه َو يُرَيُد َأنح َُيُله َديَنُكمح ُعقح َنَة َفاصح لحُفرحَقَة الحَفت ح
َداَها َإلَيحُكمح َو اعحَقُلوَها َعَلى أَن حُفَسُكمح  َو نَ َفثَاتَهَ   .َو اق حبَ ُلوا النهَصيَحَة َمهنح أَهح

له ) عليه السالم ( ق اله للخوارج و قد خرج إلى معسكرهم و هم مقيمون    و من كالم  -122
 :على إنكار الحكومة فق ال ) عليه السالم ( 

َ فَ لحَيُكنح َمنح َشَهَد َأ ُكلُُّكمح َشَهَد َمَعَنا َصفَ َْي فَ قَ  َتاُزوا َفرحقَ َتْيح َهدح قَاَل فَامح اُلوا َمنها َمنح َشَهَد َو َمنها َمنح َلَح َيشح
َها َفرحَقًة َحَّته أَُكلَ َم ُكَلًّ َمنحُكمح َبَكََلَمَه َو ََنَدى النهاَس فَ َقاَل أَ  َهدح َم َو أَنحَصُتوا محَسُكوا َعَن الحَكََل َصفَ َْي َفرحَقًة َو َمنح َلَح َيشح

ََنُه َشَهاَدًة فَ لحيَ ُقلح َبَعلحَمَه َفيَها ُُثه َكلهَمُهمح  َبَكََلٍم َطوَيٍل َمنح َُجحَلَتَه َأنح  ) عليه السالم (َلَقوحِل َو أَقحَبُلوا َِبَفحَئَدَتُكمح َإَِله َفَمنح َنَشدح
راً َو َخَديَعةً أَ َلَح تَ ُقوُلوا َعنحَد َرفحَعَهُم  ) عليه السالم (قَاَل   الحَمَصاَحَف َحيَلًة َو َغيَلًة َو َمكح
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ََتَاُحوا َإََل َكَتاَب اّلِلهَ ُسبحَحانَهُ  تَ َقاُلوََن َو اسح ُل َدعحَوتََنا اسح َوان َُنا َو أَهح ُهمح َإخح ُهمح َو الت هنحَفيُس َعن ح  فَالرهأحُي الحَقُبوُل َمن ح
َواٌن َو أَوهلُُه َرْححٌَة َو آَخرُُه َنَداَمٌة َفَأَقيُموا ٌر ظَاَهرُُه َإميَاٌن َو َِبَطُنُه ُعدح َعَلى َشأحَنُكمح َو الحَزُموا َطرَيَقَتُكمح  فَ ُقلحُت َلُكمح َهَذا أَمح

َهادَ  َفعحَلُة بَ نَ َواَجذَُكمح َو ََل تَ لحَتَفُتوا َإََل ََنَعٍق نَ َعَق َإنح ُأَجيَب َأَضله َو َإنح تُرََك َذله َو َقدح َكاَنتح َهَذَه الح  َو َعضُّوا َعَلى اْلَح
تُ َها َما َوَجَبتح َعَليه َفرَيَضتُ َها َو ََل َْحهَلَِن ا ُتُموَها َو اّلِلهَ لََئنح أَبَ ي ح تُ َها َإّن َ َو َقدح َرأَي حُتُكمح أَعحطَي ح ّلِلهُ َذن حبَ َها َو َو اّلِلهَ َإنح َجئ ح

ُتُه فَ َلَقدح ُكنها َمَع َرُسوَل اّلِلهَ  َو َإنه الحَقتحَل  ) صلى هللا عليه وآله ( لَلحُمَحقُّ الهَذي ي ُت هَبُع َو َإنه الحَكَتاَب َلَمَعي َما فَاَرق حُتُه ُمذح َصَحب ح
َب ح  ِبَء َو اْلح ٍة َإَله َإميَاَنً َو ُمَضي اً َعَلى الََيُدوُر َعَلى اْلح َواَن َو الحَقَراَِبَت َفَما نَ زحَداُد َعَلى ُكلَ  ُمَصيَبٍة َو َشده خح قَ  َو َناَء َو اْلحَ ْلَح

َوانَ َنا ِف اْلحَ  َنا نُ َقاَتُل َإخح َبحح َا َأصح ََراَح َو َلَكنها َإُنه اً َعَلى َمَضَض اْلح َر َو َصَبح َمح َليماً َلَلح ََلَم َعَلى َما َدَخَل َفيَه َمَن الزهيحَغ َتسح سح
َلٍة يَ ُلمُّ اّلِلهُ َِبَا َشَعثَ َنا َو نَ َتَداََّن  َهَة َو التهأحَويَل فََإَذا َطَمعحَنا ِف َخصح ب ح َنا َو اََلعحوََجاَج َو الشُّ نَ َنا َرَغب ح َِبَا َإََل الحَبَقيهَة َفيَما بَ ي ح

َنا َعمها سَ   .َواَها َفيَها َو أَمحَسكح

 :و من كالم له ) عليه السالم ( ق اله ألصحابه في ساحة الحرب بصفين  -123
َسَه َرَِبَطَة َجأحٍش َعنحَد اللَ َقاءَ   َو َأيُّ امحرٍَئ َمنحُكمح َأَحسه َمنح نَ فح
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َل َْنحَدتََه الهَِت ُفضَ َل َِبَا َعَليحَه َكمَ  َوانََه َفَشًَل فَ لحَيُذبه َعنح َأَخيَه َبَفضح َسَه فَ َلوح َشاَء َو َرَأى َمنح َأَحٍد َمنح َإخح ا َيُذبُّ َعنح نَ فح
ُس اّلِلهُ َْلََعَلُه َمث حَلُه َإنه الحَموحَت طَاَلٌب َحَثيٌث ََل يَ ُفوتُُه الحُمَقيُم وَ  َرَم الحَموحَت الحَقتحُل َو الهَذي نَ فح َاَرُب َإنه َأكح  ََل يُ عحَجزُُه اْلح

َوُن َعَليه َمنح َميَتٍة َعَلى الحَفرَاَش ِف َغْيحَ طَاَعَة  اّلِلهَ َو َكَأّن َ أَنحظُُر َإلَيحُكمح ابحَن َأِب طَاَلٍب بََيَدَه َْلَلحُف َضرحبٍَة َِبلسهيحَف أَهح
َتَحمَ   َتَكشُّونَ  ََلَكُة َكَشيَش الضَ َباَب ََل ََتحُخُذوَن َحق ًا َو ََل َْتحنَ ُعوَن َضيحمًا َقدح ُخلَ يُتمح َو الطهرَيَق فَالنهَجاُة لَلحُمقح  َو اْلح
 .لَلحُمتَ َلوَ َم 

 :و من كالم له ) عليه السالم ( في حث أصحابه على القتال    -124
ُرو  ارََع َو َأخَ  ُموا الده َاَم َو الحت َُووا ِف َأطحَراَف فَ َقدَ  َضحرَاَس َفَإنهُه أَنحَب لَلسُُّيوَف َعَن اْلح َاَسَر َو َعضُّوا َعَلى اْلح ا اْلح

َكُن لَلحُقُلوَب َو  َبحَصاَر َفَإنهُه أَرحَبُط لَلحَجأحَش َو َأسح ََسنهَة َو ُغضُّوا اْلح َوُر َلَلح َصح الر ََماَح فََإنهُه أَمح َواَت َفَإنهُه َأطحَرُد لَلحَفَشَل أََميُتوا اْلح
َعاَنُكمح َو الحَمانََعَْي الذ َ  لُّوَها َو ََل ََتحَعُلوَها َإَله َِبَيحَدي ُشجح َماَر َمنحُكمح َفَإنه الصهاَبرَيَن َعَلى َو رَايَ َتُكمح َفََل ُْتَيُلوَها َو ََل َّتَُ

ََقاَئَق ُهُم الهَذيَن َُيُفُّوَن َبرَا َها َو َورَاَءَهانُ ُزوَل اْلح َتَنُفوََّنَا َحَفافَ ي ح  ََيِتََمح َو َيكح
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رَدُ  َها فَ يُ فح ُموَن َعَلي ح َلُموَها َو ََل يَ تَ َقده َها فَ ُيسح ُروَن َعن ح َسَه َو َلَح َيَكلح َو أََماَمَها ََل يَ َتَأخه ُرٌؤ َقرحنَُه َو آَسى َأَخاُه بَنَ فح َزأَ امح وَها َأجح
َتَمَع َعَليحَه َقرحنُُه َو َقرحُن َأَخيَه َو اْيحُ اّلِلهَ لََئنح فَ َررحُُتح َمنح َسيحَف الحَعا َخَرَة َو َقرحنَُه َإََل َأَخيَه فَ َيجح َلُموا َمنح َسيحَف اْلح َجَلَة ََل َتسح

زََم َو الحَعاَر الح أَن حُتمح  َعحَظُم َإنه ِف الحَفرَاَر َموحَجَدَة اّلِلهَ َو الذُّله الَله َناُم اْلح َباَقَي َو َإنه الحَفاره َلَغْيحُ َمزَيٍد ِف َْلَاَميُم الحَعَرَب َو السه
َمَه َمَن الرهاَئُح َإََل اّلِلهَ  َ يَ وح َنُه َو َبْيح َلى   ُعُمرََه َو ََل ََمحُجوٍز بَ ي ح َم تُ ب ح َنهُة ََتحَت َأطحرَاَف الحَعَواِل الحيَ وح آَن يَرَُد الحَماَء اْلح َكالظهمح

قه فَافح  ُهمح َإََل َدََيرََهمح اللهُهمه َفَإنح َردُّوا اْلَح َوُق َإََل َلَقاَئَهمح َمن ح َباُر َو اّلِلهَ َْلَََن َأشح َخح َو  ُضضح ََجَاَعتَ ُهمح َو َشتَ تح َكَلَمتَ ُهمح اْلح
ُهُم النهَسيُم َو  ُمح َلنح يَ ُزوُلوا َعنح َمَواَقَفَهمح ُدوَن َطعحٍن َدرَاٍك ََيحرُُج َمن ح َاَم َو يَُطيُح أَبحَسلحُهمح َِبَطَاََيُهمح َإَّنه َلُق اْلح َضرحٍب يَ فح

َقحَداَم َو َحَّته يُ رحَموحا َِبلحَمَناَسَر تَ ت ح  ََلَئُب َو الحَعظَاَم َو يُ نحَدُر السهَواَعَد َو اْلح ُفوَها اْلَح بَ ُعَها الحَمَناَسُر َو يُ رحََجُوا َِبلحَكَتاَئَب تَ قح
ُُيوُل ِف نَ َواَحَر أَرحَضَهمح َو ِبََعح  َعَق اْلح ََميُس َو َحَّته َتدح ُلوُه اْلح َميُس يَ ت ح  .َناَن َمَسارََِبَمح َو َمَسارََحَهمح َحَّته ُُيَره بََبََلَدَهُم اْلَح

و يقال منازل بين فالن ، أقول الدعق الدق أي تدق اخليول حبوافرها أرضهم و نواحر أرضهم متقابالتا  : يفقال السيد الشر  
 . تتناحر أي تتقابل
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 :ي التحكيم و ذلك بعد سماعه ألمر الحكمين  و من كالم له ) عليه السالم ( ف  -125
َ الده  طُوٌر َبْيح َا ُهَو َخطٌّ َمسح َنا الحُقرحآَن َهَذا الحُقرحآُن َإُنه َا َحكهمح َم الر ََجاَل َو َإُنه َ ََل يَ نحَطُق بََلَساٍن َو َل َإَنه َلَح ُْنَكَ  ف هَتْيح

َا يَ نحَطُق  ن ََنا الحُقرحآَن َلَح َنُكَن الحَفرَيَق الحُمتَ َوِلَ َ بُده َلُه َمنح تَ رحَُجَاٍن َو َإُنه َم بَ ي ح ُم إََل َأنح ُْنَكَ  ا َدَعاََن الحَقوح َعنح  َعنحُه الر ََجاُل َو َلمه
 َو الرهُسوَل فَ َردُُّه َإََل اّلِلهَ َأنح ٍء فَ ُردُّوُه َإََل اّلِلهَ َكَتاَب اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َو تَ َعاََل َو َقدح قَاَل اّلِلهُ ُسبحَحانَُه َفَإنح تَناَزعحُتمح ِف َشيح 

َق ِف َكَتاَب اّلِلهَ فَ نَ  ُن َأَحقُّ النهاَس بََه َو َإنح ُحَكَم َْنحُكَم َبَكَتاَبَه َو َردُُّه َإََل الرهُسوَل َأنح ََنحُخَذ َبُسنهَتَه َفَإَذا ُحَكَم َِبلصَ دح حح
نَ ُهمح َأَجًَل ِف  يه وآله () صلى هللا علَبُسنهَة َرُسوَل اّلِلهَ  َنَك َو بَ ي ح ُلُكمح َلَ َجَعلحَت بَ ي ح ُن َأَحقُّ النهاَس َو أَوحََلُهمح َِبَا َو أَمها قَ وح فَ َنحح

َلَح ِف  َاَهُل َو يَ ت َثَ بهَت الحَعاَلُ َو َلَعله اّلِلهَ َأنح ُيصح َ اْلح َا فَ َعلحُت َذَلَك لَيَ تَ َبْيه َكيَم فََإُنه ُمهَة َو ََل  هَ التهحح َر َهَذَه اْلح نََة أَمح ُدح َذَه اْلح
َقاَد َْلَوهَل الحَغيَ  َإنه أَفحَضَل النهاَس َعنحَد اّلِلهَ  قَ  َو تَ ن ح َ اْلَح ظَاَمَها فَ تَ عحَجَل َعنح تَ َبْيُّ قَ  َأَحبه تُ ؤحَخَذ ِبََكح  َمنح َكاَن الحَعَمُل َِبْلَح

وا لَ َإلَيحَه َو َإنح نَ َقَصُه َو َكرَثَهُ  َتَعدُّ لحَمَسَْي َإََل  َمَن الحَباَطَل َو َإنح َجره َإلَيحَه َفائََدًة َو زَاَدُه َفأَيحَن يُ َتاُه َبُكمح َو َمنح أَيحَن أُتَيُتمح اسح
وحَر ََل  قَ  ََل يُ بحَصُرونَُه َو ُموَزَعَْي َِبْلَح ٍم َحَياَرى َعَن اْلَح  قَ وح
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َها لََبئحَس ُحشهاُش يَ عحَدُلوَن بََه ُجَفاٍة َعَن الحَكَتاَب ُنُكٍب َعَن الطهرَيَق َما أَن حُتمح َبَوثَيَقٍة يُ عحَلُق َِبَا َو ََل َزَواَفَر َعز ٍ   يُ عحَتَصُم َإلَي ح
َرحَب أَن حُتمح  ٍق َعنحَد الن َ  ََنَر اْلح رَاُر َصدح َداَء َو َل ُأفٍ  َلُكمح َلَقدح َلَقيُت َمنحُكمح بَ رححًا يَ وحمًا أََُنَديُكمح َو يَ وحمًا أََُنَجيُكمح َفََل َأحح

َواُن ثََقٍة َعنحَد النهَجاَء   .َإخح

 :و من كالم له ) عليه السالم ( لما عوتب على التسوية في العطاء    -126
ٌْي َو َما أَمه َأ ََتحُمُرو  َوحَر َفيَمنح ُول َيُت َعَليحَه َو اّلِلهَ ََل َأُطوُر َبَه َما ََسََر َسََ َر َِبْلح  َْنحٌم ِف السهَماَء ّن َ َأنح َأطحُلَب النهصح

َا الحَماُل َماُل اّلِلهَ َأََل وَ  نَ ُهمح َفَكيحَف َو َإُنه َإنه َإعحطَاَء الحَماَل ِف َغْيحَ َحقَ َه تَ بحَذيٌر َو  َْنحمًا َلوح َكاَن الحَماُل ِل َلَسوهيحُت بَ ي ح
رَُمُه ِف النهاَس َو يَُهيُنُه َعنحدَ  َخَرَة َو ُيكح ن حَيا َو َيَضُعُه ِف اْلح رَاٌف َو ُهَو يَ رحَفُع َصاَحَبُه ِف الدُّ ُرٌؤ َماَلُه ِف  َإسح اّلِلهَ َو َلَح َيَضَع امح

تَ َغْيحَ َحقَ َه َو ََل َعنحَد  ََه ُودُُّهمح فََإنح َزلهتح َبَه الن هعحُل يَ وحماً َفاحح َرُهمح َو َكاَن َلَغْيح َلَه َإَله َحَرَمُه اّلِلهُ ُشكح اَج َإََل َمُعونََتَهمح َغْيحَ أَهح
َُم َخَدينٍ   . َفَشرُّ َخَليٍل َو َأْلح
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له ) عليه السالم ( و فيه يبين بعض أحكام الدين و يكشف للخوارج    و من كالم  -127
 :الشبهة و ينقض حكم الحكمين  

دٍ  طَأحُت َو َضَللحُت فََلَم ُتَضلَ ُلوَن َعامهَة أُمهَة َمَُمه ُتمح َإَله َأنح تَ زحُعُموا َأّن َ َأخح َبَضََلِل َو  ) صلى هللا عليه وآله ( فََإنح أَبَ ي ح
َم َو ََّتحَلطُوَن َمنح أَذحَنَب ََتحُخُذوََّنُمح َِبَطََئي َو ُتَكفَ ُروََّنُمح َبُذنُوِب ُسُيوُفُكمح َعَلى َعَواتََقُكمح َتَضُعوََّنَا َمَواَضَع الحَُبحَء َو  السُّقح

ُتمح َأنه َرُسوَل  َنبح َو َقدح َعَلمح َلُه َو قَ َتَل الحَقاَتَل  ) صلى هللا عليه وآله (اّلِلهَ ِبَنح َلَح يُذح َصَن ُُثه َصلهى َعَليحَه ُُثه َورهثَُه َأهح َرَجَم الزهاّنَ الحُمحح
َصَن ُُثه َقَسَم َعَليحَهَما َمَن الح  َلُه َو َقَطَع السهارََق َو َجَلَد الزهاّنَ َغْيحَ الحُمحح َلَماَت يح فَ َو َورهَث َمْيَاثَُه أَهح َء َو َنَكَحا الحُمسح

َاَءهُ  ) صلى هللا عليه وآله (فََأَخَذُهمح َرُسوُل اّلِلهَ  ََلَم َو َلَح َُيحرَجح َأَسح َمُهمح َمَن اْلحَسح مح َبُذنُوَِبَمح َو أَقَاَم َحقه اّلِلهَ َفيَهمح َو َلَح مَيحنَ عحُهمح َسهح
َلَه ُُثه أَن حُتمح َشَراُر  َ أَهح َرٌط َمنح َبْيح َفاَن َمَُبٌّ ُمفح َلُك ِفه َصن ح النهاَس َو َمنح َرَمى بََه الشهيحطَاُن َمرَاَمَيُه َو َضَرَب بََه تَيَهُه َو َسي َهح

قَ  َو َخْيحُ النه  َهُب بََه الحبُ غحُض َإََل َغْيحَ اْلَح َرٌط يَذح قَ  َو ُمبحَغٌض ُمفح َهُب بََه اْلحُبُّ َإََل َغْيحَ اْلَح  َحاًَل النهَمُط اَس ِفه يَذح
ُكمح َو الحُفرحقَ  َماَعَة َو َإَيه َعحظََم فََإنه يََد اّلِلهَ َمَع اْلَح َواَد اْلح َسُط فَالحَزُموُه َو الحَزُموا السه َوح َة فََإنه الشهاذه َمَن النهاَس لَلشهيحطَاَن اْلح

ئحبَ   َكَما َأنه الشهاذه َمَن الحَغَنَم لَلذَ 
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َكَماَن لَ  َم اْلَح َا ُحكَ  َعاَر َفاق حتُ ُلوُه َو َلوح َكاَن ََتحَت َعَماَمَِت َهَذَه فََإُنه َيا الحُقرحآُن َو ميَُ َأََل َمنح َدَعا َإََل َهَذا الشَ  َيَيا َما َأحح يَتا ُيحح
َتَماُع َعَليحَه َو َإَماتَ ُتُه اََلفحَتَاُق َعنحُه َفَإنح َجرهََن الحُقرحآُن إَ  َياُؤُه اََلجح َنا َما أََماَت الحُقرحآُن َو َإحح لَيحَهُم ات هبَ عحَناُهمح َو َإنح َجرهُهمح َإلَي ح

َتَياَر ات هبَ ُعوََن فَ َلمح آَت ََل َأَِب َلُكمح ُِبحرًا َو ََل َختَ لحُتُكمح َعنح  َتَمَع َرأحُي َمَلَئُكمح َعَلى اخح َا اجح ُتُه َعَليحُكمح َإُنه  أَمحرَُكمح َو ََل لَبهسح
قه َو َُهَا يُ بحَصَرانََه وَ  ََي الحُقرحآَن فَ َتاَها َعنحُه َو تَ رََكا اْلَح ََن َعَليحَهَما َأَله يَ تَ َعده َ َأَخذح َوحُر َهَواَُهَا َفَمضَ   َرُجَلْيح َيا َعَليحَه َو َقدح َكاَن اْلح

َمَهمَ  َد لَلحَحقَ  ُسوَء َرأحَيَهَما َو َجوحَر ُحكح َل َو الصهمح َتث حَناُؤََن َعَليحَهَما ِف اْلحُُكوَمَة َِبلحَعدح  .ا َسَبَق اسح

 :و من كالم له ) عليه السالم ( فيما يخبر به عن المالحم بالبصرة    -128
َنُف َكَأّن َ بََه َو َقدح سَ  َيحَش الهَذي ََل َيُكوُن َلُه ُغَباٌر َو ََل ْلٌََب َو ََل قَ عحَقَعُة ُْلٍُم َو ََل َْححَحَمُة َخيحٍل ََي َأحح اَر َِبْلح

َا أَقحَداُم الن هَعاَم  َرحَض َِبَقحَداَمَهمح َكَأَّنه  .يَُثْيُوَن اْلح
 .يومئ بذلك إىل صاحب الزنج : قال الشريف  

َنَحَة النُُّسوَر َو َخَراَطيُم وَ :  ) عليه السالم (ُُثه قَاَل  َنَحٌة َكَأجح َرَفَة الهَِت َْلَا َأجح يحٌل َلَسَكَكُكُم الحَعاَمرََة َو الدُّوَر الحُمَزخح
 َكَخَراَطيمَ 
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َهَها َو قَاَدُرَها َبقَ الحَفيَ َلَة َمنح أُ  ن حَيا َلَوجح َقُد َغائَبُ ُهمح َأََن َكابُّ الدُّ رََها َو ََنَظُرَها ولََئَك الهَذيَن ََل ي ُنحَدُب قََتيُلُهمح َو ََل يُ فح دح
 .َبَعيحَنَها 

 منه في وصف األتراك
َيحَل الحَعَتاَق َو َيُكوُن َكَأّن َ أَرَاُهمح قَ وحماً َكَأنه ُوُجوَهُهُم الحَمَجانُّ الحُمَطرهَقُة ي َ  يَباَج َو يَ عحَتَقُبوَن اْلح لحَبُسوَن السهَرَق َو الدَ 

َلُت أََقله َمَن الحَمأحُسوَر  ُتوَل َو َيُكوَن الحُمفح ُروُح َعَلى الحَمقح رَاُر قَ تحٍل َحَّته مَيحَشَي الحَمجح َتحح َحاَبَه ُهَناَك اسح فَ َقاَل َلُه بَ عحُض َأصح
َمَنَْي َعلحَم الحَغيحَب َفَضَحَك َلَقدح أُعحَطي َو قَاَل لَلرهُجَل َو َكاَن َكلحَبي اً ََي َأَخا َكلحٍب لَيحَس ُهَو َبَعلحَم  ) عليه السالم (َت ََي أََمَْي الحُمؤح

َا َعلحُم الحَغيحَب َعلحُم السهاَعَة َو َما عَ  َا ُهَو تَ َعلٌُّم َمنح َذي َعلحٍم َو َإُنه لََه َإنه اّلِلهَ َعنحَدُه َعلحُم َغيحٍب َو َإُنه َدُه اّلِلهُ ُسبحَحانَُه َبَقوح ده
رَي نَ فح  َسُب َغدًا َو ما َتدح رَي نَ فحٌس ما ذا َتكح َرححاَم َو ما َتدح ٌس ِبََيَ  أَرحٍض السهاَعَة َو يُ نَ ز َُل الحَغيحَث َو يَ عحَلُم ما ِف اْلح

ُ ُسبحَحانَ  يََة فَ يَ عحَلُم اّلِله يٍل َو َسَخيٍ  أَوح ِبََيٍل َو َشَقيٍ  أَوح َسَعيٍد َْتُوُت اْلح َرحَحاَم َمنح ذََكٍر أَوح أُن حَثى َو قََبيٍح َأوح َجََ ُه َما ِف اْلح
ََناَن لَلنهَبيَ َْي ُمرَاَفقًا فَ َهَذا َعلحُم الحَغيحَب الهَذي ََل يَ عحلَ  ٌد َإَله اّلِلهُ َو َما َسَوى ُمُه َأحَ َو َمنح َيُكوُن ِف النهاَر َحطَبًا أَوح ِف اْلح

ُ نََبيهُه  رَي َو َتضحطَمه َعَليحَه َجَواَْنَي ) صلى هللا عليه وآله (َذَلَك َفَعلحٌم َعلهَمُه اّلِله  . فَ َعلهَمَنيَه َو َدَعا ِل ِبََنح يََعَيُه َصدح
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 :و من خطبة له ) عليه السالم ( في ذكر المكاييل و الموازين    -129
َن َأَجلٌ  َتَضوح ُلوَن َو َمَديُنوَن ُمقح ن حَيا أَثحَوََيُء ُمَؤجه ُقوٌص َو َعَمٌل ََمحُفوٌظ َعَباَد اّلِلهَ إَنهُكمح َو َما ََتحُمُلوَن َمنح َهَذَه الدُّ  َمن ح

ْيحُ َفيَه َإَله َإدحَِبر فَ رُ  ُتمح ِف َزَمٍن ََل يَ زحَداُد اْلَح َبحح اً َو ََل الشهرُّ َفيَه َإَله َإق حَباَل به َداَئٍب ُمَضيهٌع َو ُربه َكاَدٍح َخاَسٌر َو َقدح َأصح
تُ  ُه َو َعمهتح َمَكيَدتُُه َو أَمحَكَنتح َفرَيَسُتُه اضحَربح َبَطرحَفَك َو ََل الشهيحطَاُن ِف َهََلَك النهاَس َإَله َطَمعاً فَ َهَذا أََواٌن َقوََيتح ُعده

رًا  َل نَعحَمَة اّلِلهَ ُكفح رًا أَوح َغَني ًا َبده َل َِبَقَ  اّلِلهَ َحيحُث َشئحَت َمَن النهاَس فَ َهلح تُ بحَصُر َإَله َفَقْيًا ُيَكاَبُد فَ قح َأوح ِبََيًَل اَّتهََذ الحُبخح
رَارُكُ َوفحرًا َأوح  َيارُُكمح َو ُصَلَحاؤُُكمح َو أَيحَن َأحح مح َو َسََُحاؤُُكمح َو أَيحَن  ُمَتَمر َدًا َكَأنه َِبُُذنََه َعنح ََسحَع الحَمَواَعَظ َوقحرًا أَيحَن َأخح

نَيهَة َو الحَعاَجَلَة الحُمنَ غَ َصَة الحُمتَ َور َُعوَن ِف َمَكاَسَبَهمح َو الحُمتَ نَ ز َُهوَن ِف َمَذاَهَبَهمح أَ لَيحَس َقدح َظَعُنوا َجََ  ن حَيا الده يعاً َعنح َهَذَه الدُّ
رََهمح َو َذَهاِبً  َغاراً َلَقدح َتصح ُتمح َإَله ِف ُحثَاَلٍة ََل تَ لحَتَقي َإَله َبَذمَ َهُم الشهَفَتاَن اسح رََهمح َف َإَنه ّلِلَهَ َو َإَنه َإلَيحَه َو َهلح ُخَلقح َعنح ذَكح

َسَه َو َتُكونُوا َأَعزه ُعوَن َظَهَر الحَفَساُد َفََل ُمنحَكٌر ُمَغْيَ ٌ َو ََل َزاَجٌر ُمزحَدَجٌر َأ فََبَهَذا تُرَيُدوَن َأنح َُتَاَوُروا اّلِلهَ راجَ  ِف َداَر ُقدح
ُ َعنح  َهاَت ََل َُيحدَُع اّلِله لََيائََه َعنحَدُه َهي ح  أَوح
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َمرَيَن َِبلحَمعحُروَف التهارََكَْي َلُه َو النه  ُ اْلح  .اَهَْي َعَن الحُمنحَكَر الحَعاَمَلَْي بََه َجنهَتَه َو ََل تُ َناُل َمرحَضاتُُه َإَله َبطَاَعَتَه َلَعَن اّلِله

 :له ) عليه السالم ( ألبي ذر رحمه هللا لما أخرج إلى الربذة    و من كالم  -130
تَ ُهمح  َم َخاُفوَك َعَلى ُدن حَياُهمح َو َخفح َعَلى َديَنَك فَات حُركح ِف ََي َأَِب َذرٍ  إَنهَك َغَضبحَت ّلِلَهَ فَارحُج َمنح َغَضبحَت َلُه َإنه الحَقوح

ُربح  َوَجُهمح َإََل َما َمنَ عحتَ ُهمح َو َما أَغحَناَك َعمها َمنَ ُعوَك َو  أَيحَديَهمح َما َخاُفوَك َعَليحَه َو اهح ت َُهمح َعَليحَه َفَما َأحح ُهمح ِبَا َخفح َمن ح
ََرَضَْي َكانَ َتا َعَلى َعبحٍد رَ  ثَ ُر ُحسهداً َو َلوح َأنه السهَماَواَت َو اْلح َكح َقى اّلِلهَ َْلََعَل اّلِلهُ تحقًا ُُثه ات ه َستَ عحَلُم َمَن الرهاَبُح َغداً َو اْلح

قُّ َو ََل يُوَحَشنهَك َإَله الحَباَطُل فَ َلوح قََبلحَت ُدن حَياُهمح  ُهَما َُمحَرجًا ََل يُ ؤحَنَسنهَك َإَله اْلَح َها َلُه َمن ح َت َمن ح َْلََحبُّوَك َو َلوح قَ َرضح
 .َْلَمهُنوَك 

 :طلبه الحكم و يصف اإلمام الحق    و من كالم له ) عليه السالم ( و فيه يبين سبب  -131
ُهمح ُعقُ  اَهَدُة أَبحَداَُّنُمح َو الحَغائََبُة َعن ح َتَلَفُة َو الحُقُلوُب الحُمَتَشتَ َتُة الشه قَ  َو أَي هتُ َها الن ُُّفوُس الحُمخح وُْلُمح َأظحَأرُُكمح َعَلى اْلَح

 أَن حُتمح تَ نحَفُروَن َعنحهُ 
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ق َ  َل أَوح أَُقيَم اعحوََجاَج اْلَح َهاَت َأنح َأطحَلَع َبُكمح َسرَاَر الحَعدح ََسَد َهي ح َلُم نُ ُفوَر الحَمعحَزى َمنح َوعحَوَعَة اْلح  اللهُهمه إَنهَك تَ عح
ُطَاَم َو َلَكنح لََنرََد الحَمَعاَلَ َمنح َديَنَك َو َن َمنها ُمَناَفَسًة ِف ُسلحطَاٍن َو ََل الحَتَماَس َشيح أَنهُه َلَح َيُكَن الهَذي َكا ٍء َمنح ُفُضوَل اْلح

ََلَح ِف َبََلَدَك فَ َيأحَمَن الحَمظحُلوُموَن َمنح َعَباَدَك َو تُ َقاَم الحُمَعطهَلُة َمنح ُحُدوَدَك الله  ُهمه َإّن َ أَوهُل َمنح َأََنَب َو نُظحَهَر اْلحَصح
َبقحَِن َإَله َرُسوُل اّلِلهَ  َع َو َأَجاَب َلَح َيسح َبَغي َأنح َيُكوَن الحَواِل َعَلى  ) صلى هللا عليه وآله (َسََ ُتمح أَنهُه ََل يَ ن ح َِبلصهََلَة َو َقدح َعَلمح

كَ  َحح َماَء َو الحَمَغاِنََ َو اْلح َاَهُل فَ ُيَضلهُهمح الحُفُروَج َو الدَ  َواْلََمح ََّنحَمُتُه َو ََل اْلح َلَمَْي الحَبَخيُل فَ َتُكوَن ِف أَمح اَم َو َإَماَمَة الحُمسح
ٍم َو ََل ا َوَل فَ ي َتهَخَذ قَ وحمًا ُدوَن قَ وح َاَئُف لَلدُّ َطَعُهمح َِبََفائََه َو ََل اْلح َاِف فَ يَ قح َلَه َو ََل اْلح َهَب لحُمرحَتَشي ِف اَِبَهح َم فَ َيذح ْلحُكح

ُمهَة  َلَك اْلح ُُقوَق َو يََقَف َِبَا ُدوَن الحَمَقاَطَع َو ََل الحُمَعطَ ُل لَلسُّنهَة فَ يُ هح  .َِبْلح

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( يعظ فيها و يزهد في الدنيا    -132
 حمد اّلله 

 َو اب حتَ َلى الحَباَطنُ  َْنحَمُدُه َعَلى َما َأَخَذ َو أَعحَطى َو َعَلى َما أَب حَلى
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َهُد أَ  َاَضُر َلُكلَ  َسرَيَرٍة الحَعاَلُ ِبَا ُتَكنُّ الصُُّدوُر َو َما ََّتُوُن الحُعُيوُن َو َنشح ُُه َو َأنه نح ََل َلُكلَ  َخَفيهٍة َو اْلح  َإَلَه َغْيح
عحََلَن َو الحَقلحُب اللَ َساَن  ) صلى هللا عليه وآله (َمَُمهداً  رُّ اْلحَ يُبُه َو بََعيثُُه َشَهاَدًة يُ َواَفُق َفيَها السَ   .ْنََ

 عظة الناس
قُّ ََل الحَكَذُب َو َما  : و منها دُّ ََل اللهَعُب َو اْلَح ُهَو َإَله الحَموحُت َأَسحََع َداَعيَه َو َأعحَجَل َحاَديَه َفََل فََإنهُه َو اّلِلهَ اْلَح

قحََل  َلَك َمهنح ََجََع الحَماَل َو َحَذَر اْلحَ َل َو َأَمَن الحَعَواَقَب طُوَل يَ ُغرهنهَك َسَواُد النهاَس َمنح نَ فحَسَك َو َقدح َرأَيحَت َمنح َكاَن قَ ب ح
َعاَد َأَجٍل كَ  َتب ح َعاَطى يحَف نَ َزَل َبَه الحَموحُت َفَأزحَعَجُه َعنح َوطََنَه َو َأَخَذُه َمنح َمأحَمَنَه ََمحُموًَل َعَلى أَعحَواَد الحَمَناََي يَ ت َ أََمٍل َو اسح

َََنَمَل أَ َما َرأَي حُتُم الهَذيَن ََيحُمُلوَن بَ  َساكاً َِبْلح ُنوَن َمَشيداً َو َُيحَمُعوَن بََه الر ََجاُل الر ََجاَل َْححًَل َعَلى الحَمَناَكَب َو َإمح َعيداً َو يَ ب ح
َواُْلُمح لَلحَوارََثَْي َو أَزحَواُجهُ  َبَحتح بُ ُيوُِتُمح قُ ُبورًا َو َما ََجَُعوا بُورًا َو َصاَرتح أَمح مح َلَقوحٍم آَخرَيَن ََل ِف َحَسَنٍة َكَثْيًا َكيحَف َأصح

تَ عحَتُبونَ  َتَبُلوا َهبَ َلَها َو اعحَمُلوا لَلحَجنهَة  يَزَيُدوَن َو ََل َمنح َسيَ َئٍة َيسح َعَر الت هقحَوى قَ لحَبُه بَ رهَز َمَهُلُه َو فَاَز َعَمُلُه فَاهح َفَمنح َأشح
َعحمَ  َها اْلح ن حَيا َلَح َُّتحَلقح َلُكمح َداَر ُمَقاٍم َبلح ُخَلَقتح َلُكمح ََمَازًا لَت ََزوهُدوا َمن ح َها اَل َإََل َعَمَلَها فََإنه الدُّ َداَر الحَقرَاَر َفُكونُوا َمن ح

فَاٍز َو قَ ر َبُوا الظُُّهوَر لَلز َََيلَ   . َعَلى أَوح
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ن و النبي و يعظ الناس  و من خطبة له ) عليه السالم ( يعظم اّلله سبحانه و يذكر القرآ  -133
: 

 عظمة اّلله تعالى
ََرُضوَن َمَقالَيَدَها وَ  َخَرُة َِبَزَمهَتَها َو َقَذَفتح َإلَيحَه السهَماَواُت َو اْلح ن حَيا َو اْلح  َسَجَدتح َلُه َِبلحُغُدوَ  َو َو ان حَقاَدتح َلُه الدُّ

َجاُر النهاَضَرُة َو َقَدَحتح َلُه َمنح  َشح َصاَل اْلح َباََّنَا النَ ْيَاَن الحُمَضيَئَة َو آَتتح أُُكَلَها َبَكَلَماتََه الثَ َماُر الحَيانََعُة اْلح  .ُقضح

 القرآن
َ َأظحُهرَُكمح ََنَطٌق ََل يَ عحَيا َلَسانُُه َو بَ يحٌت ََل ُِتحَدُم أَرحَكانُُه َو َعزٌّ ََل ُِتحَزمُ  : منها  .أَعحَوانُُه  َو َكَتاُب اّلِلهَ َبْيح

 اّلله رسول  
يَ  : منها َلحُسَن فَ َقفهى بََه الرُُّسَل َو َخَتَم َبَه الحَوحح ٍَة َمَن الرُُّسَل َو تَ َنازٍُع َمَن اْلح َفَجاَهَد ِف  أَرحَسَلُه َعَلى َحَْي َفَتح

بَرَيَن َعنحُه َو الحَعاَدَلَْي َبَه   .اّلِلهَ الحُمدح

 الدنيا
تَ َهى بَ  : منها ن حَيا ُمن ح َا الدُّ اَر َو َإُنه ُفُذَها َبَصرُُه َو يَ عحَلُم َأنه الده َعحَمى ََل يُ بحَصُر َمها َورَاَءَها َشيحئاً َو الحَبَصُْي يَ ن ح َصَر اْلح

َها  . َورَاَءَها فَالحَبَصُْي َمن ح
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ٌد َشا َعحَمى َْلَا ُمت ََزوَ  َها ُمتَ َزوَ ٌد َو اْلح َها َشاَخٌص َو الحَبَصُْي َمن ح َعحَمى َإلَي ح  .َخٌص َو اْلح

 عظة الناس
ََياَة َفَإنهُه ََل ُيََ َو اعحَلُموا أَنهُه لَيحَس َمنح َشيح  : منها َبُع َمنحُه َو مَيَلُُّه َإَله اْلح َت ٍء َإَله َو َيَكاُد َصاَحُبُه َيشح ُد ِف الحَموح

يَ  َ الحَعمح َمَة الهَِت َهَي َحَياٌة لَلحَقلحَب الحَميَ َت َو َبَصٌر لَلحَعْيح كح َا َذَلَك ِبَنحزََلَة اْلَح ُُذَن الصهمهاَء َو َريٌّ رَاَحًة َو َإُنه اَء َو ََسحٌع َلَلح
آَن َو َفيَها الحَغََن ُكلُُّه َو السهََلَمُة َكَتاُب اّلِلهَ  َمُعوَن َبَه َو يَ نحَطُق بَ عحُضُه بَبَ عحٍض َو لَلظهمح  تُ بحَصُروَن َبَه َو تَ نحَطُقوَن َبَه َو َتسح

ُتمح َعلَ  َهُد بَ عحُضُه َعَلى بَ عحٍض َو ََل ََيحَتَلُف ِف اّلِلهَ َو ََل َُيَاَلُف َبَصاَحَبَه َعَن اّلِلهَ َقَد اصحطََلحح َنُكمح َو َيشح ى الحَغلَ  َفيَما بَ ي ح
تَ َهانَ َبتَ  َواَل َلَقَد اسح َمح َب اْلح َماَل َو تَ َعاَدي حُتمح ِف َكسح ُتمح َعَلى ُحبَ  اْلح ََبيُث َو  الحَمرحَعى َعَلى َدَمَنُكمح َو َتَصافَ ي ح َم َبُكُم اْلح

تَ َعاُن َعَلى نَ فحَسي َو أَن حُفَسُكمح  ُ الحُمسح  .ََتَه َبُكُم الحُغُروُر َو اّلِله

السالم ( و قد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم    و من كالم له ) عليه  -134
: 

وحزََة َو َسَتحَ الحَعوحَرةَ  يَن ِبََعحزَاَز اْلَح َل َهَذا الدَ  ُ َْلَهح  َو َقدح تَ وَكهَل اّلِله
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َتَصُروَن َو َمنَ َعُهمح َو ُهمح َقَليٌل ََل مَيحَتَنُعوَن َحيٌّ ََل مَيُوُت إَنه  َك َمََّت َتَسرح َإََل َهَذا الحَعُدوَ  َو الهَذي َنَصَرُهمح َو ُهمح قََليٌل ََل يَ ن ح
َلَمَْي َكانََفٌة ُدوَن أَقحَصى بَ  ََلَدَهمح لَيحَس بَ عحَدَك َمرحَجٌع يَ رحَجُعوَن َإلَيحَه فَاب حَعثح َإلَيحَهمح بَنَ فحَسَك فَ تَ لحَقُهمح فَ تُ نحَكبح ََل َتُكنح لَلحُمسح

َل الحَبََلَء َو النهَصيَحَة َفَإنح َأظحَهَر اّلِلهُ َفَذاَك َما َتَُبُّ َو َإنح َتكُ  َفزح َمَعُه أَهح َرى ُكنحَت رَدحءاً لَلنهاَس َرُجًَل ََمحَرِبً َو احح ُخح َن اْلح
َلَمَْي َو َمثَابًَة   .لَلحُمسح

له ) عليه السالم ( و قد وقعت مشاجرة بينه و بين عثمان فق ال المغيرة    و من كالم  -135
 :بن األخنس لعثمان أنا أكفيكه، فق ال علي عليه السالم للمغيرة  
َل َْلَا َو ََل فَ رحَع أَنحَت تَ  َبحََتَ َو الشهَجَرَة الهَِت ََل َأصح َفيَِن فَ َو اّلِلهَ َما أََعزه اّلِلهُ َمنح أَنحَت ََنَصرُُه َو ََي ابحَن اللهَعَْي اْلح كح

ُ َعَليحكَ  َدَك َفََل أَب حَقى اّلِله ُ نَ َواَك ُُثه اب حُلغح َجهح رُجح َعنها أَب حَعَد اّلِله  .  َإنح أَب حَقيحتَ ََل قَاَم َمنح أَنحَت ُمنحَهُضُه اخح
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 :و من كالم له ) عليه السالم ( في أمر البيعة    -136
رُُكمح َواَحداً َإّن َ أُرَيدُُكمح ّلِلَهَ َو أَن حُتمح تُ  رَي َو أَمح َي فَ لحَتًة َو لَيحَس أَمح َعُتُكمح َإَيه ُكمح أَي َُّها النهاُس رَيُدوَنَِن َْلَن حُفسَ َلَح َتُكنح بَ ي ح

قَ  َو َإنح أََعيُنوّن َعَلى أَن حُفَسُكمح َو اْيحُ اّلِلهَ َْلُنحَصَفنه الحَمظحُلوَم َمنح ظَاَلَمَه َو َْلَُقوَدنه الظهاَلَ َِبَزَامَ  َهَل اْلَح َتَه َحَّته أُورََدُه َمن ح
 .َكاَن َكارَهاً 

 :طلحة و الزبير و في البيعة له  و من كالم له ) عليه السالم ( في شأن    -137
 طلحة و الزبير

ُمح لََيطحُلُبوَن َحق ًا هُ  فًا َو َإَّنه نَ ُهمح َنصح مح تَ رَُكوُه َو َدمًا ُهمح َو اّلِلهَ َما أَنحَكُروا َعَليه ُمنحَكرًا َو ََل َجَعُلوا بَ يحَِن َو بَ ي ح
ْلََمح َسَفُكوُه فََإنح ُكنحُت َشرَيَكُهمح َفيَه َفَإنه َْلُمح نَ  َصيبَ ُهمح َمنحُه َو َإنح َكانُوا َوُلوُه ُدوّن َفَما الطهَلَبُة َإَله َقبَ َلُهمح َو َإنه أَوهَل َعدح

َا لَلحَفَئُة الحَباَغيَ  ُت َو ََل لَُبَس َعَليه َو َإَّنه ُم َعَلى أَن حُفَسَهمح َو َإنه َمَعي لََبَصَْيِت َما لََبسح َمَ لَلحُحكح ُة َو ُة َفيَها اْلح ُمه ُأ َو اْلح
َر َلَواَضٌح َو َقدح زَاَح الحَباَطُل َعنح  َمح َهُة الحُمغحَدَفُة َو َإنه اْلح  الشُّب ح
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ُدُروَن َعنحُه َبرَيٍ  َو ََل يَ ُعبُّوَن بَ عحَدُه ِف  َنَصابََه َو ان حَقَطَع َلَسانُُه َعنح َشغحَبَه وَ  اْيحُ اّلِلهَ َْلُفحرََطنه َْلُمح َحوحضاً َأََن َماََتُُه ََل َيصح
ٍي   .َحسح

 أمر البيعة
عَ  : منه َعَة الحبَ ي ح ُت َكفَ ي فَ َبَسطحُتُموَها َو َفَأق حبَ لحُتمح َإَِله َإق حَباَل الحُعوَذ الحَمطَاَفيَل َعَلى أَوحََلَدَها تَ ُقوُلوَن الحبَ ي ح َة قَ َبضح

َعَِت َو أَلهَبا النهاسَ  َُما َقَطَعاّن َو ظََلَماّن َو َنَكثَا بَ ي ح ُللح َما َعَقَدا َو ََل ََنَزَعتحُكمح َيَدي َفَجاَذب حُتُموَها اللهُهمه َإَّنه  َعَليه َفاحح
َتأحنَ يحُت َِبََما أََماَم الحوَقَاَع َُتحَكمح َْلَُما َما أَب حَرَما َو أَرَََهَا الحَمَساءَ  تُ ُهَما قَ بحَل الحَقَتاَل َو اسح ت َثَ ب ح َة َفيَما أَمهََل َو َعَمََل َو َلَقَد اسح

 .فَ َغَمطَا النَ عحَمَة َو َردها الحَعاَفَيَة 

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( يومئ فيها إلى ذكر المالحم    -138
ََوى َعَلى اْلحُ  ََوى َو يَ عحَطُف الرهأحَي َعَلى الحُقرحآَن َإَذا َعَطُفوا الحُقرحآَن َعَلى يَ عحَطُف اْلح َُدى َعَلى اْلح َدى َإَذا َعَطُفوا اْلح

 .الرهأحَي 
ََلفُ َها ُحلحواً َرَضاُعَها َعلحَقماً  : و منها َرحُب َبُكمح َعَلى َساٍق َِبَدَيً نَ َواَجُذَها ََمحُلوَءًة َأخح  َعاَقب َتُ َها َأََل َحَّته تَ ُقوَم اْلح

 َو ِف َغٍد َو َسَيأحِت 
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اَْلَا َعَلى َمَساَوَئ أَعحَماَْلَا َو َُّتح  ََها ُعمه َرحُض أََفالَيَذ َكَبَدَها َو تُ لحَقي َإلَيحَه َغٌد ِبَا ََل تَ عحرَُفوَن ََيحُخُذ الحَواِل َمنح َغْيح رَُج َلُه اْلح
ُل السَ ْيََة َو ُُيحَيي َميَ َت الحَكَتاَب َو السُّنهَة   .َسلحماً َمَقالَيَدَها َفُْيَيُكمح َكيحَف َعدح

َها َعطحَف الضهُروَس َو فَ َرَش َكَأّن َ بََه َقدح نَ َعَق َِبلشهاَم َو َفَحَص َبَراََيتََه ِف َضَواَحي ُكوفَاَن   : منها فَ َعَطَف َعَلي ح
َلةَ  َلَة َعَظيَم الصهوح َوح َرحَض َوطحأَتُُه بََعيَد اْلح َرحَض َِبلرُُّءوَس َقدح فَ َغَرتح فَاَغرَتُُه َو ثَ ُقَلتح ِف اْلح َو اّلِلهَ لَُيَشر ََدنهُكمح ِف َأطحرَاَف  اْلح

َقى َمنحُكمح إَ  َرحَض َحَّته ََل يَ ب ح ََلَمَها اْلح َ َفََل تَ َزاُلوَن َكَذَلَك َحَّته تَ ُئوَب َإََل الحَعَرَب َعَواَزُب َأحح َل ِف الحَعْيح َله قََليٌل َكالحُكحح
َد الحَقرَيَب الهَذي َعَليحَه َِبَقي الن ُّبُ وهَة َو  ََثَر الحبَ يَ َنَة َو الحَعهح َنَن الحَقاَئَمَة َو اْلح َا ُيَسِنَ  َلُكمح اعحَلُموا أَ فَالحَزُموا السُّ نه الشهيحطَاَن َإُنه

 .طُرَُقُه لَت َتهَبُعوا َعَقَبُه 

 :و من كالم له ) عليه السالم ( في وقت الشورى    -139
رََع َأَحٌد قَ بحَلي َإََل َدعحَوَة َحقٍ  َو َصَلَة َرَحٍم َو َعائََدَة َكَرٍم َفاَسحَُعوا قَ وحِل َو ُعوا َمنحَطَقي  ى َأنح تَ َروحا َهَذا َعسَ َلنح ُيسح

َتَضى َفيَه السُُّيوُف َو َُّتَاُن َفيَه الحُعُهوُد َحَّته َيُكوَن بَ عحُضُكمح أََئمه  َم تُ ن ح َر َمنح بَ عحَد َهَذا الحيَ وح َمح َل الضهََلَلَة َو َشيَعًة اْلح ًة َْلَهح
ََهاَلةَ  َل اْلح  . َْلَهح

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (197) :صفحة ............  http://www.islam4u.com.... ........... مركز االشعاع االسالمي البالغة :  هنج

 :و من كالم له ) عليه السالم ( في النهي عن غيبة الناس    -140
نُوَب َو ا َل الذُّ ُنوَع َإلَيحَهمح ِف السهََلَمَة َأنح يَ رحَْحُوا أَهح َمَة َو الحَمصح َل الحَعصح َبَغي َْلَهح َا يَ ن ح ُكوَن لحَمعحَصَيَة َو يَ َو َإُنه

َُه بَ  ُهمح َفَكيحَف َِبلحَعاَئَب الهَذي َعاَب َأَخاُه َو َعْيه َاَجَز َْلُمح َعن ح ُر ُهَو الحَغاَلَب َعَليحَهمح َو اْلح بَ لحَواُه أَ َما ذََكَر َموحَضَع َسَتحَ الشُّكح
نحَب الهَذي َعابَهُ  َبَه َو َكيحَف يَُذمُُّه َبَذنحٍب َقدح رََكَب َمث حَلُه َفَإنح َلَح َيُكنح رََكَب  اّلِلهَ َعَليحَه َمنح ُذنُوَبَه َمها ُهَو أَعحَظُم َمَن الذه

نحَب َبَعيحَنَه فَ َقدح َعَصى اّلِلهَ َفيَما َسَواُه َمها ُهَو أَعحظَُم َمنحُه َو اْيحُ اّلِلهَ لََئنح َلَح َيكُ  نح َعَصاُه ِف الحَكَبَْي َو َعَصاُه ِف َذَلَك الذه
ََبُ ََي َعبحَد اّلِلهَ ََل تَ عحَجلح ِف َعيحَب َأَحٍد َبَذنحَبَه فَ َلَعلهُه َمغح الصهَغْيَ  ُفوٌر َلُه َو ََل ََتحَمنح َعَلى  َْلَرَاَءتُُه َعَلى َعيحَب النهاَس َأكح

ُففح َمنح َعَلَم َمنحُكمح َعيحبَ  ٌب َعَليحَه فَ لحَيكح َسَه َو لحَيُكَن نَ فحَسَك َصَغَْي َمعحَصَيٍة فَ َلَعلهَك ُمَعذه ََه َلَما يَ عحَلُم َمنح َعيحَب نَ فح  َغْيح
ُُه  ُر َشاَغًَل َلُه َعَلى ُمَعاَفاتََه َمها اب حُتَلَي َبَه َغْيح  .الشُّكح

له ) عليه السالم ( في النهي عن سماع الغيبة و في الفرق بين الحق و    و من كالم  -141
 :الباطل  

 نح َأَخيَه َوثَيَقَة َديٍن َو َسَداَد طَرَيٍق َفََل أَي َُّها النهاُس َمنح َعَرَف مَ 
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َهاُم وَ  َمَعنه َفيَه أََقاوَيَل الر ََجاَل أََما إَنهُه َقدح يَ رحَمي الرهاَمي َو َُّتحَطُئ السَ   ُيَُيُل الحَكََلُم َو َِبَطُل َذَلَك يَ ُبوُر َو اّلِلهُ َسََيٌع َو َيسح
قَ  َو الحَباَطَل َإَله أَرحَبُع َأَصاَبَع  َ اْلَح  .َشَهيٌد أََما َإنهُه لَيحَس َبْيح

 :ُث قال ، عن معَن قوله هذا فجمع أصابعه و وضعها بْي أذنه و عينه  ) عليه السالم (ئل فسُ 
قُّ َأنح تَ ُقوَل َرأَيحُت الحَباَطُل َأنح   . تَ ُقوَل َسََعحُت َو اْلَح

 :و من كالم له ) عليه السالم (   -142
 المعروف في غير أهله

ظَ  َفيَما أََتى َإَله ََمحَمَدُة ال َلَه َمَن اْلَح رَاَر َو  لَ َئاَم َو ثَ َناءُ َو لَيحَس َلَواَضَع الحَمعحُروَف ِف َغْيحَ َحقَ َه َو َعنحَد َغْيحَ أَهح َشح اْلح
َوَد َيَدُه َو ُهَو َعنح َذاَت اّلِلهَ ِبَيحٌل  ُههاَل َما َداَم ُمنحَعماً َعَليحَهمح َما َأجح  .َمَقاَلُة اْلح

 مواضع المعروف
َسنح َمنحُه الضَ َياَفَة َو لحيَ ُفكه َبَه اْلحَ  َسَْي َو الحَعاّنَ َو لحيُ عحَط َمنحُه الحَفَقَْي َفَمنح آََتُه اّلِلهُ َماًَل فَ لحَيَصلح َبَه الحَقَرابََة َو لحُيحح

َصا ُُقوَق َو الن هَواَئَب ابحَتَغاَء الث هَواَب فََإنه فَ وحزًا َِبََذَه اْلَح َسُه َعَلى اْلح ن حَيا َو َدرحُك َو الحَغارََم َو لحَيصحَبح نَ فح َل َشَرُف َمَكارََم الدُّ
َخَرَة َإنح َشاَء اّلِلهُ   . َفَضاَئَل اْلح
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له ) عليه السالم ( في االستسق اء و فيه تنبيه العباد وجوب استغاثة رحمة    و من خطبة  -143
 :اّلله إذا حبس عنهم رحمة المطر  

َرحَض الهَِت تُ  َبَحَتا ََتُوَداَن َلُكمح َبََبََكَتَهَما َأََل َو َإنه اْلح َقلُُّكمح َو السهَماَء الهَِت ُتَظلُُّكمح ُمَطيَعَتاَن لَرَبَ ُكمح َو َما َأصح
َو أَُقيَمَتا َعَلى ُحُدوَد َمَصاْلََُكمح اَعَتا تَ َوجُّعاً َلُكمح َو ََل زُلحَفًة َإلَيحُكمح َو ََل َْلَْيحٍ تَ رحُجَوانََه َمنحُكمح َو َلَكنح أَُمَرََت ِبََناَفَعُكمح َفَأطَ 

يَ َئَة بَنَ قحَص الثهَمرَاَت َو َحبحَس الحََبََكاَت وَ  َعحَماَل السه َتَلي َعَباَدُه َعنحَد اْلح َاَت لَيَ ُتوَب  فَ َقاَمَتا َإنه اّلِلهَ يَ ب ح ْيح َإغحََلَق َخَزاَئَن اْلَح
َلٌع َو يَ َتَذكهَر مُ  َلَع ُمقح َتغحَفاَر َسَبباً َلُدُروَر الر َزحَق َو َرْححَةَ ََتَئٌب َو يُ قح ٌر َو يَ زحَدَجَر ُمزحَدَجٌر َو َقدح َجَعَل اّلِلهُ ُسبحَحانَُه اََلسح  َتَذكَ 

رارًا َو مُيحدَ  تَ غحَفُروا رَبهُكمح َإنهُه كاَن َغفهارًا يُ رحَسَل السهماَء َعَليحُكمح َمدح َلحَق فَ َقاَل ُسبحَحانَُه اسح مح َِبَمحواٍل َو بََنَْي َو َُيحَعلح دحكُ اْلح
تَ َقاَل َخَطيئَ َتُه َو ِبَ  بَ َتُه َو اسح َبَل تَ وح ت َقح َرأً اسح اراً فَ َرَحَم اّلِلهُ امح َنا َإلَيحَك َلُكمح َجنهاٍت َو َُيحَعلح َلُكمح َأَّنح َدَر َمَني هَتُه اللهُهمه َإَنه َخَرجح

َنانَ  َكح َتاَر َو اْلح َسح َل َنعحَمَتَك َو َخاَئَفَْي َمنح ََتحَت اْلح ََتَك َو رَاَجَْي َفضح  َو بَ عحَد َعَجيَج الحبَ َهائََم َو الحوَلحَداَن رَاَغَبَْي ِف َرْحح
َثَك َو ََل ََتحَعلحَنا َمنَ  َقَنا َغي ح َمَتَك اللهُهمه فَاسح  َمنح َعَذاَبَك َو نَقح
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ََن ِبَا فَ َعَل السَُّفَهاُء َمنها ََي أَرحَحَم الرهاَْحَْيَ  َنَْي َو ََل تُ َؤاَخذح َنا َِبلسَ  ُكو  الحَقاَنَطَْي َو ََل ُِتحَلكح َنا َإلَيحَك َنشح اللهُهمه َإَنه َخَرجح
َنا الحَمطَاَلُب الحُمتَ َعس َ َإلَيحَك َما ََل ََيحَفى َعَليحَك حَ  َدبَُة َو َأعحيَ ت ح َأَت حَنا الحَمَضاَيُق الحَوعحرَُة َو َأَجاَءت حَنا الحَمَقاَحُط الحُمجح َرُة َو َْي َأْلح

َلب َ  َأُلَك َأَله تَ ُردهََن َخائََبَْي َو ََل تَ قح َعَبُة اللهُهمه َإَنه َنسح َتصح َنا الحَفَْتُ الحُمسح َنا َواََجََْي َو ََل َُّتَاَطب ََنا َبُذنُوبََنا َو َل َتََلَْحَتح َعَلي ح
َيا َقَنا ُسقح ََتَك َو اسح َثَك َو بَ رََكَتَك َو رَزحَقَك َو َرْحح َنا َغي ح ََنَقَعًة ُمرحَويًَة ُمعحَشَبًة تُ نحَبُت َِبَا  تُ َقاَيَسَنا َِبَعحَمالََنا اللهُهمه انحُشرح َعَلي ح

ت َوحرَ َما َقدح فَاَت َو َُتحَيي ِبََ  َتََن تُ رحَوي َِبَا الحَقيَعاَن َو ُتَسيُل الحُبطحَناَن َو َتسح ََيا َكَثْيََة الحُمجح ُق ا َما َقدح َماَت ََنَفَعَة اْلح
َعاَر إَنهَك َعَلى َما َتَشاُء َقَديٌر  َسح َجاَر َو تُ رحَخُص اْلح َشح  .اْلح

 :و من خطبة له ) عليه السالم (   -144
 مبعث الرسل

ُة ْلَُ  بَ َعثَ  ًة َلُه َعَلى َخلحَقَه لََئَله َتَََب اْلحُجه َيَه َو َجَعَلُهمح ُحجه عحَذاَر اّلِلهُ ُرُسَلُه ِبَا َخصهُهمح َبَه َمنح َوحح مح َبََتحَك اْلحَ
قَ  َأََل َإنه اّلِلهَ تَ َعاََل َقدح َكَشفَ  َق َإََل َسَبيَل اْلَح َفوحُه َمنح َإلَيحَهمح َفَدَعاُهمح بََلَساَن الصَ دح َفًة ََل أَنهُه َجَهَل َما َأخح َلحَق َكشح  اْلح

ُنوَن َضَمائَرََهمح َو َلَكنح  رَارََهمح َو َمكح  َمُصوَن َأسح

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (201) :صفحة ............  http://www.islam4u.com........... مركز االشعاع االسالمي .... البالغة :  هنج

َسُن عَ  ُلَوُهمح أَي ُُّهمح َأحح  .َمًَل فَ َيُكوَن الث هَواُب َجَزاًء َو الحَعَقاُب بَ َواًء لَيَ ب ح

 فضل أهل البيت
َنا َأنح َرفَ َعَنا اّلِلهُ  ُُم الرهاَسُخوَن ِف الحَعلحَم ُدونَ َنا َكَذًِب َو بَ غحيًا َعَلي ح َو َوَضَعُهمح َو َأعحطَاََن َو أَيحَن الهَذيَن َزَعُموا أَّنه

َخَلَنا  َة َمنح قُ َريحٍش ُغرَُسوا ِف َهَذا الحَبطح َحَرَمُهمح َو أَدح َئَمه َلى الحَعَمى َإنه اْلح َتجح َُدى َو ُيسح تَ عحَطى اْلح َرَجُهمح بََنا ُيسح َن َمنح َو َأخح
ََهمح  ُلُح الحُوََلُة َمنح َغْيح ُلُح َعَلى َسَواُهمح َو ََل َتصح  .َهاَشٍم ََل َتصح

 أهل الضالل
ُروا آَجًَل َو تَ رَُكوا َصاَفيًا َو َشرَبُوا آَجنًا َكَأّن َ أَنحظُُر َإََل فَاَسَقَهمح َو َقدح َصَحَب آثَ ُروا َعاَجًَل َو أَ  : منها خه

اَر ََل يُ َباِل َما َبَل ُمزحَبدًا َكالت هيه الحُمنحَكَر فَأََلَفُه َو َبَسَئ بََه َو َوافَ َقُه َحَّته َشاَبتح َعَليحَه َمَفارَقُُه َو ُصَبَغتح بََه َخََلئَُقُه ُُثه أَق ح 
َبَحُة ِبََصابَيَح اْلحُ  َتصح ََشيَم ََل َُيحَفُل َما َحرهَق أَيحَن الحُعُقوُل الحُمسح ََمَُة َإََل َمَناَر َغرهَق أَوح َكَوقحَع النهاَر ِف اْلح َبحَصاُر الَله َدى َو اْلح

َرَاَم َو رَُفَع َْلُمح الت هقحَوى أَيحَن الحُقُلوُب الهَِت ُوَهَبتح ّلِلَهَ َو ُعوقَ  ُطَاَم َو َتَشاحُّوا َعَلى اْلح َدتح َعَلى طَاَعَة اّلِلهَ ازحَدَْحُوا َعَلى اْلح
 َعَلمُ 
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َنهَة َو النهاَر َفَصَرُفوا َعَن اْلحَ  ُمح فَ نَ َفُروا َو َولهوحا َو َدَعاُهُم الاْلح شهيحطَاُن نهَة ُوُجوَهُهمح َو أَق حبَ ُلوا َإََل النهاَر َِبَعحَماَْلَمح َو َدَعاُهمح َرِبُّ
َتَجابُوا َو أَق حبَ ُلوا   .فَاسح

 :و من خطبة له ) عليه السالم (   -145
 فناء الدنيا

َا أَن حُتمح ِف  َلٍة َغَصٌص ََل أَي َُّها النهاُس َإُنه َتَضُل َفيَه الحَمَناََي َمَع ُكلَ  َجرحَعٍة َشَرٌق َو ِف ُكلَ  َأكح ن حَيا َغَرٌض تَ ن ح َهَذَه الدُّ
مَ  ٌر َمنحُكمح يَ وحمًا َمنح ُعُمرََه َإَله َِبَدح ُر ُمَعمه َرى َو ََل يُ َعمه َها َنعحَمًة َإَله َبَفرَاَق ُأخح ُد َلُه  آَخَر َمنح َأجَ تَ َناُلوَن َمن ح َلَه َو ََل َُتَده

َلَها َمنح َرزحَقَه َو ََل َُيحَيا َلُه أَثَ ٌر َإَله َماَت َلُه أَثَ ٌر َو ََل  َلَه َإَله بَنَ َفاَد َما قَ ب ح ُد َلُه َجَديٌد َإَله بَ عحَد َأنح ََيحَلَق زَََيَدٌة ِف َأكح  يَ َتَجده
ُقُط َمنحُه ََمحُصوَدٌة َو َقدح َمَضتح ُأُصوٌل َْنحُن فُ ُروُعَها َفَما بَ َقاُء فَ رحٍع بَ عحَد َذَهاَب  َلُه َجَديٌد َو ََل تَ ُقوُم َلُه ََنبََتٌة َإَله  َو َتسح

َلَه   .َأصح

 ذم البدعة
َيَع َإنه َعَوازََم اْلحُ  : منها َعٌة َإَله تُرََك َِبَا ُسنهٌة َفات هُقوا الحَبدََع َو الحَزُموا الحَمهح َدَثتح َبدح ُموَر أَفحَضُلَها َو َإنه َو َما ُأحح

 . َُمحَدََثَِتَا َشرَاُرَها
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له ) عليه السالم ( و قد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال    و من كالم  -146
 :الفرس بنفسه  

ََلنُُه َبَكث حَرٍة َو ََل َبَقلهٍة َو ُهَو َديُن اّلِلهَ الهَذي َأظحَهَرهُ َإنه  رُُه َو ََل َخذح َر َلَح َيُكنح َنصح َمح ُه َو  َهَذا اْلح  َو ُجنحُدُه الهَذي أََعده
ُه َحَّته بَ َلَغ َما بَ َلَغ َو طََلَع َحيحُث طََلَع َو َْنحُن َعَلى َموحُعوٍد َمَن اّلِلهَ   َو اّلِلهُ ُمنحَجٌز َوعحَدُه َو ََنَصٌر ُجنحَدُه َو َمَكاُن أََمده

َرَ  ُه َفَإَن ان حَقَطَع النَ ظَاُم تَ َفرهَق اْلح ََرَز َُيحَمُعُه َو َيُضمُّ َر َمَكاُن النَ ظَاَم َمَن اْلح َمح ُز َو َذَهَب ُُثه َلَح َُيحَتَمعح َِبََذاَفْيََه أََبداً الحَقيَ َم َِبْلح
َتَدرَ َو الحَعرَ  َتَماَع َفُكنح ُقطحبًا َو اسح ََلَم َعزَيُزوَن َِبََلجح َم َو َإنح َكانُوا َقَليًَل فَ ُهمح َكَثْيُوَن َِبْلحَسح الرهَحى َِبلحَعَرَب َو  ُب الحي َوح

َرحَض ان حتَ َقَضتح َعَليحَك الحعَ  َت َمنح َهَذَه اْلح َرحَب َفَإنهَك َإنح َشَخصح َلَهمح ُدوَنَك ََنَر اْلح َرُب َمنح َأطحرَاَفَها َو أَقحطَارََها َحَّته َأصح
ََعاَجَم َإنح يَ نحظُُروا َإلَ  َ يََديحَك َإنه اْلح ُل الحَعَرَب َيُكوَن َما َتدَُع َورَاَءَك َمَن الحَعوحرَاَت أََهمه َإلَيحَك َمها َبْيح يحَك َغداً يَ ُقوُلوا َهَذا َأصح

ُتمح  ََتَحح َم َإََل َقَتالَ فََإَذا اق حَتَطعحُتُموُه اسح  فَ َيُكوُن َذَلَك َأَشده َلَكَلَبَهمح َعَليحَك َو َطَمَعَهمح َفيَك فََأمها َما ذََكرحَت َمنح َمَسَْي الحَقوح
َرهُ  َرُه َلَمَسْيََهمح َمنحَك َو ُهَو أَقحَدُر َعَلى تَ غحَيَْي َما َيكح َلَمَْي فََإنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه ُهَو َأكح  الحُمسح
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َا ُكنها نُ َقاَتلُ  َر َو الحَمُعونََة  َو أَمها َما ذََكرحَت َمنح َعَدَدَهمح فََإَنه َلَح َنُكنح نُ َقاَتُل َفيَما َمَضى َِبلحَكث حَرَة َو َإُنه  .َِبلنهصح

 :و من خطبة له ) عليه السالم (   -147
 الغاية من البعثة

ََثَن َإََل َعَباَدتََه َو َمنح طَاَعَة الشهيحطَاَن َإََل  ) صلى هللا عليه وآله (فَ بَ َعَث اّلِلهُ َمَُمهداً  َوح رََج َعَباَدُه َمنح َعَباَدَة اْلح قَ  لَُيخح َِبْلَح
ُمح َإذح َجَهُلوُه َو لَُيَقرُّوا َبَه بَ عحَد َإذح َجَحُدوُه َو لَيُ ثحَبُتوُه بَ عحَد َإذح طَاَعَتَه َبُقرحآٍن َقدح بَ ي هَنُه َو َأحح  أَنحَكُروُه َكَمُه لَيَ عحَلَم الحَعَباُد َرِبه

رَتََه َو َخوه  فَ ُهمح َمنح َسطحَوتََه َو َكيحَف ََمََق َمنح ََمََق فَ َتَجلهى َْلُمح ُسبحَحانَُه ِف َكَتابََه َمنح َغْيحَ َأنح َيُكونُوا َرَأوحُه ِبَا أَرَاُهمح َمنح ُقدح
َتَصَد َِبلنهَقَماَت  َتَصَد َمَن احح  .َِبلحَمُثََلَت َو احح

 الزمان المقبل
قَ  َو ََل َأظحَهَر َمَن الحَباَطَل وَ َو إَنهُه َسَيأحِت َعَليحُكمح َمنح بَ عحَدي َزَماٌن لَيحَس َفيَه َشيح  َفى َمَن اْلَح ثَ َر َمَن ٌء َأخح  ََل َأكح

َل َذَلَك الزهَماَن َسلحَعٌة أَب حَوَر َمَن الحَكَتاَب َإَذا تَُليَ  َحقه َتََلَوتََه َو ََل أَن حَفَق َمنحُه  الحَكَذَب َعَلى اّلِلهَ َو َرُسولََه َو لَيحَس َعنحَد أَهح
َمَن الحَمعحُروَف َو ََل أَعحَرَف َمَن الحُمنحَكَر فَ َقدح نَ َبَذ الحَكَتاَب َْحََلُتُه َو  ٌء أَنحَكرَ َإَذا ُحرَ َف َعنح َمَواَضَعَه َو ََل ِف الحَبََلَد َشيح 

 تَ َناَساهُ 
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ُلُه َطرَي َمَئٍذ َو أَهح َطَحَباَن ِف َطرَيٍق َواَحٍد ََل يُ ؤحَويَهَما ُمؤحٍو فَالحَكَتاُب َو َحَفظَُتُه فَالحَكَتاُب يَ وح َداَن َمنحَفيهاَن َو َصاَحَباَن ُمصح
ُلُه ِف َذَلَك الزهَماَن ِف النهاَس َو لَيحَسا َفيَهمح َو َمَعُهمح َو لَيحَسا َمَعُهمح َْلَنه الضهََلَلَة ََل تُ َوا َُدى َو َإَن اجح أَهح َتَمَعا َفُق اْلح

ُة الحَكَتاَب َو لَيحَس الحَكَتا ُمح أََئمه ََماَعَة َكَأَّنه ُم َعَلى الحُفرحَقَة َو افحََتَُقوا َعَلى اْلح َتَمَع الحَقوح ُب َإَماَمُهمح فَ َلمح يَ بحَق َعنحَدُهمح َمنحُه فَاجح
ُُه َو ََل يَ عحرَُفوَن َإَله َخطهُه َو َزب حرَُه َو َمنح قَ بحلُ  قَ ُهمح َعَلى اّلِلهَ َفرحيًَة َو  َإَله اَسح َما َمث هُلوا َِبلصهاْلَََْي ُكله ُمث حَلٍة َو ََسهوحا َصدح

َلُكمح َبُطوَل آَماَْلَمح َو تَ َغيَُّب آَجا َا َهَلَك َمنح َكاَن قَ ب ح يَ َئَة َو َإُنه َسَنَة ُعُقوبََة السه وُد ْلََمح َحَّته نَ َزَل َِبَُم الحَموحعُ َجَعُلوا ِف اْلَح
َمُة   .الهَذي تُ َردُّ َعنحُه الحَمعحَذَرُة َو تُ رحَفُع َعنحُه الت هوحبَُة َو ََتُلُّ َمَعُه الحَقارََعُة َو النَ قح

 عظة الناس
َلُه َدلَيًَل ُهَدَي لَلهَِت َهَي أَُقوُم فَ  ت َنحَصَح اّلِلهَ ُوفَ َق َو َمَن اَّتهََذ قَ وح َإنه َجاَر اّلِلهَ آَمٌن َو َعُدوهُه أَي َُّها النهاُس إَنهُه َمَن اسح
َبَغي َلَمنح َعَرَف َعَظَمَة اّلِلهَ َأنح يَ تَ َعظهَم فََإنه رَف حَعَة الهَذيَن يَ عحَلُموَن َما عَ  َظَمُتُه َأنح يَ تَ َواَضُعوا َلُه َو َخاَئٌف َو َإنهُه ََل يَ ن ح

رَتُُه َأنح َيسح  َرَب َو الحَبارََئ َمنح َذي َسََلَمَة الهَذيَن يَ عحَلُموَن َما ُقدح َجح قَ  نََفاَر الصهَحيَح َمَن اْلح َلُموا َلُه َفََل تَ نحَفُروا َمَن اْلَح َتسح
َد َحَّته تَ عحرَُفوا الهَذي َلُموا أَنهُكمح َلنح تَ عحرَُفوا الرُّشح  السهَقَم َو اعح
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وا الهَذي نَ َبَذُه فَالحَتَمُسوا َذَلَك تَ رََكُه َو َلنح ََتحُخُذوا ِبَيثَاَق الحَكَتاَب َحَّته تَ عحرَُفوا الهَذي نَ َقَضُه َو َلنح َْتَسهُكوا َبَه َحَّته تَ عحرَفُ 
ُمح َعيحُش الحَعلحَم وَ  َلَه َفَإَّنه تُ ُهمح َعنح َمنحَطَقَهمح َو  َمنح َعنحَد أَهح ُمُهمح َعنح َعلحَمَهمح َو َصمح َل ُهُم الهَذيَن َُيحَبُُكمح ُحكح َهح َموحُت اْلح

نَ ُهمح َشاَهٌد َصاَدٌق َو َصاَمتٌ  يَن َو ََل ََيحَتَلُفوَن َفيَه فَ ُهَو بَ ي ح  . ََنَطٌق ظَاَهُرُهمح َعنح َِبَطَنَهمح ََل َُيَاَلُفوَن الدَ 

 :كالم له ) عليه السالم ( في ذكر أهل البصرة  و من    -148
َر َلُه َو يَ عحَطُفُه َعَليحَه ُدوَن َصاَحَبَه ََل مَيُتهاَن َإََل اّلِلهَ َِبَبحٍل وَ  َمح ُهَما يَ رحُجو اْلح اَن َإلَيحَه َبَسَبٍب ُكلُّ َواَحٍد َمن ح  ََل مَيُده

ُهَما َحاَمُل َضبٍ  َلَصاَحَبَه وَ  َتزََعنه َهَذا  ُكلُّ َواَحٍد َمن ح َشُف َقَناُعُه َبَه َو اّلِلهَ لََئنح َأَصابُوا الهَذي يُرَيُدوَن لَيَ ن ح َعمها َقَليٍل ُيكح
َتَسُبوَن فَ َقدح ُسنهتح  ََبُ َو َْلُُم السَُّنُن َو قُ نَ فحَس َهَذا َو لََيأحَتَْيه َهَذا َعَلى َهَذا َقدح قَاَمَت الحَفَئُة الحَباَغَيُة َفأَيحَن الحُمحح َم َْلُُم اْلَح دَ 
َمُع النهاَعَي َو َُيح  َم َيسح َتَمَع اللهدح َهٌة َو اّلِلهَ ََل َأُكوُن َكُمسح  . ُضُر الحَباَكَي ُُثه ََل يَ عحَتَبُ َلُكلَ  َضلهٍة َعلهٌة َو َلُكلَ  ََنَكٍث ُشب ح
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 :و من كالم له ) عليه السالم ( قبل موته    -149
ََرُب َمنحُه ُمَوافَ  ََجُل َمَساُق الن هفحَس َو اْلح رٍَئ ََلٍق َما يََفرُّ َمنحُه ِف َفرَارََه اْلح َم أَي َُّها النهاُس ُكلُّ امح ََيه اتُُه َكمح َأطحَردحُت اْلح

َهاَت َعلحٌم َُمحُزوٌن أَمها َوَصيهَِت فَاّلِلهَ ََل تُ َأِبحَثُ َها عَ  َفاَءُه َهي ح َر فََأََب اّلِلهُ َإَله َإخح َمح ُنوَن َهَذا اْلح رَُكوا َبَه َشيحئاً َو َمَُمهداً نح َمكح ) شح

َقدُ  صلى هللا عليه وآله ( ُرُدوا ُْحَ َل َفََل ُتَضيَ ُعوا ُسن هَتُه أََقيُموا َهَذيحَن الحَعُموَديحَن َو َأوح َ َو َخََلُكمح َذمٌّ َما َلَح َتشح َباَحْيح وا َهَذيحَن الحَمصح
ََهَلَة َربٌّ َرَحيٌم َو َديٌن َقَوٌْي َو َإَماٌم َعَليٌم َأََن َِبْلحَ  رٍَئ َمنحُكمح ََمحُهوَدُه َو ُخفَ َف َعَن اْلح َم ُكلُّ امح محَس َصاَحُبُكمح َو َأََن الحيَ وح

ٌَة َلُكمح وَ  َحضَ َعَبح الحَقَدُم فََإَنه ُكنها ِف   َغداً ُمَفارَُقُكمح َغَفَر اّلِلهُ ِل َو َلُكمح َإنح تَ ث حُبَت الحَوطحأَُة ِف َهَذَه الحَمَزلهَة َفَذاَك َو َإنح َتدح
وَ  ُمتَ َلفهُقهَ  َمَحله ِف اْلَح َا ُكنحُت أَف حَياَء َأغحَصاٍن َو َمَهابَ  رَََيٍح َو ََتحَت َظلَ  َغَماٍم اضح َرحَض َُمَطَُّها َو َإُنه ا َو َعَفا ِف اْلح

مًا َو َستُ عحَقُبوَن َمِنَ  ُجثهًة َخََلًء َساَكَنًة بَ عحَد َحرَاٍك َو َصاَمَتًة بَ عحَد نُطح  ٍق لََيَعظحُكمح ُهُدوَ ي َو َجارًا َجاَورَُكمح َبَدّن أَيه
َعُظ لَلحُمعحَتَبَيَن َمَن الحَمنحَطقَ ُخُفوُت َإطحَراَقي َو ُسُكوُن َأطحَراِف َفَإنه   ُه َأوح
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نَ  ُموَع َوَداَعي َلُكمح َوَداُع امحرٍَئ ُمرحَصٍد لَلتهََلَقي َغدًا تَ َروح َشُف َلُكمح َعنح َسرَائَرَي َو  الحَبَليَغ َو الحَقوحَل الحَمسح َمي َو ُيكح أَيه
 .تَ عحرَُفوَنَِن بَ عحَد ُخُلوَ  َمَكاّن َو َقَياَم َغْيحَي َمَقاَمي 

 :له ) عليه السالم ( يومي فيها إلى المالحم و يصف فئة من أهل الضالل    و من خطبة  -150
تَ عحَجُلوا َما ُهَو َكاَئٌن ُمرحَصٌد َو ََل َو َأَخُذوا مَيَيناً َو َِشَاًَل َظعحناً ِف َمَساَلَك  َد َفََل َتسح الحَغيَ  َو تَ رحكاً َلَمَذاَهَب الرُّشح

ي ت َبحَطُئوا َما ُيََ َم َمنح ت َ َتسح ُه َو َما أَق حَرَب الحيَ وح رَكح تَ عحَجٍل ِبَا َإنح أَدحرََكُه َوده أَنهُه َلَح يُدح َم َباَشَْي ُء بََه الحَغُد َفَكمح َمنح ُمسح َغٍد ََي قَ وح
ُن ُوُروَد ُكلَ  َموحُعوٍد َو ُدنُ وٍ  َمنح طَلحَعَة َما ََل تَ عحرَُفوَن َأََل َو َإنه َمنح أَدحرََكَها َمنها يَ  رَي َفيَها َبَسَراٍج ُمَنٍْي َو َُيحُذو َهَذا َإِبه سح

ٍَة َعَن النهاَس ََل َفيَها َعَلى َمثَاَل الصهاْلَََْي لََيُحله َفيَها رَبحقًا َو يُ عحَتَق فَ  عًا ِف ُسَتح َعَب َصدح يَها رَق ًا َو َيصحدََع َشعحبًا َو َيشح
َل َُتحَلى ِبَ  َ النهصح َذ الحَقْيح َحَذنه َفيَها قَ وحٌم َشحح لت هنحزَيَل أَبحَصاُرُهمح َو يُ رحَمى يُ بحَصُر الحَقاَئُف أَثَ َرُه َو َلوح ََتَبَع َنَظَرُه ُُثه لَُيشح

َمَة بَ عحَد الصهُبوحَ َِبلت هفح  كح  َسَْي ِف َمَساَمَعَهمح َو يُ غحبَ ُقوَن َكأحَس اْلَح
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 .ِف الضَلل 
َزحَي َو َيسح  : منها َمُلوا اْلح َتكح ََمُد َِبَمح لََيسح ٌم َإََل َو طَاَل اْلح ََتَاَح قَ وح ََجُل َو اسح َلَق اْلح َلوح تَ وحَجُبوا الحَغَْيَ َحَّته َإَذا اخح

َل أَن حُفسَ  تَ عحَظُموا بَذح قَ  َحَّته َإَذا َواَفَق َوارَدُ الحَفَْتَ َو َأَشاُلوا َعنح َلَقاَح َحرحَِبَمح َلَح مَيُنُّوا َعَلى اّلِلهَ َِبلصهَبحَ َو َلَح َيسح  َهمح ِف اْلَح
َر َواَعَظهَ  َياَفَهمح َو َدانُوا لََرِبَ َمح َِبَمح َة الحَبََلَء َْحَُلوا َبَصائََرُهمح َعَلى َأسح ُ َرُسوَلُه الحَقَضاَء انحَقطَاَع ُمده ) صلى هللا مح َحَّته َإَذا قَ َبَض اّلِله

ُهُم السُُّبُل َو اتهكَ  عليه وآله ( َعحَقاَب َو َغالَت ح ٌم َعَلى اْلح ُلوا َعَلى الحَوََلَئَج َو َوَصُلوا َغْيحَ الرهَحَم َو َهَجُروا السهَبَب الهَذي َرَجَع قَ وح
َرٍة  أَُمُروا ِبََودهتََه َو نَ َقُلوا الحَبَناَء َعنح َرصَ  َأَساَسَه فَ ب َنَ وحُه ِف َغْيحَ َموحَضَعَه َمَعاَدُن ُكلَ  َخَطيَئةٍ  َو أَب حَواُب ُكلَ  َضاَرٍب ِف َغمح

ن حَيا َراَكنٍ َقدح مَ  َقَطٍع َإََل الدُّ َرَة َعَلى ُسنهٍة َمنح آَل َفرحَعوحَن َمنح ُمن ح ََة َو َذَهُلوا ِف السهكح ْيح يَن ُمَباَيٍن  اُروا ِف اْلَح َأوح ُمَفارٍَق لَلدَ 
. 

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( يحذر من الفتن    -151
 اّلله و رسوله

تَ  َهُد َأنح ََل إَ َو َأْححَُد اّلِلهَ َو َأسح َلَه َعيُنُه َعَلى َمَداَحَر الشهيحطَاَن َو َمزَاَجرََه َو اََلعحَتَصاَم َمنح َحَبائََلَه َو َُمَاتََلَه َو َأشح
داً  َهُد َأنه َمَُمه ُ َو َأشح  َإَله اّلِله
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ُدُه َأَضاَءتح بََه الحَبََلُد بَ عح  ُلُه َو ََل ُُيحََبُ فَ قح َوتُُه ََل يُ َؤاَزى َفضح يُبُه َو َصفح ََهاَلَة َعبحُدُه َو َرُسوُلُه َو ْنََ َد الضهََلَلَة الحُمظحَلَمَة َو اْلح
َتَحلُّ  َاَفَيَة َو النهاُس َيسح َوَة اْلح َفح رٍَة الحَغالََبَة َو اْلح ٍَة َو مَيُوُتوَن َعَلى َكفح َكيَم َُيحي َوحَن َعَلى َفَتح َتَذلُّوَن اْلَح ََرَْي َو َيسح  .وَن اْلح

 التحذير من الفتن
َذُروا بَ َواَئقَ  َمةَ ُُثه إَنهُكمح َمعحَشَر الحَعَرَب أَغحرَاُض َبََلََي َقَد اقحََتََبتح َفات هُقوا َسَكرَاَت النَ عحَمَة َو احح َو تَ ثَ ب هُتوا ِف   النَ قح

َنَة َعنحَد طُُلوَع َجَنيَنَها َو ظُُهوَر َكَميَنَها َو انحَتَصاَب ُقطحَبَها َو َمدَ  َوَة َو اعحوََجاَج الحَفت ح اَر َرَحاَها تَ بحَدأُ ِف َمَدارََج قَ َتاَم الحَعشح
ََلَم يَ تَ َواَرثُ َها الظهَلَمُة َِبلحُعُهوَد أَوهُْلُمح قَاَئٌد َخَفيهٍة َو تَ ُئوُل َإََل َفظَاَعٍة َجَليهٍة َشَباُِبَا َكَشَباَب الحُغََل  َم َو آََثُرَها َكآََثَر السَ 

َتٍد َِبَوهْلََمح يَ تَ َناَفُسوَن ِف ُدن حَيا َدنَيهٍة َو يَ َتَكالَُبوَن َعَلى َجيَفٍة ُمرََُيةٍ  اَبُع َمَن  َو َعنح قََليٍل يَ َتََبهُأ الته َْلَخرََهمح َو آَخُرُهمح ُمقح
ُبوَع َو الحَقاَئُد َمَن الحَمُقوَد فَ يَ تَ َزايَ ُلوَن َِبلحبَ غحَضاَء َو يَ َتََلَعُنوَن َعنحَد اللَ َقاَء ُُثه ََيحِت  َنَة الرهُجوَف َو الحَمت ح بَ عحَد َذَلَك طَاَلُع الحَفت ح

َتَقاَمٍة َو َتَضلُّ  َواُء َعنحَد ُهُجوَمَها َو تَ لحَتَبُس الحَقاَصَمَة الزهُحوَف فَ َتزَيُغ قُ ُلوٌب بَ عحَد اسح َهح  رََجاٌل بَ عحَد َسََلَمٍة َو ََّتحَتَلُف اْلح
َرَف َْلَا َقَصَمتحُه َو َمنح َسَعى َفيَها َحَطَمتحُه يَ َتَكاَدُموَن َفيَها َتَكاُدَم اْلحُ  رَاُء َعنحَد ُْنُوَمَها َمنح َأشح ُمَر ِف الحَعانََة َقَد اْلح

 دُ اضحطََرَب َمعحُقو 
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َو ِبََ  َل الحَبدح َمُة َو تَ نحَطُق َفيَها الظهَلَمُة َو َتُدقُّ أَهح كح َر َتَغيُض َفيَها اْلَح َمح ُه اْلح َبحَل َو َعَمَي َوجح َحَلَها َو تَ ُرضُُّهمح اْلح َبَكلحَكَلَها  سح
َباُن تَرَُد ِبُرَ  الحَقَضاَء َو ََتحُلُب َعَبيَط الد َ  َلُك ِف َطرَيَقَها الرُّكح َداُن َو يَ هح يَن َو َيَضيُع ِف ُغَبارََها الحُوحح َماَء َو تَ ثحَلُم َمَناَر الدَ 

َياُس َو يَُدبَ ُرَها اْلحَ  َكح َها اْلح ُرُب َمن ح َد الحَيَقَْي يَ هح ُقُض َعقح َرحَحاُم َو تَ ن ح َطُع َفيَها اْلح َاٌق َكاَشَفٌة َعنح َساٍق تُ قح رحَجاُس َمرحَعاٌد َمَبح
ََلُم بَرَيئُ َها َسَقيٌم َو ظَاَعنُ َها ُمَقيٌم  َها اْلحَسح  .يُ َفاَرُق َعَلي ح

َاَن َو َبُغرُ  : منها َميح َد اْلح َتَجٍْي ََيحَتُلوَن َبَعقح َ قََتيٍل َمطحُلوٍل َو َخاَئٍف ُمسح ميَاَن َفََل َتُكونُوا أَنحَصاَب الحَفَْتَ َو َبْيح وَر اْلحَ
ََماَعَة َو بَُنَيتح َعَليحَه أَرحَكاُن الطهاَعَة َو اقحَدمُ  وا َعَلى اّلِلهَ َمظحُلوَمَْي َو َل أَعحََلَم الحَبدََع َو الحَزُموا َما ُعَقَد َعَليحَه َحبحُل اْلح

َدُموا َعَليحَه ظَاَلَمَْي َو ات ه  َ مَ تَ قح َرَاَم َفَإنهُكمح َبَعْيح َخُلوا ُبُطوَنُكمح ُلَعَق اْلح َواَن َو ََل ُتدح نح ُقوا َمَدارََج الشهيحطَاَن َو َمَهاَبَط الحُعدح
َل َلُكمح ُسُبَل الطهاَعَة   .َحرهَم َعَليحُكُم الحَمعحَصَيَة َو َسهه

 :و من خطبة له ) عليه السالم (   -152
 له، و صف ات أئمة الدينفي صف ات اّلله جل جال

َدَث َخلحَقَه َعَلى أََزلَيهَتهَ  الَ  َعَلى ُوُجوَدَه َِبَلحَقَه َو ِبُحح ُد ّلِلَهَ الده َمح  اْلح
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َتَباَهَهمح َعَلى َأنح ََل  َاد َ  َو َِبشح ُنوَع َو اْلح َتَلُمُه الحَمَشاَعُر َو ََل ََتحُجُبُه السهَواتَُر ََلفحَتَاَق الصهاَنَع َو الحَمصح َو  َشَبَه َلُه ََل َتسح
َاَلَق ََل ِبَعحََن َحرََكٍة َو َنَصٍب َو ا ََحَد َبََل ََتحوَيَل َعَدٍد َو اْلح ُدوَد َو الرهبَ  َو الحَمرحبُوَب اْلح سهَميَع ََل َِبََداٍة َو الحَبَصَْي لالحَمحح
يٍَة َو ا رَيَق آَلٍة َو الشهاَهَد ََل ِبَُماسهٍة َو الحَباَئَن ََل َبََتَاَخي َمَساَفٍة َو الظهاَهَر ََل َبُرؤح لحَباَطَن ََل بََلطَاَفٍة َِبَن َمَن ََل بَتَ فح

َها وَ  رََة َعَلي ح َر َْلَا َو الحُقدح َياَء َِبلحَقهح َشح ُه اْلح ُه َو َمنح َحده َياءُ َمنحُه َِبْلحُُضوَع َلُه َو الرُُّجوَع َإلَيحَه َمنح َوَصَفُه فَ َقدح َحده َشح  َِبَنَت اْلح
ت َوحَصَفُه َو َمنح قَاَل أَيحَن فَ َقدح  ُه فَ َقدح أَبحَطَل أََزَلُه َو َمنح قَاَل َكيحَف فَ َقَد اسح ُه َو َمنح َعده  َإذح ََل َمعحُلوٌم َو َحي هَزُه َعاَلٌَ  فَ َقدح َعده

 .َربٌّ َإذح ََل َمرحبُوٌب َو َقاَدٌر َإذح ََل َمقحُدوٌر 

 أئمة الدين
ٍم قَ وحمًا َو بَيَ وح  : منها ت َبحَدَل اّلِلهُ َبَقوح ٍم يَ وحمًا َو َقدح طََلَع طَاَلٌع َو َلَمَع ََلَمٌع َو ََلَح ََلَئٌح َو اعحَتَدَل َماَئٌل َو اسح

ُة قُ وهاُم اّلِلهَ َعَلى َخلحَقَه َو ُعَرفَاُؤُه َعَلى َعَبادَ ان حَتظَرحََن الح  ََئمه َا اْلح َدَب الحَمَطَر َو َإُنه َنهَة َإَله َغَْيَ انحَتظَاَر الحُمجح ُخُل اْلح َه َو ََل َيدح
ُخُل النهاَر َإَله َمنح أَنحَكَرُهمح َو أَنحَكُروُه  َلَصُكمح َلُه َو َمنح َعَرفَ ُهمح َو َعَرُفوُه َو ََل يَدح َتخح ََلَم َو اسح سح َإنه اّلِلهَ تَ َعاََل َخصهُكمح َِبْلحَ

َ ُحَجَجُه َمنح ظَاَهَر عَ  َهَجُه َو َبْيه َطَفى اّلِلهُ تَ َعاََل َمن ح ُم َسََلَمٍة َو ََجَاُع َكرَاَمٍة اصح ٍم َل َذَلَك َْلَنهُه اسح لحٍم َو َِبَطَن ُحكح
ََن َغرَائَُبهُ   تَ فح
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َاُت َإَله ِبََفاتَيحَ  ْيح َتُح اْلَح َقَضي َعَجائَُبُه َفيَه َمرَابَيُع النَ َعَم َو َمَصابَيُح الظَُّلَم ََل تُ فح َشُف الظُُّلَماُت َإَله َو ََل تَ ن ح  َه َو ََل ُتكح
َتَفي  َفي َو َكَفايَُة الحُمكح َتشح  .ِبََصابَيَحَه َقدح َأْححَى َْحَاُه َو أَرحَعى َمرحَعاُه َفيَه َشَفاُء الحُمسح

 :و من خطبة له ) عليه السالم (   -153
 صفة الضال

نََبَْي بَ  َوي َمَع الحَغاَفَلَْي َو يَ غحُدو َمَع الحُمذح َلٍة َمَن اّلِلهَ يَ هح  .ََل َسَبيٍل قَاَصٍد َو ََل َإَماٍم َقائٍَد َو ُهَو ِف ُمهح

 صف ات الغاف لين
بَراً  : منها بَ ُلوا ُمدح تَ قح َلَتَهُم اسح َرَجُهمح َمنح َجََلبَيَب َغفح َتخح  َو َحَّته َإَذا َكَشَف َْلُمح َعنح َجزَاَء َمعحَصَيَتَهمح َو اسح

َتَفُعوا ِبَا أَدحرَُكو  َبًَل فَ َلمح يَ ن ح بَ ُروا ُمقح َتدح َسي َهَذَه الحَمنحزََلَة اسح رُُكمح َو نَ فح ا َمنح طََلَبَتَهمح َو ََل ِبَا َقَضوحا َمنح َوَطرََهمح َإّن َ أَُحذَ 
َر َو َنظََر َفأَبحَصَر َو ان حتَ َفَع َِبلحَعََبَ  َع فَ تَ َفكه َا الحَبَصُْي َمنح َسََ َسَه فََإُنه ُرٌؤ بَنَ فح َتَفَع امح َواَضحاً يَ َتَجنهُب َفيَه  ُُثه َسَلَك َجَدداً  فَ لحيَ ن ح

 الصهرحَعَة ِف الحَمَهاَوي َو الضهََلَل ِف 
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َسَه الحُغَواَة بَتَ َعسٍُّف ِف َحقٍ  أَوح  ٍق الحَمَغاَوي َو ََل يَُعُْي َعَلى نَ فح  .ََتحرَيٍف ِف نُطحٍق أَوح ََّتَوٍُّف َمنح َصدح

 عظة الناس
رَ  َتَصرح َمنح َعَجَلَتَك َو أَنحَعَم الحَفكح َلَتَك َو اخح ت َيحَقظح َمنح َغفح َرَتَك َو اسح  َفيَما َجاَءَك فَأََفقح أَي َُّها السهاَمُع َمنح َسكح

ُمَ يَ   ََه َو َدعحُه َو  آله () صلى هللا عليه و َعَلى َلَساَن النهَبَ  اْلح َمها ََل بُده َمنحُه َو ََل َمََيَص َعنحُه َو َخاَلفح َمنح َخاَلَف َذَلَك َإََل َغْيح
ُططح َكَبحََك َو اذحُكرح َقَبحََك َفَإنه َعَليحَه ََمَرهَك َو َكَما َتَديُن تُ  َرَك َو احح َسَه َو َضعح َفخح ُع ََتحُصُد َو َداُن َو َكَما تَ زحرَ َما َرَضَي لَنَ فح

ََذَر أَي َُّها الح  ََذَر اْلح مح لَي َوحَمَك فَاْلح َهدح َلَقَدَمَك َو َقدَ  َدُم َعَليحَه َغداً َفامح َم تَ قح محَت الحيَ وح ده أَي َُّها الحَغاَفُل َما َقده ده اْلَح َتَمُع َو اْلَح ُمسح
َخُط أَنهُه ََل َو َل ي ُن َبَ ُئَك َمثحُل َخَبٍْي َإنه َمنح َعزَائََم اّلِلهَ ِف  َها يَُثيُب َو يُ َعاَقُب َو َْلَا يَ رحَضى َو َيسح َكيَم الهَِت َعَلي ح َر اْلَح  الذ َكح

َلٍة َمنح  ن حَيا ََلَقياً رَبهُه ِبَصح َلَص َفعحَلُه َأنح ََيحرَُج َمَن الدُّ َسُه َو َأخح َهَد نَ فح َفُع َعبحداً َو َإنح َأجح َصاَل َلَح ي َ يَ ن ح َها َأنح  َهَذَه اْلَح ُتبح َمن ح
ٍر ف َ  َفَي َغيحَظُه َِبَََلَك نَ فحٍس َأوح يَ ُعره َِبَمح رََك َِبّلِلهَ َفيَما افحََتََض َعَليحَه َمنح َعَباَدتََه َأوح َيشح ت َنحَجَح َحاَجًة َإََل ُيشح ُُه َأوح َيسح َعَلُه َغْيح

َعٍة ِف َديَنَه َأوح يَ لحَقى النهاَس  َ أَوح مَيحَشيَ النهاَس ِبََظحَهاَر َبدح َهْيح  َبَوجح
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َ اعحَقلح َذَلَك َفَإنه الحَمثحَل َدلَيٌل َعَلى َشبحَهَه َإنه الحبَ َهائََم َهَُّها بُطُوَُّنَا َو َإنه  ََها ا َفيَهمح بََلَساَنْيح َواُن َعَلى َغْيح َباَع َهَُّها الحُعدح لسَ 
َتَكيُنوَن َإنه ا َمَنَْي ُمسح ن حَيا َو الحَفَساُد َفيَها َإنه الحُمؤح ََياَة الدُّ َمَنَْي َو َإنه النَ َساَء َهُُّهنه زَيَنُة اْلح َفُقوَن َإنه الحُمؤح َمَنَْي ُمشح لحُمؤح

 .َخائَُفوَن 

 :يه السالم ( يذكر فيها فضائل أهل البيت  و من خطبة له ) عل  -154
َتَجيُبو  اَعي َو اتهَبُعوا َو ََنَظُر قَ لحَب اللهَبيَب َبَه يُ بحَصُر أََمَدُه َو يَ عحَرُف َغوحَرُه َو َْنحَدُه َداٍع َدَعا َو رَاٍع َرَعى فَاسح ا لَلده

َعاُر الرهاَعَي َقدح َخاُضوا َِبَاَر الحَفَْتَ َو َأَخُذوا َِبلحَبدَعَ  بُوَن َْنحُن الشَ  َمُنوَن َو َنَطَق الضهالُّوَن الحُمَكذَ  َنَن َو أََرَز الحُمؤح  ُدوَن السُّ
َب حَواُب َو ََل تُ ؤحَتى الحبُ ُيوُت َإَله َمنح أَب حَواَِبَا َفَمنح أَََتَها َمنح َغْيحَ  ََزنَُة َو اْلح َحاُب َو اْلح َصح  .أَب حَواَِبَا َسَُ َي َسارَقاً  َو اْلح

ُدقح  : منها بَ ُقوا فَ لحَيصح َلُه َو  َفيَهمح َكرَائَُم الحُقرحآَن َو ُهمح ُكُنوُز الرهْححََن َإنح َنَطُقوا َصَدُقوا َو َإنح َصَمُتوا َلَح ُيسح َراَئٌد أَهح
قَ  َها يَ ن ح َها َقَدَم َو َإلَي ح َخَرَة َفَإنهُه َمن ح َلُه َو لحَيُكنح َمنح أَب حَناَء اْلح َضرح َعقح  َلبُ لحُيحح
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َتَدُأ َعَمَلَه َأنح يَ عحَلَم َأ َعَمُلُه َعَليحَه أَمح َلُه فَإَ  َه َو َإنح نح َكاَن َلُه َمَضى َفيفَالنهاَظُر َِبلحَقلحَب الحَعاَمُل َِبلحَبَصَر َيُكوُن ُمب ح
َن الطهرَيَق الحَواَضَح َإَله بُ عحداً َمنح َكاَن َعَليحَه َوَقَف َعنحُه فََإنه الحَعاَمَل َبَغْيحَ َعلحٍم َكالسهائََر َعَلى َغْيحَ َطرَيٍق َفََل يَزَيُدُه بُ عحُدُه عَ 

 فَ لحيَ نحظُرح ََنَظٌر أَ َسائٌَر ُهَو أَمح رَاَجٌع َو اعحَلمح َأنه َلُكلَ  ظَاَهٍر َِبَطناً َحاَجَتَه َو الحَعاَمُل َِبلحَعلحَم َكالسهائََر َعَلى الطهرَيَق الحَواَضحَ 
 ) صلى هللا عليه وآله (اَدُق َعَلى َمثَالََه َفَما طَاَب ظَاَهرُُه طَاَب َِبَطُنُه َو َما َخُبَث ظَاَهرُُه َخُبَث َِبَطُنُه َو َقدح َقاَل الرهُسوُل الصه 

 َو ُكلُّ نَ َباٍت ََل َغََن َبَه  ُيَُبُّ الحَعبحَد َو ي ُبحَغُض َعَمَلُه َو ُيَُبُّ الحَعَمَل َو ي ُبحَغُض َبَدنَُه َو اعحَلمح َأنه َلُكلَ  َعَمٍل نَ َباَتً َإنه اّلِلهَ 
ُيُه طَاَب َغرحُسُه َو َحَلتح َِثَرَتُهُ  ُيُه َخُبَث َغرحُسُه َو أََمرهتح َِثَرَتُُه َعَن الحَماَء َو الحَمَياُه ُُمحَتَلَفٌة َفَما طَاَب َسقح  . َو َما َخُبَث َسقح

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( يذكر فيها بديع خلقة الخف اش    -155
 حمد اّلله و تنزيهه

َوحَصاُف َعنح ُكنحَه َمعحرَفََتَه َو َرَدَعتح  ُد ّلِلَهَ الهَذي اْنحََسَرَت اْلح َمح  اْلح
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قُّ الحُمَبُْي َأَحقُّ َو أَ  بحَْيُ َمها تَ َرى الحُعُيوُن َلَح َعَظَمُتُه الحُعُقوَل فَ َلمح َتََدح َمَساغًا َإََل بُ ُلوَغ َغايََة َمَلُكوتََه ُهَو اّلِلهُ اْلَح
ُلغحُه  َديٍر فَ َيُكوَن َُمَثهًَل َخَلَق اْلحَ تَ ب ح َوحَهاُم بَتَ قح َديٍد فَ َيُكوَن ُمَشبههًا َو َلَح تَ َقعح َعَليحَه اْلح لحَق َعَلى َغْيحَ َْتحَثيٍل َو َل الحُعُقوُل بََتحح

رََه َو أَذحَعَن َلطَاَعَتَه   .َفَأَجاَب َو َلَح يَُداَفعح َو ان حَقاَد َو َلَح ي َُنازَعح َمُشورََة ُمَشٍْي َو ََل َمُعونََة ُمَعٍْي فَ َتمه َخلحُقُه َِبَمح

 خلقة الخف اش
ََفاَفيَش الهَِت  َمَة ِف َهَذَه اْلح كح َعَتَه َو َعَجاَئَب َخلحَقَتَه َما أََراََن َمنح َغَواَمَض اْلَح َياُء  َو َمنح َلطَاَئَف َصن ح َبُضَها الضَ  يَ قح

َس ٍء َو يَ بحسُ الحَباَسُط َلُكلَ  َشيح  َتَمده َمَن الشهمح طَُها الظهََلُم الحَقاَبُض َلُكلَ  َحيٍ  َو َكيحَف َعَشَيتح أَعحيُ نُ َها َعنح َأنح َتسح
َس َإََل َمَعارََفَها َو َردَ  َياَئَها َعَن َعَها بََتََلحُلَؤ ضَ الحُمَضيَئَة نُورًا َِتحَتَدي بََه ِف َمَذاَهَبَها َو تَ تهَصُل َبَعََلنََيَة بُ رحَهاَن الشهمح

َدلَ  َهاَب ِف بُ َلَج ائحَتََلَقَها َفَهَي ُمسح رَاَقَها َو َأَكن هَها ِف َمَكاَمَنَها َعَن الذه ُُفوَن َِبلن هَهاَر َعَلى الحُمَضيَ  ِف ُسُبَحاَت َإشح ُة اْلح
َتَدلُّ َبَه ِف الحَتَماَس أَرحزَاقَ  َداُف ظُلحَمَتَه َو ََل َْتحَتَنُع َمَن الحُمَضيَ  َحَداَقَها َو َجاَعَلُة اللهيحَل َسَراجاً َتسح َها َفََل يَ ُردُّ أَبحَصاَرَها َإسح

رَاَق نُورَ  ُس َقَناَعَها َو بََدتح َأوحَضاُح ََّنَارََها َو َدَخَل َمنح َإشح َباَب ِف َفيَه َلَغَسَق ُدُجنهَتَه فََإَذا أَلحَقَت الشهمح َها َعَلى الضَ 
َفاَن َعَلى َمآَقيَهاوََجارََها َأطحبَ قَ  َجح  َت اْلح
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َتَسبَ تحُه َمَن الحَمَعاَش ِف ظَُلَم لََيالَيَها َفُسبحَحاَن َمنح َجَعَل اللهيحَل َْلَا ََّنَاراً   َو َمَعاشاً َو الن هَهاَر َسَكناً َو قَ رَاراً َو تَ بَ لهَغتح ِبَا اكح
َذاَن غَ  َا َشظَاََي اْلح َاَجَة َإََل الطهَْيَاَن َكَأَّنه َنَحًة َمنح ْلَحَمَها تَ عحرُُج َِبَا َعنحَد اْلح ْيحَ َذَواَت رَيٍش َو ََل َقَصٍب َإَله َو َجَعَل َْلَا َأجح

ًة أَعحََلمًا َْلَا َجَناَحاَن َلمها يَرَقها فَ ي َنحَشقها َو َلَح يَ غحُلظَا فَ يَ ث حُقََل َتَطُْي َو َوَلُدَها ََلَصٌق َِبَا أَنهَك تَ َرى َمَواَضَع الحُعُروَق بَ يَ نَ 
َتده أَرحَكانُُه َو َُيح  َها يَ َقُع َإَذا َوقَ َعتح َو يَ رحَتَفُع َإَذا ارحتَ َفَعتح ََل يُ َفارَقُ َها َحَّته َتشح َرَف  َمَلهُ ََلَجٌئ َإلَي ح لَلن ُُّهوَض َجَناُحُه َو يَ عح

َسَه َفُسبحَحاَن الحَبارََئ َلُكلَ  َشيح  ََه َمَذاَهَب َعيحَشَه َو َمَصاَلَح نَ فح  .ٍء َعَلى َغْيحَ َمثَاٍل َخََل َمنح َغْيح

 :خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص المالحم  ،  له ) عليه السالم (   و من كالم  -156
َتطَاعَ  َعلح َفَإنح َأَطعحُتُموّن فََإّن َ َحاَمُلُكمح إَ  َفَمَن اسح َسُه َعَلى اّلِلهَ َعزه َو َجله فَ لحيَ فح نح َشاَء َعنحَد َذَلَك َأنح يَ عحَتَقَل نَ فح

َنهَة َو َإنح َكاَن َذا َمَشقهٍة َشَديَدٍة َو َمَذاَقٍة َمرَيرٍَة َو أَمها ُفََلنَُة فََأدح  رََكَها َرأحُي النَ َساَء َو َضغحٌن َغََل ِف اّلِلهُ َعَلى َسَبيَل اْلح
َعلح َو َْلَا بَ عحُد ُحرحمَ  َ َو َلوح ُدَعَيتح لَت ََناَل َمنح َغْيحَي َما أََتتح َإَِله َلَح تَ فح رََها َكَمرحَجَل الحَقْيح َساُب َعَلى َصدح ُوََل َو اْلَح تُ َها اْلح

 . اّلِلهَ تَ َعاََل 
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 وصف اإليمان
َتدَ  : منه َتَدلُّ َعَلى الصهاَْلَاَت َو َِبلصهاَْلَاَت ُيسح ميَاَن ُيسح َراَج فََباْلحَ َهاَج أَن حَوُر السَ  ميَاَن َسَبيٌل أَب حَلُج الحَمن ح لُّ َعَلى اْلحَ
ميَاَن  َخَرُة وَ َو َِبْلحَ ن حَيا َُتحَرُز اْلح ن حَيا َو َِبلدُّ َنهُة َو يُ عحَمُر الحَعلحُم َو َِبلحَعلحَم يُ رحَهُب الحَموحُت َو َِبلحَموحَت َُّتحَتُم الدُّ  َِبلحَقَياَمَة تُ زحَلُف اْلح

َلحَق ََل َمقحَصَر َْلُمح َعَن الحَقَياَمَة  َحيُم لَلحَغاوَيَن َو َإنه اْلح َوى ُتََبهُز اْلَح َمارََها َإََل الحَغايََة الحُقصح  .ُمرحَقَلَْي ِف َمضح

 حال أهل القبور في القيامة
تَ بحَدُلونَ  : منه ُلَها ََل َيسح َداَث َو َصاُروا َإََل َمَصاَيَر الحَغاََيَت َلُكلَ  َداٍر أَهح َجح تَ َقرَ  اْلح  َِبَا َو ََل َقدح َشَخُصوا َمنح ُمسح

َها َو إَ  َقُلوَن َعن ح َُما ََل يُ قَ يُ ن ح َي َعَن الحُمنحَكَر َْلُُلَقاَن َمنح ُخُلَق اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َو َإَّنه َر َِبلحَمعحُروَف َو الن ههح َمح ر ََِبَن َمنح َأَجٍل نه اْلح
َبحُل الحَمَتُْي َو النُّوُر الح  ُقَصاَن َمنح رَزحٍق َو َعَليحُكمح َبَكَتاَب اّلِلهَ َفَإنهُه اْلح َفاُء النهاَفُع َو الر َيُّ النهاَقُع َو َو ََل يَ ن ح ُمَبُْي َو الشَ 

تَ عحَتَب َو ََل َُّتحلَ  َمُة لَلحُمَتَمسَ َك َو النهَجاُة لَلحُمتَ َعلَ َق ََل يَ عحَوجُّ فَ يُ َقاَم َو ََل يَزَيُغ فَ ُيسح َع َمنح الحَعصح ُقُه َكث حَرُة الرهدَ  َو ُوُلوُج السهمح
 . نح َعَمَل بََه َسَبقَ قَاَل َبَه َصَدَق َو مَ 
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عنها  ) صلى هللا عليه وآله (، و هل سألت رسول اّلِل   ، أخَبَن عن الفتنة و قام إليه رجل فقال َي أمْي املؤمنْي
  : ) عليه السالم (فقال 

َلُه اَل أَ َحَسَب النهاُس َأنح ُيَتحَُكوا َأنح يَ ُقوُلوا آَمنها َو ُهمح َل ا أَن حَزَل اّلِلهُ ُسبحَحانَُه قَ وح َنَة  إَنهُه َلمه ُت َأنه الحَفت ح تَ ُنوَن َعَلمح يُ فح
َ َأظحُهرَََن فَ ُقلحُت َيَ  ) صلى هللا عليه وآله (ََل تَ نحزَُل بََنا َو َرُسوُل اّلِلهَ  ُ تَ َعاََل َِبَا فَ َقاَل َبْيح ََبََك اّلِله َنُة الهَِت َأخح  َرُسوَل اّلِلهَ َما َهَذَه الحَفت ح

َم ُأُحٍد َحيح  ت َُنوَن بَ عحَدي فَ ُقلحُت ََي َرُسوُل اّلِلهَ َأ َو لَيحَس َقدح قُ لحَت ِل يَ وح َهَد ََي َعَليُّ َإنه أُمهَِت َسيُ فح ُتشح َهَد َمَن اسح ُتشح ُث اسح
َهاَدُة َفَشقه َذَلَك َعَليه فَ ُقلحَت ِل أَبحَشرح فََإنه الشهَهاَدَة َمنح َورَاَئَك َمَن الح  َلَمَْي َو َحيَزتح َعِنَ  الشه فَ َقاَل ِل َإنه َذَلَك ُمسح

َُك َإذاً فَ ُقلحُت ََي َرُسوَل اّلِلهَ لَيحَس َهَذا َمنح َمَواَطَن الصهَبحَ َو لَ  َر َو َلَكَذَلَك َفَكيحَف َصَبح َرى َو الشُّكح َكنح َمنح َمَواَطَن الحُبشح
َواْلََمح َو مَيُنُّوَن َبَديَنَهمح َعَلى َرِبَ َمح َو يَ َتَمن هوحَن رَ  تَ ُنوَن َِبَمح َم َسيُ فح َتَحلُّوَن قَاَل ََي َعَليُّ َإنه الحَقوح ََتُه َو ََيحَمُنوَن َسطحَوتَُه َو َيسح ْحح

بُ َهاَت الحكَ  ََديهَة َو الر ََِب َِبلحب َيح َحرَاَمُه َِبلشُّ َت َِبْلح َر َِبلنهَبيَذ َو السُّحح مح َتَحلُّوَن اْلَح َواَء السهاَهَيَة فَ َيسح َهح َع قُ لحُت ََي اَذبََة َو اْلح
َنةٍ  َنةٍ  َرُسوَل اّلِلهَ فََبَأيَ  الحَمَنازََل أُنحَزُْلُمح َعنحَد َذَلَك أَ ِبَنحزََلَة رَدهٍة أَمح ِبَنحزََلَة َفت ح  . فَ َقاَل ِبَنحزََلَة َفت ح
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 :و من خطبة له ) عليه السالم ( يحث الناس على التقوى    -157
رَهَ  َتاحًا َلذَكح َد َمفح َمح ُد ّلِلَهَ الهَذي َجَعَل اْلح َمح َلَه َو َدلَيًَل َعَلى آََلئََه َو َعَظَمَتَه َعَباَد اّلِلهَ اْلح  َو َسَببًا لَلحَمزَيَد َمنح َفضح

َقى َسرحَمدًا مَ  َر َُيحرَي َِبلحَباَقَْي َكَجرحَيَه َِبلحَماَضَْي ََل يَ ُعوُد َما َقدح َوَله َمنحُه َو ََل يَ ب ح هح  ا َفيَه آَخُر فَ َعالََه َكَأوهَلهَ َإنه الده
َلَه َفَمنح  َو الزهاَجَر َبَشوح َسَه ََتَْيهَ ِف ُمَتَشاَِبٌَة أُُمورُُه ُمَتظَاَهَرٌة أَعحََلُمُه َفَكأَنهُكمح َِبلسهاَعَة ََتحُدوُكمح َحدح َسُه َبَغْيحَ نَ فح َشَغَل نَ فح

ََلَكاَت َو َمدهتح َبَه َشَياَطيُنُه ِف طُغحيَ  َنهُة َغايَُة السهاَبَقَْي َو الظُُّلَماَت َو ارحتَ َبَك ِف اْلح انََه َو َزي هَنتح َلُه َسيَ َئ َأعحَمالََه فَاْلح
ٍن ذَ  ٍن َعزَيٍز َو الحُفُجوَر َداُر َحصح َلُه َو ََل ُُيحَرُز النهاُر َغايَُة الحُمَفر ََطَْي اعحَلُموا َعَباَد اّلِلهَ َأنه الت هقحَوى َداُر َحصح لَيٍل ََل مَيحَنُع أَهح

َرُك الحَغايَُة الحُقصحَوى َعَباَد اّلِلهَ  َمنح  طَاََي َو َِبلحَيَقَْي تُدح َطُع ُْحَُة اْلَح َوى تُ قح َن حُفَس َْلََأ َإلَيحَه َأََل َو َِبلت هقح  اّلِلهَ اّلِلهَ ِف أََعزَ  اْلح
َضَح َلُكمح َسَبيَل اْلحَ  َوٌة ََلزََمٌة َأوح َسَعاَدٌة َدائََمٌة فَ تَ َزوهُدوا ِف َعَليحُكمح َو َأَحبَ َها َإلَيحُكمح َفَإنه اّلِلهَ َقدح َأوح قَ  َو َأََنَر طُرَُقُه َفَشقح

َم الحبَ َقاَء َقدح ُدلَلحُتمح َعَلى الزهاَد َو أَُمرحُُتح َِبلظهعحَن َو ُحَثث حُتمح َعَلى الحَمسَ  َم الحَفَناَء َْلََيه بٍ أَيه َا أَن حُتمح َكرَكح  َْي فََإُنه
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َنعُ  َخَرَة َو َما َيصح ن حَيا َمنح ُخَلَق َلْلح َنُع َِبلدُّ َمُروَن َِبلسهْيحَ َأََل َفَما َيصح ُروَن َمََّت يُ ؤح لَ  ُوُقوٍف ََل يَدح ُبُه َِبلحَماَل َمنح َعمها قََليٍل ُيسح
ٌَك َو ََل  ْيحَ َمَتح َقى َعَليحَه تََبَعُتُه َو َحَسابُُه َعَباَد اّلِلهَ َإنهُه لَيحَس َلَما َوَعَد اّلِلهُ َمَن اْلَح  َفيَما ََّنَى َعنحُه َمَن الشهرَ  َمرحَغٌب َو تَ ب ح

ثُ ُر َفيَه ا َعحَماُل َو َيكح َذُروا يَ وحمًا تُ فحَحُص َفيَه اْلح َطحَفاُل اعحَلُموا َعَباَد اّلِلهَ َأنه َعَليحُكمح َعَباَد اّلِلهَ احح لز َلحزَاُل َو َتَشيُب َفيَه اْلح
ٍق َُيحَفظُوَن أَعحَماَلُكمح َو َعَدَد أَن حَفاَسُكمح  ُهمح  َرَصدًا َمنح أَن حُفَسُكمح َو ُعُيوًَن َمنح َجَوارََحُكمح َو ُحفهاَظ َصدح َُتُُكمح َمن ح ََل َتسح

ُم ِبَا َفيَه َو ُيََ ظُلحَمُة لَيحٍل َدا  َهُب الحيَ وح َم َقرَيٌب يَذح ُهمح َِبٌب ُذو رَََتٍج َو َإنه َغداً َمَن الحيَ وح ءُ الحَغُد ََلَحقاً يٍج َو ََل ُيَكنُُّكمح َمن ح
رَتََه ف َ  َدتََه َو َُمَطه ُحفح َرحَض َمنحزََل َوحح َشٍة َو بََه َفَكَأنه ُكله امحرٍَئ َمنحُكمح َقدح بَ َلَغ َمَن اْلح َدٍة َو َمنحزََل َوحح َيا َلُه َمنح بَ يحَت َوحح

َل الحَقَضاَء قَ  َرَد ُغرحبٍَة َو َكَأنه الصهيحَحَة َقدح أَتَ تحُكمح َو السهاَعَة َقدح َغَشيَ تحُكمح َو بَ َرزحُُتح َلَفصح ََِبَطيُل َو ُمفح دح َزاَحتح َعنحُكُم اْلح
تَ   َحقهتح اضحَمَحلهتح َعنحُكُم الحَعَلُل َو اسح
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ُُموُر َمَصاَدَرَها َفاتهَعظُوا َِبلحَعََبَ َو اعحَتَبُوا َِبلحَغَْيَ َو ان حَتفَ  ََقاَئُق َو َصَدَرتح َبُكُم اْلح  .ُعوا َِبلنُُّذرَ َبُكُم اْلح

،   ، و فضل القرآن  فيها على فضل الرسول األعظم  ه  بهِ نَ و من خطبة له ) عليه السالم ( ي    -158
 :ثم حال دولة بني أمية  

 النبي و القرآن
ََم َفَجاَءُهمح بَ  َُمَم َو انحَتَقاٍض َمَن الحُمَبح َعٍة َمَن اْلح ٍَة َمَن الرُُّسَل َو طُوَل َهجح َديأَرحَسَلُه َعَلى َحَْي َفَتح َ َتصح َق الهَذي َبْيح

َبُُكمح َعنحُه َأََل  تَ نحَطُقوُه َو َلنح يَ نحَطَق َو َلَكنح ُأخح َتَدى َبَه َذَلَك الحُقرحآُن فَاسح  َإنه َفيَه َعلحَم َما ََيحِت َو يََديحَه َو النُّوَر الحُمقح
َنُكمح  ََديَث َعَن الحَماَضي َو َدَواَء َداَئُكمح َو َنظحَم َما بَ ي ح  اْلح

 بني أمية  دولة
َمةً  : و منها َْلُوا َفيَه نَقح َخَلُه الظهَلَمُة تَ رحَحًة َو أَوح َقى بَ يحُت َمَدٍر َو ََل َوبٍَر َإَله َو أَدح َمَئٍذ ََل َفَعنحَد َذَلَك ََل يَ ب ح  فَ يَ وح

َر غَ  َمح ُتمح َِبْلح َفي ح َرحَض ََنَصٌر َأصح َقى َْلُمح ِف السهَماَء َعاَذٌر َو ََل ِف اْلح َتَقُم اّلِلهُ َمهنح يَ ب ح َلَه َو َأوحَردحُْتُوُه َغْيحَ َموحرََدَه َو َسي َن ح ْيحَ أَهح
َرٍب َمنح َمطَاَعَم الحَعلحَقَم َو َمَشاَرَب الصهَبَ  َرِبً ِبَشح  ظََلَم َمأحَكًَل ِبَأحَكٍل َو َمشح
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ََثمَ  َطيَئاَت َو َزَواَمُل اْلح َا ُهمح َمطَاََي اْلَح وحَف َو َدََثَر السهيحَف َو َإُنه َفأُقحَسُم ُُثه أُقحَسُم لَتَ نحَخَمن هَها  َو الحَمَقَر َو لََباَس َشَعاَر اْلَح
ََديَداَن أَُميهُة َمنح بَ عحَدي َكَما تُ لحَفُظ النَُّخاَمُة ُُثه   . ََل َتُذوقُ َها َو ََل َتطحَعُم َبَطعحَمَها أَبَداً َما َكره اْلح

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( يبين فيها حسن معاملته لرعيته    -159
لَ   ُتُكمح َمنح رََبَق الذُّ َدي َمنح َورَاَئُكمح َو أَعحتَ قح َسنحُت َجَوارَُكمح َو َأَحطحُت َِبُهح راً َمِنَ  َو َلَقدح َأحح َو َحَلَق الضهيحَم ُشكح

رََكُه الحَبَصُر َو َشَهَدُه الحَبَدُن َمَن الحُمنحَكَر الحَكَثَْي   لَلحَبَ  الحَقَليَل َو َإطحَراقاً َعمها أَدح

 :و من خطبة له ) عليه السالم (   -160
 عظمة اّلله 

َمٌة َو َرَضاُه أََماٌن َو َرْححَةُ  رُُه َقَضاءٌ َو َحكح  .يَ قحَضي َبَعلحٍم َو يَ عحُفو َِبَلحٍم  أَمح

 حمد اّلله 
َتَلي َْححداً  ُد َعَلى َما ََتحُخُذ َو تُ عحَطي َو َعَلى َما تُ َعاِف َو تَ ب ح مح  اللهُهمه َلَك اْلَح
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لُ َيُكو  َد َعنحَدَك َْححداً مَيحََلُ َما َخَلقحَت َو يَ ب ح َمح َد َإلَيحَك َو أَفحَضَل اْلح مح َد َلَك َو َأَحبه اْلَح َمح ُغ َما أََردحَت َْححداً ََل ُن أَرحَضى اْلح
ََن َمَدُدُه فَ َلسح  َقَطُع َعَدُدُه َو ََل يَ فح َصُر ُدوَنَك َْححداً ََل يَ ن ح َنا نَ عحَلُم ُكنحَه َعَظَمَتَك َإَله َأَنه نَ عحَلُم أَنهَك ُُيحَجُب َعنحَك َو ََل يُ قح

َبح  َت اْلح َك َبَصٌر أَدحرَكح رَكح َتَه َإلَيحَك َنَظٌر َو َلَح يُدح ٌم َلَح يَ ن ح َعحَماَل َو َحيٌّ قَ يُّوُم ََل ََتحُخُذَك َسَنٌة َو ََل نَ وح َصيحَت اْلح َصاَر َو َأحح
َقح  َت َِبلن هَواَصي َو اْلح رََتَك َو َنَصُفُه َمنح َعَظيَم ُسلحطَاَنَك َو َأَخذح َداَم َو َما الهَذي نَ َرى َمنح َخلحَقَك َو نَ عحَجُب َلُه َمنح ُقدح

َنهُ َما تَ َغيهَب َعنها َمنحُه َو َقُصَرتح أَبحَصاُرََن َعنحُه َو ان حتَ َهتح ُعُقولَُنا ُدونَُه َو َحاَلتح ُسُتوُر الحغُُيوَب بَ ي ح   أَعحَظُم َفَمنح فَ رهَغ ن ََنا َو بَ ي ح
َوَ  َت َعرحَشَك َو َكيحَف َذَرأحَت َخلحَقَك َو َكيحَف َعلهقحَت ِف اْلح َرُه لَيَ عحَلَم َكيحَف أََقمح اَء ََسَاَواَتَك َو َكيحَف قَ لحَبُه َو أَعحَمَل َفكح

ُلُه مَ  رُُه َحائَراً َمَددحَت َعَلى َموحَر الحَماَء أَرحَضَك َرَجَع طَرحُفُه َحَسْياً َو َعقح ُهوراً َو ََسحُعُه َواَْلاً َو َفكح  .ب ح

 كيف يكون الرجاء
ُ َرَجاُؤُه ِف َعَمَلَه َفُكلُّ مَ  : منها َعي بََزعحَمَه أَنهُه يَ رحُجو اّلِلهَ َكَذَب َو الحَعَظيَم َما َِبلُُه ََل يَ تَ َبْيه نح َرَجا ُعَرَف يَده

 َرَجاُؤُه ِف َعَمَلَه َو ُكلُّ 
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ُخوٌل َو ُكلُّ َخوحٍف َمَُقهٌق َإَله َخوحَف اّلِلهَ فََإنهُه َمعحُلو  َو يَ رحُجو ٌل يَ رحُجو اّلِلهَ ِف الحَكَبَْي َرَجاٍء َإَله َرَجاَء اّلِلهَ تَ َعاََل َفَإنهُه َمدح
َنُع بََه َلَعَباَدَه أَ ََّتَاُف َأنح الحَعَباَد ِف الصهَغَْي فَ يُ عحَطي الحَعبحَد َما ََل يُ عحَطي الرهبه َفَما َِبُل اّلِلهَ َجله ثَ َناُؤُه يُ َقصهُر بََه َعمه  ا ُيصح

وحَضعاً َو َكَذَلَك َإنح ُهَو َخاَف َعبحداً َمنح َعَبيَدَه أَعحطَاُه َمنح َخوحَفَه َتُكوَن ِف َرَجاَئَك َلُه َكاَذِبً أَوح َتُكوَن ََل تَ رَاُه لَلرهَجاَء مَ 
َفُه َمنح َخاَلَقَه َضَمارًا َو َوعحدًا َو َكَذَلَك  دًا َو َخوح َفُه َمَن الحَعَباَد نَ قح ن حَيا ِف َما ََل يُ عحَطي رَبهُه َفَجَعَل َخوح َمنح َعظَُمَت الدُّ

َها َو َصاَر َعبحداً َْلَا  َعيحَنَه َو َكَُبَ   .َموحَقُعَها َمنح قَ لحَبَه آثَ َرَها َعَلى اّلِلهَ تَ َعاََل فَان حَقَطَع َإلَي ح

 رسول اّلله 
ن حَيا َو َعيحَبَها وَ   ) صلى هللا عليه وآله (َو َلَقدح َكاَن ِف َرُسوَل اّلِلهَ  َوَة َو َدلَيٌل َلَك َعَلى َذمَ  الدُّ ُسح  َكث حَرَة َكاٍف َلَك ِف اْلح

َنافُ َها َو ُفَطَم َعنح َرَضاَعَها وَ  ََه َأكح  . ُزَوَي َعنح َزَخارََفَها َُمَازَيَها َو َمَساَويَها َإذح قَُبَضتح َعنحُه َأطحَرافُ َها َو ُوطَ َئتح َلَغْيح

 موسى
 َربَ  َإّن َ َلما أَن حَزلحَت َإَِله َمنح َخْيحٍ َفَقٌْي َو اّلِلهَ َما َحيحُث يَ ُقولُ  ) صلى هللا عليه وآله (َو َإنح َشئحَت ثَ ن هيحُت ِبُوَسى َكَليَم اّلِلهَ 

َرةُ  َرحَض َو َلَقدح َكاَنتح ُخضح َلَة اْلح  َسأََلُه َإَله ُخبحزاً ََيحُكُلُه َْلَنهُه َكاَن ََيحُكُل بَ قح
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َب ْلَحَمَه  َل تُ َرى َمنح َشَفيَف َصَفاَق َبطحَنَه َْلُزَالََه َو َتَشذُّ  .الحبَ قح

 داود
َنهَة فَ َلَقدح َكاَن يَ عح  َل اْلح َمُل َسَفاَئَف َو َإنح َشئحَت ثَ لهثحُت َبَداُوَد ) صلوات هللا عليه ( َصاَحَب الحَمزَاَمَْي َو قَارََئ أَهح

َعَها َو ََيحُكُل قُ رحَص الشهَعَْي َمنح َِثََنَها اْلحُ  َفيَِن بَ ي ح  .وَص بََيَدَه َو يَ ُقوُل َْلَُلَسائََه أَيُُّكمح َيكح

 عيسى
َشَن َو ََيحُكلُ  ) عليه السالم (َو َإنح َشئحَت قُ لحُت ِف َعيَسى ابحَن َمرحَْيَ  َجَر َو يَ لحَبُس اْلَح َشَب فَ َلَقدح َكاَن يَ ت ََوسهُد اْلَح  اْلَح

َرحَض َو َمَغارِبََ  َتاَء َمَشاَرَق اْلح ُوَع َو َسَراُجُه َِبللهيحَل الحَقَمَر َو َظََلُلُه ِف الشَ  ا َو َفاَكَهُتُه َو َرُيحَانُُه َما تُ نحَبُت َو َكاَن َإَداُمُه اْلح
َتُنُه َو ََل َولَ  َرحُض لَلحبَ َهائََم َو َلَح َتُكنح َلُه َزوحَجٌة تَ فح ََلُه َو َخاَدُمُه يََداُه اْلح ٌد َُيحزُنُُه َو ََل َماٌل يَ لحَفُتُه َو ََل َطَمٌع يَُذلُُّه َداب هُتُه رَجح

. 

 الرسول األعظم
َطحَهَر  َطحَيَب اْلح َوًة َلَمنح ََتَسهى َو َعَزاًء َلَمنح تَ َعزهى  ) صلى هللا عليه وآله (فَ َتَأسه بََنَبيَ َك اْلح َو َأَحبُّ الحَعَباَد َإََل َفَإنه َفيَه ُأسح

 اّلِلهَ الحُمَتَأسَ ي
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َضُم أَهح  ن حَيا َقضحمًا َو َلَح يَُعرحَها طَرحفًا أَهح ن حَيا بََنَبيَ َه َو الحُمقحَتصُّ َْلَثَرََه َقَضَم الدُّ ن حَيا َكشححًا َو َأْخحَُصُهمح َمَن الدُّ َل الدُّ
بَ َلَها َو َعَلَم َأنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه أَب حَغَض َشيحئًا َفأَب حَغضَ  ن حَيا َفَأََب َأنح يَ قح ُه َو َحقهَر َشيحئًا َفَحقهَرُه َو َصغهَر َبطحنًا ُعَرَضتح َعَليحَه الدُّ

َشَقاقًا ّلِلَهَ  َيُكنح َفيَنا َإَله ُحب َُّنا َما أَب حَغَض اّلِلهُ َو َرُسوُلُه َو تَ عحَظيُمَنا َما َصغهَر اّلِلهُ َو َرُسولُُه َلَكَفى بَهَ  َشيحئاً َفَصغهَرُه َو َلوح َلَح 
َر اّلِلهَ َو َلَقدح َكاَن  َرحَض َو َُيحَلُس جَ  ) صلى هللا عليه وآله (َو َمَُادهًة َعنح أَمح لحَسَة الحَعبحَد َو ََيحَصُف بََيَدَه نَ عحَلُه َو ََيحُكُل َعَلى اْلح

َماَر الحَعارََي َو يُ رحَدُف َخلحَفُه َو َيُكوُن السَ َتحُ َعَلى َِبَب بَ يحَتَه ف َ  بَُه َو يَ رحَكُب اْلَح َتُكوُن َفيَه التهَصاوَيُر فَ يَ ُقوُل ََي يَ رحَقُع بََيَدَه ثَ وح
َدى أَزحَواَجَه َغيَ بَ  حح ن حَيا َبَقلحَبَه َو أَمَ ُفََلنَُة ْلََ ن حَيا َو َزَخارَفَ َها فََأعحَرَض َعَن الدُّ اَت يَه َعِنَ  َفَإّن َ َإَذا َنظَرحُت َإلَيحَه ذََكرحُت الدُّ

َها رَََيشًا َو ََل يَ عحَتقَ  َسَه َو َأَحبه َأنح َتَغيَب زَينَ تُ َها َعنح َعيحَنَه َلَكيحََل يَ تهَخَذ َمن ح َرَها َمنح نَ فح َها قَ رَارًا َو ََل يَ رحُجَو َفيَها دَ ذَكح
َخَصَها َعَن الحَقلحَب َو َغي هبَ َها َعَن الحَبَصَر َو َكَذَلَك َمنح أَب حَغَض شَ  َرَجَها َمَن الن هفحَس َو َأشح يحئاً أَب حَغَض َأنح يَ نحُظَر ُمَقاماً فََأخح

ن حَيا َو ُعُيوَِبَا َإذح َجاَع َفيَها  ) صلى هللا عليه وآله ( َإلَيحَه َو َأنح يُذحَكَر َعنحَدُه َو َلَقدح َكاَن ِف َرُسوَل اّلِلهَ  َما يَُدلُُّك َعَلى َمَساَوَئ الدُّ
َرمَ  َلَه َأكح  َمَع َخاصهَتَه َو ُزَوَيتح َعنحُه َزَخارَفُ َها َمَع َعَظيَم زُلحَفَتَه فَ لحي َنحظُرح ََنَظٌر َبَعقح
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فحَك الحَعَظيَم  َرَمُه فَ لحيَ عحَلمح اّلِلهُ َمَُمهدًا َبَذَلَك أَمح أََهانَُه فََإنح قَاَل أََهانَُه فَ َقدح َكَذَب َو اّلِلهَ الحَعَظيَم َِبْلحَ َو َإنح قَاَل َأكح
ن حَيا َلُه َو َزَواَها َعنح أَق حَرَب النهاَس َمنحُه فَ َتَأسهى ُمَتَأسٍ  بََنَبيَ َه َو اق حَتصه أَث َ َأنه اّلِلهَ َقدح أََهاَن َغْيحَ  رَُه َو َوََلَ ُه َحيحُث َبَسَط الدُّ

ََلَكَة فََإنه اّلِلهَ َجَعَل َمَُمهداً  َنهَة َو ُمنحَذراً َِبلحُعُقوبََة َخَرَج َعَلماً لَل ) صلى هللا عليه وآله (َموحَْلَُه َو َإَله َفََل ََيحَمَن اْلح سهاَعَة َو ُمَبشَ راً َِبْلح
َخَرَة َسَليماً َلَح َيَضعح َحَجراً َعَلى َحَجٍر َحَّته َمَضى َلَسَبيَلَه َو َأَجاَب دَ  ن حَيا ْخََيصاً َو َوَرَد اْلح اَعَي رَب ََه َفَما أَعحَظَم َمَن الدُّ

َرَعَِت َهَذَه َحَّته َمنهَة اّلِلهَ َعنحَدََن َحْيَ  َنا َبَه َسَلفاً نَ تهَبُعُه َو َقائَداً َنطَُأ َعَقَبُه َو اّلِلهَ َلَقدح َرق هعحُت َمدح يَ يحُت َمنح  أَن حَعَم َعَلي ح َتحح  اسح
ُم السَُّرى رَاَقَعَها َو َلَقدح قَاَل ِل قَاَئٌل أَ ََل تَ نحَبُذَها َعنحَك فَ ُقلحُت اغحُربح َعِنَ  َفَعنحَد الصهَباَح   .َُيحَمُد الحَقوح

، و فيها يعظ    له ) عليه السالم ( في صفة النبي و أهل بيته و أتباع دينه  و من خطبة  -161
 :بالتقوى  

 الرسول و أهله و أتباع دينه
َهاَج الحَباَدي َو الحَكَتاَب اْلحَ اب حتَ َعَثُه َِبلنُّوَر الحُمَضي ََليَ  َو الحَمن ح َرٍة َو َشَجرَتُُه َخْيحُ َء َو الحَُبحَهاَن اْلح رَتُُه َخْيحُ ُأسح اَدي ُأسح

َبةَ  رَتُُه َبطَي ح َة َو َهجح َلُدُه ِبَكه َلٌة َموح  َشَجَرٍة أَغحَصاَُّنَا ُمعحَتَدَلٌة َو ِثَاُرَها ُمت ََهدَ 
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ٍة َكاَفَيٍة َو َموحَعظٍَة َشاَفَيٍة َو َدعحَوٍة ُمَتََلفَ  َها َصوحتُُه أَرحَسَلُه ِبُجه َتده َمن ح رُُه َو امح ُهوَلَة َو َعََل َِبَا َذكح َرائََع الحَمجح َيٍة َأظحَهَر َبَه الشه
َكاَم الح  َحح َ بََه اْلح ُخوَلَة َو َبْيه َفَصمح ُعرحَوتُُه َو َقَمَع َبَه الحَبدََع الحَمدح َوتُُه َو تَ ن ح ََلَم َديحناً تَ َتَحقهقح َشقح َتَغ َغْيحَ اْلحَسح ُصوَلَة َفَمنح يَ ب ح َمفح

ُزحَن الطهوَيَل َو الحَعَذاَب الحَوبَيَل َو أَتَ وَكهُل َعَلى اّلِلهَ تَ وَكُّ  َوتُُه َو َيُكنح َمآبُُه َإََل اْلح ََنبََة َإلَيحهَ تَ عحظُمح َكب ح َبيَل َل اْلحَ ََتحَشُدُه السه  َو َأسح
 .الحُمَؤدَ يََة َإََل َجنهَتَه الحَقاَصَدَة َإََل ََمَلَ  َرغحَبَتَه 

 النصح بالتقوى
َا النهَجاُة َغدًا َو الحَمنحَجاُة أَبَدًا َرههَب فَأَب حلَ  َبَغ َو َغ َو َرغهَب أُوَصيُكمح َعَباَد اّلِلهَ بَتَ قحَوى اّلِلهَ َو طَاَعَتَه فََإَّنه فََأسح

ن حَيا َو انحَقطَاَعَها َو َزَواَْلَا َو انحَتَقاَْلَا فََأعحَرُضوا َعمها يُ عحَجُبُكمح َفيَها َلَقلهَة مَ  َها أَق حَرُب َداٍر َمنح َوَصَف َلُكُم الدُّ َحُبُكمح َمن ح ا َيصح
َواَن اّلِلهَ فَ ُغضُّوا َعنحُكمح عَ  ُتمح بََه َمنح َفرَاَقَها َو َسَخَط اّلِلهَ َو أَب حَعُدَها َمنح َرضح َغاَْلَا َلَما َقدح أَي حَقن ح َباَد اّلِلهَ ُغُموَمَها َو َأشح

َذُروَها َحَذَر الشهَفيَق النهاَصَح َو الحُمَجدَ  الحَكاَدَح َو اعحَتَبُوا ِبَا َقدح َرأَي حُتمح  َلُكمح َتَصرَُّف َحاََلَِتَا فَاحح  َمنح َمَصارََع الحُقُروَن قَ ب ح
َاُعُهمح َو َذَهَب َشَرفُ ُهمح َو َعزُُّهمح َو ان حَقَطَع ُسُروُرهُ َقدح  َصاُْلُمح َو زَاَلتح أَبحَصاُرُهمح َو َأَسح ُلوا  تَ زَايَ َلتح أَوح مح َو نََعيُمُهمح فَ ُبدَ 

 َبُقرحبَ 
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َزحَواَج ُمَفاَرقَ تَ َها ََل يَ ت ََفاَخُروَن َو ََل يَ ت ََناَسُلوَن َو ََل يَ تَ َزاَوُرو  َبَة اْلح َدَها َو َبُصحح َوحََلَد فَ قح َذُروا اْلح َن َو ََل يَ َتَحاَوُروَن فَاحح
َوتََه النهاَظَر َبعَ  َسَه الحَمانََع َلَشهح َبيَل َعَباَد اّلِلهَ َحَذَر الحَغاَلَب لَنَ فح َر َواَضٌح َو الحَعَلَم قَائٌَم َو الطهرَيَق َجَدٌد َو السه َمح َلَه فََإنه اْلح قح

ٌد   .َقصح

له ) عليه السالم ( لبعض أصحابه و قد سأله كيف دفعكم قومكم عن    و من كالم  -162
 :هذا المق ام و أنتم أحق به فق ال  

أََلَة َو َقَد ََي َأَخا َبَِن َأَسٍد إَنهَك َلَقَلُق الحَوَضْيَ  َر َو َحقُّ الحَمسح  تُ رحَسُل ِف َغْيحَ َسَدٍد َو َلَك بَ عحُد َذَماَمُة الصَ هح
ََشدُّوَن  َعحَلوحَن َنَسبًا َو اْلح َنا َِبََذا الحَمَقاَم َو َْنحُن اْلح َتبحَداُد َعَلي ح َت فَاعحَلمح أَمها اََلسح تَ عحَلمح نَ وحطاً  ) صلى هللا عليه وآله (َِبلرهُسوَل اسح

ُ َو الحمَ  َكُم اّلِله َها نُ ُفوُس آَخرَيَن َو اْلَح ٍم َو َسَختح َعن ح َها نُ ُفوُس قَ وح َا َكاَنتح أَثَ َرًة َشحهتح َعَلي ح  .عحَوُد َإَليحَه الحَقَياَمُة فََإَّنه
 َو َلَكنح َحَديثاً َما َحَديُث الرهَواَحلَ * َو دَعح َعنحَك ََّنحباً َصيَح ِف َحَجَراتََه 

ُر بَ عحَد إَبحَكائََه َو ََل َغرحَو َو اّلِلهَ فَ يَ وَ  هح َحَكَِن الده َياَن فَ َلَقدح َأضح طحَب ِف ابحَن َأِب ُسفح رَُغ  َهُلمه اْلَح تَ فح ا َلُه َخطحبًا َيسح
َثرُ   الحَعَجَب َو ُيكح
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ُبوَعَه َو َجَدُحوا بَ يحَِن  َباَحَه َو َسده فَ وهارََه َمنح يَ ن ح ُم َإطحَفاَء نُوَر اّلِلهَ َمنح َمصح ََوَد َحاَوَل الحَقوح نَ ُهمح َشرحًِب َوبَيئًا َفَإنح  اْلح َو بَ ي ح
لحُهمح َمَن اْلحَ  ُهمح ََمَُن الحبَ لحَوى َأْحَح َهبح نَ فحُسَك َعَليحَهمح َحَسراٍت تَ رحَتَفعح َعنها َو َعن ح َرى َفَل َتذح ُخح قَ  َعَلى ََمحَضَه َو َإنح َتُكَن اْلح

نَ ُعوَن  َ َعَليٌم ِبا َيصح  .َإنه اّلِله

 :و من خطبة له ) عليه السالم (   -163
 الخالق جل و عال

ُد ّلِلَهَ َخاَلَق الحَعَباَد َو َساَطَح الحَمَهاَد َو ُمَسيَل الحوَ  َمح َهاَد َو ُُمحَصَب النَ َجاَد لَيحَس َْلَوهلَيهَتَه ابحَتَداٌء َو ََل َْلََزلَيهَتَه اْلح
َفاُه َحده ا َدتحُه الشَ  ََباُه َو َوحه َوهُل َو َلَح يَ َزلح َو الحَباَقي َبََل َأَجٍل َخرهتح َلُه اْلح َياَء َعنحَد َخلحَقَه َْلَا َإَِبنَةً انحَقَضاٌء ُهَو اْلح َشح َلُه  ْلح
ََدَواَت ََل يُ َقاُل لَ  ََوارََح َو اْلح َرََكاَت َو ََل َِبْلح ُُدوَد َو اْلح َوحَهاُم َِبْلح رُُه اْلح َرُب َلُه أََمٌد ِبََّته َمنح َشَبَهَها ََل تُ َقدَ  ُه َمََّت َو ََل ُيضح

َياَء َِبلحَتَصاٍق َو الظهاَهُر ََل يُ َقاُل َممه َو الحَباَطُن ََل يُ َقاُل َفيَم ََل َشَبٌح فَ يُ تَ قَ  َشح َوى َلَح يَ قحُربح َمَن اْلح صهى َو ََل ََمحُجوٌب فَ ُيحح
َها َِبفحَتَاٍق َو ََل ََيحَفى َعَليحَه َمنح َعَباَدَه ُشُخوُص ْلَحَظٍة َو ََل ُكُروُر َلفحظٍَة َو ََل ازح  ُعدح َعن ح َدََلُف َرب حَوٍة َو ََل انحَبَساُط َلَح يَ ب ح

 يحٍل َداٍج َو ََل َغَسقٍ ُخطحَوٍة ِف لَ 
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ُُفوَل َو الحُكُروَر َو تَ َقلُّ  ُس َذاُت النُّوَر ِف اْلح ُهوَر َمنح َإق حَباَل َب َساٍج يَ تَ َفيهأُ َعَليحَه الحَقَمُر الحُمَنُْي َو تَ عحُقُبُه الشهمح َزحَمَنَة َو الدُّ اْلح
ٍة تَ َعاََل َعمها ي َ  َصاٍء َو َعده َة َو ُكلَ  َإحح َبٍر قَ بحَل ُكلَ  َغايٍَة َو ُمده َِبَر ََّنَاٍر ُمدح َبٍل َو َإدح ُدوَن َمنح َصَفاَت لَيحٍل ُمقح نحَحُلُه الحُمَحدَ 

َقحطَاَر َو ََتَثُّ  َقحَداَر َو ََّنَاََيَت اْلح ََه َمنحُسوٌب اْلح ُروٌب َو َإََل َغْيح دُّ َْلَلحَقَه َمضح ََماَكَن فَاْلَح َن اْلح  .َل الحَمَساَكَن َو َْتَكُّ

 ابتداع المخلوقين
هُ  َياَء َمنح ُأُصوٍل أََزلَيهٍة َو ََل َمنح أََواَئَل أََبَديهٍة َبلح َخَلَق َما َخَلَق َفأَقَاَم َحده َشح َسَن ُصوَرَتُه  َو َصوه َلَح ََيحُلَق اْلح َر َفَأحح

َتَناٌع َو ََل َلُه َبطَاَعَة َشيح لَيحَس َلَشيح  َياَء الحَباَقَْي َو َعلحُمُه ِبَا ِف ٍء َمنحُه امح َحح َواَت الحَماَضَْي َكَعلحَمَه َِبْلح َمح ٍء انحَتَفاٌع َعلحُمُه َِبْلح
ََرَضَْي ال َلى السهَماَواَت الحُعَلى َكَعلحَمَه ِبَا ِف اْلح  .سُّفح

َتاَر. بَُدئحتَ  : منها َسح َرحَحاَم َو ُمَضاَعَفاَت اْلح ُلوُق السهَويُّ َو الحُمنحَشُأ الحَمرحَعيُّ ِف ظُُلَماَت اْلح  َمنح أَي َُّها الحَمخح
طحَن أُمَ َك َجَنيناً ََل َتَُُْي ُدَعاًء َو ََل ُسَلَلٍة َمنح َطٍْي َو ُوَضعحَت ِف َقراٍر َمَكٍْي َإَل َقَدٍر َمعحُلوٍم َو َأَجٍل َمقحُسوٍم َْتُوُر ِف بَ 

َها َو َلَح تَ عحَرفح ُسُبَل َمَناَفَعَها َهدح َت َمنح َمَقر ََك َإََل َداٍر َلَح َتشح رَجح َمُع نََداًء ُُثه ُأخح  َتسح
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َاَجَة َمَواَضَع طََلَبَك َو َإرَاَدَتَك هَ  َي أُمَ َك َو َعرهَفَك َعنحَد اْلح َتَاَر الحَغَذاَء َمنح َثدح َهاَت َإنه َمنح يَ عحَجُز َعنح َفَمنح َهَداَك ََلجح ي ح
ََدَواَت فَ ُهَو َعنح َصَفاَت َخاَلَقَه أَعحَجُز َو َمنح  َئَة َو اْلح َي ح ُلوَقَْي أَب حَعُد  َصَفاَت َذي اْلح  .تَ َناُوَلَه َِبُُدوَد الحَمخح

و من كالم له ) عليه السالم ( لما اجتمع الناس شكوا ما نقموه على عثمان و سألوه    -164
 :مخاطبته لهم و استعتابه لهم فدخل عليه فق ال  

ن َُهمح َو َو اّلِلهَ  َنَك َو بَ ي ح َفُروّن بَ ي ح َتسح  َما أَدحرَي َما أَُقوُل َلَك َما أَعحَرُف َشيحئًا ََتحَهُلُه َو َل َإنه النهاَس َوَراَئي َو َقَد اسح
َناَك َإََل َشيح  ٍر ََل تَ عحرَُفُه َإنهَك لَتَ عحَلُم َما نَ عحَلُم َما َسبَ قح ََن َبَشيح أَُدلَُّك َعَلى أَمح َبََك َعنحُه َو ََل َخَلوح ٍء فَ نُ بَ لَ َغَكُه َو َقدح ٍء فَ ُنخح

عحَنا َو َصَحبحَت َرُسوَل اّلِلهَ َرأَيحَت كَ  َنا َو َما ابحُن َأِب ُقَحاَفَة َو ََل ابحُن   ) صلى هللا عليه وآله (َما َرأَي حَنا َو َسََعحَت َكَما َسََ َكَما َصَحب ح
قَ  َمنحَك َو أَنحَت أَق حَرُب َإََل َأِب َرُسوَل اّلِلهَ  طهاَب َِبَوحََل َبَعَمَل اْلَح ُهَما َو َقدح نَلحَت َمنح  عليه وآله () صلى هللا اْلَح َوَشيَجَة َرَحٍم َمن ح

رََه َما َلَح يَ َناََل َفاّلِلهَ اّلِلهَ ِف نَ فحَسَك َفَإنهَك َو اّلِلهَ َما تُ َبصهُر َمنح َعًمى َو ََل تُ َعلهُم َمنح  ٍل َو َإنه الطُُّرَق َلَواَضَحٌة َو  َصهح َجهح
يَن َلَقا  ئََمٌة فَاعحَلمح َأنه أَفحَضَل َعَباَد اّلِلهَ َعنحَد اّلِلهَ َإَماٌم َعاَدلٌ َإنه أَعحََلَم الدَ 
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َعًة ََمحُهولَ  ٌَة َْلَا أَعحََلٌم َو َإنه الحَبدََع َلظَاَهرٌَة َْلَا ُهَدَي َو َهَدى َفَأقَاَم ُسنهًة َمعحُلوَمًة َو أََماَت َبدح َنَن لََنْيَ  ًة َو َإنه السُّ
َيا ُوَكًة َو َإّن َ َسََعحُت  أَعحََلٌم َو َإنه َشره النهاَس َعنحَد اّلِلهَ َإَماٌم َجائٌَر َضله َو ُضله بََه فََأَماَت ُسنهًة َمأحُخوَذًة َو َأحح َعًة َمَتح َبدح

َائََر َو لَيحَس َمَعُه َنَصٌْي َو ََل َعاَذٌر فَ يُ لحَقى ِف ََنَر َجَهنه ) صلى هللا عليه وآله (وَل اّلِلهَ َرسُ  َماَم اْلح َم الحَقَياَمَة َِبْلحَ َم يَ ُقوُل يُ ؤحَتى يَ وح
ُتوَل َفَإنهُه َكاَن يُ َقاُل فَ َيُدوُر َفيَها َكَما َتُدوُر الرهَحى ُُثه يَ رحتََبُط ِف قَ عحرََها َو َإّن َ أَنحُشُدكَ  ُمهَة الحَمقح  اّلِلهَ َأَله َتُكوَن َإَماَم َهَذَه اْلح

َم الحَقَياَمَة َو يَ لحَبُس أُُمو  َها الحَقتحَل َو الحَقَتاَل َإََل يَ وح َتُح َعَلي ح ُمهَة َإَماٌم يَ فح َتُل ِف َهَذَه اْلح َها َو يَ ُبثُّ الحَفَْتَ َفيَهايُ قح َفََل  َرَها َعَلي ح
قه َمَن الحَباَطَل مَيُوُجوَن َفيَها َموحجاً َو مَيحُرُجوَن َفيَها َمرحجاً َفََل َتُكوَننه َلَمرحَواَن َسي َ  َد يُ بحَصُروَن اْلَح َقًة َيُسوُقَك َحيحُث َشاَء بَ عح

رَُج َإلَيحَهمح َمنح َمظَاَلَمَهمح فَ َقاَل  َجََلَل السَ نَ  َو تَ َقضَ ي الحُعُمَر فَ َقاَل َلُه ُعثحَماُن َكلَ َم النهاَس ِف َأنح  ُلوّن َحَّته َأخح ) عليه يُ َؤجَ 

 .َما َكاَن َِبلحَمَديَنَة َفََل َأَجَل َفيَه َو َما َغاَب َفَأَجُلُه ُوُصوُل أَمحرََك َإلَيحَه  السالم (

 :و من خطبة له ) عليه السالم ( يذكر فيها عجيب خلقة الطاوس    -165
 خلقة الطيور

 اب حَتَدَعُهمح َخلحقاً َعَجيباً َمنح َحيَ َواٍن َو َمَواٍت َو َساَكٍن َو َذي َحرََكاتٍ 
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َعَتَه َو  َرتََه َما ان حَقاَدتح َلُه الحُعُقوُل ُمعحََتََفًة َبَه َو َمَسلَ َمًة َلُه َو َو أَقَاَم َمنح َشَواَهَد الحب َيَ َناَت َعَلى َلَطيَف َصن ح َعَظيَم ُقدح
كَ  َطحَياَر الهَِت َأسح َدانَيهَتَه َو َما َذَرَأ َمنح ُُمحَتَلَف ُصَوَر اْلح َاَعَنا َدََلئَُلُه َعَلى َوحح َرحَض َو ُخُروَق نَ َعَقتح ِف َأَسح ن ََها َأَخاَديَد اْلح

َئاٍت ُمتَ َبايََنٍة ُمَصرهَفٍة ِف زََماَم الته فَ  َنَحٍة ُُمحَتَلَفٍة َو َهي ح َنَحَتَها َجاَجَها َو َرَواَسَي أَعحََلَمَها َمنح َذاَت َأجح َخَْي َو ُمَرفحرََفٍة ِبََجح سح
َفرََج َكوهََّنَا بَ عحَد َإذح َلَح  َفَسَح َو الحَفَضاَء الحُمن ح َوَ  الحُمن ح بَ َها ِف َحَقاَق ِف َُمَارََق اْلح  َتُكنح ِف َعَجاَئَب ُصَوٍر ظَاَهَرٍة َو رَكه

ََواَء ُخُفوفاً َو َجَعَلُه َيَدفُّ َدفَ  ُمَو ِف اْلح َتََلَفَها َمَفاَصَل َُمحَتَجَبٍة َو َمَنَع بَ عحَضَها َبَعَباَلَة َخلحَقَه َأنح َيسح يفاً َو َنَسَقَها َعَلى اخح
ََصابَيَغ بََلَطي َن َما ُغَمَس َفيَه َو مَ ِف اْلح َها َمغحُموٌس ِف قَاَلَب َلوحٍن ََل َيُشوبُُه َغْيحُ َلوح َعَتَه َفَمن ح رَتََه َو َدَقيَق َصن ح َها َف ُقدح ن ح

 .َمغحُموٌس ِف َلوحَن َصبحٍغ َقدح طُوَ َق َِبَََلَف َما ُصَبَغ َبَه 

 الطاوس
َرَج َو َمنح َأعحَجَبَها َخلحقًا الطهاُوُس الهَذي أَ  َسَن تَ نحَضيٍد ِبََناٍح َأشح َكَم تَ عحَديٍل َو َنضهَد أَلحَوانَُه ِف َأحح قَاَمُه ِف َأحح

ُن حَثى َنَشَرُه َمنح طَيَ َه َو ََسَا َبَه ُمَطَلًّ َعَلى َرأحسَ  َحَبُه َإَذا َدرََج َإََل اْلح ُه َه َكأَنهُه َقلحُع َدارَيٍ  َعَنجَ َقَصَبُه َو َذَنٍب َأطَاَل َمسح
 نُوتَيُُّه ََيحَتاُل َِبَلحَوانََه َو مَيَيُس بََزيَ َفانََه يُ فحَضي َكَإفحَضاءَ 
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َيَكَة َو يَ ُؤرُّ ِبَََلَقَحَه أَره الحُفُحوَل الحُمغحَتَلَمَة لَ  لضَ رَاَب ُأَحيُلَك َمنح َذَلَك َعَلى ُمَعايَ َنٍة ََل َكَمنح ُيَُيُل َعَلى َضَعيٍف الدَ 
َفُحَها َمَداَمُعُه فَ َتَقُف ِف َضفهَِتح جُ  َعٍة َتسح َناُدُه َو َلوح َكاَن َكَزعحَم َمنح يَ زحُعُم أَنهُه يُ لحَقُح َبَدمح ُفونََه َو َأنه أُن حثَاُه َتطحَعُم َذَلَك َإسح

َبَجَس َلَما َكاَن َذَلَك ِبََعحَجَب َمنح ُمطَاَعَمَة الحُغرَاَب َّتََ ُُثه  َع الحُمن ح مح ٍل َسَوى الده اُل َقَصَبُه َمَداَرَي  تََبيُض ََل َمنح َلَقاَح َفحح
َياَن َو َفَلذَ  َها َمنح َعَجيَب َداَراتََه َو ُِشُوَسَه َخاَلَص الحَعقح َتُه ِبَا أَن حبَ َتَت  َمنح َفضهٍة َو َما أُنحَبَت َعَلي ح الزهبَ رحَجَد َفَإنح َشب ههح

َُلَل َأوح  َتُه َِبلحَمََلَبَس فَ ُهَو َكَموحَشيَ  اْلح َرَة ُكلَ  رَبَيٍع َو َإنح َضاَهي ح َرحُض قُ لحَت َجًَن ُجَِنَ َمنح َزهح َب الحَيَمَن َو اْلح  َكُموَنَق َعصح
َُليَ  فَ ُهَو َكُفُصوٍص ذَ  َتاَل َو يَ َتَصفهُح َإنح َشاَكلحَتُه َِبْلح َي الحَمرََح الحُمخح َ الحُمَكلهَل مَيحَشي َمشح اَت أَلحَواٍن َقدح نُطَ َقتح َِبللَُّجْيح

َقُه َضاَحكًا َْلََماَل َسرحَِبَلَه َو َأَصابَيَغ َوَشاَحَه فََإَذا َرَمى بََبَصرََه َإََل ق َ  ٍت َواَئَمَه َزقَا ُمعحوَ َذنَ َبُه َو َجَناَحيحَه فَ يُ َقهح ًَل َبَصوح
َيَكَة اْلحَ  َعَه َْلَنه قَ َوائََمُه ُْححٌش َكَقَوائََم الدَ  َهُد َبَصاَدَق تَ َوجُّ َتَغاثََتَه َو َيشح ََلَسيهَة َو َقدح َْنََمتح َمنح َيَكاُد يَُبُْي َعَن اسح

ُزَعٌة َخضح  ُبوَب َساَقَه َصيَصَيٌة َخَفيهٌة َو َلُه ِف َموحَضَع الحُعرحَف قُ ن ح بحرَيَق َو َمغحرَُزَها َإََل َحيحُث ظُن ح اٌة َو َُمحرَُج َعُنَقَه َكاْلحَ رَاءُ ُمَوشه
 َبطحُنُه َكَصبحَغ الحَوََسََة الحَيَمانَيهَة َأوح 
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َة بَ َكَحرَيرٍَة ُملحَبَسةٍ  َحَم َإَله أَنهُه َُيَيهُل َلَكث حَرَة َمائََه َو َشده َرَة  َمرحآًة َذاَت َصَقاٍل َو َكأَنهُه ُمتَ َلفَ ٌع ِبَعحَجٍر َأسح رَيَقَه َأنه اْلحُضح
ُقححُ  َتَدقَ  الحَقَلَم ِف َلوحَن اْلح َواَن أَب حَيُض يَ َقٌق فَ ُهَو بَب ََياَضَه ِف َسَواَد َما النهاَضَرَة َمُحَتزََجٌة بََه َو َمَع فَ تحَق ََسحَعَه َخطٌّ َكُمسح

ٍط َو َعََلُه َبَكث حَرَة َصَقالََه َو بَرَيَقَه َو بَ  نََقَه فَ ُهَو ُهَناَلَك ََيحتََلُق َو َقله َصبحٌغ َإَله َو َقدح َأَخَذ َمنحُه َبَقسح َصيَص َديَباَجَه َو َروح
ثُوثََة َلَح  َزَاَهَْي الحَمب ح ُقُط َتَتحَ  َكاْلح َا أَمحطَاُر َربَيٍع َو ََل ُِشُوُس قَ يحٍظ َو َقدح يَ نحَحَسُر َمنح رَيَشَه َو يَ عحَرى َمنح لََباَسَه فَ َيسح ى َو تُ َرِبَ 

َغحَصاَن ُُثه يَ َتََلَحُق ََنَميًا َحَّته يَ ُعوَد َكهَ  َتاَت َأوحرَاَق اْلح ُبُت تََباعًا فَ ي َنحَحتُّ َمنح َقَصَبَه اْنَح َئَتَه قَ بحَل ُسُقوَطَه ََل َُيَاَلُف يَ ن ح ي ح
َت َشعحرًَة َمنح َشَعرَاَت َقَصَبَه أَرَتحَك  َرًة َساَلَف أَلحَوانََه َو ََل يَ َقُع َلوحٌن ِف َغْيحَ َمَكانََه َو َإَذا َتَصفهحح ُْححَرًة َورحَديهًة َو ََترًَة ُخضح

َجَديه  َرًة َعسح َياًَن ُصفح ت َنحَظُم زَبَ رحَجَديهًة َو َأحح ُلُغُه قَ َراَئُح الحُعُقوَل أَوح َتسح ًة َفَكيحَف َتَصُل َإََل َصَفَة َهَذا َعَماَئُق الحَفَطَن َأوح تَ ب ح
َلحَسَنَة َأنح َتصَ  رََكُه َو اْلح َوحَهاَم َأنح تُدح َزائََه َقدح أَعحَجَز اْلح َفُه أَق حَواُل الحَواَصَفَْي َو أََقلُّ َأجح لهَذي َِبََر الحُعُقوَل َفُه َفُسبحَحاَن اَوصح
َلحُسنَ  ُه لَلحُعُيوَن فََأدحرََكتحُه ََمحُدوداً ُمَكوهَنً َو ُمَؤلهفاً ُمَلوهَنً َو أَعحَجَز اْلح َعنح تَ لحَخيَص َصَفَتَه َو قَ َعَد َِبَا  َعنح َوصحَف َخلحٍق َجَله

 . َعنح ََتحَديََة نَ عحَتهَ 
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 صغار المخلوق ات
َيَتاَن َو الحَفيَ َلَة وَ  قَ ُهَما َمنح َخلحَق اْلح ََمَجَة َإََل َما فَ وح رهَة َو اْلح َمَج قَ َوائََم الذه َسَه َأَله َو ُسبحَحاَن َمنح أَدح  َوَأى َعَلى نَ فح

َعَدُه َو الحَفَناَء َغايَ َتُه َيضحطََرَب َشَبٌح َمه  َماَم َموح  .ا َأوحََلَ َفيَه الرُّوَح َإَله َو َجَعَل اْلَح

 منها في صفة الجنة
رََج َإََل الدُّ  َها َلَعَزَفتح نَ فحُسَك َعنح بََدائََع َما ُأخح ا ن حَيا َمنح َشَهَواِتََ فَ َلوح َرَميحَت بََبَصَر قَ لحَبَك َْنحَو َما يُوَصُف َلَك َمن ح

َجاٍر ُغيَ َبتح ُعُروقُ َها ِف ُكث حَبانَ  َطَفاَق َأشح َر ِف اصح اَِتَا َو َزَخاَرَف َمَناَظرََها َو َلَذَهَلتح َِبلحَفكح َك َعَلى َسَواَحَل َو َلذه  الحَمسح
ُلَؤ الرهطحَب ِف َعَسالَيَجَها َو أَف حَناََّنَا َو طُ  َارََها َو ِف تَ عحَليَق َكَباَئَس اللُّؤح َماَمَها َُتحََن أَّنح ُلوَع تَلحَك الثَ َماَر ُُمحَتَلَفًة ِف ُغُلَف َأكح

َعحسَ  َيَة َُمحَتَنيَها َو يُطَاُف َعَلى نُ زهاَْلَا ِف أَفحَنَيَة ُقُصورََها َِبْلح ُُموَر الحُمَروهَقَة َمنح َغْيحَ َتَكلٍُّف فَ َتأحِت َعَلى ُمن ح اَل الحُمَصفهَقَة َو اْلح
ٌم َلَح  َفاَر فَ َلوح َشَغلحَت قَ لحبَ قَ وح َسح َلَة اْلح َتَمُع تَ َزَل الحَكرَاَمُة تَ َتَماَدى َِبَمح َحَّته َحلُّوا َداَر الحَقرَاَر َو أََمُنوا نُ قح َك أَي َُّها الحُمسح

ُجُم َعَليحَك َمنح تَلحَك الحَمَناَظَر الحُمونََقَة َلَزَهَقتح نَ فحُسَك َشوحق َها َو لََتَحمهلحَت َمنح ََمحَلَسي َهَذا َإََل َِبلحُوُصوَل َإََل َما يَ هح اً َإلَي ح
َعى َبَقلحَبَه َإََل َمَنازََل  ُكمح َمهنح َيسح ُ َو َإَيه َتعحَجاًَل َِبَا َجَعَلَنا اّلِله َل الحُقُبوَر اسح ََتهَ َمَُاَوَرَة أَهح َب حرَاَر بََرْحح  . اْلح
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 تفسير بعض ما في هذه الخطبة من الغريب
يؤر مبالقحه الر كناية عن النكاح يقال أر الرجل الرأة يؤرها إذا  ) عليه السالم (قوله : قال السيد الشريف رضي هللا عنه  

نجه نوتيه القلع شراع السفينة و داري منسوب إىل دارين و هي بلدة على البحر يلب كأنه قلع داري ع  ) عليه السالم (نكحها. و قوله 
ضفيت جفونه  ) عليه السالم (منها الطيب و عنجه أي عطفه يقال عنجت الناقة كنصرت أعنجها عنجا إذا عطفتها و النويت الالح. و قوله 

كبائس   ) عليه السالم (و فلذ الزبرجد الفلذ جع فلذة و هي القطعة. و قوله  م () عليه السالأراد جانب جفونه و الضفتان الانبان. و قوله 
 .اللؤلؤ الرطب الكباسة العذق و العساليج الغصون واحدها عسلوج 

 :و من خطبة له ) عليه السالم (   -166
 الحث على التآلف

يَن يَ تَ َفقهُهوَن َو ََل لَيَ َتَأسه َصَغْيُُكمح َبَكَبْيَُكمح َو لحَْيحَأفح َكَبْيُُكمح َبصَ  َاَهَليهَة ََل ِف الدَ  َغْيَُكمح َو ََل َتُكونُوا َكُجَفاَة اْلح
ُرَها َوزحراً َو َُيحرَُج َحَضاَُّنَا َشر اً   .َعَن اّلِلهَ يَ عحَقُلوَن َكَقيحَض بَ يحٍض ِف أََداٍح َيُكوُن َكسح

 بنو أمية
ُهمح آَخذٌ افحََتَُقوا بَ عحَد أُلحَفَتَهمح َو  : و منها َلَهمح َفَمن ح  َتَشت هُتوا َعنح َأصح
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ٍم لََبَِن أُمَ  َمُعُهمح َلَشرَ  يَ وح ٍن أَي حَنَما َماَل َماَل َمَعُه َعَلى َأنه اّلِلهَ تَ َعاََل َسَيجح َرَيَف يُ َؤلَ ُف اّلِلهُ َبُغصح يهَة َكَما ََتحَتَمُع قَ زَُع اْلح
تَ ثَارََهمح   َتُح َْلُمح أَب حَواِبً َيَسيُلوَن َمنح ُمسح نَ ُهمح ُُثه َُيحَمُعُهمح رَُكاماً َكرَُكاَم السهَحاَب ُُثه يَ فح َلمح َعَليحَه بَ ي ح َ َحيحُث َلَح َتسح َن هَتْيح َكَسيحَل اْلح

دَ قَارٌَة َو َلَح ت َ  ُلُكُهمح ث حُبتح َعَليحَه َأَكَمٌة َو َلَح يَ ُرده َسنَ َنُه َرصُّ َطوحٍد َو ََل َحَداُب أَرحٍض يَُذعحَذُعُهُم اّلِلهُ ِف بُطُوَن َأوح يََتَه ُُثه َيسح
ُن َلَقوحٍم ِف َدََيَر ق َ  ٍم َو مُيَكَ  ٍم ُحُقوَق قَ وح َرحَض ََيحُخُذ َِبَمح َمنح قَ وح ٍم َو اْيحُ اّلِلهَ لََيُذوَبنه َما ِف أَيحَديَهمح بَ عحَد الحُعُلوَ  يَ َنابَيَع ِف اْلح وح

َلحَيُة َعَلى النهاَر  َكَْي َكَما َتُذوُب اْلح  .َو التهمح

 الناس آخر الزمان
قَ  َو َلَح ِتََُنوا َعنح تَ وحَهَْي الحَباَطَل َلَح  َر اْلَح  َيطحَمعح َفيُكمح َمنح لَيحَس َمث حَلُكمح َو َلَح أَي َُّها النهاُس َلوح َلَح تَ َتَخاَذُلوا َعنح َنصح

رَي لَُيَضعهَفنه َلُكُم التَ يُه َمنح  رَائَيَل َو َلَعمح َو َمنح َقَوَي َعَليحُكمح َلَكنهُكمح َِتحُتمح َمَتاَه َبَِن َإسح قه يَ قح ُتُم اْلَح َعافًا ِبَا َخلهفح  بَ عحَدي َأضح
َهاَج الَورَاَء ظُُهورَُكمح َو َقَطعحتُ  اَعَي َلُكمح َسَلَك َبُكمح َمن ح َب حَعَد َو اعحَلُموا أَنهُكمح َإَن ات هبَ عحُتُم الده ََّن َو َوَصلحُتُم اْلح َدح رهُسوَل َو ُم اْلح

َعحَناقَ  َل الحَفاَدَح َعَن اْلح ُُتُ الثَ قح  . ُكَفيُتمح َمُئونََة اََلعحَتَساَف َو نَ َبذح
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 :و من خطبة له ) عليه السالم ( في أوائل خالفته    -167
ْيحَ َِتحَتُدوا ْيحَ َو الشهره َفُخُذوا ََّنحَج اْلَح َ َفيَه اْلَح رَ  َو اصح  َإنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه أَن حَزَل َكَتاًِب َهاَدًَي َبْيه َدُفوا َعنح ََسحَت الشه

َنهَة َإنه اّلِلهَ َحرهَم َحَراماً َغْيحَ  ُخوٍل تَ قحَصُدوا الحَفَراَئَض الحَفرَاَئَض أَدُّوَها َإََل اّلِلهَ تُ َؤد َُكمح َإََل اْلح  ََمحُهوٍل َو َأَحله َحََلًَل َغْيحَ َمدح
َُرَم ُكل َ  َلَم َعَلى اْلح َلُم َمنح َو َفضهَل ُحرحَمَة الحُمسح َلَمَْي ِف َمَعاَقَدَها فَالحُمسح ََلَص َو الت هوحَحيَد ُحُقوَق الحُمسح َها َو َشده َِبْلحَخح

ُب َِبَدرُ  َلَم َإَله ِبَا ُيََ قَ  َو ََل ُيََلُّ أََذى الحُمسح َلُموَن َمنح َلَسانََه َو يََدَه َإَله َِبْلَح َر الحَعامهَة َو خَ َسَلَم الحُمسح اصهَة َأَحدَُكمح وا أَمح
َتظَُر ِبََوهَلُكمح آَخرُُكمح ات هُقوا َو ُهَو الحَموحُت َفَإنه النهاَس أََماَمُكمح َو َإنه السهاَعَة ََتحُدوُكمح َمنح َخلحَفُكمح ََّتَفهُفوا تَ لحَحُقوا فََإُنهَ  ا يُ ن ح

ُئوُلوَن َحَّته  ْيحَ َفُخُذوا َبَه اّلِلهَ ِف َعَباَدَه َو َبََلَدَه َفَإنهُكمح َمسح  َعَن الحَبَقاَع َو الحبَ َهائََم َأَطيُعوا اّلِلهَ َو ََل تَ عحُصوُه َو َإَذا َرأَي حُتُم اْلَح
 . َو َإَذا َرأَي حُتُم الشهره َفَأعحَرُضوا َعنحهُ 
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و من كالم له ) عليه السالم ( بعد ما بويع له بالخالفة، و قد ق ال له قوم من الصحابة    -168
 : ) عليه السالم (فق ال  ، لو عاقبت قوما ممن أجلب على عثمان  

ُم الح  َهُل َما تَ عحَلُموَن َو َلَكنح َكيحَف ِل َبُقوهٍة َو الحَقوح ُت َأجح َوََتهح َإّن َ َلسح َلُبوَن َعَلى َحدَ  َشوحَكَتَهمح مَيحَلُكونَ َنا ََي َإخح ُمجح
َخََلَلُكمح َيُسوُموَنُكمح َما َشاُءوا َو ََل َُنحَلُكُهمح َو َها ُهمح َهُؤََلَء َقدح ََثَرتح َمَعُهمح َعبحَداُنُكمح َو الحتَ فهتح َإلَيحَهمح أَعحرَاُبُكمح َو ُهمح 

َرٍة عَ  َن َموحَضعاً َلُقدح َم َمادهًة َإنه النهاَس َمنح َهَذا َلى َشيح َو َهلح تَ َروح ُر َجاَهَليهٍة َو َإنه َْلَُؤََلَء الحَقوح َر أَمح َمح ٍء تُرَيُدونَُه َإنه َهَذا اْلح
َن َو َفرحَقٌة ََل تَ َرى َن َو َفرحَقٌة تَ َرى َما ََل تَ َروح َر َإَذا ُحر ََك َعَلى أُُموٍر َفرحَقٌة تَ َرى َما تَ َروح َمح َهَذا َو ََل َذاَك فَاصحَبُوا َحَّته  اْلح

َدُءوا َعِنَ  َو انحظُُروا َما َذا َمَحًة فَاهح ُُقوُق ُمسح َدَأ النهاُس َو تَ َقَع الحُقُلوُب َمَواَقَعَها َو تُ ؤحَخَذ اْلح رَي َو ََل  يَ هح ََيحتَيُكمح بََه أَمح
َقُط ُمنهًة  َعُلوا فَ عحَلًة ُتَضعحَضُع قُ وهًة َو ُتسح اً َفآَخُر تَ فح َسَك َو َإَذا َلَح َأَجدح بُد  َتمح َر َما اسح َمح ناً َو َذلهًة َو َسُأمحَسُك اْلح َو ُتوَرُث َوهح

َواَء الحَكيُّ   .الده

 :له ) عليه السالم ( عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة  و من خطبة  -169
 األمور الجامعة للمسلمين

َ بَ َعَث َرُسوًَل َهاَدَيً  َلُك َعنحهُ َإنه اّلِله ٍر َقائٍَم ََل يَ هح   َبَكَتاٍب ََنَطٍق َو أَمح
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َلَكاُت َإَله َما َحَفظَ  َتَدَعاَت الحُمَشب هَهاَت ُهنه الحُمهح رَُكمح  َإَله َهاَلٌك َو َإنه الحُمب ح َمًة َْلَمح َها َو َإنه ِف ُسلحطَاَن اّلِلهَ َعصح اّلِلهُ َمن ح
ُقَلنه اّلِلهُ َعنح  َعُلنه أَوح لَيَ ن ح َرٍه َِبَا َو اّلِلهَ لَتَ فح َتكح ُقُلُه َإلَيحُكمح فََأعحطُوُه طَاَعَتُكمح َغْيحَ ُمَلوهَمٍة َو ََل ُمسح ََلَم ُُثه ََل يَ ن ح ُكمح ُسلحطَاَن اْلحَسح

ُر َإََل َغْيحَُكمح أَ  َمح  .بَداً َحَّته ََيحرََز اْلح

 التنفير من خصومه
ُمح َإنح  َطَة َإَماَرِت َو َسَأصحَبُ َما َلَح َأَخفح َعَلى ََجَاَعَتُكمح فََإَّنه َْتهُموا َعَلى فَ َياَلَة َهَذا  َإنه َهُؤََلَء َقدح َْتَالَُئوا َعَلى َسخح

ُُموَر الرهأحَي ان حَقَطَع َنظَاُم ا ن حَيا َحَسداً َلَمنح أَفَاَءَها اّلِلهُ َعَليحَه فََأرَاُدوا َرده اْلح َا طََلُبوا َهَذَه الدُّ َلَمَْي َو َإُنه َعَلى أَدحَِبرََها َو لحُمسح
َنا الحَعَمُل َبَكَتاَب اّلِلهَ تَ َعاََل َو َسْيََة َرُسوَل اّلِلهَ   .َقَياُم َِبَقَ َه َو الن هعحُش َلُسنهَتَه َو الح  ) صلى هللا عليه وآله (َلُكمح َعَلي ح

و من كالم له ) عليه السالم ( في وجوب اتباع الحق عند قيام الحجة كلهم به بعض    -170
 :العرب  

رََة َلمها قَ ُرَب  َل الحَبصح ٌم َمنح أَهح َها لَيَ عحَلَم َْلُمح َمنحُه َحَقيَقةَ  ) عليه السالم (َو َقدح أَرحَسَلُه قَ وح ََمَل َمن ح َحاَب اْلح  َحاَلَه َمَع َأصح
َ َلُه  َهُة َمنح نُ ُفوَسَهمح فَ َبْيه ب ح قَ  ُُثه قَاَل َلُه َِبَيعح فَ َقاَل َإّن َ  ) عليه السالم (لَتَ ُزوَل الشُّ رََه َمَعُهمح َما َعَلَم بََه أَنهُه َعَلى اْلَح َمنح أَمح
َدُث َحَدَثً َحَّته أَرح  ٍم َو ََل ُأحح  : ) عليه السالم (َجَع َإلَيحَهمح فَ َقاَل َرُسوُل قَ وح

َتَغي َْلُمح َمَساَقَط الحَغيحثَ   أَ َرأَيحَت َلوح َأنه الهَذيَن َورَاَءَك بَ َعُثوَك رَاَئداً تَ ب ح
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ََبحَِتُمح َعَن الحَكَْلَ َو الحَماَء َفَخاَلُفوا َإََل الحَمَعاَطَش َو الحَمَجاَدَب َما ُكنحَت َصانَعًا َقافَ َرَجعحَت إَ  َل ُكنحُت لَيحَهمح َو َأخح
ُددح َإذاً يََدَك فَ َقاَل الرهُجلُ  ) عليه السالم (ََترََكُهمح َو ُُمَاَلَفُهمح َإََل الحَكَْلَ َو الحَماَء فَ َقاَل  َتَنَع َعنحَد  فَامح َتَطعحُت َأنح أَمح فَ َواّلِلهَ َما اسح

َة َعَليه فَ َبايَ عحُتُه   . ) عليه السالم (َقَياَم اْلحُجه
َرحَميَ    .َو الرهُجُل يُ عحَرُف َبُكَليحٍب اْلح

 :و من كالم له ) عليه السالم ( لما عزم على لق اء القوم بصفين    -171
 الدعاء

َس َو الحَقمَ اللهُهمه َربه السهقح  ُفوَف الهَذي َجَعلحَتُه َمَغيضًا لَلهيحَل َو الن هَهاَر َو ََمحًرى لَلشهمح َوَ  الحَمكح َر َف الحَمرحُفوَع َو اْلح
َأُموَن َمنح َعَباَدَتَك وَ  انَُه َسبحطًا َمنح َمََلَئَكَتَك ََل َيسح َرحَض الهَِت  رَ َو ُُمحتَ َلفًا لَلنُُّجوَم السهيهاَرَة َو َجَعلحَت ُسكه به َهَذَه اْلح

َن حَعاَم َو َما ََل ُُيحَصى َمها يُ َرى َو َما ََل يُ َرى وَ  َرجًا لَلحَهَوامَ  َو اْلح َََنَم َو َمدح ََباَل الرهَواَسي الهَِت َجَعلحتَ َها قَ رَارًا َلَلح  َربه اْلح
ََتداً َو لَلحَخلحَق اعحَتَماداً إَ  َرحَض َأوح َنا َجَعلحتَ َها َلَلح دحََن لَلحَحقَ  َو َإنح َأظحَهرحَِتُمح َعَلي ح َنا الحبَ غحَي َو َسدَ  نح َأظحَهرحتَ َنا َعَلى َعُدوَ ََن َفَجنَ ب ح

َنةَ  َنا َمَن الحَفت ح َهاَدَة َو اعحَصمح  . فَارحزُق حَنا الشه
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 الدعوة للقتال
َنه  َفاَظ الحَعاُر َورَاءَُكمح َو اْلح َل اْلَح ََقاَئَق َمنح أَهح َماَر َو الحَغائَُر َعنحَد نُ ُزوَل اْلح  .ُة أََماَمُكمح أَيحَن الحَمانَُع لَلذَ 

 :و من خطبة له ) عليه السالم (   -172
 حمد هللا

ُد ّلِلَهَ الهَذي ََل تُ وَ  َمح  .ارَي َعنحُه ََسَاٌء ََسَاًء َو ََل َأرحٌض أَرحضاً اْلح

 يوم الشورى
َر ََي ابحَن َأِب طَاَلٍب َْلَرَيٌص فَ ُقلحُت َبلح أَن حُتمح َو اّلِلهَ َْلَحح  : منها َمح َرُص َو أَب حَعُد َو َقدح قَاَل قَاَئٌل إَنهَك َعَلى َهَذا اْلح

َا طَ  ا قَ رهعحُتُه َِبْلحُجهةَ َو أَََن َأَخصُّ َو أَق حَرُب َو َإُنه َهي ُدونَُه فَ َلمه رَبُوَن َوجح َنُه َو َتضح  ِف َلبحُت َحق اً ِل َو أَن حُتمح ََتُوُلوَن بَ يحَِن َو بَ ي ح
يُبَِن بََه  رَي َما ُيَُ َاَضرَيَن َهبه َكأَنهُه ِبََُت ََل َيدح  .الحَمَْلَ اْلح

 االستنصار على قريش
تَ عح  ُمح َقَطُعوا َرَْحَي َو َصغهُروا َعَظيَم َمنحزََلَِتَ َو َأَجحَُعوا َعَلى اللهُهمه َإّن َ َأسح َديَك َعَلى قُ َريحٍش َو َمنح أََعاََّنُمح فََإَّنه

قَ  َأنح َتَتحَُكهُ  قَ  َأنح ََتحُخَذُه َو ِف اْلَح  . ُمَناَزَعَِت أَمحراً ُهَو ِل ُُثه قَاُلوا َأََل َإنه ِف اْلَح
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 منها في ذكر أصحاب الجمل
َهَْي َِبَا َإََل الح   ) صلى هللا عليه وآله (َفَخَرُجوا َُيُرُّوَن ُحرحَمَة َرُسوَل اّلِلهَ  ََمُة َعنحَد َشَرائََها ُمتَ َوجَ  َرَة َفَحَبَسا َكَما َُتَرُّ اْلح َبصح

ُهمح َرُجٌل َإَله َو َقدح أَعحَطاّن  ) صلى هللا عليه وآله (َنَساَءَُهَا ِف بُ ُيوِتَََما َو أَب حَرزَا َحَبيَس َرُسوَل اّلِلهَ  َََهَا ِف َجيحٍش َما َمن ح َْلَُما َو َلَغْيح
رٍَه ف َ  َعَة طَائَعاً َغْيحَ ُمكح َلَها الطهاَعَة َو ََسََح ِل َِبلحب َي ح ََهمح َمنح أَهح َلَمَْي َو َغْيح َقَدُموا َعَلى َعاَمَلي َِبَا َو ُخزهاَن بَ يحَت َماَل الحُمسح

َلَمَْي َإَله َرُجًَل َواَحداً  رًا فَ َواّلِلهَ َلوح َلَح ُيَصيُبوا َمَن الحُمسح ًا َو طَائََفًة َغدح ُجرحٍم َجرهُه  ُمعحَتَمَديَن َلَقتحَلَه َبََل  فَ َقتَ ُلوا طَائََفًة َصَبح
فَ ُعوا َعنحُه بََلَساٍن َو ََل بََيدٍ  َيحَش ُكلَ َه َإذح َحَضُروُه فَ َلمح يُ نحَكُروا َو َلَح َيدح ُمح َقدح قَ تَ ُلوا َمَن ْلََله ِل قَ تحُل َذَلَك اْلح  دَعح َما َأَّنه

َة الهَِت َدَخُلوا َِبَا َعَليحَهمح  َلَمَْي َمثحَل الحَعده  .الحُمسح

، صلى اّلله عليه و سلم، و من هو جدير    -173 و من خطبة له ) عليه السالم ( في رسول اّلله
 :بأن يكون للخالفة و في هوان الدنيا  

 رسول هللا
َمَتَه  ََتَه َو نََذيُر َنقح َيَه َو َخاَُتُ ُرُسَلَه َو َبَشُْي َرْحح  .أََمُْي َوحح

 الجدير بالخالفة
َر أَق حَواُهمح َعَليحَه َو أَعحَلُمُهمح أَي َُّها النهاُس َإنه َأَحقه  َمح  النهاَس َِبََذا اْلح
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رَي تُ عحَتَب فََإنح َأََب ُقوَتَل َو َلَعمح َر اّلِلهَ َفيَه َفَإنح َشَغَب َشاَغٌب اسح ُة  َِبَمح َعَقُد َحَّته َُيحُضَرَها َعامه َماَمُة ََل تَ ن ح لََئنح َكاَنَت اْلحَ
َها ُُثه لَيحَس لَلشهاَهَد َأنح ي َ  ُلَها َُيحُكُموَن َعَلى َمنح َغاَب َعن ح رحَجَع َو ََل لَلحَغاَئَب َأنح النهاَس َفَما َإََل َذَلَك َسَبيٌل َو َلَكنح أَهح

َوى اّلِلهَ ََيحَتاَر َأََل َو َإّن َ أُ  َ َرُجًَل ادهَعى َما لَيحَس َلُه َو آَخَر َمَنَع الهَذي َعَليحَه أُوَصيُكمح َعَباَد اّلِلهَ بَتَ قح َا َخْيحُ َقاَتُل َرُجَلْيح  فََإَّنه
َرحَب بَ ي ح  ُُموَر َعنحَد اّلِلهَ َو َقدح فَُتَح َِبُب اْلح َلَة َو ََل َُيحَمُل َهَذا َما تَ َواَصى الحَعَباُد بََه َو َخْيحُ َعَواَقَب اْلح َل الحَقب ح َ أَهح َنُكمح َو َبْيح

َمُروَن بََه َو َقُفوا عَ  ُضوا َلَما تُ ؤح قَ  فَامح ُل الحَبَصَر َو الصهَبحَ َو الحَعلحَم ِبََواَضَع اْلَح َن َعنحُه َو ََل تَ عحَجُلوا الحَعَلَم َإَله أَهح َهوح نحَد َما تُ ن ح
ٍر َحَّته تَ ت َب َي ه  ٍر تُ نحَكُرونَُه َغَْياً ِف أَمح  .ُنوا فََإنه لََنا َمَع ُكلَ  أَمح

 هوان الدنيا
َبَحتح تُ غحَضُبُكمح َو ت ُ  ُتمح تَ َتَمن هوحََّنَا َو تَ رحَغُبوَن َفيَها َو َأصح َبحح ن حَيا الهَِت َأصح رحَضيُكمح لَيحَستح َبَدارَُكمح َو َأََل َو َإنه َهَذَه الدُّ

َهاََل َمنحزََلُكُم الهذَ  َن َعَلي ح َقوح َا لَيحَستح بََباَقَيٍة َلُكمح َو ََل تَ ب ح ُتمح َلُه َو ََل الهَذي ُدَعيُتمح َإلَيحَه َأََل َو َإَّنه َو َهَي َو َإنح  ي ُخَلقح
وَيَفهَ  َذيرََها َو َأطحَماَعَها لََتخح رَتحُكمح َشرهَها َفَدُعوا ُغُروَرَها لََتحح َها فَ َقدح َحذه اَر الهَِت ُدَعيُتمح َغرهتحُكمح َمن ح ا َو َساَبُقوا َفيَها َإََل الده

َها ََمَة َعَلى َما ُزَوَي َعنحُه َمن ح َها َو ََل َيََنهنه َأَحدُُكمح َخَنَْي اْلح َها َو انحَصرَُفوا َبُقُلوَبُكمح َعن ح َتَتمُّوا نَعحَمَة اّلِلهَ َعَليحُكمح  َإلَي ح َو اسح
 َِبلصهَبحَ َعَلى طَاَعَة اّلِلهَ 
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َييُع َشيح  َفَظُكمح َمنح َكَتاَبَه َأََل َو إَنهُه ََل َيُضرُُّكمح َتضح َتحح َظُكمح َقاَئمَ َو الحُمَحاَفظََة َعَلى َما اسح َة َديَنُكمح ٍء َمنح ُدن حَياُكمح بَ عحَد َحفح
َييَع َديَنُكمح َشيح  َفُعُكمح بَ عحَد َتضح قَ  َو َأََل َو َإنهُه ََل يَ ن ح َر ُدن حَياُكمح َأَخَذ اّلِلهُ َبُقُلوبََنا َو قُ ُلوَبُكمح َإََل اْلَح ٌء َحاَفظحُتمح َعَليحَه َمنح أَمح

ُكُم الصهَبحَ  ََمَنا َو َإَيه  .أْلح

الم ( في معنى طلحة بن عبيد هللا و قد ق اله حين بلغه  له ) عليه الس  و من كالم  -174
 :خروج طلحة و الزبير إلى البصرة لقتاله  

رَ  َرحَب َو ََل أَُرههُب َِبلضهرحَب َو َأََن َعَلى َما َقدح َوَعَدّن َرِبَ  َمَن النهصح ُد َِبْلح َو اّلِلهَ َما  َقدح ُكنحُت َو َما أَُهده
تَ عحَجَل ُمَتَجر َداً  َم أَ اسح َرُص َعَليحَه َمنحُه لَلطهَلَب َبَدَم ُعثحَماَن َإَله َخوحفاً َمنح َأنح يُطَاَلَب َبَدَمَه َْلَنهُه َمَظن هُتُه َو َلَح َيُكنح ِف الحَقوح حح

. َو َو اّلِلهَ َما صَ  ُر َو يَ َقَع الشهكُّ َمح َلَب َفيَه لَيَ لحَتَبَس اْلح َر ُعثحَماَن َواَحَدًة َمنح َثََلٍث لََئنح فََأرَاَد َأنح يُ َغاَلَط ِبَا َأجح َنَع ِف أَمح
َبَغي َلُه َأنح يُ َوازََر َقاتََليَه َو َأنح ي َُناَبَذ َنَ  َصرَيَه. َو لََئنح َكاَن َمظحُلوماً َكاَن ابحُن َعفهاَن ظَاَلمًا َكَما َكاَن يَ زحُعُم َلَقدح َكاَن يَ ن ح

َبَغي َلُه َأنح َيكُ  َبغَ َلَقدح َكاَن يَ ن ح َ َلَقدح َكاَن يَ ن ح َلَتْيح صح رَيَن َفيَه َو لََئنح َكاَن ِف َشكٍ  َمَن اْلَح َنَهَْي َعنحُه َو الحُمَعذَ  ي وَن َمَن الحُمنَ هح
 َلُه َأنح يَ عحَتزََلُه َو يَ رحُكدَ 
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ٍر َلَح يُ عحَرفح َِببُُه َو َلَح َتسح   .َلمح َمَعاَذيرُُه َجانَباً َو يَدََع النهاَس َمَعُه َفَما فَ َعَل َواَحَدًة َمَن الثهََلَث َو َجاَء َِبَمح

 :له ) عليه السالم ( في الموعظة و بيان قرباه من رسول اّلله    من خطبة  -175
ََه رَاَغبَ أَي َُّها النهاُس َغْيحُ الح  ُهمح َما ِل أََراُكمح َعَن اّلِلهَ َذاَهَبَْي َو َإََل َغْيح ُهمح َو التهارَُكوَن الحَمأحُخوُذ َمن ح َْي َمغحُفوَل َعن ح

َا َهَي َكالحَمعحُلوَفَة لَلحُمدَ  َرٍب َدَويٍ  َو َإُنه ََل تَ عحَرُف َما َذا يُ رَاُد َِبَا َإَذا ى َكأَنهُكمح نَ َعٌم أََراَح َِبَا َسائٌَم َإََل َمرحًعى َوِبٍ  َو َمشح
َبَ ُكله َرُجٍل َمنح  َرَها َو اّلِلهَ َلوح َشئحُت َأنح ُأخح َرَها َو َشبَ َعَها أَمح َمَها َدهح َها ََتحَسُب يَ وح َسَن َإلَي ح يَع أُحح َرَجَه َو َموحَْلََه َو َجََ ُكمح ِبَخح

َمُن َذَلَك  ) صلى هللا عليه وآله (ُفُروا ِفه بََرُسوَل اّلِلهَ َشأحنََه َلَفَعلحُت َو َلَكنح َأَخاُف َأنح َتكح  َاصهَة َمهنح يُ ؤح َأََل َو َإّن َ ُمفحَضيَه َإََل اْلح
َلحَق َما أَنحَطُق َإَله َصاَدقاً َو َقدح َعَهَد َإَِله َبَذلَ  َطَفاُه َعَلى اْلح قَ  َو اصح َلُك َو َك ُكل َ َمنحُه َو الهَذي بَ َعَثُه َِبْلَح َلَك َمنح يَ هح َه َو ِبَهح

َر َو َما أَب حَقى َشيحئًا مَيُرُّ َعَلى َرأحَسي َإَله أَف حَرَغُه ِف أُُذَّنه وَ  َمح أَفحَضى بََه َإَِله أَي َُّها النهاُس  َمنحَجى َمنح يَ نحُجو َو َمآَل َهَذا اْلح
َها َإّن َ َو اّلِلهَ َما َأُحثُُّكمح َعَلى طَاَعٍة َإَله وَ  َلُكمح َعن ح َاُكمح َعنح َمعحَصَيٍة َإَله َو أَتَ َناَهى قَ ب ح َها َو ََل َأَّنح َبُقُكمح َإلَي ح  . َأسح
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 فضل القرآن و ينهى عن البدعة :له ) عليه السالم ( و فيها يعظ و يبين    خطبةمن    و  -176
 الناس  عظة

ََليهَة َو اَّتهََذ  اّلِلهَ اّلِلهَ َو اتهَعظُوا ِبََواَعَظ اّلِلهَ َو اق حبَ ُلوا َنَصيَحَة  بَب ََيانَ  ان حَتَفُعوا  َعَليحُكمُ فََإنه اّلِلهَ َقدح أَعحَذَر َإلَيحُكمح َِبْلح
َ َلُكمح ََمَابهُه مَ  َة َو َبْيه َعحَماَل َو اْلحُجه َها لَتَ تهَبُعوا َهَذَه َو ََتحَتَنُبوا َهَذَه َفَإنه َرُسوَل  َمَكارََههُ َن اْلح َكاَن   ) صلى هللا عليه وآله ( اّلِلهَ َمن ح

َنهَة ُحفهتح  ٌء َإَله ََيحِت ِف ُكرحٍه َو اَعَة اّلِلهَ َشيح َمنح طَ  َماَو َإنه النهاَر ُحفهتح َِبلشهَهَواَت َو اعحَلُموا أَنهُه  َِبلحَمَكارَهَ يَ ُقوُل َإنه اْلح
َرأً اّلِلهَ َشيح  َمعحَصَيةَ َما َمنح  َوٍة فَ َرَحَم اّلِلهُ امح َسَه فََإنه َهَذَه الن هفحَس  نَ زَعَ ٌء َإَله ََيحِت ِف َشهح َوتََه َو َقَمَع َهَوى نَ فح  أَب حَعدُ َعنح َشهح

َا ََل َشيح  َبُح َو ََل  ِف تَ زَاُل تَ نحزَُع َإََل َمعحَصَيٍة  ٍء َمنحزَعاً َو َإَّنه َمَن ََل ُيصح ُسُه  مُيحَسيَهًوى َو اعحَلُموا َعَباَد اّلِلهَ َأنه الحُمؤح َإَله َو نَ فح
َها َو  َتزَيداً ظَُنوٌن َعنحَدُه َفََل يَ َزاُل زَارًََي َعَلي ح َلُكمح َو الحمَ  ُمسح اَبَقَْي قَ ب ح ن حَيا  أََماَمُكمح اَضَْي َْلَا َفُكونُوا َكالسه قَ وهُضوا َمَن الدُّ

 . الحَمَنازَلَ تَ قحوَيَض الرهاَحَل َو َطَووحَها َطيه 
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 القرآن  فضل
َاَدينهاَصُح الهَذي ََل يَ ُغشُّ َو َأنه َهَذا الحُقرحآَن ُهَو ال اعحَلُموا وَ  َذُب  اْلح ُث الهَذي ََل َيكح الهَذي ََل ُيَضلُّ َو الحُمَحدَ 

َصاٍن  َهَذاَو َما َجاَلَس  َس ِف ُهًدى أَوح نُ قحَصاٍن َمنح َعًمى َو اعحَلُموا أَنهُه لَيح  زَََيَدةٍ الحُقرحآَن َأَحٌد َإَله قَاَم َعنحُه َبزَََيَدٍة َأوح نُ قح
َتَعيُنوا بََه َعَلى  َغًَن بَ عحَد الحُقرحآَن َمنح فَاَقٍة َو ََل َْلََحٍد قَ بحَل الحُقرحآَن َمنح  َأَحدٍ َعَلى  ُفوُه َمنح أَدحَواَئُكمح َو اسح َتشح  َْلحَواَئُكمح فَاسح

ُر َو  اَء َو ُهَو الحُكفح ََبَ الده أَُلوا اّلِلهَ َبَه َو تَ َوجهُهوا َو الحَغيُّ  النَ َفاقُ فََإنه َفيَه َشَفاًء َمنح َأكح َِبُبَ َه َو َل  َإلَيحهَ َو الضهََلُل فَاسح
َه  أَُلوا َبَه َخلحَقُه إَنهُه َما تَ َوجه ٌق َو أَنهُه َمنح َشَفَع لَ  ُمَشفهعٌ َإََل اّلِلهَ تَ َعاََل ِبَثحَلَه َو اعحَلُموا أَنهُه َشاَفٌع  الحَعَبادُ َتسح ُه َو َقاَئٌل ُمَصده

َم  َم الحَقَياَمَة  الحَقَياَمةَ الحُقرحآُن يَ وح قَ ُشفَ َع َفيَه َو َمنح ََمََل َبَه الحُقرحآُن يَ وح َم الحَقَياَمَة َأََل َإنه   ُصدَ   ُكله َعَليحَه َفَإنهُه ي َُناَدي ُمَناٍد يَ وح
تَ ًلى ِف َحرحثََه َو َعاَقَبَة َعَمَلَه َغْيحَ َحَرثََة  َتَدلُّوُه َعَلى  رحآنَ الحقُ َحاَرٍث ُمب ح َو  رَبَ ُكمح َفُكونُوا َمنح َحَرثََتَه َو أَت حَباَعَه َو اسح

ُموا َعَليحَه  تَ نحَصُحوُه َعَلى أَن حُفَسُكمح َو اِتَه َواءَُكمح . آرَاءَُكمح اسح َتَغشُّوا َفيَه أَهح  َو اسح

 على العمل  الحث
َتَقاَمَة ُُثه النَ َهايََة النَ َهايََة  الحَعَملَ  الحَعَملَ  َتَقاَمَة اََلسح الصهَبحَ الصهَبحَ َو الحَورََع الحَورََع َإنه َلُكمح ََّنَايًَة َفان حتَ ُهوا  ُُثه َو اََلسح

َتُدوا َبَعَلَمُكمح َو َإنه  َإََل  ََلمَ ََّنَايََتُكمح َو َإنه َلُكمح َعَلماً فَاهح  َغايًَة َفان حتَ ُهوا َإََل  َلْلحَسح
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ُرُجوا َإََل اّلِلهَ ِبَا افحََتََض  َغايََتهَ  َ َلُكمح َمنح َوظَائََفَه َأََن َشاَهٌد َلُكمح  َعَليحُكمح َو اخح َم الحَقَياَمَة  وَ َمنح َحقَ َه َو َبْيه َحَجيٌج يَ وح
 .َعنحُكمح 

 للناس  نصائح
اَبَق َقدح َوَقَع َو الحَقَضاَء الحَماَضَي َقدح  وَ  َأََل  َتَه قَاَل اّلِلهُ  تَ َورهدَ َإنه الحَقَدَر السه  تَ َعاََل َو َإّن َ ُمَتَكلَ ٌم َبَعَدَة اّلِلهَ َو ُحجه

َتقاُموا تَ ت َنَ زهُل  ُ ُُثه اسح َنهةَ الحَمَلَئَكُة َأَله ََّتاُفوا َو َل ََتحَزنُوا َو أَبحَشُروا  َعَليحَهمُ َإنه الهَذيَن قاُلوا رَب َُّنا اّلِله ُتمح تُوَعُدوَن َو  َِبْلح الهَِت ُكن ح
َتَقيُمواَقدح قُ لحُتمح َرب َُّنا اّلِلهُ  رََه َو َعَلى  فَاسح َهاَج أَمح َها َو ََل الصهاَْلََة َمنح َعَباَدتََه ُُثه ََل  الطهرَيَقةَ َعَلى َكَتابََه َو َعَلى َمن ح  َْتحرُُقوا َمن ح

َتَدُعوا َل الحُمُروَق  تَ ب ح َها فََإنه أَهح َقَطعٌ َفيَها َو ََل َُّتَاَلُفوا َعن ح ُكمح َو  ُمن ح َم الحَقَياَمَة ُُثه َإَيه ََلَق َو  َِتحزَيعَ َِبَمح َعنحَد اّلِلهَ يَ وح َخح اْلح
َعُلوا اللَ َساَن َواَحدًا َو  رَيَفَها َو اجح َما أََرى َعبحدًا يَ تهَقي  اّلِلهَ الرهُجُل َلَسانَُه َفَإنه َهَذا اللَ َساَن ََجُوٌح َبَصاَحَبَه َو  ُزنَ لحَيخح َتصح

َفُعُه َحَّته ََيحُزَن َلَسانَُه  َمَن َمنح َورَاَء قَ لحَبَه َو َإنه قَ لحَب الحُمَناَفَق  وَ تَ قحَوى تَ ن ح َمَن َإَذا َورَاَء َلَسانََه  َمنح َإنه َلَساَن الحُمؤح َْلَنه الحُمؤح
ًا أَبحَداُه َو َإنح َكاَن  َبَكََلمٍ أَرَاَد َأنح يَ َتَكلهَم  َسَه َفَإنح َكاَن َخْيح َوارَاُه َو َإنه الحُمَناَفَق يَ َتَكلهُم ِبَا أََتى َعَلى  َشر اً َتَدب هَرُه ِف نَ فح

رَي َما َذا َلُه َو َما َذا َعَليحَه وَ  ََل َلَسانََه  َتَقيَم  ) صلى هللا عليه وآله (َلَقدح قَاَل َرُسوُل اّلِلهَ  يَدح َتَقيُم َإميَاُن َعبحٍد َحَّته َيسح َو  قَ لحُبهُ ََل َيسح
َتَقيُم قَ لحُبُه َحَّته   ََل َيسح
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تَ  َتطَاَع َمنحُكمح َأنح  َقيمَ َيسح َلَمَْي  يَ لحَقىَلَسانُُه َفَمَن اسح َواَْلَمح َسَليُم اللَ َساَن  وَ اّلِلهَ تَ َعاََل َو ُهَو نََقيُّ الرهاَحَة َمنح َدَماَء الحُمسح أَمح
َعلح .  َمنح أَعحرَاَضَهمح فَ لحيَ فح

 البدع  تحريم
َتَحله  َعَباَد اّلِلهَ َأنه الحُمؤحَمنَ  اعحَلُموا وَ  َتَحلُّ الحَعاَم َما اسح أَوهَل َو ُُيَر َُم الحَعاَم َما َحرهَم َعامًا أَوهَل َو َأنه َما  َعاماً َيسح

َدثَ  َرَاَم َما َحرهَم اّلِلهُ  َلَكنه النهاُس ََل ُيَُلُّ َلُكمح َشيحئاً َمها ُحر ََم َعَليحُكمح َو  َأحح ََلَل َما َأَحله اّلِلهُ َو اْلح ُُموَر  َجرهب حُتمُ  فَ َقدح اْلَح اْلح
َلُكمح  ُتُموَها َو ُوَعظحُتمح ِبَنح َكاَن قَ ب ح َر الحَواَضَح َفََل  وَ َو َضرهسح َمح ثَاُل َلُكمح َو ُدَعيُتمح َإََل اْلح َمح َعنح َذَلَك َإَله  َيَصمُّ ُضرََبَت اْلح

َتَفعح َلَح  َمنح َأَصمُّ َو ََل يَ عحَمى َعنح َذَلَك َإَله أَعحَمى َو  َفعحُه اّلِلهُ َِبلحَبََلَء َو التهَجاَرَب َلَح يَ ن ح َمَن الحَعظََة َو َأََتُه  ءٍ َبَشيح  يَ ن ح
َصُْي َمنح أََماَمَه َحَّته يَ عحَرَف  َا النهاُس َرُجََلَن ُمتهَبٌع  َماالت هقح َعةً  َشرحَعةً أَنحَكَر َو يُ نحَكَر َما َعَرَف َو َإُنه َتدٌَع َبدح لَيحَس َمَعُه  َو ُمب ح

ٍة . بُ رحَهانُ َمَن اّلِلهَ ُسبحَحانَُه   ُسنهٍة َو ََل َضَياءُ ُحجه

 القرآن
ََمُْي َو َفيَه رَبَيُع  فََإنههُ اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َلَح يََعظح َأَحدًا ِبَثحَل َهَذا الحُقرحآَن  َإنه  وَ  َو  الحَقلحبَ َحبحُل اّلِلهَ الحَمَتُْي َو َسب َُبُه اْلح

ُُه َمَع ي َ  ُروَن َو بََقَي النهاُسوَن َأَو  أَنههُ َنابَيُع الحَعلحَم َو َما لَلحَقلحَب َجََلٌء َغْيح اً  الحُمت ََناُسونَ َقدح َذَهَب الحُمَتَذكَ  َفَإَذا َرأَي حُتمح َخْيح
 َشر اً فَاذحَهُبوا َرأَي حُتمح فََأَعيُنوا َعَليحَه َو َإَذا 
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ْيحَ َو دََع الشهره فََإَذا أَنحَت  َكانَ   ) صلى هللا عليه وآله (َفَإنه َرُسوَل اّلِلهَ  َعنحهُ   َقاَصٌد . َجَوادٌ يَ ُقوُل ََي ابحَن آَدَم اعحَمَل اْلَح

 الظلم  انواع
َُك َو َإنه الظُّ  وَ  َأََل  َمغحُفوٌر ََل يُطحَلُب فََأمها الظُّلحُم الهَذي ََل يُ غحَفُر  ظُلحمٌ لحَم َثََلثٌَة َفظُلحٌم ََل يُ غحَفُر َو ظُلحٌم ََل يَتح

َركَ َِبّلِلهَ قَاَل اّلِلهُ تَ َعاََل َإنه اّلِلهَ َل يَ غحَفُر َأنح  فَالشَ رحكُ  َسُه َبَه َو أَمها الظُّلحُم الهَذي يُ غح  ُيشح بَ عحَض  َعنحدَ َفُر َفظُلحُم الحَعبحَد نَ فح
َُك َفظُلحُم  ََناَت َو أَمها الظُّلحُم الهَذي ََل يَتح َدىبَ عحَضَهمح بَ عحضًا الحَقَصاُص ُهَناَك َشَديٌد لَيحَس ُهَو َجرححًا  الحَعَبادَ اْلح

ُ
َو َل  َِبحمل

َغُر ذَ  َتصح َياَط َو َلَكنهُه َما ُيسح ُكمح َو الت هَلوَُّن ِف َديَن اّلِلهَ َفَإنه ََجَاَعًة َفيَما  َمَعهُ َلَك َضرحِبً َِبلسَ  َرُهونَ َفَإَيه قَ  َخْيحٌ  َتكح َمَن اْلَح
اً  الحَباَطلَ َمنح فُ رحَقٍة َفيَما َتَُبُّوَن َمَن   نح بََقَي .َمَضى َو ََل َمه  َمهنح َو َإنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َلَح يُ عحَط َأَحداً َبُفرحَقٍة َخْيح

 الطاعة  لزوم
ُبُه َعنح ُعُيوَب النهاَس َو  أَي َُّها َيَ  تَ َغَل َبطَاَعَة  ُطوََب النهاُس طُوََب َلَمنح َشَغَلُه َعي ح َتُه َو َأَكَل ُقوَتُه َو اشح َلَمنح َلزََم بَ ي ح

َسَه ِف ُشُغٍل َو النهاسُ  وَ رَب ََه   رَاَحٍة . ِف َمنحُه  َبَكى َعَلى َخَطيَئَتَه َفَكاَن َمنح نَ فح
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 له ) عليه السالم ( في معنى الحكمين :  كالممن    و  -177
ََن َعَليح  َرأحيُ  فََأَجحَعَ  َ َفَأَخذح َتاُروا َرُجَلْيح َعنحَد الحُقرحآَن َو ََل ُُيَاَوزَاُه َو َتُكوُن  ُُيَعحَجَعاَهَما َأنح َمَلَئُكمح َعَلى َأَن اخح

قه َو َُهَا  َمَعهُ أَلحَسنَ تُ ُهَما  َوحُر َهَواَُهَا َو اََلعحوََجاُج َرأحيَ ُهَما َو  يُ بحَصرَانَهَ َو قُ ُلوُِبَُما تَ بَ َعُه فَ َتاَها َعنحُه َو تَ رََكا اْلَح  َقدح َو َكاَن اْلح
َل َو الحَعَمَل َسَبَق اسح  َم َِبلحَعدح ق َ َتث حَناُؤََن َعَليحَهَما ِف اْلحُكح َمَهَما َو الثَ َقُة ِف أَيحَديَنا  َِبْلَح  َْلَن حُفَسَناُسوَء َرأحَيَهَما َو َجوحَر ُحكح

قَ  َو أَتَ َيا ِبَا ََل يُ عحَرُف  َم . َمنح َحَْي َخاَلَفا َسَبيَل اْلَح  َمعحُكوَس اْلحُكح

له ) عليه السالم ( في الشهادة و التقوى ، و قيل إنه خطبها بعد مقتل    خطبةن  م  و  -178
 خالفته :  أولعثمان في  

 و رسوله  اّلله 
َغُلهُ  ََل  ُُه َزَماٌن َو ََل َُيحوَيَه َمَكاٌن َو ََل  َيشح ُْنُوَم  َلَساٌن ََل يَ عحُزُب َعنحُه َعَدُد َقطحَر الحَماَء َو ََل  َيَصُفهُ َشأحٌن َو ََل يُ َغْيَ 

َل  السهَماءَ  ََواَء َو ََل َدبَيُب النهمح َلَة الظهلحَماَء يَ عحَلُم  َعَلىَو ََل َسَواِف الر َيَح ِف اْلح رَ  ِف اللهي ح  َمَساَقطَ الصهَفا َو ََل َمَقيُل الذه
َوحرَاَق َو َخَفيه َطرحفَ   اْلح
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َداقَ  َحح ُ  اْلح َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله اّلِله ُفوٍر َديُنُه َو ََل  َغْيحَ َو َأشح ُكوٍك َفيَه َو ََل َمكح وَيُنُه َشَهاَدَة  ََمحُحودٍ َمعحُدوٍل َبَه َو ََل َمشح َتكح
َلتُ  دًا َعبحُدُه  َخَلصَ ُه َو َمنح َصَدَقتح نَي هُتُه َو َصَفتح َدخح َهُد َأنه َمَُمه ُجتحَبَ َمنح  وَ َيَقيُنُه َو ثَ ُقَلتح َمَوازَيُنُه َو َأشح َرُسولُُه اَلمح

َطَفى  َحَقائََقهَ َخََلئََقَه َو الحُمعحَتاُم َلَشرحَح  َتصُّ َبَعَقاَئَل َكرَاَماتََه َو الحُمصح َراُط رََساََلتََه َو الحمُ  َلَكَرائَمَ َو الحُمخح َوضهَحُة َبَه َأشح
َُدى َو  ُلوُّ اْلح ن حَيا تَ ُغرُّ  الحَمجح َفُس ِبَنح ََنَفَس  الحُمَؤمَ لَ َبَه َغرحبَيُب الحَعَمى أَي َُّها النهاُس َإنه الدُّ َها َو ََل تَ ن ح َلَد َإلَي ح  َفيَهاَْلَا َو الحُمخح

َها َو اْيحُ اّلِلهَ َما كَ  ٌم َو تَ غحَلُب َمنح َغَلَب َعَلي ح ُهمح َإَله َبُذنُوٍب  َقطُّ اَن قَ وح ََتَُحوَهاِف َغضَ  نَعحَمٍة َمنح َعيحٍش فَ زَاَل َعن ح َل  اجح
ٍم لَلحَعَبيَد َو َلوح َأنه  ُهُم النَ َعُم َفزَُعوا  النهاسَ َأنه اّلِلهَ لَيحَس َبَظَله ٍق َمنح نَيهاِتََمح َرِبَ َمح بَ  َإََل َحَْي تَ نحزَُل َِبَُم النَ َقُم َو تَ ُزوُل َعن ح َصدح

َشى   َعَليحَهمح َو َوَلٍه َمنح قُ ُلوَِبَمح َلَرده  َلَح َْلُمح ُكله فَاَسٍد َو َإّن َ َْلَخح ٍَة َو َقدح َكاَنتح  َعَليحُكمح ُكله َشارٍَد َو َأصح َأنح َتُكونُوا ِف َفَتح
ُتمح َفيَها َعنحَدي َفيَهاأُُموٌر َمَضتح َملحُتمح  َلًة ُكن ح رُُكمح َإنهُكمح َلُسَعَداُء َو َما َعَليه َإَله  َعَليحُكمح َغْيحَ ََمحُموَديَن َو لََئنح ُرده  َمي ح أَمح

ُد َو  ُهح ُ َعمها َسَلَف . َلوح اْلح  َأَشاءُ َأنح أَُقوَل َلُقلحُت َعَفا اّلِله
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له ) عليه السالم ( و قد سأله ذعلب اليماني فق ال هل رأيت ربك يا أمير    كالممن    و  -179
 فق ال ) عليه السالم ( أ ف أعبد ما ال أرى ، فق ال و كيف تراه ، فق ال :  المؤمنين

رَُكهُ  ََل  رَُكهُ  ُتدح َياَء َغْيحَ ُمََلَبٍس بََعيٌد  َِبََقاَئقَ الحُقُلوُب  الحُعُيوُن ِبَُشاَهَدَة الحَعَياَن َو َلَكنح تُدح َشح ميَاَن َقرَيٌب َمَن اْلح اْلحَ
َها ٍة  َمن ح ََفاَء َكَبٌْي ََل يُوَصُف  َصاَنعٌ َغْيحَ ُمَباَيٍن ُمَتَكلَ ٌم ََل َبَروَيهٍة ُمرَيٌد ََل َِبَمه ََفاءَ ََل َِبَارََحٍة َلَطيٌف ََل يُوَصُف َِبْلح  َِبْلح
َاسهَة َرَحيٌم ََل يُوَصُف َِبلر َقهَة َبصَ   الحُوُجوُه َلَعَظَمَتَه َو َتََُب الحُقُلوُب َمنح َُمَافََتَه . تَ عحُنوٌْي ََل يُوَصُف َِبْلح

 له ) عليه السالم ( في ذم العاصين من أصحابه :  خطبةمن    و  -180
َر َمنح  اّلِلهَ  َأْححَدُ  ٍر َو َقده أَي هتُ َها الحَفرحَقُة الهَِت َإَذا أََمرحُت َلَح ُتَطعح َو َإَذا  َبُكمح َفعحٍل َو َعَلى ابحَتََلَئي  َعَلى َما َقَضى َمنح أَمح

ُتمح َو َإنح ُحورَب حُتمح ُخرحُُتح َو  َدَعوحتُ  َهلحُتمح ُخضح ُتمح َإََل  َإنَ َلَح َتَُبح َإنح أُمح ُتمح َو َإنح أَُجئ ح َتَمَع النهاُس َعَلى َإَماٍم َطَعن ح  ُمَشاقهةٍ  اجح
رَُكمح َو  َتَظُروَن بََنصح . ََل َأَِب َلَغْيحَُكمح َما تَ ن ح ُتمح َهادَ َنَكصح له َلُكمح فَ َواّلِلهَ لََئنح  اْلَح يَوَمي َو  َجاءَ َعَلى َحقَ ُكمح الحَموحَت َأَو الذُّ

َبَتُكمح لََيأحتََيِنَ  لَيُ َفر ََقنه بَ يحَِن َو بَ يحَنُكمح َو َأََن   َو َبُكمح َغْيحُ َكَثٍْي ّلِلَهَ أَن حُتمح أَ َماقَاٍل  َلُصحح
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َحذُُكمح َأ َو  َدينٌ  يهٌة َتشح َُفاةَ  لَيحسَ َُيحَمُعُكمح َو ََل ْحََ ُعو اْلح َغْيحَ َمُعونٍَة َو ََل  َعَلى الطهَغاَم فَ ي َتهَبُعونَُه َعَجبًا َأنه ُمَعاوَيََة يَدح
ََلَم َو بََقيهُة النهاَس َإََل الحَمُعونََة أَوح طَائََفٍة  َترَيَكةُ َعطَاٍء َو أَََن أَدحُعوُكمح َو أَن حُتمح  الحَعطَاَء فَ تَ َفرهُقوَن َعِنَ  َو ََّتحَتَلُفوَن  َمنَ اْلحَسح

ٌط  رُجُ ََيح َعَليه إَنهُه ََل  نَُه َو ََل ُسخح َتَمُعونَ َإلَيحُكمح َمنح أَمحرَي َرًضى َفََتحَضوح ُت  فَ َتجح َعَليحَه َو َإنه َأَحبه َما َأََن ََلٍق َإَِله الحَموح
ُتُكمُ َقدح  َجاَج َو َعرهف حُتُكمح َما  َداَرسح َعحَمى يَ لحَحُظ َو َسوهغحُتُكمح َما  أَنحَكرحُُتح الحَكَتاَب َو فَاََتحُتُكُم اْلَح ُتمح َلوح َكاَن اْلح  َأوَ ََمَجح

َل َِبّلِلهَ  َهح ٍم َمَن اْلح ت َيحَقُظ َو أَقحَربح َبَقوح  ُمَعاوَيَُة َو ُمَؤدَ ُِبُُم ابحُن النهاَبَغَة . قَاَئُدُهمح النهائَُم َيسح

َله  ِعْلَم أَْحوَاِل قَْوٍم ِمْن    َيْعَلم  َحابِِه  َكالٍم َله  ) عليه السالم ( َو قَْد أَْرَسَل رَج ال ِمْن أَصْ   ِمنْ   وَ   -181
َعاَد إِلَْيِه الر ج ل     فَ َلم ابِاْلَخوَارِِج َو َكان وا َعَلى َخْوٍف ِمْنه  ) عليه السالم (   بِاللهَِحاقِ ج ْنِد اْلك وفَِة قَْد َهمُّوا  

 ) عليه السالم ( :  فَقَ الَ  الر ج ل  بَ ْل ظََعن وا يَ ا أَِميَر اْلم ْؤِمنِيَن  َفظََعن وا فَق َالَ   َجبَن واقَ الَ َله  أَ أَِمن وا فَقَطَن وا أَْم  
ََسنهُة َإلَيحَهمح َو   َْلُمح  بُ عحداً  رََعَت اْلح السُُّيوُف َعَلى َهاَماِتََمح َلَقدح نََدُموا َعَلى َما  ُصبهتَ َكَما بََعَدتح َِثُوُد أََما َلوح ُأشح
ُهمح  تَ َفلهُهمح َو ُهَو َغداً ُمَتََبَ ٌئ الشه  َإنه َكاَن َمن ح َم َقَد اسح ُهمح يحطَاَن الحيَ وح  َو ُمَتَخل ٍ  َمن ح
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ُهمح  َُدى َو  َعن ح بُ ُهمح ِبُُروَجَهمح َمَن اْلح قَ  َو  ارحَتَكاَسَهمح َفَحسح َهمح َعَن اْلَح  ِف التَ يَه . ََجَاَحَهمح ِف الضهََلَل َو الحَعَمى َو َصدَ 

بَِهِذِه اْلخ ْطَبِة أَِمير     َخطَبَنَ اخ ْطَبٍة َله  ) عليه السالم ( ر ِوَي َعْن َنْوٍف اْلَبَكاِليِه قَ اَل    ِمنْ   وَ   -182
اْلَمْخز وِميُّ َو    ه بَْيرَةَ َو ه َو قَ اِئٌم َعَلى ِحَجارٍَة َنَصَبَها َله  َجْعَدة  ْبن     بِاْلك وفَةِ اْلم ْؤِمنِيَن َعِليٌّ ) عليه السالم ( 

َبِعيٍر    َثِفَنة  لِيٌف َو ِفي رِْجلَْيِه َنْعالِن ِمْن لِيٍف َو َكأَن  َجبِيَنه     َسْيِفهِ َعلَْيِه ِمْدرََعٌة ِمْن ص وٍف َو َحَماِئل   
 فَقَ الَ ) عليه السالم ( :

 اّلله و استعانته  مدح
دُ  َمح َر َْنحَمُدُه  ّلِلَهَ  اْلح َمح َلحَق َو َعَواَقُب اْلح َلَه َو  َعَلىالهَذي َإلَيحَه َمَصائَُر اْلح َسانََه َو َنْيَ َ بُ رحَهانََه َو نَ َواَمي َفضح َعَظيَم َإحح

َتَنانَهَ  رََه أََداًء َو إَ  امح َتَعُْي بََه  ثَ َوابَهَ ََل َْححدًا َيُكوُن َْلَقَ َه َقَضاًء َو َلُشكح َن َمزَيَدَه ُموَجبًا َو َنسح َتَعانَةَ ُمَقر ًَِب َو َْلُسح َراٍج  اسح
َعَه َواَثٍق َبَدفحَعَه ُمعحََتٍَف  َلَه ُمَؤمَ ٍل لَنَ فح َمُن َبَه  َلهُ َلَفضح َعٍن َلُه َِبلحَعَمَل َو الحَقوحَل َو نُ ؤح َل ُمذح نًا َو َمنح َرَجاُه ُموقَ  َإميَانَ َِبلطهوح

َمناً َو َخَنَع َلُه  َعناً أَََنَب َإلَيحَه ُمؤح داً َو ََلَذ َبَه  ُمذح داً َو َعظهَمُه َمَُجَ  َلَص َلُه ُمَوحَ   َُمحَتَهداً . رَاَغباً َو َأخح

 الواحد  اّلله 
 ُمَشارَكاً َو َلَح يََلدح فَ َيُكوَن َموحُروَثً  الحَعز َ يُوَلدح ُسبحَحانَُه فَ َيُكوَن ِف  َلَح  
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ُه َوقحٌت َو ََل َزَماٌن َو  َهاَلكاً  مح َبَْي َمنح َعََلمَ  أَرَاَنَ يَ تَ َعاَورحُه زَََيَدٌة َو ََل نُ قحَصاٌن َبلح َظَهَر لَلحُعُقوَل ِبَا  َلَح َو َلَح يَ تَ َقده اَت التهدح
ََم  َقَن َو الحَقَضاَء الحُمَبح َ  قَاَئَماتٍ َشَواَهَد َخلحَقَه َخلحُق السهَماَواَت ُمَوطهَداٍت َبََل َعَمٍد  َفَمنح الحُمت ح َبََل َسَنٍد َدَعاُهنه َفَأَجَبح
َعَناٍت َغْيحَ  َئاتٍ طَائََعاٍت ُمذح َو َإذحَعاَُّنُنه َِبلطهَواَعَيَة َلَما َجَعَلُهنه  َِبلرُّبُوبَيهةَ اُرُهنه َلُه َو ََل ُمبحَطَئاٍت َو َلوح ََل َإق حرَ  ُمتَ َلكَ 

َعداً  َموحَضعاً  َكنًا َلَمََلَئَكَتَه َو ََل َمصح  أَعحََلماً الطهيَ َب َو الحَعَمَل الصهاَلَح َمنح َخلحَقَه َجَعَل ُْنُوَمَها  لَلحَكَلمَ َلَعرحَشَه َو ََل َمسح
َتَدلُّ  َقحطَاَر َيسح َاُن ِف ُُمحَتَلَف َفَجاَج اْلح ْيح َتطَاَعتح مَيحَنعح َضوحَء نُورََها ادحَْلحَماُم ُسُجَف اللهيحَل الحُمظحَلَم َو ََل  َلَح  َِبَا اْلَح  اسح

ََناَدَس َأنح تَ ُرده َما َشاَع ِف  َسَواُد َغَسٍق  َعَليحهَ ُسبحَحاَن َمنح ََل ََيحَفى َمنح َتََلحُلَؤ نُوَر الحَقَمَر فَ  السهَماَواتَ َجََلبَيُب َسَواَد اْلح
ََرَضَْي  َع الحُمَتَجاَورَاَت َو َما  الحُمَتطَأحَطَئاتَ َداٍج َو ََل لَيحٍل َساٍج ِف َبَقاَع اْلح بََه الرهعحُد ِف  يَ َتَجلحَجلُ َو ََل ِف يَ َفاَع السُّفح

َقَطَها  بُ ُروقُ أُُفَق السهَماَء َو َما َتََلَشتح َعنحُه  ُقُط َمنح َوَرَقٍة تُزَيُلَها َعنح َمسح طَاُل  َعَواَصفُ الحَغَماَم َو َما َتسح َن حَواَء َو اَّنَح اْلح
َقَط  َفي  الحَقطحَرةَ السهَماَء َو يَ عحَلُم َمسح رهَة َو ََمَرهَها َو َما َيكح َحَب الذه ُن حَثى َمنح ُقوَِتَا َو َما ََتحمَ  الحبَ ُعوَضةَ َو َمَقرهَها َو َمسح ُل اْلح

 ِف َبطحَنَها .
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 إلى الحمد  عود
دُ  وَ  َمح ٍم َو ََل أَوح أَرحٌض أَوح َجانٌّ  ََسَاءٌ ّلِلَهَ الحَكاَئَن قَ بحَل َأنح َيُكوَن ُكرحَسيٌّ َأوح َعرحٌش أَوح  اْلح َرُك َبَوهح  أَوح َإنحٌس ََل يُدح

رُ  ُقُصُه ََنَئٌل َو ََل  يُ َقده َغُلُه َساَئٌل َو ََل يَ ن ح ٍم َو ََل َيشح َزحَواَج َو ََل  يَ نحظُرُ َبَفهح ٍ َو ََل ُُيَدُّ َِبَيحٍن َو ََل يُوَصُف َِبْلح  َُيحَلقُ َبَعْيح
ََواسَ  َو ََل  َرُك َِبْلح َليمًا َو أَرَاُه َمنح آََيتََه َعَظيمًا َبََل   الهَذييُ َقاُس َِبلنهاَس َبَعََلٍج َو ََل يُدح َو ََل  َجَوارَحَ َكلهَم ُموَسى َتكح

َيَل َو  َصاَدقاً أََدَواٍت َو ََل نُطحٍق َو ََل َْلََواٍت َبلح َإنح ُكنحَت  وَد َو ُجنُ  َميَكائَيلَ أَي َُّها الحُمَتَكلَ ُف َلَوصحَف رَبَ َك َفَصفح َجَبح
َاَلَقَْي  ُمرحَجَحنَ ْيَ الحَمََلَئَكَة الحُمَقرهَبَْي ِف ُحُجرَاَت الحُقُدَس  َسَن اْلح ًَة ُعُقوُْلُمح َأنح َُيُدُّوا َأحح َاُمتَ َوْلَ  َرُك َِبلصَ َفاَت َذُوو  فََإُنه يُدح

ََدَواَت َو َمنح  َئاَت َو اْلح َي ح َقَضياْلح َه ِبَ  يَ ن ح بَُنورََه ُكله َظََلٍم َو َأظحَلَم َبظُلحَمَتَه  َأَضاءَ لحَفَناَء َفََل َإَلَه َإَله ُهَو َإَذا بَ َلَغ أََمَد َحدَ 
 ُكله نُوٍر .

 بالتقوى  الوصية
َبَغ  َعَبادَ  أُوَصيُكمح  َوى اّلِلهَ الهَذي أَلحَبَسُكُم الر َََيَش َو َأسح ُد َإََل الحبَ َقاَء الحَمَعاَش فَ َلوح َأنه َأَحدًا ُيََ  َعَليحُكمُ اّلِلهَ بَتَ قح

نحَس َمَع الن ُّبُ وهَة  ) عليه السالم (َلَدفحَع الحَموحَت َسَبيًَل َلَكاَن َذَلَك ُسَليحَماَن بحَن َداُوَد  أَوح ُسلهماً  نَ  َو اْلحَ َر َلُه ُملحُك اْلَح الهَذي ُسخَ 
َمَل  َعَظيمَ َو  َتكح تَ وحََّف طُعحَمَتُه َو اسح ا اسح تَُه الزُّلحَفَة فَ َلمه ََيُر َمنحهُ  َرَمتحهُ ُمده َبَحَت الدَ   َقَسيُّ الحَفَناَء بََنَباَل الحَموحَت َو َأصح
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ٌم  َخالََيةً  ًَة أَيحَن  نَ آَخُرو َو الحَمَساَكُن ُمَعطهَلًة َو َورَثَ َها قَ وح َو أَب حَناُء الحَعَماَلَقَة أَيحَن  الحَعَماَلَقةُ َو َإنه َلُكمح ِف الحُقُروَن السهاَلَفَة َلَعَبح
َحاُب َمَداَئَن الرهسَ  الهَذيَن قَ تَ ُلوا  الحَفرَاَعَنةَ الحَفرَاَعَنُة َو أَب حَناُء  ي َوحا ُسَنَن َو َأطحَفُئوا ُسَنَن الحُمرحسَ  النهَبيَ ْيَ أَيحَن َأصح َلَْي َو َأحح

َبهارَينَ  ُُلوَف  اْلح ُُيوَش َو َهَزُموا َِبْلح َها َقدح لََبَس  وَ أَيحَن الهَذيَن َساُروا َِبْلح نُوا الحَمَداَئَن َو َمن ح َكُروا الحَعَساَكَر َو َمده َعسح
َمةَ  ق حَباَل  لَلحَحكح َهاُجن هت ََها َو َأَخَذَها َِبََميَع أََدَِبَا َمَن اْلحَ َسَه  َعَلي ح الهَِت  َضالهُتهُ َو الحَمعحرََفَة َِبَا َو الت هَفرَُّغ َْلَا َفَهَي َعنحَد نَ فح

َها فَ ُهَو  َأُل َعن ح ََلُم َو َضَرَب َبَعَسيَب َذنََبَه َو  ُمغحََتَبٌ َيطحلُبُ َها َو َحاَجُتُه الهَِت َيسح َراَنهَ  أَلحَصقَ َإَذا اغحََتََب اْلحَسح َرحَض َِبَ  اْلح
َتَه َخَليَفٌة َمنح   أَنحَبَيائََه . َخََلَئفَ بََقيهٌة َمنح بَ َقاََي ُحجه

َنحَبَياُء َِبَا أَمََُهمح َو أَدهيحُت َإلَيحُكمح َما  الهَِت أَي َُّها النهاُس َإّن َ َقدح بَ ثَ ثحُت َلُكُم الحَمَواَعَظ عليه السَلم :  قال ُث َوَعَظ اْلح
َصَياُء إَ  أَدهتَ  َوح َطي فَ َلمح اْلح َتَقيُمواََل َمنح بَ عحَدُهمح َو أَدهب حُتُكمح َبَسوح ت َوحَسُقوا ّلِلَهَ  َتسح ُتُكمح َِبلزهَواَجَر فَ َلمح َتسح أَ  أَن حُتمح َو َحَدوح

بَ َر مَ  يُ رحَشدُُكمُ تَ تَ َوق هُعوَن َإَمامًا َغْيحَي َيطَُأ َبُكُم الطهرَيَق َو  ن حَيا َما َكاَن السهَبيَل َأََل َإنهُه َقدح أَدح َبًَل َن الدُّ َها َما  ُمقح َو أَق حَبَل َمن ح
بَراً   َكاَن ُمدح
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َياُر َو  وَ  َخح َخرََة ََل قََليًَل َمَن ا َِبُعواأَزحَمَع الَتهحَحاَل َعَباُد اّلِلهَ اْلح َقى َبَكَثٍْي َمَن اْلح ن حَيا ََل يَ ب ح َوانَ َنا الهَذيَن  يَ فحََن لدُّ َما َضره َإخح
َياًء ُيَسيُغوَن الحُغَصَص َو  َبَصفَ ْيَ ُسَفَكتح َدَماُؤُهمح َو ُهمح  َم َأحح َربُونَ َأَله َيُكونُوا الحيَ وح مح الرهنحَق َقدح َو اّلِلهَ َلُقوا اّلِلهَ فَ َوفهاهُ  َيشح

َواّنَ الهَذيَن  وَ أُُجوَرُهمح  َن بَ عحَد َخوحَفَهمح أَيحَن َإخح َمح قَ  أَيحَن َعمهاٌر َو أَيحَن ابحُن  رََكُبواَأَحلهُهمح َداَر اْلح الطهرَيَق َو َمَضوحا َعَلى اْلَح
َ َو أَيحَن ُنَظرَاُؤُهمح َمنح  الت هيَ َهانَ  َواَّنََ َو أَيحَن ُذو الشهَهاَدَتْيح  َإََل الحَفَجَرَة . بَُرُءوَسَهمح الهَذيَن تَ َعاَقُدوا َعَلى الحَمَنيهَة َو أُبحرََد  مُ َإخح

 . الحُبَكاءَ َضَرَب بََيَدَه َعَلى َْلحَيَتَه الشهرَيَفَة الحَكرميََة َفَأطَاَل  ُُثه  قَالَ 
َواّنَ الهَذيَن تَ َلوُ  ) عليه السالم ( قَالَ  ُُثه  َكُموهُ ا الحُقرحآَن : أَو ََه َعَلى َإخح ُوا السُّنهَة َو  َفَأحح ي َ َو َتَدب هُروا الحَفرحَض فََأَقاُموُه َأحح

َعَة ُدُعوا لَلحَجَهاَد َفَأَجابُوا َو َوثَُقوا َِبلحَقاَئَد  أََماتُوا  . فَات هبَ ُعوهُ الحَبدح
َهاَد َعَباَد اّلِلهَ َِبَعحَلى َصوحتََه :  ََنَدى ُُثه  َهاَد اْلَح َكٌر ِف َيوَمي َهَذا َفَمنح أَرَاَد الرهَواَح َإََل اّلِلهَ  َإّن َ َأََل َو  اْلَح ُمَعسح
رُجح   . فَ لحَيخح

َ  نَ وحفٌ  قَالَ  َسعحٍد َرَْحَُه اّلِلهُ ِف َعَشَرَة آََلٍف َو ْلَِب  بحنَ ِف َعَشَرَة آََلٍف َو َلَقيحَس  ) عليه السالم (: َو َعَقَد لَلحُحَسْيح
َنحَصارَي َ اأَيُّوَب  ََهمح َعَلى أَعحَداٍد أَُخَر َو  ْلح ُُمَعُة َحَّته  ُهوَ ِف َعَشَرَة آََلٍف َو َلَغْيح َعَة َإََل َصفَ َْي َفَما َداَرَت اْلح يُرَيُد الرهجح
ُ َفََتَاَجَعَت  َضرَبَهُ  اَئُب َفُكنها َكَأغحَناٍم فَ قَ  الحَعَساَكرُ الحَملحُعوُن ابحُن ُملحَجٍم َلَعَنُه اّلِله  ُكلَ  َمَكاٍن .  َمنح َدتح رَاَعيَها ََّتحَتَطُفَها الذَ 
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له ) عليه السالم ( في قدرة اّلله و في فضل القرآن و في الوصية بالتقوى    خطبة  من  -183
 :  تعالىهللا  

دُ  َمح َاَلَق َمنح َغْيحَ َمنحَصَبٍة  ّلِلَهَ  اْلح يٍَة َو اْلح َرحَِبَب َبَعزهتََه َو  َخَلقَ الحَمعحُروَف َمنح َغْيحَ ُرؤح تَ عحَبَد اْلح َرتََه َو اسح ََلَئَق َبُقدح اْلَح
ن حَيا َخلحَقُه َو  َسادَ  َكَن الدُّ َشُفوا َْلُمح َعنح َغطَائََها َإََل  بَ َعثَ الحُعَظَماَء َِبُوَدَه َو ُهَو الهَذي َأسح نحَس ُرُسَلُه لََيكح نَ  َو اْلحَ  وَ  اْلَح

ثَاَْلَا َو  رَبُوا َْلُمح أَمح ُروُهمح َمنح َضرهائََها َو لََيضح ُجُموا َعَليحَهمح ِبُعحَتََبٍ َمنح  لَيُ َبصَ ُروُهمح لَُيَحذَ  َها َو  َتَصرُّفَ ُعُيوَِبَا َو لَي َهح َمَصاحَ 
َقاَمَها  ُهمح َو الحُعَصاَة َمنح َجنهٍة َو ََنٍر َو   أََعده َو َحََلَْلَا َو َحرَاَمَها َو َما َأسح َو َهَواٍن َأْححَُدُه َإََل  َكرَاَمةٍ اّلِلهُ لَلحُمَطيَعَْي َمن ح

َمَد َإََل َخلحَقَه  َتحح َسَه َكَما اسح ٍر َأَجًَل وَ َجَعَل َلُكلَ  َشيح  وَ نَ فح راً َو َلُكلَ  َقدح  . َكَتاِبً َلُكلَ  َأَجٍل   ٍء َقدح

 القرآن  فضل
ُة اّلِلهَ َعَلى َخلحَقَه َأَخَذ َعَليحَه  آَمرٌ  فَالحُقرحآنُ  : منها َو ارحَِتََن َعَليحَهمح أَن حُفَسُهمح  َميثَاقَ ُهمح َزاَجٌر َو َصاَمٌت ََنَطٌق ُحجه

َمَل  َلحقَ َو َقدح فَ رََغ َإََل   عليه وآله () صلى هللاَديَنُه َو قَ َبَض نََبيهُه  بَهَ َأَُته نُورَُه َو َأكح َُدى بََه فَ َعظَ ُموا َمنحُه ُسبحَحاَنُه  اْلح َكاَم اْلح َمنح َأحح
َسَه فََإنههُ  َعظهمَ َما   َمنح نَ فح
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ُكح َعنحُكمح َشيحئًا َمنح َديَنَه َو َلَح  َُيحفَ  َلَح  آيًَة َُمحَكَمًة تَ زحُجُر َعنحُه َأوح  وَ َشيحئًا َرَضَيُه أَوح َكرََهُه َإَله َو َجَعَل َلُه َعَلمًا َِبَدًَي  َيَتح
ُعو َإلَيحَه َفَرَضاُه َفيَما  ٍء َسَخطَُه َعَلى َمنح َعنحُكمح َبَشيح  يَ رحَضىنهُه َلنح َواَحٌد َو َسَخطُُه َفيَما بََقَي َواَحٌد َو اعحَلُموا أَ  بََقيَ َتدح

َلُكمح َو َلنح  َخطَ َكاَن قَ ب ح َا َعَليحُكمح َبَشيح  َيسح َلُكمح َو َإُنه ٍل َقدح  َتَسْيُونَ ٍء َرَضَيُه َمهنح َكاَن قَ ب ح َع قَ وح ٍ َو تَ َتَكلهُموَن بََرجح ِف أَثٍَر َبْيَ 
َر . َعَلىَلُكمح َقدح َكَفاُكمح َمُئونََة ُدن حَياُكمح َو َحثهُكمح َمنح قَ بح  الر ََجالُ قَاَلُه  َر َو افحََتََض َمنح أَلحَسَنَتُكُم الذ َكح  الشُّكح

 بالتقوى  الوصية
تَ َهى َرَضاُه َو َحاَجَتُه َمنح  أَوحَصاُكمح  وَ   بََيَدهَ َبَعيحَنَه َو نَ َواَصيُكمح َفات هُقوا اّلِلهَ الهَذي أَن حُتمح  َخلحَقهَ َِبلت هقحَوى َو َجَعَلَها ُمن ح

َررحُُتح َعَلَمُه َو َإنح  ُتمح َو تَ َقلُُّبُكمح ِف قَ بحَضَتَه َإنح َأسح َقطُوَن َحق ًا   أَعحَلن ح َل َبَذَلَك َحَفظًَة َكرَامًا ََل ُيسح ََل يُ ثحَبُتوَن  وَ َكتَ َبُه َقدح وَكه
ُه َفيَما  َلهُ  َُيحَعلح َِبَطًَل َو اعحَلُموا أَنهُه َمنح يَ تهَق اّلِلهَ  ت ََهتح َُمحَرجاً َمَن الحَفَْتَ َو نُوراً َمَن الظَُّلَم َو َُيَلَ دح ُسُه َو يُ نحزَلحُه َمنحزََل  اشح نَ فح

َسَه َظلَُّها َعرحُشُه َو نُوُرَها َِبحَجُتُه َو ُزوهاُرَها  اصحطَنَ َعَهاالحَكرَاَمَة َعنحَدُه ِف َداٍر  َو ُرفَ َقاُؤَها ُرُسُلُه فَ َباَدُروا الحَمَعاَد  َمََلَئَكُتهُ لَنَ فح
َجالَ َو َساَبُقوا  ََمُل َو  اْلح َقَطَع َِبَُم اْلح ُهمح َِبُب الت هوحبََة فَ َقدح  يَ رحَهَقُهمُ فََإنه النهاَس يُوَشُك َأنح يَ ن ح ََجُل َو ُيَسده َعن ح ُتمح اْلح َبحح  َأصح

َعَة  َلُكمح ِف َمثحَل َما َسَأَل َإلَيحَه الرهجح  أَن حُتمح بَ ُنو َسَبيٍل َعَلى َسَفٍر َمنح َدارٍ  وَ َمنح َكاَن قَ ب ح
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َها  لَيحَستح  َلحَد الرهَقيَق َصَبحٌ َعَلى النهاَر  َْلََذاَها َِبلزهاَد َو اعحَلُموا أَنهُه لَيحَس َو أَُمرحُُتح َفي َِبََلرحََتَالَ َبَدارَُكمح َو َقدح أُوَذن حُتمح َمن ح اْلح
ن حَيا َأ فَ َرأَي حُتمح  َفَإنهُكمح فَارحَْحُوا نُ ُفوَسُكمح  َميَه َو َأَحدَُكمح َمَن الشهوحَكَة ُتَصيُبُه َو الحَعث حَرَة تُدح  َجزَعَ َقدح َجرهب حُتُموَها ِف َمَصاَئَب الدُّ

َ َمنح ََنٍر  الرهمحَضاءَ  َ طَابَ َقْيح ُتمح َأنه َماَلكاً َإَذا َغَضَب  َضَجيعَ َُتحرَقُُه َفَكيحَف َإَذا َكاَن َبْيح  َعَلىَحَجٍر َو َقرَيَن َشيحطَاٍن أَ َعَلمح
َ أَب حوَ  تَ َوث هَبتح َو َإَذا َزَجَرَها  هَ النهاَر َحطََم بَ عحُضَها بَ عحضًا َلَغَضبَ  رَتََه أَي َُّها الحيَ َفُن َبْيح الهَذي َقدح َْلََزُه  الحَكَبْيُ اَِبَا َجَزعًا َمنح َزجح
ََواَمُع َحَّته  َأطحَواقُ الحَقَتُْي َكيحَف أَنحَت َإَذا الحَتَحَمتح  َعحَناَق َو َنَشَبَت اْلح ُْلُوَم السهَواَعَد َفاّلِلهَ اّلِلهَ  َأَكَلتح النهاَر َبَعظَاَم اْلح

َحَة قَ بحَل الضَ يَق  َساَلُمونَ  الحَعَباَد َو أَن حُتمح َمعحَشرَ  َم َو ِف الحُفسح َة قَ بحَل السُّقح َعوحاِف الصَ حه ِف َفَكاَك رَقَاَبُكمح َمنح قَ بحَل َأنح  فَاسح
َهُرواتُ غحَلَق َرَهائَنُ َها  تَ عحَمُلوا أَقحَداَمُكمح  َأسح َمُروا بُُطوَنُكمح َو اسح َسادَُكمح  وَ  ُعُيوَنُكمح َو َأضح َواَلُكمح َو ُخُذوا َمنح َأجح أَنحَفُقوا أَمح

َها فَ َقدح قَاَل اّلِلهُ ُسبحَحانَُه  أَن حُفَسُكمح َفُجوُدوا َِبَا َعَلى  تَ نحُصُروا اّلِلهَ يَ نحُصرحُكمح َو يُ ثَ بَ تح أَقحداَمُكمح َو  َإنح َو ََل تَ بحَخُلوا َِبَا َعن ح
ت َنحَصرحُكمح  َلهُ يُ قحَرُض اّلِلهَ قَ رحضاً َحَسناً فَ ُيضاَعَفُه َلُه َو َمنح َذا الهَذي  تَ َعاََل قَاَل  ٌر َكَرٌْي فَ َلمح َيسح  َأجح
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ُكمح َمنح ُقلٍ   َمنح  تَ قحَرضح تَ نحصَ ُذلٍ  َو َلَح َيسح َرحَض َو ُهَو الحَعزَيُز  رَُكمح اسح َكيمُ َو َلُه ُجُنوُد السهَماَواَت َو اْلح َرَضُكمح َو  اْلَح تَ قح َو اسح
َرحَض َو  ُلوَُكمح أَيُُّكمح  ُهوَ َلُه َخَزاَئُن السهَماَواَت َو اْلح َا أَرَاَد َأنح يَ ب ح َميُد َو َإُنه َسنُ الحَغَِنُّ اْلَح َماَلُكمح َعَمًَل فَ َباَدُروا َِبَعح  َأحح

َرَم  ِف َتُكونُوا َمَع َجْيَاَن اّلِلهَ  َاَعُهمح َدارََه رَاَفَق َِبَمح ُرُسَلُه َو أََزاَرُهمح َمََلَئَكَتُه َو َأكح َمَع َحَسيَس ََنٍر أَبَداً َو َصاَن  َأَسح َأنح َتسح
َساَدُهمح َأنح  ُل اّلِلهَ يُ ؤحتَيهَ  تَ لحَقىَأجح َمُعوَن َو اّلِلهُ  اّلِلهُ َمنح َيشاُء َو  ُلُغوِبً َو َنَصباً ذَلَك َفضح َل الحَعَظيَم أَُقوُل َما َتسح ُذو الحَفضح

َتعانُ  بُ َنا َو نَعحَم  الحُمسح  . الحوََكيلُ َعَلى نَ فحَسي َو أَن حُفَسُكمح َو ُهَو َحسح

له ) عليه السالم ( ق اله للبرج بن مسهر الطائي و قد ق ال له بحيث يسمعه    كالممن    و  -184
"  ال"  و كان من الخوارج : ،حكم إال ّلله

قُّ َفُكنحَت َفيَه  قَ َبَحكَ  اسحُكتح  ُصَك َخَفي ًا َصوحُتَك َحَّته َإَذا نَ َعَر  َضَئيًَل اّلِلهُ ََي أَث حَرُم فَ َواّلِلهَ َلَقدح َظَهَر اْلَح َشخح
َت   قَ رحَن الحَماَعَز . ُْنُومَ الحَباَطُل َْنَمح
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له ) عليه السالم ( يحمد اّلله فيها و يثني على رسوله و يصف خلق ا من    خطبةمن    و  -185
 الحيوان :

 اّلله تعالى  حمد
دُ  َمح َواَهُد َو ََل ََتحوَيَه الحمَ  ّلِلَهَ  اْلح رَُكُه الشه الَ  َعَلى  ََل َشاَهُد َو الهَذي ََل تُدح َواتَُر الده تَ َراُه الن هَواَظُر َو ََل ََتحُجُبُه السه

َتَباَهَهمح َِبُُدوَث َخلحَقَه َو َِبُُدوَث َخلحَقَه َعَلى ُوُجوَدَه َو  َقَدَمهَ   ارحتَ َفعَ َعَلى َأنح ََل َشَبَه َلُه الهَذي َصَدَق ِف َميَعاَدَه َو  َِبشح
َط ِف َخلحَقَه َو َعَدَل َعنح ظُلحَم َعبَ  َياَء َعَلى أََزلَيهَتَه  َعَليحَهمح اَدَه َو قَاَم َِبلحَقسح َشح َهٌد َِبُُدوَث اْلح َتشح َمَه ُمسح ِبَا َوََسََها  وَ ِف ُحكح

َطرهَها  رَتََه َو ِبَا اضح َز َعَلى ُقدح َو قَائٌَم ََل َبَعَمٍد  َِبََمدٍ ََل َبَعَدٍد َو َدائٌَم ََل َمَن الحَفَناَء َعَلى َدَواَمَه َواَحٌد  َإلَيحهَ بََه َمَن الحَعجح
َذحَهاُن ََل ِبَُشاَعَرٍة َو  َهدُ تَ تَ َلقهاُه اْلح َوحَهاُم َبلح  َتشح َها َو  ََتَلهىَلُه الحَمَراَئي ََل ِبَُحاَضَرٍة َلَح َتَُطح َبَه اْلح تَ َنَع َمن ح َْلَا َِبَا َو َِبَا امح

َها َحاَكَمهَ  َتحُه ََتحَسيمًا َو ََل   َبَذيا لَيحَس َإلَي ح َعظٍَم تَ َناَهتح بََه الحَغاََيُت فَ َعظهَمتحُه  َبَذيَكََبٍ امحَتدهتح َبَه النَ َهاََيُت َفَكَبه
 َو َعظَُم ُسلحطَاَنً . َشأحَنً ََتحَسيداً َبلح َكَُبَ 

 األعظم  الرسول
َهدُ  وَ   ) صلى هللا عليه وآله ( الرهَضيُّ  الصهَفيُّ َو أََميُنُه َأنه َمَُمهداً َعبحُدُه َو َرُسولُهُ  َأشح
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َهَج فَ بَ لهَغ الر ََسا َإيَضاحَ َبُوُجوَب اْلحَُجَج َو ُظُهوَر الحَفَلَج َو  أَرحَسَلهُ  ةَ َلَة َصاَدعًا َِبَا َو َْحََل َعَلى الحَمن ح َها  الحَمَحجه َداَلًّ َعَلي ح
َتَداَء َو َمَناَر  َياءَ َو أَقَاَم أَعحََلَم اََلهح ميَاَن  الضَ  ََلَم َمَتيَنًة َو ُعَرى اْلحَ َراَس اْلحَسح  . َوثَيَقةً َو َجَعَل أَمح

 في صفة خلق أصناف من الحيوان  منها
ُروا ِف عَ  َلوح  وَ  رََة َو َجَسيَم النَ عحَمَة َلَرَجُعوا َإََل َفكه َرَيَق َو َلَكَن الحُقُلوُب َعَليَلٌة  الطهرَيقَ َظيَم الحُقدح َو َخاُفوا َعَذاَب اْلح

ُخوَلٌة َأ ََل يَ نحظُُروَن َإََل َصَغَْي َما َخَلَق َكيحَف  الحَبَصائَرُ َو  َكمَ َمدح َع َو الحَبَصَر َخلحَقُه َو أَت حَقَن تَ رحَكيَبُه َو ف َ  َأحح  وَ َلَق َلُه السهمح
َلَة ِف َصَغَر  َظ الحَبَصَر َو  ُجثهَتَهاَسوهى َلُه الحَعظحَم َو الحَبَشَر انحظُُروا َإََل النهمح َئَتَها ََل َتَكاُد تُ َناُل بََلحح َرَك  ََل َو َلطَاَفَة َهي ح َتدح ِبُسح

تَ َقر ََها  رَزحَقَهاتح َعَلى الحَفَكَر َكيحَف َدبهتح َعَلى أَرحَضَها َو ُصبه  َها ِف ُمسح رََها َو تَُعدُّ َبهَة َإََل ُجحح ُقُل اْلح ِف َحر ََها  ََتحَمعُ تَ ن ح
ُفوٌل  نُ  َُيحرَُمَهاَمرحُزوَقٌة َبوَفحَقَها ََل يُ غحَفُلَها الحَمنهاُن َو ََل  بَرَزحَقَهاَلََبحَدَها َو ِف َورحَدَها َلَصَدرََها َمكح َيه َو َلوح ِف الصهَفا  الده

َاَمَس  َجَر اْلح َلَها َو َما ِف  وَ الحَياَبَس َو اْلَح َلَها ِف ُعلحوََها َو ُسفح وحفَ َلوح َفكهرحَت ِف ََمَارَي َأكح َمنح َشرَاَسيَف َبطحَنَها َو  اْلَح
َفَها تَ َعبًا َلَقَضيحَت َمنح َخلحَقَها َعَجبًا وَ  أُُذََّنَاَما ِف الرهأحَس َمنح َعيحَنَها َو  الهَذي أَقَاَمَها َعَلى  فَ تَ َعاََل  َلَقيَت َمنح َوصح

ُه ِف َفطحَرَِتَا فَاَطرٌ  َلَح قَ َوائََمَها َو بَ َناَها َعَلى َدَعائََمَها  رَكح  َيشح
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ََلَلُة َإَله  ِف َلَح يَُعنحُه َعَلى َخلحَقَها َقاَدٌر َو َلوح َضَربحَت  وَ  ُلَغ َغاََيتََه َما َدلهتحَك الده رََك لَتَ ب ح َلَة  َعَلىَمَذاَهَب َفكح َأنه فَاَطَر النهمح
َلَة َلَدَقيَق تَ فحَصيَل   َتََلَف ُكلَ  حَ َشيح  ُكل َ ُهَو فَاَطُر النهخح ََليُل َو اللهَطيُف ٍء َو َغاَمَض اخح ََفيُف  وَ يٍ  َو َما اْلح الثهَقيُل َو اْلح

 . َسَواءٌ َإَله  َخلحَقهَ َو الحَقَويُّ َو الضهَعيُف ِف 

 السماء و الكون  خلقة
ََواُء َو الر َََيُح َو الحَماُء فَانحظُرح َإََل  َكَذَلكَ   وَ  سَ السهَماُء َو اْلح َت َو الشهَجَر َو الحَماَء َو َو الحَقَمَر َو الن هَبا الشهمح

َجَر َو  َتََلفَ اْلَح َر َهَذَه الحَبَحاَر َو   اخح ََباَل َو طُوَل َهَذَه الحَقََلَل َو تَ َفرَُّق َهَذَه  َكث حَرةَ َهَذا اللهيحَل َو الن هَهاَر َو تَ َفجُّ َهَذَه اْلح
َتَلَفاَت فَالحَويحُل َلَمنح أَ  اللَُّغاتَ  َلحُسَن الحُمخح رَ نحَكَر َو اْلح ُمح َكالن هَباَت َما َْلُمح  الحُمَقدَ  َو َل  زَارَعٌ َو َجَحَد الحُمَدب ََر َزَعُموا َأَّنه

ٍة  َتََلَف ُصَورََهمح َصاَنٌع َو َلَح يَ لحَجُئوا َإََل ُحجه َعوحا َو َهلح َيُكوُن بََناٌء َمنح  َفيَماََلخح ٍن َأوح ِبَ  َغْيحَ ادهَعوحا َو ََل ََتحَقيٍق َلَما أَوح
 َجَنايٌَة َمنح َغْيحَ َجاٍن .

 الجرادة  خلقة
َ َْححرَاَويحَن  َإنح  وَ  َرَاَدَة َإذح َخَلَق َْلَا َعي حَنْيح َع  وَ َشئحَت قُ لحَت ِف اْلح رَاَويحَن َو َجَعَل َْلَا السهمح َ َقمح رََج َْلَا َحَدقَ َتْيح َأسح

ََفيه  سه الحَقَويه َو فَ َتَح َْلَا الحَفَم السهَويه َو َجعَ  وَ اْلح َ َل َْلَا اْلَح َبُض يَ رحَهبُ َها  ََنَبْيح َ َِبََما تَ قح َرُض َو َمنحَجَلْيح ِف  الزُّرهاعُ َِبََما تَ قح
َا َتَطيُعوَن َذِبه  َزرحَعَهمح َو ََل َيسح
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َرحَث  وَ  َعَهمح َحَّته تَرََد اْلح َلُبوا ِبَمح َتَدقهًة فَ ت ََباَرَك  ُيَكوَ نُ نَ َزَواَِتَا َو تَ قحَضَي َمنحُه َشَهَواَِتَا َو َخلحُقَها ُكلُُّه ََل  ِف َلوح َأجح َبعاً ُمسح َإصح
ُجُد َلُه  َرحَض َطوحعاً  َمنح اّلِلهُ الهَذي َيسح اً  ِف السهماواَت َو اْلح هاً َو يُ لحَقي َإلَيحَه َِبلطهاَعَة َسلحمًا  وَ َو َكرحهاً َو يُ َعفَ ُر َلُه َخد  َوجح

َصى  الحَقَيادَ َو َضعحفاً َو يُ عحَطي َلُه  رََه َأحح فاً فَالطهْيحُ ُمَسخهرٌَة َْلَمح َبًة َو َخوح َها َو الن هَفَس َو أَرحَسى قَ َواَئَمَها  َعَددَ َرهح الر َيَش َمن ح
َناَسَها فَ َهَذا ُغَراٌب َو  الحيَ َبسَ النهَدى َو  َعَلى َصى َأجح َر أَق حَواَِتَا َو َأحح ُعَقاٌب َو َهَذا َْحَاٌم َو َهَذا نَ َعاٌم َدَعا ُكله  َهَذاَو َقده

َه  َطَل   وَ طَائٍَر َِبَسَح رََج َو َعده  َدمَيََهاَكَفَل َلُه بَرَزحَقَه َو أَنحَشَأ السهَحاَب الثَ َقاَل فََأهح َرحَض بَ عحَد ُجُفوَفَها َو َأخح َد َقَسَمَها فَ َبله اْلح
تَ َها  بَ عحَد ُجُدوَِبَا . نَ ب ح

له ) عليه السالم ( في التوحيد و تجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما ال    خطبةمن    و  -186
 :  خطبةتجمعه  

َدهُ  َما هُ ُه َو ََل َمنح َكي هَفُه َو ََل َحَقيَقَتُه َأَصاَب َمنح َمث هلَ  َوحه َعََن َمنح َشب هَهُه َو ََل َصَمَدُه َمنح َأَشاَر َإلَيحَه َو  َإَيه
ُنوٌع َو ُكلُّ َقائٍَم ِف َسَواُه   تَ َوَههَهُ  َسَه َمصح رٍَة  َمعحُلولٌ ُكلُّ َمعحُروٍف بَنَ فح َل َفكح ٌر ََل َِبَوح َطرَاَب آَلٍة ُمَقدَ  ََل  َغَِنٌّ فَاَعٌل ََل َِبضح

َتَفادَ  قَاُت َو ََل َِبسح َوح َحُبُه اْلح  ٍة ََل َتصح
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َوحقَاَت َكوحنُُه َو  تَ رحَفُدهُ  ََدَواُت َسَبَق اْلح َعْيَهَ  الحَعَدمَ اْلح َعَر َلُه َو  َأنح الحَمَشاَعَر ُعَرَف  ُوُجوُدُه َو اََلبحَتَداَء أََزُلُه بََتشح ََل َمشح
ُُموَر ُعَرَف َأنح ََل  َ اْلح َياَء ُعَرَف َأنح ََل َقرَيَن َلُه  َضده ِبَُضادهتََه َبْيح َشح َ اْلح النُّوَر َِبلظُّلحَمَة َو الحُوُضوَح  َضاده َلُه َو ِبَُقارَنََتَه َبْيح

ُُموَد  َمَة َو اْلح َ ُمتَ َعاَدََيَِتَا  لَ َِبلحبَ لَ َِبلحبُ هح َُروَر َِبلصهَرَد ُمَؤلَ ٌف َبْيح َ ُمتَ َباَعَداَِتَا ُمَفرَ ٌق  ُمَقارَنٌ َو اْلح َ ُمتَ َبايََناَِتَا ُمَقرَ ٌب َبْيح َبْيح
 َ َمُل ِبَدٍ  َو ََل ُُيحَسُب َبَعدٍ  َو  َبْيح َاُمَتَدانََياَِتَا ََل ُيشح ََدَواُت أَن حُفَسهَ  َإُنه ََلُت َإََل ََتُدُّ اْلح َها ُمنحُذ  َنظَائَرََهاا َو ُتَشُْي اْلح َمنَ َعت ح

ََزلَيهَة َو  َها َقُد اْلح َمَة َو َْحَت ح َهاالحَقدح َمَلَة َِبَا ََتَلهى َصانَُعَها لَلحُعُقوَل َو  َجن هب َت ح تَ َنَع َعنح َنظََر الحُعُيوَن َو ََل َُيحَري  َِبَاَلوحََل التهكح امح
رََكةُ وُن َو َعَليحَه السُّكُ  رَاُه َو يَ ُعوُد َفيَه َما  اْلَح َدثَُه َإذاً  ُهوَ َو َكيحَف َُيحرَي َعَليحَه َما ُهَو َأجح أَبحَداُه َو َُيحُدُث َفيَه َما ُهَو َأحح
ََزَل َمعحَناُه َو  َذاتُهُ لَتَ َفاَوَتتح  ت ََنَع َمَن اْلح ُهُه َو ََلمح  َلزََمهُ ذح ُوَجَد َلُه أََماٌم َو ََللحَتَمَس التهَماَم َإذح َلُه َورَاٌء إَ  َلَكانَ َو لََتَجزهَأ ُكن ح

ُنوَع َفيَه َو  ُلوًَل َعَليحَه َو َخرََج  لََتَحوهلَ الن ُّقحَصاُن َو َإذاً َلَقاَمتح آيَُة الحَمصح َتَناَع َمنح َأنح  َبُسلحطَانَ َدلَيًَل بَ عحَد َأنح َكاَن َمدح اََلمح
ََه يُ َؤث ََر َفيَه َما يُ َؤث َ  ُُفوُل َلَح  الهَذيُر ِف َغْيح فَ َيُكوَن َموحُلودًا َو َلَح يُوَلدح فَ َيَصَْي  يََلدح ََل َُيُوُل َو ََل يَ ُزوُل َو ََل َُيُوُز َعَليحَه اْلح

َب حَناءَ  اَّتَ َاذَ ََمحُدوداً َجله َعَن   اْلح
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َوحَهامُ َطُهَر َعنح ُمََلَمَسَة النَ َساَء ََل تَ َنالُُه  وَ  ُُه الحَفَطُن فَ ُتَصو َرَُه َو ََل  اْلح رَُه َو ََل تَ تَ َوَهه رَُكهُ فَ تُ َقدَ  ُه َو َل  تُدح ََواسُّ فَ ُتَحسه اْلح
َيحَدي فَ َتَمسهُه َو  َواَل َو ََل تُ بحَليَه يَ تَ غَ  ََل تَ لحَمُسُه اْلح َحح ُل ِف اْلح ُُه الضَ َياُء َو  اللهَياِل ْيهُ َِبَاٍل َو ََل يَ ت ََبده ُم َو ََل يُ َغْيَ  ََيه َو اْلح

َعحَضاَء َو َبَشيح  يُوَصفُ الظهََلُم َو ََل  ََوارََح َو اْلح زَاَء َو ََل َِبْلح َجح َعحرَاَض َو  ََل ٍء َمَن اْلح َيهَة َو َبَعَرٍض َمَن اْلح ََل َِبلحَغْيح
َب حَعاَض َو ََل  َياَء ََتحوَيَه فَ ُتَقلهُه أَوح ُِتحوَيَُه أَوح َأنه َشيحئاً  َأنه َلُه َحدٌّ َو ََل ََّنَايٌَة َو ََل انحَقطَاٌع َو ََل َغايٌَة َو ََل  يُ َقالُ اْلح َشح اْلح

يَ  َُيحَمُلهُ  َشح َلُه لَيحَس ِف اْلح َمُع ََل  ََل اَء َبَواَلٍج َو فَ ُيَميَلُه أَوح يُ َعدَ  َها َِبَارٍَج َُيحَبُ ََل بََلَساٍن َو َْلََواٍت َو َيسح َو  ِبُُروقٍ َعن ح
َمُر ُيَُبُّ َو يَ رحَضى َمنح َغْيحَ رَقهٍة َو يُ بحَغُض  وَ أََدَواٍت يَ ُقوُل َو ََل يَ لحَفُظ َو َُيحَفُظ َو ََل يَ َتَحفهُظ  ُب يَ غحضَ  وَ يُرَيُد َو ََل ُيضح

نَُه ُكنح  َا َكََلُمُه  فَ َيُكونُ َمنح َغْيحَ َمَشقهٍة يَ ُقوُل َلَمنح أََراَد َكوح َمُع َو َإُنه َفعحٌل َمنحُه  ُسبحَحانَهُ ََل َبَصوحٍت يَ قحرَُع َو ََل بََنَداٍء ُيسح
رََي َعَليحَه  بَ عحدَ َكاَن َإَْلاً ََثنَياً ََل يُ َقاُل َكاَن َو َلوح َكاَن َقَدمياً لَ  َكائَناً أَنحَشأَُه َو َمث هَلُه َلَح َيُكنح َمنح قَ بحَل َذَلَك   َأنح َلَح َيُكنح فَ َتجح

َدََثُت َو ََل  َتَوَي  َيُكونُ الصَ َفاُت الحُمحح ٌل فَ َيسح َها َفضح ٌل َو ََل َلُه َعَلي ح َنُه َفصح نَ َها َو بَ ي ح ُنوُع َو يَ َتَكاَفَأ  الصهاَنعُ بَ ي ح َو الحَمصح
َتدَُع وَ  ََلَئقَ الحَبَديُع َخَلَق  الحُمب ح َتَعنح َعَلى  اْلَح ََه َو َلَح َيسح ِبَََحٍد َمنح َخلحَقَه َو أَنحَشَأ  َخلحَقَهاَعَلى َغْيحَ َمثَاٍل َخََل َمنح َغْيح

َسَكَها َمنح  َرحَض فََأمح َتَغاٍل َو أَرحَساَها َعَلى َغْيحَ قَ رَاٍر َو أَقَاَمَها َبَغْيحَ  َغْيحَ اْلح  قَ َواَئمَ اشح
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ََودَ َرفَ َعَها َبَغْيحَ َدَعائََم َو َحصهنَ َها َمَن  وَ  ََتَدَها َو ضَ  أَرحَسىَو اََلعحوََجاَج َو َمنَ َعَها َمَن الت هَهاُفَت َو اََلنحَفَراَج  اْلح َرَب أَوح
تَ َفاَض ُعُيوََّنَا َو َخده  َداَدَها َو اسح َديَ تَ َهاَأسح َها َبُسلحطَانََه َو  الظهاَهرُ فَ َلمح يََهنح َما بَ َناُه َو ََل َضُعَف َما قَ وهاُه ُهَو  َأوح َعَلي ح

َها َِبَََلَلَه ءٍ َو َمعحرَفََتَه َو الحَعاِل َعَلى ُكلَ  َشيح  َبَعلحَمهَ َعَظَمَتَه َو ُهَو الحَباَطُن َْلَا  َها طََلَبُه َو َعزهتََه ََل يُ عحَجزُُه َشيح  وَ  َمن ح ٌء َمن ح
َبَقُه َو ََل َُيحَتاُج  فَ يَ غحَلَبهُ ََل مَيحَتَنُع َعَليحَه  َها فَ َيسح َياُء َلُه َو َذلهتح  َإََل َو ََل يَ ُفوتُُه السهرَيُع َمن ح َشح َذي َماٍل َفَْيحزَُقُه َخَضَعَت اْلح

َتكَ  ََرَب َمنح ُسلحطَانََه َإََل  يَنةً ُمسح َتَطيُع اْلح َهَ َلَعَظَمَتَه ََل َتسح َعَه َو َضر ََه َو ََل ُكفح  َغْيح َتَنَع َمنح نَ فح َو ََل َنَظَْي  فَ ُيَكاَفَئهُ َء َلُه فَ َتمح
َِن َْلَا بَ عحَد  ن حَياُقوَدَها َو لَيحَس فَ َناُء َحَّته َيَصَْي َموحُجوُدَها َكَمفح  ُوُجوَدَهاَلُه فَ ُيَساوَيَُه ُهَو الحُمفح بَ عحَد ابحَتَداَعَها َِبَعحَجَب  الدُّ

َتَاَعَها  ََها َو َِبَاَئَمَها   وَ َمنح إَنحَشائََها َو اخح يُع َحيَ َواََّنَا َمنح َطْيح َتَمَع َجََ َما َكاَن َمنح ُمَراَحَها َو َساَئَمَها َو  وَ َكيحَف َو َلَو اجح
َناَخَها وَ  َناَف َأسح َناَسَها َأصح َداَث  َأجح َياَسَها َعَلى َإحح َداثََها َو ََل َعَرَفتح  بَ ُعوَضةٍ َو ُمتَ بَ لَ َدَة أََُمََها َو َأكح َما َقَدَرتح َعَلى َإحح

َبيُل  تح َو َرَجَعتح َخاَسَئًة قُ َواَها َو تَ َناهَ  َعَجَزتح َإَُياَدَها َو لََتَحْيهَتح ُعُقوُْلَا ِف َعلحَم َذَلَك َو ََتَهتح َو  َإََل َكيحَف السه
َاَحَسْيًَة َعارََفًة  َعَنًة  ِبَََّنه َز َعنح َإنحَشاَئَها ُمذح ُهوَرٌة ُمَقرهًة َِبلحَعجح  َعنح َإف حَنائََها َِبلضهعحفَ َمقح
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ن حَيانه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه يَ ُعوُد بَ عحَد فَ َناَء إَ  وَ  َدُه ََل َشيح  الدُّ َيُكوُن بَ عحَد فَ َنائََها َبََل  َكَذَلكَ َء َمَعُه َكَما َكاَن قَ بحَل ابحَتَدائََها  َوحح
قَا ََل َوقحٍت َو ََل َمَكاٍن َو ََل َحٍْي َو  َوح َجاُل َو اْلح َو السهاَعاُت َفََل  السَ ُنونَ ُت َو زَاَلَت َزَماٍن ُعَدَمتح َعنحَد َذَلَك اْلح

َها َكاَن  الهَذيَء َإَله اّلِلهُ الحواَحُد الحَقههاُر َشيح  َرٍة َمن ح ُُموَر َبََل ُقدح يَع اْلح َها َكاَن  ابحَتَداءُ َإلَيحَه َمَصُْي َجََ َتَناٍع َمن ح َخلحَقَها َو َبَغْيحَ امح
َتَناَع َلَداَم بَ َقاُؤَها َلَح يَ َتَكاَءدحُه ُصنحُع َعَلى  َقَدَرتح فَ َناُؤَها َو َلوح  َها َخلحُق َما َخَلَقُه  ءٍ َشيح اََلمح ُه َمن ح َها َإذح َصنَ َعُه َو َلَح يَ ُؤدح َمن ح

َديَد ُسلحطَاٍن َو ََل َْلَوحٍف َمنح  بَ َرأَهُ َو  َا لََتشح َتَعانََة ِبََ  َزَوالٍ َو َلَح ُيَكوَ َّنح َصاٍن َو ََل َلََلسح ا َعَلى نَدٍ  ُمَكاثٍَر َو ََل َو نُ قح
َتَازَ  َشٍة َكاَنتح  ُملحَكهَ َِبَا َمنح َضدٍ  ُمثَاَوٍر َو ََل َلََلزحَدََيَد َِبَا ِف  َلََلحح َفَأَراَد  َمنحهُ َو ََل َلُمَكاثَ َرَة َشرَيٍك ِف َشرحَكَه َو ََل َلَوحح

َنيَها بَ عح  َها ُُثه ُهَو يُ فح َتأحَنَس َإلَي ح وَيَنَهاَد َأنح َيسح َبْيََها َو  َتكح رَيَفَها َو َتدح َلرَاَحٍة َواَصَلٍة َإلَيحَه َو ََل  ََل ََل َلَسَأٍم َدَخَل َعَليحَه ِف َتصح
َها َعَليحَه ََل لََثَقَل َشيح  ُعَوُه َإََل ُسرحَعَة َإف حَنائََها َو َلَكنهُه  مُيَلُّهُ ٍء َمن ح رََه َدب ه  ُسبحَحانَهُ طُوُل بَ َقائََها فَ َيدح َسَكَها َِبَمح َرَها بَُلطحَفَه َو أَمح
رَتَهَ َو أَت حَقنَ َها  َهاُُثه يَُعيُدَها بَ عحَد الحَفَناَء َمنح َغْيحَ َحاَجٍة َمنحُه  َبُقدح َتَعانٍَة َبَشيح  َإلَي ح َها َو ََل ََلنحَصَراٍف َو ََل اسح َها َعَلي ح  َمنح ٍء َمن ح

َناسٍ  َتئ ح َشٍة َإََل َحاَل اسح ٍل َو َعًمى  َحاَل َوحح  َحالَ  َإََل َو ََل َمنح َحاَل َجهح
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ٍر َو َحاَجٍة َإََل  َعلحمٍ  رٍَة .َو َكث حرٍَة َو ََل َمنح ُذلٍ  َو َضَعٍة َإََل  َغًَن َو الحَتَماٍس َو ََل َمنح فَ قح   َعزٍ  َو ُقدح

 له ) عليه السالم ( و هي في ذكر المالحم :  خطبةمن    و  -187
َاُؤُهمح ِف السهَماَء َمعحُروَفٌة َو  ِبََِب  َأََل  ٍة َأَسح َِبَر  ِف َو أُمَ ي ُهمح َمنح َعده َرحَض ََمحُهوَلٌة َأََل فَ تَ َوق هُعوا َما َيُكوُن َمنح َإدح اْلح

َتعحَماَل َصَغارَُكمح َذاَك َحيحُث َو انح  أُُمورَُكمح  رحَهَم َمنح  َتُكونُ َقطَاَع ُوَصَلُكمح َو اسح َوَن َمَن الدَ  َمَن أَهح َضرحبَُة السهيحَف َعَلى الحُمؤح
راً َمَن الحُمعحَطي َذاَك  َحلَ هَ  َكُروَن َمنح َغْيحَ َشرَاٍب بَ  َحيحثُ َذاَك َحيحُث َيُكوُن الحُمعحَطى أَعحظََم َأجح لح َمَن النَ عحَمَة َو النهَعيَم َتسح
َراٍج َذاَك  ََتحَلُفونَ َو  َذبُوَن َمنح َغْيحَ َإحح َطرَاٍر َو َتكح َعضهُكُم الحَبََلُء َكَما يَ َعضُّ الحَقَتُب َغاَرَب الحَبَعَْي َما  َإَذاَمنح َغْيحَ اضح

َث حَقاَل َمنح  أَلحُقوااُس َهَذا الحَعَناَء َو أَب حَعَد َهَذا الرهَجاَء أَي َُّها النه  َأطحَولَ  َزَمهَة الهَِت ََتحَمُل ُظُهوُرَها اْلح َو َل  أَيحَديُكمح َهَذَه اْلح
ُعوا َعَلى ُسلحطَاَنُكمح فَ َتُذمُّوا َغبه  بَ لحُتمح َمنح فَ وحَر ََنَر  َفَعاَلُكمح َتَصده تَ قح َتَحُموا َما اسح َنةَ َو ََل تَ قح َها َو َو أََميطُوا َعنح َسَننَ  الحَفت ح

َبيَل َْلَا  َد السه َلُم َفيَها َغْيحُ  فَ َقدح َخلُّوا َقصح َمُن َو َيسح َلُك ِف َْلََبَها الحُمؤح رَي يَ هح َلمَ َلَعمح  الحُمسح
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َا َنكُ  َإُنه َراَج ِف َمثََلي بَ ي ح َتَضي الظُّلحَمةَ مح َكَمَثَل السَ  َضُروا آَذاَن قُ ُلوَبُكمح  ُعواُء َبَه َمنح َوَْلََها فَاَسحَُعوا أَي َُّها النهاُس َو َيسح َو َأحح
َهُموا .  تَ فح

 له ) عليه السالم ( في الوصية بأمور :  خطبةمن    و  -188
 التقوى

َوى ا أَي َُّها أُوَصيُكمح  َو نَ عحَمائََه َعَليحُكمح َو َبََلئََه َلَديحُكمح َفَكمح  َإلَيحُكمح ّلِلهَ َو َكث حرََة َْححَدَه َعَلى آََلئََه النهاُس بَتَ قح
ُتمح َو َتَدارََكُكمح بََرْححٍَة أَعحَورحُُتح َلُه َفَسََتَُكمح َو  بََنعحَمةٍ َخصهُكمح  . تَ َعرهضح َهَلُكمح َذَه َفَأمح  َْلَخح

 الموت
َلَة َعنحُه َو َكيحَف بَ  أُوَصيُكمح  وَ  َر الحَموحَت َو َإقحََلَل الحَغفح َلُتُكمح ذَكح َعمها لَيحَس يُ غحَفُلُكمح َو َطَمُعُكمح َفيَمنح لَيحَس  َغفح

ُلوا َإََل  مُيحَهُلُكمح  ُتُموُهمح ْحَُ ُمح  ََنزََلَْي َغْيحَ رَاَكبَْي َو أُنحزَُلوا َفيَها َغْيحَ  قُ ُبورََهمح َفَكَفى َواَعظاً ِبَوحَتى َعايَ ن ح ن حَيا  َفَكَأَّنه َلَح َيُكونُوا لَلدُّ
َخَرَة َلَح  ت ََغُلوا ِبَا فَاَرُقوا َو  َكانُواَأوحطَُنوا َما   وَ َْلُمح َدارًا َأوحَحُشوا َما َكانُوا يُوَطُنوَن  تَ َزلح ُعمهارًا َو َكَأنه اْلح يُوَحُشوَن َو اشح

 ََل َأَضاُعوا َما َإلَيحَه ان حتَ َقُلوا 
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َتَطيُعوَن انحَتَقاًَل َو ََل ِف َحَسٍن  َعنح  َتَطيُعونَ قََبيٍح َيسح ُمح َو َوثَُقوا  َيسح ن حَيا فَ َغرهِتح ُهمح  َِبَاازحَدََيداً أََنُسوا َِبلدُّ  .َفَصَرَعت ح

 النف اد  سرعة
وا نََعَم اّلِلهَ  الهَِت اّلِلهُ َإََل َمَنازََلُكُم الهَِت أَُمرحُُتح َأنح تَ عحُمُروَها َو  َرَْحَُكمُ  َفَساَبُقوا َتَتمُّ َها َو اسح ُتمح َفيَها َو ُدَعيُتمح َإلَي ح َرَغب ح

رََع  َغداً فََإنه  َِبلصهَبحَ َعَلى طَاَعَتَه َو الحُمَجانَ َبَة َلَمعحَصَيَتهَ  َعَليحُكمح  َم َو َأسح رََع السهاَعاَت ِف الحيَ وح َم َقرَيٌب َما َأسح َمَن الحيَ وح
مَ  ََيه رََع  اْلح َنَة َو َأسح رََع الشُُّهوَر ِف السه َر َو َأسح  ِف الحُعُمَر . السَ َنْيَ ِف الشههح

 له ) عليه السالم ( في اإليمان و وجوب الهجرة :  كالممن    و  -189
 اإليمان  امأقس

ميَانَ  َفَمنَ  َتَقر اً ِف الحُقُلوَب َو َمنحُه َما  اْلحَ َ الحُقُلوَب َو الصُُّدوَر َإََل َأَجٍل َمعحُلوٍم  َيُكونُ َما َيُكوُن ََثبَتاً ُمسح َعَوارَيه َبْيح
 َذَلَك يَ َقُع َحدُّ الحََبَاَءَة . دَ َفَعنح َكاَنتح َلُكمح بَ رَاَءٌة َمنح َأَحٍد َفَقُفوُه َحَّته َُيحُضَرُه الحَموحُت   فََإَذا

 الهجرة  وجوب
َرةُ  وَ  جح َل  اْلَح َوهَل َما َكاَن ّلِلَهَ ِف َأهح َها اْلح َرحضَ َقائََمٌة َعَلى َحدَ   اْلح
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مهَة َو ُمعحَلَنَها ََل َمنح مُ  َحاَجةٌ  َتَسرَ  اْلحَ َة ِف  يَ َقعُ سح َرَة َعَلى َأَحٍد َإَله ِبَعحرََفَة اْلحُجه جح ُم اْلَح َرحضَ اسح َفَمنح َعَرفَ َها َو أَقَ ره َِبَا  اْلح
مُ فَ ُهَو ُمَهاَجٌر َو ََل يَ َقُع  هَ  اسح ُة َفَسَمَعت ح َعاَف َعَلى َمنح بَ َلَغتحُه اْلحُجه َتضح  َوَعاَها قَ لحُبُه . وَ ا أُُذنُُه اََلسح

 اإليمان  صوبة
َرَنَ  َإنه  َتَحَن  أَمح َمٌن امح َعٌب ََل َُيحَمُلُه َإَله َعبحٌد ُمؤح َتصح قَ لحَبُه َلْلحَميَاَن َو ََل يََعي َحَديثَ َنا َإَله ُصُدوٌر  اّلِلهُ َصعحٌب ُمسح

ََلٌم َرزَيَنٌة . وَ أََميَنٌة   َأحح

 الوصي  علم
َقُدوّن َفََلَََن َبطُُرَق السهَماَء  نهاسُ ال أَي َُّها َنٌة  أَعحَلمُ َسُلوّن قَ بحَل َأنح تَ فح َلَها َفت ح َغَر َبرَجح َرحَض قَ بحَل َأنح َتشح َمِنَ  َبطُُرَق اْلح

َمَها . َتطَأُ  ََلَم قَ وح َهُب ِبََحح  ِف َخطَاَمَها َو َتذح

 ني على نبيه و يعظ بالتقوى :له ) عليه السالم ( يحمد اّلله و يث  خطبةمن    و  -190
 اّلله   حمد

راً  َأْححَُدهُ  َتَعيُنُه َعَلى َوظَاَئَف ُحُقوَقَه َعزَيَز  ُشكح ن حَعاَمَه َو َأسح ُنحدَ ْلََ َد . اْلح  َعَظيَم الحَمجح
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 على النبي  ثناءال
َهدُ  وَ  َتَماٌع  قَاَهرَ َأنه َمَُمهداً َعبحُدُه َو َرُسوُلُه َدَعا َإََل طَاَعَتَه َو  َأشح أَعحَداَءُه َجَهاداً َعنح َديَنَه ََل يَ ثحَنيَه َعنح َذَلَك اجح

طحَفاَء نُورََه . َعَلى َذيَبَه َو الحَتَماٌس ْلََ  َتكح

 بالتقوى  العظة
َهُدوا َلُه  َمَنيعاً اّلِلهَ َفَإنه َْلَا َحبحًَل َوثَيقاً ُعرحَوتُُه َو َمعحَقًَل  قحَوىبَت َ  فَاعحَتَصُموا َذرحَوتُُه َو َِبَدُروا الحَموحَت َو َغَمَراتََه َو امح

وا َلُه قَ بحَل نُ ُزوَلَه َفَإنه الحَغايََة  قَ بحلَ  َو قَ بحَل بُ ُلوَغ  َجَهلَ َلَمنح َعَقَل َو ُمعحَتََباً َلَمنح َو َكَفى َبَذَلَك َواَعظاً  الحَقَياَمةُ ُحُلولََه َو أََعدُّ
َرحَماَس َو  ةَ الحَغايََة َما تَ عحَلُموَن َمنح َضيَق اْلح َعاَت الحَفزََع َو  َشده بحََلَس َو َهوحَل الحُمطهَلَع َو َروح َتََلفَ اْلحَ َضحََلَع َو  اخح اْلح

دَ  َاَع َو ظُلحَمَة اللهحح ََسح َتَكاَك اْلح َم الصهَفيَح َفاّلِلهَ اّلِلهَ  َخيَفةَ  َو اسح ن حَيا َماَضَيٌة  َعَبادَ الحَوعحَد َو َغمَ  الضهرَيَح َو َردح اّلِلهَ فََإنه الدُّ
َراَطَها َو أَزََفتح  السهاَعةُ َبُكمح َعَلى َسَنٍن َو أَن حُتمح َو  َا َقدح َجاَءتح ِبََشح َوقَ َفتح َبُكمح َعَلى َو  َِبَف حَراَطَهاِف قَ َرٍن َو َكَأَّنه

َا َقدح  َرَفتح َصرَاَطَها َو َكَأَّنه ن حَيا  َأشح َلَهاَبَزََلزََْلَا َو َأََنَختح َبَكََلَكَلَها َو انحَصَرَمَت الدُّ َنَها َفَكاَنتح  َِبَهح ُهمح َمنح َحضح َرَجت ح َو َأخح
ٍم َمَضى َأوح  رٍ َكي َوح  ان حَقَضى َو َصارَ  َشهح
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ينُ َها َغث ًا ِف َموحَقٍف  َجَديُدَها َتَبَهٍة َعظَاٍم َو ََنٍر َشَديٍد َكَلبُ َها  َضنحكَ َرَثً  َو َسََ َْلَبُ َها َساَطٍع  َعالٍ الحَمَقاَم َو أُُموٍر ُمشح
ٍج َسَعْيَُها َْلَبُ َها ُمتَ َغيَ ٍظ َزفَ  أَقحطَاُرَها َحاَمَيٍة  ُمظحَلَمةٍ ُْخُوُدَها َذاٍك ُوُقوُدَها َُمُوٍف َوَعيُدَها َعٍم قَ رَاُرَها  بََعيدٍ ْيَُها ُمَتَأجَ 

َنهَة ُزَمراً َقدح أَُمَن الحَعَذاُب  الهَذينَ ُقُدوُرَها َفَظيَعٍة أُُموُرَها َو َسيَق  ُمح َإََل اْلح زَُحوا َعَن النهاَر َو  وَ ات هَقوحا َرِبه ان حَقَطَع الحَعَتاُب َو ُزحح
ارُ اطحَمأَنهتح َِبَُم  ن حَياَو َرُضوا الحَمث حَوى َو الحَقرَاَر الهَذيَن َكاَنتح أَعحَماُْلُمح ِف  الده ُلُهمح ِف  الدُّ َزاَكَيًة َو َأعحيُ نُ ُهمح َِبَكَيًة َو َكاَن لَي ح

َتغحَفارًا َو َكاَن ََّنَاُرُهمح لَيحًَل  ََّتَشُّعاً ََّنَاراً  ُدن حَياُهمح  َنهَة َمآِبً َو  تَ َوحُّشاً َو اسح َزَاءَ َو انحَقطَاعاً َفَجَعَل اّلِلهُ َْلُُم اْلح ثَ َواِبً َو كانُوا  اْلح
َلها ِف ُملحٍك َدائٍَم َو  َو ِبَََضاَعَتَه ََيحَسُر ُمبحَطُلُكمح َو  فَاَئزُُكمح يَ ُفوُز َقائٍَم فَارحَعوحا َعَباَد اّلِلهَ َما َبرََعايََتَه  َنَعيمٍ َأَحقه َِبا َو أَهح

ُتمح َو َمَديُنوَن  َِبَعحَماَلُكمح َِبَدُروا آَجاَلُكمح  َلفح َعًة  ِبَافََإنهُكمح ُمرحَِتَُنوَن ِبَا َأسح ُتمح َو َكَأنح َقدح نَ َزَل َبُكُم الحَمُخوُف َفََل َرجح مح َقده
ُكمح َو ََل َعث حَرةً  تَ َناُلونَ  تَ عحَمَلَنا اّلِلهُ َو َإَيه َل  َبطَاَعَتهَ  تُ َقاُلوَن اسح ََتهَ َو طَاَعَة َرُسولََه َو َعَفا َعنها َو َعنحُكمح َبَفضح الحَزُموا  َرْحح

َرحَض َو اصحَبُوا َعَلى الحَبََلَء َو ََل َُتَر َُكوا  تَ عحَجُلوا  َو ُسُيوَفُكمح ِف َهَوى أَلحَسَنَتُكمح وَ  َِبَيحَديُكمح اْلح لحُه اّلِلهُ  ِبَاََل َتسح َلَح يُ َعجَ 
 َلُكمح 
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َل بَ يحَتَه َماَت َمعحرََفَة َحقَ  رَب ََه َو َحقَ  رَ  َعَلىَمنح َماَت َمنحُكمح َعَلى َفرَاَشَه َو ُهَو  فََإنههُ  رُُه َعَلى  َشَهيداً ُسولََه َو أَهح َو َوَقَع َأجح
تَ وحَجَب ثَ َواَب َما نَ َوى َمنح  ََلتََه َلَسيحَفَه فََإنه  َصاَلحَ اّلِلهَ َو اسح ًة َو َأَجًَل .َشيح  َلُكل َ َعَمَلَه َو قَاَمَت النَ يهُة َمَقاَم َإصح  ٍء ُمده

سالم ( يحمد اّلله و يثني على نبيه و يوصي بالزهد و التقوى  له ) عليه ال  خطبةمن    و  -191
: 

دُ  َمح َلحَق َْححُدُه َو الحَغاَلَب ُجنحُدُه َو  ّلِلَهَ  اْلح ُه َأْححَُدُه َعَلى نََعَمَه الت َُّؤاَم َو آََلئََه  الحُمتَ َعاِل الحَفاَشي ِف اْلح  الحَعظَامَ َجدُّ
ََلَئَق َبَعلحَمَه َو  َعَلمَ َل ِف ُكلَ  َما َقَضى َو الهَذي َعظَُم َحلحُمُه فَ َعَفا َو َعدَ  َتدََع اْلَح  ُمنحَشَئَهمح َما مَيحَضي َو َما َمَضى ُمب ح

َتَذاٍء  َمَه َبََل اقحَتَداٍء َو ََل تَ عحَليٍم َو ََل احح َرَة َمَْلٍ . َلَمثَالَ َِبُكح  َصانٍَع َحَكيٍم َو ََل َإَصابََة َخطٍَإ َو ََل َحضح

 ألعظما  الرسول
َهدُ  وَ  ُمح َأزَمهُة  َيضحرَبُونَ َأنه َمَُمهداً َعبحُدُه َو َرُسوُلُه اب حتَ َعَثُه َو النهاُس  َأشح ٍَة َقدح قَاَدِتح َرٍة َو مَيُوُجوَن ِف َحْيح َ ِف َغمح ْيح  اْلَح

تَ غحَلَقتح َعَلى أَفحَئَدِتََمح أَق حَفاُل الرهيحَن .  َو اسح
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 بالزهد و التقوى  الوصية
َا َحقُّ اّلِلهَ َعَليحُكمح َو  اّلِلهَ  َعَبادَ  َوى اّلِلهَ فََإَّنه َها َِبّلِلهَ  الحُموَجَبةُ أُوَصيُكمح بَتَ قح َتَعيُنوا َعَلي ح  وَ  َعَلى اّلِلهَ َحقهُكمح َو َأنح َتسح

َرحُز  َتَعيُنوا َِبَا َعَلى اّلِلهَ فََإنه الت هقحَوى ِف الحيَ وحَم اْلح َلُكَها َواَضٌح َو  وَ َتسح َنهَة َمسح ُنهُة َو ِف َغٍد الطهرَيُق َإََل اْلح َراَبٌح  َساَلُكَهااْلح
َسَها  َحح َعاَرَضًة نَ فح ت َوحَدُعَها َحاَفٌظ َلَح َتَبح ُمَ  َعَلىَو ُمسح َها اْلح َإَذا أََعاَد اّلِلهُ  َغداً َم الحَماَضَْي َمنحُكمح َو الحَغاَبرَيَن َْلَاَجَتَهمح َإلَي ح

ا  َدىَما أَبحَدى َو َأَخَذ َما أَعحَطى َو َسَأَل َعمه َقَ لُّونَ َفَما أََقله َمنح قََبَلَها َو َْحََلَها َحقه َْححَلَها أُولََئَك  َأسح َعَدداً َو ُهمح  اْلح
لُ  َها َو  قََليلٌ َصَفَة اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َإذح يَ ُقوُل َو  أَهح َاَعُكمح َإلَي ح َطُعوا ِبَََسح َها َو  أََلظُّواَمنح َعباَدَي الشهُكوُر َفَأهح َِبَد َُكمح َعَلي ح

َعُروَها قُ ُلوَبُكمح  يَ وحَمُكمح َو اقحَطُعوا َِبَا ُكلَ  ُُمَاَلٍف ُمَواَفقًا أَيحَقظُوا َِبَا نَ وحَمُكمح   َمنح اعحَتاُضوَها َمنح ُكلَ  َسَلٍف َخَلفًا َو  َو َأشح
َماَم َو اعحَتَبُوا ِبَنح  َداُوواَو ارحَحُضوا َِبَا ُذنُوَبُكمح َو  َقاَم َو َِبَدُروا َِبَا اْلَح َسح َو ََل يَ عحَتَبَنه َبُكمح َمنح َأطَاَعَها  َأَضاَعَهاَِبَا اْلح

َخَرَة  واَتَصوهنُ َأََل َفُصونُوَها َو  ن حَيا نُ زهاهًا َو َإََل اْلح هاً َِبَا َو ُكونُوا َعَن الدُّ َو ََل َتَضُعوا َمنح َرفَ َعتحُه الت هقحَوى َو ََل تَ رحفَ ُعوا  ُوَله
َمُعوا ََنَطَقَها  َرفَ َعتحهُ َمنح  ن حَيا َو ََل َتَشيُموا َِبرَقَ َها َو ََل َتسح يُبوا ََنَعَقَها َو ََل  وَ الدُّ َراَقَها َو ََل ََل َتَُ َتَضيُئوا ِبََشح ت َُنواَتسح  تُ فح

 َِبَعحََلَقَها َفَإنه بَ رحقَ َها َخاَلٌب َو نُطحَقَها
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َواَْلَا ََمحُروبٌَة َو أَعحََلقَ َها  َكاَذبٌ  ُلوبَةٌ مَ َو أَمح َاََمَُة  سح يَُة الحَعُنوُن َو اْلح َُرونُ َأََل َو َهَي الحُمَتَصدَ  ُحوُد  اْلح َُئوُن َو اْلَح َو الحَمائََنُة اْلح
َُيوُد الحَمُيوُد َحاُْلَا انحَتَقاٌل َو َوطحَأُِتَا  الصهُدودُ الحَكُنوُد َو الحَعُنوُد  َها زَلحزَالٌ َو اْلح ٌل َداُر  َو َعزَُّها ُذلٌّ َو َجدُّ َهزحٌل َو ُعلحُوَها ُسفح

ُلَها َعَلى َساٍق َو َسَياٍق َو َْلَاٍق َو  وَ َحَرٍب  َقدح ََتَْيهَتح َمَذاَهبُ َها َو أَعحَجَزتح َمَهارَُِبَا  َفرَاقٍ َسَلٍب َو ََّنحٍب َو َعَطٍب أَهح
ُهُم الح  َمطَالَبُ َهاَو َخاَبتح  ُهُم الحَمَعاَقُل َو َلَفظَت ح َلَمت ح ُهمُ َمَنازَُل َو َفَأسح الحَمَحاَوُل َفَمنح ََنٍج َمعحُقوٍر َو ْلَحٍم ََمحُزوٍر َو َشلحٍو  أَعحي َت ح

بُوحٍ  ُفوٍح َو َعاضٍ  َعَلى َيَديحَه َو َصاَفٍق َبَكفهيحَه َو  َمذح يحَه َو زَاٍر َعَلى َرأحيََه َو رَاَجٍع َعنح َعزحَمَه َو َقدح  ُمرحَتَفقٍ َو َدٍم َمسح َِبَده
َهاَت  َرتَ أَدحب َ  َيَلُة َو أَق حبَ َلَت الحَغيَلُة َو ََلَت َحَْي َمَناٍص َهي ح َهاتَ اْلح َقدح فَاَت َما فَاَت َو َذَهَب َما َذَهَب َو َمَضَت  َهي ح

ن حَيا  َرحُض َو ما كانُوا  َْلَالَ الدُّ  . ُمنحظَرَينَ َِبَْلَا َفما َبَكتح َعَليحَهُم السهماءُ َو اْلح

،   له  خطبةمن    و  -192 ) عليه السالم ( تسمى الق اصعة و هي تتضمن ذم إبليس لعنه اّلله
و   الحمية،و تركه السجود آلدم عليه السالم، و أنه أول من أظهر العصبية و تبع    استكبارهعلى  

 تحذير الناس من سلوك طريقته :
دُ  َمح َتاَرَُهَا لَ  ّلِلَهَ  اْلح َسَه الهَذي لََبَس الحَعزه َو الحَكَبحَََيَء َو اخح  ُدونَ ن َفح
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ََه  َخلحَقهَ  َطَفاَُهَا َْلَََللََه . وَ َو َجَعَلُهَما َْحًى َو َحَرماً َعَلى َغْيح  اصح

 العصيان  رأس
َتََبَ اللهعحَنَة َعَلى َمنح ََنَزعَ  َجَعلَ  وَ  ُهمح  َبَذَلكَ  ُه َفيَهَما َمنح َعَباَدَه ُُثه اخح  َمنَ َمََلَئَكَتُه الحُمَقرهَبَْي لََيَميَز الحُمتَ َواَضَعَْي َمن ح

َمَراَت  َبَيَن فَ َقاَل ُسبحَحانَُه َو ُهَو الحَعاَلُ ِبُضح َتكح  َسوهي حُتهُ َمنح َطٍْي فََإذا  َو ََمحُجوَِبَت الحغُُيوَب َإّن َ خاَلٌق َبَشراً  الحُقُلوبَ الحُمسح
ُت َفيَه َمنح ُروَحي فَ َقُعوا َلُه ساَجَديَن َفَسَجَد  ََميهُة   الحَمَلَئَكةُ َو نَ َفخح َعَلى  َفاف حَتَخرَ ُكلُُّهمح َأَجحَُعوَن َإَله إَبحَليَس اعحََتََضتحُه اْلح

َلَه فَ َعُدوُّ  َبَيَن الهَذي َوَضَع  اّلِلهَ آَدَم َِبَلحَقَه َو تَ َعصهَب َعَليحَه َْلَصح َتكح الحَعَصَبيهَة َو  َأَساسَ َإَماُم الحُمتَ َعصَ َبَْي َو َسَلُف الحُمسح
َيهَة َو ادهرََع  َبح َن َكيحَف  لََباسَ ََنزََع اّلِلهَ رََداَء اْلَح َهَ  َصغهرَهُ الت هَعزَُّز َو َخَلَع َقَناَع التهَذلَُّل َأ ََل تَ َروح  َو َوَضَعُه َبََتَفَُّعَه اّلِلهُ بََتَكَبُّ

ن حَياَفَجَعَلُه ِف  َخَرَة َسَعْياً . الدُّ ُحوراً َو أََعده َلُه ِف اْلح  َمدح

 اّلله لخلقه  ابتالء
َبحَصاَر  َلوح  وَ  َهُر الحُعُقوَل ُرَواُؤُه َو َطيٍب ََيح  َضَياُؤهُ أَرَاَد اّلِلهُ َأنح ََيحُلَق آَدَم َمنح نُوٍر ََيحَطُف اْلح َن حَفاَس َو يَ ب ح ُخُذ اْلح

َعحَناُق َخاَضَعًة َو َْلَفهَت  َلَفَعلَ َعرحفُُه   َفيَه َعَلى الحَمََلَئَكةَ  الحبَ لحَوىَو َلوح فَ َعَل َلظَلهتح َلُه اْلح
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َتَلي َخلحَقُه َلَكنه  وَ  يًا  بَبَ عحضَ اّلِلهَ ُسبحَحانَُه يَ ب ح َتَباَر َْلُمح َو نَ فح َلُه َْتحَييزًا َِبََلخح َبارَ َما َُيحَهُلوَن َأصح َتكح ُهمح َو َإب حَعاداً  َلََلسح َعن ح
ُهمح .  لَلحُخَيََلَء َمن ح

 العبرة  طلب
َبَط َعَمَلُه الطهوَيَل َو  َكاَن َمنح َفعحَل اّلِلهَ ِبََبحَليَس َإذح   ِبَا فَاعحَتَبُوا َدهُ َأحح َهيَد َو َكاَن َقدح َعَبَد اّلِلهَ َستهَة آََلَف  َجهح اْلَح

َرىَسَنٍة ََل  َخرََة َعنح َكَبحَ َساَعٍة  يُدح ن حَيا أَمح َمنح َسَِن اْلح َلُم َعَلى اّلِلهَ ِبَثحلَ  َواَحَدةٍ َأ َمنح َسَِن الدُّ  َفَمنح َذا بَ عحَد إَبحَليَس َيسح
َنهَة َبَشرًا   َمعحَصَيَتهَ  َخَل اْلح َل السهَماَء َو  َِبَمحرٍ َكَله َما َكاَن اّلِلهُ ُسبحَحانَُه لَُيدح َمُه ِف َأهح َها َمَلكًا َإنه ُحكح رََج َبَه َمن ح لَ َأخح  َأهح

َ َأَحٍد َمنح َخلحَقَه  َ اّلِلهَ َو َبْيح َرحَض َلَواَحٌد َو َما َبْيح  َِبَحَة َْحًى َحرهَمُه َعَلى الحَعاَلَمَْي .ِف إَ  َهَواَدةٌ اْلح

 من الشيطان  التحذير
َذُروا َتَفزهُكمح اّلِلهَ َعُدوه اّلِلهَ َأنح يُ عحَدَيُكمح َبَدائََه َو َأنح  َعَبادَ  فَاحح َريبََنَدائََه َو َأنح ُُيحَلَب َعَليحُكمح َِبَيحَلَه َو َرَجَلَه  َيسح  فَ َلَعمح

َم الحَوَعيَد َو أَغحَرَق َإلَيحُكمح َلَقدح فَ وهَق َلكُ  َْلَُزي ََننه  أَغحَوي حَتَِن الشهَديَد َو َرَماُكمح َمنح َمَكاٍن َقرَيٍب فَ َقاَل َربَ  ِبا  َِبلن هزحعَ مح َسهح
َرحَض َو َْلُغحوَيَ ن هُهمح  ًا َبَظنٍ  َغْيحَ مُ  َأَجحََعْيَ َْلُمح ِف اْلح فًا َبَغيحٍب بََعيٍد َو َرَجح َقهُ َصيٍب َقذح َواُن  َصده ََميهَة َو َإخح بََه أَب حَناُء اْلح

 الحَكَبحَ الحَعَصَبيهَة َو فُ رحَساُن 
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َاَهَليهَة َحَّته َإَذا ان حَقاَدتح َلُه  وَ  َاََمَةُ اْلح َكَمَت الطهَماَعيهُة َمنحُه َفيُكمح  اْلح َتحح ََفيَ  َإََل  فَ َنَجَمتَ َمنحُكمح َو اسح رَ  اْلح َاُل َمَن السَ  اْلح
ََليَ   َر اْلح َمح تَ فحَحلَ اْلح اَت الحَقتحَل َو َوَْلَاَت الذُّلَ  َو َأَحلُّوُكمح َوَرطَ  فََأقحَحُموُكمح ُسلحطَانُُه َعَليحُكمح َو َدَلَف َِبُُنوَدَه َْنحوَُكمح  اسح

َراَحَة َطعحنًا ِف ُعُيوَنُكمح َو َحز ًا ِف  أَوحطَُئوُكمح  دًا َلَمَقاتََلُكمح َو َسوحقًا  ُحُلوَقُكمح َإثحَخاَن اْلَح  َِبََزاَئمَ َو َدق ًا َلَمَناَخرَُكمح َو َقصح
َبَح أَعحظََم  َة َلُكمح فََأصح َر َإََل النهاَر الحُمَعده حًا َمَن الهَذيَن َديَنكُ  ِف الحَقهح ُتمح مح َحرحجًا َو َأوحَرى ِف ُدن حَياُكمح َقدح َبحح َْلُمح  َأصح

َعُلوا  ُر اّلِلهَ َلَقدح َفَخَر َعَلى  َعَليحهَ ُمَناَصَبَْي َو َعَليحَهمح ُمَتأَل ََبَْي َفاجح َلُكمح َحدهُكمح َو َلُه َجدهُكمح فَ َلَعمح َو َوَقَع ِف َحَسَبُكمح َو  َأصح
َلَب َِبَيحَلَه  َدَفعَ  َتَنُصوَنُكمح َبُكلَ  َمَكاٍن  َعَليحُكمح ِف َنَسَبُكمح َو َأجح رَبُوَن َمنحُكمح ُكله بَ َناٍن ََل  وَ َو َقَصَد بََرَجَلَه َسَبيَلُكمح يَ قح َيضح

فَ ُعونَ َْتحَتَنُعوَن َِبَيَلٍة َو ََل  َمَة ُذلٍ  َو َحلحَقَة َضيٍق َو عَ  َتدح َلَة َبََلٍء َفَأطحَفُئوا َما َكَمَن ِف  وَ رحَصَة َموحٍت َبَعزميٍَة ِف َحوح َجوح
ََميهُة  الحَعَصَبيهةَ قُ ُلوَبُكمح َمنح َنْيَاَن  َا تَلحَك اْلح َاَهَليهَة فََإُنه َقاَد اْلح َلَم َمنح َخطَرَاَت الشهيحطَاَن َو ََنََواتََه َو  َتُكونُ َو َأحح ِف الحُمسح

َع التهَذلَُّل َعَلى ُرُءوَسُكمح َو نَ َفثَاتَ  نَ َزَغاتَهَ  َو  أَعحَناَقُكمح َإلحَقاَء الت هَعزَُّز ََتحَت أَقحَداَمُكمح َو َخلحَع التهَكَبَُّ َمنح  وَ َه َو اعحَتَمُدوا َوضح
 َ َنُكمح َو َبْيح َلَحًة بَ ي ح ُذوا الت هَواُضَع َمسح  إَبحَليسَ  َعُدو َُكمح اَّتَه
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ٍل  ابحنَ َو َرَجًَل َو فُ رحَساَنً َو ََل َتُكونُوا َكالحُمَتَكَبَ َ َعَلى  أَعحَواَنً ُجُنوَدَه فََإنه َلُه َمنح ُكلَ  أُمهٍة ُجُنوداً َو  وَ  أُمَ َه َمنح َغْيحَ َما َفضح
ََقتَ  َفيَه َسَوى َما َجَعَلُه اّلِلهُ  َسَد َو َقَدَحَت  َأْلح َسَه َمنح َعَداَوَة اْلَح َميهةُ الحَعَظَمُة بَنَ فح ِف قَ لحَبَه َمنح ََنَر الحَغَضَب َو نَ َفَخ  اْلَح

ُ َبَه النهَداَمَة َو  أَنحَفهَ الشهيحطَاُن ِف  َم الحَقَياَمَة .آَثَ  أَلحَزَمهُ َمنح رَيَح الحَكَبحَ الهَذي أَعحَقَبُه اّلِله  َم الحَقاتََلَْي َإََل يَ وح

 من الكبر  التحذير
َرحَض ُمَصاَرَحًة  وَ  َأََل  ُُتح ِف اْلح ُتمح ِف الحبَ غحَي َو أَفحَسدح َعن ح َمَنَْي َِبلحُمَحاَربََة  ّلِلَهَ َقدح أَمح اّلِلهَ  فَاّلِلهَ َِبلحُمَناَصَبَة َو ُمَباَرَزًة لَلحُمؤح

َمَ  َاَهَليهَة فََإنهُه ِف َكَبحَ اْلح َر اْلح َُمَم  َمََلَقحُ يهَة َو َفخح ن ََئاَن َو َمَناَفُخ الشهيحطَاَن الهَِت َخدََع َِبَا اْلح َالََيَة  الحَماَضَيةَ الشه َو الحُقُروَن اْلح
رًا َتَشاَِبََت الحُقُلوُب َفيَه َو  َقَياَدهَ سًا ِف َو َمَهاَوي َضََللََتَه ُذُلًَل َعنح َسَياَقَه ُسلُ  َجَهالََتهَ َحَّته َأعحنَ ُقوا ِف َحَناَدَس  أَمح

اً َتَضايَ َقَت الصُُّدوُر بََه . َعَليحهَ تَ َتابَ َعَت الحُقُروُن   َو َكَبح

 من طاعة الكبراء  التحذير
ََذرَ  َأََل  ََذَر َمنح طَاَعَة َساَداَتُكمح َو ُكََبَاَئُكمح الهَذيَن  فَاْلح ُوااْلح َق َنَسَبَهمح َو أَلحَقُوا َعنح حَ  َتَكَبه َسَبَهمح َو تَ َرف هُعوا فَ وح

ََجيَنةَ   َعَلى َرِبَ َمح  اْلح
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ُمح قَ َواَعُد َأَساَس وَ  َلَقَضائَهَ َجاَحُدوا اّلِلهَ َعَلى َما َصَنَع َِبَمح ُمَكابَ َرًة  وَ  َنَة  الحَعَصَبيهةَ  ُمَغالََبًة َْلََلئََه فََإَّنه َو َدَعائَُم َأرحَكاَن الحَفت ح
َاَهَليهةَ َو ُسُيوُف اعحَتزَاَء  َداداً َفات هُقوا اّلِلهَ َو ََل َتُكونُوا لََنَعَمَه َعَليحُكمح  اْلح َلَه َعنحَدُكمح ُحسهادًا َو ََل  َأضح  ُتَطيُعوا َو ََل َلَفضح

َعَياءَ  َدح َتُكمح الهَذيَن َشرَب حُتمح َبَصفحوَُكمح َكَدَرُهمح َو َخَلطحُتمح  اْلح  َأَساسُ َمَرَضُهمح َو أَدحَخلحُتمح ِف َحقَ ُكمح َِبَطَلُهمح َو ُهمح  َبَصحه
ََلُس الحُعُقوَق اَّتهََذُهمح إَبحَليُس َمطَاََي  مح َيُصوُل َعَلى النهاَس َو تَ َراََجًَة يَ نحَطُق َعَلى َو ُجنحدًا ِبََ  َضََللٍ الحُفُسوَق َو َأحح

ثاً  أَلحَسَنَتَهمح  َتَاقاً َلُعُقوَلُكمح َو ُدُخوًَل ِف ُعُيوَنُكمح َو نَ فح َيَدَه  َمأحَخذَ َأَسحَاَعُكمح َفَجَعَلُكمح َمرحَمى نَ بحَلَه َو َموحَطَئ َقَدَمَه َو  ِف اسح
. 

 بالماضين  العبرة
َبَيَن َمنح قَ بحَلُكمح َمنح َِبحَس اّلِلهَ  ِبَا وافَاعحَتَبَُ  َتكح َُمَم الحُمسح َصوحََلتََه َو َوقَائََعَه َو َمُثََلتََه َو اتهَعظُوا ِبَثَاَوي  وَ َأَصاَب اْلح

َتَعيُذوا َِبّلِلهَ َمنح َلَواَقَح  ُخُدوَدَهمح  َتَعيذُ   الحَكَبحَ َو َمَصارََع ُجُنوَِبَمح َو اسح َر فَ َلوح َرخهَص َكَما َتسح هح ِف  اّلِلهُ ونَُه َمنح َطَوارََق الده
لََيائََه َو َلَكنهُه ُسبحَحانَُه َكرهَه َإلَيحَهُم  أَنحَبَيائَهَ الحَكَبحَ َْلََحٍد َمنح َعَباَدَه َلَرخهَص َفيَه َْلَاصهَة  َو َرَضَي َْلُُم الت هَواُضَع  التهَكابُ رَ َو أَوح

َنَحت َُهمح  وَ رحَض ُخُدوَدُهمح فَأَلحَصُقوا َِبْلحَ  َاَب ُوُجوَهُهمح َو َخَفُضوا َأجح  َو َكانُوا قَ وحماً  لَلحُمؤحَمَنْيَ َعفهُروا ِف الَتُّ
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َعَفْيَ  َتضح َتََبَُهمُ  ُمسح َمَصةَ  اّلِلهُ َقَد اخح َتَحنَ ُهمح َِبلحَمَخاَوَف  َِبلحَمخح َهَدَة َو امح َُمََضُهمح َِبلحَمَكارََه َفََل  وَ َو اب حَتََلُهمح َِبلحَمجح
َط  َتَباَر ِف  َِبلحَمالَ تَ عحَتَبُوا الرَ َضى َو السُّخح َنَة َو اََلخح ًَل ِبََواَقَع الحَفت ح  اََلقحَتَداَر فَ َقدح َقاَل الحَغََن وَ  َموحَضعَ َو الحَوَلَد َجهح

ُهمح َبَه َمنح ماٍل َو بََنَْي ُنسارَُع َْلُمح ِف  َُيحَسُبونَ ُسبحَحانَُه َو تَ َعاََل َأ  ا ُنَُدُّ اتَ أُنه ْيح ُعُروَن فََإنه اّلِلهَ ُسبحَحاَنُه  اْلَح َبلح َل َيشح
َبَيَن ِف أَن حُفَسَهمح َِبَوح  َعَباَدهُ ََيحَتَبُ  َتكح َعَفْيَ لََيائََه الحُمسح َتضح  ِف َأعحيَُنَهمح . الحُمسح

 األنبياء  تواضع
َراَن َو َمَعُه َأُخوُه َهاُروُن  َلَقدح  وَ  َن َو َعَليحَهَما َمَدارَُع الصُّوَف َو  َعَلى ) عليه السالم (َدَخَل ُموَسى بحُن َعمح َفرحَعوح

َلَم ب َ  َفَشَرطَاَِبَيحَديَهَما الحَعَصيُّ  رَطَاَن ِل َدَواَم الحَعزَ  َو  تَ عحَجُبونَ َقاَء ُملحَكَه َو َدَواَم َعز ََه فَ َقاَل َأ ََل َلُه َإنح َأسح َمنح َهَذيحَن َيشح
لَ  فَ َهَله أُلحَقَي  وَ بَ َقاَء الحُملحَك  َر َو الذُّ َن َمنح َحاَل الحَفقح َهَب َو ََجحَعَه َو َأَساَوَرٌة َمنح َذَهٍب َإعحظَاماً لَلذه  َعَليحَهَماَهَُا ِبَا تَ َروح

َتَقاراً  ُ ُسبحَحانَُه  احح َباَن َو  َْلَنحَبَيائَهَ لَلصُّوَف َو لُبحَسَه َو َلوح أَرَاَد اّلِله هح َتَح َْلُمح ُكُنوَز الذَ  َياَن َو  َمَعاَدنَ َحيحُث بَ َعثَ ُهمح َأنح يَ فح الحَعقح
ََناَن َو َأنح َُيحُشَر َمَعُهمح  ََرَضَْي َلَفَعَل َو َلوح فَ َعَل َلَسَقَط السه  طُُيورَ َمَغاَرَس اْلح َزَاءُ  الحَبََلءُ َماَء َو ُوُحوَش اْلح  َو َبَطَل اْلح
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َن حَباُء َو َلَما َوَجَب  وَ  َمَحلهَت اْلح َمُنوَن ثَ َواَب  لَلحَقابََلْيَ اضح َتَحقه الحُمؤح َ َو ََل اسح تَ َلْيح َسَنْيَ أُُجوُر الحُمب ح َو ََل َلزََمَت  الحُمحح
َاُء َمَعانَيَ َها َو َلَكنه اّلِلهَ  ََسح َعحُْيُ َمنح َحاََلِتََ  تَ َرىَجَعَل ُرُسَلُه أُوِل قُ وهٍة ِف َعزَاَئَمَهمح َو َضَعَفًة َفيَما  ُسبحَحانَهُ اْلح مح َمَع اْلح

َاَع أًَذى َو  الحُعُيونَ قَ َناَعٍة َْتحََلُ الحُقُلوَب َو  ََسح َبحَصاَر َو اْلح َل قُ وهٍة ََل تُ رَاُم َو   َلوح َغًَن َو َخَصاَصٍة َْتحََلُ اْلح َنحَبَياُء أَهح َكاَنَت اْلح
َتَباَر َو  الر ََحالَ لَيحَه ُعَقُد ُملحٍك ُْتَدُّ َْنحَوُه َأعحَناُق الر ََجاَل َو ُتَشدُّ إَ  وَ َعزهٍة ََل ُتَضاُم  َلحَق ِف اََلعح َوَن َعَلى اْلح َلَكاَن َذَلَك أَهح

َبٍة قَاَهرٍَة َْلُمح  أَب حَعدَ  َباَر َو َْلَمُنوا َعنح َرهح َتكح ََتََكًة َو  أَوح َْلُمح ِف اََلسح َسَناتُ َرغحَبٍة َمائََلٍة َِبَمح َفَكاَنَت النَ يهاُت ُمشح َمًة ُمقحَتسَ  اْلَح
َهَه َو  اََلت ََباعُ َو َلَكنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه أَرَاَد َأنح َيُكوَن  َديُق َبُكُتَبَه َو اْلحُُشوُع َلَوجح َتَكانَةُ لَُرُسَلَه َو التهصح رََه َو  اََلسح َْلَمح

ََلُم َلطَاَعَتَه أُُموراً َلُه  َتسح ََها َشائََبةٌ  َخاصهةً اََلسح َتَباُر َأعحظََم َكاَنَت الحَمُثوَبُة  وَ  َو ُكلهَما َكاَنَت الحبَ لحَوى ََل َتُشوُِبَا َمنح َغْيح اََلخح
َزَل . َزَاءُ َأجح  َو اْلح

 المقدسة  الكعبة
َوهَلَْي َمنح َلُدنح  ََل  أَ  َتََبَ اْلح َن َأنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه اخح َخرَيَن َمنح َهَذا الح  ( صلوات هللا عليه)  آَدمَ تَ َروح َجاٍر َل َإََل اْلح َعاَلََ ِبََحح

َفعُ َتُضرُّ َو ََل  َرَاَم  تَ ن ح َتُه اْلح َمُع َفَجَعَلَها بَ ي ح  َجَعَلُه لَلنهاَس َقَياماً ُُثه  الهَذيَو ََل تُ بحَصُر َو ََل َتسح
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َرحَض َحَجرًا َو أََقلَ   َوَضَعهُ  َعَر َبَقاَع اْلح َ  نَ َتاَئقَ َِبَوح َديََة ُقطحرًا َبْيح َوح َيَق بُُطوَن اْلح ن حَيا َمَدرًا َو َأضح َخَشَنٍة َو  َجَبالٍ الدُّ
َقَطَعٍة  َو َوَلَدُه َأنح  ) عليه السالم (ََل َظلحٌف ُُثه أََمَر آَدَم يَ زحُكو َِبَا ُخفٌّ َو ََل َحاَفٌر َو  ََل رََماٍل َدَمثٍَة َو ُعُيوٍن َوَشَلٍة َو قُ ًرى ُمن ح

َتَجعَ يَ ث حُنوا أَعحطَافَ ُهمح َْنحَوُه َفَصاَر َمثَابًَة  َفارََهمح َو َغايًَة َلُملحَقى رََحاَْلَمح َِتحَوي َإلَيحَه  َلُمن ح َفحَئَدَة َمنح َمَفاَوَز َقَفاٍر  ِثَارُ َأسح اْلح
َقَطَعٍة َحَّته يَ ُهزُّوا َمَناَكبَ ُهمح  َعَميَقةٍ َفَجاٍج  َسَحيَقٍة َو َمَهاَوي َلُه َو يَ رحُمُلوَن َعَلى  ُذُلًَل َو َجزَائََر َِبَاٍر ُمن ح يُ َهلَ ُلوَن ّلِلَهَ َحوح

ًا َلُه َقدح نَ َبُذوا السهَرابَيَل َورَاَء ُظُهورََهمح َو  ُشعحثاً أَقحَداَمَهمح  ُعوَر ََمَاَسَن َخلحَقَهُم ابحَتََلًء َعَظيمًا َو ِبََعحَفاَء الشُّ  َشوهُهواُغَبح
َتَحاَنً  َتَباراً ُمَبيناً َو َْتحَحيصًا بََليغاً َجَعَلُه  امح َلًة َإََل َجنهَتَه َو َلوح أَرَاَد  اّلِلهُ َشَديداً َو اخح ََتَه َو ُوصح َأنح َيَضَع  ُسبحَحانَهُ َسَبباً لََرْحح

َرَاَم َو َمَشاَعرَ  َتُه اْلح َ بَ ي ح َجاَر َداّنَ  َجنهاتٍ ُه الحَعظَاَم َبْيح َشح ٍل َو قَ َراٍر َجمه اْلح َاٍر َو َسهح ُملحَتفه الحُبََن ُمتهَصَل الحُقَرى  الثَ َمارَ َو أَّنح
 َ رَاَء َو أَرحََيٍف َُمحَدَقٍة َو َعرَاٍص ُمغحَدَقٍة َو رَََيٍض  َروحَضةٍ بُ رهٍة ََسحرَاَء َو  َبْيح ُر  وَ  ََنَضَرةٍ َخضح طُُرٍق َعاَمَرٍة َلَكاَن َقدح َصُغَر َقدح

َزَاَء َعَلى  َها َو  َحَسبَ اْلح ُموُل َعَلي ح َساُس الحَمحح َجارُ َضعحَف الحَبََلَء َو َلوح َكاَن اْلحَ َحح رَاَء َو  اْلح َ ُزُمرَُّدٍة َخضح الحَمرحُفوُع َِبَا َبْيح
 َو نُوٍر َو َضَياءٍ  َْححرَاءَ ََيُقوتٍَة 
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النهاَس َو  َمنَ َمَُاَهَدَة َإبحَليَس َعَن الحُقُلوَب َو لَنَ َفى ُمعحتَ َلَج الرهيحَب  َلَوَضعَ َذَلَك ُمَصاَرَعَة الشهكَ  ِف الصُُّدوَر َو  َْلَفهفَ 
َتَليَهمح َبُضُروَب  وَ ََيحَتَبُ َعَباَدُه َِبَن حَواَع الشهَدائََد  َلَكنه اّلِلهَ  رَاجًا لَلتهَكَبَُّ َمنح  الحَمَكارَهَ يَ تَ َعبهُدُهمح َِبَن حَواَع الحَمَجاَهَد َو يَ ب ح َإخح

َكاَنً  َعَل َذَلَك أَب حَواِبً فُ ُتحاً  لَلتهَذلُّلَ قُ ُلوَِبَمح َو َإسح َلهَ َإََل  ِف نُ ُفوَسَهمح َو لََيجح َباِبً ُذُلًَل َلَعفحوََه . َفضح  َو َأسح

 إلى التحذير  عود
َيَدُة إَبحَليَس الحُعظحَمى َو َمَكيَدُتُه  الحَكَبحَ ِف َعاَجَل الحبَ غحَي َو آَجَل َوَخاَمَة الظُّلحَم َو ُسوَء َعاَقَبَة  اّلِلهَ  فَاّلِلهَ  َا َمصح فََإَّنه

َى  َديوَب الر ََجاَل ُمَساَورََة السُُّموَم الحَقاتََلَة َفَما ُتَساَوُر قُ لُ  الهَِت الحُكَبح َوي َأَحدًا ََل َعاَلمًا َلَعلحَمَه َو ََل  ُتكح أََبدًا َو ََل ُتشح
َمَنَْي  ِف ُمَقَلًّ  رََه َو َعنح َذَلَك َما َحَرَس اّلِلهُ َعَباَدُه الحُمؤح َم َو الزهَكَواَت َو َمَُاَهَدَة ال َِبلصهَلَواتَ َطمح ََيه صَ َياَم ِف اْلح

َكيناً َْلَطحَراَفَهمح َو ََّتحَشيعاً َْلَبحَصارََهمح َو  الحَمفحُروَضاتَ  لَيًَل َتسح ُهمح َو  لَلحُخَيََلءَ لَنُ ُفوَسَهمح َو ََّتحَفيضاً َلُقُلوَِبَمح َو َإذحَهاِبً  َتذح َعن ح
َابَ َلَما ِف َذَلَك َمنح تَ عحَفَْي َعَتاَق الحُوُجوَه  َرحَض  َِبلَتُّ ََوارََح َِبْلح َو ُْلُوَق الحُبُطوَن  َتَصاُغراً تَ َواُضعًا َو الحَتَصاَق َكَرائََم اْلح

َياَم َتَذلًَُّل َمَع  َرحَض َو َغْيحَ َذَلَك َإََل  َماَِبلحُمُتوَن َمَن الصَ  لَ ِف الزهَكاَة َمنح َصرحَف َِثَرَاَت اْلح َر . أَهح َكَنَة َو الحَفقح  الحَمسح
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 الفرائض  فضائل
َر َو َقدحَع  َإََل  انحظُُروا َع نَ َواَجَم الحَفخح َف حَعاَل َمنح َقمح ُت َأَحداً  َطَواَلعَ َما ِف َهَذَه اْلح  الحَكَبحَ َو َلَقدح َنظَرحُت َفَما َوَجدح

َياَء َإَله َعنح َعلهٍة يَ تَ َعصهُب َلَشيح  الحَعاَلَمْيَ َمَن  َشح ٍة تََليُط َبُعُقوَل السَُّفَهاَء  ََتحَتَملُ ٍء َمَن اْلح َُهََلَء َأوح ُحجه  َغْيحَُكمح َْتحوَيَه اْلح
ٍر َما يُ عحَرُف َلُه َسَبٌب َو ََل  َلَه َو َطَعَن َعَليحَه أَمها َإبح  َعلهةٌ فََإنهُكمح تَ تَ َعصهُبوَن َْلَمح َخلحَقَتَه  ِف َليُس فَ تَ َعصهَب َعَلى آَدَم َْلَصح

 فَ َقاَل َأََن ََنرَيٌّ َو أَنحَت َطيَِنٌّ .

 المال  عصبية
َُمَم فَ تَ َعصهُبوا َْلََثَر  أَمها وَ  ََفَة اْلح َغحَنَياُء َمنح ُمَتح ثَ ُر أَمح  َمَواَقعَ اْلح  َْنحنُ واًَل َو أَوحَلدًا َو ما النَ َعَم َف قاُلوا َْنحُن َأكح

َبَْي َفَإنح َكاَن ََل بُده َمَن الحَعَصَبيهَة فَ لحَيُكنح  َف حَعاَل َو ََمَاَسَن  تَ َعصُُّبُكمح ِبَُعذه َصاَل َو ََمَاَمَد اْلح ُُمورَ َلَمَكارََم اْلَح الهَِت  اْلح
ََلَق الرهَغيَبَة َو  تَ بُ ُيوَتَ تَ َفاَضَلتح َفيَها الحُمَجَداُء َو النَُّجَداُء َمنح  َخح ََلمَ الحَعَرَب َو يَ َعاَسيَب الَقَباَئَل َِبْلح َحح الحَعَظيَمَة َو  اْلح

ََثَر  ََليَلَة َو اْلح طَاَر اْلح َخح ُموَدةَ اْلح فحَظ لَلحَجَواَر َو  الحَمحح َد َمَن اْلَح َمح َماَم َو الطهاَعَة  الحَوفَاءَ فَ تَ َعصهُبوا ْلََََلَل اْلح لَلحَبَ  َو َِبلذَ 
ذَ الحَمعحَصَيَة لَلحَكَبحَ َو  َخح عحظَاَم لَلحَقتحَل َو  اْلح َل َو الحَكفَ  َعَن الحبَ غحَي َو اْلحَ نحَصافَ َِبلحَفضح  لَلحَخلحَق َو الحَكظحَم لَلحَغيحظَ  اْلحَ
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َذُروا َما  وَ  َرحَض َو احح َتَناَب الحَفَساَد ِف اْلح َف حَعاَل َو َذَميَم  نَ َزلَ اجح َلُكمح َمَن الحَمُثََلَت َبُسوَء اْلح َُمَم قَ ب ح َعحَمالَ َِبْلح ُروا  اْلح فَ َتَذكه
َذُروا  َواَْلُمح َو احح ْيحَ َو الشهرَ  َأحح ثَاْلَُ  َأنح ِف اْلَح ٍر َلزََمَت الحَعزهُة َبَه   فَالحَزُموامح فََإَذا تَ َفكهرحُُتح ِف تَ َفاُوَت َحالَيحَهمح َتُكونُوا أَمح ُكله َأمح

َعحَداءُ َشأحََّنُمح َو َزاَحَت  َت الحَعاَفَيُة َبَه َعَليحَهمح َو  اْلح ُهمح َو ُمده َليحَه النَ عحَمُة َلُه َمَعُهمح َو َوَصَلَت الحَكرَاَمُة عَ  ان حَقاَدتَ َلُه َعن ح
َلُهمح  ُلحَفَة َو  َحب ح َتَناَب لَلحُفرحَقَة َو اللُُّزوَم َلَلح ٍر َكَسَر  التهَحاض َ َمَن اََلجح َتَنُبوا ُكله أَمح َها َو الت هَواَصي َِبَا َو اجح َرَِتُمح َعَلي ح َو  َفقح

َيحَدي َو َتَدب هُروا َو َتَدابُ  الصُُّدورَ أَوحَهَن ُمن هتَ ُهمح َمنح َتَضاُغَن الحُقُلوَب َو َتَشاُحَن  َوالَ َر الن ُُّفوَس َو ََّتَاُذَل اْلح الحَماَضَْي  َأحح
َلُكمح َكيحَف َكانُوا ِف َحاَل  َمَنَْي قَ ب ح َحيصَ َمَن الحُمؤح ََلَئَق أَعحَباًء َو  التهمح َهدَ َو الحَبََلَء أَ َلَح َيُكونُوا أَث حَقَل اْلَح الحَعَباَد َبََلًء َو  َأجح

لَ  َيَق أَهح ُُم َأضح ن حَيا َحاًَل اَّتهََذِتح َاُل َِبَمح ِف ُذلَ   الحُمرَارَ َعَبيداً َفَساُموُهمح ُسوَء الحَعَذاَب َو َجرهُعوُهُم  الحَفرَاَعَنةُ  الدُّ ََح اْلح فَ َلمح َتَبح
َر  ََلَكَة َو قَ هح َتَناٍع َو ََل َسَبيًَل َإََل َدفَا  الحَغَلَبةَ اْلح ُدوَن َحيَلًة ِف امح ُهمح َعَلى  َحَّته ٍع ََل ُيََ ُ ُسبحَحانَُه َجده الصهَبحَ َمن ح َإَذا َرَأى اّلِله

ََذى  ُروَه َمنح َخوحَفَه َجَعَل َْلُمح َمنح  ِف اْلح َتَماَل لَلحَمكح نَ الحَبََلَء فَ َرجاً َفأَبحَدَْلُُم الحَعزه َمَكاَن الذُّلَ  َو  َمَضاَيقَ ََمَبهَتَه َو اََلحح َمح  اْلح
ًة َمَكاَن اْلحَ   َو َقدح بَ َلَغَت الحَكرَاَمُة َمَن اّلِلهَ َْلُمح  أَعحََلماً وحَف َفَصاُروا ُمُلوكاً ُحكهاماً َو أََئمه
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َماُل َإلَيحَه َِبَمح  َما َهَب اْلح َواُء   َكيحفَ فَانحظُُروا  َلَح َتذح َهح ََلُء َُمحَتَمَعًة َو اْلح َمح َو الحُقُلوُب ُمعحَتَدَلًة َو  ُمؤحتََلَفةً َكانُوا َحيحُث َكاَنَت اْلح
َيحَدي ُمََتَاَدَفًة َو  ََرَضَْي َو ُمُلوكاً َيُكونُوا أَرحِبَ  َلَح ُمتَ َناَصَرًة َو الحَبَصائَُر ََنَفَذًة َو الحَعَزائَُم َواَحَدًة َأ  السُُّيوفُ اْلح ِبً ِف أَقحطَاَر اْلح

تَ َلَفَت  َحْيَ فَانحظُُروا َإََل َما َصاُروا َإلَيحَه ِف آَخَر أُُمورََهمح  الحَعاَلَمْيَ َعَلى رَقَاَب  ُلحَفُة َو اخح َوقَ َعَت الحُفرحَقُة َو َتَشت هَتَت اْلح
َفحَئَدُة َو َتَشعهُبوا ُُمحَتَلفَ  الحَكَلَمةُ  ُهمح لََباَس َكرَاَمَتَه َو َسَلبَ ُهمح  ُمَتَحارََبْيَ َْي َو تَ َفرهُقوا َو اْلح ُ َعن ح نَعحَمَتَه َو  َغَضاَرةَ َو َقدح َخَلَع اّلِله

َبارََهمح َفيُكمح َعََباً   . لَلحُمعحَتَبَينَ بََقَي َقَصُص َأخح

 باألمم  االعتبار
َاَعيَل َو َبَِن إَ  َِبَالَ  فَاعحَتَبُوا َرائَيَل َوَلَد َإَسح َحاَق َو َبَِن َإسح َواَل َو أَق حَرَب  ) عليهم السالم (سح َحح َفَما َأَشده اعحَتَداَل اْلح

َتَباَه  ثَالَ اشح َمح َرُهمح ِف َحاَل َتَشتَُّتَهمح َو تَ َفرَُّقَهمح  اْلح ََكاَسرَُة َو الحَقَياَصَرُة أَرحَِبًِب َْلُمح   لََياِلَ ََتَمهُلوا أَمح َعنح  َتاُزوََّنُمح َُيح َكاَنَت اْلح
رََة  فَاَق َو َِبحَر الحَعرَاَق َو ُخضح ن حَيارَيَف اْلح يَح َو َمَهاِف الر َيَح َو َنَكَد الحَمَعاَش  الدُّ َعاَلًة َمَساَكَْي  َفََتَُكوُهمح َإََل َمَناَبَت الشَ 

َُمَم  َواَن َدبٍَر َو َوبٍَر أََذله اْلح َدَِبُمح قَ رَاراً  َداراً َإخح   ََل ََيحُووَن َإََل َجَناَح َدعحَوةٍ َو َأجح
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َيح  يَ عحَتَمُدونَ َِبَا َو ََل َإََل َظلَ  أُلحَفٍة  يَ عحَتَصُمونَ  َطرَبٌَة َو اْلح َواُل ُمضح َحح َو الحَكث حرَُة ُمتَ َفر ََقٌة ِف َبََلَء  ُُمحَتَلَفةٌ َدي َعَلى َعز ََها فَاْلح
لٍ أَزحٍل َو َأطحَباَق  َناٍم َمعحُبوَدٍة َو أَرحَحاٍم  َجهح ُنونٍَة . َمقحطُوَعةٍ َمنح بَ َناٍت َموحُءوَدٍة َو َأصح  َو َغارَاٍت َمشح

 برسول اّلله   النعمة
ِبَلهَتَه طَاَعتَ ُهمح َو ََجََع َعَلى َدعحَوتََه أُلحَفتَ ُهمح  فَ َعَقدَ مح َحَْي بَ َعَث َإلَيحَهمح َرُسوًَل َمَواَقَع نََعَم اّلِلهَ َعَليحهَ  َإََل  فَانحظُُروا

بَ رََكَتَها َنَعيَمَها َو الحتَ فهَت الحَملهُة َِبَمح ِف َعَواَئَد  َجَداَولَ النَ عحَمُة َعَليحَهمح َجَناَح َكرَاَمَتَها َو َأَساَلتح َْلُمح  َنَشَرتَ َكيحَف 
َبُحوا َرَة َعيحَشَها َفَكَهَْي َقدح  فََأصح َاُل  تَ َرب هَعتَ ِف نَعحَمَتَها َغرََقَْي َو ِف ُخضح ُُم اْلح ُُموُر َِبَمح ِف َظلَ  ُسلحطَاٍن قَاَهٍر َو آَوِتح اْلح

ُُموُر َعَليحَهمح ِف ُذَرى   َإََل  اٌم َعَلى الحَعاَلَمَْي َو ُمُلوٌك ِف َأطحَراَف َثَ  ُملحكٍ َكَنَف َعزٍ  َغاَلٍب َو تَ َعطهَفَت اْلح َبٍت فَ ُهمح ُحكه
ََرَضْيَ  ُُموَر َعَلى َمنح َكاَن مَيحَلُكَها َعَليحَهمح َو  اْلح َكاَم َفيَمنح َكاَن مُيحَضيَها َفيَهمح ََل تُ غحَمُز َْلُمح  مُيحُضونَ مَيحَلُكوَن اْلح َحح َو  قَ َناةٌ اْلح

 اٌة .ََل تُ قحرَُع َْلُمح َصفَ 

 العصاة  لوم
ُتمح  وَ  َأََل  ُتمح أَيحَدَيُكمح َمنح َحبحَل الطهاَعَة َو ثَ َلمح َاَهَليهَة َفَإنه  َحصحنَ إَنهُكمح َقدح نَ َفضح َكاَم اْلح ُروَب َعَليحُكمح ِبََحح اّلِلهَ الحَمضح

َْته  اّلِلهَ   ُسبحَحانَُه َقَد امح
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ن َُهمح  َعَلى ُمهَة َفيَما َعَقَد بَ ي ح َتَقُلوَن ِف َظلَ َها َو ََيحُووَن  َمنح ََجَاَعَة َهَذَه اْلح ُلحَفَة الهَِت يَ ن ح َكَنَفَها بََنعحَمٍة َل   َإََل َحبحَل َهَذَه اْلح
لُ  َا أَرحَجُح َمنح ُكلَ  َِثٍَن َو َأَجلُّ َمنح ُكلَ  َخَطٍر َو  َقيَمةً وَقَْي َْلَا يَ عحَرُف َأَحٌد َمَن الحَمخح َرَة  اعحَلُمواَْلََّنه جح أَنهُكمح َصرحُُتح بَ عحَد اْلَح

َه  الحُمَواََلةَ أَعحرَاِبً َو بَ عحَد  ََلَم َإَله َِبَسَح سح َزاِبً َما تَ تَ َعلهُقوَن َمَن اْلحَ ميَاَن َإَله َرَسحَُه تَ ُقوُلوَن النهاَر َو ََل ََل تَ عحرَُفونَ  وَ َأحح  َمَن اْلحَ
َهَه   الحَعارَ  ََلَم َعَلى َوجح َفُئوا اْلحَسح ِف  َحَرماً َْلَرميََه َو نَ قحضًا َلَميثَاَقَه الهَذي َوَضَعُه اّلِلهُ َلُكمح  انحَتَهاكاً َكأَنهُكمح تُرَيُدوَن َأنح ُتكح

 َ ناً َبْيح َائَيُل َو ََل  َإََل َخلحَقَه َو َإنهُكمح َإنح َْلَأحُُتح  أَرحَضَه َو أَمح َر ُُثه ََل َجَبح ُل الحُكفح ََه َحارََبُكمح أَهح َو ََل ُمَهاَجُروَن َو  َميَكائَيلُ َغْيح
َنُكمح َو َإنه  الحُمَقاَرَعةَ ََل أَنحَصاٌر يَ نحُصُروَنُكمح َإَله  ثَاَل َمنح َِبحَس اّلِلهَ َو قَ َوارََعَه َو  َعنحَدُكمُ َِبلسهيحَف َحَّته َُيحُكَم اّلِلهُ بَ ي ح َمح اْلح

َمَه َو  َذَه َو َِتَاُوَنً  َوقَائََعهَ أَيه ًَل ِبََخح تَ بحَطُئوا َوَعيَدُه َجهح  الحَقرحنَ َو ََيحسًا َمنح َِبحَسَه فََإنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َلَح يَ لحَعَن  بََبطحَشهَ َفََل َتسح
 َ َر الحَماَضَي َبْيح َمح َي َعَن الحُمنحَكَر فَ َلَعَن اّلِلهُ السَُّفَهاَء  َِبلحَمعحُروفَ  أَيحَديُكمح َإَله َلََتحَكَهُم اْلح الحَمَعاَصي َو  َلرُُكوبَ َو الن ههح

َُلَماَء َلََتحَك الت هَناَهي َأََل َو َقدح  ََلَم َو َعطهلحُتمح ُحُدوَدُه َو أََمتُّ  َقَطعحُتمح اْلح َكاَمهُ مح قَ يحَد اْلحَسح َل  َأحح َأََل َو َقدح أََمَرّنَ اّلِلهُ َبَقَتاَل أَهح
ثَ الحبَ غحَي َو  َرحضَ  النهكح  َو الحَفَساَد ِف اْلح
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ُت َو  الحَقاَسطُونَ ُت َو أَمها النهاَكُثوَن فَ َقدح َقاتَ لح  فََأمها ُت َو أَمها الحَمارََقُة فَ َقدح َدوهخح َهَة فَ َقدح  أَمهافَ َقدح َجاَهدح َشيحطَاُن الرهدح
َعتح َْلَا  َبةُ ُكَفيُتُه َبَصعحَقٍة َسَُ َل  َوجح رََه َو بََقَيتح بََقيهٌة َمنح أَهح ُة َصدح َن اّلِلهُ ِف الحَكرهَة َعَليحَهمح َو لََئنح أَذَ  الحبَ غحيَ قَ لحَبَه َو َرجه

ُهمح َْلَُديَلنه  راً . َمن ح ُر ِف َأطحَراَف الحَبََلَد َتَشذُّ  َإَله َما يَ َتَشذه

 الوحي  فضل
َغَر َبَكََلَكَل الحَعَرَب َو َكَسرحُت نَ َواَجَم قُ ُروَن  َوَضعحتُ  أَنَ  ُتمح َموحضَ  رَبَيَعةَ ِف الصَ  َعي َمنح َرُسوَل َو ُمَضَر َو َقدح َعَلمح

َصيَصَة  ) صلى هللا عليه وآله (اّلِلهَ  نُ ُفَِن  َوَضَعَِن َِبلحَقرَابََة الحَقرَيَبَة َو الحَمنحزََلَة اْلَح رََه َو َيكح رََه َو أَََن َوَلٌد َيُضمَُِّن َإََل َصدح  ِف ِف َحجح
ٍل َو ََل  ءَ الشهيح َضُغ َفرَاَشَه َو ميَُسَُِّن َجَسَدُه َو ُيَشمَُِّن َعرحَفُه َو َكاَن مَيح  بًَة ِف قَ وح ِف  َخطحَلةً ُُثه يُ لحَقُمَنيَه َو َما َوَجَد ِل َكذح

ُلُك َبَه  َلُدنح َمنح  ) صلى هللا عليه وآله (َفعحٍل َو َلَقدح قَ َرَن اّلِلهُ بََه  َم َو الحَمَكارَ  طَرَيقَ َأنح َكاَن َفَطيماً أَعحظََم َمَلٍك َمنح َمََلَئَكَتَه َيسح
َلُه َو ََّنَارَُه َو  ََلَق الحَعاَلََ لَي ح ََلَقَه َعَلمًا َو  ُكل َ ُكنحُت أَتهَبُعُه ات ََباَع الحَفَصيَل أَثَ َر أُمَ َه يَ رحَفُع ِل ِف    َلَقدح ََمَاَسَن َأخح ٍم َمنح َأخح يَ وح

َمَئذٍ  َغْيحَي َِبَرَاَء فََأرَاُه َو ََل يَ َراُه َكاَن ُُيَاَوُر ِف ُكلَ  َسَنةٍ   َلَقدح ََيحُمُرّن َِبََلقحَتَداَء َبَه َو   َو َلَح َُيحَمعح بَ يحٌت َواَحٌد يَ وح
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ََلَم َغْيحَ َرُسوَل اّلِلهَ  ِف  َي َو الر ََساَلَة َو  ) صلى هللا عليه وآله (اْلحَسح َأُشمُّ رَيَح  وَ َخَدَُيَة َو َأََن ََثلَثُ ُهَما أََرى نُوَر الحَوحح
عحُت رَنهَة الشهيحطَاَن َحَْي  ُي َعَليحَه  نَ َزلَ الن ُّبُ وهَة َو َلَقدح َسََ َذا َهَذَه الرهنهُة فَ َقاَل هَ  َمااّلِلهَ  ولَ فَ ُقلحُت ََي َرسُ  ) صلى هللا عليه وآله (الحَوحح

َت بََنَبٍ   إَنهكَ الشهيحطَاُن َقدح أََيَس َمنح َعَباَدتََه  َمُع َما َأَسحَُع َو تَ َرى َما أََرى َإَله أَنهَك َلسح َلَكنهَك َلَوزَيٌر َو إَنهَك َلَعَلى  وَ َتسح
َعَه  َمَُمهدُ يحٍش فَ َقاُلوا َلُه ََي َلمها أَََتُه الحَمََلُ َمنح قُ رَ  ) صلى هللا عليه وآله (َخْيحٍ َو َلَقدح ُكنحُت َمَعُه  َإنهَك َقَد ادهَعيحَت َعَظيمًا َلَح يَده

تَ َنا  َأَحدٌ آَِبُؤَك َو ََل  راً َإنح أَنحَت َأَجب ح أَُلَك أَمح َنا أَنهَك َنَبٌّ َو َرُسوٌل َو َإنح َلَح  َإلَيحهَ َمنح بَ يحَتَك َو َْنحُن َنسح َعلح َو أَرَي حت ََناُه َعَلمح  تَ فح
اٌب فَ َقاَل  َنا أَنهَك َساَحٌر َكذه َقَلَع  َماَو  ) صلى هللا عليه وآله (َعَلمح ُعو لََنا َهَذَه الشهَجَرَة َحَّته تَ ن ح َأُلوَن قَاُلوا َتدح َو  َبُعُروَقَهاَتسح

َ َيَديحَك فَ َقاَل  َمُنونَ َفَإنح فَ َعَل اّلِلهُ َلُكمح َذَلَك َأ  ٍء َقَديرٌ َعلى ُكلَ  َشيح  اّلِلهَ َإنه  ) صلى هللا عليه وآله (َتَقَف َبْيح َهُدوَن  تُ ؤح َو َتشح
قَ  قَاُلوا نَ َعمح َقاَل َفَإّن َ َسُأرَيُكمح  َفيُكمح َمنح يُطحرَُح ِف الحَقَليَب  َإنه َتطحُلُبوَن َو َإّن َ َْلَعحَلُم أَنهُكمح ََل َتَفيُئوَن َإََل َخْيحٍ َو  َماَِبْلَح

زَاَب ُُثه َو َمنح ُُيَز َ  َحح  : ) صلى هللا عليه وآله ( قَالَ ُب اْلح
َخَر  أَي هتُ َها َيَ  َمَنَْي َِبّلِلهَ َو الحيَ وحَم اْلح تَ عحَلَمَْي َأّن َ َرُسوُل اّلِلهَ َفان حَقَلَعي َبُعُروَقَك َحَّته َتَقَفي  وَ الشهَجَرُة َإنح ُكنحَت تُ ؤح

 َ قَ  ََلن حَقَلَعتح َيَديه ِبََذحَن اّلِلهَ فَ َوالهذَ  َبْيح  ي بَ َعَثُه َِبْلَح
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َ َيَديح   َقصحفٌ َو َجاَءتح َو َْلَا َدَويٌّ َشَديٌد َو  َبُعُروَقَها َنَحَة الطهْيحَ َحَّته َوقَ َفتح َبْيح َف َأجح ) صلى  اّلِلهَ َرُسوَل  َكَقصح

َعحَلى  هللا عليه وآله ( َنَها اْلح َو ُكنحُت َعنح  َمنحَكَب َو بَبَ عحَض أَغحَصاََّنَا َعَلى  ) صلى هللا عليه وآله (َرُسوَل اّلِلهَ  َعَلىُمَرفحرََفًة َو أَلحَقتح َبُغصح
َبارًا َفُمرحَها فَ لحَيأحَتَك َإََل ذَ  الحَقوحمُ فَ َلمها َنَظَر  ) صلى هللا عليه وآله (مَيَيَنَه  َتكح ُفَهاَلَك قَاُلوا ُعُلو ًا َو اسح ُفَها فََأَمَرَها  َنصح َقى َنصح َو يَ ب ح

ُفَهاَبَذَلَك َفَأق حَبَل َإلَيحَه  ً َفَكاَدتح تَ لحَتفُّ   َنصح َه َدَوَي  راً َو ُعتُ و اً فَ َقاُلو  ) صلى هللا عليه وآله (اّلِلهَ  بََرُسولَ َكَأعحَجَب َإق حَباٍل َو َأَشدَ  ا ُكفح
َفَه َكَما َكاَن فََأَمَرُه  َهَذاَفُمرح  ُ َإّن َ أَوهُل  ) صلى هللا عليه وآله (النَ صحَف فَ لحَْيحَجعح َإََل َنصح َبَك  ُمؤحَمنٍ فَ َرَجَع فَ ُقلحُت أَََن ََل َإَلَه َإَله اّلِله

َديقاً بَنُ بُ وهَتَك َو  فَ َعَلتح رََة ََي َرُسوَل اّلِلهَ َو أَوهُل َمنح أَقَ ره ِبََنه الشهجَ  َر اّلِلهَ تَ َعاََل َتصح ََلًَل َما فَ َعَلتح َِبَمح َلَكَلَمَتَك فَ َقاَل  َإجح
اٌب  ُم ُكلُُّهمح َبلح ساَحٌر َكذه ُقَك ِف أَمحرََك َإَله َمثحُل  َعَجيبُ الحَقوح َر َخَفيٌف َفيَه َو َهلح ُيَصدَ  َإّن َ َلَمنح يَ عحُنوَنَِن َو  َهَذاالسَ حح

ٍم ََل ََتحُخُذُهمح ِف اّلِلهَ  َمةُ قَ وح َب حرَاَر  َلوح يَقَْي َو َكََلُمُهمح َكََلُم اْلح اللهيحَل َو َمَناُر الن هَهاَر  ُعمهارُ ََلئٍَم َسيَماُهمح َسيَما الصَ دَ 
َبُوَن َو ََل  ُسَنَن اّلِلهَ َو ُسَنَن َرُسولَهَ  ُُيحُيونَ ُمَتَمسَ ُكوَن ِبَبحَل الحُقرحآَن  َتكح َو ََل يَ ُغلُّوَن َو ََل يُ فحَسُدوَن قُ ُلوُِبُمح  يَ عحُلونَ ََل َيسح

ََناَن َو  َساُدُهمح ِف اْلح  ِف الحَعَمَل . َأجح
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 ) عليه السالم ( يصف فيها المتقين :له    خطبةمن    و  -193
َمَنَْي  َأنه  ُرَويَ  َمَنَْي َصفح ِلَ  َكانَ يُ َقاُل َلُه َهَهاٌم   ) عليه السالم (َصاَحباً َْلََمَْي الحُمؤح َرُجًَل َعاَبداً فَ َقاَل َلُه ََي َأَمَْي الحُمؤح

َسنح َف َإنه  َعنح  عليه السالم ( )َحَّته َكَأّن َ أَنحظُُر َإلَيحَهمح فَ تَ ثَاَقَل  الحُمتهَقْيَ  َمَع الهَذيَن  اّلِلهَ َجَواَبَه ُُثه قَاَل ََي َهَهاُم اتهَق اّلِلهَ َو َأحح
َنعح  ) صلى َو َصلهى َعَلى النهَبَ   َعَليحهَ َِبََذا الحَقوحَل َحَّته َعَزَم َعَليحَه َفَحَمَد اّلِلهَ َو أَثحََن  َهَهامٌ ات هَقوحا َو الهَذيَن ُهمح َُمحَسُنوَن فَ َلمح يَ قح

 : ) عليه السالم (ُُثه قَاَل  هللا عليه وآله (
َلحَق َحَْي  بَ عحدُ  أَمها َغَني ًا َعنح طَاَعَتَهمح آَمنًا َمنح َمعحَصَيَتَهمح َْلَنهُه ََل  َخَلَقُهمح فََإنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َو تَ َعاََل َخَلَق اْلح

َفُعُه طَاَعُة َمنح َأطَاَعُه  َمعحَصَيةُ  َتُضرُّهُ  ن حَيا َمَواَضَعُهمح  فَ َقَسمَ َمنح َعَصاُه َو ََل تَ ن ح نَ ُهمح َمَعاَيَشُهمح َو َوَضَعُهمح َمَن الدُّ بَ ي ح
ُل الحَفَضاَئَل َمنحَطُقُهُم الصهَواُب َو  فَالحُمت هُقونَ  يُ ُهُم الت هوَ  َملحَبُسُهمُ َفيَها ُهمح أَهح ااُضُع َغضُّوا أَبحَصاَرُهمح اََلقحَتَصاُد َو َمشح  َعمه

َاَعُهمح َعَلى الحَعلحَم  ُهمح ِف الحَبََلَء َكالهَِت  النهاَفعَ َحرهَم اّلِلهُ َعَليحَهمح َو َوقَ ُفوا َأَسح ِف الرهَخاَء َو َلوح ََل  نُ ز ََلتح َْلُمح نُ ز ََلتح أَن حُفُسُهمح َمن ح
ََجُل الهَذي َكَتَب اّلِلهُ  ٍ  مح َعَليحهَ اْلح َساَدَهمح َطرحَفَة َعْيح َتَقره أَرحَواُحُهمح ِف َأجح َإََل الث هَواَب َو َخوحفًا َمَن الحَعَقاَب  َشوحقاً َلَح َتسح

َاَلُق ِف  َنهُة َكَمنح  أَن حُفَسَهمح َعظَُم اْلح ُيَنَهمح فَ ُهمح َو اْلح وَن َو ُهمح َو النهاُر َكَمنح َرآَها فَ ُهمح َفيَها ُمنَ عهمُ  َقدح َفَصُغَر َما ُدونَُه ِف أَعح
بُوَن قُ ُلوُِبُمح ََمحُزونٌَة َو ُشُروُرُهمح َمأحُمونٌَة  فَ ُهمح َقدح َرآَها  َساُدُهمح ْنََيَفٌة َو َحاَجاُِتُمح  وَ َفيَها ُمَعذه  َأجح
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مًا  َخَفيَفةٌ  ُهمح رَاَحًة َطوَيَلًة ََتَاَرٌة ُمرحَِبٌَة َيسهَرَها  َقَصْيَةً َو أَن حُفُسُهمح َعَفيَفٌة َصََبُوا َأَيه ن حَيا فَ َلمح  َْلُمح أَعحَقبَ ت ح ُُم الدُّ ُمح أََراَدِتح َرِبُّ
ُمح  َها أَمها  فَ َفَدوحايُرَيُدوَها َو َأَسَرِتح َزاَء الحُقرحآَن يُ رَت َُلوََّنَا تَ رحتَيًَل ُُيَز َنُوَن َبَه  ََتَلْيَ اللهيحَل َفَصافُّوَن أَقحَداَمُهمح أَن حُفَسُهمح َمن ح َْلَجح

َتَثْيُوَن َبَه َدَواَء َداَئَهمح فََإَذا َمرُّوا َِبيٍَة  أَن حُفَسُهمح  َها َطَمعًا َو َتطَلهَعتح نُ ُفوسُ  َفيَهاَو َيسح وَيٌق رََكُنوا َإلَي ح َهاُهمح َتشح َشوحقًا َو  َإلَي ح
ُيَنَهمح َو َإَذا َمرُّوا  َب أَعح َا ُنصح َها َمَساَمَع قُ ُلوَِبَمح َو ظَنُّوا  َِبيَةٍ ظَنُّوا أَّنه َغوحا َإلَي ح َزَفَْي َجَهنهَم َو َشَهيَقَها ِف  َأنه َفيَها ََّتحَويٌف َأصح

َساَطَهمح  َعَلىُأُصوَل آَذاَّنََمح فَ ُهمح َحانُوَن  أَقحَداَمَهمح َيطحلُُبوَن َإََل اّلِلهَ  َأطحرَافَ ُمفحََتَُشوَن َْلََباَهَهمح َو َأُكفَ َهمح َو رَُكَبَهمح َو أَوح
وحفُ أَمها الن هَهاَر َفُحَلَماُء ُعَلَماُء أَب حرَاٌر أَتحَقَياُء َقدح بَ رَاُهُم  وَ تَ َعاََل ِف َفَكاَك رَقَاَِبَمح  ُر َإلَيحَهُم النهاَظُر بَ رحَي الحَقَداَح يَ نحظُ  اْلَح

َسبُ ُهمح  َم َمنح َمَرٍض َو يَ ُقوُل َلَقدح ُخوَلطُوا َو َلَقدح  َمرحَضىفَ َيحح ٌر َعَظيٌم ََل يَ رحَضوحَن َمنح أَعحَماْلََُم  َخاَلَطُهمح َو َما َِبلحَقوح أَمح
َثُرونَ الحَقَليَل َو ََل  َتكح ُهمح َخاَف َمها يُ َقاُل  أَعحَماْلََمح َن َو َمنح الحَكَثَْي فَ ُهمح َْلَن حُفَسَهمح ُمتهَهُمو  َيسح َي َأَحٌد َمن ح َفُقوَن َإَذا زُكَ   َلهُ ُمشح

 بَنَ فحَسي اللهُهمه ََل  َمِنَ  فَ يَ ُقوُل َأََن أَعحَلُم بَنَ فحَسي َمنح َغْيحَي َو َرِبَ  أَعحَلُم ِب 
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ّن  َعلحَِن أَفحَضَل  تُ َؤاَخذح أَنهَك تَ َرى َلُه قُ وهًة ِف  َأَحَدَهمح َيظُنُّوَن َو اغحَفرح ِل َما ََل يَ عحَلُموَن َفَمنح َعََلَمَة  َمهاِبَا يَ ُقوُلوَن َو اجح
َغًَن َو ُخُشوعًا ِف َعَباَدٍة َو  ِف  َو َحرحصًا ِف َعلحٍم َو َعلحمًا ِف َحلحٍم َو َقصحدًا ِف يََقْيٍ  َإميَاَنً َديٍن َو َحزحمًا ِف َلٍْي َو 

ٍة  اً ِف َشده َعحَمالَ طََلبًا ِف َحََلٍل َو َنَشاطًا ِف ُهًدى َو ََتَرُّجًا َعنح َطَمٍع يَ عحَمُل  وَ ََتَمًَُّل ِف َفاَقٍة َو َصَبح الصهاَْلََة َو  اْلح
ُر َو  ُهوَ  َبحُ َعَلى َوَجٍل مُيحَسي َو َهُُّه الشُّكح َبُح َفرَحًا َحَذراً َلَما  ُيصح ُر يََبيُت َحَذراً َو ُيصح رَ َو َهُُّه الذ َكح َلَة َو  ُحذَ  َمَن الحَغفح

َل َو الرهْححََة  رَ  َإنَ َفرَحًا ِبَا َأَصاَب َمَن الحَفضح ُسُه َفيَما َتكح َعَبتح َعَليحَه نَ فح َتصح َتَُبُّ قُ رهُة َعيحَنَه َفيَما  َفيَماُه َلَح يُ عحَطَها ُسؤحَْلَا اسح
َقىََل يَ ُزوُل َو َزَهاَدتُُه َفيَما ََل  َلحَم َِبلحَعلحَم َو الحَقوحَل َِبلحَعَمَل تَ َراُه  يَ ب ح ُسُه  َقرَيباً مَيحزُُج اْلح أََمُلُه َقَليًَل َزّلِلَُُ َخاَشعاً قَ لحُبُه َقانََعًة نَ فح

زُ  َوتُُه  وراً َمن ح ًَل أَمحرُُه َحرَيزًا َديُنُه َميَ َتًة َشهح ُلُه َسهح ظُوماً َأكح ْيحُ َمنحُه َمأحُموٌل َو الشهرُّ َمنحُه َمأحُموٌن  َمكح َكاَن ِف   َإنح َغيحظُُه اْلَح
اَكرَيَن َو َإنح َكاَن ِف  اَكرَينَ الحَغاَفَلَْي ُكَتَب ِف الذه َتبح َمَن الحَغا الذه َمنح َحَرَمُه َو  يُ عحَطيَفَلَْي يَ عحُفو َعمهنح ظََلَمُه َو َلَح ُيكح

ُشُه لَيَ ناً  ُلهُ َيَصُل َمنح َقَطَعُه بََعيداً ُفحح  َغائَباً ُمنحَكُرُه َحاَضراً َمعحُروُفهُ  قَ وح
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َبًَل  بَراً َشرُُّه ِف الزهََلزََل  ُمقح ُُه ُمدح ي ُبحَغُض َو ََل ََيحَُثُ  َمنح َو ِف الحَمَكارََه َصُبوٌر َو ِف الرهَخاَء َشُكوٌر ََل ُيََيُف َعَلى  َوُقورٌ َخْيح
قَ  قَ بحَل َأنح  َهدَ َفيَمنح ُيَُبُّ يَ عحََتَُف َِبْلَح َر َو ََل َعَليحَه ََل ُيَضيُع َما اسح  ُيشح َفَظ َو ََل يَ نحَسى َما ذُكَ  َلحَقاَب َو َل  يُ َناَبزُ ُتحح َِبْلح

َمُت  َاَر َو ََل َيشح قَ   َِبلحَمَصاَئبَ ُيَضارُّ َِبْلح ُخُل ِف الحَباَطَل َو ََل ََيحرُُج َمَن اْلَح ُتُه َو َإنح  َإنح َو ََل َيدح َصَمَت َلَح يَ ُغمهُه َصمح
َتَقُم َلُه  بَُغيَ ُه َو َإنح َضَحَك َلَح يَ عحُل َصوحتُ  ُسهُ َعَليحَه َصََبَ َحَّته َيُكوَن اّلِلهُ ُهَو الهَذي يَ ن ح َمنحُه ِف َعَناٍء َو النهاُس َمنحُه ِف  نَ فح
َسُه  َسَه بُ عحُدُه َعمهنح تَ َباَعَد َعنحُه  َْلَخَرتَهَ رَاَحٍة أَت حَعَب نَ فح دٌ َو أََراَح النهاَس َمنح نَ فح اَهٌة َو ُدنُ وُُّه َمهنح َدََن َمنحُه َلٌْي َو َو نَ زَ  ُزهح

ٍر َو َخَديَعٍة . تَ َباُعُدهُ َرْححٌَة لَيحَس   َبَكَبحٍ َو َعَظَمٍة َو ََل ُدنُ وُُّه ِبَكح
ُسُه َفيَها ، فَ َقاَل أََمُْي  قَالَ   : ) عليه السالم ( الحُمؤحَمَنْيَ : َفَصَعَق َهَهاٌم َصعحَقًة َكاَنتح نَ فح
َنعُ اّلِلهَ َلَقدح ُكنحُت َأَخافُ َها َعَليحَه ، ُُثه قَاَل : َأ َهَكَذا  وَ  أََما َلَها ، فَ َقاَل َلُه قَاَئٌل : َفَما  َتصح الحَمَواَعُظ الحَباَلَغُة َِبَهح

َمَنَْي ، فَ َقاَل  َِبُلكَ  ًَل ََل َأَجٍل َوقحتًا ََل ي َ  َلُكل َ : َوُيحََك َإنه  ) عليه السالم (ََي أََمَْي الحُمؤح  تَ ُعدح عحُدوُه َو َسَببًا ََل يَ َتَجاَوزُُه َفَمهح
َا نَ َفَث الشهيحطَاُن َعَلى َلَساَنَك .  َلَمثحَلَها فََإُنه
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 يصف فيها المنافقين : له ) عليه السالم (  خطبةمن    و  -194
أَُلهُ َما َوفهَق َلُه َمَن الطهاَعَة َو َذاَد َعنحُه َمَن الحَمعحَصَيَة َو  َعَلى َْنحَمُدهُ  َهُد َأنه  َنسح َلَمنهَتَه َْتَاماً َو ِبَبحَلَه اعحَتَصاماً َو َنشح

َواَن اّلِلهَ ُكله غَ  َمَُمهداً  رٍَة َعبحُدُه َو َرُسوُلُه َخاَض َإََل َرضح نَ وحَن َو  وَ مح َدح َعَليحَه  ََتَلهبَ ََتَرهَع َفيَه ُكله ُغصهٍة َو َقدح تَ َلوهَن َلُه اْلح
َقحَصوحَن َو َخَلَعتح َإلَيحَه الحَعَرُب أََعن هتَ َها َو  نح أَب حَعَد مَ  َعَداَوَِتَاَإََل َمَُاَربََتَه بُُطوَن َرَواَحَلَها َحَّته أَن حَزَلتح َبَساَحَتَه  َضَرَبتح اْلح
َحَق الحَمزَاَر ، أُوَصيُكمح َعَباَد  اَر َو َأسح ُُم  اّلِلهَ الده َل النَ َفاَق َفَإَّنه رُُكمح أَهح َوى اّلِلهَ َو ُأَحذَ  الحُمَضلُّوَن َو الزهالُّوَن  الضهالُّونَ بَتَ قح

تَ نُّوَن افحَتَناًَن َو يَ عح  أَلحَواَنً الحُمزَلُّوَن يَ تَ َلوهنُوَن  َبُكلَ  َمرحَصاٍد قُ ُلوُِبُمح َدَويهٌة َو  يَ رحُصُدوَنُكمح َمُدوَنُكمح َبُكلَ  َعَماٍد َو َو يَ فح
ُفُهمح َدَواٌء َو  نََقيهةٌ َصَفاُحُهمح  ََفاَء َو َيَدبُّوَن الضهرَاَء َوصح ُْلُمح مَيحُشوَن اْلح اُء الحَعَياُء َحَسَدُة الرهَخاَء َو  قَ وح َشَفاٌء َو َفعحُلُهُم الده

ُدو َنطُو الرهَجاَء َْلُمح َبُكلَ  طَرَيٍق َصرَيٌع َو  ُمؤَكَ  ٍو ُدُموٌع يَ ت ََقاَرُضوَن الث هَناَء   َإََل الحَبََلَء َو ُمقح  وَ ُكلَ  قَ لحٍب َشَفيٌع َو َلُكلَ  َشجح
َُفوا َو َإنح َعَذُلوا َكَشُفوا َزَاَء َإنح َسأَُلوا َأْلح  َيََتَاقَ ُبوَن اْلح
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وا َلُكلَ  َحقٍ   وَ  َرُفوا َقدح أََعدُّ َتاحاً َو َلُكلَ  قَائٍَم َماَئًَل َو َلُكلَ  َحيٍ  قَاَتًَل َو َلُكلَ  َِبٍب  َِبَطًَل َإنح َحَكُموا َأسح َو َلُكلَ   َمفح
بَ  َواقَ ُهمح َو ي ُنحَفُقوا َبَه أَعحََلقَ ُهمح  َِبلحَيأحسَ احًا يَ تَ َوصهُلوَن َإََل الطهَمَع لَيحٍل َمصح فَ ُيَشبَ ُهوَن َو َيَصُفوَن  يَ ُقوُلونَ لَُيَقيُموا َبَه َأسح

َلُعوا الحَمَضيَق فَ ُهمح ُلَمُة الشهيحطَاَن َو ُْحَُة ا وَ فَ ُيَمو َُهوَن َقدح َهوهنُوا الطهرَيَق  يحطاَن َأَل َإنه َحزحَب  أُولَئكَ لنَ ْيَاَن َأضح َحزحُب الشه
اَسُروَن .  الشهيحطاَن ُهُم اْلح

 له ) عليه السالم ( يحمد اّلله و يثني على نبيه و يعظ :  خطبةمن    و  -195
 اّلله   حمد

دُ  َمح َرتََه َو َردََع  َحْيهَ  الهَذي َأظحَهَر َمنح آََثَر ُسلحطَانََه َو َجََلَل َكَبحَََيئََه َما ّلِلَهَ  اْلح ُمَقَل الحُعُقوَل َمنح َعَجاَئَب ُقدح
 الن ُُّفوَس َعنح َعرحفَاَن ُكنحَه َصَفَتَه . ََهَاَهمَ َخطَرَاَت 

 الشهادتان
َهدُ  وَ  ََلصٍ َأنح ََل َإَلَه َإَله اّلِلهُ َشَهاَدَة َإميَاٍن َو إَيَقاٍن َو  َأشح َهُد َأنه َمَُ  َإخح دًا َعبحُدُه َو َرُسوُلُه َو َإذحَعاٍن َو َأشح مه

يَن طَاَمَسٌة  أَرحَسَلهُ  َُدى َدارََسٌة َو َمَناَهُج الدَ  قَ  َو َنَصَح لَلحَخلحقَ  َفَصدَعَ َو أَعحََلُم اْلح  َِبْلَح
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َد َصلهى َهدَ  وَ  َد َو أََمَر َِبلحَقصح  َعَليحَه َو آلََه َو َسلهَم . اّلِلهُ ى َإََل الرُّشح

 العظة
ُكمح َعَبثًا َو َلَح  اعحَلُموا وَ  َسانَُه  يُ رحَسلحُكمح َعَباَد اّلِلهَ أَنهُه َلَح ََيحُلقح َصى َإحح َلَغ َنَعَمَه َعَليحُكمح َو َأحح  َإلَيحُكمح َهًَََل َعَلَم َمب ح

ت َنحَجُحوُه َو اطحلُُبوا َإلَيحَه َو فَ  َتُحوُه َو اسح تَ فح َنُحوهُ اسح َتمح َو َإنهُه  َِببٌ َفَما َقَطَعُكمح َعنحُه َحَجاٌب َو ََل أُغحَلَق َعنحُكمح ُدونَُه  اسح
ََباُء َو ََل َو َجانٍ  ََل يَ ثحَلُمُه الحَعطَ  َإنحسٍ لََبُكلَ  َمَكاٍن َو ِف ُكلَ  َحٍْي َو َأَواٍن َو َمَع ُكلَ   ُقُصُه اْلح ت َنحَفُدهُ اءُ َو ََل يَ ن ح َساَئٌل  َيسح

ٌص  َصيَه ََنَئٌل َو ََل يَ لحوَيَه َشخح تَ قح ٍص َو ََل يُ لحَهيَه َصوحٌت َعنح َصوحٍت َو ََل ََتحُجزُُه َهَبٌة َعنح  َعنح َو ََل َيسح َو ََل  َسلحبٍ َشخح
َغُلُه َغَضٌب َعنح َرْححٍَة َو ََل تُوَْلُهُ  َطُعُه  َعَقابٍ  َرْححٌَة َعنح َيشح نُُّه الحُبطُوُن َعَن الظُُّهوَر َو ََل يَ قح َعَن الحُبُطوَن  الظُُّهورُ َو ََل ُيَُ

َتَياٍل  وَ قَ ُرَب فَ َنَأى َو َعََل َفَدََن َو َظَهَر فَ َبَطَن  َلحَق َِبحح َرَأ اْلح ت َ  وَ َبَطَن فَ َعَلَن َو َداَن َو َلَح يَُدنح َلَح يَذح َعاَن َِبَمح َلَكََلٍل ََل اسح
َاأُوَصيُكمح َعَباَد اّلِلهَ بَتَ قحَوى اّلِلهَ  َناَن  َِبََقائََقَهاالز ََماُم َو الحَقَواُم فَ َتَمسهُكوا َبَوََثئََقَها َو اعحَتَصُموا  َفَإَّنه تَ ُؤلح َبُكمح َإََل َأكح

َعَة َو َأوحطَاَن السهَعَة  َرحَز َو َمنَ  وَ الده  ازََل الحَعزَ  ِف َمَعاَقَل اْلح
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َبحَصاُر َو ُتظحَلُم َلُه  يَ وحمٍ  َخُص َفيَه اْلح َقحطَارُ َتشح َفُخ ِف الصُّوَر  اْلح َجٍة َو   قُ فَ تَ زحهَ َو تُ َعطهُل َفيَه ُصُروُم الحَعَشاَر َو ي ُن ح ُكلُّ ُمهح
قَاعاً ََسحَلقاً َفََل َشَفيٌع  َمعحَهُدَهاَو الصُّمُّ الرهَواَسُخ فَ َيَصُْي َصلحُدَها َسَراِبً َرق حَرقاً َو  الشهَواَمخُ تَ بحَكُم ُكلُّ َْلحَجٍة َو َتَذلُّ الشُّمُّ 

َفُع َو  يٌم يَ ن ح َفُع َو ََل ْحََ َفُع . ََل َيشح  َمعحَذرٌَة َتدح

 له ) عليه السالم ( :  خطبةمن    و  -196
 النبي  بعثة

َهٌج َواَضٌح . َحْيَ  بَ َعثَهُ   ََل َعَلٌم قَائٌَم َو ََل َمَناٌر َساَطٌع َو ََل َمن ح

 بالزهد  العظة
َا َداُر  َعَبادَ  أُوَصيُكمح  ن حَيا َفَإَّنه رُُكُم الدُّ َوى اّلِلهَ َو ُأَحذَ  يٍص َساَكنُ َها ظَاَعٌن َو قَاَطنُ َها َو ََمَلهُة تَ نحغَ  ُشُخوصٍ اّلِلهَ بَتَ قح

َلَهاَِبَئٌن َْتَيُد  ُهُم النهاَجي َعَلى ُبُطوَن  الحَبَحارَ َمَيَداَن السهَفيَنَة تَ قحَصُفَها الحَعَواَصُف ِف ْلََُج  َِبَهح ُهُم الحَغَرُق الحَوَبُق َو َمن ح َفَمن ح
َواجَ  َمح َواَْلَاَمُلُه َعَلى ََتحَفزُُه الر َََيُح َِبَذحََيَْلَا َو ََتح  اْلح َها  أَهح َرٍك َو َما َْنَا َمن ح َتدح َها فَ َليحَس ِبُسح َلكٍ  فََإََل َفَما َغَرَق َمن ح  َمهح
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َن فَاعحَلُموا َو اْلحَ  َعَبادَ  َقَلُب  ُمطحَلَقةٌ لحُسُن اّلِلهَ اْلح نٌَة َو الحُمن ح َعحَضاُء َلدح َبحَداُن َصَحيَحٌة َو اْلح َو الحَمَجاُل َعرَيٌض  َفَسيحٌ َو اْلح
َتَظُروا ُقُدوَمُه. َفَحقَ ُقواقَ بحَل َإرحَهاَق الحَفوحَت َو ُحُلوَل الحَموحَت   َعَليحُكمح نُ ُزوَلُه َو ََل تَ ن ح

 لسالم ( ينبه فيه على فضيلته لقبول قوله و أمره و نهيه :له ) عليه ا  كالممن    و  -197
ٍد  َلَقدح  وَ  َفظُوَن َمنح َأصحَحاَب َمَُمه َتحح َأّن َ َلَح أَُرده َعَلى اّلِلهَ َو ََل َعَلى َرُسوَلَه َساَعًة َقطُّ  ) صلى هللا عليه وآله (َعَلَم الحُمسح

ُتُه بَنَ فحَسي ِف الحَمَواطَ  َلَقدح َو  َبحطَالُ َن الهَِت تَ نحُكُص َفيَها َواَسي ح ُ  اْلح َرَمَِن اّلِله َقحَداُم َْنحَدًة َأكح ُر َفيَها اْلح َو َلَقدح قَُبَض  َِبَاَو تَ َتَأخه
َررحُِتَا عَ  َلَعَلىَو َإنه َرأحَسُه  ) صلى هللا عليه وآله (َرُسوُل اّلِلهَ  ُسُه ِف َكفَ ي َفَأمح رَي َو َلَقدح َساَلتح نَ فح َهيَلى َصدح َو َلَقدح ُول َيُت  َوجح

َلُه  َبُط َو َمََلٌ  أَعحَواّن َو الحَمََلَئَكُة  ) صلى هللا عليه وآله (ُغسح َفحَنَيُة َمََلٌ يَ هح اُر َو اْلح َنَمٌة  يَ عحرُجُ َفَضجهَت الده َو َما فَاَرَقتح ََسحَعي َهي ح
ُهمح ُيَصلُّوَن َعَليحَه  ُدقح  َميَ تاً َُيَه َفَمنح َذا َأَحقُّ َبَه َمِنَ  َحي اً َو َواَري حَناُه ِف َضرَ  َحَّته َمن ح  فَان حُفُذوا َعَلى َبَصائَرَُكمح َو لحَتصح
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ُمح َلَعَلى  َإَلهَ  ِف َجَهاَد َعُدو َُكمح فَ َوالهَذي ََل  نَيهاُتُكمح  قَ  َو َإَّنه َمُعوَن َو  َمَزلهةَ َإَله ُهَو َإّن َ َلَعَلى َجادهَة اْلَح الحَباَطَل أَُقوُل َما َتسح
تَ غحَفُر اّلِلهَ ِل َو   . َلُكمح َأسح

له ) عليه السالم ( ينبه على إحاطة علم اّلله بالجزئيات، ثم يحث على    خطبةمن    و  -198
 فضل اإلسالم و القرآن :يبين    والتقوى، 

ََلَواَت َو  َعَجيجَ  يَ عحَلمُ  َتََلفَ الحُوُحوَش ِف الحَفَلَواَت َو َمَعاَصَي الحَعَباَد ِف اْلح النَ يَناَن ِف الحَبَحاَر الحَغاَمرَاَت َو  اخح
يُب اّلِلهَ  َِبلر َََيحَ َتََلطَُم الحَماَء  َهُد َأنه َمَُمهداً ْنََ ََتَه . َسَفْيُ  َو الحَعاَصَفاَت َو َأشح َيَه َو َرُسوُل َرْحح  َوحح

 بالتقوى  الوصية
َوى اّلِلهَ الهَذي اب حَتَدأَ َخلحَقُكمح َو  بَ عحدُ  أَمها تَ َهى  َإلَيحهَ َفَإّن َ أُوَصيُكمح بَتَ قح َيُكوُن َمَعادُُكمح َو بََه َْنَاُح طََلَبَتُكمح َو َإلَيحَه ُمن ح

دُ  َرغحَبَتُكمح  َزَعُكمح  َو َْنحَوُه َقصح َو َشَفاُء  أَفحَئَدَتُكمح تَ قحَوى اّلِلهَ َدَواُء َداَء قُ ُلوَبُكمح َو َبَصُر َعَمى  فََإنه َسَبيَلُكمح َو َإلَيحَه َمرَاَمي َمفح
َسادَُكمح َو َصََلُح َفَساَد ُصُدورَُكمح   ُطُهوُر َدَنَس أَن حُفَسُكمح َو َجََلءُ َعَشا أَبحَصارَُكمح  وَ َمَرَض َأجح
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ُن فَ زََع َجأحَشُكمح َو َضَياُء َسَواَد  وَ  َعُلوا طَاَعَة اّلِلهَ َشَعارًا ُدوَن َدََثرَُكمح َو َدَخيًَل  ظُلحَمَتُكمح أَمح َشَعارَُكمح َو َلَطيفاً  ُدونَ َفاجح
ََلَعُكمح َو أََمْيًا فَ وحَق  َ َأضح َهًَل ْلَََْي ُوُرودَُكمح َو َشَفيعًا َلَدَرَك طََلَبَتُكمح  أُُمورَُكمح َبْيح َم فَ َزَعُكمح َو َمَصابَيَح  وَ َو َمن ح ُجنهًة لَيَ وح

َشَتُكمح َو نَ َفساً َلَكرحَب َمَواَطَنُكمح فَإَ  َلُطولَ لَُبطُوَن قُ ُبورَُكمح َو َسَكناً  َتَنَفٍة َو َُمَاَوَف  َحرحزٌ نه طَاَعَة اّلِلهَ َوحح َمنح َمَتاَلَف ُمكح
َداَئُد  َنْيَانٍ ُمتَ َوق هَعٍة َو أَُواَر  ُُموُر بَ عحَد َمرَاَرَِتَا َو  بَ عحدَ ُموَقَدٍة َفَمنح َأَخَذ َِبلت هقحَوى َعزََبتح َعنحُه الشه َلوحَلتح َلُه اْلح ُدنُ و ََها َو احح

َهَلتح َلُه َعنح  ان حَفَرَجتح  َواُج بَ عحَد تَ َراُكَمَها َو َأسح َمح . َو ُقُحوَطَهابَ عحَد َإنحَصاَِبَا َو َهطََلتح َعَليحَه الحَكرَاَمُة بَ عحَد  الصَ َعابُ ُه اْلح
َبتح َعَليحَه الرهْححَُة بَ عحَد نُ ُفورََها َو  بَ عحَد َإرحَذاَذَها َفات هُقوا اّلِلهَ الهَذي  الحََبََكةُ َعَليحَه  َعَليحَه النَ َعُم بَ عحَد ُنُضوَِبَا َو َوبَ َلتح  تَ َفجهَرتح ََتَده

َْته َعَليحُكمح بََنعحَمَتَه  ِبَوحَعظََتهَ نَ َفَعُكمح  ُرُجوا َإلَيحَه َمنح َحقَ   فَ َعبَ ُدواَو َوَعَظُكمح بَرََسالََتَه َو امح  . طَاَعَتهَ أَن حُفَسُكمح َلَعَباَدتََه َو اخح

 اإلسالم  فضل
َسَه َو  َإنه  ُُثه  َطَفاُه لَنَ فح ََلَم َديُن اّلِلهَ الهَذي اصح َفاُه َخَْيََة َخلحَقَه َو أََقاَم  اصحطَنَ َعهُ َهَذا اْلحَسح  َدَعاَئَمهُ َعَلى َعيحَنَه َو َأصح

َدحََينَ   َعَلى ََمَبهَتَه أََذله اْلح
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رََه َو َهَدَم أَرحَكاَن  أَعحَداَءهُ َو َوَضَع الحَمَلَل َبَرفحَعَه َو أََهاَن  َبَعزهتَهَ  َنَه َو َسَقى َمنح  الضهََلَلةَ َبَكرَاَمَتَه َو َخَذَل َمَُادَ يَه بََنصح َبرُكح
ََياَعَطَش َمنح َحَياَضَه َو َأَتحََق  َداَم َْلََساَسَه َو َل  َفكه ِبََواََتََه ُُثه َجَعَلُه ََل انحَفَصاَم َلُعرحَوتََه َو ََل  ضَ اْلح َْلَلحَقَتَه َو ََل اَّنَح

تََه َو ََل َعَفاَء  وَ َزَواَل َلَدَعاَئَمَه  َه َو ََل َضنحَك َلطُُرَقَه َو ََل َو ََل َجذه َلُفُروعَ  َلَشَرائََعهَ ََل انحَقََلَع َلَشَجرَتََه َو ََل انحَقطَاَع َلُمده
َه َو ََل انحَطَفاَء  وَ َلُسُهولََتَه َو ََل َسَواَد َلَوَضَحَه َو ََل َعَوَج ََلنحَتَصابََه  ُوُعوثَةَ  ََل َعَصَل ِف ُعوَدَه َو ََل َوَعَث َلَفجَ 

قَ  ََل َمرَارََة َْلَََلَوتََه فَ ُهَو َدَعائَُم َأَساَخ ِف  وَ َلَمَصابَيَحَه  َناَخَها اْلَح َو ثَ بهَت َْلَا آَساَسَها َو يَ َنابَيُع َغُزَرتح ُعُيوَُّنَا َو  َأسح
َفيَه  اّلِلهُ ُقَصَد َِبَا َفَجاُجَها َو َمَناَهُل َرَوَي َِبَا ُورهاُدَها. َجَعَل  أَعحََلمٌ َشبهتح َنْيَاَُّنَا َو َمَناٌر اق حَتَدى َِبَا ُسفهاُرَها َو  َمَصابَيحُ 

َوانََه َو َذرحَوَة َدَعاَئَمَه َو َسَناَم مُ  ت ََهى َرضح َياَن  طَاَعَتهَ ن ح َرحَكاَن َرَفيُع الحبُ ن ح ُء النَ ْيَاَن الحَُبحَهاَن ُمَضي ُمَنْيُ فَ ُهَو َعنحَد اّلِلهَ َوثَيُق اْلح
َرُف   َو َضُعوُه َمَواَضَعُه . َحقههُ وُه َو أَدُّوا َإلَيحَه ُمعحَوُذ الحَمثَاَر َفَشر َُفوُه َو اتهَبعُ  الحَمَنارَ َعزَيُز السُّلحطَاَن ُمشح

 األعظم  الرسول
ق َ  ) صلى هللا عليه وآله (اّلِلهَ ُسبحَحانَُه بَ َعَث َمَُمهداً  َإنه  ُُثه   َِبْلَح
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ن حَيا اََلنحَقطَاُع َو أَق حَبَل  َحْيَ  رَاٍق َو  َمنَ َدََن َمَن الدُّ َخَرَة اََلطَ ََلُع َو َأظحَلَمتح َِبحَجتُ َها بَ عحَد َإشح َلَها َعَلى َساٍق  قَاَمتح اْلح َِبَهح
َها  َها َمَهاٌد َو أََزَف َمن ح َِتَا َو اقحَتَا َقَيادٌ َو َخُشَن َمن ح َراَطَها َو ِف انحَقطَاٍع َمنح ُمده َلَها َو انحَفَصاٍم َمنح  َتَصرُّمٍ ٍب َمنح َأشح َمنح أَهح

ُطوَْلَا َجَعَلُه اّلِلهُ َبََلغاً لَرََساَلَتَه  َمنح َو َعَفاٍء َمنح أَعحََلَمَها َو َتَكشٍُّف َمنح َعوحرَاَِتَا َو َقَصٍر  َسَبَبَهاَحلحَقَتَها َو انحَتَشاٍر َمنح 
َل َزَمانََه َو رَف حَعًة َْلَعحَوانََه َو َشَرفاً  وَ  َو َكرَاَمًة َْلُمهَتهَ   . َْلَنحَصارَهَ َربَيعاً َْلَهح

 الكريم  القرآن
َهاجًا ََل  ََيحُبوَعَليحَه الحَكَتاَب نُورًا ََل ُتطحَفُأ َمَصابَيُحُه َو َسرَاجًا ََل  أَن حَزلَ  ُُثه  َرُك قَ عحرُُه َو َمن ح تَ َوقُُّدُه َو َِبحرًا ََل يُدح

َياَنً ََل ُِتحَدُم َأرحَكانُُه َو َشَفاًء ََل َُّتحَشى  بُ رحَهانُهُ َو ُشَعاعًا ََل يُظحَلُم َضوحءُُه َو فُ رحقَاًَن ََل َُيحَمُد  ََّنحُجهُ َضلُّ يُ  َقاُمهُ َو تَب ح َو  َأسح
ميَ  أَعحَوانُهُ َعز اً ََل ُِتحَزُم أَنحَصارُُه َو َحق ًا ََل َُّتحَذُل  َل َو  الحَعلحمَ اَن َو ُِبحُبوَحُتُه َو يَ َنابَيُع فَ ُهَو َمعحَدُن اْلحَ َو ُِبُورُُه َو رَََيُض الحَعدح

رَانُُه َو َأََثِفُّ  ََلمَ ُغدح قَ  َو َغيطَانُُه َو َِبحٌر ََل يَ نحزَُفُه  اْلحَسح َديَُة اْلَح َيانُُه َو َأوح ت َنحزَُفونَ َو بُ ن ح َن َو َو ُعُيوٌن ََل يُ نحَضبُ َها الحَماََتُو  الحُمسح
 َمَناَهلُ 
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َها السهائَُروَن َو  ََّنحَجَهاَيَغيُضَها الحَوارَُدوَن َو َمَنازَُل ََل َيَضلُّ  ََل  َها ََل  آَكامٌ الحُمَساَفُروَن َو أَعحََلٌم ََل يَ عحَمى َعن ح  َُيُوُز َعن ح
َو َدَواًء َليحَس بَ عحَدُه َداٌء َو  الصَُّلَحاءَ َو رَبَيعًا َلُقُلوَب الحُفَقَهاَء َو ََمَاجه َلطُُرَق  الحُعَلَماءَ الحَقاَصُدوَن َجَعَلُه اّلِلهُ رَي ً َلَعَطَش 

ُه َو َسلحمًا َلَمنح َدَخَلُه َو ُهًدى َلَمَن  َلَمنح  َمَنيعًا َذرحَوتُُه َو َعز اً َحبحًَل َوثَيقًا ُعرحَوتُُه َو َمعحَقًَل  وَ نُورًا لَيحَس َمَعُه ظُلحَمٌة  تَ َوَله
راً ائ حَتمه َبَه َو  َخاَصَم َبَه َو فَ لحجًا َلَمنح َحاجه َبَه َو َحاَمًَل َلَمنح  َلَمنح َلَمَن ان حَتَحَلُه َو بُ رحَهاَنً َلَمنح َتَكلهَم بََه َو َشاَهدًا  ُعذح

َمَ َمَطيهًة َلَمنح أَعحَمَلُه َو آيًَة َلَمنح تَ َوسهَم َو ُجنهًة َلَمَن  وَ َلُه ْحََ  َتَلح ماً َلَمنح  اسح َو َعلحماً َلَمنح َوَعى َو َحَديثاً َلَمنح َرَوى َو ُحكح
 . َقَضى

 له ) عليه السالم ( كان يوصي به أصحابه :  كالممن    و  -199
 الصالة

رَ  تَ َعاَهُدوا َها َو الصه  أَمح َثُروا َمن ح َتكح َها َو اسح َمَنَْي َكتاِبً َموحُقوَتً أَ  تَ َقرهبُواََلَة َو َحاَفظُوا َعَلي ح َا كاَنتح َعَلى الحُمؤح َِبَا فََإَّنه
َمُعوَن َإََل جَ  ََل  َل النهاَر َحَْي ُسَئُلوا ما َسَلَكُكمح ِف  َوابَ َتسح نُوَب قاُلوا َلَح َنُك َمَن الحُمَصلَ ْيَ  َسَقرَ أَهح َا لََتُحتُّ الذُّ  َو َإَّنه

 ) صلى هللا عليه وآله ( اّلِلهَ الحَوَرَق َو ُتطحَلُقَها َإطحََلَق الر ََبَق َو َشب هَهَها َرُسوُل  َحته 
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َمهةَ  َلَة َْخحَس َمرهاٍت َفَما َعَسى  يَ غحَتَسلُ ُكوُن َعَلى َِبَب الرهُجَل فَ ُهَو تَ  َِبْلح َم َو اللهي ح َها ِف الحي َوح َقى َعَليحَه َمَن  َأنح َمن ح يَ ب ح
َرَن َو َقدح َعَرَف َحقهَها رََجاٌل َمَن  َمَنْيَ الده َها زَيَنُة َمَتاٍع َو ََل  الحُمؤح َغُلُهمح َعن ح ٍ َمنح َوَلٍد َو ََل َماٍل  قُ رهةُ  الهَذيَن ََل َتشح َعْيح

ُ ُسبحَحانَُه رَجاٌل َل  َر اّلِلهَ َو َإقاَم الصهَلَة َو  تُ لحَهيَهمح يَ ُقوُل اّلِله ) صلى الزهكاَة َو َكاَن َرُسوُل اّلِلهَ  َإيتاءَ ََتاَرٌة َو َل بَ يحٌع َعنح ذَكح

َنهَة َلَقوحَل اّلِلهَ ُسبحَحانَُه بَ عحَد الت ه  َِبلصهََلةَ َنَصباً  هللا عليه وآله ( َطَبح َعَليحها َفَكاَن ََيحُمُر  وَ بحَشَْي َلُه َِبْلح َلَك َِبلصهَلَة َو اصح أحُمرح أَهح
َلهُ َِبَا  َسُه . أَهح َها نَ فح  َو َيصحَبُ َعَلي ح

 الزكاة
ََل  َإنه  ُُثه  َل اْلحَسح َا َُتحَعُل َلُه َكفهارًَة  َفَمنح َم الزهَكاَة ُجَعَلتح َمَع الصهََلَة قُ رحَِبًَن َْلَهح  وَ أَعحطَاَها طَيَ َب الن هفحَس َِبَا َفَإَّنه

َسُه َو  َها َْلََفُه َفَإنه َمنح أَعحطَاَها َغْيحَ طَيَ َب  ََل َمَن النهاَر َحَجازاً َو َوقَايًَة َفََل ي ُتحَبَعن هَها َأَحٌد نَ فح َثَرنه َعَلي ح ُجو َِبَا يَ رح  الن هفحسَ ُيكح
َها فَ ُهَو َجاَهٌل  َر َضالُّ الحَعَمَل َطوَيُل النهَدَم . َِبلسُّنهةَ َِبَا َما ُهَو أَفحَضُل َمن ح َجح  َمغحُبوُن اْلح

 األمانة
َا ُعَرَضتح  أََداءَ  ُُثه  َلَها َإَّنه ََمانََة فَ َقدح َخاَب َمنح لَيحَس َمنح أَهح ُحوهَة َو السهَماَواَت الحَمبحَنيهَة َو اْلحَ  َعَلىاْلح َرَضَْي الحَمدح

ََباَل   الطُّولَ  َذاتَ اْلح
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ت ََنعَ  أَعحَلىَفََل َأطحَوَل َو ََل أَعحَرَض َو ََل  الحَمنحُصوبَةَ  َها َو َلَو امح قُ وهٍة َأوح َعزٍ   أَوح ٌء َبطُوٍل َأوح َعرحٍض  َشيح َو ََل أَعحظََم َمن ح
َن َمَن الحُعُقوبََة َو  َفقح تَ نَ عحَن َو َلَكنح َأشح نحَساُن إَنهُه   َعَقلحنَ ََلمح ُهنه َو ُهَو اْلحَ َعُف َمن ح ظَُلومًا َجُهوَل  كانَ َما َجَهَل َمنح ُهَو َأضح

. 

 اّلله تعالى  علم
اً َو َأَحاَط َبَه  ُمقحََتَُفونَ  تَ َعاََل ََل ََيحَفى َعَليحَه َما الحَعَباُد ُسبحَحانَُه وَ  اّلِلهَ  َإنه   َعلحماً ِف لَيحَلَهمح َو ََّنَارََهمح َلُطَف َبَه ُخَبح

 َخَلَواُتُكمح َعَيانُُه . وَ أَعحَضاؤُُكمح ُشُهوُدُه َو َجَوارَُحُكمح ُجُنوُدُه َو َضَمائَرُُكمح ُعُيونُُه 

 له ) عليه السالم ( في معاوية :  مكالمن    و  -200
ُجُر َو  اّلِلهَ  وَ  َر َلُكنحُت َمنح أَدحَهى النهاَس َو َلَكنح  َلوح َما ُمَعاوَيَُة َِبَدحَهى َمِنَ  َو َلَكنهُه يَ غحَدُر َو يَ فح ََل َكرَاَهَيُة الحَغدح

تَ غحَفُل َِبلحَمَكيَدَة َو  يُ عحَرفُ َلَواءٌ ُفَجَرٌة َو ُكلُّ ُفَجَرٍة ُكَفَرٌة َو َلُكلَ  َغاَدٍر  ُغَدَرةٍ ُكلُّ  َم الحَقَياَمَة َو اّلِلهَ َما ُأسح تَ غحَمُز  ََل َبَه يَ وح ُأسح
 َِبلشهَديَدَة .
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 ( يعظ بسلوك الطريق الواضح :  له ) عليه السالم  كالممن    و  -201
َلَه فََإنه  النهاسُ  أَي َُّها َُدى َلَقلهَة أَهح تَ وحَحُشوا ِف طَرَيَق اْلح َتَمُعوا َعَلى َمائََدٍة َشبَ ُعَها َقَصٌْي َو  النهاسَ ََل َتسح َقَد اجح

َا َُيحَمُع النهاَس الرَ َضا َو السُّ  أَي َُّهاُجوُعَها َطوَيٌل  َا النهاُس َإُنه ُط َو َإُنه ُهُم اّلِلهُ َِبلحَعَذاَب  َعَقرَ خح ََنَقَة َِثُوَد َرُجٌل َواَحٌد فَ َعمه
َبُحوا َنَدَمَْي  َعمُّوهُ َلمها  َة   َفَماَِبلرَ َضا فَ َقاَل ُسبحَحانَُه فَ َعَقُروها فََأصح َفَة ُخَواَر السَ كه سح َكاَن َإَله َأنح َخاَرتح أَرحُضُهمح َِبْلَح

َما َوهارََة أَي َُّها النهاُس َمنح َسَلَك  ةَ الحُمحح َرحَض اْلح  الحَواَضَح َوَرَد الحَماَء َو َمنح َخاَلَف َوَقَع ِف التَ يَه . الطهرَيقَ ِف اْلح

 النِهَساِء فَ اِطَمَة )  َسيِهَدةِ َكالٍم َله  ) عليه السالم ( ر ِوَي َعْنه  أَن ه  قَ اَله  ِعْنَد َدْفِن    ِمنْ   وَ   -202
 ) صلى هللا عليه وآله ( ِعْنَد قَْبرِِه :  اّلل ِ عليها السالم ( َكاْلم نَ اِجي بِِه رَس ولَ  

َو السهرَيَعَة اللهَحاَق َبَك َقله ََي َرُسوَل اّلِلهَ َعنح  َجَوارَكَ ََي َرُسوَل اّلِلهَ َعِنَ  َو َعَن اب حَنَتَك النهازََلَة ِف  َعَليحكَ  السهََلمُ 
 َصَبحَي َو َرقه  كَ َصَفيهتَ 
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َها ُتكَ فُ رحقََتَك َو فَاَدَح ُمَصيَبَتَك َموحَضَع تَ َعزٍ  فَ َلَقدح  َبَعَظيمَ ََتَلَُّدي َإَله َأنه ِف التهَأسَ ي ِل  َعن ح ِف َملحُحوَدَة َقَبحََك َو  َوسهدح
رَي  َ َْنحَري َو َصدح َُتحَجَعَت  نَ فحُسكَ فَاَضتح َبْيح َو ُأَخَذَت الرهَهيَنُة َأمها  الحَوَديَعةُ َف َإَنه ّلِلَهَ َو َإَنه َإلَيحَه راَجُعوَن فَ َلَقَد اسح

ٌد َإََل َأنح ََيحَتاَر  لَيحَليُحزحّن َفَسرحَمٌد َو أَمها  ُ ِل َداَرَك الهَِت أَنحَت َفُمَسهه ُمَقيٌم َو َستُ نَ بَ ُئَك اب حن َُتَك بََتَضاُفَر أُمهَتَك َعَلى  َِبَااّلِله
َمَها  َفَهاَهضح َاَل َهَذا َو َلَح َيُطَل  فََأحح َبحَها اْلح َتخح دُ السَُّؤاَل َو اسح ُر َو السهََلُم َعَليحُكَما َسََل  الحَعهح َم َو َلَح ََيحُل َمنحَك الذ َكح

ُ الصهاَبرَيَن . َإنح ََل قَاٍل َو ََل َسَئٍم َفَإنح أَنحَصَرفح َفََل َعنح َمََلَلٍة َو  ُمَود َعٍ   أَُقمح َفََل َعنح ُسوَء َظنٍ  ِبَا َوَعَد اّلِله

 له ) عليه السالم ( في التزهيد من الدنيا و الترغيب في اآلخرة :  كالممن    و  -203
َخَرُة َداُر قَ رَاٍر َفُخُذوا َإُنهَ  النهاسُ  أَي َُّها ن حَيا َداُر ََمَاٍز َو اْلح َتارَُكمح َعنحَد َمنح  َمنح ا الدُّ  يَ عحَلمُ َمََر َُكمح َلَمَقر َُكمح َو ََل َِتحَتُكوا َأسح

ن حَيا قُ ُلوَبُكمح َمنح قَ بحَل  رَُجوا َمَن الدُّ رَارَُكمح َو َأخح َها أَبحَداُنُكمح َففَ  َأنح َأسح ََها ََّتحرَُج َمن ح ُتَبحُُتح َو َلَغْيح ُتمح يَها اخح َإنه الحَمرحَء َإَذا  ُخَلقح
 َهَلَك قَاَل النهاُس َما تَ َركَ 
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َم ّلِلَهَ آَِبؤُكُ  وَ  ُموامح قَاَلَت الحَمََلَئَكُة َما َقده  َعَليحُكمح . فَ رحضاً بَ عحضاً َيُكنح َلُكمح قَ رحضاً َو ََل َُّتحَلُفوا ُكَلًّ فَ َيُكوَن  فَ َقدَ 

 له ) عليه السالم ( كان كثيرا ما ينادي به أصحابه :  كالممن    و  -204
َرَتُكمح َمَن  َعَلىَة اّلِلهُ فَ َقدح نُوَدَي َفيُكمح َِبلرهَحيَل َو أََقلُّوا الحُعرحجَ  َرَْحَُكمُ  ََتَههُزوا ن حَيا َو ان حَقَلُبوا َبَصاَلَح َما ِبَضح الدُّ

َها َو الحُوُقوَف َعنحَدَها. َو اعحَلُموا َأنه  بُده أََماَمُكمح َعَقَبًة َكُئوداً َو َمَنازََل َُمُوَفًة َمُهوَلًة ََل  َفَإنه الزهاَد   َمََلَحظَ َمَن الحُوُروَد َعَلي ح
ُُموَر َو  َقدح وَُكمح َدانََيٌة َو َكأَنهُكمح ِبََخالََبَها َو الحَمَنيهَة َْنح  َظَعاُت اْلح  ُمعحَضََلتُ َنَشَبتح َفيُكمح َو َقدح َدََهَتحُكمح َفيَها ُمفح

َتظحَهُروا  ن حَيا َو اسح ُذوَر. فَ َقطَ ُعوا َعََلَئَق الدُّ  الت هقحَوى . بَزَادَ الحَمحح
 الرواية . هذهتقدم خبالف  ء من هذا الكالم فيماقد مضى شي و 

له ) عليه السالم ( كلم به طلحة و الزبير بعد بيعته بالخالفة و قد عتبا    كالممن    و  -205
 ترك مشورتهما، و االستعانة في األمور بهما :  منعليه  

ُتَما َلَقدح  ٍم َكاَن   ءٍ َشيح َيَسْيًا َو أَرحَجأحُْتَا َكَثْيًا َأ ََل َُّتحَبَاّن َأيُّ  نَ َقمح َلُكَما َفيَه َحقٌّ َدفَ عحُتُكَما َعنحُه أَمح َأيُّ َقسح
َتأحثَ رحتُ   اسح
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َلَمَْي َضعُ  َمنَ بََه َأمح َأيُّ َحقٍ  َرفَ َعُه َإَِله َأَحٌد  َعَليحُكَما طَأحُت َِببَُه. َو الحُمسح َما َكاَنتح  اّلِلهَ فحُت َعنحُه أَمح َجَهلحُتُه أَمح َأخح
ََلَفَة َرغحَبٌة َو ََل ِف الحوَََليََة  َها  َإرحبَةٌ ِل ِف اْلَح َها َو َْحَلحُتُموّن َعَلي ح اَو َلَكنهُكمح َدَعوحُْتُوّن َإلَي ح أَفحَضتح َإَِله َنظَرحُت َإََل  فَ َلمه

َْته النهَبُّ  أََمَرَنَ اّلِلهَ َو َما َوَضَع لََنا َو  َكَتابَ  َم َبَه فَات هبَ عحُتُه َو َما اسح َتجح ِف َذَلَك َإََل  ) صلى هللا عليه وآله (َِبْلحُكح َتَدي حُتُه فَ َلمح َأحح فَاق ح
َتَشَْي  َرأحيَ َرأحَيُكَما َو ََل  ٌم َجَهلحُتُه فََأسح َواّن ُكَما َو َغْيحَُكَما َو ََل َوَقَع ُحكح َلَمَْي َو َلوح َكاَن َذَلَك َلَح أَرحَغبح  َإخح َمَن الحُمسح

َوَة فََإنه  ََل َعنحُكَما َو  ُسح َر اْلح ُكمح َأََن َفيَه بََرأحَيي َو ََل َولَيُتُه َهًوى َمِنَ   َذَلكَ َعنح َغْيحَُكَما. َو أَمها َما ذََكرحُْتَا َمنح أَمح ٌر َلَح َأحح أَمح
ُت أَََن َو أَن حُتَما َما َجاَء َبَه َرُسوُل اّلِلهَ َوجَ  َبلح  َتجح َإلَيحُكَما َفيَما َقدح فَ رََغ  ) صلى هللا عليه وآله (دح َمنح  اّلِلهُ َقدح فُرََغ َمنحُه فَ َلمح َأحح

َمُه فَ َليحَس َلُكَما َو اّلِلهَ َعنحَدي  َمَه َو َأمحَضى َفيَه ُحكح َإََل  قُ ُلوَبُكمح َذا ُعتحَب. َأَخَذ اّلِلهُ َبُقُلوبََنا َو ََل َلَغْيحَُكَما ِف هَ  وَ َقسح
ُكُم الصهَبحَ.  ََمَنا َو َإَيه قَ  َو أْلح  اْلَح

قَ  َعَلى  َأوح َرَحَم اّلِلهُ َرُجًَل َرَأى َحق اً فََأَعاَن َعَليحَه :  ) عليه السالم ( قال ُث َصاَحَبَه َرَأى َجوحراً فَ َردهُه َو َكاَن َعوحَنً َِبْلَح
. 
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له ) عليه السالم ( و قد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام    كالممن    و  -206
 :  بصفينحربهم  

َرهُ  َإّن َ  ُتمح َلُكمح َأنح َتُكونُوا َسبهاَبْيَ  َأكح َوَب ِف الحَقوحَل َو أَب حَلَغ  أَعحَماَْلُمح  َو َلَكنهُكمح َلوح َوَصفح َو ذََكرحُُتح َحاَْلُمح َكاَن َأصح
َقنح  ِف  ُهمح اللهُهمه احح َر َو قُ لحُتمح َمَكاَن َسبَ ُكمح َإَيه َلحح َذاَت بَ يحَنَنا َو بَ يحَنَهمح وَ  َدَماَءَنَ الحُعذح َدَهمح  َو َدَماَءُهمح َو َأصح َمنح  اهح

قه َمنح َجَهَلُه َو  َواَن َمنح ْلَََج بََه . يَ رحَعَويَ َضََللََتَهمح َحَّته يَ عحَرَف اْلَح  َعَن الحَغيَ  َو الحُعدح

له ) عليه السالم ( في بعض أيام صفين و قد رأى الحسن ابنه ) عليه    كالممن    و  -207
 إلى الحرب :  يتسرعالسالم ( 

َلُكوا َسنَ َذا الحُغََلَم ََل يَ ُهدهّن ، فََإنهَِن أَن حَفُس َِبََذيحَن   يَ عحَِن هَ  َعِنَ   امح َ  اْلَح َت  ) عليهما السالم (َو اْلحَُسْيح   َعَلى الحَموح
َقَطعَ لََئَله  ُل َرُسوَل اّلِلهَ  يَ ن ح  . ) صلى هللا عليه وآله (َِبََما َنسح

 عين هذا الغالم من أعلى الكالم و أفصحه . وااملك ) عليه السالم (السيد الشريف : قوله  قال 
 له ) عليه السالم ( ق اله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة :  كالممن    و  -208

رَي َمَعُكمح َعَلى َما ُأَحبُّ َحَّته  النهاسُ  أَي َُّها  َّنَََكتحُكمُ إَنهُه َلَح يَ َزلح أَمح
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َرحبُ  تُ َو َهَي َلَعُدو َُكمح أَّنحَُك. َلَقدح ُكنحُت أَمحَس أََمْيًا  تَ رََكتح َو َقدح َو اّلِلهَ َأَخَذتح َمنحُكمح َو  اْلح َبحح َم َمأحُمورًا َو  َفَأصح الحيَ وح
ُت  َبحح ُتُم الحبَ َقاَء َو لَيحَس ِل َأنح  لحي َوحمَ اُكنحُت أَمحَس ََنَهياً فََأصح بَ ب ح َلُكمح َمنحَهي اً َو َقدح َأحح َرُهوَن . َأْحَح  َعَلى َما َتكح

له ) عليه السالم ( بالبصرة و قد دخل على العالء بن زياد الحارثي و هو    كالممن    و  -209
 يعوده، ف لما رأى سعة داره ق ال :  أصحابهمن  

َنُع َبسَ  ُكنحتَ   َما َها ِف َتصح ن حَيا َو أَنحَت َإلَي ح اَر ِف الدُّ َخرَةَ َعَة َهَذَه الده َوَج َو بَ َلى َإنح َشئحَت بَ َلغحَت َِبَا   اْلح ُكنحَت َأحح
َخَرَة  رَياْلح َها  تَ قح ُُقوقَ َفيَها الضهيحَف َو َتَصُل َفيَها الرهَحَم َو ُتطحَلُع َمن ح َخَرَة فَ َقاَل َمطَاَلَعَها فََإذاً أَنحَت َقدح بَ َلغح  اْلح َت َِبَا اْلح

ُكو َإلَيحَك َأَخي َعاَصَم بحَن  َلهُ  َمَنَْي َأشح ن حَيا  زَََيدٍ الحَعََلُء ََي أََمَْي الحُمؤح  َقالَ قَاَل َو َما َلُه قَاَل لََبَس الحَعَباَءَة َو ََّتَلهى َعَن الدُّ
َسَه َلَقَد  ا َجاَء قَاَل ََي ُعَديه نَ فح تَ َهاَم َعَليه بََه فَ َلمه َلكَ  َبكَ اسح ََبيُث أَ َما َرَْححَت أَهح  اْلح
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وَ  وَ َوَلَدَك َأ تَ َرى اّلِلهَ َأَحله َلَك الطهيَ َباَت  وَ  َرُه َأنح ََتحُخَذَها أَنحَت أَهح َمَنَْي  قَالَ ُن َعَلى اّلِلهَ َمنح َذَلَك ُهَو َيكح ََي أََمَْي الحُمؤح
ُت َكأَنحَت َإنه اّلِلهَ  ُجُشوبَةَ َهَذا أَنحَت ِف ُخُشونََة َملحَبَسَك َو  َل  تَ َعاََل َمأحَكَلَك قَاَل َوُيحََك َإّن َ َلسح َة الحَعدح فَ َرَض َعَلى أَئَمه

ُروا أَن حُفَسُهمح   النهاَس َكيحََل يَ تَ بَ يهَغ َِبلحَفَقَْي فَ قحرُُه . ةَ َبَضَعفَ َأنح يُ َقدَ 

له ) عليه السالم ( و قد سأله سائل عن أحاديث البدع و عما في أيدي    كالممن    و  -210
 الخبر فق ال ) عليه السالم ( :  اختالفالناس من  

قًا َو َكَذًِب َو َنَ  ِف  َإنه  َو َعام ًا َو َخاص ًا َو َُمحَكمًا َو  َمنحُسوخاً َسخًا َو أَيحَدي النهاَس َحق ًا َو َِبَطًَل َو َصدح
اً ُمَتَشاَِبًا َو َحفحظًا َو  َدهَ َعَلى  ) صلى هللا عليه وآله (َو َلَقدح ُكَذَب َعَلى َرُسوَل اّلِلهَ  َوَهح َحَّته قَاَم َخَطيبًا فَ َقاَل َمنح َكَذَب  َعهح
داً فَ لحي َت َبَ وهأح  َعدَ َعَليه ُمتَ َعمَ  ََديَث أَرحبَ َعُة رََجاٍل  هُ َمقح َا َأََتَك َِبْلح  َْلُمح َخاَمٌس . لَيحسَ َمَن النهاَر َو َإُنه

 المنافقون
ُ َو  ُمَناَفقٌ  َرُجلٌ  ََلَم ََل يَ َتَأُثه  ََل ُمظحَهٌر َلْلحَميَاَن ُمَتَصنَ ٌع َِبْلحَسح
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َذُب َعَلى َرُسوَل اّلِلهَ  يَ َتَحرهجُ  دًا فَ َلوح َعَلَم النهاُس أَنهُه ُمَناَفٌق َكاَذٌب َلَح  ) صلى هللا عليه وآله (َيكح بَ ُلواُمتَ َعمَ  َمنحُه َو َلَح  يَ قح
َلُه َو َلَكن هُهمح قَاُلوا َصاَحُب  ُقوا قَ وح َع َمنحُه َو َلَقَف َعنحُه  ) صلى هللا عليه وآله (اّلِلهَ  َرُسولَ ُيَصدَ  َلَه َو َقدح  فَ َيأحُخُذونَ َرآُه َو َسََ َبَقوح

ََبََك اّلِلهُ َعَن الحُمَناَفَقَْي ِبَا  ََبَكَ َأخح َة  فَ تَ َقرهبُواَو َوَصَفُهمح ِبَا َوَصَفُهمح َبَه َلَك ُُثه بَ ُقوا بَ عحَدُه  َأخح َعاَة َإََل أَئَمه الضهََلَلَة َو الدُّ
َعحَماَل َو َجَعُلوُهمح ُحكهامًا  َِبلزُّورَ َإََل النهاَر  َتاَن فَ َولهوحُهُم اْلح َا النهاُس َمَع  َعَلىَو الحبُ هح ن حَيا َو َإُنه رَقَاَب النهاَس َفَأَكُلوا َِبَُم الدُّ

ُ فَ َهذَ  الحُمُلوكَ  ن حَيا َإَله َمنح َعَصَم اّلِله َرحبَ َعةَ ا َأَحُد َو الدُّ  . اْلح

 الخاطئون
َهَه  َرُجلٌ  وَ  َع َمنح َرُسوَل اّلِلهَ َشيحئًا َلَح َُيحَفظحُه َعَلى َوجح َفيَه َو َلَح يَ تَ َعمهدح َكَذًِب فَ ُهَو ِف َيَديحَه َو يَ رحوَيَه َو  فَ َوَهمَ َسََ

عحُتُه َمنح َرُسوَل اّلِلهَ  يَ عحَملُ  بَ ُلوُه  صلى هللا عليه وآله () بََه َو يَ ُقوُل َأََن َسََ َلُموَن أَنهُه َوَهَم َفيَه َلَح يَ قح َو َلوح َعَلَم ُهَو  َمنحهُ فَ َلوح َعَلَم الحُمسح
 أَنهُه َكَذَلَك َلَرَفَضُه .

 الشبهة  اهل
َع َمنح َرُسوَل اّلِلهَ  َرُجلٌ  وَ  َعُه َبَه ُُثه إَنه  ََيحُمرُ َشيحئًا  ) صلى هللا عليه وآله (ََثَلٌث َسََ َهىُه ََّنَى َعنحُه َو ُهَو ََل يَ عحَلُم أَوح َسََ  يَ ن ح

 َعنح 
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َلُموَن  َلَرَفَضهُ نهاَسَخ فَ َلوح َعَلَم أَنهُه َمنحُسوٌخ َو َلَح َُيحَفَظ ال الحَمنحُسوخَ ُُثه أََمَر َبَه َو ُهَو ََل يَ عحَلُم َفَحَفَظ  ءٍ َشيح  َو َلوح َعَلَم الحُمسح
ُعوُه َمنحُه أَنهُه   َلَرَفُضوُه . َمنحُسوخٌ َإذح َسََ

 الحافظون  الصادقون
َذبح َعَلى اّلِلهَ َو ََل َعَلى َرُسولََه ُمبحَغٌض  آَخرُ  وَ  ) صلى هللا ّلِلهَ َو تَ عحَظيماً لََرُسوَل اّلِلهَ َخوحفاً َمَن ا لَلحَكَذبَ رَاَبٌع َلَح َيكح

َهَه َفَجاَء بََه َعَلى  عليه وآله ( َع َعَلى َوجح َعُه َلَح يَزَدح َفيَه َو َلَح يَ ن حُقصح َمنحُه فَ ُهَو َحَفَظ النهاَسَخ  َماَو َلَح َيَهمح َبلح َحَفَظ َما َسََ َسََ
َاصه َو بََه َو َحَفَظ الحَمنحُسوَخ َفَجنه فَ َعَملَ  َكَم َو الحُمَتَشابََه فَ َوَضَع ُكله َشيح  الحَعامه َب َعنحُه َو َعَرَف اْلح ٍء َموحَضَعُه َو َو الحُمحح

َهانَ الحَكََلُم َلُه  ) صلى هللا عليه وآله (َكاَن َيُكوُن َمنح َرُسوَل اّلِلهَ   َقدح  َمُعُه َمنح  َوجح ََل يَ عحَرُف َما  َفَكََلٌم َخاصٌّ َو َكََلٌم َعامٌّ فَ َيسح
ُهُه َعَلى َغْيحَ َمعحرََفٍة  ) صلى هللا عليه وآله (اّلِلهُ ُسبحَحانَُه بََه َو ََل َما َعََن َرُسوُل اّلِلهَ  َعََن  َمُلُه السهاَمُع َو يُ َوجَ  َو َما  ِبَعحَناهُ فَ َيحح

َحاَب  َلَه َو لَيحَس ُكلُّ َأصح َهُمُه  ) صلى هللا عليه وآله (اّلِلهَ  ولَ َرسُ ُقَصَد َبَه َو َما َخرََج َمنح َأجح تَ فح أَلُُه َو َيسح َإنح  َحَّته َمنح َكاَن َيسح
ي َعحَراِبُّ َو الطهارَُئ َكانُوا لَُيَحبُّوَن َأنح ُيََ أََلهُ َء اْلح  َحَّته  ) عليه السالم ( فَ َيسح
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َمُعوا َتََلَفَهمح َو َعَلَلَهمح  ِف َسأَلحُتُه َعنحُه َو َحَفظحُتُه فَ َهَذَه ُوُجوُه َما َعَليحَه النهاُس  َإَله ٌء َو َكاَن ََل مَيُرُّ ِب َمنح َذَلَك َشيح  َيسح اخح
 ِف رََواََيِتََمح .

 صنعة الكون :  عجيب( في  له ) عليه السالم    خطبةمن    و  -211
َعَتَه َأنح َجَعَل  َكانَ   وَ  َر الزهاَخَر الحُمََتَاَكَم الحُمتَ َقاَصَف يَ َبساً  َمنح َمَن اقحَتَداَر َجََبُوتََه َو َبَديَع َلطَاَئَف َصن ح َماَء الحَبحح
َسَكتح َتاَقَها َفطََر َمنحُه َأطحَباقًا فَ َفتَ َقَها َسبحَع ََسَاَواٍت بَ عحَد ارحتَ  ُُثه َجاَمداً  َتمح َه َو أَرحَسى أَرحضاً  فَاسح رََه َو قَاَمتح َعَلى َحدَ  َِبَمح
ُر َقدح َذله  َُيحَمُلَها َقاُم الحُمَسخه َضُر الحُمث حَعنحَجُر َو الحَقمح َخح َيَتَه َو  َْلَمحرَهَ اْلح َارَي َمنحُه َْلَشح َبَتَه َو َوَقَف اْلح  َجَبلَ َو أَذحَعَن َْلَي ح

ََواَء َو  َمرَاَسيَهاَها َو ُنُشوَز ُمُتوََّنَا َو َأطحَواَدَها َفَأرحَساَها ِف َجََلَميدَ   َرَستح َو أَلحَزَمَها قَ رَارَاَِتَا َفَمَضتح ُرُءوُسَها ِف اْلح
ََد َجَباَْلَا َعنح ُسُهوَْلَا َو َأَساَخ  َهَق ِف ُمُتوَن أَقحطَارََها  قَ َواَعَدَهاُأُصوُْلَا ِف الحَماَء فََأَّنح َو  َقََلَْلَاَو َمَواَضَع أَنحَصاَِبَا فََأشح

َرحَض َعَمادًا َو  ََتدًا َفَسَكَنتح َعَلى َحرََكَتَها َمنح َأنح َْتَيَد  أَرهَزَهاَأطَاَل أَنحَشاَزَها َو َجَعَلَها َلَلح َلَهاَفيَها َأوح َأوح َتَسيَخ  َِبَهح
َلَها أَوح تَ ُزوَل َعنح َمَواَضَعَها َفسُ  َسَكَها بَ عحَد َمَوَجانَ  َمنح بحَحاَن َِبَمح  أَمح
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َناَفَها  َمَياَهَها رَاَكٍد ََل َُيحرَي َو قَاَئٍم  ْلَُ ي ٍ اشاً فَ وحَق َِبحٍر َْلَلحَقَه َمَهاداً َو َبَسَطَها َْلُمح َفرَ  َفَجَعَلَهاَو َأَجحََدَها بَ عحَد ُرطُوبََة َأكح
رَي ُتَكرحَكرُُه الر َََيُح  ًَة  الحَعَواَصفُ ََل َيسح َواَرُف َإنه ِف ذَلَك َلَعَبح  ََيحشى . َلَمنح َو َْتحُخُضُه الحَغَماُم الذه

هل الشام في  له ) عليه السالم ( كان يستنهض بها أصحابه إلى جهاد أ  خطبةمن    و  -212
 زمانه :

َا اللهُهمه  َع َمَقالَت ََنا الحَعاَدَلَة َغْيحَ  أميُّ َائََرةَ َعبحٍد َمنح َعَباَدَك َسََ ن حَيا  اْلح يَن َو الدُّ َسَدَة ِف الدَ  َلَحَة َغْيحَ الحُمفح  َفَأََب َو الحُمصح
بحطَ  ََبَ  َعنح اَء بَ عحَد ََسحَعَه َْلَا َإَله النُُّكوَص َعنح ُنصحرََتَك َو اْلحَ َهُدَك َعَليحَه ََي َأكح َتشح َشَهاَدًة  الشهاَهَدينَ َإعحزَاَز َديَنَك َفَإَنه َنسح

َتُه  َكن ح يَع َما َأسح َهُد َعَليحَه َجََ َتشح رََه َو  أَرحَضكَ َو َنسح َخذُ َو َسَاَواَتَك ُُثه أَنحَت بَ عحُد الحُمغحَِن َعنح َنصح  َلُه َبَذنحَبَه . اْلح

 ) عليه السالم ( في تمجيد اّلله و تعظيمه :  لهخطبة    من  و  -213
دُ  َمح ُلوَقَْي الحَغاَلَب َلَمَقاَل  ّلِلَهَ  اْلح َبْيََه لَلنهاَظرَيَن َو الحَباَطَن  الحَواَصَفْيَ الحَعَليَ  َعنح َشَبَه الحَمخح الظهاَهَر َبَعَجاَئَب َتدح

رَ  َِبَََللَ   َعزهتََه َعنح َفكح
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َتَساٍب َو ََل  الحُمتَ َوَهَ َْيَ  ُُموَر َبََل  ازحَدََيدٍ الحَعاَلََ َبََل اكح َر َْلََميَع اْلح تَ َفاٍد الحُمَقدَ  َو ََل َضَمٍْي الهَذي ََل  َرَويهةٍ َو ََل َعلحٍم ُمسح
َتَضيتَ غح  َن حَوارَ ُء َشاُه الظَُّلُم َو ََل َيسح َراُكهُ َو ََل يَ رحَهُقُه لَيحٌل َو ََل َُيحرَي َعَليحَه ََّنَاٌر لَيحَس  َِبْلح بحَصاَر َو ََل َعلحُمُه  َإدح َِبْلحَ

َباَر . خح  َِبْلحَ

 منها في ذكر النبي ) صلى هللا عليه وآله (  و
َياءَ  أَرحَسَلهُ  َمُه ِف  َِبلضَ  َطَفاَء فَ رََتَق بََه الحَمَفاَتَق َو َو َقده َل َبَه  َساَورَ  اََلصح َبَه الحُمَغاَلَب َو َذلهَل َبَه الصُُّعوبََة َو َسهه

ُُزونَةَ   َحَّته َسرهَح الضهََلَل َعنح ميٍََْي َو َِشَاٍل . اْلح

 بالتقوى :له ) عليه السالم ( يصف جوهر الرسول، و يصف العلماء، و يعظ    خطبةمن    و  -214
َهدُ  وَ  َهُد َأنه َمَُمهداً  َأشح ٌل َعَدَل َو َحَكٌم َفَصَل َو َأشح َلحَق  َعبحُدهُ أَنهُه َعدح ُ اْلح َو َرُسوُلُه َو َسيَ ُد َعَباَدَه ُكلهَما َنَسَخ اّلِله

 َ َهمح َفيَه َعاَهٌر َو ََل َضَرَب  َفرحقَ َتْيح َََهَا َلَح ُيسح ًَل فَا َفيهَ َجَعَلُه ِف َخْيح  وَ َجٌر َأََل َو َإنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َقدح َجَعَل لَلحَخْيحَ أَهح
 َعوحَنً َمَن اّلِلهَ ُسبحَحانَُه يَ ُقولُ  طَاَعةٍ لَلحَحقَ  َدَعائََم َو لَلطهاَعَة َعَصماً َو َإنه َلُكمح َعنحَد ُكلَ  
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َفحَئَدَة َفيَه   َعَلى َلحَسَنَة َو يُ ثَ بَ ُت اْلح َتٍف . َكَفاءٌ اْلح َتٍف َو َشَفاءٌ َلُمشح  َلُمكح

 العلماء  صفة
َفَظَْي َعلحَمُه َيُصونُوَن  اعحَلُموا وَ  َتحح ُروَن ُعُيونَ  َمُصونَهُ َأنه َعَباَد اّلِلهَ الحُمسح نَ ُه يَ تَ َواَصُلوَن َِبلحوَََليََة َو َو يُ َفجَ   يَ َتََلقَ وح

ُدُروَن  َن َبَكأحٍس َرَويهٍة َو َيصح رَُع َفيَهُم الحَغيَبُة َعَلى  َبرَيهةٍ َِبلحَمَحبهَة َو يَ َتَساقَ وح َعَقَد َخلحَقُهمح َو  َذَلكَ ََل َتُشوُِبُُم الر َيَبُة َو ََل ُتسح
ََلقَ ُهمح فَ َعَليحَه يَ َتَحابُّ  تَ َقى فَ يُ ؤحَخُذ َمنحُه َو  يَ ت ََواَصُلونَ وَن َو َبَه َأخح َر ي ُن ح َليُص َو  يُ لحَقىَفَكانُوا َكتَ َفاُضَل الحَبذح َقدح َمي هزَُه التهخح

َحيُص . بَُه التهمح  َهذه

 بالتقوى  العظة
َبلَ  ُرؤٌ  فَ لحيَ قح َذرح قَارََعًة قَ بحَل ُحُلوَْلَا وَ   امح َمَه َو َقَليَل ُمَقاَمَه ِف َمنحَزٍل  لحي َنحظُرَ  َكرَاَمًة َبَقُبوَْلَا َو لحَيحح ُرٌؤ ِف َقَصَْي َأَيه امح

َنعح َلُمَتَحوهَلَه َو َمَعاَرَف  َحَّته  ت َبحَدَل َبَه َمنحزًََل فَ لحَيصح تَ َقَلهَ َيسح َديَه َو ََتَنهَب  ُمن ح  َمنح َفطُوََب َلَذي قَ لحٍب َسَليٍم َأطَاَع َمنح يَ هح
َُدى قَ بحَل َأنح تُ غحَلَق أَب حَوابُُه َو  طَاَعةَ اَب َسَبيَل السهََلَمَة بََبَصَر َمنح َبصهرَُه َو يُ رحَديَه َو َأصَ  َطعَ َهاٍد أََمرَُه َو َِبَدَر اْلح َبابُُه  تُ قح َأسح

بََة فَ َقدح  َوح بََة َو أََماَط اْلح َتَح الت هوح تَ فح  َبيَل .َعَلى الطهرَيَق َو ُهَدَي ََّنحَج السه  أَُقيمَ َو اسح
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 له ) عليه السالم ( كان يدعو به كثيرا :  دعاءمن    و  -215
دُ  َمح ُروِبً  ّلِلَهَ  اْلح َبحح ِب َميَ تًا َو ََل َسَقيمًا َو ََل َمضح َوَإ َعَمَلي َو  ىَعلَ الهَذي َلَح ُيصح ُعُروَقي َبُسوٍء َو ََل َمأحُخوذاً ِبََسح
اً َعنح َديَِن َو ََل ُمنحَكراً لََرِبَ  َو ََل  َداَبرَيََل َمقحطُوعًا  تَ وحَحشاً َو ََل ُمرحَتد  ِبً  ُمسح َلي َو ََل ُمَعذه َمنح َإميَاّن َو ََل ُملحَتَبسًا َعقح

َُمَم َمنح قَ بحَلي َأصح  َبَعَذابَ  ُت َعبحدًا ََمحُلوكًا ظَاَلمًا اْلح َتَطيُع َأنح  لَنَ فحَسيَبحح ُة َعَليه َو ََل ُحجهَة ِل َو ََل َأسح  آُخذَ َلَك اْلحُجه
َتَِن  َتَِن َو ََل أَتهَقَي َإَله َما َوقَ ي ح أَوح ُأَضاَم ِف  ُهَداكَ ِف َإّن َ أَُعوُذ َبَك َأنح أَف حَتَقَر ِف َغَناَك أَوح َأَضله  اللهُهمه َإَله َما أَعحطَي ح

ُر َلَك  َمح َطَهَد َو اْلح َتزَُعَها َمنح َكرَاَئَمي َو  اللهُهمه ُسلحطَاَنَك أَوح ُأضح َعلح نَ فحَسي أَوهَل َكرميٍَة تَ ن ح ُعَها َمنح  َأوهلَ اجح َوَديَعٍة تَ رحَتََ
َتَْتَ َعنح نَ ُعوُذ َبَك َأنح نَذح  َإَنه َوَدائََع نََعَمَك َعنحَدي اللهُهمه  َواُؤََن ُدوَن  َديَنكَ َهَب َعنح قَ وحَلَك أَوح َأنح نُ فح أَوح تَ َتاَبَع بََنا أَهح

َُدى الهَذي َجاَء َمنح   . َعنحَدكَ اْلح

 له ) عليه السالم ( خطبها بصفين :  خطبةمن    و  -216
رَُكمح ََليََة فَ َقدح َجَعَل اّلِلهُ ُسبحَحانَُه ِل َعَليحُكمح َحق ًا َبوَ  بَ عحدُ  أَمها قَ  َمثحُل الهَذي ِل َعَليحُكمح  َأمح َو َلُكمح َعَليه َمَن اْلَح

قُّ  َياَء ِف  فَاْلَح َشح َسُع اْلح  أَوح
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يَ ُقَها ِف الت ه  الت هَواُصفَ  َكاَن َْلََحٍد َأنح   َلوح َإَله َجَرى َعَليحَه َو ََل َُيحَري َعَليحَه َإَله َجَرى َلُه َو  َْلََحدٍ َناُصَف ََل َُيحرَي َو َأضح
رَتََه َعَلى َعَباَدَه َو  َخاَلصاً َُيحرََي َلُه َو ََل َُيحرََي َعَليحَه َلَكاَن َذَلَك  لَهَ َلعَ ّلِلَهَ ُسبحَحانَُه ُدوَن َخلحَقَه َلُقدح ِف ُكلَ  َما َجَرتح  دح

َعَليحَه ُمَضاَعَفَة الث هَواَب  َجزَاَءُهمح َجَعَل َحقهُه َعَلى الحَعَباَد َأنح يَُطيُعوُه َو َجَعَل  ُسبحَحانَهُ َعَليحَه ُصُروُف َقَضائََه َو َلَكنهُه 
ُلُه . ِبَاتَ َفضًَُّل َمنحُه َو تَ َوسُّعاً   ُهَو َمَن الحَمزَيَد أَهح

 لوالي و حق الرعيةا  حق
َفَجَعَلَها تَ َتَكافَُأ ِف ُوُجوَهَها َو يُوَجُب  بَ عحضٍ ُسبحَحانَُه َمنح ُحُقوَقَه ُحُقوقاً افحََتََضَها لَبَ عحَض النهاَس َعَلى  َجَعلَ  ُُثه 

تَ وحَجُب بَ عحُضَها َإَله بَبَ عحٍض. َو أَعحظَُم َما افحََتََض  ََل بَ عحُضَها بَ عحضًا َو  ُُقوَق َحقُّ الحَواِل َعَلى  َحانَهُ ُسبح ُيسح َمنح تَلحَك اْلح
ُكلٍ  َفَجَعَلَها َنظَامًا َْلُلحَفَتَهمح َو َعز ًا َلَديَنَهمح   َعَلىَعَلى الحَواِل َفرَيَضٌة فَ َرَضَها اّلِلهُ ُسبحَحانَُه َلُكلٍ   الرهَعيهةَ الرهَعيهَة َو َحقُّ 

ُلُح الرهَعيهُة إَ  فَ َليحَستح  ُلُح َتصح َتَقاَمَة الرهَعيهَة فََإَذا أَدهتح الرهَعيهُة  الحُوََلةُ َله َبَصََلَح الحُوََلَة َو ََل َتصح الحَواِل َحقهُه َو  َإََل َإَله َِبسح
قُّ  َها َحقهَها َعزه اْلَح نَ ُهمح أَدهى الحَواِل َإلَي ح يَن َو اعحَتَدَلتح َمعَ  بَ ي ح َل َو َو قَاَمتح َمَناَهُج الدَ  َنُن  َجَرتح اَلُ الحَعدح َعَلى أَذحََلَْلَا السُّ
َعحَداَء. َو َإَذا َغَلَبَت  بَ َقاءَ َفَصَلَح َبَذَلَك الزهَماُن َو طَُمَع ِف  َلَة َو يََئَستح َمطَاَمُع اْلح وح َحَف الحَواِل  الرهَعيهةُ الده َوالَي ََها أَوح َأجح

تَ َلَفتح   ُهَناَلكَ بََرَعيهَتَه اخح
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وحَر َو َكثُ َر  الحَكَلَمةُ  دحَغالُ َو َظَهَرتح َمَعاَلُ اْلَح ََوى َو  اْلحَ َنَن فَ ُعَمَل َِبْلح يَن َو ُترََكتح ََمَاجُّ السُّ َكا ُعطَ َلتَ ِف الدَ  َحح ُم َو اْلح
تَ وحَحُش  َب حَرارُ َحقٍ  ُعطَ َل َو ََل َلَعَظيَم َِبَطٍل ُفَعَل فَ ُهَناَلَك َتَذلُّ  َلَعَظيمَ َكثُ َرتح َعَلُل الن ُُّفوَس َفََل ُيسح رَاُر َو  اْلح َشح َو َتَعزُّ اْلح

َن الت هَعاُوَن الحَعَباَد. فَ َعَليحُكمح َِبلت هَناُصَح ِف  َعنحدَ تَ عحظُُم تََبَعاُت اّلِلهَ ُسبحَحانَُه  َتده  َعَليحهَ  َذَلَك َو ُحسح فَ َليحَس َأَحٌد َو َإَن اشح
ُلُه  ِف َعَلى َرَضا اّلِلهَ َحرحُصُه َو طَاَل  ُ ُسبحَحانَُه أَهح َتَهاُدُه بََباَلٍغ َحَقيَقَة َما اّلِله الطهاَعَة َلُه َو َلَكنح َمنح َواَجَب  َمنَ الحَعَمَل اجح

قَ   النهَصيَحةُ ى َعَباَدَه ُحُقوَق اّلِلهَ َعلَ  َدَهمح َو الت هَعاُوُن َعَلى َإقَاَمَة اْلَح َلَغ ُجهح نَ ُهمح ِبَب ح ُرٌؤ َو َإنح َعظَُمتح ِف  بَ ي ح َو لَيحَس امح
قَ  َمنحزَلَُتُه َو  َمتح اْلَح يَن َفَضيَلُتُه َبَفوحَق َأنح يُ َعاَن َعَلى َما َْحهَلُه  تَ َقده ُرٌؤ َو َإنح َصغهرَتحُه الن ُُّفوُس َمنح حَ  اّلِلهُ ِف الدَ  َه َو ََل امح قَ 

 . َعَليحهَ الحُعُيوُن َبُدوَن َأنح يَُعَْي َعَلى َذَلَك أَوح يُ َعاَن  اق حَتَحَمتحهُ َو 
َثُر َفيَه  ) عليه السالم ( فََأَجابَهُ  ) ََسحَعُه َو طَاَعَتُه َلُه ، فَ َقاَل َعَليحَه َو يَذحُكُر  الث هَناءَ َرُجٌل َمنح َأصحَحابََه َبَكََلٍم َطوَيٍل ُيكح

 : عليه السالم (
َسَه َو َجله  َمنح  َإنه  ُغَر َعنحَدُه َلَعظََم َذَلَك ُكلُّ  َموحَضُعهُ َحقَ  َمنح َعظَُم َجََلُل اّلِلهَ ُسبحَحانَُه ِف نَ فح َمنح قَ لحَبَه َأنح َيصح

َسانُُه َإلَيحَه َفَإنهُه َلَح تَ عحظُمح نَعحَمُة  َعَليحهَ نح َعظَُمتح نَعحَمُة اّلِلهَ َو َإنه َأَحقه َمنح َكاَن َكَذَلَك َلمَ  َسَواهُ َما  َعَلى  اّلِلهَ َو َلُطَف َإحح
 َمنح َأَحٍد َإَله ازحَداَد َحقُّ اّلِلهَ َعَليحَه َعَظماً َو َإنه 
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ُرُهمح َعَلى الحَكَبحَ َو َقدح   ُيَظنه َحاََلَت الحُوََلَة َعنحَد َصاَلَح النهاَس َأنح  َأسحَخفَ  َر َو يُوَضَع أَمح َأنح  َكرَهحتُ َِبَمح ُحبُّ الحَفخح
َتَماعَ َيُكوَن َجاَل ِف ظَنَ ُكمح َأّن َ ُأَحبُّ اْلحَطحرَاَء َو  َد اّلِلهَ َكَذَلَك َو َلوح ُكنحُت الث هنَ  اسح ُت ِبَمح َأنح يُ َقاَل َذَلَك  ُأَحبُّ اَء َو َلسح

طَاطاً ّلِلَهَ ُسبحَحانَُه َعنح  ُتُه اْنَح َا  تَ َناُولَ َلََتَكح َلىَما ُهَو َأَحقُّ َبَه َمَن الحَعَظَمَة َو الحَكَبحَََيَء َو ُرِبه َتحح ََلَء النهاُس الث هَناَء بَ عحَد الحبَ  اسح
رَاَجي نَ فحَسي َإََل اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َو َإلَيحُكمح َمَن  ثَ َناءٍ َفََل تُ ث حُنوا َعَليه َِبََميَل  خح ِف ُحُقوٍق َلَح أَف حرُغح َمنح أََداَئَها َو  التهَقيهةَ ْلََ

َبَ  َمنح فَ َراَئَض ََل بُده  َل الحَباَدرََة َو  ََل اَبرَُة َو َإمحَضائََها َفََل ُتَكلَ ُموّن ِبَا ُتَكلهُم بََه اْلح  َل تَ َتَحفهظُوا َمِنَ  ِبَا يُ َتَحفهُظ بََه َعنحَد أَهح
َتث حَقاًَل ِف َحقٍ   تَ ث حَقَل  َقيلَ َُّتَاَلطُوّن َِبلحُمَصانَ َعَة َو ََل َتظُنُّوا ِب اسح قه ِل َو ََل الحَتَماَس َإعحظَاٍم لَنَ فحَسي َفَإنهُه َمَن اسح نح أَ  اْلَح

َل َأنح يُ عحَرَض َعَليحَه َكاَن  ُت  َمُشوَرةٍ َِبََما أَث حَقَل َعَليحَه َفََل َتُكفُّوا َعنح َمَقاَلٍة َِبَقٍ  َأوح  الحَعَملُ يُ َقاَل َلُه َأَو الحَعدح ٍل َفَإّن َ َلسح َبَعدح
َطَئ َو ََل  َق َأنح أُخح َفَي اّلِلهُ َمنح نَ فحَسي َما ُهَو يَ  نح َذَلَك َمنح َفعحَلي َإَله أَ  آَمنُ ِف نَ فحَسي َبَفوح َا أَََن َو  أَمحَلكُ كح بََه َمِنَ  فََإُنه

ُُه مَيحَلُك َمنها َما ََل َُنحَلُك َمنح أَن حُفَسَنا َو  ََل أَن حُتمح َعَبيٌد ََمحُلوُكوَن لََربٍ   َرَجَناَربه َغْيح َنا َعَليحَه  َأخح َمها ُكنها َفيَه َإََل َما َصَلحح
َُدى َو أَعحطَاََن الحَبَصْيََة بَ عحَد الحَعَمى . بَ عحدَ َدلََنا فَأَبح   الضهََلَلَة َِبْلح
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 له ) عليه السالم ( في التظلم و التشكي من قريش :  كالممن    و  -217
ُمح َقدح  َإّن َ  مه اللههُ  تَ عحَديَك َعَلى قُ َريحٍش َو َمنح أََعاََّنُمح َفَإَّنه َفُئوا َإََنَئي َو َأَجحَُعوا َعَلى ُمَناَزَعَِت  َقَطُعواَأسح َرَْحَي َو َأكح

قَ  َأنح  ُكنحتُ َحق اً   ق َ  ََتحُخَذهُ أَوحََل بََه َمنح َغْيحَي َو قَاُلوا َأََل َإنه ِف اْلَح فاً  َأنح ُْتحنَ َعُه فَاصحَبح َمغحُموماً َأوح ُمتح َو ِف اْلَح  ُمَتَأسَ 
َل بَ يحَِت َفَضنَ نحُت َِبَمح َعَن الحَمَنيهَة  ُمَساَعدٌ فَ َنظَرحُت َفَإَذا لَيحَس ِل رَاَفٌد َو ََل َذابٌّ َو ََل  َعَلى الحَقَذى َو  فََأغحَضيحتُ َإَله أَهح

َز  َكظحمَ ََبحُت َمنح  َجرَعحُت رَيَقي َعَلى الشهَجا َو صَ  َفارَ الحَغيحَظ َعَلى أََمره َمَن الحَعلحَقَم َو آََلَ لَلحَقلحَب َمنح َوخح  . الشَ 
 أثناء خطبة متقدمة إال أن ذكرته هاهنا الختالف الروايتي . يفالشريف رضي هللا عنه : و قد مضى هذا الكالم  قال 

 السائرين إلى البصرة لحربه ) عليه السالم ( :له ) عليه السالم ( في ذكر    كالممن    و  -218
َلَمَْي الهَذي ِف َيَديه َو َعَلى  َعَلى فَ َقَدُموا لَ ُعمهاِل َو ُخزهاَن بَ يحَت الحُمسح َعَِت  أَهح ٍر ُكلُُّهمح ِف طَاَعَِت َو َعَلى بَ ي ح َمصح

 َو أَفحَسُدوا َكَلَمتَ ُهمح َفَشت هُتوا  
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َياَفَهمح  فَ َقتَ ُلواََجَاَعتَ ُهمح َو َوثَ ُبوا َعَلى َشيَعَِت  َعَليه  راً َو طََائَفٌة َعضُّوا َعَلى َأسح ُهمح َغدح َِبَا َحَّته َلُقوا اّلِلهَ  َفَضارَبُواطََائَفًة من ح
 َصاَدَقَْي .

له ) عليه السالم ( لما مر بطلحة بن عبد هللا و عبد الرحمن بن عتاب بن    كالممن    و  -219
 قتيالن يوم الجمل :  هماأسيد و  

َبحَ  َلَقدح  ٍد َِبََذا الحَمَكاَن َغرَيبًا أََما َو اّلِلهَ َلَقدح   َأصح َلى ََتحَت ُبُطونَ  ُكنحتُ أَبُو َمَُمه َرُه َأنح َتُكوَن قُ َريحٌش قَ ت ح  َأكح
تُ الحَكَواَكَب  َلتَ تحَِن أَعحَياُن َبَِن  أَدحرَكح َلُه  َُجَحَ َوتحَري َمنح َبَِن َعبحَد َمَناٍف َو أَف ح ٍر َلَح َيُكونُوا أَهح َلَقدح أَت حَلُعوا َأعحَناقَ ُهمح َإََل َأمح

 ُدونَُه . فَ ُوَقُصوا

 سبحانه :له ) عليه السالم ( في وصف السالك الطريق إلى اّلله    كالممن    و  -220
َيا َقدح  َسُه َحَّته َدقه َجَليُلُه َو َلُطَف َغَليظُُه  َأحح َلُه َو أََماَت نَ فح بَ َرَق َلُه ََلَمٌع َكَثُْي الحََبحَق فََأَِبَن َلُه الطهرَيَق َو  وَ َعقح

َب حَواُب َإََل َِبَب السهََلَمَة َو َداَر  بَهَ َسَلَك  ََلُه َبُطَمأحنَيَنَة َبَدنََه ِف قَ رَاَر  قَاَمةَ اْلحَ السهَبيَل َو َتَدافَ َعتحُه اْلح َمحنَ َو ثَ ب ََتتح رَجح َو  اْلح
تَ عحَمَل قَ لحَبُه َو أَرحَضى رَبهُه .  الرهاَحَة ِبَا اسح
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 له ) عليه السالم ( ق اله بعد تالوته :  كالممن    و  -221
اُكمُ   ُهمح  َخطَراً ََي َلُه َمرَاماً َما أَب حَعَدُه َو َزوحراً َما أَغحَفَلُه َو  الحَمقاَبرَ التهكاثُ ُر َحَّته ُزرحُُتُ  أْلح َلوحا َمن ح َتخح َما أَفحَظَعُه َلَقَد اسح

ُهمح  َبَعَديدَ ٍد َأ فََبَمَصارََع آَِبئََهمح يَ فحَخُروَن أَمح َمنح َمَكاٍن َبَعي تَ َناَوُشوُهمح َأيه ُمدهَكٍر َو  َلحَكى يَ َتَكاثَ ُروَن يَ رحَتََُعوَن َمن ح اْلح
َسادًا َخَوتح َو  َتَخراً َسَكَنتح َو َْلَنح َيُكونُوا َعََبًا َأَحقُّ َمنح َأنح َيُكونُوا  َحرََكاتٍ َأجح َبُطوا َِبَمح َجَناَب َذله  ُمفح ٍة َو َْلَنح يَ هح

َجى َمنح َأنح  َوةَ َِبَمح َمَقاَم َعزهٍة َلَقدح َنظَُروا َإَليحَهمح َِبَبحَصاَر  يَ ُقوُمواَأحح تَ نحَطُقوا  الحَعشح َرَة َجَهاَلٍة َو َلَو اسح َو َضَربُوا َمن حُهمح ِف َغمح
ُهمح  َالََيَة  َعن ح َاَويََة َو الرُّبُوَع اْلح ََيَر اْلح ُتمح ِف أَعحَقاَِبَمح  َلَقاَلتح َعَرَصاَت تَلحَك الدَ  ًَل َو َذَهب ح َرحَض ُضَله اًَل َذَهُبوا ِف اْلح  ُجهه

َساَدَهمح َو  تَ نحَبُتوَن ِف َأجح َا  تَ رحتَ ُعونَ َتطَُئوَن ِف َهاَمَهمح َو َتسح ُكُنوَن َفيَما َخرهبُوا َو َإُنه مُ َفيَما َلَفظُوا َو َتسح ََيه َنُكمح َو  اْلح بَ ي ح
نَ ُهمح بَ َواكٍ  َر  َْلُمح َسَلُف َغايََتُكمح َو فُ رهاُط َمَناَهَلُكمح الهَذيَن َكاَنتح  أُولََئُكمح  َو نَ َواَئُح َعَليحُكمح بَ ي ح َمَقاَوُم الحَعزَ  َو َحَلَباُت الحَفخح

 ُمُلوكاً َو ُسَوقاً 
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َرحضُ ِف بُُطوَن الحََبحزََخ َسَبيًَل ُسلَ َطَت  َسَلُكوا َبُحوا ِف  َدَماَئَهمح َعَليحَهمح َفيَه َفَأَكَلتح َمنح ُْلُوَمَهمح َو َشرََبتح َمنح  اْلح فََأصح
َواَل َو ََل ََل يُوَجُدوَن ََل يُ فحزَُعُهمح  َضَماراً َفَجَواَت قُ ُبورََهمح ََجَادًا ََل يَ نحُموَن َو  َهح َواَل َو َل  َُيحُزَُّنُمح  ُوُروُد اْلح َحح تَ َنكُُّر اْلح

َتَظُروَن َو ُشُهوداً ََل  ََيحَذنُونَ َُيحَفُلوَن َِبلرهَواَجَف َو ََل  َا َكانُوا َجََيعًا فَ َتَشت هُتوا َو آََلفاً  َُيحُضُرونَ لَلحَقَواَصَف ُغيهباً ََل يُ ن ح َو َإُنه
َباُرُهمح  وَ فَافحََتَُقوا  َدَهمح َو ََل بُ عحَد ََمَلَ َهمح َعَمَيتح َأخح ُهمح  وَ َما َعنح طُوَل َعهح لَت ح َصمهتح َدََيُرُهمح َو َلَكن هُهمح ُسُقوا َكأحسًا بَده
ُمح ِف  َخَرساً َِبلنُّطحَق  َرََكاَت ُسُكوًَن َفَكَأَّنه َع َصَممًا َو َِبْلح رحَعى ُسَباٍت َجْيَاٌن ََل يَ َتأَنهُسوَن َو الصَ َفَة صَ  ارحََتَالَ َو َِبلسهمح
نَ ُهمح ُعَرا الت هَعاُرَف َو ان حَقَطَعتح  ََل َأَحبهاُء  ُهمح يَ تَ َزاَوُروَن بََلَيتح بَ ي ح َخاَء َفُكلُُّهمح َوَحيٌد َو ُهمح َجََيٌع َو َِبَاَنَب  َمن ح َباُب اْلحَ َأسح
رَ  َجح ُء ََل يَ تَ َعاَرُفوَن  اْلح ََديَديحَن َظَعُنوا َفيَه َكاَن َعَليحَهمح  لَنَ َهارٍ لََليحٍل َصَباحاً َو ََل َو ُهمح َأَخَله َشاَهُدوا  َسرحَمداً َمَساًء َأيُّ اْلح

طَاَر دَ  َ ُمدهتح  َمنح أَفحَظَع َمها َخاُفوا َو َرأَوحا  ارََهمح َمنح َأخح ُروا َفَكلحَتا الحَغايَ َتْيح َإََل َمَباَءٍة َفاَتتح َمَباَلَغ  َْلُمح آََيَِتَا أَعحظََم َمها َقده
َوحَف َو الرهَجاَء فَ َلوح َكانُوا   َِبَا َلَعيُّوا َبَصَفَة َما َشاَهُدوا َو َما َعايَ ُنوا يَ نحَطُقونَ اْلح
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َباُرُهمح َمَيتح آََثُرُهمح َو ان حَقَطَعتح لََئنح عَ  وَ  ُهمح  َأخح الحُعُقوَل َو َتَكلهُموا َمنح  آَذانُ َلَقدح َرَجَعتح َفيَهمح أَبحَصاُر الحَعََبَ َو َسَََعتح َعن ح
َساُم الن هَواَعُم وَ  َكَلَحتَ َغْيحَ َجَهاَت النُّطحَق فَ َقاُلوا   َجح َنا الحُوُجوُه الن هَواَضُر َو َخَوَت اْلح َداَم الحَبَلى َو َتَكاَءَدََن َضيُق  لََبسح أَهح

َجَع َو تَ َواَرث حَنا  َشةَ الحَمضح َنا الرُّبُوُع الصُُّموُت فَاُنحََحتح  الحَوحح َساَدََن َو تَ َنكهَرتح َمَعاَرُف ُصَورَََن َو  ََمَاَسنُ َو َِتَكهَمتح َعَلي ح َأجح
َشَة َإقَاَمتُ نَ  َمَساَكنَ طَاَلتح ِف  دح َمنح َكرحٍب فَ َرجًا َو ََل الحَوحح َلَك أَوح ُكَشَف  َمنح ا َو َلَح ْنََ َضيٍق ُمتهَسعًا فَ َلوح َمث هلحتَ ُهمح َبَعقح

ُهمح  ََوامَ   ََمحُجوبُ َعن ح َتكهتح الحَغطَاَء َلَك َو َقَد ارحَتَسَختح َأَسحَاُعُهمح َِبْلح َاب َفَخَسفَ  فَاسح َتَحَلتح أَبحَصاُرُهمح َِبلَتُّ تح َو َو اكح
َلحَسَنةُ تَ َقطهَعَت  ُهمح  ُصُدورََهمح ِف أَف حَواَهَهمح بَ عحَد َذََلقََتَها َو َهَََدَت الحُقُلوُب ِف  اْلح بَ عحَد يَ َقظََتَها َو َعاَث ِف ُكلَ  َجارََحٍة َمن ح

َلَماٍت َفََل  بًَلىَجَديُد  َتسح َها ُمسح َفَة َإلَي ح َل طُُرَق اْلح َجاَن قُ ُلوٍب َو  أَيحدٍ ََسهَجَها َو َسهه َفُع َو ََل قُ ُلوٌب ََتحزَُع َلَرأَيحَت َأشح َتدح
َتَقُل َو  أَقحَذاءَ  رَةٌ ُعُيوٍن َْلُمح ِف ُكلَ  َفظَاَعٍة َصَفُة َحاٍل ََل تَ ن ح َرحُض َمنح َعزَيَز َجَسٍد َو أَنَيَق  َغمح ََل تَ نحَجَلي َفَكمح َأَكَلَت اْلح
ن حَيا َغَذيه   َلوحنٍ  َبَه  نَ َزَلتح ِف َساَعَة ُحزحنََه َو يَ فحزَُع َإََل السهلحَوَة َإنح ُمَصيَبٌة  َِبلسُُّرورَ  تَ َرٍف َو َربَيَب َشَرٍف يَ تَ َعلهُل َكاَن ِف الدُّ

 َضن اً َبَغَضارََة َعيحَشهَ 
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َحُك  وَ  َنا ُهَو َيضح وََه َو َلَعَبَه فَ بَ ي ح ن حَيا َو َتضحَحُك َإلَيحَه ِف َظلَ  َعيحٍش َغُفوٍل َإذح َوَطَئ  َإََل َشَحاَحًة بََلهح رُ الدُّ هح َبَه  الده
ُم قُ َواُه َو َنظََرتح َإلَيحَه  ََيه ُُتوفُ َحَسَكُه َو نَ َقَضَت اْلح يُّ َهمٍ  َما  َمنح َكَثٍب َفَخاَلطَُه َبثٌّ  اْلح ُدُه َو  َكانَ  ََل يَ عحرَُفُه َو ْنََ ُيََ

َتهَ تَ َولهَدتح َفيَه َفََتَاُت َعَلٍل آَنَس َما َكاَن  َكَْي  َبَصحه ََطبهاُء َمنح َتسح َار َ فَ َفزََع َإََل َما َكاَن َعوهَدُه اْلح َِبلحَقارَ  َو ََتحرَيَك  اْلح
َارَ  فَ َلمح يُطحَفئح  َو ََل اعحَتَدَل ِبَُمازٍَج لََتلحَك الطهَبائََع َإَله  بُ ُروَدةً َإَله ثَ وهَر َحرَاَرًة َو ََل َحرهَك َِبَارٍ  َإَله َهيهَج  بََبارَدٍ  الحَبارََد َِبْلح

َهاأََمده  ُلُه َبَصَفَة  تَ َعاَيَ ُكله َذاَت َداٍء َحَّته َفََتَ ُمَعلَ ُلُه َو َذَهَل َُمَرَ ُضُه َو   َمن ح َو  َعنحهُ َدائََه َو َخرَُسوا َعنح َجَواَب السهَائَلَْي أَهح
ُتُمونَُه فَ َقاَئٌل يَ ُقوُل  َدهَ َلَما بََه َو َمَُنٍ  َْلُمح َإََيَب َعاَفَيَتَه َو ُمَصَبَ ٌ َْلُمح َعَلى  ُهوَ تَ َناَزُعوا ُدونَُه َشَجيه َخََبٍ َيكح ُرُهمح  فَ قح يُذَكَ 

َنا ُهَو َكَذَلَك ُأَسى الحَماَضَْي َمنح قَ بحلَ  ََحبهَة َإذح َعَرَض َلُه  َعَلىَه فَ ب َي ح ن حَيا َو تَ رحَك اْلح َمنح ُغَصَصَه  َعاَرضٌ َجَناٍح َمنح َفَراَق الدُّ
َعُه  ُدَعاءٍ َه َو َفَكمح َمنح ُمَهمٍ  َمنح َجَواَبَه َعَرَفُه فَ َعيه َعنح َرد َ  َلَسانَهَ فَ َتَحْيهَتح نَ َواَفُذ َفطحَنَتَه َو يََبَستح ُرُطوبَُة  ُمؤحَلٍَ َبَقلحَبَه َسََ

تَ غحَرَق َبَصَفٍة َأوح  أَفحَظعُ أَوح َصَغٍْي َكاَن يَ رحَْحُُه َو َإنه لَلحَموحَت َلَغَمَراٍت َهَي  يُ َعظَ ُمهُ فَ َتَصامه َعنحُه َمنح َكَبٍْي َكاَن  َمنح َأنح ُتسح
َل  ن حَياتَ عحَتَدَل َعَلى ُعُقوَل أَهح  . الدُّ
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 له ) عليه السالم ( ق اله عند تالوته :  كالممن    و  -222
صاَل  ُيَسبَ حُ   َر اّلِلهَ  رَجالٌ َلُه َفيها َِبلحُغُدوَ  َو اْلح َو تَ َعاََل  ُسبحَحانَهُ  َإنه اّلِلهَ َل تُ لحَهيَهمح ََتاَرٌة َو َل بَ يحٌع َعنح َذكح

َمُع َبَه  َر َجَلًء لَلحُقُلوَب َتسح َقاُد َبَه بَ عحَد  بَ عحدَ َجَعَل الذ َكح َوَة َو تَ ن ح َو َما بَرََح ّلِلَهَ  الحُمَعاَنَدةَ الحَوق حَرَة َو تُ بحَصُر َبَه بَ عحَد الحَعشح
رََهمح َو   َهةَ الحَُبح َعزهتح آََلُؤُه ِف الحَُبحَهَة بَ عحَد  َبُحوا  َكلهَمُهمح َو ِف أَزحَماَن الحَفََتَاَت َعَباٌد ََنَجاُهمح ِف َفكح َتصح ِف َذاَت ُعُقوَْلَمح فَاسح

َبحَصارَ بَُنوَر يَ َقظٍَة ِف  َم اّلِلهَ  اْلح ُروَن َِبَيه َفحَئَدَة يَُذكَ  َاَع َو اْلح ََسح ََدلهَة ِف الحَفَلَواَت َمنح َُيَوَ ُفوَن َمَقاَمُه ِبَنحزَلَ  وَ َو اْلح  َأَخذَ َة اْلح
ُروُه َمَن  َأَخذَ الحَقصحَد ْحََُدوا َإلَيحَه طَرَيَقُه َو َبشهُروُه َِبلنهَجاَة َو َمنح  ََلَكةَ مَيَينًا َو َِشَاًَل َذمُّوا َإلَيحَه الطهرَيَق َو َحذه َو َكانُوا  اْلح

ن حَيا  تَلحكَ َو أََدلهَة  َكَذَلَك َمَصابَيَح تَلحَك الظُُّلَماتَ  ًَل َأَخُذوُه َمَن الدُّ َر َْلَهح بُ َهاَت َو َإنه لَلذ َكح َغلحُهمح ََتَاَرٌة  َبَدًَل الشُّ فَ َلمح َتشح
َطُعوَن بََه  مَ َو ََل بَ يحٌع َعنحُه يَ قح َتُفوَن َِبلزهَواَجَر َعنح ََمَارََم اّلِلهَ ِف  َأَيه ََياَة َو يَ هح َاعَ اْلح َط َو الح  َأَسح َغاَفَلَْي َو ََيحُمُروَن َِبلحَقسح

َن  َهوح ن حَيا َإََل  َعنَ ََيحْتََُروَن َبَه َو يَ ن ح َا َقَطُعوا الدُّ َن َعنحُه َفَكَأُنه َخَرةَ الحُمنحَكَر َو يَ ت ََناَهوح َو ُهمح َفيَها َفَشاَهُدوا َما َورَاَء َذَلَك  اْلح
َا  َل الحََبح  اطهَلُعواَفَكَأُنه  زَخَ ُغُيوَب أَهح
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قَاَمَة َفيَه َو َحقهَقَت الحَقَياَمُة  ِف  ن حَيا َحَّته   َعَليحَهمح ُطوَل اْلحَ َل الدُّ ُمح َعَداَِتَا َفَكَشُفوا َغطَاَء َذَلَك َْلَهح َن َما ََل يَ َرى يَ َروح  َكَأَّنه
َمُعوَن  َمُعوَن َما ََل َيسح ُموَدَة َو  فَ َلوح النهاُس َو َيسح َلَك ِف َمَقاَوَمَهُم الحَمحح ُهوَدَة َو َقدح َنَشُروا  ََمَاَلَسَهمُ َمث هلحتَ ُهمح َلَعقح الحَمشح

َها فَ َفرهُطوا فيَها  َِبَاٍة َو َكَبْيٍَة أَُمُروا َلُمَحاَسَبَة أَن حُفَسَهمح َعَلى ُكلَ  َصَغْيَ  فَ َرُغواَدَواوَيَن أَعحَماَْلَمح َو  َها َأوح َُّنُوا َعن ح فَ َقصهُروا َعن ح
ََلَل َِبَا  ثََقلَ َو َْحهُلوا  َتقح يبًا يََعجُّوَن َإََل َرِبَ َمح َمنح  فَ َنَشُجواَأوحزََارَهمح ُظُهوَرُهمح َفَضُعُفوا َعَن اََلسح  مَ َمَقاَنَشيجًا َو ََتَاَوبُوا ْنََ

َْلُمح  فَُتَحتح َِبَُم الحَمََلَئَكُة َو تَ نَ زهَلتح َعَليحَهُم السهَكيَنُة َو  َحفهتح نََدٍم َو اعحَتَاٍف َلَرأَيحَت أَعحََلَم ُهًدى َو َمَصابَيَح ُدًجى َقدح 
َعٍد اطهَلَع اّلِلهُ  الحَكرَاَماتَ أَب حَواُب السهَماَء َو أَُعدهتح َْلُمح َمَقاَعُد  َد َمَقاَمُهمح  َسعحيَ ُهمح  َعَليحَهمح َفيَه فَ َرَضَي ِف َمقح َو ْحََ

َلَه َو ُأَساَرى َذلهٍة َلَعَظَمَتَه َجرََح طُوُل  َرَهاَئنُ يَ تَ َنسهُموَن َبُدَعائََه َروحَح التهَجاُوَز  ََسىَفاَقٍة َإََل َفضح قُ ُلوَِبُمح َو ُطوُل الحُبَكاَء  اْلح
َأُلوَن َمنح ََل َتَضيُق َلَديحَه  َإََل غحَبٍة ُعُيوََّنُمح َلُكلَ  َِبَب رَ  ُهمح يٌَد قَارََعٌة َيسح ََل َيََيُب َعَليحَه الرهاَغُبوَن  وَ  الحَمَناَدحُ اّلِلهَ َمن ح

َُك . لَنَ فحَسكَ َفَحاَسبح نَ فحَسَك  َن حُفَس َْلَا َحَسيٌب َغْيح ََها َمَن اْلح  َفَإنه َغْيح
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اْلَكرِيِم    بِرَبِهكَ له ) عليه السالم ( ق اله عند تالوته } يا أَيَُّها اإْلِْنسان  ما َغر َك    كالممن    و  -223
: } 

ُئولٍ  أَدحَحضُ  ًة َو أَقحَطُع ُمغحََتٍ  َمعحَذرًَة َلَقدح أَب حرَ  َمسح َسهَ َح َجَهاَلًة ُحجه نحَساُن َما َجرهَأَك َعَلى َذنحَبَك َو  بَنَ فح ََي أَي َُّها اْلحَ
َمَتَك يَ َقظٌَة أَ َما تَ رحَحُم َمنح نَ فحَسَك َما  بُ ُلولٌ بَرَبَ َك َو َما أَنهَسَك َِبََلَكَة نَ فحَسَك أَ َما َمنح َداَئَك  َغرهكَ َما  أَمح لَيحَس َمنح نَ وح

َس َمنح غَ  تَ رحَحمُ  َا تَ َرى الضهاَحَي َمنح َحرَ  الشهمح تَ َلى َِبَلٍَ ميَُضُّ َجَسَدُه فَ تَ بحَكي  فَ ُتَظلُّهُ ْيحََك فَ َلُرِبه َلُه َفَما  َرْححَةً َأوح تَ َرى الحُمب ح
ََك َعَلى َداَئَك َو َجلهَدَك َعَلى ُمَصاَبَك َو  َن حُفَس َعَليحَك َو  َعَن الحُبَكاَء َعَلى نَ فحَسَك َو َهَي أَ  َعزهاكَ َصَبه َل  َكيحفَ َعزُّ اْلح

َمٍة َو َقدح تَ َورهطحَت ِبََعاَصيَه  ََة ِف قَ لحَبَك َبَعزميٍَة  َمَدارَجَ يُوَقُظَك َخوحُف بَ َياَت نَقح َمنح َكَرى  وَ َسَطَواتََه فَ َتَداَو َمنح َداَء الحَفَتح
َلَة ِف ََنَظرََك بَيَ َقظٍَة َو ُكنح ّلِلَهَ  رَهَ ُمَطيعاً َو الحَغفح َباَلُه َعَليحَك  َبذَكح ُعوكَ آَنساً َو َْتَثهلح ِف َحاَل تَ َول َيَك َعنحُه َإق ح َإََل َعفحوََه َو  َيدح

َلَه َو أَنحَت ُمت ََولٍ  َعنحُه  َرَمُه َو تَ َواَضعحَت َمنح  َإََل يَ تَ َغمهُدَك َبَفضح ََه فَ تَ َعاََل َمنح َقَويٍ  َما َأكح َرَأَك َعَلى مَ  َضَعيفٍ َغْيح ا َأجح
َهَ   َمعحَصَيَتَه َو أَنحَت ِف َكَنَف َسَتح
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َلَه ُمتَ َقلَ ٌب فَ َلمح  ُمَقيمٌ  َتكح َعنحكَ  مَيحنَ عحكَ َو ِف َسَعَة َفضح َلُه َو َلَح يَ هح َُه َبلح َلَح ََّتحُل َمنح َفضح َمٍة  ُلطحَفهَ  َسَتح ٍ ِف نَعح َمطحَرَف َعْيح
َُتَُهاُُيحَدثُ َها َلَك أَوح َسيَ َئٍة  رَفُ َها َعنحَك َفَما ظَنَُّك َبَه َلوح  َيسح َفَة َكاَنتح  َأَطعحَتهُ َعَليحَك َأوح بََليهٍة َيصح َو اْيحُ اّلِلهَ َلوح َأنه َهَذَه الصَ 

َ ُمتهفَ ِف  رََة َلُكنحَت َأوهَل  َقْيح َ ِف الحُقدح َعحَماَل َو  َحاَكمٍ ِف الحُقوهَة ُمتَ َوازََيْيح ََلَق َو َمَساَوَئ اْلح َخح  َحق اً َعَلى نَ فحَسَك َبَذَميَم اْلح
ن حَيا َغرهتحَك َو َلَكنح َِبَا اغحََتَرحَت َو َلَقدح    نُ ُزولَ تحَك َعَلى َسَواٍء َو ْلَََي ِبَا َتَعُدَك َمنح الحَعظَاَت َو آَذن َ  َكاَشَفتحكَ أَُقوُل َما الدُّ

َدُق َو َأوحََّف  َمَك َو الن هقحَص ِف قُ وهَتَك َأصح َذَبَك َأوح تَ ُغرهَك َو َلُربه ََنَصٍح َْلَا َعنحَدَك ُمت هَهٌم  َمنح الحَبََلَء َِبَسح  وَ َأنح َتكح
ٌب َو لََئنح تَ عَ  ََيَر َصاَدٍق َمنح َخََبََها ُمَكذه َاَويَةَ رهف حتَ َها ِف الدَ  َن َتذحَكَْيَك  اْلح َا َمنح ُحسح َالََيَة لََتَجَدَّنه َبََلَغ  وَ َو الرُّبُوَع اْلح

َها َداُر َمنح َلَح يَ رحَض َِبَا َدارًا َو ََمَلُّ َمنح َلَح يُ َوط َ  لََنعحمَ َموحَعظََتَك ِبََحلهَة الشهَفيَق َعَليحَك َو الشهَحيَح َبَك َو  َو َإنه  ََمََلًّ ن ح
َها  َارَبُوَن َمن ح ن حَيا َغداً ُهُم اْلح ُلُه  ْلََقَ َإَذا َرَجَفَت الرهاَجَفُة َو َحقهتح ِبَََلئََلَها الحَقَياَمُة َو  الحي َوحمَ السَُّعَداَء َِبلدُّ َبُكلَ  َمنحَسٍك أَهح

ُل طَ  ُمطَاعٍ َو َبُكلَ  َمعحُبوٍد َعَبَدتُُه َو َبُكلَ   َمَئٍذ أَهح َطَه يَ وح لََه َو َقسح ََواَء َو ََل ََهحُس  َخرحقُ اَعَتَه فَ َلمح ُُيحَز ِف َعدح َبَصٍر ِف اْلح
َرحَض َإَله  ٍر  َِبَقَ هَ َقَدٍم ِف اْلح َم َذاَك َداَحَضٌة َو َعََلَئَق ُعذح ٍة يَ وح َقَطَعةٌ َفَكمح ُحجه  ُمن ح
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ُرَك َو  فَ َتَحره  َقى َلُه َو  تَ ث حُبتُ َمنح أَمحرََك َما يَ ُقوُم بََه ُعذح َقى َلَك َمها ََل تَ ب ح َلَسَفرََك َو َشمح  تَ َيسهرح بََه ُحجهُتَك َو ُخذح َما يَ ب ح
َمَْي .بَ رحَق النهَجاَة َو ارحَحلح َمطَاََي الته   شح

 له ) عليه السالم ( يتبرأ من الظلم :  كالممن    و  -224
َغحََللَ َْلَنح أَبَيَت َعَلى َحَسَك السهعحَداَن ُمَسههدًا َأوح ُأَجره ِف  اّلِلهَ  وَ  ُمَصفهدًا َأَحبُّ َإَِله َمنح َأنح أَلحَقى اّلِلهَ َو  اْلح

ُطَامَ ٍء َمَن َض الحَعَباَد َو َغاَصباً َلَشيح الحَقَياَمَة ظَاَلماً لَبَ عح  يَ وحمَ َرُسوَلُه  رَُع َإََل الحَبَلى  اْلح  قُ ُفوُْلَاَو َكيحَف َأظحَلُم َأَحداً لَنَ فحٍس ُيسح
َتَماَحَِن َمنح بُ ر َُكمح َصاعاً وَ  َعَقيًَل َو َيطُوُل ِف الث هَرى ُحُلوُْلَا َو اّلِلهَ َلَقدح َرأَيحُت  َلَق َحَّته اسح َيانَُه ُشعحَث  َرأَيحتُ  َو َقدح أَمح َصب ح

َلحَواَن َمنح فَ قحرََهمح   َاالشُُّعوَر ُغَبحَ اْلح دًا َو   َكَأُنه َغيحُت  َكرهرَ ُسوَ َدتح ُوُجوُهُهمح َِبلحَعظحَلَم َو َعاَوَدّن ُمؤَكَ  َل ُمَردَ دًا َفَأصح َعَليه الحَقوح
َيحتُ تهَبُع َقَياَدُه ُمَفارَقاً طَرَيَقَِت أَبَيُعُه َديَِن َو أَ  َأّن َ َإلَيحَه ََسحَعي َفَظنه   فََأْحح
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َمَه  َلهُ  تُ َها َمنح َجسح نَ ي ح َمنح َميَسَمَها فَ ُقلحُت  َُيحََتَقَ َلَمَها َو َكاَد َأنح َِبَا َفَضجه َضَجيَج َذي َدَنٍف َمنح أَ  لَيَ عحَتَبَ َحَديَدًة ُُثه أَدح
َسَجَرَها َجبهاُرَها َلَغَضَبَه أَ تََئنُّ َمَن  ََنرٍ َمنح َحَديَدٍة َأْححَاَها إَنحَساَُّنَا لََلَعَبَه َو ََتُرُّّن َإََل  تََئنُّ َلُه َثَكَلتحَك الث هَواَكُل ََي َعَقيُل أَ 

ََذى َو ََل أَئَ  َا ُعَجَنتح َبرَيَق  َوَعاَئَهاَلَظى َو أَعحَجُب َمنح َذَلَك طَارٌَق طََرقَ َنا ِبَلحُفوَفٍة ِف  َمنح نُّ اْلح تُ َها َكَأُنه َو َمعحُجونٍَة َشَنئ ح
َنافَ ُقلحُت َأ َصَلٌة أَمح زََكاٌة أَمح َصَدَقٌة َفَذَلَك َمَُرهٌم  قَ يحَئَهاَحيهٍة َأوح  َل الحبَ يحَت  َعَلي ح فَ َقاَل ََل َذا َو ََل َذاَك َو َلَكن هَها َهَديهٌة أَهح

َدَعَِن  فَ ُقلحتُ  َتَِن لََتخح َُبوُل َأ َعنح َديَن اّلِلهَ أَتَ ي ح ََقالَيمَ ُُمحَتَبٌط أَنحَت أَمح ُذو َجنهٍة أَمح َِتحُجُر َو اّلِلهَ َلوح أُعحَطيُت  أَ َهَبَلتحَك اْلح  اْلح
َعَة ِبَا ََتحَت أَفحَلَ  لُبُ َها ُجلحَب َشَعْيٍَة َما فَ َعلحُتُه َو َإنه ُدن حَياُكمح  ِف َكَها َعَلى َأنح َأعحَصَي اّلِلهَ السهب ح َوُن َمنح  َعنحَديَُنحَلٍة َأسح َْلَهح

َضُمَها َما َلَعَليٍ   َقى نَ ُعوُذ َِبّلِلهَ َمنح  وَ َوَرَقٍة ِف َفَم َجرَاَدٍة تَ قح ٍة ََل تَ ب ح ََن َو َلذه َو قُ بحَح الزهَلَل َو َبَه  الحَعقحلَ ُسَباَت  لََنَعيٍم يَ فح
َتَعُْي .  َنسح

 له ) عليه السالم ( يلتجئ إلى اّلله أن يغنيه :  دعاءمن    و  -225
َهي َِبلحَيَساَر َو ََل تَ بحُذلح َجاَهيَ  ُصنح  اللهُهمه   َوجح
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ق حَتارَ  ََتحزََق طَاَلَب رَزحَقَك َو  َِبْلحَ تَ عحَطفَ فََأسح َد َمنح أَعحطَاّن َو  َأسح َبَذمَ  َمنح َمنَ َعَِن َو أَنحَت  أُف حَتَْتَ َشَراَر َخلحَقَك َو أُب حتَ َلى َِبَمح
عحطَاءَ َمنح َورَاَء َذَلَك ُكلَ َه َوِلُّ   ٍء َقَديٌر . إَنهَك َعلى ُكلَ  َشيح َو الحَمنحعَ  اْلحَ

 له ) عليه السالم ( في التنفير من الدنيا :  خطبةمن    و  -226
َواُْلَا َو  َِبلحَبََلءَ  َدارٌ  َر َمعحُروَفٌة ََل َتُدوُم َأحح َواٌل ُُمحَتَلَفٌة َو ََترَاٌت ُمَتَصر ََفةٌ  ََل ََمحُفوَفٌة َو َِبلحَغدح َلُم نُ زهاُْلَا َأحح  الحَعيحشُ  َيسح

َا  َها َمعحُدوٌم َو َإُنه ََماُن َمن ح ُموٌم َو اْلح ُلَهاَفيَها َمذح َدَفٌة تَ رحَميَهمح َبَسَهاَمَها َو  أَهح ت َهح َنيَهمح َفيَها أَغحرَاٌض ُمسح َلُموا  تُ فح َِبََماَمَها َو اعح
ن حَيا َعَلى َفيهَ َعَباَد اّلِلهَ أَنهُكمح َو َما أَن حُتمح  َلُكمح َمهنح   َمنح َهَذَه الدُّ َأطحَوَل َمنحُكمح أَعحَماراً َو أَعحَمَر  َكانَ َسَبيَل َمنح َقدح َمَضى قَ ب ح

َبَحتح َدََيرًا َو أَب حَعَد آََثرًا  َساُدُهمح  َأصح َواُِتُمح َهاَمَدًة َو رَََيُحُهمح رَاَكَدًة َو َأجح َو َدََيُرُهمح َخالََيًة َو آََثُرُهمح َعاَفَيًة  َِبلََيةً َأصح
ت َبحَدُلوا  َجاَر  َِبلحُقُصورَ فَاسح َحح َدَة الصُُّخوَر َو اْلح َطَئَة الحُملحَحَدَة الهَِت َقدح  الحُمَسنهَدةَ الحَمَشيهَدَة َو النهَمارََق الحُمَمهه َو الحُقُبوَر الَله

 َعَلىُبَِنَ 
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َرَابَ  َاَب بََناُؤَها  اْلح َل ََمَلهٍة  َفَمَحلَُّهاَفَناُؤَها َو ُشيَ َد َِبلَتُّ َ أَهح َل فَ َراٍغ  ُموَحَشْيَ ُمقحََتٌَب َو َساَكنُ َها ُمغحََتٌَب َبْيح َو أَهح
َوحطَاَن  َتأحَنُسوَن َِبْلح نَ ُهمح َمنح قُ رحَب ََل يَ تَ َواَصلُ  وَ ُمَتَشاَغَلَْي ََل َيسح ْيَاَن َعَلى َما بَ ي ح َوارَ وَن تَ َواُصَل اْلَح اَر َو  اْلَح َو ُدنُ وَ  الده

ن َُهمح تَ َزاُوٌر َو َقدح  ََناَدُل َو الث هَرى َو   َطَحن َُهمح َكيحَف َيُكوُن بَ ي ح ُهُم اْلح َقدح َصرحُُتح َإََل َما َصاُروا  َكَأنح َبَكلحَكَلَه الحَبَلى َو َأَكَلت ح
َجعُ لَيحَه َو ارحَِتََنُكمح َذَلَك إَ  تَ وحدَُع َفَكيحَف َبُكمح َلوح تَ َناَهتح  الحَمضح ُُموُر َو بُ عحَثَرَت الحُقُبوُر  َبُكمُ َو َضمهُكمح َذَلَك الحُمسح اْلح

ُلوا ُكلُّ نَ فحٍس ما  َلَفتح ُهناَلَك تَ ب ح قَ  َو َضله َعن ح  َأسح ََتُوَن . كانُواُهمح ما  َو ُردُّوا َإََل اّلِلهَ َموحَلُهُم اْلَح  يَ فح

 له ) عليه السالم ( يلجأ فيه إلى اّلله ليهديه إلى الرشاد :  دعاءمن    و  -227
َضُرُهمح َِبلحَكَفايََة  َإنهكَ  اللهُهمه  لََياَئَك َو َأحح َنَسَْي َْلَوح َلْيَ آَنُس اْلح ُع َعَليحَك ُتَشاَهُدُهمح ِف َسَرائَرََهمح َو َتطهلَ  لَلحُمتَ وَكَ 

رَاُرُهمح  َعَليحَهمح  َلَغ َبَصائَرََهمح َفَأسح ُهُم  َلكَ ِف َضَمائَرََهمح َو تَ عحَلُم َمب ح ُشوَفٌة َو قُ ُلوُِبُمح َإلَيحَك َملحُهوَفٌة َإنح أَوحَحَشت ح  الحُغرحَبةُ َمكح
ُرَك َو َإنح ُصبهتح َعَليحَهُم الحَمَصاَئُب َْلَُئوا  َتَجارَ  َإََل آَنَسُهمح َذكح ُُموَر بََيَدَك َو اََلسح َعنح  َمَصاَدَرَهاَة َبَك َعلحمًا ِبََنه أَزَمهَة اْلح

 َقَضاَئكَ 
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أََلَِت أَوح َعَميُت  اللهُهمه  ُت َعنح َمسح ٍر  فَ َليحسَ َفُدلهَِن َعَلى َمَصاْلََي َو ُخذح َبَقلحَب َإََل َمرَاَشَدي  َطلحَبَِت  َعنح َإنح َفَههح َذَلَك بَُنكح
َلَك . اللهُهمه َمنح َهَداََيَتَك َو ََل بََبدحٍع َمنح َكَفاََيَتَك  َوَك َو ََل ََتحَملحَِن َعَلى َعدح لحَِن َعَلى َعفح  اْحَح

 بعض أصحابه :  له ) عليه السالم ( يريد به  كالممن    و  -228
ََوَد َو َداَوى الحَعَمَد َو أَقَاَم  َبََلءُ  ّلِلَهَ  َنَة َذَهَب نََقيه الث هوحَب قََليَل الحَعيحَب  السُّنهةَ ُفََلٍن فَ َلَقدح قَ وهَم اْلح َو َخلهَف الحَفت ح

ََها َو َسَبَق َشرهَها أَدهى َإََل اّلِلهَ طَاَعَتُه َو  َأَصابَ  َتَدي َِبَ  ات هَقاهُ َخْيح الضهالُّ  َِبَاقَ َه َرَحَل َو تَ رََكُهمح ِف طُُرٍق ُمَتَشعَ َبٍة ََل يَ هح
َتَدي . تَ يحَقُن الحُمهح  َو ََل َيسح

 له ) عليه السالم ( في وصف بيعته بالخالفة :  كالممن    و  -229
 الشريف : و قد تقدم مثله أبلفاظ متلفة .  قال 

تُ هَ  َبَسطحُتمح  وَ  تُ َها ُُثه يََدي َفَكَففح ُتمح ا َو َمَددحُْتُوَها فَ َقَبضح َم  َتَداَككح َيَم َعَلى َحَياَضَها يَ وح َبَل اْلح  َورحَدَهاَعَليه َتَداكه اْلحَ
 َحَّته ان حَقَطَعتَ 
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َي َأَن اب حتَ َهَج َِبَا  بَ َلغَ  َسَقَط الر ََداُء َو ُوَطَئ الضهَعيُف َو وَ  الن هعحلُ  َعَتَهمح َإَيه َها  الصهَغْيُ َمنح ُسُروَر النهاَس بَب َي ح َو َهَدَج َإلَي ح
َها الحَكَعاُب . َحَسَرتح الحَكَبُْي َو ََتَاَمَل َْنحَوَها الحَعَليُل َو   َإلَي ح

 لسالم ( في مق اصد أخرى :له ) عليه ا  خطبةمن    و  -230
َتاُح َسَداٍد َو َذَخْيَُة َمَعاٍد َو َعتحٌق َمنح ُكلَ   تَ قحَوى فََإنه  َو َْنَاٌة َمنح ُكلَ  َهَلَكٍة َِبَا يَ نحَجُح الطهاَلُب َو  َمَلَكةٍ اّلِلهَ َمفح

َاَربُ يَ نحُجو   َو تُ َناُل الرهَغاَئُب . اْلح

 العمل  فضل
َمُع َو  الحَعَملُ  وَ  فَاعحَمُلوا َعاُء ُيسح َفُع َو الدُّ بَُة تَ ن ح َالُ يُ رحَفُع َو الت هوح َعحَماَل  اْلح َقحََلُم َجارَيٌَة َو َِبَدُروا َِبْلح َهاَدئٌَة َو اْلح

ُر َشَهَواَتكُ  َهاَدمُ ََنَكسًا َأوح َمَرضًا َحاَبسًا أَوح َموحًَت َخاَلسًا َفَإنه الحَموحَت  ُعُمراً  اَتُكمح َو ُمَكدَ   زَاَئرٌ مح َو ُمَباَعُد َطيهاَتُكمح َلذه
َمَعابَُلُه َو  أَقحَصَدتحُكمح أَعحَلَقتحُكمح َحَبائَُلُه َو َتَكن هَفتحُكمح َغَوائَُلُه َو  َقدح َغْيحُ ََمحُبوٍب َو َقرحٌن َغْيحُ َمغحُلوٍب َو َواتٌَر َغْيحُ َمطحُلوٍب 

وَ  مح َعَليحكُ َعظَُمتح َفيُكمح َسطحَوتُُه َو تَ َتابَ َعتح   تُهُ َعدح
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َوتُُه فَ ُيوَشُك َأنح تَ غحَشاُكمح  وَ  َتَداُم َعَلَلَه َو َحَناَدُس َغَمرَاتََه َو َغَواَشي  َدَواَجيقَ لهتح َعنحُكمح نَ ب ح َو أَلَيُم  رَاتَهَ َسكَ ظَُلَلَه َو احح
يهُكمح َو فَ رهَق  َمَذاَقهَ َإرحَهاَقَه َو ُدُجوُّ َأطحَباَقَه َو ُجُشوبَُة  َكَت ْنََ َو َعفهى آََثرَُكمح َو َعطهَل  َنَديهُكمح َفَكَأنح َقدح أَََتُكمح بَ غحَتًة فََأسح

َتَسُمونَ َدََيرَُكمح َو بَ َعَث ُورهاَثُكمح  َ  يَ قح َفعح َو َقرَيٍب  تُ َراَثُكمح َبْيح يٍم َخاصٍ  َلَح يَ ن ح  َلَح مَيحَنعح َو آَخَر َشاَمٍت َلَح َُيحزَعح . ََمحُزونٍ ْحََ

 الجد  فضل
د َ  فَ َعَليحُكمح  َتعحَداَد َو الت هَزوَُّد  َِبْلَح َتَهاَد َو التهَأهَُّب َو اََلسح ََياُة ال ِف َو اََلجح ن حَيا َكَما َمنحزََل الزهاَد َو ََل تَ ُغرهنهُكُم اْلح دُّ

َالََيَة   َمنح َغرهتح  َُمَم الحَماَضَيَة َو الحُقُروَن اْلح َلُكمح َمَن اْلح تَ َلُبوا َدرهَِتَا َو َأَصابُوا َغرهَِتَا َو أَف حنَ وحا  الهَذينَ َكاَن قَ ب ح َِتَااحح َو  َعده
َداًَث َو  َبَحتح َمَساَكنُ ُهمح َأجح َِتَا َو َأصح َلُقوا َجده َواْلُُ َأخح َو ََل  َبَكاُهمح َمْيَاًَث ََل يَ عحرَُفوَن َمنح َأََتُهمح َو ََل َُيحَفُلوَن َمنح  مح َأمح

َا  ن حَيا فََإَّنه َذُروا الدُّ يُبوَن َمنح َدَعاُهمح َفاحح ارَةٌ ُيَُ َقَضي  َرَخاُؤَهاَغرهارٌَة َخُدوٌع ُمعحَطَيٌة َمُنوٌع ُملحَبَسٌة نَ ُزوٌع ََل يَُدوُم  َغده َو ََل يَ ن ح
 َعَناُؤَها َو ََل يَ رحُكُد َبََلُؤَها .

 منها في صفة الزهاد  و
َلَها َفَكانُوا قَ وحماً  َكانُوا ن حَيا َو لَيحُسوا َمنح أَهح َل الدُّ  َمنح أَهح
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َها َعَمُلوا َفيَها ِبَا َكَمنح لَيح   َفيَها َ  يُ بحَصُرونَ َس َمن ح َراَّنح َو َِبَدُروا َفيَها َما َُيحَذُروَن تَ َقلهُب أَبحَداَّنََمح َبْيح َخَرَة َو  َظهح َل اْلح أَهح
ن حَيا يُ َعظَ ُموَن َموحَت  َل الدُّ َن أَهح َساَدَهمح يَ َروح يَ  َأجح  اَئَهمح .َو ُهمح َأَشدُّ َإعحظَاماً َلَموحَت قُ ُلوَب َأحح

له ) عليه السالم ( خطبها بذي ق ار و هو متوجه إلى البصرة ذكرها    خطبةمن    و  -231
 " :الجمل"  كتابالواقدي في  

َ  وَ أَُمَر َبَه َو بَ لهَغ رََساََلَت رَب ََه فَ َلمه اّلِلهُ بََه الصهدحَع  ِبَا َفَصدَعَ  َل َبْيح َرحَحاَم َرَتَق بََه الحَفتحَق َو أَلهَف بََه الشهمح  َذَوي اْلح
 الحُقُلوَب . ِف الحَعَداَوَة الحَواَغَرَة ِف الصُُّدوَر َو الضهَغاَئَن الحَقاَدَحَة  بَ عحدَ 

له ) عليه السالم ( كلم به عبد هللا بن زمعة و هو من شيعته، و ذلك أنه    كالممن    و  -232
 في خالفته يطلب منه ماال :  عليهقدم  

َا ُهَو :  ) عليه السالم ( فقال تَ ُهمح  ءٌ ِفَح َإنه َهَذا الحَماَل لَيحَس ِل َو ََل َلَك َو َإُنه َياَفَهمح َفَإنح َشرَكح َلَمَْي َو َجلحُب َأسح لَلحُمسح
 َلَغْيحَ أَف حَواَهَهمح . َتُكونُ َكاَن َلَك َمثحُل َحظَ َهمح َو َإَله َفَجَناُة أَيحَديَهمح ََل   َحرحَِبَمح ِف 
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له ) عليه السالم ( بعد أن أقدم أحدهم عل الكالم فحصر، و هو في فضل    كالممن    و  -233
 و وصف فساد الزمان : البيت،أهل  

نحَساَن  وَ  َأََل  َعٌة َمَن اْلحَ َعُدُه الحَقوحُل َإَذا َإنه اللَ َساَن َبضح ت ََنعَ َفََل ُيسح َو ََل مُيحَهُلُه النُّطحُق َإَذا اتهَسَع َو َإَنه َْلَُمرَاُء  امح
َلتح ُغُصونُُه . الحَكََلمَ  َنا َِتَده  َو َفيَنا تَ َنشهَبتح ُعُروُقُه َو َعَلي ح

 الزمان  فساد
قَ  َرَْحَُكُم اّلِلهُ أَنهُكمح ِف َزَماٍن الح  اعحَلُموا وَ  زَُم لَلحَحقَ  َذلَيٌل  قََليلٌ َقاَئُل َفيَه َِبْلَح َق َكَليٌل َو الَله َو اللَ َساُن َعَن الصَ دح

ُلهُ  دحَهاَن  أَهح َياَن ُمصحطََلُحوَن َعَلى اْلحَ  َُمَاَذقٌ  َعارٌَم َو َشائَبُ ُهمح آَُثٌ َو َعاَلُمُهمح ُمَناَفٌق َو قَارََُّنُمح  فَ َتاُهمح ُمعحَتَكُفوَن َعَلى الحَعصح
 . َفَقْيَُهمح ََل يُ َعظَ ُم َصَغْيُُهمح َكَبْيَُهمح َو ََل يَ ُعوُل َغَني ُُّهمح 

 له ) عليه السالم ( :  كالممن    و  -234
َبَة َعنح َعبحَد اّلِلهَ بحَن  َذعحَلبٌ  َرَوى َيَة قَاَل ُكنه  يَزَيدَ الحَيَماَميُّ َعنح َأْححََد بحَن قُ تَ ي ح ا َعنحَد َأَمَْي َعنح َماَلَك بحَن َدحح

َتََلُف النهاَس فَ َقاَل : ) عليه السالم (الحُمؤحمَنَْيَ   َو َقدح ذَُكَر َعنحَدُه اخح
َا ُمح َكانُوا َفلحَقةً  فَ رهقَ  َإُنه نَ ُهمح َمَباَدُئ َطيَنَهمح َو َذَلَك َأَّنه  بَ ي ح
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َِبَا َو َحزحَن تُ رحبٍَة َو  َمنح  َلَهاَسَبَخ أَرحٍض َو َعذح َر  َسهح َتََلَفَهافَ ُهمح َعَلى َحَسَب قُ رحَب أَرحَضَهمح يَ تَ َقارَبُوَن َو َعَلى َقدح  اخح
َل َو َمادُّ  َة َو َزاَكي الحَعَمَل قََبيُح الحَمنحَظَر َو قَ  الحَقاَمةَ يَ تَ َفاَوُتوَن فَ َتامُّ الرَُّواَء ََنَقُص الحَعقح مه الحَقعحَر بََعيُد السهَبحَ َو  َقرَيبُ َصُْي اْلَح

ََليَبَة  ََنانَ ََتئَُه الحَقلحَب ُمتَ َفرَ ُق اللُّبَ  َو طََليُق اللَ َساَن َحَديُد  وَ َمعحُروُف الضهرَيَبَة ُمنحَكُر اْلح  . اْلح

) عليه السالم ( قَ اَله  َو ه َو يَ ِلي غ ْسلَ رَس وِل اّللِ  ) صلى هللا عليه وآله ( َو    َكالٍم َله    ِمنْ   وَ   -235
 َتْجِهيزَه  :

َتَك َما َلَح  دَ َو أُمَ ي ََي َرُسوَل اّلِلهَ َلقَ  أَنحتَ  ِبََِب  َقَطعح ان حَقَطَع ِبَوح بَ  يَ ن ح ن حَباَء َو َأخح اَر ِبَوحَت َغْيحََك َمَن الن ُّبُ وهَة َو اْلحَ
َت  السهَماءَ  َصاَر النهاُس َفيَك َسَواًء َو َلوح ََل أَنهَك أََمرحَت  َحَّته َخصهصحَت َحَّته َصرحَت ُمَسلَ يًا َعمهنح َسَواَك َو َعمهمح

ََن َعَليحَك َماَء الشُُّئوَن َو َلَكاَن  ََّنَيحتَ َِبلصهَبحَ َو  َزََع َْلَن حَفدح اءُ َعَن اْلح الحَكَمُد َمَُاَلفاً َو َقَله َلَك َو َلَكنهُه َما َل  َُمَاَطًَل وَ  الده
َتطَاُع َدف حُعُه ِبََِب أَنحَت َو أُمَ ي اذحُكرحََن  مُيحَلكُ  َعلحَنا َمنح َِبَلَك . َعنحدَ َردُُّه َو ََل ُيسح  رَبَ َك َو اجح
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له ) عليه السالم ( اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي ) صلى    كالممن    و  -236
 ( ثم لحاقه به :  وآلههللا عليه  

َرُه  ) صلى هللا عليه وآله (َمأحَخَذ َرُسوَل اّلِلهَ  أَت حَبعُ  َفَجَعلحتُ   رََج .ان حتَ َهيحُت َإََل الحعَ  َحَّته فََأطَأُ ذَكح
الذي رمى به إىل غاييت اإلياز و  الكالمفأطأ ذكره من  ) عليه السالم (الشريف رضي هللا عنه : يف كالم طويل ، قوله  السيد قال

 الكنايةمن بدء خروجي إىل أن انتهيت إىل هذا الوضع فكن عن ذلك هبذه  ) صلى هللا عليه وآله (الفصاحة أراد أن كنت أعطى خبه 
 .العجيبة 

 له ) عليه السالم ( في المسارعة إلى العمل :  خطبةمن    و  -237
َعى َو الحُمَسي َمبحُسوَطةٌ أَن حُتمح ِف نَ َفَس الحبَ َقاَء َو الصُُّحُف َمنحُشوَرٌة َو الت هوحبَُة  وَ  فَاعحَمُلوا َبُر يُدح ُء يُ رحَجى قَ بحَل َو الحُمدح

َقَطَع الحَمهَ  الحَعَملُ َأنح ََيحُمَد  ََجُل َو ُيَسده َِبُب َو يَ ن ح َقَضَي اْلح َسَه  الت هوحبَةَ ُل َو يَ ن ح ُرٌؤ َمنح نَ فح َعَد الحَمََلَئَكُة فََأَخَذ امح َو َتصح
َسهَ  ٌر َإََل َأَجلَ  َلَدائَمٍ َو َأَخَذ َمنح َحيٍ  َلَميَ ٍت َو َمنح َفاٍن لََباٍق َو َمنح َذاَهٍب  لَنَ فح ُرٌؤ َخاَف اّلِلهَ َو ُهَو ُمَعمه َه َو َمنحُظوٌر امح

َسُه بََلَجاَمَها َو َزمهَها َبزََماَمَها  َإََل  ََم نَ فح ُرٌؤ َأْلح َسَكَهاَعَمَلَه امح  طَاَعةَ بََلَجاَمَها َعنح َمَعاَصي اّلِلهَ َو قَاَدَها َبزََماَمَها َإََل  فََأمح
 اّلِلهَ .
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 له ) عليه السالم ( في شأن الحكمين و ذم أهل الشام :  كالممن    و  -238
ُعوا َمنح ُكلَ  أَوحٍب َو تُ ُلقَ طُوا َمنح   َطَغامٌ  ُجَفاةٌ  َبَغي َأنح يُ َفقهَه َو يُ َؤدهَب َو يُ عَ  ُكل َ َو َعَبيٌد أَق حَزاٌم َجَُ لهَم َشوحٍب َمهنح يَ ن ح

اَر َو  الحُمَهاَجرَينَ َو يُ َوَله َعَليحَه َو يُ ؤحَخَذ َعَلى َيَديحَه لَيحُسوا َمَن  يَُدرهبَ َو  َنحَصاَر َو ََل َمَن الهَذيَن تَ ب َوهُؤا الده َأَل  اْلحَميانَ َو اْلح
َتاُروا َْلَن حُفَسَهمح أَق حَرَب  ََتحُُتح َْلَن حُفَسُكمح أَق حَرَب َمها َتَُبُّونَ  الحَقوحمَ َو َإنه الحَقوحَم اخح ُدُكمح  الحَقوحمَ  َو َإنهُكُم اخح َا َعهح َرُهوَن َو َإُنه َمها َتكح

ََترَُكمح َو  قَ يحسٍ َبَعبحَد اّلِلهَ بحَن  َنٌة فَ َقطَ ُعوا َأوح َا َفت ح َس يَ ُقوُل َإَّنه َمح طَأَ  َشيُمواَِبْلح ِبََسْيََه َغْيحَ  ُسُيوَفُكمح فََإنح َكاَن َصاَدقاً فَ َقدح َأخح
رَهٍ  َتكح فَ ُعوا  ُمسح َرو بحَن الحَعاَص َبَعبحَد اّلِلهَ بحَن الحَعبهاَس َو ُخُذوا  ِف َو َإنح َكاَن َكاَذًِب فَ َقدح َلزََمتحُه الت َُّهَمُة فَادح َر َعمح  َمَهلَ َصدح

َن َإََل  ََلَم أَ ََل تَ َروح َم َو ُحوطُوا قَ َواَصَي اْلحَسح ََيه  تُ غحَزى َو َإََل َصَفاَتُكمح تُ رحَمى . ُكمح َبََلدَ اْلح

 له ) عليه السالم ( يذكر فيها آل محمد ) صلى هللا عليه وآله ( :  خطبةمن    و  -239
َل َُيحَبُُكمح َحلحُمُهمح َعنح َعلحَمَهمح  َعيحشُ  ُهمح  َهح  الحَعلحَم َو َموحُت اْلح
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تُ ُهمح َعنح َحَكَم  وَ  قه َو ََل ََيحَتَلُفوَن َفيَه َو ُهمح  َمنحَطَقَهمح ظَاَهُرُهمح َعنح َِبَطَنَهمح َو َصمح ََلَم َو  َدَعائَمُ ََل َُيَاَلُفوَن اْلَح اْلحَسح
قُّ إَ  َل  َمنحَبَتهَ َو ان حَزاَح الحَباَطُل َعنح ُمَقاَمَه َو ان حَقَطَع َلَسانُُه َعنح  َنَصابَهَ ََل َوََلَئُج اََلعحَتَصاَم َِبَمح َعاَد اْلَح يَن َعقح َعَقُلوا الدَ 

َل ََسَاٍع   َرَوايٍَة َفَإنه ُرَواَة الحَعلحَم َكَثٌْي َو ُرَعاتَُه قََليٌل . وَ َوَعايٍَة َو رََعايٍَة ََل َعقح

لسالم ( ق اله لعبد هللا بن العباس و قد جاءه برسالة من عثمان  له ) عليه ا  كالممن    و  -240
سأله    كانيسأله فيها الخروج إلى ماله بينبع ، ليق ل هتف الناس باسمه للخالفة، بعد أن    محصورو هو  

 مثل ذلك من قبل ، فق ال عليه السالم :
رَُج ُُثه بَ َعَث  َِبلحَغرحبَ ًَل ََنَضحاً َعبهاٍس ، َما يُرَيُد ُعثحَماُن َإَله َأنح َُيحَعَلَِن َجََ  ابحنَ  َيَ  أَقحَبلح َو أَدحَبرح بَ َعَث َإَِله َأنح َأخح

رَُج َو  َإَِله  َعُث َإَِله َأنح َأخح َن يَ ب ح  َلَقدح َدفَ عحُت َعنحُه َحَّته َخَشيُت َأنح َأُكوَن آِثاً . اّلِلهَ َأنح أَقحُدَم ُُثه ُهَو اْلح

 ه السالم ( يحث به أصحابه على الجهاد :له ) علي  كالممن    و  -241
َرُه َو َمُحَهُلُكمح ِف  اّلِلهُ  وَ  رَُه َو ُمَور َُثُكمح أَمح َتأحَديُكمح ُشكح  ُمسح
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َمارٍ  ََواَصَر ََل ََتحَتَمُع َعزميٌَة َو  ُعَقدَ ا َسبَ َقُه َفُشدُّوا ََمحُدوٍد لَتَ تَ َناَزُعو  َمضح َم  َولَيَمةٌ الحَمآزََر َو اطحُووا ُفُضوَل اْلح َما أَن حَقَض الن هوح
َم َو َأَمحَى الظَُّلَم  َمَم . لََتَذاَكْيَ َلَعزَائََم الحي َوح  اْلَح

 سلم تسليما كثريا. وح الدجى و العروة الوثقى ، اّلل  على سيدان ممد النب المي ، و على آله مصابي صلى و
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 رسائل

 المؤمنين أمير

 ( السالم عليه)
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 باب
 من المختار

 أمير المؤمنين علي ) عليه السالم ( موالنا كتب
 إلى أعدائه و أمراء بالده رسائله و

 في ذلك يدخل و
 من عهوده إلى عماله اختير ما

 ألهله وصاياه و
  أصحابه و

 نة إلى البصرة :له ) عليه السالم ( إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدي  كتابمن    و  -1
َهَة  َعبحدَ  َمنح  َل الحُكوَفَة َجب ح َمَنَْي َإََل أَهح َنحَصارَ اّلِلهَ َعَليٍ  أََمَْي الحُمؤح َبُُكمح َعنح  اْلح رَ َو َسَناَم الحَعَرَب أَمها بَ عحُد َفَإّن َ ُأخح  أَمح

َتعحَتابَُه َو  يحهَ َعلَ ُعثحَماَن َحَّته َيُكوَن ََسحُعُه َكَعَيانََه َإنه النهاَس َطَعُنوا  َثُر اسح َعَتابَُه َو َكاَن  أَُقلُّ َفُكنحُت َرُجًَل َمَن الحُمَهاَجرَيَن ُأكح
َوُن َسْيحَََهَا َفيَه  ٌم َغَضٍب َفأُتَيَح َلُه  فَ لحَتةُ َو أَرحَفُق َحَداَئَهَما الحَعَنيُف َو َكاَن َمنح َعاَئَشَة َفيَه  الحَوَجيفُ طَلحَحُة َو الزَُّبْيحُ أَهح قَ وح

َرَهْيَ فَ َقتَ ُلوُه َو َِبيَ َعَِن النهاُس َغْيحَ  َتكح َلُموا  ُمسح َيَن َو اعح َلَها َو  َأنه َو ََل َُمحََبَيَن َبلح طَائََعَْي ُُمَْيه َرَة َقدح قَ َلَعتح َِبَهح جح َداَر اْلَح
َنُة َعَلى الح  َجيحشَ قَ َلُعوا َِبَا َو َجاَشتح  رَُعوا َإََل الحَمرحَجَل َو قَاَمَت الحَفت ح َو َِبَدُروا َجَهاَد َعُدو َُكمح َإنح َشاَء  أََمْيَُكمح ُقطحَب فََأسح

ُ َعزه َو َجله .  اّلِله
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 البصرة :له ) عليه السالم ( إليهم بعد فتح    كتابمن    و  -2
َسَن  َجَزاُكمُ  وَ  َل بَ يحَت نََبيَ ُكمح َأحح ٍر َعنح أَهح َل َمصح َُيحزَي الحَعاَمَلَْي َبطَاَعَتَه َو الشهاَكرَيَن لََنعحَمَتَه فَ َقدح  َمااّلِلهُ َمنح أَهح

عحُتمح  ُتمح . وَ َسََ  َأَطعحُتمح َو ُدَعيُتمح َفَأَجب ح

 بن الحارث ق اضيه :له ) عليه السالم ( لشريح    كتابمن    و  -3
َمَنَْي  ُرَويَ  وَ  َاَرَث قَاَضَي أََمَْي الحُمؤح َدَه َدارًا بََثَماَنَْي َديَنارًا فَ بَ َلَغُه  ) عليه السالم (َأنه ُشَريحَح بحَن اْلح ََتَى َعَلى َعهح اشح

اً َو قَاَل َلُه : َذَلكَ  َعى ُشَرُيح َتدح  فَاسح
تَ َماَنَْي َديَناراً َو َكت َبحَت َْلَا َكَتاِبً َو اب حتَ عحَت َداراً بَثَ  أَنهكَ  بَ َلَغَِن  َهدح  َفيَه ُشُهوداً . َأشح
َمَنَْي ، قَاَل فَ َنظََر  َلهُ  فَ َقالَ   َنَظَر الحُمغحَضَب ، ُُثه قَاَل َلُه : َإلَيحهَ ُشَريحٌح : َقدح َكاَن َذَلَك ََي أََمَْي الحُمؤح

أَُلكَ  ََل يَ نحظُُر ِف َكَتاَبَك َو ََل : أََما إَنهُه َسَيأحتَيَك َمنح  ُشَريححُ  َيَ  َها َشاَخصًا َو  َيسح َعنح بَ يَ َنَتَك َحَّته َُيحرََجَك َمن ح
َلَمَك  ارَ َقَبحََك َخاَلصًا َفانحظُرح ََي ُشَريحُح ََل َتُكوُن اب حتَ عحَت َهَذَه  َإََل ُيسح َت الثهَمَن َمنح َغْيحَ  الده َمنح َغْيحَ َماَلَك أَوح نَ َقدح

ن حَيا َفَإَذاََلَلَك حَ   أَنحَت َقدح َخَسرحَت َداَر الدُّ
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َخَرَة . أََما إَنهَك َلوح ُكنحَت  وَ  َتَِن َداَر اْلح ََتَيحَت َلَكتَ بح  أَتَ ي ح َخَة فَ َلمح تَ رحَغبح  َهَذهَ ُت َلَك َكَتاِبً َعَلى َعنحَد َشَراَئَك َما اشح النُّسح
اَر َبَدرحَهٍم َفَما   . فَ وحقُ ِف َشرَاَء َهَذَه الده

ََتَى َعبحٌد َذلَيٌل َمنح َميَ ٍت َقدح أُزحَعَج لَلرهَحيَل  َهَذا َ ه ذ ه : الن س خ ة   و   ََتَىَما اشح َمنح َمنحُه َداراً َمنح َداَر الحُغُروَر  اشح
َدُّ  َخطهةَ َجاَنَب الحَفاَنَْي َو  اَر ُحُدوٌد َأرحبَ َعٌة اْلح َاَلَكَْي َو ََتحَمُع َهَذَه الده َوهلُ اْلح دُّ الثهاّن  اْلح َفاَت َو اْلَح َتَهي َإََل َدَواَعي اْلح يَ ن ح

َتَهي  َتَهي َإََل اْلحَ  َإََل يَ ن ح َدُّ الثهاَلُث يَ ن ح َتَهي َإََل الشهيحطَاَن الحُمغحَوي َو  الحُمرحَديَوى َدَواَعي الحُمَصيَباَت َو اْلح َدُّ الرهاَبُع يَ ن ح َو اْلح
ََمَل  َفيهَ  ََتَى َهَذا الحُمغحََتُّ َِبْلح اَر اشح رَُع َِبُب َهَذَه الده ُُروَج َمنح َعزَ   َمنح ُيشح اَر َِبْلح ََجَل َهَذَه الده َو  الحَقَناَعةَ َهَذا الحُمزحَعَج َِبْلح

ََتَى َمنحُه َمنح َدَرٍك فَ َعَلى ُمبَ لحَبَل  َهَذاوَل ِف ُذلَ  الطهَلَب َو الضهرَاَعَة َفَما أَدحَرَك الدُّخُ  ََتَي َفيَما اشح َسامَ الحُمشح الحُمُلوَك َو  َأجح
ََباَبَرَة َو ُمزَيَل ُملحَك  َرى َو قَ يحَصَر َو تُ بهٍع وَ  الحَفرَاَعَنةَ َساَلَب نُ ُفوَس اْلح ثَ َر  الحَمالَ ََجََع  َمنح  َْححَْيَ َو َمثحَل َكسح َعَلى الحَماَل َفَأكح

َرَف َو  َخاُصُهمح  َْنهدَ َو َمنح َبََن َو َشيهَد َو َزخح َإََل َموحَقَف الحَعرحَض َو  َجََيعاً َو ادهَخَر َو اعحتَ َقَد َو َنَظَر بََزعحَمَه لَلحَوَلَد َإشح
َساَب َو َموحَضَع الث هَواَب َو  َل الحَقَضاَء َو َخَسَر ُهناَلَك  َعَقابَ الح اْلَح ُر َبَفصح َمح َشَهَد َعَلى َذَلَك  الحُمبحَطُلونَ َإَذا َوَقَع اْلح
ََوى  َر اْلح ُل َإَذا َخرََج َمنح َأسح ن حَيا . وَ الحَعقح  َسَلَم َمنح َعََلَئَق الدُّ
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 له ) عليه السالم ( إلى بعض أمراء جيشه :  كتابمن    و  -4
ُُمورُ َإََل َظلَ  الطهاَعَة َفَذاَك الهَذي ْنَُبُّ َو َإنح تَ َواَفَت  َعاُدوا فََإنح  َدح ِبَنح  اْلح َياَن فَاَّنح َقاَق َو الحَعصح َم َإََل الشَ  َِبلحَقوح

تَ غحَن ِبََن ان حَقاَد َمَعَك َعمهنح  َإََل  َأطَاَعكَ  َهَدَه َو  تَ َقاَعسَ َمنح َعَصاَك َو اسح َعنحَك فََإنه الحُمَتَكارََه َمَغيُبُه َخْيحٌ َمنح َمشح
 أَغحََن َمنح َُّنُوَضَه . قُ ُعوُدهُ 

 له ) عليه السالم ( إلى أشعث بن قيس عامل أذربيجان :  كتابمن    و  -5
َتاَت ِف  أَنحتَ َس َلَك َبطُعحَمٍة َو َلَكنهُه ِف ُعُنَقَك أََمانٌَة َو َعَمَلَك لَيح  َإنه  وَ  ََتحًعى َلَمنح فَ وحَقَك لَيحَس َلَك َأنح تَ فح ُمسح
 َأَله  ُتَسلَ َمُه َإَِله َو َلَعلَ ي َجله َو أَنحَت َمنح ُخزهانََه َحَّته  وَ َُّتَاَطَر َإَله َبَوثَيَقٍة َو ِف َيَديحَك َماٌل َمنح َماَل اّلِلهَ َعزه  ََل َرَعيهٍة َو 

 َأُكوَن َشره ُوََلَتَك َلَك َو السهََلُم .

 له ) عليه السالم ( إلى معاوية :  كتابمن    و  -6
ٍر َو ُعَمَر َو ُعثحَماَن  َِبيَ َعَِن  إَنههُ  ُم الهَذيَن َِبيَ ُعوا َأَِب َبكح  َما َِبيَ ُعوُهمح  َعَلىالحَقوح
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َنحَصاَر  لَلحَغاَئبَ فَ َلمح َيُكنح لَلشهاَهَد َأنح ََيحَتاَر َو ََل  َعَليحهَ  َا الشُّوَرى لَلحُمَهاَجرَيَن َو اْلح َتَمُعوا َعَلى َرُجٍل  فََإنَ َأنح يَ ُرده َو َإُنه اجح
َعٍة َردُّوُه  َرًضاَو ََسهوحُه َإَمامًا َكاَن َذَلَك ّلِلَهَ  َما َخرََج َمنحُه َفَإنح َأََب قَاتَ ُلوُه  َإََل فََإنح َخرََج َعنح َأمحرََهمح َخارٌَج َبَطعحٍن أَوح َبدح

ُه اّلِلهُ َما تَ َوَله َو َلَعمح  َسَبيلَ َعَلى ات ََباَعَه َغْيحَ  َمَنَْي َو َوَله َلَك ُدوَن َهَواَك لََتَجَدّن َ أَب حَرَأ  ُمَعاَويَةُ رَي ََي الحُمؤح لََئنح َنظَرحَت َبَعقح
 َأنح تَ َتَجَنه فَ َتَجنه َما َبَدا َلَك َو السهََلُم . َإَله َمنح َدَم ُعثحَماَن َو لَتَ عحَلَمنه َأّن َ ُكنحُت ِف ُعزحَلٍة َعنحُه  النهاسَ 

 الم ( إليه أيضا :منه ) عليه الس  كتابمن    و  -7
ٌَة  بَ عحدُ  أَمها تَ َهافَ َقدح أَتَ تحَِن َمنحَك َموحَعظٌَة ُمَوصهَلٌة َو رََساَلٌة َمََُبه تَ َها َبُسوَء َرأحَيَك َو َكَتاُب  َُنهقح َبَضََلَلَك َو أَمحَضي ح

َوَ  َلهُ امحرٍَئ لَيحَس  َديَه َو ََل قَائٌَد يُ رحَشُدُه َقدح َدَعاُه اْلح َو قَاَدُه الضهََلُل فَات هبَ َعُه فَ َهَجَر ََلَغطًا َو َضله  َفَأَجابَهُ ى َبَصٌر يَ هح
 . َخاَبطاً 

َا : م ن ه   و   َعةٌ  َْلََّنه َتأحَنُف َفيَها  بَ ي ح ََيارُ َواَحَدٌة ََل يُ َثَنه َفيَها النهَظُر َو ََل ُيسح َها طَاَعٌن َو الحُمَروَ ي َفيَها  اْلح َارَُج َمن ح اْلح
  .ُمَداَهنٌ 
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 له ) عليه السالم ( إلى جرير بن عبد هللا البجلي لما أرسله إلى معاوية :  كتابمن    و  -8
لح ُمَعاوَيََة َعلَ  بَ عحدُ  أَمها ُه فََإَذا أَََتَك َكَتاِب فَاْحَح َل َو ُخذح رَ ى الحَفصح َمح َ َحرحٍب َُمحَلَيٍة َأوح َسلحٍم  َِبْلح َزحَم ُُثه َخْيَ حُه َبْيح اْلح

َتاَر  ُُمحزَيَةٍ  َرحَب َفانحَبذح َإلَيحَه َو َإَن اخح َتاَر اْلح لحمَ َفَإَن اخح َعَتُه َو السهََلُم . السَ   َفُخذح بَ ي ح

 ة :له ) عليه السالم ( إلى معاوي  كتابمن    و  -9
ُمَنا فََأرَادَ  ُُموَم  قَ وح َلَنا َو َهُّوا بََنا اْلح َتَياَح َأصح َلُسوََن  وَ قَ تحَل نََبيَ َنا َو اجح َب َو َأحح َفَاَعيَل َو َمنَ ُعوََن الحَعذح فَ َعُلوا بََنا اْلح

َوحفَ  َقُدوا لََنا ََنَر  اْلح َطرُّوََن َإََل َجَبٍل َوعحٍر َو َأوح َرحبَ َو اضح َي  فَ َعَزمَ  اْلح َوَراَء  َمنح اّلِلهُ لََنا َعَلى الذهبَ  َعنح َحوحزَتََه َو الرهمح
َر َو َكاَفُرََن  َجح َمنُ َنا يَ بحَغي َبَذَلَك اْلح َلَم َمنح قُ َريحٍش َخلحٌو َمها َْنحُن  ُُيَاَميُحرحَمَتَه ُمؤح َل َو َمنح َأسح َصح َِبَلحٍف مَيحنَ ُعُه َأوح  َفيهَ َعَن اْلح

ٍن َو َكاَن َرُسوُل اّلِلهَ  ِبََكانَ وُم ُدونَُه فَ ُهَو َمَن الحَقتحَل َعَشْيٍَة تَ قُ   الحَبأحسُ َإَذا اْححَره  ) صلى هللا عليه وآله (أَمح
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َم  وَ  َجَم النهاُس َقده َل بَ يحَتَه فَ َوَقى َأحح ََسنهَة فَ ُقَتَل ُعبَ يحَدُة بحُن  َِبَمح أَهح َاَرثَ َأصحَحابَُه َحره السُُّيوَف َو اْلح ٍر َو قَُتَل  اْلح َم بَدح يَ وح
َم ُأُحٍد َو قَُتَل َجعحَفٌر  مَ َْححَزُة يَ وح َمَن الشهَهاَدَة َو َلَكنه آَجاَْلُمح  رَاُدواأَ ُمؤحَتَة َو أَرَاَد َمنح َلوح َشئحُت ذََكرحُت اَسحَُه َمثحَل الهَذي  يَ وح

َلتح َو َمَني هَتُه  َلتح ُعجَ  َع  ُأجَ  َرُن ِب َمنح َلَح َيسح َر َإذح َصرحُت يُ قح هح ِل  َبَقَدَميفَ َيا َعَجبًا لَلده َو َلَح َتُكنح َلُه َكَساَبَقَِت الهَِت ََل ُيدح
َعَي مُ  ِبَثحَلَهاَأَحٌد  ُد ّلِلَهَ َعَلى ُكلَ  َحاٍل َو أَمها َما  اّلِلهَ دهٍع َما ََل أَعحرَُفُه َو ََل َأُظنُّ َإَله َأنح َيده َمح َمنح َدفحَع  َسأَلحتَ يَ عحرَُفُه َو اْلح

َر  َمح رَي أَرَُه َيَسُعَِن َدف حُعُهمح َإلَيحَك َو ََل َإََل  فَ َلمح قَ تَ َلَة ُعثحَماَن َإلَيحَك َفَإّن َ َنظَرحُت ِف َهَذا اْلح َلَح تَ نحزَعح َعنح  لََئنح َغْيحََك َو َلَعمح
ٍل َإَله أَنهُه  َجَبلٍ ََل ُيَكلَ ُفوَنَك طََلبَ ُهمح ِف بَ رٍ  َو ََل َِبحٍر َو ََل  َيطحُلُبوَنكَ َغيَ َك َو َشَقاَقَك لَتَ عحرَفَ ن هُهمح َعنح َقَليٍل  َو ََل َسهح

َدانُُه َو َزوحٌر ََل  َلَه . ُسرُّكَ يَ طََلٌب َيُسوُءَك َوجح َيانُُه َو السهََلُم َْلَهح  ُلقح

 له ) عليه السالم ( إليه أيضا :  كتابمن    و  -10
َِتَا  ُدن حَياأَنحَت َصاَنٌع َإَذا َتَكشهَفتح َعنحَك َجََلبَيُب َما أَنحَت َفيَه َمنح  َكيحفَ   وَ  َقدح تَ ب َههَجتح بَزَيَنَتَها َو َخَدَعتح بََلذه
 تَ َهاَفَأَجب ح َدَعتحَك 
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نح َهَذا عَ  فَاق حَعسح َإنهُه يُوَشُك َأنح يََقَفَك َواَقٌف َعَلى َما ََل يُ نحَجيَك َمنحُه ََمَنٌّ  وَ قَاَدتحَك َفات هبَ عحتَ َها َو أََمرَتحَك َفَأَطعحتَ َها  وَ 
َساَب َو َِشَ رح َلَما  َبَة اْلَح َر َو ُخذح أُهح َمح َعلح  َقدح اْلح َن الحُغَواَة َمنح ََسحَعَك َو َإَله تَ فح كَ نَ َزَل َبَك َو ََل ُْتَكَ  َما أَغحَفلحَت َمنح  أُعحَلمح

ُتمح  الرُّوحَ يَك أََمَلُه َو َجَرى َمنحَك ََمحَرى َمنحَك َمأحَخَذُه َو بَ َلَغ فَ  الشهيحطَانُ نَ فحَسَك فََإنهَك ُمَتحٌَف َقدح َأَخَذ  َم َو َمََّت ُكن ح َو الده
ُمهَة َبَغْيحَ َقَدٍم َساَبٍق َو ََل َشَرٍف َِبَسٍق َو نَ ُعوُذ  ُوََلةَ ََي ُمَعاوَيَُة َساَسَة الرهَعيهَة َو  َر اْلح َمنح ُلُزوَم َسَواَبَق الشهَقاَء َو  َِبّلِلهَ أَمح

ُركَ  َنيَ َة ُُمحَتَلَف الحَعََلنََيَة َو  ُمَتَماَدَيً  َأنح َتُكوَن أَُحذَ  ُمح َرحَب َفدََع النهاَس َجانَبًا َو  السهرَيَرةَ ِف َغرهَة اْلح َو َقدح َدَعوحَت َإََل اْلح
رُجح  َ َمَن الحَقَتاَل لَتَ عحَلَم أَي َُّنا  اخح َك  َقاَتلُ َبَه َو الحُمَغطهى َعَلى َبَصرََه َفَأََن أَبُو َحَسٍن َعَلى قَ لح  الحَمرَينُ َإَِله َو أَعحَف الحَفرَيَقْيح َجدَ 

ٍر َو َذَلَك السهيحُف  َم بَدح خًا يَ وح تَ بحَدلحُت َدينًا َو َل  َمَعيَو َأَخيَك َو َخاَلَك َشدح َو َبَذَلَك الحَقلحَب أَلحَقى َعُدوَ ي َما اسح
َدثحتُ  َتحح ُتُموُه نََبي ًا َو َإّن َ َلَعَلى الح  اسح َهاَج الهَذي تَ رَكح َت أَنهَك َجئحَت ََثئَرًا  طَائََعْيَ َمن ح َرَهَْي َو َزَعمح  َبَدمَ َو َدَخلحُتمح َفيَه ُمكح

َت َحيحثُ   ُعثحَماَن َو َلَقدح َعَلمح
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َرحَب َإَذا  ُكنحتَ َدُم ُعثحَماَن َفاطحلُبحُه َمنح ُهَناَك َإنح   َوَقعَ  َماَل  َعضهتحكَ طَالَبًا َفَكَأّن َ َقدح َرأَي حُتَك َتَضجُّ َمَن اْلح َضَجيَج اْلَح
ُعوّن  َث حَقاَل َو َكَأّن َ ِبََماَعَتَك َتدح َمَصارََع َإََل َكَتاَب  بَ عحدَ  الحَواَقَع َو َمَصارََع َمَن الضهرحَب الحُمتَ َتاَبَع َو الحَقَضاءَ  َجَزعاً َِبْلح

 َحاَئَدٌة . ُمَباَيَعةٌ اّلِلهَ َو َهَي َكاَفَرٌة َجاَحَدٌة َأوح 

 له ) عليه السالم ( وصى بها جيشا بعثه إلى العدو :  وصيةمن    و  -11
َكرُكُ  نَ َزلحُتمح  فََإَذا َرافَ مح ِف قُ ُبَل َبَعُدوٍ  َأوح نَ َزَل َبُكمح فَ لحَيُكنح ُمَعسح َشح َاَر َكيحَما  اْلح ََّنح ََباَل أَوح أَث حَناَء اْلح أَوح َسَفاَح اْلح

هٍ َلُكمح رَدحءاً َو ُدوَنُكمح َمَرد اً َو لحَتُكنح ُمَقاتَ َلُتُكمح َمنح  َيُكونَ  َعُلوا َلُكمح رُقَ َباَء ِف َصَياَصي  َوجح َ َو اجح ََبالَ َواَحٍد َأَو اث حَنْيح  اْلح
َضاَب لََئَله ََيحتََيُكُم الحَعُدوُّ َمنح َو َمنَ  َم  َمَكانَ اَكَب اْلَح َمَة الحَقوح ٍن َو اعحَلُموا َأنه ُمَقدَ  َمَة  ُعُيوَُّنُمح َُمَاَفٍة َأوح أَمح َو ُعُيوَن الحُمَقدَ 

ُكمح َو الت هَفرَُّق  يعاً َو َإذَ  فََإَذاَطََلئَُعُهمح َو َإَيه َعُلوا الر ََماَح  َجََيعاً ا ارحََتَلحُتمح فَارحَتََُلوا نَ َزلحُتمح َفانحزَُلوا َجََ َو َإَذا َغَشَيُكُم اللهيحُل َفاجح
َمَضًة . َتُذوُقواَكفهًة َو ََل  َم َإَله َغرَاراً َأوح َمضح  الن هوح
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له ) عليه السالم ( وصى بها معق ل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام    وصيةمن    و  -12
 آالف مقدمة له :  ثالثةفي  

تَ َهى َلَك ُدونَُه َو  اّلِلهَ  اتهقَ  يحَن َو َغوَ رح تُ َقاتََلنه َإَله َمنح َقاتَ َلَك َو َسَر الحََبحدَ  ََل الهَذي ََل بُده َلَك َمنح َلَقائََه َو ََل ُمن ح
رَُه ُمَقامًا ََل َظعحنًا فََأرَحح َفيَه  اّلِلهَ َو َرفَ هح ِف السهْيحَ َو ََل َتَسرح أَوهَل اللهيحَل فََإنه  َِبلنهاسَ  َو َرو َحح  َبَدَنكَ َجَعَلُه َسَكنًا َو َقده

َبَطُح السهَحُر َأوح  َت َحَْي يَ ن ح َرَك فََإَذا َوقَ فح فَ  َحْيَ َظهح ُر َفَسرح َعَلى بَ رََكَة اّلِلهَ فََإَذا َلَقيَت يَ ن ح َفَقفح َمنح  الحَعُدوه َجُر الحَفجح
َم ُدنُ وه  ُن َمَن الحَقوح ُهمح تَ َباُعَد َمنح  َمنح َأصحَحاَبَك َوَسطًا َو ََل َتدح َرحَب َو ََل تَ َباَعدح َعن ح الحَبأحَس  يَ َهابُ يُرَيُد َأنح ي ُنحَشَب اْلح

رَي َو ََل َُيحَمَلنهُكُم َشَنآَُّنُمح َحَّته ََيحتََيَك أَ  عحَذاَر َإلَيحَهمح . َعَلىمح  َقَتاْلََمح قَ بحَل ُدَعائََهمح َو اْلحَ

 له ) عليه السالم ( إلى أميرين من أمراء جيشه :  كتابمن    و  -13
َاَرثَ أَمهرحُت َعَليحُكَما َو َعَلى َمنح ِف َحيَ زَُكَما َماَلَك بحَن  َقدح  وَ  َعََلُه َدرحعًا َو اْلحَ  اْلح ََتَ فَاَسحََعا َلُه َو َأَطيَعا َو اجح شح

 فََإنههُ  ََمَن اً 
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ُنُه َو ََل َسقحطَُتُه َو ََل  َمهنح  ا اْلحَ  بُطحُؤهُ ََل َُيَاُف َوهح رَاُعُه َإََل َما َعمه َزُم َو ََل َإسح رَاُع َإلَيحَه َأحح ءُ سح َثُل . الحُبطح  َعنحُه َأمح

 له ) عليه السالم ( لعسكره قبل لق اء العدو بصفين :  وصيةمن    و  -14
ٍة  تُ َقاتَُلوُهمح  ََل  َد اّلِلهَ َعَلى ُحجه ُهمح  وَ َحَّته يَ بحَدُءوُكمح َفَإنهُكمح ِبَمح َرى َلُكمح تَ رحُكُكمح َإَيه ٌة ُأخح  َحَّته يَ بحَدُءوُكمح ُحجه

َبرًا َو ََل   َفَإَذاَعَليحَهمح  تُ ُلوا ُمدح َزميَُة ِبََذحَن اّلِلهَ َفََل تَ قح ُمعحوَرًا َو ََل َُتحَهُزوا َعَلى َجرَيٍح َو ََل َِتَيُجوا النَ َساَء  ُتَصيُبواَكاَنَت اْلح
َن أَعحَراَضُكمح  َِبًَذى ُنه َو َإنح َشَتمح َ أَُمرَاءَُكمح َفَإَّنه َمُر  َضَعيَفاتُ َو َسَبَبح َن حُفَس َو الحُعُقوَل َإنح ُكنها لَنُ ؤح  َِبلحَكف َ الحُقَوى َو اْلح

رََكاٌت َو َإنح َكاَن الرهُجُل  ُنه َلُمشح َرَاوَ  لَيَ تَ َناَولُ َعن حُهنه َو َإَّنه َر َأَو اْلح َاَهَليهَة َِبلحَفهح  َمنح بَ عحَدَه . َِبَا َو َعَقُبهُ  فَ يُ َعْيهُ َة الحَمرحأََة ِف اْلح

 له ) عليه السالم ( كان ) عليه السالم ( يقول إذا لقي العدو محاربا :  دعاءمن    و  -15
َبحَصاُر  َإلَيحكَ  اللهُهمه  َعحَناُق َو َشَخَصَت اْلح َت اْلح َقحَداُم َو أُنحَضيَ  وَ أَفحَضَت الحُقُلوُب َو ُمده َبحَداُن اللهُهمه نَُقَلَت اْلح َت اْلح

 َقدح َصرهحَ 
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ُنونُ  َغاَن  َمكح َضح َنآَن َو َجاَشتح َمَراَجُل اْلح َبَة نََبيَ َنا َو   اللهُهمه الشه ُكو َإلَيحَك َغي ح َوائََنا رَب هَنا  وَ َكث حَرَة َعُدوَ ََن َإَنه َنشح َتَشتَُّت أَهح
َمنا  َ قَ وح َننا َو َبْيح ق َ اف حَتحح بَ ي ح  َو أَنحَت َخْيحُ الحفاََتََْي . َِبْلَح

 ) عليه السالم ( ألصحابه عند الحرب :  يقولكان    و  -16
َتدهنه  ََل  َلٌة  َتشح َو أَعحطُوا السُُّيوَف ُحُقوقَ َها َو َوطَ ُئوا لَلحُجُنوَب  َْححَلةٌ بَ عحَدَها َعَليحُكمح فَ رهٌة بَ عحَدَها َكرهٌة َو ََل َجوح
عحَسيَ  َو  َمَصارََعَها َواَت فََإنهُه َأطحَرُد  الضهرحبَ َو اذحُمُروا أَن حُفَسُكمح َعَلى الطهعحَن الده َصح َفيَ  َو أََميُتوا اْلح فَ َو  لَلحَفَشلَ الطَ َلحح

َبه  َلُموا الهَذي فَ َلَق اْلح َر فَ َلمها َوَجُدوا أَعحَواَنً  وَ َة َو بَ َرأَ النهَسَمَة َما َأسح َلُموا َو َأَسرُّوا الحُكفح َتسح  َأظحَهُروُه . َعَليحهَ َلَكَن اسح

 له ) عليه السالم ( إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه:  كتابمن    و  -17
َم طََلُبَك َإَِله الشهاَم َفَإّن َ َلَح  أَمها وَ  َرحَب َقدح َأَكَلَت  َما َأُكنح َْلُعحَطَيَك الحيَ وح َمنَ عحُتَك أَمحَس َو أَمها قَ وحُلَك َإنه اْلح

قُّ  الحَعَربَ  َنهَة َو َمنح َأَكَلُه الحَباَطُل َفَإََل النهاَر َو أَمها َفَإََل َإَله ُحَشاَشاَت أَن حُفٍس بََقَيتح َأََل َو َمنح َأَكَلُه اْلَح  اْلح
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َتَواُؤَنَ  َت  اسح َرحَب َو الر ََجاَل فَ َلسح ُل الشهاَم  ِبََمحَضىِف اْلح َرصَ َعَلى الشهكَ  َمِنَ  َعَلى الحَيَقَْي َو لَيحَس أَهح ن حَيا ِبََحح  َعَلى الدُّ
َخرََة َو أَمها  َل الحَعرَاَق َعَلى اْلح َكَهاَشٍم َو ََل َحرحٌب   أَُميهةُ َإَنه بَ ُنو َعبحَد َمَناٍف َفَكَذَلَك َْنحُن َو َلَكنح لَيحَس  قَ وحُلكَ َمنح أَهح

َياَن   ََل الحُمَحقُّ َكالحُمبحَطَل  وَ  الصهرَيُح َكاللهَصيَق طَاَلٍب َو ََل الحُمَهاَجُر َكالطهَليَق َو ََل  َكَأِب َكَعبحَد الحُمطهَلَب َو ََل أَبُو ُسفح
َغَل َو لََبئحَس  َمُن َكالحُمدح َلحفُ َو ََل الحُمؤح َبُع َسَلفًا َهَوى ِف ََنَر َجَهنهَم َو ِف أَيحَديَنا  اْلح ُل الن ُّبُ وهَة الهَِت  بَ عحدُ َخلحٌف يَ ت ح َفضح

نَ  ا أَدحَخَل اّلِلهُ الحَعَرَب ِف َديَنَه أَف حَواجاً َو  َِبَاا أَذحلَلحَنا َِبَا الحَعزَيَز َو نَ َعشح لَيَل َو َلمه َلَمتح الذه ُمهُة َطوحعًا َو َكرحهاً  َأسح َلُه َهَذَه اْلح
ُتمح َمهنح َدَخَل  ُل  ِف ُكن ح َبًة َعَلى َحَْي فَاَز أَهح يَن َإمها َرغحَبًة َو َإمها َرهح َوهُلوَن َبَسبحَقَهمح وَ  السهبحقَ الدَ   َذَهَب الحُمَهاَجُروَن اْلح

َلَهمح   السهََلُم . وَ ََتحَعَلنه لَلشهيحطَاَن َفيَك َنَصيباً َو ََل َعَلى نَ فحَسَك َسَبيًَل  َفََل َبَفضح

 له ) عليه السالم ( إلى عبد هللا بن عباس و هو عامله على البصرة :  كتابمن    و  -18
َرَة مَ  اعحَلمح  وَ  َبُط إَبحَليَس َو َمغحَرُس الحَفَْتَ َفَحاَدثح َأنه الحَبصح َلَهاهح َوحَف َعنح  أَهح َدَة اْلح ُللح ُعقح َساَن َإلَيحَهمح َو احح َِبْلحَحح

 قُ ُلوَِبَمح 
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ُرَك لََبَِن َْتَيٍم َو َقدح بَ َلَغَِن تَ نَ  وَ  بَ ُقوا  طََلعَ َعَليحَهمح َو َإنه َبَِن َْتَيٍم َلَح يََغبح َْلُمح َْنحٌم َإَله  َغلحظَُتكمُّ ُمح َلَح ُيسح َْلُمح آَخُر َو َإَّنه
ََلٍم َو َإنه َْلُمح بََنا َرَْحًا َماسهًة َو قَ َرابًَة َخاصهةً  ََل َبَوغحٍم ِف َجاَهَليهٍة َو  َمأحُجوُروَن َعَلى َصَلَتَها َو َمأحُزوُروَن َعَلى  َْنحنُ  َإسح

َمنح َخْيحٍ َو َشرٍ  فََإَنه َشرَيَكاَن ِف َذَلَك َو ُكنح  يََدكَ َأَِب الحَعبهاَس َرَْحََك اّلِلهُ َفيَما َجَرى َعَلى َلَساَنَك َو  فَارحبَعح َقَطيَعَتَها 
 نه َرأحَيي َفيَك َو السهََلُم .َبَك َو ََل يََفيلَ  َظِنَ  َعنحَد َصاَلَح 

 له ) عليه السالم ( إلى بعض عماله :  كتابمن    و  -19
َوًة  بَ عحدُ  أَمها َل بَ َلَدَك َشَكوحا َمنحَك َغلحظًَة َو َقسح ًَل َْلَنح  وَ َفَإنه َدَهاَقَْي أَهح َوًة َو َنظَرحُت فَ َلمح أََرُهمح أَهح َتَقاراً َو َجفح احح

نَ وحا  َدَهمح فَالحَبسح َْلُمح  َكَهمح َلَشرح يُدح َة َو َداَولح َْلُمح  َجلحَباِبً َو ََل َأنح يُ قحَصوحا َو ُُيحَفوحا َلَعهح ده َ َمَن اللَ َْي َتُشوبُُه َبَطَرٍف َمَن الشَ   َبْيح
ََنَء  دح رَيَب َو اْلحَ َ الت هقح َوَة َو الرهأحَفَة َو امحزُجح َْلُمح َبْيح ب حَعاَد وَ  وَ الحَقسح ُ . اْلحَ قحَصاَء َإنح َشاَء اّلِله  اْلحَ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (377)صفحة : ............  http://www.islam4u.com........... مركز االشعاع االسالمي .... :  البالغة هنج

له ) عليه السالم ( إلى زياد ابن أبيه و هو خليفة عامله عبد هللا بن عباس    كتابمن    و  -20
و    األهوازلمؤمنين ) عليه السالم ( يومئذ عليها و على كور  و عبد هللا عامل أمير ا  البصرةعلى  

 ف ارس و كرمان و غيرها :
نه َعَليحَك  ءَ ِفَح أُقحَسُم َِبّلِلهَ َقَسمًا َصاَدقًا لََئنح بَ َلَغَِن أَنهَك ُخنحَت َمنح  َإّن َ  وَ  َلَمَْي َشيحئًا َصَغْياً أَوح َكَبْياً َْلَُشده الحُمسح

ةً  َر َو َتَدُعَك قَ  َشده َمح َر َضَئيَل اْلح  . السهََلمُ َليَل الحَوفحَر ثََقيَل الظههح

 له ) عليه السالم ( إلى زياد أيضا :  كتابمن    و  -21
رَافَ  َفدَعَ  َم َغدًا َو أَ  اْلحَسح َتَصدًا َو اذحُكرح ِف الحيَ وح َل لَي َوح  الحَمالَ َمَن  محَسكح ُمقح َم الحَفضح َر َضُرورََتَك َو َقدَ  َم َبَقدح
َر الحُمتَ َواَضَعَْي َو أَنحَت َعنحَدُه  تَ رحُجوَحاَجَتَك َأ  َيَن َو َتطحَمُع َو أَنحَت ُمَتَمر ٌَغ ِف النهَعيَم  َمنَ َأنح يُ عحَطَيَك اّلِلهُ َأجح الحُمَتَكَبَ 

َقَْي  َْتحنَ ُعهُ  َرحَمَلَة َأنح يُوَجَب َلَك ثَ َواَب الحُمَتَصدَ  َم َو َإُنهَ  وَ الضهَعيَف َو اْلح َلَف َو قَاَدٌم َعَلى َما َقده ا الحَمرحُء ََمحزَيٌّ ِبَا َأسح
 . السهََلمُ 
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ى و كان عبد  له ) عليه السالم ( إلى عبد هللا بن العباس رحمه هللا تعال  كتابمن    و  -22
 الكالم" :  بهذاانتفعت بكالم بعد كالم رسول هللا صلى اّلله عليه و آله، كانتف اعي    ما"  يقولاّلله  

رََكُه فَ لحَيُكنح ُسُروُركَ  َيُسوُؤهُ فََإنه الحَمرحَء َقدح َيُسرُُّه َدرحُك َما َلَح َيُكنح لَيَ ُفوَتُه َو  بَ عحدُ  أَمها ِبَا نَلحَت  فَ وحُت َما َلَح َيُكنح لَُيدح
َها َو َما نَلحَت  َمنح  َها َفََل ََتحَس  َمنح آَخَرَتَك َو لحَيُكنح َأَسُفَك َعَلى َما َفاَتَك َمن ح َثرح َبَه فَ َرحاً َو َما َفاَتَك َمن ح ُدن حَياَك َفََل ُتكح

 َجَزعاً َو لحَيُكنح َهَُّك َفيَما بَ عحَد الحَموحَت . َعَليحهَ 

السالم ( ق اله قبل موته على سبيل الوصية لما ضربه ابن ملجم لعنه    له ) عليه  كالممن    و  -23
 :  هللا

رَُكوا َِبّلِلهَ َشيحئًا َو َمَُمهٌد  َلُكمح  َوَصيهَِت  َقُدوا  َفََل  ) صلى هللا عليه وآله (َأَله ُتشح ُتَضيَ ُعوا ُسن هَتُه أََقيُموا َهَذيحَن الحَعُموَديحَن َو أَوح
َباحَ َهَذيحَن  َ الحَمصح َمحَس َصاَحُبُكمح َو الحي َوحَم  ْيح َةٌ َو َخََلُكمح َذمٌّ أَََن َِبْلح َلُكمح َو َغداً ُمَفارَُقُكمح َإنح أَبحَق َفَأََن َوِلُّ َدَمي َو  َعَبح

َما  اّلِلهَ َل َتَُبُّوَن َأنح يَ غحَفَر اّلِلهُ َلُكمح َو َلُكمح َحَسَنٌة فَاعحُفوا أَ  ُهوَ أَفحَن فَالحَفَناُء َميَعاَدي َو َإنح َأعحُف فَالحَعفحُو ِل قُ رحبٌَة َو  َإنح 
ُتُه َو ََل طَاَلٌع   َو َما أَنحَكرحتُهُ َفَجَأّن َمَن الحَموحَت َوارٌَد َكرَهح
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َبحراَر . َعنحدَ اَرٍب َوَرَد َو طَاَلٍب َوَجَد َو ما َإَله َكقَ  ُكنحتُ   اّلِلهَ َخْيحٌ َلَلح
هذا الكَلم فيما تقدم من اْلطب إَل أن فيه  بعضالسيد الشريف رضي هللا عنه : أقول و قد مضى  قال 

 هاهنا زَيدة أوجبت تكريره .

 منصرفه من صفين :  له ) عليه السالم ( بما يعمل في أمواله كتبها بعد  وصيةمن    و  -24
َمَنْيَ أََمَر َبَه َعبحُد اّلِلهَ َعَليُّ بحُن َأِب طَاَلٍب أََمُْي  َما َهَذا َه اّلِلهَ لَُيوَْلَُه بََه  الحُمؤح َنهةَ ِف َمالََه ابحَتَغاَء َوجح َو يُ عحَطَيُه َبَه  اْلح

ََمَنَة .  اْلح
ه ا ن   َسُن بحُن  يَ ُقومُ  َفَإنههُ  : م  َمنحُه َِبلحَمعحُروَف َفَإنح َحَدَث َِبََسٍن  ي ُنحَفقُ َعَليٍ  ََيحُكُل َمنحُه َِبلحَمعحُروَف َو َبَذَلَك اْلَح

ٌ َحيٌّ  َدرَُه َو َإنه ََلبحَِنح  قَامَ َحَدٌث َو ُحَسْيح َدَرُه َمصح َر بَ عحَدُه َو َأصح َمح  َمنح َصَدَقَة َعَليٍ  َمثحَل الهَذي لََبَِن َعَليٍ  وَ  َفاَطَمةَ َِبْلح
َاَإّن َ  َه  َإُنه رميًا  ) صلى هللا عليه وآله (َو قُ رحبًَة َإََل َرُسوَل اّلِلهَ  اّلِلهَ َجَعلحُت الحَقَياَم َبَذَلَك َإََل ابحَِنح فَاَطَمَة ابحَتَغاَء َوجح َو  َْلُرحَمَتهَ َو َتكح

ََتَُط َعَلى الهَذي َُيحَعُلُه  َلَتَه َو َيشح رَيفاً َلُوصح َُك الحَماَل َعَلى ُأُصوَلَه َو يُ نحَفَق َمنح َِثَرََه  َإلَيحهَ َتشح أَُمَر َبَه َو ُهَدَي َلُه  َحيحثُ َأنح َيَتح
َكَل أَرحُضَها َغرَاساً  َهَذهَ َو َأَله يََبيَع َمنح َأوحََلَد َنََيَل   الحُقَرى َوَديهًة َحَّته ُتشح
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ِت َأُطوُف َعَليحَهنه  وَ  َسُك َعَلى َوَلَدَها َو َهَي َمنح َحظَ َه  َْلَاَمنح َكاَن َمنح َإَماَئي الَله َماَت  َفَإنح َوَلٌد أَوح َهَي َحاَمٌل فَ ُتمح
َها َوَلُدَها َو َهَي َحيهٌة َفَهَي َعَتيَقٌة َقدح أَف حرََج عَ   َو َحرهَرَها الحَعتحُق . الرَ قُّ ن ح

 ) عليه السالم (و أال يبيع من خنلها ودية الودية الفسيلة و جعها ودي. و قوله  الوصيةيف هذه  ) عليه السالم (الشريف : قوله  قال 
الناظر على غري تلك الصفة  النخل حىت يراها غراسحىت تشكل أرضها غراسا هو من أفصح الكالم و الراد به أن الرض يكثر فيها 

 غريها . حيسبهااليت عرفها هبا فيشكل عليه أمرها و 
 له ) عليه السالم ( كان يكتبها لمن يستعمله على الصدق ات :  وصيةمن    و  -25

المور و  عليه السالم كان يقيم عماد الق، و يشرع أمثلة العدل، يف صغري  أنهالشريف : و إمنا ذكران هنا جال ليعلم هبا  قال 
 دقيقها و جليلها.  وكبريها 

َلماً  َعَلى انحطََلقح  َدُه ََل َشرَيَك َلُه َو ََل تُ َروَ َعنه ُمسح ثَ َر  وَ تَ قحَوى اّلِلهَ َوحح ََل ََتحَتاَزنه َعَليحَه َكارَهاً َو ََل ََتحُخَذنه َمنحُه َأكح
َت َعَلى اْلحَ  َحق َ َمنح  الحَوقَاَر  وَ َغْيحَ َأنح َُّتَاَلَط أَب حَياَِتُمح ُُثه امحَض َإلَيحَهمح َِبلسهَكيَنَة  َمنح يَ  فَانحزَلح ِبَائََهمح اّلِلهَ ِف َمالََه فََإَذا َقَدمح

نَ ُهمح فَ ُتَسلَ َم َعَليحَهمح َو ََل َُّتحَدجح  اّلِلهَ َو َخَليَفُتُه َْلُخَذ  َوِلُّ مح َْلُمح ُُثه تَ ُقوَل َعَباَد اّلِلهَ أَرحَسَلَِن َإلَيحكُ  َِبلتهَحيهةَ َحَّته تَ ُقوَم بَ ي ح
َواَلُكمح  َواَلُكمح َمنح َحقٍ  فَ تُ َؤدُّوُه َإََل َولَيَ َه فََإنح  فَ َهلح َمنحُكمح َحقه اّلِلهَ ِف أَمح قَاَئٌل ََل َفََل تُ َراَجعحُه َو َإنح أَن حَعَم َلَك  َقالَ ّلِلَهَ ِف أَمح

 ْيحَ َأنح َّتَُيَفُه أَوح تُوَعَدُه َأوح َمنح غَ  َمَعهُ ُمنحَعٌم فَانحطََلقح 
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ُخلحَها َأوح َفضهٍة َفَإنح َكاَن َلُه َماَشَيٌة َأوح َإَبٌل فَ  َذَهبٍ َأوح تُ رحَهَقُه َفُخذح َما أَعحطَاَك َمنح  تَ عحَسَفهُ  ثَ َرَهاِبََذحنََه فََإنه  َإَله ََل َتدح َلُه  َأكح
ُخلح  تَ َها َفََل َتدح َهافََإَذا أَتَ ي ح زََعن هَها َو ََل َتُسوَأنه  َِبَيَمةً ُدُخوَل ُمَتَسلَ ٍط َعَليحَه َو ََل َعَنيٍف بََه َو ََل تُ نَ فَ َرنه  َعَلي ح َو ََل تُ فح
دََع  َتاَر َفََل تَ عحَرَضنه َلَما  َمالَ الح َصاَحبَ َها َفيَها َو اصح َ ُُثه َخْيَ حُه َفَإَذا اخح َعْيح َتاَرهُ َصدح َ ُُثه َخْيَ حُه  اخح َعْيح دََع الحَباَقَي َصدح ُُثه اصح

َتاَر  َقى َما  َفََل فََإَذا اخح َتاَرُه َفََل تَ زَاُل َكَذَلَك َحَّته يَ ب ح  ِف َمالََه فَاقحَبضح َحقه اّلِلهَ َمنحُه فََإَن َوفَاٌء َْلَقَ  اّلِلهَ  َفيهَ تَ عحَرَضنه َلَما اخح
تَ َقاَلكَ  َنعح َمثحَل الهَذي  اسح َلطحُهَما ُُثه اصح َو ََل  َعوحداً أَوهًَل َحَّته ََتحُخَذ َحقه اّلِلهَ ِف َمالََه َو ََل ََتحُخَذنه  َصنَ عحتَ فَأََقلحُه ُُثه اخح

ُسوَرًة َو ََل  ُلوَسًة َو ََل َذاَت َهرََمًة َو ََل َمكح َها َإَله َمنح تََثُق َبَديَنَه رَاَفقًا  َعَوارٍ َمهح َلَمَْي َحَّته  ِبَالَ َو ََل ََتحَمَننه َعَلي ح الحُمسح
َسَمُه  َلُه َإََل َولَيَ َهمح فَ يَ قح نَ ُهمح يُ َوصَ  لح َِبَا َإَله ََنَصحًا َشَفيقًا َو َأَمينًا َحَفيظًا  بَ ي ح ُمعحَنٍف َو ََل َُمحَحٍف َو ََل  َغْيحَ َو ََل تُ وَكَ 

ُدرح  َناُملحَغٍب َو ََل ُمتحَعٍب ُُثه احح َتَمَع َعنحَدَك ُنَصْيَ حُه َحيحُث أََمَر اّلِلهُ بََه َفَإَذا  َإلَي ح َعزح َإلَيحَه َأَله َُيُوَل  َأَخَذَهاَما اجح أََميُنَك َفَأوح
 َ َ ََنَقٍة َو َبْيح [ َذَلَك َبَوَلَدَها َو ََل مَيح  َفَصيَلَهاَبْيح َ َصَواَحَباَِتَا  وَ ُصَر لَبَ نَ َها فَ َيُضره ]فَ ُيَضره َا رُُكوِبً َو لحيَ عحَدلح َبْيح ََل َُيحَهَدَّنه

َتأحَن َِبلنهَقَب َو  وَ ِف َذَلَك  َغَب َو لحَيسح ن ََها َو لحُْيَفَ هح َعَلى الَله  َِبَاَمَن الحُغُدَر َو ََل يَ عحَدلح َو لحُيورَدحَها َما َْتُرُّ َبَه  الظهاَلعَ بَ ي ح
َها ِف  َرحَض َإََل َجَوادَ  الطُُّرَق َو لحُْيَوَ حح  َعنح نَ بحَت اْلح
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َهلحَها َعنحَد النَ طَاَف وَ  السهاَعاتَ  َعحَشابَ  َو لحُيمح ًَن ُمنحَقَياٍت َغْيحَ  اْلح َعَباتٍ َحَّته ََتحتَي ََنا ِبََذحَن اّلِلهَ بُده َو ََل  ُمت ح
َسَمَها َعَلى َكَتاَب اّلِلهَ َو ُسنهَة  َرَك َو أَق حَرُب  ) صلى هللا عليه وآله ( نََبيَ هَ ََمحُهوَداٍت لَنَ قح َدكَ َفَإنه َذَلَك أَعحَظُم َْلَجح اَء اّلِلهُ َإنح شَ  َلُرشح

. 

 له ) عليه السالم ( إلى بعض عماله و قد بعثه على الصدقة :  عهدمن    و  -26
َوى أََمرَهُ  رََه َو َخَفيهاَت َعَمَلَه َحيحُث ََل  بَتَ قح ُُه َو ََل وََكيَل ُدونَُه َو أََمَرُه َأَله يَ عحَمَل َبَشيح  َشَهيدَ اّلِلهَ ِف َسرَائََر أَمح ٍء َغْيح

ََه َفيَما َأَسره َو طَاعَ  َمنح   َأدهىَلَح ََيحَتَلفح َسرُُّه َو َعََلنَيَ ُتُه َو َفعحُلُه َو َمَقالَُتُه فَ َقدح  َمنح َة اّلِلهَ َفيَما َظَهَر فَ ُيَخاَلَف َإََل َغْيح
َلَص الحَعَباَدَة َو أََمَرُه َأَله َُيحب ََهُهمح َو  ََمانََة َو َأخح َمارََة َعَليحَهمح يَ عحَضَهُهمح َو ََل ي َ  ََل اْلح ُهمح تَ َفضًَُّل َِبْلحَ ُمُ رحَغَب َعن ح َواُن  فََإَّنه اْلحَخح

َراَج  َتخح َعحَواُن َعَلى اسح يَن َو اْلح ُُقوقَ ِف الدَ  َل  َمعحُلوماً َو َإنه َلَك ِف َهَذَه الصهَدَقَة َنَصيباً َمفحُروضًا َو َحق اً  اْلح َو ُشرََكاَء أَهح
َكَنٍة َو ُضَعَفا َعلح فََإنهَك َمنح  ُمَوفُّوكَ َء َذَوي َفاَقٍة َو َإَنه َمسح َثرَ َحقهَك فَ َوفَ َهمح ُحُقوقَ ُهمح َو َإَله تَ فح َم  َأكح النهاَس ُخُصومًا يَ وح

 الحَقَياَمةَ 
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ُمُه َعنحَد اّلِلهَ الحُفَقرَاُء َو  وَ  ُفوُعوَن َو الحَغارَُموَن َو ابحُن  الحَمَساَكْيُ بُ ؤحَسى َلَمنح َخصح َو َمَن  السهَبيلَ َو السهائَُلوَن َو الحَمدح
ََيانََة َو َلَح  ََمانََة َو رََتَع ِف اْلح تَ َهاَن َِبْلح َها فَ َقدح  يُ نَ ز َهح اسح َسُه َو َديَنُه َعن ح َسَه الذُّله َو نَ فح َزحيَ َأَحله بَنَ فح ن حَيا َو ُهَو ِف  اْلح ِف الدُّ

َزى َو َإنه  َخَرَة أََذلُّ َو َأخح ُمهَة َو أَفحَظَع الحَغشَ  َغشُّ  أَعحَظمَ اْلح ََيانََة َخَيانَُة اْلح َئَمهةَ اْلح  َو السهََلُم . اْلح

 كر رضي هللا عنه حين ق لده مصر :له ) عليه السالم ( إلى محمد بن أبي ب  عهدمن    و  -27
َفضح  َهَك َو آَس  َْلُمح  فَاخح نَ ُهمح َجَناَحَك َو أََلنح َْلُمح َجانََبَك َو ابحُسطح َْلُمح َوجح َظَة َو النهظحَرَة َحَّته ََل  بَ ي ح ِف اللهحح

َلكَ  َحيحَفكَ َيطحَمَع الحُعَظَماُء ِف  تَ َعاََل ُيَسائَُلُكمح َمعحَشَر َعَباَدَه َعَن  اّلِلهَ َعَليحَهمح َفَإنه  َْلُمح َو ََل يَ يحَأَس الضَُّعَفاُء َمنح َعدح
ُتوَرَة َفَإنح  َأعحَماَلُكمح الصهَغْيََة َمنح  َرُم َو اعحَلُموا  يُ َعذَ بح َو الحَكَبْيََة َو الظهاَهرََة َو الحَمسح  َعَبادَ فَأَن حُتمح َأظحَلُم َو َإنح يَ عحُف فَ ُهَو َأكح

ن حَيا َو آَجَل اّلِلهَ أَ  َخرَةَ نه الحُمتهَقَْي َذَهُبوا َبَعاَجَل الدُّ ن حَيا ِف ُدن حَياُهمح َو َلَح ُيَشارَُكوا  اْلح َل الدُّ لَ َفَشارَُكوا أَهح ن حَيا ِف  أَهح الدُّ
ن حَيا َِبَفحَضَل َما ُسَكَنتح  ن حَيا ِبَا َحَظَي َأَكُلوَها َِبَفحَضَل َما ُأَكَلتح َفَحظُ  وَ آَخَرِتََمح َسَكُنوا الدُّ َُفوَن َو  بَهَ وا َمَن الدُّ الحُمَتح

ََباَبَرُة  َها َما َأَخَذُه اْلح ُونَ َأَخُذوا َمن ح َها َِبلزهاَد الحُمبَ لَ َغ َو  الحُمَتَكَبَ  ن حَيا ِف  الحَمتحَجرَ ُُثه ان حَقَلُبوا َعن ح َد الدُّ َة ُزهح الرهاَبَح َأَصابُوا َلذه
ُمح  ُنواتَ يَ قه ُدن حَياُهمح َو   َأَّنه
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َذُروا َعَباَد  َدعحَوةٌ اّلِلهَ َغدًا ِف آَخَرِتََمح ََل تُ َردُّ َْلُمح  َجْيَانُ  ٍة َفاحح ُقُص َْلُمح َنَصيٌب َمنح َلذه الحَموحَت َو قُ رحبَُه َو  اّلِلهَ َو ََل يَ ن ح
َتُه َفَإنهُه ََيحِت  وا َلُه ُعده َشرٍ  ََل َيُكوُن َمَعُه َخْيحٌ أَبَداً َفَمنح  َأوح َعَظيٍم َو َخطحٍب َجَليٍل َِبَْيحٍ ََل َيُكوُن َمَعُه َشرٌّ أََبداً  َِبَمحرٍ أََعدُّ

َنهَة  ُتمح َلُه َأَخذَُكمح َو َإنح فَ َررحُُتح  طَُرَداءُ َإََل النهاَر َمنح َعاَمَلَها َو أَن حُتمح َعاَمَلَها َو َمنح أَق حَرُب  َمنح أَق حَرُب َإََل اْلح الحَموحَت َإنح أََقمح
رََكُكمح َمنحُه  َذُرو  بَن ََواَصيُكمح َو ُهَو أَلحَزُم َلُكمح َمنح َظلَ ُكمح الحَموحُت َمعحُقوٌد  أَدح ن حَيا ُتطحَوى َمنح َخلحَفُكمح َفاحح ا ََنرًا قَ عحُرَها َو الدُّ
َمُع َفيَها َدعحَوٌة َو ََل تُ َفرهُج َفيَها ُكرحبٌَة َو َإَن  وَ َو َحرَُّها َشَديٌد َو َعَذاُِبَا َجَديٌد َداٌر لَيحَس َفيَها َرْححٌَة  بََعيدٌ  ُتمح ََل ُتسح َتَطعح  اسح

َتده َخوحُفُكمح َمَن اّلِلهَ َو َأنح َُيحُسَن ظَنُُّكمح  ُن ظَنَ َه  َبهَ َأنح َيشح َا َيُكوُن ُحسح نَ ُهَما َفَإنه الحَعبحَد َإُنه َر  َبَربَ هَ فَاَجحَُعوا بَ ي ح َعَلى َقدح
َسَن النهاَس ظَن ًا  َفَه َمنح َربَ َه َو َإنه َأحح َد بحَن َأِب  َِبّلِلهَ َخوح ُهمح َخوحفًا ّلِلَهَ َو اعحَلمح ََي َمَُمه رٍ َأَشدُّ  أَعحَظَم َأّن َ َقدح َولهي حُتكَ  َبكح

َر  َل َمصح َناَدي ِف نَ فحَسي أَهح َلوح َلَح َيُكنح َلَك َإَله  وَ ََمحُقوٌق َأنح َُّتَاَلَف َعَلى نَ فحَسَك َو َأنح تُ َناَفَح َعنح َديَنَك  َفأَنحتَ َأجح
َخَط اّلِلهَ  َر َو ََل ُتسح هح ََه َو َأَحٍد َمنح َخلحَقَه َفَإنه ِف اّلِلهَ  بََرَضاَساَعٌة َمَن الده ََه  لَيحسَ َخَلفًا َمنح َغْيح َمَن اّلِلهَ َخَلٌف ِف َغْيح

لح َوق حتَ َها َلَفرَاٍغ َو ََل  الحُمَؤقهتَ َصلَ  الصهََلَة َلَوقحَتَها   َْلَا َو ََل تُ َعجَ 
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رحَها َتَغاٍل َو اعحَلمح َأنه   تُ َؤخَ   ٍء َمنح َعَمَلَك تَ َبٌع َلَصََلَتَك .َشيح  ُكله َعنح َوقحَتَها ََلشح
َُدى َو َإَماُم الرهَدى َو َوِلُّ النهَبَ  َو  ََل  َفَإنههُ  : م ن ه   و   ) صلى هللا عليه  النهَبَ  َو َلَقدح قَاَل ِل َرُسوُل اّلِلهَ  َعُدوُّ َسَواَء َإَماُم اْلح

َمُن  َإّن َ  وآله ( رَكًا َأمها الحُمؤح َمنًا َو ََل ُمشح نَ ُعهُ ََل َأَخاُف َعَلى أُمهَِت ُمؤح َمُعُه اّلِلهُ  فَ َيمح رَُك فَ يَ قح َو  َبَشرحَكهَ اّلِلهُ ِبََميَانََه َو أَمها الحُمشح
ََناَن عَ  َعُل َما تُ نحَكُروَن . اللَ َسانَ اَلََ َلَكِنَ  َأَخاُف َعَليحُكمح ُكله ُمَناَفَق اْلح  يَ ُقوُل َما تَ عحرَُفوَن َو يَ فح

 له ) عليه السالم ( إلى معاوية جوابا :  كتابمن    و  -28
 الشريف : و هو من ماسن الكتب . قال 

َطَفاَء اّلِلهَ َمَُمهدًا  بَ عحدُ  أَمها ُه َلَمنح أَيهَدُه َمنح  عليه وآله ( ) صلى هللافَ َقدح َأََتّن َكَتاُبَك َتذحُكُر َفيَه اصح َلَديَنَه َو ََتحيَيَدُه َإَيه
ُر َمنحَك َعَجبًا َإذح َطَفقحَت  َأصحَحاَبهَ  هح َنا ِف  َُّتحَبَنَ فَ َلَقدح َخبهَأ لََنا الده َفُكنحَت ِف  نََبيَ َنابََبََلَء اّلِلهَ تَ َعاََل َعنحَدََن َو نَعحَمَتَه َعَلي ح

َر َإََل َهَجَر أَوح َداَعي َذَلَك َكَنا َدهَ َقَل التهمح َت َأنه أَفحَضَل النهاَس ِف  ُمَسدَ  ََلمَ َإََل النَ َضاَل َو َزَعمح سح ُفََلٌن َو ُفََلٌن  اْلحَ
راً َإنح َُته اعحتَ َزَلكَ   َفذََكرحَت أَمح
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َو  لَلطَُّلَقاءَ َو الحَفاَضَل َو الحَمفحُضوَل َو السهاَئَس َو الحَمُسوَس َو َما  أَنحتَ َو َإنح نَ َقَص َلَح يَ لحَحقحَك ثَ لحُمُه َو َما  ُكلُّهُ 
َ الحُمَهاَجرَيَن  َييَز َبْيح َوهَلْيَ أَب حَناَء الطَُّلَقاَء َو التهمح َهاَت َو تَ رح  اْلح َحنه َقدحٌح َليحَس  َلَقدح تَيَب َدَرَجاِتََمح َو تَ عحرَيَف طَبَ َقاِتََمح َهي ح

َها َو َطَفَق َُيحُكُم َفيَها َمنح َعَليحَه  مُ َمن ح نحَساُن َعَلى ظَلحَعَك َو  اْلحُكح ُر  تَ عحَرفُ َْلَا َأ ََل تَ رحَبُع أَي َُّها اْلحَ ُقُصوَر َذرحَعَك َو تَ َتَأخه
َد َأ ََل تَ َرى  ِف َغَلَبُة الحَمغحُلوَب َو ََل َظَفُر الظهاَفَر َو إَنهَك َلَذههاٌب  َعَليحكَ َرَك الحَقَدُر َفَما َحيحُث َأخه  التَ يَه َروهاٌغ َعَن الحَقصح

َهُدوا ِف َسَبيَل  َلَكنح َغْيحَ ُُمحَبٍ َلَك َو  ُتشح ُث َأنه قَ وحمًا اسح َنحَصاَر َو َلُكلٍ   اّلِلهَ بََنعحَمَة اّلِلهَ ُأَحدَ  تَ َعاََل َمَن الحُمَهاَجرَيَن َو اْلح
ٌل َحَّته  َهَد َشَهيُدََن َقيَل َسيَ ُد الشَُّهَداَء َو َخصهُه َرُسوُل  َإَذاَفضح ُتشح َبْيًَة َعنحَد َصََلَتَه  ) صلى هللا عليه وآله ( اّلِلهَ اسح َبَسبحَعَْي َتكح

ٌل َحَّته َإَذا ُفَعَل َبَواَحَدََن َما ُفَعَل  اّلِلهَ ًا ُقطَ َعتح أَيحَديَهمح ِف َسَبيَل َأ َو ََل تَ َرى َأنه قَ وحم َعَليحهَ  َقيَل  َبَواَحَدَهمح َو َلُكلٍ  َفضح
َ َو َلوح  ََناَحْيح َنهَة َو ُذو اْلح َسُه َلذََكرَ  ََل الطهيهاُر ِف اْلح ُ َعنحُه َمنح تَ زحَكَيَة الحَمرحَء نَ فح َفَضاَئَل ََجهًة تَ عحرَفُ َها قُ ُلوُب  َذاَكرٌ  َما ََّنَى اّلِله

َمَنَْي َو ََل َْتُجَُّها  َرب ََنا َو النهاُس بَ عحُد َصَنائَُع لََنا َلَح مَيحنَ عحَنا  َصَنائَعُ السهاَمَعَْي َفدَعح َعنحَك َمنح َماَلتح بََه الرهَميهُة َفَإَنه  آَذانُ الحُمؤح
لََنا َعَلى قَ وحَمكَ َو ََل َعاَديُّ  َعز َنَ َقَدُْي    َطوح
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َنا َو  َأنح  َناَخَلطحَناُكمح َِبَن حُفَسَنا فَ َنَكحح ُتمح ُهَناَك َو َأَّنه َيُكوُن َذَلَك وَ  أَنحَكحح َفاَء َو َلسح َكح النهَبُّ َو َمنحُكُم  َمنها َفعحَل اْلح
ُب َو َمنها َأَسُد اّلِلهَ َو َمنحُكمح  َنهَة َو َمنحُكمح  َأَسدُ الحُمَكذَ  َل اْلح ََلَف َو َمنها َسيَ َدا َشَباَب أَهح َحح َيةُ اْلح النهاَر َو َمنها َخْيحُ  َصب ح

َطبَ َنَساَء الحَعاَلَمَْي َو َمنحُكمح َْحهاَلُة  َع َو ِف َكثَ  اْلَح ََلُمَنا َقدح َسَُ َفُع َو َكَتاُب اّلِلهَ  َجاَهَلي هتُ َناٍْي َمها لََنا َو َعَليحُكمح فََإسح ََل ُتدح
َرححاَم بَ عحُضُهمح  وَ َُيحَمُع لََنا َما َشذه َعنها  ُلُه ُسبحَحانَُه َو تَ َعاََل َو أُوُلوا اْلح لُُه تَ َعاََل بَبَ عحٍض ِف َكتاَب اّلِلهَ َو ق َ  أَوحَلُهَو قَ وح وح

ُن َمرهًة َأوحََل َِبلحَقَرابََة َو  اّلِلهُ لَلهَذيَن ات هبَ ُعوُه َو هَذا النهَبُّ َو الهَذيَن آَمُنوا َو  ِبََبحراَهيمَ َإنه أَوحََل النهاَس  َمَنَْي فَ َنحح  ََتَرةً َوِلُّ الحُمؤح
َتجه الحُمَهاَجُرونَ  َنحَصارَ  َعَلى أَوحََل َِبلطهاَعَة َو َلمها احح َم السهَقيَفَة بََرُسوَل اّلِلهَ  اْلح َعَليحَهمح َفَإنح َيُكَن  فَ َلُجوا ) صلى هللا عليه وآله (يَ وح

قُّ لََنا ُدوَنُكمح َو  َت َأّن َ  َإنح الحَفَلُج بََه َفاْلَح َنحَصاُر َعَلى َدعحَواُهمح َو َزَعمح ََه َفاْلح َُلَفاءَ  َلُكل َ َيُكنح َبَغْيح ُت َو َعَلى  اْلح َحَسدح
ُر َإلَيحَك . َكَذَلكَ ُكلَ َهمح بَ َغيحُت فََإنح َيُكنح َذَلَك   ََنايَُة َعَليحَك فَ َيُكوَن الحُعذح  فَ َليحَسَت اْلح

 َشَكاٌة ظَاَهٌر َعنحَك َعاُرَها . تَلحكَ  وَ 
ُشوُش َحَّته  قُ لحتَ  وَ  ََمُل الحَمخح  َِبَيعَ أُ : َإّن َ ُكنحُت أُقَاُد َكَما يُ َقاُد اْلح
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ُر اّلِلهَ َلَقدح أََردحَت َأنح َتُذمه  وَ  تَ َلَعمح َلَم َمنح  َفَمَدحح َت َو َما َعَلى الحُمسح  ِف َأنح َيُكونَ  َغَضاَضةٍ َو َأنح تَ فحَضَح َفاف حَتَضحح
اً ِف َديَنَه َو  ُدَها َو  ََل َمظحُلوماً َما َلَح َيُكنح َشاك  َِت َإََل َغْيحََك َقصح َر  َلَكِنَ  ُمرحََتِبً بََيَقيَنَه َو َهَذَه ُحجه َها َبَقدح ُت َلَك َمن ح َأطحَلقح

رََها ُُثه  َر ُعثحَماَن فَ لَ  ذََكرحتَ َما َسَنَح َمنح َذكح رَي َو أَمح لََرَْحََك َمنحُه فَأَي َُّنا َكاَن أَعحَدى  َهَذهَ َك َأنح َُتَاَب َعنح َما َكاَن َمنح أَمح
َدى َإََل  َتَكفهُه أَمح  َمَقاتََلهَ َلُه َو أَهح َعَدُه َو اسح ت َقح َرتَُه َفاسح تَ نحَصرَُه َفََتَاَخى َعنحُه َو َبثه الحَمُنوَن َإلَيحَه  َمنَ َأ َمنح بََذَل َلُه ُنصح اسح

واَّنََمح َهُلمه َإلَيحنا َو َل ََيحُتوَن  َمنحُكمح َعَليحَه َكَله َو اّلِلهَ َل َقدح يَ عحَلُم اّلِلهُ الحُمَعو ََقَْي  رُهُ َقدَ َحَّته أََتى  َإَله  الحَبأحسَ َو الحقائََلَْي ْلََخح
َداَثً فََإنح كَ  أَنحَقمُ قََليًَل. َو َما ُكنحُت َْلَعحَتَذَر َمنح َأّن َ ُكنحُت  نحُب َإلَيحَه َإرحَشاَدي َو َعَليحَه َأحح َلُه فَ ُربه َمُلوٍم ََل  َهَداَيَِت اَن الذه

 َذنحَب َلُه .
َتَفيُد الظَ نهَة الحُمتَ َنصَ ُح . َقدح  وَ   َيسح
َفيَقي َإَله  َما وَ  َتَطعحُت َو ما تَ وح لحُت َو َإلَيحَه أُ  َِبّلِلهَ أََردحُت َإَله اْلحَصحَلَح َما اسح  ِل نَيُب َو ذََكرحَت أَنهُه لَيحَس َعَليحَه تَ وَكه

تَ  َحاِب َعنحَدَك َإَله السهيحُف فَ َلَقدح َأضحَحكح  َو َْلَصح
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َتعحَباٍر َمََّت أَلحَفيحَت َبَِن َعبحَد  بَ عحدَ  َعحَداَء ََنَكَلَْي َو َِبلسهيحَف ُُمَوهَفَْي . طهَلبَ الحمُ اسح  َعَن اْلح
َيحَجا َْحَلح . قََليًَل  فَ َلبَ ثح   يَ لحَحَق اْلح

تَ بحَعُد َو َأََن ُمرحَقٌل َْنحَوَك  َمنح  َفَسَيطحلُُبكَ  ُرُب َمنحَك َما َتسح َنحَصارَ  ِف َتطحُلُب َو يَ قح َفٍل َمَن الحُمَهاَجرَيَن َو اْلح َو  َجحح
َسانٍ التهاَبَعَْي َْلُمح  َأَحبُّ اللَ َقاَء َإلَيحَهمح َلَقاُء َرِبَ َمح َو َقدح  الحَموحتَ َشَديٍد زََحاُمُهمح َساَطٍع قَ َتاُمُهمح ُمَتَسرحبََلَْي َسَرابَيَل  ِبََحح

ُهمح  رَيهٌة َو ُسُيوٌف َهاَِشَيهٌة َقدح َعَرفحَت َمَواَقَع  ُذر َيهةٌ َصَحبَ ت ح َلَك َو ما َهَي َمَن  َصاَْلَانَ بَدح َك َو أَهح ِف َأَخيَك َو َخاَلَك َو َجدَ 
 بََبَعيٍد . الظهاَلَمْيَ 

 له ) عليه السالم ( إلى أهل البصرة :  كتابمن    و  -29
َبرَُكمح َعنح َُمحرََمكُ  فَ َعَفوحتُ َكاَن َمَن انحَتَشاَر َحبحَلُكمح َو َشَقاَقُكمح َما َلَح تَ غحبَ وحا َعنحُه   َقدح  وَ  مح َو َرفَ عحُت السهيحَف َعنح ُمدح

ُُموُر الحُمرحَديَُة َو  قََبلحتُ َو  َبَلُكمح فََإنح َخَطتح َبُكُم اْلح َائََرَة َإََل ُمَناَبَذِت َو َخََلِف فَ َها َأََن َذا  َسَفهُ َمنح ُمقح رَاَء اْلح قَ رهبحُت  َقدح اْلح
َأحُْتُوّن َإََل َجَياَدي َو َرَحلحُت رََكاِب َو لََئنح أَ   الحَمَسْيَ ْلح
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مُ َْلُوَقَعنه َبُكمح َوق حَعًة ََل َيُكوُن  َإلَيحُكمح  َها َإَله َكَلعحَقَة ََلَعٍق َمَع َأّن َ َعارَ  يَ وح ََمَل َإلَي ح َلُه َو َلَذي  الطهاَعةَ ٌف َلَذي اْلح َمنحُكمح َفضح
 َإََل بَرَيٍ  َو ََل ََنَكثاً َإََل َوِفٍ  . ُمت هَهماً النهَصيَحَة َحقهُه َغْيحُ ُمَتَجاَوٍز 

 له ) عليه السالم ( إلى معاوية :  كتابمن    و  -30
َما ََل تُ عحَذُر ِبََهالََتَه فََإنه لَلطهاَعَة أَعحََلماً  َمعحرََفةَ َو ارحَجعح َإََل َفيَما َلَديحَك َو انحظُرح ِف َحقَ َه َعَليحَك  اّلِلهَ  فَاتهقَ 

ًة ََّنحَجًة َو َغايًَة ُمطهَلَبًة  َواَضَحةً  ًَة َو ََمَجه َها َجاَر  يَرَُدَهاَو ُسُبًَل َنْيَ  َنحَكاُس َمنح َنَكَب َعن ح َياُس َو َُيَاَلُفَها اْلح َكح  َعنَ اْلح
ق َ  ُ نَعحَمَتُه َو َأَحله اْلَح ُ َلَك َسَبيَلَك َو  َبهَ  َو َخَبَط ِف التَ يَه َو َغْيهَ اّلِله َ اّلِله َمَتُه فَ نَ فحَسَك نَ فحَسَك فَ َقدح َبْيه تَ َناَهتح  َحيحثُ نَقح

ٍر َو  َريحَت َإََل َغايََة ُخسح ٍر َفَإنه نَ فحَسَك َقدح   ََمَلهةَ َبَك أُُموُرَك فَ َقدح َأجح َْلَتحَك َشر ًا َو أَقحَحَمتحَك َغي ًا ُكفح أَوحَرَدتحَك  وَ َأوح
َعَرتح َعَليحَك الحَمَساَلَك .  الحَمَهاَلَك َو أَوح
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لي ) عليه السالم ( كتبها إليه بحاضرين  له ) عليه السالم ( للحسن بن ع  وصيةمن    و  -31
 من صفين :  انصرافهعند  

َبَر الحُعُمَر  الحَواَلدَ  َمنَ  َلمَ الحَفاَن الحُمَقرَ  لَلزهَماَن الحُمدح َتسح ن حَيا السهاَكَن َمَساَكَن الحَموحَتى َو الظهاَعَن  الحُمسح َهالَلدُّ َغداً  َعن ح
رَُك السهاَلَك َإََل الحَموحُلوَد الحُمَؤمَ َل َما ََل  َم َو  َسَبيلَ  يُدح ََيه َقاَم َو َرَهيَنَة اْلح َسح الحَمَصاَئَب َو َعبحَد  َرَميهةَ َمنح َقدح َهَلَك َغَرَض اْلح

ن حَيا َو ََتَجَر الحُغُروَر َو َغَرَْي  َزاَن  الحَمَناَيَ الدُّ َحح ُُموَم َو َقرَيَن اْلح فَاَت َو َصرَيَع نُ  وَ َو َأَسَْي الحَموحَت َو َحَليَف اْلح ُصَب اْلح
َواَت أَمها  َمح ن حَيا َعِنَ  َو َُجُوَح  بَ عحدُ الشهَهَواَت َو َخَليَفَة اْلح َِبَر الدُّ رَ فََإنه َفيَما تَ ب َي هنحُت َمنح َإدح هح َخَرَة َإَِله  الده َعَليه َو َإق حَباَل اْلح

َر  َتَماَم  َمنح َما يَ َزُعَِن َعنح ذَكح َسي َفَصَدَفَِن َرأحَيي  ُدونَ ِبَا َورَاَئي َغْيحَ َأّن َ َحيحُث تَ َفرهَد ِب َسَواَي َو اََلهح َهُُوَم النهاَس َهمُّ نَ فح
ٍق ََل َيُشوبُُه َكَذٌب َو  َفيهَ َو َصرهَح ِل ََمحُض أَمحرَي َفَأفحَضى ِب َإََل َجدٍ  ََل َيُكوُن  َهَوايَ َو َصَرَفَِن َعنح  َلَعٌب َو َصدح

تُ  ُتكَ َك بَ عحَضي َبلح َوَجدح  َلوح أَََتَك َأََتّن فَ َعَناّن  الحَموحتَ ُكلَ ي َحَّته َكَأنه َشيحئاً َلوح َأَصاَبَك َأَصاَبَِن َو َكَأنه   َوَجدح
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َر نَ فحَسي  أَمحرََك َما َمنح  َتظحَهراً بََه َإنح َأََن بََقيُت َلَك أَوح  َفَكت َبحتُ يَ عحَنيَِن َمنح أَمح َوى  فََنيتُ َإلَيحَك َكَتاِب ُمسح َفَإّن َ أُوَصيَك بَتَ قح
رََه َو  رََه َو اََلعحَتَصاَم َِبَبحَلَه َو َأيُّ  َعَمارَةَ اّلِلهَ َأيح ُبَِنه َو لُُزوَم أَمح َثقُ َسَبٍب قَ لحَبَك َبذَكح َ اّلِلهَ َإنح  َأوح َنَك َو َبْيح َمنح َسَبٍب بَ ي ح

َت َبَه  يَ أَنحَت َأَخذح َر الحَموحَت َو  َِبلحَيَقْيَ قَ لحَبَك َِبلحَموحَعَظَة َو أََمتحُه َِبلزهَهاَدَة َو قَ و ََه  َأحح َمَة َو َذّلِلَ حُ َبذَكح كح  قَ ر َرحهُ َو نَ وَ رحُه َِبْلَح
َر َِبلحَفَناَء َو َبص َ  هح َلَة الده رحُه َصوح ن حَيا َو َحذَ  َباَر  وَ رحُه َفَجاَئَع الدُّ َم َو اعحَرضح َعَليحَه َأخح ََيه َش تَ َقلَُّب اللهَياِل َو اْلح  الحَماَضْيَ ُفحح

َوهَلَْي  َلَك َمَن اْلح رحُه ِبَا َأَصاَب َمنح َكاَن قَ ب ح َو أَيحَن  ان حتَ َقُلواظُرح َفيَما فَ َعُلوا َو َعمها َسرح ِف َدََيرََهمح َو آََثرََهمح َفانح  وَ َو ذَكَ 
ََحبهَة َو َحلُّوا َدََيَر الحُغرحبََة َو َكأَنهَك َعنح قََليٍل َقدح  َعنَ َحلُّوا َو نَ َزُلوا فََإنهَك َتََُدُهمح َقَد ان حتَ َقُلوا  َلحح   َصرحتَ اْلح َكَأَحَدَهمح فََأصح

طَاَب َفيَما َلَح ُتَكلهفح َو  دَعَ َبُدن حَياَك َو  َمث حَواَك َو ََل تََبعح آَخَرَتكَ  َعنح َطرَيٍق َإَذا  أَمحَسكح الحَقوحَل َفيَما ََل تَ عحَرُف َو اْلَح
ََة  َواَل َو أحُمرح َِبلحَمعحُروَف َتُكنح  الضهََللَ َخفحَت َضََللََتُه فََإنه الحَكفه َعنحَد َحْيح َهح لَ  َمنح َخْيحٌ َمنح رُُكوَب اْلح َه َو أَنحَكَر أَهح

َك  فَ َعَلهُ الحُمنحَكَر بََيَدَك َو َلَساَنَك َو َِبَينح َمنح  َدَك َو َجاَهدح ِف اّلِلهَ َحقه َجَهاَدَه َو ََل ََتحُخذح  اّلِلهَ  ِف ِبُهح
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َمةُ  ُروَه  وَ ََلئٍَم َو ُخَض الحَغَمَراَت لَلحَحقَ  َحيحُث َكاَن  َلوح يَن َو َعوَ دح نَ فحَسَك التهَصَبَُّ َعَلى الحَمكح ُُلُق  وَ تَ َفقههح ِف الدَ  نَعحَم اْلح
ئح نَ فحَسَك ِف أُُمورََك   قَ  َو َأْلَح ٍف َحرَيٍز َو َمانٍَع َإََل َإْلَََك فََإنهَك ت ُ  ُكلَ َهاالتهَصَُبُ ِف اْلَح َلصح ِف  َعزَيزٍ لحَجئُ َها َإََل َكهح َو َأخح

أََلَة لَرَبَ َك فََإنه بََيَدَه الحَعطَاَء َو  َرحَمانَ الحَمسح َتَخارََة َو تَ َفههمح َوَصيهَِت َو ََل  اْلح َثَر اََلسح َهََبه َو َأكح َعنحَك َصفححًا فََإنه َخْيحَ  َتذح
تَ َفُع َبَعلحٍم ََل  أَنههُ َو اعحَلمح الحَقوحَل َما نَ َفَع  َفُع َو ََل ي ُن ح ا َرأَي حُتَِن َقدح بَ َلغحُت  ُيََقُّ ََل َخْيحَ ِف َعلحٍم ََل يَ ن ح تَ َعلُُّمُه َأيح ُبَِنه َإّن َ َلمه

ناً َِبَدرحُت َبَوَصيهَِت َإلَيحَك َو َأوحَردحُت  وَ َسن اً  َها قَ بحَل َأنح يَ عحَجَل ِب َأَجَلي ُدوَن َأنح أُفحَضَي َإلَيحَك َمن ح  َخَصاًَل َرأَي حُتَِن أَزحَداُد َوهح
َمي  ِبَا ُت ِف َجسح ن حَيا  أَوح ِف نَ فحَسي َأوح َأنح أُن حَقَص ِف َرأحَيي َكَما نَُقصح ََوى َو َفَْتَ الدُّ َبَقَِن َإلَيحَك بَ عحُض َغَلَباَت اْلح َيسح

َرحَض َكالصهعحَب الن هُفوَر َو َإُنهَ   فَ َتُكونَ  ََدَث َكاْلح َالََيةَ ا قَ لحُب اْلح ََدبَ ٍء قََبَلتحُه فَ َباَدرحُتَك َما أُلحَقَي َفيَها َمنح َشيح  اْلح قَ بحَل َأنح  َِبْلح
َبَل  تَ قح َتَغَل لُبَُّك لََتسح ُسَو قَ لحُبَك َو َيشح ُل التهَجاَرَب بُ غح  َِبَد َ يَ قح َر َما َقدح َكَفاَك أَهح َمح ََتحرَبَ َتُه فَ َتُكوَن َقدح  وَ ي ََتُه َرأحَيَك َمَن اْلح

رَبََة فََأََتَك َمنح َذَلَك َما َقدح ُكنها ََنحتَيَه َو  َعََلجَ ُكَفيَت َمُئونََة الطهَلَب َو ُعوَفيَت َمنح  تَ َبانَ التهجح َنا  اسح َا َأظحَلَم َعَلي ح َلَك َما ُرِبه
 رحُت ُعُمَر َمنح َكاَن قَ بحَلي فَ َقدح َنظَرحُت َلَح َأُكنح ُعم َ  َإنح َمنحُه َأيح ُبَِنه َإّن َ َو 
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َبارََهمح َو  ِف  ُت َكَأَحَدَهمح َبلح  َسرحتُ أَعحَماْلََمح َو َفكهرحُت ِف َأخح َمنح أُُمورََهمح َقدح  َإَِله َكَأّن َ ِبَا ان حتَ َهى   ِف آََثرََهمح َحَّته ُعدح
رحُت َمَع أَوهْلََمح َإََل آَخرََهمح  َعُه َمنح َضَررََه  فَ َعَرفحتُ ُعمَ  َو َذَلَك َمنح َكَدرََه َو نَ فح َلصحتُ َصفح َتخح يَلُه َو  َفاسح ٍر َنََ َلَك َمنح ُكلَ  أَمح

يَلُه  يحُت َلَك َجََ الحَواَلَد الشهَفيَق َو َأَجحَعحُت َعَليحَه َمنح  يَ عحَِن نحَك ََمحُهوَلُه َو َرأَيحُت َحيحُث َعَناّن َمنح أَمحرََك َما َصَرفحُت عَ  وَ تَ َوخه
َر ُذو نَيهٍة  َذَلكَ أََدَبَك َأنح َيُكوَن  هح تَ َبُل الده َبُل الحُعُمَر َو ُمقح َتَدَئَك بَتَ عحَليَم َكَتاَب َو نَ فحٍس َصاَفَيٍة َو َأنح أَب ح  َسَليَمةٍ َو أَنحَت ُمقح

َكاَمَه َو  َعزه اّلِلهَ  ََلَم َو َأحح ََه ُُثه  َحََلَلهَ َو َجله َو ََتحوَيَلَه َو َشَرائََع اْلحَسح َفقحتُ َو َحرَاَمَه ََل أَُجاَوُز َذَلَك َبَك َإََل َغْيح َأنح  َأشح
تَ َلَف النهاُس َفيَه َمنح  َكامُ َو آرَاَئَهمح َمثحَل الهَذي الحتَ َبَس َعَليحَهمح َفَكاَن  َواَئَهمح أَهح يَ لحَتَبَس َعَليحَك َما اخح َذَلَك َعَلى َما  َإحح

ُت َمنح تَ نحَبيَهَك َلُه َأَحبه َإَِله َمنح  ََلَمكَ َكرَهح ََلَكَة َو َرَجوحُت َأنح  َإسح ٍر ََل آَمُن َعَليحَك بََه اْلح اّلِلهُ َفيَه  يُ َوفَ َقكَ َإََل أَمح
ُت لَُرشح  َدَك فَ َعَهدح َدَيَك َلَقصح بََه َإَِله َمنح َوَصيهَِت  آَخذٌ َوَصيهَِت َهَذَه َو اعحَلمح ََي ُبَِنه َأنه َأَحبه َما أَنحَت  َإلَيحكَ َدَك َو َأنح يَ هح

ُذ ِبَا َمَضى َعَليح  فَ َرَضهُ تَ قحَوى اّلِلهَ َو اََلقحَتَصاُر َعَلى َما  َخح َوهُلوَن َمنح اّلِلهُ َعَليحَك َو اْلح َل  آَِبَئكَ َه اْلح َو الصهاَْلُوَن َمنح أَهح
ُمح َلَح يََدُعوا َأنح  رٌ َْلَن حُفَسَهمح َكَما أَنحَت ََنَظٌر َو َفكهُروا َكَما أَنحَت  َنظَُروابَ يحَتَك فََإَّنه  ُُثه َردهُهمح  ُمَفكَ 
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َذ ِبَا َعَرُفوا َو  آَخرُ  َخح محَساكَ َذَلَك َإََل اْلح َبَل  اْلحَ ا َلَح ُيَكلهُفوا َفَإنح أََبتح نَ فحُسَك َأنح تَ قح ُدوَن َأنح تَ عحَلَم َكَما َعَلُموا  َذَلكَ َعمه
بُ َهاَت َو ُعَلَق اْلحُُصوَماَت َو تَ َعلُّ  بَتَ َفهُّمٍ فَ لحَيُكنح طََلُبَك َذَلَك  َتَعاَنَة  وَ ٍم ََل بَتَ َورَُّط الشُّ ابحَدأح قَ بحَل َنظَرََك ِف َذَلَك َِبََلسح

َْلَتحَك ِف  الرهغحَبةَ ِبََْلَََك َو  َفيَقَك َو تَ رحَك ُكلَ  َشائََبٍة أَوح َهةٍ َإلَيحَه ِف تَ وح َلَمتحَك َإََل َضََلَلٍة فََإنح  ُشب ح أَي حَقنحَت َأنح َقدح َصَفا َأوح َأسح
َتَمَع َو َكاَن َهَُّك ِف َذَلَك  قَ لحُبكَ   َماَواَحدًا َفانحظُرح َفيَما َفسهرحُت َلَك َو َإنح َلَح َُيحَتَمعح َلَك  َهَ اً َفَخَشَع َو َُته َرأحُيَك فَاجح

رََك فَاعحَلمح أَنهَك  َاَتَُبُّ َمنح نَ فحَسَك َو فَ رَاَغ َنظَرََك َو َفكح َواَء َو تَ تَ َورهُط الظهلحَماَء َو لَيحَس طَاَلُب  َإُنه ينَ ََّتحَبُط الحَعشح َمنح  الدَ 
َثُل  َساُك َعنح َذَلَك أَمح مح ََياَة َو َأنه  َماَلكُ ََي ُبَِنه َوَصيهَِت َو اعحَلمح َأنه َماَلَك الحَموحَت ُهَو  فَ تَ َفههمح َخَبَط أَوح َخَلَط َو اْلحَ اْلح

َا َِنَ اْلح ن حَيا  ُهوَ َلَق ُهَو الحُمَميُت َو َأنه الحُمفح َتَلَي ُهَو الحُمَعاِف َو َأنه الدُّ َتَقره َإَله َعَلى َما  َلَح الحُمَعيُد َو َأنه الحُمب ح َتُكنح لََتسح
ُ َعَليحَه َمَن  َزَاَء ِف الحَمَعاَد َأوح  الن هعحَماءَ َجَعَلَها اّلِله َكَل َعَليحَك َشيح  َمهاَما َشاَء  َو اََلبحَتََلَء َو اْلح ٌء َمنح َذَلَك ََل تَ عحَلُم َفَإنح َأشح

لحُه  َت  َعَلىفَاْحَح َر َو يَ َتَحْيهُ َفيَه َرأحُيَك َو  وَ َجَهالََتَك َفَإنهَك َأوهُل َما ُخَلقحَت بََه َجاَهًَل ُُثه ُعلَ مح َمح ثَ َر َما ََتحَهُل َمَن اْلح َما َأكح
  َبَصُرَك ُُثه تُ بحَصرُُه بَ عحَد َذَلَك فَاعحَتَصمح َِبلهَذيَفيهَ  َيَضلُّ 
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َأَحداً َلَح يُ نحَبئح  َأنه نحُه َشَفَقُتَك َو اعحَلمح ََي ُبَِنه َو َإلَيحَه َرغحب َُتَك َو مَ  تَ َعبُُّدكَ َو َرَزَقَك َو َسوهاَك َو لحَيُكنح َلُه  َخَلَقكَ 
فََإّن َ َلَح آُلَك َنَصيَحًة َو َإنهَك  قَاَئداً فَارحَض بََه رَائَداً َو َإََل النهَجاَة  ) صلى هللا عليه وآله ( الرهُسولُ َعَن اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َكَما أَن حَبَأ َعنحُه 

ُلَغ ِف  َلَغ َنظَرَي َلَك َو اعحَلمح ََي ُبَِنه  لَنَ فحَسكَ  النهَظَر َلنح تَ ب ح َت َمب ح ت ََهدح َلوح َكاَن لَرَبَ َك َشرَيٌك َْلَتَ تحَك ُرُسُلُه َو  أَنههُ َو َإَن اجح
َسُه ََل ُيَضادُُّه ِف ُملحَكَه َأَحٌد   َواَحدٌ  َإَلهٌ َو ُسلحطَانََه َو َلَعَرفحَت أَف حَعاَلُه َو َصَفاتََه َو َلَكنهُه  ُملحَكهَ َلَرأَيحَت آََثَر  َكَما َوَصَف نَ فح

َياَء َبََل أَوهلَيهٍة  يَ ُزولُ َو ََل  َشح َياَء َبََل ََّنَايٍَة َعظَُم َعنح َأنح تَ ث حُبَت  وَ أَبَدًا َو َلَح يَ َزلح أَوهٌل قَ بحَل اْلح َشح  رُبُوبَي هُتهُ آَخٌر بَ عحَد اْلح
َعَلُه ِف َصَغَر َخطَرََه َو َقلهَة  َكَماٍر فََإَذا َعَرفحَت َذَلَك َفاف حَعلح  ِبَََحاَطَة قَ لحٍب أَوح َبصَ  َبَغي َلَمثحَلَك َأنح يَ فح َدرَتَهَ يَ ن ح َو َكث حَرَة  َمقح

زََه و َعَظيَم َحاَجَتَه َإََل رَب ََه ِف طََلَب  َيَة َمنح ُعُقوبََتَه َو الشهَفَقَة َمنح ُسخح  طَاَعَتهَ َعجح شح َلَح ََيحُمرحَك َإَله َِبََسٍن  فََإنههُ َطَه َو اْلَح
ن حَيا َو َحاَْلَا َو َزَواَْلَا  َيَ َو َلَح يَ ن حَهَك َإَله َعنح قََبيٍح  َخَرَة َو َما أَُعده  وَ ُبَِنه َإّن َ َقدح أَن حَبأحُتَك َعَن الدُّ انحَتَقاَْلَا َو أَن حَبأحُتَك َعَن اْلح

َلَها   ُت َلَك َفيَهَماَو َضَربح  َفيَهاَْلَهح
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ثَالَ  َمح َها  اْلح َالَتَ عحَتَبَ َِبَا َو ََتحُذَو َعَلي ح ٍر نَ َبا َِبَمح  َإُنه ٍم َسفح ن حَيا َكَمَثَل قَ وح َجَديٌب فََأمُّوا َمنحزًََل َخَصيباً َو  َمنحزَلٌ َمَثُل َمنح َخََبَ الدُّ
َتَمُلواَجَناًِب َمرَيعًا  َطحَعَم لََيأحتُوا َسَعَة َدارََهمح َو َمنحَزَل  وَ َوعحثَاَء الطهرَيَق َو َفرَاَق الصهَديَق َو ُخُشونََة السهَفَر  فَاحح

ُجُشوبََة امل
ُدوَن َلَشيح  فَ َليحسَ قَ رَارََهمح  َن نَ َفَقًة َفيَه ٍء َمنح َذَلَك ُيََ َو  َمنحَزْلََمح َء َأَحبُّ َإلَيحَهمح َمها قَ رهَِبُمح َمنح َو ََل َشيح  َمغحَرماً أََلماً َو ََل يَ َروح

ٍم َكانُوا ِبَنحزٍَل َخَصيٍب فَ نَ َبا َِبَمح َإََل َمنحزَلٍ  َكَمَثلَ أَدحََنُهمح َمنح ََمَلهَتَهمح َو َمَثُل َمَن اغحََته َِبَا   َرَه فَ َليحَس َشيح  َجَديبٍ  قَ وح ٌء َأكح
ُجُموَن َعَليحَه َو َيَصْيُوَن  ُمَفاَرَقةَ َإلَيحَهمح َو ََل أَفحَظَع َعنحَدُهمح َمنح  َعلح نَ فحَسَك َميزَاَنً  َإلَيحهَ َما َكانُوا َفيَه َإََل َما يَ هح ََي ُبَِنه اجح

 َ َنَك َو َبْيح َببح َلَغْيحَكَ  َغْيحَكَ َفيَما بَ ي ح َرهح َلُه َما َفَأحح َرهُ  َما َتَُبُّ لَنَ فحَسَك َو اكح َْلَا َو ََل َتظحَلمح َكَما ََل َتَُبُّ َأنح ُتظحَلَم َو  َتكح
َسنح   تَ قحَبحح َمنح نَ فحَسَك َما  َكَماَأحح َبُحهُ َتَُبُّ َأنح ُُيحَسَن َإلَيحَك َو اسح تَ قح  َْلُمح َمنح َغْيحََك َو ارحَض َمَن النهاَس ِبَا تَ رحَضاهُ  َتسح

َلُم َو ََل  نَ فحَسكَ َمنح  عحَجاَب َضدُّ  تَ ُقلح َو ََل تَ ُقلح َما ََل تَ عحَلُم َو َإنح َقله َما تَ عح َما ََل َتَُبُّ َأنح يُ َقاَل َلَك َو اعحَلمح َأنه اْلحَ
عَ  الصهَوابَ  َلحَباَب َفاسح  َو آَفُة اْلح
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َحَك َو ََل َتُكنح َخازًََن َلَغْيحََك َو َإَذا   ِف  َشَع َما َتُكوُن لَرَبَ َك َو اعحَلمح  أَنحتَ َكدح َدَك َفُكنح َأخح أََماَمَك  َأنه ُهَديَت َلَقصح
َر َبََلَغَك َمَن  أَنههُ  طَرَيقاً َذا َمَساَفٍة بََعيَدٍة َو َمَشقهٍة َشَديَدٍة وَ  َن اََلرحتََياَد َو َقدح َة  الزهادَ ََل َغََن َبَك َفيَه َعنح ُحسح َمَع َخفه

رََك فَ وحَق  َر َفََل ََتحَمَلنه َعَلى َظهح َت َمنح  طَاقََتكَ الظههح ُل َذَلَك َوَِبًَل َعَليحَك َو َإَذا َوَجدح لَ فَ َيُكوَن ثَقح َمُل الحَفاَقَة َمنح َُيح  أَهح
َم الحَقَياَمَة  ُه َو َْحَ لحُه  فَ يُ َواَفيكَ َلَك زَاَدَك َإََل يَ وح هُ بََه َغدًا َحيحُث ََتحَتاُج َإلَيحَه فَاغحَتَنمح َثرح َمنح تَ زحَويَدَه َو أَنحَت قَاَدٌر  َإَيه َو َأكح

َرَضَك  َتطحُلُبهُ َعَليحَه فَ َلَعلهَك  تَ قح ُدُه َو اغحَتَنمح َمَن اسح َعلَ ِف َحاَل َغَناَك َفََل َتََ رََتَك َو اعحَلمح َأنه  لََيجح َقَضاَءُه َلَك ِف يَ وحَم ُعسح
َسُن َحاًَل َمَن الحُمثحَقَل َو   َعَقَبةً أََماَمَك  َبَطَك  الحُمبحَطئُ َكُئودًا الحُمَخفُّ َفيَها َأحح رََع َو َأنه َمهح َها أَق حَبُح َحاًَل َمَن الحُمسح َعَلي ح

َسَك ََل ََمَالَ  َِبَا  الحَموحتَ نُ ُزوَلَك َو َوطَ َئ الحَمنحزََل قَ بحَل ُحُلوَلَك فَ َليحَس بَ عحَد  قَ بحلَ َة َإمها َعَلى َجنهٍة أَوح َعَلى ََنٍر فَارحَتدح لَنَ فح
ن حَيا ُمنحَصَرٌف َو اعحَلمح َأنه  تَ عحَتٌب َو ََل َإََل الدُّ َرحَض َقدح أََذَن َلَك ِف بََيَدَه َخزَاَئُن السهَماَواَت َو ا الهَذيُمسح َعاءَ ْلح َو  الدُّ

أََلُه  َجابََة َو أََمَرَك َأنح َتسح ََتحَْحَُه َلَْيحَْحَكَ  لَيُ عحَطَيكَ َتَكفهَل َلَك َِبْلحَ  َو َتسح
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َنُه َمنح َُيحُجُبَك َلَح  وَ  َنَك َو بَ ي ح َفُع َلَك َإلَيحَه َو َلَح مَيحنَ عحَك  َعنحهُ َُيحَعلح بَ ي ح َأَسأحَت َمَن الت هوحبََة َو َلَح  َإنح َو َلَح يُ لحَجئحَك َإََل َمنح َيشح
َمَة َو َلَح  َك َحيحُث الحفَ  يُ َعْيَ حكَ يُ َعاَجلحَك َِبلنَ قح ََنبََة َو َلَح يَ فحَضحح ََنبََة َو  وَ َضيَحُة َبَك أَوحََل َِبْلحَ دح َعَليحَك ِف قَ ُبوَل اْلحَ َلَح ُيَشدَ 

َك  َرميَةَ َلَح يُ َناَقشح َك َمَن الرهْححََة َبلح َجَعَل نُ ُزوَعَك َعَن  َِبْلح نحبَ َو َلَح يُ ؤحَيسح َحَسَنًة َو َحَسَب َسيَ ئَ َتَك َواَحَدًة َو َحَسَب  الذه
رًا  َتعحَتاَب فََإَذا ََنَدي حَتُه ف َ  وَ َحَسن ََتَك َعشح َتُه َعَلَم َْنحَواَك  َسََعَ َتَح َلَك َِبَب الحَمَتاَب َو َِبَب اََلسح نََداَك َو َإَذا ََنَجي ح

َتهُ َو أَب حثَ ث حَتُه َذاَت نَ فحَسَك َو َشَكوحَت َإلَيحَه َهُُوَمَك َو  َِبَاَجَتكَ فََأفحَضيحَت َإلَيحَه  َشفح َتكح َتُه َعَلى أُُموَرَك ُكُروَبَك َو اسح   اسح َعن ح ت َ
ُُه َمنح زَََيَدَة  َخزَاَئنَ َو َسَألحَتُه َمنح  َدُر َعَلى َإعحطَائََه َغْيح ََتَه َما ََل يَ قح َعحَمارَ َرْحح َرحزَاَق ُُثه َجَعَل  اْلح َبحَداَن َو َسَعَة اْلح َة اْلح َو َصحه

أَلََتَه َمَفاتَيَح َخزَائََنَه ِبَا أََذَن َلَك َفي َيَديحكَ ِف  َطرحَت  َفَمََّت َه َمنح َمسح َتمح َعاَء أَب حَواَب َنعحَمَتَه َو اسح َت َِبلدُّ َتحح تَ فح َشئحَت اسح
ََتَه َفََل يُ َقنَ طَنهَك إَبحطَاُء َإَجابََتَه َفَإنه  َشآبَيبَ  َجابَُة  الحَعَطيهةَ َرْحح َا أُخَ َرتح َعنحَك اْلحَ َر النَ يهَة َو ُرِبه َذَلَك أَعحَظَم  ونَ لََيكُ َعَلى َقدح

َمَل َو  َزَل َلَعطَاَء اْلح َر السهاَئَل َو َأجح َاَْلَجح ًا َمنحُه َسأَلحَت الشهيح  ُرِبه ََتُه َو أُوتَيَت َخْيح َأوح آَجًَل أَوح ُصَرَف  َعاَجًَل َء َفََل تُ ؤح
ٍر  َتُه َفيَه َهََلكُ  َقدح َعنحَك َلَما ُهَو َخْيحٌ َلَك فَ َلُربه أَمح أَلَُتَك  طََلب ح َقى َفيَماَديَنَك َلوح أُوتَيَتُه فَ لحَتُكنح َمسح  يَ ب ح
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َفى َعنحَك َوَِبُلُه فَالحَماُل ََل  َلكَ  َقىََجَالُُه َو يُ ن ح َقى َلهُ  يَ ب ح َا  َلَك َو ََل تَ ب ح ن حَيا  ُخَلقحتَ َو اعحَلمح ََي ُبَِنه أَنهَك َإُنه َخرََة ََل لَلدُّ َلْلح
َخَرَة َو أَنهَك طَرَيُد الحَموحَت الهَذي  َإََل ََل لَلحَحَياَة َو أَنهَك ِف قُ لحَعٍة َو َداَر بُ لحَغٍة َو َطرَيٍق  لَلحَموحتَ َو لَلحَفَناَء ََل لَلحبَ َقاَء َو  اْلح

رَُكُه َفُكنح  َهارَبُهُ و َمنحُه ََل يَ نحجُ  رََكَك َو أَنحَت َعَلى َحاٍل َسيَ َئٍة َقدح  َمنحهُ َو ََل يَ ُفوتُُه طَالَُبُه َو ََل بُده أَنهُه ُمدح َعَلى َحَذَر َأنح يُدح
َ َذَلَك  َُتَدَ ثُ ُكنحَت  َنَك َو َبْيح َها َِبلت هوحبََة فَ َيُحوَل بَ ي ح َت نَ فحَسَك . أَنحتَ  فََإَذانَ فحَسَك َمن ح َلكح  َقدح أَهح

 الموت  ذكر
َر َما َِتحُجُم َعَليحَه َو  ُبَِنه  َيَ  َر الحَموحَت َو َذكح َثرح َمنح ذَكح َت َمنحُه  تُ فحَضيَأكح بَ عحَد الحَموحَت َإلَيحَه َحَّته ََيحتََيَك َو َقدح َأَخذح

َركَ  َهَرَك َو َو َشَددحَت َلُه أَزحَرَك َو ََل ََيحتََيَك بَ غحَتًة ف َ  َحذح كَ ي َب ح َها  َإَيه ن حَيا َإلَي ح َل الدُّ ََلَد أَهح َتَكالَُبَهمح  وَ َأنح تَ غحََته ِبَا تَ َرى َمنح َإخح
َها َو نَ َعتح َهَي َلَك  َها فَ َقدح نَ بهَأَك اّلِلهُ َعن ح ُلَها   َعنح َعَلي ح َا أَهح َسَها َو َتَكشهَفتح َلَك َعنح َمَساَويَها فََإُنه اَويٌَة َو عَ  َكََلبٌ نَ فح

َهُر َكَبْيَُها َصَغْيََها نَ َعٌم  ََيحُكلُ َسَباٌع َضارََيٌة يََهرُّ بَ عحُضَها َعَلى بَ عحٍض َو  َمَلٌة َقدح  ُمَعقهَلةٌ َعزَيُزَها َذلَيَلَها َو يَ قح َرى ُمهح َو ُأخح
 ُسُروُح َعاَهٍة َبَواٍد َوعحثٍ  ََمحُهوَْلَاَأَضلهتح ُعُقوَْلَا َو رََكَبتح 
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ن حَيا َطرَيَق الحَعَمى َو َأَخَذتح َِبَبحَصارََهمح َعنح  َسَلَكتح َْلَا رَاٍع يَُقيُمَها َو ََل ُمَسيٌم ُيَسيُمَها  لَيحسَ  َُدى َمَنارَ َِبَُم الدُّ  فَ َتاُهوا اْلح
ََِتَا َو َغرَُقوا ِف نَعحَمَتَها َو  ً فَ َلَعَبتح َِبَمح َو َلَعُبوا َِبَا َو َنُسوا َما  اَّتهَُذوَهاِف َحْيح  . َورَاَءَهاَرِب 

 في الطلب  الترفق
َفرُ  ُرَويحداً  رََع  ُيسح َظحَعاُن يُوَشُك َمنح َأسح ُتُه يَ لحَحَق َو اعحَلمح  َأنح الظهََلُم َكَأنح َقدح َوَرَدَت اْلح  ََي ُبَِنه َأنه َمنح َكاَنتح َمَطي ه

َطُع  وَ اللهيحَل  ُلغَ َو َإنح َكاَن ُمَقيمًا َواَدعًا َو اعحَلمح يََقينًا أَنهَك َلنح  الحَمَساَفةَ الن هَهاَر فََإنهُه ُيَساُر بََه َو َإنح َكاَن َواَقفًا َو يَ قح  تَ ب ح
َتَسَب َفَإنهُه ُربه  قَ ب حَلكَ َك ِف َسَبيَل َمنح َكاَن أََمَلَك َو َلنح تَ عحُدَو َأَجَلَك َو أَنه  لح ِف الحُمكح َفَخفَ ضح ِف الطهَلَب َو َأَجَح

رَمح نَ فحَسَك َعنح ُكلَ  َدنَيهٍة َو َإنح  َُمحَملٍ َقدح َجره َإََل َحَرٍب َو لَيحَس ُكلُّ طَاَلٍب ِبَرحُزوٍق َو ََل ُكلُّ  طََلبٍ  ُروٍم َو َأكح  ِبَحح
ُ ُحر اً  نَ فحَسكَ َإََل الرهَغاَئَب َفَإنهَك َلنح تَ عحَتاَض ِبَا تَ بحُذُل َمنح  َساقَ تحكَ  َما  وَ َعَوضاً َو ََل َتُكنح َعبحَد َغْيحََك َو َقدح َجَعَلَك اّلِله

ٍر ََل يُ َناُل َإَله  رٍ َخْيحُ َخْيحٍ ََل يُ َناُل َإَله َبَشرٍ  َو ُيسح َك َأنح  َبُعسح  ُتوَجَف َبَك َمطَاََي الطهَمَع فَ ُتورََدَك َمَناَهلَ  َو َإَيه
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ََلَكةَ  َنَك  اْلح َتَطعحَت َأَله َيُكوَن بَ ي ح َ اّلِلهَ ُذو نَعحَمٍة فَاف حَعلح فَ  وَ َو َإَن اسح َمَك َو آَخٌذ َبْيح رٌَك َقسح َمكَ َإنهَك ُمدح َو َإنه  َسهح
َرُم َمَن   َمنح َخلحَقَه َو َإنح َكاَن ُكلٌّ َمنحُه . الحَكَثْيَ الحَيَسَْي َمَن اّلِلهَ ُسبحَحانَُه أَعحظَُم َو َأكح

 شتى  وصايا
َراَكَك َما فَاَت مَ  َتََلَفيكَ  وَ  َتَك أَيحَسُر َمنح َإدح ُظ َما ِف الحَوَعاَء َبَشدَ  الحوََكاَء َو  َمنحَطَقكَ نح َما فَ َرَط َمنح َصمح َو َحفح

رحَفُة َمَع  الحَيأحسَ َأَحبُّ َإَِله َمنح طََلَب َما ِف َيَديح َغْيحََك َو َمرَارَُة  َيَديحكَ َحفحُظ َما ِف  َخْيحٌ َمَن الطهَلَب َإََل النهاَس َو اْلَح
َفُظ َلَسر ََه َو ُربه َمَن الحَغََن َمعَ  َخْيحٌ الحَعفهَة  َر أَبحَصَر  َساعٍ  الحُفُجوَر َو الحَمرحُء َأحح َجَر َو َمنح تَ َفكه ثَ َر أَهح َفيَما َيُضرُُّه َمنح َأكح

َل الشهرَ  َتََبح  قَارَنح  ُهمح َو َِبَينح أَهح ْيحَ َتُكنح َمن ح َل اْلَح ُهمح أَهح َرَاُم َو ظُلحُم الضهعَ  َعن ح َكاَن   َإَذايَف أَفحَحُش الظُّلحَم بَئحَس الطهَعاُم اْلح
َواُء  َا َكاَن الده ُرحُق رَفحقاً ُرِبه َا َنَصَح َغْيحُ النهاَصَح َو َغشه  َداءً الر َفحُق ُخرحقاً َكاَن اْلح اُء َدَواًء َو ُرِبه تَ نحَصحُ َو الده َك َو  الحُمسح َو َإَيه

َا َبَضاَئُع  ُل َحفحُظ التهَجاَرَب َو َخْيحُ َما َجرهبحَت َما  الن هوحَكىاََلتَ َكاَل َعَلى الحُمََن َفَإَّنه َِبَدَر الحُفرحَصَة قَ بحَل َأنح  َوَعَظكَ َو الحَعقح
َسَدةُ َو ََل ُكلُّ َغاَئٍب يَ ُئوُب َو َمَن الحَفَساَد َإَضاَعُة الزهاَد َو  ُيَصيبُ َتُكوَن ُغصهًة لَيحَس ُكلُّ طَاَلٍب  ٍر الحَمَعاَد َو َلكُ  َمفح لَ  َأمح
َر  َى َمنح َكَثٍْي ََل َخْيحَ ِف  َلكَ َعاَقَبٌة َسوحَف ََيحتَيَك َما ُقدَ   التهاَجُر ُُمَاَطٌر َو ُربه َيَسٍْي أُنح
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رَ  َصَديٍق ظََنٍْي َساَهَل َمَهٍْي َو ََل ِف  ُمَعْيٍ  هح ثَ َر َمنحُه َما َذله َلَك قَ ُعوُدُه َو ََل َُّتَاَطرح َبَشيح  الده َك َأنح  وَ ٍء َرَجاَء َأكح َإَيه
لح نَ فحَسَك َمنح  َلَة َو َعنحَد ُصُدوَدَه َعَلى الله  َأَخيكَ ََتحَمَح َبَك َمَطيهُة اللهَجاَج اْحَح َو  الحُمَقارَبَةَ َطَف َو َعنحَد َصرحَمَه َعَلى الصَ 

َل َو َعنحَد تَ َباُعَدَه َعَلى  نُ و َ َعنحَد َُجُوَدَه َعَلى الحَبذح تََه َعَلى اللَ َْي َو َعنحَد ُجرحَمَه َعَلى  الدُّ رَ َو َعنحَد َشده َحَّته َكأَنهَك َلُه  الحُعذح
كَ َعبحٌد َو َكأَنهُه ُذو نَعحَمٍة َعَليحَك َو  َعَلُه َبَغْيحَ َأنح َتَضعَ  َإَيه َلهَ  َذَلَك ِف َغْيحَ َموحَضَعَه أَوح َأنح تَ فح ََل تَ تهَخَذنه َعُدوه َصَديَقَك  أَهح
لَ  الحَغيحظَ َأَخاَك النهَصيَحَة َحَسَنًة َكاَنتح أَوح قََبيَحًة َو ََتَرهَع  اَمحَضح َصَديقًا فَ تُ َعاَدَي َصَديَقَك َو  ى َفَإّن َ َلَح أََر ُجرحَعًة َأحح

َها َعاَقَبًة َو ََل أََلذه  َلى  َعَلىَو َلنح َلَمنح َغاَلَظَك َفَإنهُه يُوَشُك َأنح يََلَْي َلَك َو ُخذح  َمَغبهةً َمن ح َل فََإنهُه َأحح َك َِبلحَفضح َعُدوَ 
تَ بحَق َلُه َمنح نَ فحَسَك بََقيهًة يَ رحجَ  َقَطيَعةَ الظهَفرَيحَن َو َإنح أََردحَت  َها َأَخيَك فَاسح َبَدا َلُه َذَلَك يَ وحماً َما َو َمنح َظنه َبَك  َإنح ُع َإلَي ح

قح ظَنهُه  اً َفَصدَ  َنُه  وَ َخْيح َنَك َو بَ ي ح لَيحَس َلَك ِبٍََخ َمنح َأَضعحَت َحقهُه َو ََل  فََإنههُ ََل ُتَضيَعنه َحقه َأَخيَك اتَ َكاًَل َعَلى َما بَ ي ح
ُلَك  َقىَيُكنح أَهح َلح  َأشح َأُخوَك أَق حَوى َعَلى َقَطيَعَتَك َمنحَك َعَلى َصَلَتَه  َيُكوَننه َق َبَك َو ََل تَ رحَغََبه َفيَمنح َزَهَد َعنحَك َو ََل اْلح

َساَن َو ََل  َتُكوَننه َو ََل  َساَءَة أَق حَوى َمنحَك َعَلى اْلحَحح َُبَنه َعَلى اْلحَ  َعَليحكَ  َيكح
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َعى ِف َمَضرهتََه َو  ظُلحمُ  الر َزحَق رَزحقَاَن  َأنه َو لَيحَس َجزَاُء َمنح َسرهَك َأنح َتُسوَءُه َو اعحَلمح ََي ُبَِنه  نَ فحَعكَ َمنح ظََلَمَك َفَإنهُه َيسح
ََفاَء  َلَح ٌق َيطحلُُبَك فََإنح أَنحَت رَزحٌق َتطحلُُبُه َو رَزح  َاَجَة َو اْلح َا َلَك َمنح  َعنحدَ ََتحتََه أَََتَك َما أَق حَبَح اْلحُُضوَع َعنحَد اْلح الحَغََن َإُنه

َت بََه َمث حَواَك َو  َلحح زَعح َعَلى كُ   َإنح ُدن حَياَك َما َأصح َتَدله  َمالَ  ُكنحَت َجازَعاً َعَلى َما تَ َفلهَت َمنح َيَديحَك فَاجح َلَح َيَصلح َإلَيحَك اسح
َفُعُه الحَعظَُة  َفَإنه َعَلى َما َلَح َيُكنح ِبَا َقدح َكاَن  َباٌه َو ََل َتُكوَننه َمهنح ََل تَ ن ح ُُموَر َأشح َإَذا َِبَلغحَت ِف َإيََلَمَه َفَإنه الحَعاَقَل  َإَله اْلح

َداَب  ُُمومَ  تَ تهَعُظ َإَله َِبلضهرحَب. اطحرَحح َعنحَك َوارََداَت الحبَ َهائََم ََل  وَ يَ تهَعُظ َِبْلح َن الحَيَقَْي َمنح تَ َرَك  اْلح َبَعَزائََم الصهَبحَ َو ُحسح
َد  ََوى  َجارَ الحَقصح ُبُه َو اْلح نح َقرَيٍب َو الحَعَمى َو ُربه بََعيٍد أَق حَرُب مَ  َشرَيكُ َو الصهاَحُب ُمَناَسٌب َو الصهَديُق َمنح َصَدَق َغي ح

قه  َمنح َقرَيٍب أَب حَعُد  رََه َكاَن  َضاقَ بََعيٍد َو الحَغرَيُب َمنح َلَح َيُكنح َلُه َحَبيٌب َمنح تَ َعدهى اْلَح َهُبُه َو َمَن اق حَتَصَر َعَلى َقدح َمذح
َثقُ أَب حَقى َلُه َو  َ اّلِلهَ ُسبحَحانَ  أَوح َنَك َو َبْيح َت بََه َسَبٌب بَ ي ح َلَح يُ َباَلَك فَ ُهَو َعُدوَُّك َقدح َيُكوُن الحَيأحُس  َمنح ُه َو َسَبٍب َأَخذح
َدُه َو َأَصاَب  ُتَصابُ الطهَمُع َهََلكًا لَيحَس ُكلُّ َعوحَرٍة َتظحَهُر َو ََل ُكلُّ فُ رحَصٍة  َكانَ َإدحرَاكًا َإَذا   طََأ الحَبَصُْي َقصح َا َأخح َو ُرِبه

َدُه  َعحَمى ُرشح رَ اْلح َاَهَل الشهره  َأخَ  لحَتُه َو َقَطيَعُة اْلح  َصَلةَ  تَ عحَدلُ  َفَإنهَك َإَذا َشئحَت تَ َعجه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (405)صفحة : ............  http://www.islam4u.com........... مركز االشعاع االسالمي .... :  البالغة هنج

تَ َغْيهَ الزهَماُن َسلح َعَن  السُّلحطَانُ َس ُكلُّ َمنح َرَمى َأَصاَب َإَذا تَ َغْيهَ أََهانَُه لَيح  أَعحَظَمهُ َمنح أََمَن الزهَماَن َخانَُه َو َمنح  الحَعاَقلَ 
َك َأنح َتذحُكَر َمَن الحَكََلَم َما  َعنَ الرهَفيَق قَ بحَل الطهرَيَق َو  اَر َإَيه َاَر قَ بحَل الده ُمضحَحكًا َو َإنح َحَكيحَت َذَلَك َعنح  َيُكونُ اْلح

 َغْيحََك .

 في المرأة  يالرأ
كَ  وَ  ُففح َعَليحَهنه َمنح أَبحَصارََهنه َِبََجاَبَك  َعزحَمُهنه َو ُمَشاَوَرَة النَ َساَء فََإنه َرأحيَ ُهنه َإََل أَفحٍن َو  َإَيه ٍن َو اكح َإََل َوهح

ُهنه  َجاَب أَب حَقى َعَليحَهنه َو لَيحَس  َإَيه َة اْلَح َتَطعحَت  َإنَ  َمنح َإدحَخاَلَك َمنح ََل يُوَثُق بََه َعَليحَهنه َو ِبَََشده  ُخُروُجُهنه فََإنه َشده اسح
ََك َفاف حَعلح َو ََل ُْتَلَ َك  َسَها َفَإنه الحَمرحأََة  الحَمرحأَةَ َأَله يَ عحرَفحَن َغْيح ُد  َرُيحَانَةٌ َمنح أَمحرََها َما َجاَوَز نَ فح َرَمانٍَة َو ََل تَ عح َو لَيحَستح َبَقهح

َسَها َبَكرَ  َك َو الت هَغايُ َر  وَ اَمَتَها نَ فح ََها َو َإَيه َفَع َلَغْيح ُعو الصهَحيَحَة  ِف ََل ُتطحَمعحَها ِف َأنح َتشح ٍَة فََإنه َذَلَك َيدح َغْيحَ َموحَضَع َغْيح
َعلح َلُكلَ  َإنحَساٍن َمنح  السهَقمَ َإََل  َرى َأَله يَ ت ََواَكُلوا ِف َعمَ  َخَدَمكَ َو الحََبَيَئَة َإََل الر ََيَب َو اجح ًَل ََتحُخُذُه بََه فََإنهُه َأحح

َمَتكَ  ُمح َجَناُحَك الهَذي َبَه َتَطُْي  َخدح رَمح َعَشْيََتَك فََإَّنه ُلَك الهَذي َإلَيحَه َتَصُْي َو يَُدَك الهَِت َِبَا َتُصوُل . وَ َو َأكح  َأصح
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 دعاء
تَ وحدَعَ  أَلحُه َخْيحَ الحَقَضاَء َلَك ِف  اّلِلهَ  اسح َخَرَة َو السهََلُم . الحَعاَجَلةَ َديَنَك َو ُدن حَياَك َو اسح ن حَيا َو اْلح َجَلَة َو الدُّ  َو اْلح

 وية :له ) عليه السالم ( إلى معا  كتابمن    و  -32
تَ ُهمح َجيًَل َمَن النهاَس َكَثْيًا َخَدعحتَ ُهمح َبَغيَ َك َو  أَرحَديحتَ  وَ   َِبَمُ ِف َموحَج َِبحَرَك تَ غحَشاُهُم الظُُّلَماُت َو تَ َتََلطَُم  أَلحَقي ح

َقاَِبَمح  َهَتَهمح َو َنَكُصوا َعَلى َأعح َساَِبَمح َإَله َمنح تَ َولهوحا َعَلى أَدحِبَ  وَ الشُّبُ َهاُت َفَجاُزوا َعنح َوجح َمنح  فَاءَ رََهمح َو َعوهُلوا َعَلى َأحح
ُمح فَاَرُقوَك بَ عحَد َمعحرَفََتَك َو  َل الحَبَصائََر فََإَّنه َِبَمح َعَن  َعَدلحتَ َإََل اّلِلهَ َمنح ُمَواَزرََتَك َإذح َْحَلحتَ ُهمح َعَلى الصهعحَب َو  َهَربُواأَهح

َد َفاتهَق اّلِلهَ  َقَطَعٌة َعنحَك َو  َجاَذبَ  ََي ُمَعاوَيَُة ِف نَ فحَسَك َو الحَقصح ن حَيا ُمن ح َخرَةَ الشهيحطَاَن َقَياَدَك َفَإنه الدُّ َقرَيَبٌة َمنحَك َو  اْلح
 السهََلُم .

 له ) عليه السالم ( إلى قثم بن العباس و هو عامله على مكة :  كتابمن    و  -33
 لحَمغحَرَب َكَتَب َإَِله يُ عحَلُمَِن أَنههُ فََإنه َعيحَِن ِبَ  بَ عحدُ  أَمها
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هَ  َل الشهاَم  ُوجَ  يَ َإََل الحَموحَسَم أََُنٌس َمنح أَهح هَ  الحُعمح َاَع الحُكمح ََسح َبحَصاَر الهَذيَن  الحُقُلوَب الصُّمَ  اْلح قه َِبلحَباَطَل َو  يَ لحَبُسونَ اْلح اْلَح
ُلوَق ِف َمعحَصَيَة  َاَلقَ يَُطيُعوَن الحَمخح ََتُوَن  اْلح يَن َو َيشح ن حَيا َدرهَها َِبلدَ  َب حَراَر الحُمتهَقَْي َو َلنح  َعاَجَلَهاَو َُيحَتَلُبوَن الدُّ َِبَجَل اْلح

ْيحَ  َازََم الصهَليَب َو النهاَصَح اللهَبيَب  َعَلىاَمُلُه َو ََل ُُيحَزى َجزَاَء الشهرَ  َإَله َفاَعُلُه َفَأَقمح عَ  َإَله يَ ُفوَز َِبْلَح َما ِف َيَديحَك َقَياَم اْلح
َتَذُر  التهاَبعَ  َك َو َما يُ عح َماَمَه َو َإَيه َو  َفَشًَل عحَماَء َبَطرًا َو ََل َعنحَد الحَبأحَساَء َو ََل َتُكنح َعنحَد الن ه  َمنحهُ َلُسلحطَانََه الحُمَطيَع ْلََ

 السهََلُم .

له ) عليه السالم ( إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توجده من عزله    كتابمن    و  -34
 ثم توفي األشتر في توجهه إلى هناك قبل وصوله إليها : مصر،باألشتر عن  

ََتَ َإََل َعَمَلَك فَ َقدح بَ َلَغَِن َموحَجَدُتَك مَ  بَ عحدُ  أَمها َشح رَيَح اْلح َد َو ََل  وَ نح َتسح َهح َتبحطَاًء َلَك ِف اْلح َإّن َ َلَح أَف حَعلح َذَلَك اسح
دَ  َو َلوح نَ َزعحُت َما ََتحَت يََدَك َمنح  ازحَدََيداً  ُتَك َما ُهَو أَيحَسُر َعَليحَك َمُئونًَة َو أَعحَجُب  ُسلحطَاَنكَ َلَك ِف اْلَح  َإَليحكَ َلَولهي ح

َر   َر َمصح ُتُه أَمح فَ َلَقَد  اّلِلهُ َرُجًَل لََنا ََنَصحًا َو َعَلى َعُدوَ ََن َشَديدًا ََنَقمًا فَ َرَْحَُه  َكانَ وَََليًَة َإنه الرهُجَل الهَذي ُكنحُت َولهي ح
َمُه َو ََلَقى َمَل َأَيه َتكح  اسح
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َوانَهُ َو َْنحُن َعنحُه رَاُضوَن أَوحََلُه اّلِلهُ  َْحَاَمهُ  َك َو امحَض َعَلى  َرضح َحرح َلَعُدوَ  َو َِشَ رح  َبَصْيََتكَ َو َضاَعَف الث هَواَب َلُه فََأصح
َثرَ  َو َْلَرحَب َمنح َحارََبَك َو ادحُع َإَل َسَبيَل رَبَ كَ  َفَك َما َأَهَهَك َو يَُعنحَك َعَلى َما  َأكح َتَعانََة َِبّلِلهَ َيكح َبَك َإنح  يُ نحزَلُ اََلسح

. ُ  َشاَء اّلِله

) عليه السالم ( إلى عبد هللا بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر    لهمن كتاب    و  -35
: 

َر َقَد اف حُتَتَحتح َو َمَُ  بَ عحدُ  أَمها ٍر َرَْحَُه َفَإنه َمصح َهَد َفَعنحَد اّلِلهَ َْنحَتَسُبُه َوَلدًا ََنَصحًا َو  اّلِلهُ مهُد بحُن َأِب َبكح ُتشح َقَد اسح
ناً َداَفعاً َو َقدح ُكنحُت   َعاَمًَل  َو َدَعوحُِتُمح  ق حَعةَ الحوَ النهاَس َعَلى َْلَاَقَه َو أََمرحُِتُمح َبَغَياثََه قَ بحَل  َحثَ ثحتُ َكاَدحاً َو َسيحفاً َقاَطعاً َو رُكح

ُهُم  ءًا َفَمن ح دًا َو بَدح رًا َو َعوح ِت َسر ًا َو َجهح ُهُم الحَقاَعُد   اْلح ُهُم الحُمعحَتلُّ َكاَذًِب َو َمن ح َأُل اّلِلهَ تَ َعاََل َأنح  َخاَذًَل َكارَهًا َو َمن ح َأسح
ُهمح فَ َرجًا َعاَجًَل  نَ فحَسي َعَلى الحَمَنيهَة  تَ وحَطيَِن َعنحَد َلَقاَئي َعُدوَ ي ِف الشهَهاَدَة َو َلوح ََل َطَمَعي  فَ َواّلِلهَ َُيحَعَل ِل َمن ح

بَ بحُت َأَله أَلحَقى َمَع   يَ وحماً َواَحداً َو ََل أَلحَتَقَي َِبَمح أَبَداً . َهُؤََلءَ َْلَحح
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له ) عليه السالم ( إلى أخيه عقيل بن أبي طالب في ذكر جيش أنفذه    كتابمن    و  -36
 و هو جواب كتاب كتبه إليه عقيل :  األعداءإلى بعض  

تُ  َلَمَْي فَ َلمها بَ َلَغُه َذَلَك َِشهَر  َإلَيحهَ  َفَسرهحح َص ََنَدماً فَ َلَحُقوُه بَبَ عحَض الطهرَيَق َو َو َنكَ  َهارِبً َجيحشاً َكَثيفاً َمَن الحُمسح
سُ َقدح َطفهَلَت  َساَعٍة َحَّته َْنَا َجرَيضًا بَ عحَد َما ُأَخَذ َمنحُه  َكَموحَقفَ َلْلحَََيَب َفاق حت َتَ ُلوا َشيحئًا َكََل َو ََل َفَما َكاَن َإَله   الشهمح

َقاَق  ِف َفدَعح َعنحَك قُ رَيحشاً َو تَ رحَكاَضُهمح ِف الضهََلَل َو ََتحَواَْلُمح  َْنَا َفََلحَيً َبََلحٍي َما َو َلَح يَ بحَق َمنحُه َغْيحُ الرهَمقَ  َِبلحُمَخنهقَ  الشَ 
ُمح َقدح َأَجحَُعوا َعَلى  َاَعَهمح َعَلى َحرحَب َرُسوَل اّلِلهَ   َحرحِب َو ََجَاَحُهمح ِف التَ يَه فََإَّنه َفَجَزتح قُ رَيحشاً  قَ بحَلي ) صلى هللا عليه وآله (َكَإَجح

ََوازَي فَ َقدح َقَطُعوا َرَْحَي َو  الحَقَتاَل فََإنه َرأحَيي َقَتاُل  ِف ُسلحطَاَن ابحَن أُمَ ي َو أَمها َما َسأَلحَت َعنحُه َمنح َرأحَيي  َسَلُبوّن َعِنَ  اْلح
َشةً اَس َحوحِل َعزهًة َو ََل تَ َفرُّقُ ُهمح َعِنَ  َكث حَرُة النه  يَزَيُدّن الحُمَحلَ َْي َحَّته أَلحَقى اّلِلهَ ََل  َلَمُه  َوحح َو ََل ََتحَسََبه ابحَن أَبَيَك َو َلوح َأسح

عاً َو ََل ُمَقر اً لَلضهيحَم َواَهناً َو ََل َسَلَس  ُمَتَضر َعاً النهاُس   الز ََمامَ ُمَتَخشَ 
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َر لَلرهاَكَب َو ََل َوَطي لَلحَقائَدَ   َو َلَكنهُه َكَما قَاَل َأُخو َبَِن َسَليٍم . الحُمتَ َقعَ دَ َء الظههح
أَلَيَِن  فََإنح  َمَت َعاٍد َأوح  َعَليه  يََعزُّ  َكيحَف أَنحَت فََإنهَِن َصُبوٌر َعَلى رَيحَب الزهَماَن َصَليبُ   َتسح َأنح تُ َرى ِب َكآبٌَة فَ َيشح

 ُيَساَء َحَبيُب .

 له ) عليه السالم ( إلى معاوية :  كتابمن    و  -37
ََة  اّلِلهَ  َفُسبحَحانَ  ْيح َتَدَعَة َو اْلَح َواَء الحُمب ح َهح ََقاَئَق َو اط َ  الحُمت هبَ َعةَ َما َأَشده ُلُزوَمَك َلَلح َييَع اْلح  َهيَ َراَح الحَوََثَئَق الهَِت َمَع َتضح

ثَاُرَك  ٌة فََأمها َإكح َجاجَ ّلِلَهَ َطلحَبٌة َو َعَلى َعَباَدَه ُحجه َا َنَصرحَت ُعثحَماَن  اْلَح ُر   َحيحثُ َعَلى ُعثحَماَن َو قَ تَ َلَتَه َفَإنهَك َإُنه َكاَن النهصح
ُر َلُه َو   . مُ السهََل َلَك َو َخَذلحَتُه َحيحُث َكاَن النهصح

 له ) عليه السالم ( إلى أهل مصر لما ولى عليهم األشتر:  كتابمن    و  -38
َم الهَذيَن  َعبحدَ  َمنح  َمَنَْي َإََل الحَقوح  ّلِلَهَ َحْيَ  َغَضُبوااّلِلهَ َعَليٍ  أََمَْي الحُمؤح
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َه َفَضَرَب  ُعَصيَ  َوحرُ ِف أَرحَضَه َو ُذَهَب َِبَقَ  ََتَاُح َإلَيحَه  َفََل ُسرَاَدَقُه َعَلى الحََبَ  َو الحَفاَجَر َو الحُمَقيَم َو الظهاَعَن  اْلح َمعحُروٌف ُيسح
مَ مح َعبحدًا َمنح َعَباَد اّلِلهَ ََل يَ َناُم فَ َقدح بَ َعثحُت َإلَيحكُ  بَ عحدُ َو ََل ُمنحَكٌر يُ تَ َناَهى َعنحُه أَمها  َعحَداَء  أَيه وحَف َو ََل يَ نحُكُل َعَن اْلح اْلَح

َاَرَث َأُخو  َعَلىَساَعاَت الرهوحَع َأَشده  َحجٍ الحُفجهاَر َمنح َحرَيَق النهاَر َو ُهَو َماَلُك بحُن اْلح رَُه َفيمَ  َمذح ا َفاَسحَُعوا َلُه َو َأَطيُعوا أَمح
قه   َأنح فََإنح أََمرَُكمح َأنح تَ نحَفُروا فَانحَفُروا َو َإنح َأَمرَُكمح  الضهرَيَبةَ َسيحٌف َمنح ُسُيوَف اّلِلهَ ََل َكَليُل الظَُّبَة َو ََل ََنِب  َفَإنههُ طَاَبَق اْلَح

َدُم َو ََل ُُيحَجُم َو ََل  رُ تَُقيُموا فََأَقيُموا فََإنهُه ََل يُ قح ُم َإَله َعنح أَمحرَي َو َقدح آثَ رحُتُكمح َبَه َعَلى  وَ  يُ َؤخَ  لََنَصيَحَتَه  نَ فحَسيََل يُ َقدَ 
َة َشَكيَمَتَه َعَلى َعُدو َُكمح .  َلُكمح َو َشده

 له ) عليه السالم ( إلى عمرو بن العاص :  كتابمن    و  -39
رٍَئ ظَاَهرٍ  َقدح  فََإنهكَ  ُتوٍك َجَعلحَت َديَنَك تَ َبعاً َلُدن حَيا امح ُهُ  َغيُُّه َمهح ََليَم َِبَلحطََتَه  َسَتح َلَسَه َو ُيَسفَ ُه اْلح َيَشُْي الحَكَرَْي ِبَجح

َلُه ات ََباَع الحَكلحَب لَلضَ رحَغاَم  فَات هبَ عحتَ  َل  يَ ُلوذُ أَثَ رَُه َو طََلبحَت َفضح َتَظُر َما يُ لحَقى َإلَيحَه َمنح َفضح فََأذحَهبحَت  َفرَيَسَتهَ ِبََخالََبَه َو يَ ن ح
 ُدن حَياَك َو آَخرََتَك َو َلوح 
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ق َ  َت َما طََلبحَت فََإنح  َِبْلَح َت أَدحرَكح َياَن أَ  ميَُكَ ِنَ  َأَخذح زَُكَما ِبَا اّلِلهُ َمنحَك َو َمَن ابحَن َأِب ُسفح ُتَماجح مح َقَيا  َقده َو َإنح تُ عحَجَزا َو تَ ب ح
 . السهََلمُ َفَما أََماَمُكَما َشرٌّ َلُكَما َو 

 له ) عليه السالم ( إلى بعض عماله :  كتابمن    و  -40
ٌر َإنح ُكنحَت فَ َعلحَتُه فَ َقدح َأسحَخطحَت  بَ عحدُ  أَمها َزيحَت أََمانَ َتَك َو  رَبهكَ فَ َقدح بَ َلَغَِن َعنحَك أَمح َعَصيحَت َإَماَمَك َو َأخح

َت َما ََتحَت َقَدَميحَك َو َأَكلحَت َما ََتحَت  َجرهدحتَ بَ َلَغَِن أَنهَك  َرحَض َفَأَخذح فَارحَفعح َإَِله َحَساَبَك َو اعحَلمح َأنه  َيَديحكَ اْلح
 َحَساَب النهاَس َو السهََلُم . َمنح َحَساَب اّلِلهَ أَعحَظُم 

 له ) عليه السالم ( إلى بعض عماله :  كتابمن    و  -41
ُتَك ِف أََماَنَِت َو َجَعلحُتَك َشَعارَي َو  بَ عحدُ  أَمها رَكح َثَق َمنحَك ِف  َبطَاَنَِت َفَإّن َ ُكنحُت َأشح َلي َأوح َو َلَح َيُكنح َرُجٌل َمنح أَهح

َمَ  َلُمَواَساِت نَ فحَسي  ا َرأَيحَت َو ُمَواَزَرِت َو أََداَء اْلح  َعَلى ابحَن َعمَ كَ  الزهَمانَ انََة َإَِله فَ َلمه
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ُمه  َقدح َخزََيتح وَ  النهاسَ َكَلَب َو الحَعُدوه َقدح َحَرَب َو أََمانََة   َقدح  َر  ََلبحنَ َة َقدح فَ َنَكتح َو َشَغَرتح قَ َلبحَت َهَذَه اْلح َك َظهح َعمَ 
َائََنَْي َفََل ابحَن  َخَذلحَتهُ الحَمَجنَ  فَ َفاَرق حَتُه َمَع الحُمَفارََقَْي َو  َتُه َمَع اْلح َاَذَلَْي َو ُخن ح ََمانََة أَدهيحَت  َعمَ كَ َمَع اْلح آَسيحَت َو ََل اْلح

َهاَدَك َو َكأَنهَك َلَح َتُكنح َعَلى بَ يَ َنٍة َمنح رَبَ َك َو   تُرَيدُ ّلِلهَ َو َكأَنهَك َلَح َتُكَن ا ُمهَة َعنح  َكأَنهكَ َِبَ َا ُكنحَت َتَكيُد َهَذَه اْلح َإُنه
ُة ِف َخَيانََة  َغرهَِتُمح ُدن حَياُهمح َو تَ نحَوي  َكنَ تحَك الشَ ده ُمهةَ َعنح فَ يحَئَهمح فَ َلمها أَمح رَ  اْلح َت َأسح َتَطفح عحَت الحَكرهَة َو َعاَجلحَت الحَوث حَبَة َو اخح

َواَْلَُم الحَمُصونََة َْلَرَاَمَلَهمح َو  َقَدرحتَ َما  ََزلَ  َداَمَيَة الحَمعحَزى الحَكَسْيََة  أَي حَتاَمَهمُ َعَليحَه َمنح أَمح ئحَب اْلح َتطَاَف الذَ  َإََل  َفَحَملحَتهُ اخح
رَ  َجاَز َرَحيَب الصهدح َلَه َغْيحَ ُمَتَأُث ٍَ  اْلَح َلَك تُ َراَثَك  َمنح َِبَمح َذَه َكأَنهَك ََل أََِب َلَغْيحََك َحَدرحَت َإََل أَهح َك  َمنح َأخح أَبَيَك َو أُمَ 

َمُن َِبلحَمَعاَد َأ َو  َساَب أَي َُّها الحَمعحُدوُد َكاَن َعنحَدَنَ  َماَفُسبحَحاَن اّلِلهَ َأ َما تُ ؤح َلحَباَب َكيحَف  أُوِل  َمنح ََّتَاُف َنَقاَش اْلَح اْلح
َماَء َو تَ نحَكُح  أَنهكَ ُتَسيُغ َشرَاًِب َو َطَعامًا َو أَنحَت تَ عحَلُم  َتاُع اْلحَ َرُب َحرَامًا َو تَ ب ح َواَل  النَ َساءَ ََتحُكُل َحرَامًا َو َتشح َمنح أَمح
َمَنَْي َو  َواَل َو  الحُمَجاَهَدينَ الحيَ َتاَمى َو الحَمَساَكَْي َو الحُمؤح َمح ُ َعَليحَهمح َهَذَه اْلح َرزَ الهَذيَن أَفَاَء اّلِله َِبَمح َهَذَه الحَبََلَد فَاتهَق اّلِلهَ  َأحح

َكَنَِن اّلِلهُ  الحَقوحمَ َو ارحُددح َإََل َهُؤََلَء  َعلح ُُثه أَمح َواَْلُمح َفَإنهَك َإنح َلَح تَ فح رَبَ نهَك َبَسيحَفي َْلُعحَذَرنه َإََل اّلِلهَ َفي َمنحكَ أَمح َك َو َْلَضح
 َضَربحُت َبَه َأَحداً َإَله َدَخلَ  َماالهَذي 
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َسَن َو  النهارَ  َ َو َو اّلِلهَ َلوح َأنه اْلَح َو ََل َظَفرَا َمِنَ  ِبَََراَدٍة  َهَواَدةٌ الهَذي فَ َعلحَت َما َكاَنتح َْلَُما َعنحَدي فَ َعََل َمثحَل  اْلحَُسْيح
ُهَما َو  قه َمن ح َواْلََ  الحَعاَلَمْيَ الحَباَطَل َعنح َمظحَلَمَتَهَما َو أُقحَسُم َِبّلِلهَ َربَ   أُزَيحَ َحَّته آُخَذ اْلَح َتُه َمنح أَمح مح َما َيُسرُّّن َأنه َما َأَخذح

الحَمَدى َو ُدَفنحَت ََتحَت الث هَرى َو ُعَرَضتح َعَليحَك  بَ َلغحتَ أَت حرُُكُه َمْيَاًَث َلَمنح بَ عحَدي َفَضحَ  ُرَويحدًا َفَكأَنهَك َقدح  ِل َحََلٌل 
َرَة َو يَ َتَمَنه  َِبلحَمَحل َ أَعحَماُلَك  سح َعَة َو َلَت َحَْي َمناٍص .فَ  الحُمَضيَ عُ الهَذي ي َُناَدي الظهاَلُ َفيَه َِبْلَح  يَه الرهجح

له ) عليه السالم ( إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي و كان عامله على    كتابمن    و  -42
 و استعمل نعمان بن عجالن الزهرقي مكانه : فعزله،البحرين، 
ََلَن الزَُّرَقيه عَ  بَ عحدُ  أَمها رَيحنَ َلى َفَإّن َ َقدح َولهيحُت الن ُّعحَماَن بحَن َعجح َو نَ َزعحُت يََدَك َبََل َذمٍ  َلَك َو ََل تَ ثحرَيٍب  الحَبحح

ََمانََة َفَأقحَبلح َغْيحَ  فَ َلَقدح َعَليحَك  َسنحَت الحوَََليََة َو أَدهيحَت اْلح  الحَمَسْيَ َو ََل َمُلوٍم َو ََل ُمت هَهٍم َو ََل َمأحثُوٍم فَ َلَقدح أََردحُت  ظََنْيٍ َأحح
َهَد َمَعي َإََل ظََلَمةَ  بَ بحُت َأنح َتشح َل الشهاَم َو َأحح َتظحَهُر بََه َعَلى َجَهاَد الحَعُدوَ  َو َإقَاَمَة  فََإنهكَ  أَهح يَن َإنح  َعُمودَ َمهنح َأسح الدَ 
. ُ  َشاَء اّلِله

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (415)ة : صفح............  http://www.islam4u.com........... مركز االشعاع االسالمي .... :  البالغة هنج

له ) عليه السالم ( إلى مصق لة بن هبيرة الشيباني و هو عامله على    كتابمن    و  -43
 أردشير خ رة :

ٌر َإنح ُكنحَت فَ َعلحَتُه فَ َقدح َأسحَخطحَت َإَْلََك َو َعَصيحَت  َعنحكَ  بَ َلَغَِن  َسُم ِفَح  َإَماَمكَ أَمح َلَمَْي الهَذي أَنهَك تَ قح َء الحُمسح
َبهَة َو بَ َرَأ النهَسَمَة  أَعحرَابَ ُخُيوُْلُمح َو أُرَيَقتح َعَليحَه َدَماُؤُهمح َفيَمَن اعحَتاَمَك َمنح  وَ َماُحُهمح َحازَتحُه رَ  قَ وحَمَك فَ َوالهَذي فَ َلَق اْلح

َق َفََل  َميَزاَنً َذَلَك َحق ًا لََتَجَدنه َلَك َعَليه َهَواًَن َو لََتَخفهنه َعنحَدي  َكانَ لََئنح   َلحح ُدن حَياَك ِبَحح َتَهنح َِبَقَ  َربَ َك َو ََل ُتصح َتسح
َسرَيَن أَعحَماًَل َأََل َو َإنه َحقه َمنح  َديَنكَ  َخح َمَة َهَذا الحَفيح  َقبَ َلكَ فَ َتُكوَن َمَن اْلح َلَمَْي ِف َقسح َء َسَواٌء َو َقبَ َلَنا َمَن الحُمسح
ُدُرو  يَرَُدونَ   َن َعنحُه .َعنحَدي َعَليحَه َو َيصح

له ) عليه السالم ( إلى زياد ابن أبيه و قد بلغه أن معاوية كتب إليه    كتابمن    و  -44
 باستلحاقه :  خديعتهيريد  

َتزَلُّ لُبهَك َو  َقدح  وَ  َتَفلُّ َعَرفحُت َأنه ُمَعاوَيََة َكَتَب َإلَيحَك َيسح َا ُهَو الشهيحطَاُن ََيح  َيسح َذرحُه فََإُنه  ِت الحَمرحءَ َغرحَبَك َفاحح
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َ يََديحَه َو َمنح َخلحَفَه َو َعنح مَيَيَنَه  َمنح  َتَلَب َغرهتَُه َو َقدح َكاَن  وَ َبْيح َلَتُه َو َيسح َتَحَم َغفح َياَن ِف َزَمَن  َمنح َعنح َِشَاَلَه لَيَ قح َأِب ُسفح
طهاَب فَ لحَتٌة َمنح َحَديَث  َتَحقُّ َِبَا َإرحٌث َو  ََل َو نَ زحَغٌة َمنح نَ َزَغاَت الشهيحطَاَن ََل يَ ث حُبُت َِبَا َنَسٌب َو  الن هفحسَ ُعَمَر بحَن اْلَح ُيسح

َط الحُمَذبحذَ  وَ الحُمتَ َعلَ ُق َِبَا َكالحَواَغَل الحُمَدفهَع   َب .الن هوح
ا َسَه َحَّته ادهَعاُه ُمَعاَويَُة . تَ َزلح زَََيٌد الحَكَتاَب َقاَل : َشَهَد َِبَا َو َربَ  الحَكعحَبَة ، َو َلَح  قَ َرأَ  فَ َلمه  ِف نَ فح

يهجم على الشرب ليشرب معهم و ليس منهم فال يزال مدفعا ماجزا و  الذيالواغل هو  ) عليه السالم (الرضي : قوله  قال 
 استعجل سريه . وما يناط برحل الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك فهو أبدا يتقلقل إذا حث ظهره  هونوط الذبذب ال

له ) عليه السالم ( إلى عثمان بن حنيف األنصاري و كان عامله على    كتابمن    و  -45
 أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها، فمضى إليها قوله :  بلغهالبصرة و قد  

َل  بَ عحدُ  اأَمه  َيَة أَهح َرةَ ََي ابحَن ُحن َيحٍف فَ َقدح بَ َلَغَِن َأنه َرُجًَل َمنح َفت ح َتطَاُب  الحَبصح َها ُتسح َرعحَت َإلَي ح َدَعاَك َإََل َمأحُدبٍَة فََأسح
َلحَوانُ َلَك  َفاُن َو َما ظَن َنحُت أَنهَك َتَُيُب  اْلح َقُل َإلَيحَك اْلَح ٍم  َإََل َو تُ ن ح ُعوٌّ َفانحظُرح َطَعاَم قَ وح َما  َإََل َعائَُلُهمح ََمحُفوٌّ َو َغَني ُُّهمح َمدح

َضُمهُ   تَ قح
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تَ َبَه َعَليحَك َعلحُمُه  َمنح  َمأحُموٍم َإَماماً  َلُكل َ أَي حَقنحَت َبَطيَب ُوُجوَهَه فَ َنلح َمنحُه َأََل َو َإنه َو َما  فَالحَفظحهُ َهَذا الحَمقحَضَم َفَما اشح
َتَضي َتَدي بََه َو َيسح رَيحَه َو َمنح  َأََل ُء بَُنوَر َعلحَمَه يَ قح تَ َفى َمنح ُدن حَياُه َبَطمح َبُقرحَصيحَه َأََل َو إَنهُكمح ََل  طُعحَمهَ َو َإنه َإَماَمُكمح َقَد اكح

َدُروَن َعَلى َذَلَك َو َلَكنح ت َ  َتَهاٍد َو َعفهٍة َو َسَداٍد فَ َواّلِلهَ َما   أََعيُنوّن قح اً َو ََل ادهَخرحُت َمنح  َكنَ زحتُ َبَورٍَع َو اجح َمنح ُدن حَياُكمح َتَبح
رًا َو ََل ُحزحُت َمنح أَرحَضَها وَ َغَنائََمَها َوفحرًا  ًا  ََل أَعحَددحُت لََباِل ثَ وحِب َطمح ُت َمنحُه َإَله َكُقوَت أَََتٍن َدَبَرٍة َو  وَ َشَبح ََل َأَخذح
َصٍة َمَقَرٍة بَ َلى َكاَنتح ِف أَيحَديَنا َفَدٌك  أَوحَهىْلَََي ِف َعيحَِن  َها   َمنح َو أَوحَهُن َمنح َعفح ُكلَ  َما َأظَلهتحُه السهَماُء َفَشحهتح َعَلي ح
ٍم َو  َها  َسَختح نُ ُفوُس قَ وح َكُم اّلِلهُ َو َما َعن ح َنعُ نُ ُفوُس قَ وحٍم آَخرَيَن َو نَعحَم اْلَح َا ِف  َأصح َبَفَدٍك َو َغْيحَ َفَدٍك َو الن هفحُس َمظَاَّنُّ

َقَطعُ َغٍد َجَدٌث  رٌَة َلوح  تَ ن ح َباُرَها َو ُحفح َحَتَها َو أَوحَسَعتح يََدا حَ  زَيدَ ِف ظُلحَمَتَه آََثُرَها َو َتَغيُب َأخح َغَطَها ِف ُفسح اَفرََها َْلَضح
َجُر َو  َا َهَي نَ فحَسي  الحَمَدرُ اْلَح َاُب الحُمََتَاَكُم َو َإُنه ََبَ َو  أَُروُضَهاَو َسده فُ َرَجَها الَتُّ َكح َوحَف اْلح َوى لََتأحِتَ آَمَنًة يَ وحَم اْلح َِبلت هقح

َتَديحتُ  تَ ث حُبتَ   ُمَصفهى َهَذا َإََل الطهرَيَق  َعَلى َجَواَنَب الحَمزحَلَق َو َلوح َشئحُت ََلهح
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َح َو َنَساَئَج َهَذا  الحَعَسلَ  َهاَت َأنح يَ غحَلَبَِن َهَواَي َو يَ ُقوَدّن  الحَقز َ َو لَُباَب َهَذا الحَقمح َطحَعَمَة  َإََل  َجَشَعي َو َلَكنح َهي ح ََّتَْيَُّ اْلح
َجاَز أَوح الحَيَماَمَة َمنح  َبَع َأوح أَبَيَت  ََل َو َلَعله َِبْلَح َد َلُه َِبلشَ  َو َحوحِل بُُطوٌن َغرحَثى َو  َمبحطَاَنً َطَمَع َلُه ِف الحُقرحَص َو ََل َعهح

َباٌد َحرهى َأوح َأُكوَن َكَما   :الحَقاَئُل  قَالَ َأكح
ُبَك َداًء َأنح تََبيَت  وَ  َباٌد َتََنُّ َإََل الحَقد َ  بََبطحَنةٍ َحسح  * َو َحوحَلَك َأكح

َمَنَْي َو ََل  أَق حَنعُ  أَ  َوًة َْلُمح ِف  ُأَشارَُكُهمح َمنح نَ فحَسي ِبََنح يُ َقاَل َهَذا أََمُْي الحُمؤح َر أَوح َأُكوَن ُأسح هح  ُجُشوَبةَ ِف َمَكارََه الده
ُل الطهيَ َباَت  الحَعيحشَ  َغَلَِن َأكح ُمَهاالحَمرحبُوطََة َهَُّها َعَلُفَها َأَو الحُمرحَسَلَة ُشُغُلَها  َكالحَبَهيَمةَ  َفَما ُخَلقحُت لََيشح ََتَُش َمنح  تَ َقمُّ َتكح

َطرَيَق الحَمَتاَهَة َو َكَأّن َ  أَعحَتَسفَ ره َحبحَل الضهََلَلَة َأوح ُسًدى َأوح ُأَهحََل َعابَثاً َأوح َأجُ  أُت حَركَ أَعحََلَفَها َو تَ لحُهو َعمها يُ َراُد َِبَا أَوح 
َق حرَاَن  َهَذاَبَقائََلُكمح يَ ُقوُل َإَذا َكاَن  َعاَن َأََل َو َإنه  وَ ُقوُت ابحَن َأِب طَاَلٍب فَ َقدح قَ َعَد َبَه الضهعحُف َعنح َقَتاَل اْلح ُمَناَزَلَة الشُّجح

َلُب الشهَجَرَة الحََب َ  َضَرَة أََرقُّ ُجُلودًا َو النهابََتاَت  ُعوداً يهَة َأصح يَةَ َو الرهَواَتَع اْلَح أَق حَوى َوُقودًا َو أَبحطَُأ ُْخُوداً. َو َأََن َمنح  الحَعذح
رَاَع َمَن الحَعُضَد َو اّلِلهَ َلوح   اّلِلهَ َرُسوَل  َها َو َلوح الحَعرَ  َتظَاَهَرتَ َكالضهوحَء َمَن الضهوحَء َو الذَ  ُب َعَلى َقَتاِل َلَما َولهيحُت َعن ح

َكَنَت  َهُد  الحُفَرصُ أَمح َها َو َسَأجح  َمنح رََقاَِبَا َلَساَرعحُت َإلَي ح
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َرحَض  ِف  َر اْلح َص َأنح أَُطهَ  َ  الحَمعحُكوسَ َمنح َهَذا الشهخح َم الحَمرحُكوَس َحَّته ََّتحرَُج الحَمَدرَُة َمنح َبْيح سح َصيَد . َحب َ َو اْلَح  اْلَح
ر ه  : م ن   و   ا ال ك ت اب  ، و  ه و  آخ   ه ذ 

ُلَك َعَلى َغارََبَك َقَد انحَسَللحُت َمنح َُمَالََبَك  َعِنَ   َإلَيحكَ  َهاَب  وَ ََي ُدن حَيا َفَحب ح ت َنَ بحُت الذه أَف حَلتُّ َمنح َحَبائََلَك َو اجح
َُمُم الهَذيَن  الحُقُرونُ ِف َمَداَحَضَك أَيحَن  َبَزَخارََفَك فَ َها ُهمح َرَهاَئُن الحُقُبوَر َو َمَضاَمُْي  فَ تَ نحَتَهمح الهَذيَن َغَررحِتََمح ِبََداَعَبَك أَيحَن اْلح

ي اً َو اّلِلهَ َلوح ُكنحتَ  اللُُّحودَ  تُ  َشخحصاً َمرحئَي اً َو قَالَباً َحسَ  ََماّن َ َو  َْلََقمح أَلحَقيحَتَهمح  أَُممٍ َعَليحَك ُحُدوَد اّلِلهَ ِف َعَباٍد َغَررحِتََمح َِبْلح
َتَهمح َإََل الت هَلَف  َلمح َهاَت أَوحَردحِتََمح َمَوارََد الحَبََلَء َإذح ََل َورحدَ  وَ ِف الحَمَهاَوي َو ُمُلوٍك َأسح َضَك  َمنح  َو ََل َصَدَر َهي ح َوَطَئ َدحح

ن حَيا  ُمَناُخهُ َحَبائََلَك ُوفَ َق َو السهاَلُ َمنحَك ََل يُ َباِل َإنح َضاَق َبَه  َعنح َزَلَق َو َمنح رََكَب ْلََُجَك َغرََق َو َمَن ازحَوره  َو الدُّ
ٍم َحاَن انحَسََلُخُه اعحُزِب َعِنَ   َلُس َلَك  َواّلِلهَ ف َ َعنحَدُه َكيَ وح َتَذل َيَِن َو ََل َأسح تَ ثحَِن  فَ تَ ُقوَديَِن ََل أََذلُّ َلَك فَ َتسح َو اْيحُ اّلِلهَ مَيَيناً َأسح

َنُع ِبَ  َعَليحهَ نَ فحَسي رَََيَضًة ِتََشُّ َمَعَها َإََل الحُقرحَص َإَذا َقَدرحُت  َْلَُروَضنه َفيَها ِبََشيَئَة اّلِلهَ  لحَملحَح َمأحُدومًا َو َمطحُعومًا َو تَ قح
َلَِت   َ َْلََدَعنه ُمقح  َماٍء  َكَعْيح
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رََغًة ُدُموَعَها أَ َْتحَتَلُئ  َنَضبَ  تَ فح َبَها َمنح رَعحَيَها فَ َتَبحُ  السهاَئَمةُ َمَعينُ َها ُمسح َبُع الرهبَيَضُة َمنح ُعشح َو ََيحُكُل َعَليٌّ  َفََتحَبضَ َك َو َتشح
ُنُه  َجَع قَ رهتح َإذًا َعي ح َاَمَلَة  َإَذاَمنح زَاَدَه فَ ي َهح َنَْي الحُمَتطَاَوَلَة َِبلحَبَهيَمَة اْلح ٍس  وَ اق حَتَدى بَ عحَد السَ  السهاَئَمَة الحَمرحَعيهَة ُطوََب لَنَ فح

َا فَ رحَضَها  أَدهتح  َضَها َحَّته  وَ َإََل َرِبَ  َسَها َو َهَجَرتح ِف اللهيحَل ُغمح َها افحََتََشتح  َإَذاَعرََكتح ِبَنحَبَها بُ ؤح َغَلَب الحَكَرى َعَلي ح
َهَر ُعُيوََّنُمح َخوحُف َمَعاَدَهمح َو ََتَاَفتح َعنح  ِف أَرحَضَها َو تَ َوسهَدتح َكفهَها  َر  اَجَعَهمح َمضَ َمعحَشٍر َأسح ُجُنوُِبُمح َو ََهحَهَمتح َبذَكح

َتغحَفارََهمح ُذنُوُِبُمح أُولَئَك َحزحُب اّلِلهَ َأَل  تَ َقشهَعتح َرِبَ َمح َشَفاُهُهمح َو  َلُحوَن فَاتهَق اّلِلهَ ََي ابحَن  َإنه َبطُوَل اسح َحزحَب اّلِلهَ ُهُم الحُمفح
ُففح ُحن َيحٍف َو   وَن َمَن النهاَر َخََلُصَك .أَق حَراُصَك لََيكُ  لحَتكح

 له ) عليه السالم ( إلى بعض عماله :  كتابمن    و  -46
يَن َو أَقحَمُع  بَ عحدُ  أَمها َتظحَهُر بََه َعَلى َإقَاَمَة الدَ  َثَيَم َو َأُسدُّ بََه َْلَاَة الث هغحَر الحَمُخوَف  بَهَ فََإنهَك َمهنح َأسح ََنحَوَة اْلح

َتَعنح  َة َبَضغحٍث َمَن َِبّلِلهَ  فَاسح َلَط الشَ ده  اللَ ْيَ  َعَلى َما َأَهَهَك َو اخح
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ةَ ارحُفقح َما َكاَن الر َفحُق أَرحَفَق َو اعحَتزَمح  وَ  َفضح َحَْي ََل تُ غحَِن عَ  َِبلشَ ده ُة َو اخح َجَناَحَك َو ابحُسطح َْلُمح  لَلرهَعيهةَ نحَك َإَله الشَ ده
َهَك َو أََلنح َْلُمح َجانََبَك  َشاَرَة َو  وَ َوجح ظََة َو النهظحَرَة َو اْلحَ نَ ُهمح ِف اللهحح َحَّته ََل َيطحَمَع الحُعَظَماُء ِف َحيحَفَك  التهَحيهةَ آَس بَ ي ح

َلَك َو السهََلُم . الضَُّعَفاءُ َو ََل يَ يحَأَس   َمنح َعدح

له ) عليه السالم ( للحسن و الحسين ) عليهما السالم ( لما ضربه ابن ملجم    وصيةمن    و  -47
 :  هللالعنه  

ن حَيا َو َإنح بَ َغتحُكَما َو ََل  بَتَ قحَوى أُوَصيُكَما قَ  ٍء َمن ح َعَلى َشيح  ََتحَسَفااّلِلهَ َو َأَله تَ بحَغَيا الدُّ َها ُزَوَي َعنحُكَما َو ُقوََل َِبْلَح
مًا َو لَلحَمظحُلوَم َعوحًَن  اعحَمََل َو  َر َو ُكوََن لَلظهاَلََ َخصح َجح َوى  أُوَصيُكَماَلَلح َلي َو َمنح بَ َلَغُه َكَتاِب بَتَ قح يَع َوَلَدي َو أَهح َو َجََ
رَُكمح َو َصََلَح َذاَت بَ يحَنُكمح فَ  اّلِلهَ  َ أَفحَضُل َمنح َعامهَة  ) صلى هللا عليه وآله ( َجدهُكَماَإّن َ َسََعحُت َو َنظحَم أَمح يَ ُقوُل َصََلُح َذاَت الحَبْيح

َي حَتاَم َفََل تَُغبُّوا أَف حَواَهُهمح َو  وَ الصهََلَة  َ اّلِلهَ ِف اْلح َياَم اّلِله َرَتُكمح  ََل الصَ   َيَضيُعوا َِبَضح
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ُمح َوَصيهُة  وَ  َبُقُكمح  اّلِلهَ َما زَاَل يُوَصي َِبَمح َحَّته ظَن َنها أَنهُه َسيُ َور َثُ ُهمح َو  نََبيَ ُكمح اّلِلهَ اّلِلهَ ِف َجْيَاَنُكمح فََإَّنه  اّلِلهَ ِف الحُقرحآَن ََل َيسح
َا َعُموُد َديَنُكمح َو اّلِلهَ اّلِلهَ  اّلِلهَ َِبلحَعَمَل َبَه َغْيحُُكمح َو  بَ يحَت رَبَ ُكمح ََل َُّتَلُّوُه َما َبَقيُتمح َفَإنهُه َإنح تُرََك َلَح  ِف اّلِلهَ ِف الصهََلَة َفَإَّنه

َواَلُكمح َو أَن ح  تُ َناظَُروا َهاَد َِبَمح ُكمح َو  الت هَباُذلَ أَلحَسَنَتُكمح ِف َسَبيَل اّلِلهَ َو َعَليحُكمح َِبلت هَواُصَل َو  وَ ُفَسُكمح َو اّلِلهَ اّلِلهَ ِف اْلَح َو َإَيه
رَ التهَدابُ َر َو الت هَقاُطَع ََل َتَتحُُكوا  َمح َي َعَن الحُمنحَكَر فَ يُ َوَله َعَليحُكمح  اْلح ُعو  َشرَارُُكمح َِبلحَمعحُروَف َو الن ههح َتَجاُب ُُثه َتدح َن َفََل ُيسح

 َلُكمح .
َلَمْيَ : ََي َبَِن َعبحَد الحُمطهَلَب ََل أُلحَفي َنهُكمح ََّتُوُضوَن َدَماَء  قَالَ  ُُثه  َمَنَْي َأََل ََل  الحُمسح َخوحضًا تَ ُقوُلوَن قَُتَل أََمُْي الحُمؤح

تُ ُلنه  رَبُوُه َضرحبًَة َبَضرحبٍَة َو ََل ُْتَثَ ُلوا َِبلرهُجَل َفَإّن َ  َهَذهَ بََتَه ِب َإَله قَاتََلي انحظُُروا َإَذا َأََن َمتُّ َمنح َضرح  تَ قح َرُسوَل  َسََعحتُ فَاضح
ُكمح َو  ) صلى هللا عليه وآله (اّلِلهَ   َو َلوح َِبلحَكلحَب الحَعُقوَر . الحُمث حَلةَ يَ ُقوُل َإَيه
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 له ) عليه السالم ( إلى معاوية :  كتابمن    و  -48
ُت أَنهَك َغْيحُ  يُ بحَدََينَ َو الزُّوَر يُوتََغاَن الحَمرحَء ِف َديَنَه َو ُدن حَياُه َو  الحبَ غحيَ  فََإنه  رَ َخَلَلُه َعنحَد َمنح يََعيُبُه َو َقدح َعَلمح  كٍ ُمدح

قَ   راً َبَغْيحَ اْلَح َذرح يَ وحمًا يَ غحَتَبُط َفيَه  فَ َتأَلهوحاَما ُقَضَي فَ َواتُُه َو َقدح رَاَم أَق حَواٌم أَمح َذَِبُمح َفاحح َأْححََد َعاَقَبَة َعَمَلَه  َمنح َعَلى اّلِلهَ فََأكح
َكَن الشهيحطَاَن َمنح  َم الحُقرحآَن َو  فَ َلمح ُُيَاَذبحهُ  َقَياَدهَ َو يَ نحَدُم َمنح أَمح تَ َنا َإََل ُحكح َك  َلسحتَ َو َقدح َدَعوح َنا َإَيه َلَه َو َلسح َمنح أَهح

َنا  َنا َو َلَكنها َأَجب ح َمَه َو السهََلُم . الحُقرحآنَ َأَجب ح  ِف ُحكح

 له ) عليه السالم ( إلى معاوية أيضا :  كتابمن    و  -49
َغَلةٌ  بَ عحدُ  أَمها ن حَيا َمشح ََها َو َلَح ُيَصبح َصاَحبُ َها  َفَإنه الدُّ َهاَعنح َغْيح َها َو َْلَجاً َِبَا  َمن ح َشيحئاً َإَله فَ َتَحتح َلُه َحرحصاً َعَلي ح

تَ غحَِنَ َو َلنح  َها َو  َيسح ُلغحُه َمن ح ا َلَح يَ ب ح  اعحَتََبحتَ َرَم َو َلَو َورَاَء َذَلَك َفرَاُق َما ََجََع َو نَ قحُض َما أَب ح  َمنح َصاَحبُ َها ِبَا ََنَل َفيَها َعمه
 ِبَا َمَضى َحَفظحَت َما بََقَي َو السهََلُم .
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 له ) عليه السالم ( إلى أمرائه على الجيش :  كتابمن    و  -50
َمَنَْي َإََل اّلِلهَ َعلَ  َعبحدَ  َمنح  َهُ الحَمَساَلَح أَمها بَ عحُد َفَإنه َحق اً َعَلى الحَواِل َأَله  َأصحَحابَ يَ  بحَن َأِب طَاَلٍب أََمَْي الحُمؤح  يُ َغْيَ 

ٌل ََنَلُه َو ََل َطوحٌل ُخصه َبَه َو َأنح  ُ َلُه َمنح نََعَمَه ُدن ُ  يَزَيَدهُ َعَلى َرَعيهَتَه َفضح َواَنَه  َعطحفاً و اً َمنح َعَباَدَه َو َما َقَسَم اّلِله َعَلى َإخح
َتَجَز  مٍ َسر اً َإَله ِف َحرحٍب َو ََل َأطحَوَي ُدوَنُكمح أَمحراً َإَله ِف  ُدوَنُكمح َأََل َو َإنه َلُكمح َعنحَدي َأَله َأحح َر َلُكمح َحق اً  ُحكح َو ََل أَُؤخَ 

َطَعهَ َعنح ََمَلَ َه َو ََل أََقَف َبَه ُدوَن  قَ  َسَواًء فََإَذا فَ َعلحُت  َمقح َوَجَبتح ّلِلَهَ َعَليحُكُم النَ عحَمُة َو  َذَلكَ َو َأنح َتُكونُوا َعنحَدي ِف اْلَح
قَ  فََإنح أَن حُتمح َلَح َإََل اْلحَ  الحَغَمرَاتَ تَ نحُكُصوا َعنح َدعحَوٍة َو ََل تُ َفر َطُوا ِف َصََلٍح َو َأنح ََّتُوُضوا  َأَله ِل َعَليحُكُم الطهاَعُة َو 

َتَقيُموا ِل َعَلى َذَلَك  َوَن َعَليه َمهَن اعحَوجه َمنحُكمح ُُثه أُعحَظُم  َلَح َتسح َصًة  َلهُ َيُكنح َأَحٌد أَهح ُد َعنحَدي َفيَها ُرخح الحُعُقوبََة َو ََل ُيََ
ُ بََه َو أَعحطُوُهمح َمنح أَن حُفَسكُ  أَُمرَاَئُكمح َفُخُذوا َهَذا َمنح  َلُح اّلِله رَُكمح مح َما ُيصح  َو السهََلُم . أَمح
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 له ) عليه السالم ( إلى عماله على الخراج :  كتابمن    و  -51
َرَاَج أَمها اّلِلهَ َعَليٍ  أََمَْي الحمُ  َعبحدَ  َمنح  َحاَب اْلح َمَنَْي َإََل َأصح مح  بَ عحدُ ؤح َفَإنه َمنح َلَح َُيحَذرح َما ُهَو َصائٌَر َإلَيحَه َلَح يُ َقدَ 

َسهَ  ُتمح بََه َيَسٌْي َو  لَنَ فح َو  الحبَ غحيَ  َعنحُه َمَن اّلِلهُ  ََّنَىثَ َوابَُه َكَثٌْي َو َلوح َلَح َيُكنح َفيَما  َأنه َما ُُيحرَُزَها َو اعحَلُموا َأنه َما ُكلَ فح
َتَنابََه َما  َواَن َعَقاٌب َُيَاُف َلَكاَن ِف ثَ َواَب اجح َر ِف تَ رحَك طََلَبَه َفأَنحَصُفوا النهاَس َمنح أَن حُفَسُكمح َو  ََل الحُعدح  اصحَبُواُعذح

ُمهةَ َْلََواَئَجَهمح فََإنهُكمح ُخزهاُن الرهَعيهَة َو وَُكََلُء  َة َو ََل َُتحَشُموا َأَحداً َعنح َحاَجَتَه وَ  اْلح ََئمه ََل ََتحَبُسوُه َعنح طََلَبَتَه  وَ  ُسَفرَاُء اْلح
ََراَج   َوةَ َو ََل تََبيُعنه لَلنهاَس ِف اْلح َها َو ََل  َكسح رَبُنه َأَحداً  َعبحداً َشَتاٍء َو ََل َصيحٍف َو ََل َدابهًة يَ عحَتَمُلوَن َعَلي ح َسوحطاً  َو ََل َتضح

َل  فَ َرساً َأَحٍد َمَن النهاَس ُمَصلٍ  َو ََل ُمَعاَهٍد َإَله َأنح َتََُدوا  َمالَ َلَمَكاَن َدرحَهٍم َو ََل َْتَسُّنه  أَوح َسََلحاً يُ عحَدى بََه َعَلى أَهح
ََلَم فََإنهُه ََل  َبَغياْلحَسح َلَم َأنح يَدََع َذَلَك ِف أَيحَدي أَعحَداءَ  يَ ن ح ََلَم لَلحُمسح َخُروا أَن حُفَسُكمح  فَ َيُكونَ  اْلحَسح َشوحَكًة َعَليحَه َو ََل َتده

ُنحدَ َنَصيَحًة َو ََل  َن َسْيٍَة َو ََل الرهَعيهَة َمُعونًَة َو ََل َديَن اّلِلهَ  اْلح ت َوحَجَب َعَليحُكمح فََإنه  قُ وهةً ُحسح َو أَب حُلوا ِف َسَبيَل اّلِلهَ َما اسح
 انَُه َقَد اصحطََنَع َعنحَدَنَ ُسبححَ  اّلِلهَ 
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َدََن َو َأنح  وَ  ُكَرُه َِبُهح  . الحَعَظيمَ َعَليَ  ِبَا بَ َلَغتح قُ وهتُ َنا َو ََل قُ وهَة َإَله َِبّلِلهَ الح  نَ نحُصرَهُ َعنحَدُكمح َأنح َنشح

 له ) عليه السالم ( إلى أمراء البالد في معنى الصالة :  كتابمن    و  -52
َر َحَّته َتَفي بَ عحدُ  أَمها ُس َمنح َمرحَبَض َفَصلُّوا َِبلنهاَس الظُّهح ُس بَ يحَضاُء  الحَعنحزَ َء الشهمح َر َو الشهمح َو َصلُّوا َِبَُم الحَعصح

ٍو  َاجُّ َإََل َمًَن  َحْيَ الن هَهاَر َحَْي ُيَساُر َفيَها فَ رحَسَخاَن َو َصلُّوا َِبَُم الحَمغحَرَب  نَ مَ َحيهٌة ِف ُعضح َفُع اْلح َطُر الصهائَُم َو َيدح يُ فح
َه َصاَحَبَه َو َصلُّوا َِبَمح َو الرهُجلُ  الحَغَداةَ َحَْي يَ تَ َواَرى الشهَفُق َإََل ثُ ُلَث اللهيحَل َو َصلُّوا َِبَُم  الحَعَشاءَ َو َصلُّوا َِبَُم   يَ عحَرُف َوجح

َعَفَهمح َصََلَة   َو ََل َتُكونُوا فَ تهاَنَْي. َأضح

له ) عليه السالم ( كتبه لألشتر النخعي لما واله على مصر و أعمالها حين    كتابمن    و  -53
 أميرها محمد بن أبي بكر، و هو أطول عهد كتبه و أجمعه للمحاسن :  أمراضطرب  
ََتَ  أََمْيُ الرهْححََن الرهَحيَم ، َهَذا َما أََمَر َبَه َعبحُد اّلِلهَ َعَليٌّ  اّلِلهَ  مَ َبسح  َشح َاَرَث اْلح َمَنَْي َماَلَك بحَن اْلح  الحُمؤح
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َدَه إَ  ِف  َر َجَبايََة َعهح ُه َمصح َلَها َو َعَمارََة  َخَراَجَهالَيحَه َحَْي َوَله ََلَح أَهح َتصح َأَمرَُه بَتَ قحَوى اّلِلهَ َو  َبََلَدَهاَو َجَهاَد َعُدوَ َها َو اسح
َعُد  بََه ِف َكَتاَبَه َمنح فَ َراَئَضَه َو ُسَنَنَه الهَِت ََل  أََمرَ إَي حثَاَر طَاَعَتَه َو ات ََباَع َما  َقى َإَله َمَع  َأَحدٌ َيسح َإَله َِبت ََباَعَها َو ََل َيشح

َر َمنح َنَصَرُه َو  َلَسانَهَ َو َأنح يَ نحُصَر اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َبَقلحَبَه َو َيَدَه َو  َإَضاَعَتَهاُجُحوَدَها َو  َفَإنهُه َجله اَسحُُه َقدح َتَكفهَل بََنصح
َسُه َمَن الشهَهَواَت  َمنح أََعزهُه وَ  َإعحزَازَ  َسَر نَ فح َمَحاَت فََإنه الن هفحَس أَمهارٌَة َِبلسُّوَء َإَله  وَ أََمرَُه َأنح َيكح َرَحَم  َمايَ َزَعَها َعنحَد اْلَح

ُتَك َإََل  َلَك َمنح  َبََلدٍ اّلِلهُ ُُثه اعحَلمح ََي َماَلُك َأّن َ َقدح َوجههح َها ُدَوٌل قَ ب ح ٍل َو َجوحٍر َو َأنه  َقدح َجَرتح َعَلي ح يَ نحظُُروَن  النهاسَ َعدح
َلَك َو يَ ُقوُلوَن َفيَك َما ُكنحَت تَ ُقوُل َفيَهمح َو  أُُمورَ َمنح أُُمورََك ِف َمثحَل َما ُكنحَت تَ نحظُُر َفيَه َمنح  َاالحُوََلَة قَ ب ح َتَدلُّ َعَلى  َإُنه ُيسح

ُ َْلُمح َعلَ  َخائََر َإلَيحَك َذَخْيَُة الحَعَمَل  أَلحُسنَ ى الصهاْلَََْي ِبَا ُُيحرَي اّلِله فَامحَلكح َهَواَك َو ُشحه  الصهاَلحَ َعَباَدَه فَ لحَيُكنح َأَحبه الذه
ا ََل ُيََلُّ َلَك  َها َفيَما َأَحبهتح أَوح   فََإنه بَنَ فحَسَك َعمه نحَصاُف َمن ح َعرح قَ لحَبكَ  َكرََهتح الشُّحه َِبلن هفحَس اْلحَ  الرهْححََة لَلرهَعيهَة َو َو َأشح

َلُهمح اللُّطحَف َِبَمح َو ََل َتُكوَننه َعَليحَهمح َسُبعًا َضارًََي تَ غحَتَنُم  وَ الحَمَحبهَة َْلُمح  يَن َو َإمها  َأكح َفاَن َإمها َأٌخ َلَك ِف الدَ  ُمح َصن ح فََإَّنه
َلحَق يَ فحُرطُ  َنَظْيٌ   َلَك ِف اْلح
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ُهمُ  َوَك  يُ ؤحَتىالزهَلُل َو تَ عحَرُض َْلُُم الحَعَلُل َو  َمن ح طََإ فََأعحَطَهمح َمنح َعفح َد َو اْلَح َصفحَحَك َمثحَل الهَذي  وَ َعَلى أَيحَديَهمح ِف الحَعمح
َر َعَليحَك فَ وحَقَك  َعفحوَهَ َضى َأنح يُ عحَطَيَك اّلِلهُ َمنح َتَُبُّ َو تَ رح  َمح قَ ُهمح َو َواِل اْلح َحَه َفَإنهَك فَ وح َك َو  وَ َو َصفح اّلِلهُ فَ وحَق َمنح َوَله

َرُهمح َو اب حَتََلَك  َفاَك أَمح َتكح َسَك َْلَرحَب اّلِلهَ فََإنهُه ََل  َِبَمح َقَد اسح َمَتهَ َيَد َلَك  َو ََل تَ نحَصََبه نَ فح َو ََل َغََن َبَك َعنح َعفحوََه َو  بََنقح
ََتَه َو ََل تَ نحَدَمنه  رََعنه َإََل َِبَدرٍَة  َعَلىَرْحح ٍو َو ََل تَ بحَجَحنه َبُعُقوبٍَة َو ََل ُتسح تَ َعفح َها َمنحُدوَحًة َو ََل تَ ُقوَلنه َإّن َ  َوَجدح َمن ح

يَن َو تَ َقرٌُّب  فََإنه ُمَؤمهٌر آُمُر فَُأطَاُع  َهَكٌة لَلدَ  َدَث َلَك َما أَنحَت َفيَه َمنح  َمنَ َذَلَك َإدحَغاٌل ِف الحَقلحَب َو َمن ح الحَغَْيَ َو َإَذا َأحح
َةً ُسلحطَاَنَك  َقَك َو  أِبه رَتَهَ أَوح ُمََيَلًة فَانحظُرح َإََل َعظََم ُملحَك اّلِلهَ فَ وح َدُر  ُقدح َعَليحَه َمنح نَ فحَسَك فََإنه َذَلَك َمنحَك َعَلى َما ََل تَ قح

َك َو ُمَساَماَة اّلِلهَ  َإلَيحكَ ُء َإلَيحَك َمنح َطَماَحَك َو َيُكفُّ َعنحَك َمنح َغرحَبَك َو يََفي يُطَاَمنُ  َلَك َإَيه ِبَا َعَزَب َعنحَك َمنح َعقح
 نَ فحَسكَ َو يَُهُْي ُكله ُُمحَتاٍل أَنحَصَف اّلِلهَ َو أَنحَصَف النهاَس َمنح  َجبهارٍ  يَُذلُّ ُكله َو التهَشبَُّه َبَه ِف َجََبُوتََه فََإنه اّلِلهَ  َعَظَمَتهَ ِف 

َلَك َو َمنح َلَك َفيَه َهًوى َمنح َرَعيهَتَك  َعلح َتظحَلمح َو َمنح ظََلَم َعَباَد اّلِلهَ َكاَن اّلِلهُ  َفَإنهكَ َو َمنح َخاصهَة أَهح  َمهُ َخصح َإَله تَ فح
َتهُ  ُ أَدحَحَض ُحجه  ُدوَن َعَباَدَه َو َمنح َخاَصَمُه اّلِله
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َمَتَه ٌء أَدحَعى َإََل ت َ َشيح  لَيحسَ َكاَن ّلِلَهَ َحرحِبً َحَّته يَ نحزََع َأوح يَ ُتوَب َو   وَ  َإقَاَمٍة َعَلى ظُلحٍم َفَإنه  َمنح غحَيَْي َنعحَمَة اّلِلهَ َو تَ عحَجيَل نَقح
َطَهَديَن  ُُموَر َإلَيحَك  وَ اّلِلهَ َسََيٌع َدعحَوَة الحُمضح قَ  َو أََعمَُّها ِف  أَوحَسطَُهاُهَو لَلظهاَلَمَْي َِبلحَمرحَصاَد َو لحَيُكنح َأَحبه اْلح ِف اْلَح

لَ  َاصهَة َو َإنه  الرهَعيهةَ  َو َأَجحَُعَها لََرَضى الحَعدح َط الحَعامهَة ُُيحَحُف بََرَضى اْلح طَ َفَإنه ُسخح َاصهَة يُ غحتَ َفُر َمَع َرَضى الحَعامهَة  ُسخح اْلح
َأَل  َلهُ ونًَة أَث حَقَل َعَلى الحَواِل َمُئونًَة ِف الرهَخاَء َو أََقله َمعُ  الرهَعيهةَ َو لَيحَس َأَحٌد َمَن  نحَصاَف َو َأسح رََه َلْلحَ ِف الحَبََلَء َو َأكح

َاَف َو  راً َعنحَد الحَمنحَع َو  أََقله َِبْلحَْلح عحطَاَء َو أَبحطََأ ُعذح راً َعنحَد اْلحَ َاصهَة َو  َأضحَعفَ ُشكح َل اْلح َر َمنح أَهح هح اً َعنحَد ُمَلمهاَت الده َصَبح
َا يَن  َإُنه َعحَداَء َعَماُد الدَ  ُة َلَلح َلَمَْي َو الحُعده ُلَك َمَعُهمح َو  الحَعامهةُ َو ََجَاُع الحُمسح ُمهَة فَ لحَيُكنح َصغحُوَك َْلُمح َو َمي ح  لحَيُكنح َمَن اْلح

َنَأُهمح َعنحَدَك َأطحَلبُ ُهمح  َشَفنه  َسََتََها الحَواِل َأَحقُّ َمنح النهاَس فََإنه ِف النهاَس ُعُيوِبً  َلَمَعاَيبَ أَب حَعَد َرَعيهَتَك َمنحَك َو َأشح َفََل َتكح
َا َعَليحَك  َها َفَإُنه َتَطعحَت  الحَعوحرَةَ َما َظَهَر َلَك َو اّلِلهُ َُيحُكُم َعَلى َما َغاَب َعنحَك فَاسحَتَُ  َتطحَهْيُ َعمها َغاَب َعنحَك َمن ح َما اسح

َُه مَ  ٍد َو اقحَطعح َعنحَك  َرَعيهَتكَ نح َيسحَتَُ اّلِلهُ َمنحَك َما َتَُبُّ َسَتح َدَة ُكلَ  َحقح ُكلَ  َوتحٍر َو تَ َغاَب   َسَببَ َأطحَلقح َعَن النهاَس ُعقح
 َعنح ُكلَ  َما ََل َيَضُح َلَك َو ََل 
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َديَق َساٍع َفَإنه السهاَعَي  نه تَ عحَجلَ  َخَلنه ِف َمُشورََتَك  َغاشٌّ َإََل َتصح يًَل َو َإنح َتَشبهَه َِبلنهاَصَحَْي َو ََل تُدح يَ عحَدُل َبَك َعَن  ِبََ
َر َو ََل َجَباَنً  َل َو يََعُدَك الحَفقح َعُفكَ الحَفضح ُُموَر َو ََل َحرَيصًا يُ زَيَ ُن َلَك  ُيضح َوحَر َعَن اْلح َرَه َِبْلح َ َو  َفَإنه الشه َل َو اْلحَُبح الحُبخح

َرحَص َغرَائَُز َشَّته َُيحَمُعَها ُسوُء  َلَك  الظهن َ اْلح رَاَر قَ ب ح َشح ََثَم َفََل  َوزَيراً َِبّلِلهَ َإنه َشره ُوَزرَاَئَك َمنح َكاَن َلَلح َو َمنح َشرََكُهمح ِف اْلح
ُمح فَإَ َيُكوَننه َلَك َبطَانًَة  َواُن الظهَلَمَة َو أَنحَت َواَجٌد  َّنه ََِثََة َو َإخح ُهمح أَعحَواُن اْلح ََلَف َمهنح َلُه َمثحُل آرَائََهمح َو نَ َفاَذَهمح  َمن ح َخْيحَ اْلح

َه أُولََئَك ظَاَلمًا َعَلى ظُلحمَ  يُ َعاَونح َعَليحَه َمثحُل آَصارََهمح َو أَوحزَارََهمح َو آََثَمَهمح َمهنح َلَح  لَيحسَ َو   َأَخفُّ َه َو ََل آِثًا َعَلى َإِثَح
ََن َعَليحَك  َسُن َلَك َمُعونًَة َو َأحح ذح أُولََئَك َخاصهًة  َعطحفاً َعَليحَك َمُئونًَة َو َأحح َو َحَفََلَتَك  َْلََلَواَتكَ َو أََقلُّ َلَغْيحََك َإلحفاً َفاَّتَه

ق َ مح ِبُرَ  ُُثه لحَيُكنح آثَ ُرُهمح َعنحَدَك أَق حَوْلَُ  لََيائََه َواَقعًا َذَلَك َمنح  اّلِلهُ َلَك َو أَقَ لهُهمح ُمَساَعَدًة َفيَما َيُكوُن َمنحَك َمها َكرََه  اْلَح َْلَوح
لَ َهَواَك َحيحُث َوَقَع َو الحَصقح  ُهمح َعَلى َأَله ُيطحُروَك َو ََل  َِبَهح َق ُُثه ُرضح َعلحُه فََإنه َكث حَرَة  يَ بحَجُحوكَ الحَورََع َو الصَ دح بََباَطٍل َلَح تَ فح

وَ اْلحَطحَراَء َُتحَدُث  َسُن َو  الزههح ّن َمَن الحَعزهَة َو ََل َيُكوَننه الحُمحح  َعنحَدَك ِبَنحزََلٍة َسَواٍء َفَإنه ِف َذَلكَ  ءُ الحُمَسيَو تُدح
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َساَن َو  تَ زحَهيداً  َساَن ِف اْلحَحح َل اْلحَحح رَيباً َْلَهح ُهمح  َتدح َساَءَة َو أَلحزَمح ُكَلًّ َمن ح َساَءَة َعَلى اْلحَ َل اْلحَ َسُه َو اعحَلمح  َماَْلَهح أَلحَزَم نَ فح
َن أَنهُه لَيحَس َشيح  َسانََه َإلَيحَهمح َو ََّتحَفيَفَه  ن َ ظَ ٌء َِبَدحَعى َإََل ُحسح رَاَهَه  الحَمُئوََنتَ رَاٍع بََرَعيهَتَه َمنح َإحح َتكح َعَليحَهمح َو تَ رحَك اسح

ُهمح َعَلى َما لَيحَس  ُن  َلهُ َإَيه ٌر َُيحَتَمُع َلَك َبَه ُحسح َطُع  بََرَعيهَتَك َفَإنه  الظهن َ َقبَ َلُهمح فَ لحَيُكنح َمنحَك ِف َذَلَك أَمح َن الظهنَ  يَ قح ُحسح
َأَحقه َمنح َساَء ظَنَُّك بََه َلَمنح َساَء  َإنه َإنه َأَحقه َمنح َحُسَن ظَنَُّك َبَه َلَمنح َحُسَن َبََلُؤَك َعنحَدُه َو  وَ َعنحَك َنَصبًا َطوَيًَل 
ُمهَة َو ُسنهًة َصاَْلًَة َعَمَل َِبَا ُصُدوُر َهذَ  تَ ن حُقضح َبََلُؤَك َعنحَدُه َو ََل  َتَمَعتح َه اْلح َها الرهَعيهُة َو  اجح ُلحَفُة َو َصَلَحتح َعَلي ح َِبَا اْلح

َنَن فَ َيُكوَن ُسنهًة َتُضرُّ َبَشيح  َُتحَدَثنه ََل  رُ ٍء َمنح َماَضي تَلحَك السُّ َجح َها َو  اْلح َت َمن ح َلَمنح َسن هَها َو الحوَزحُر َعَليحَك ِبَا نَ َقضح
َثرح  تَ َقاَم بََه النهاُس  َصَلحَ َسَة الحُعَلَماَء َو ُمَناَقَشَة اْلحَُكَماَء ِف تَ ثحَبيَت َما ُمَدارَ  َأكح ُر َبََلَدَك َو َإقَاَمَة َما اسح َو  قَ ب حَلكَ َعَليحَه أَمح

ُلُح بَ عحُضَها َإَله  َها ُجُنوُد اّلِلهَ َو َو ََل َغََن بَبَ عحَضَها َعنح  بَبَ عحضٍ اعحَلمح َأنه الرهَعيهَة طَبَ َقاٌت ََل َيصح َها بَ عحٍض َفَمن ح ُكتهاُب   َمن ح
َل َو  َها ُقَضاُة الحَعدح َاصهَة َو َمن ح َهاالحَعامهَة َو اْلح َزحيََة َو  َمن ح ُل اْلح َها أَهح نحَصاَف َو الر َفحَق َو َمن ح اُل اْلحَ ََراجَ ُعمه مهَة  اْلح َل الذَ  َمنح أَهح

َلَمَة النهاَس َو َمن حهَ  اُر َو ُمسح َناَعاتَ  وَ ا التُّجه ُل الصَ   أَهح
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َاَجَة  وَ  َلى َمنح َذَوي اْلح َها الطهبَ َقُة السُّفح َمُه  وَ َمن ح ُ َلُه َسهح َكَنَة َو ُكلٌّ َقدح ََسهى اّلِله َه الحَمسح  َفرَيَضةً َو َوَضَع َعَلى َحدَ 
دًا  ) صلى هللا عليه وآله (ِف َكَتابََه َأوح ُسنهَة نََبيَ َه  ُُنوُد ِبََذحَن اّلِلهَ ُحُصوُن الرهَعيهَة  َمنحهُ َعهح زَيحُن الحُوََلَة َو َعزُّ  وَ َعنحَدََن ََمحُفوظًا فَاْلح

َن َو لَيحَس تَ ُقومُ  َمح يَن َو ُسُبُل اْلح َن َبَه  اّلِلهُ َإَله َِبَمح ُُثه ََل َقَواَم لَلحُجُنوَد َإَله ِبَا َُيحرَُج  الرهَعيهةُ  الدَ  َووح ََراَج الهَذي يَ قح َْلُمح َمَن اْلح
َلُحُهمح َو َيُكوُن َمنح  َعُدوَ َهمح َعَلى َجَهاَد  َ َإَله َحاَجَتَهمح ُُثه ََل قَ  َورَاءَ َو يَ عحَتَمُدوَن َعَليحَه َفيَما ُيصح َفْيح ن ح َواَم َْلََذيحَن الصَ 

 َعَليحهَ َمَن الحَمَعاَقَد َو َُيحَمُعوَن َمَن الحَمَناَفَع َو يُ ؤحَْتَُنوَن  ُُيحَكُمونَ الثهاَلَث َمَن الحُقَضاَة َو الحُعمهاَل َو الحُكتهاَب َلَما  َِبلصَ نحفَ 
ُُموَر َو َعَوامَ َها َو ََل َقَوامَ  َناَعاَت َفيَما َُيحَتَمُعوَن َعَليحَه َمنح  َإَله َْلُمح َجََيعًا  َمنح َخَواصَ  اْلح َو  َمرَاَفَقَهمح َِبلتُّجهاَر َو َذَوي الصَ 
ُفوََّنُمح َمَن  َواَقَهمح َو َيكح َفُّقَ يَُقيُمونَُه َمنح َأسح ََهمح ُُثه  الَته ُلُغُه رَفحُق َغْيح َاَجَة َو السُّفح  الطهبَ َقةُ َِبَيحَديَهمح َما ََل يَ ب ح َل اْلح َلى َمنح أَهح

َكَنَة الهَذيَن  َلُحُه َو لَيحَس ََيحرُُج  َعَلىرَفحُدُهمح َو َمُعونَ تُ ُهمح َو ِف اّلِلهَ َلُكلٍ  َسَعٌة َو َلُكلٍ   ُيََقُّ الحَمسح َر َما ُيصح الحَواِل َحقٌّ َبَقدح
َتَماَم َو َما أَلحَزَمُه اّلِلهُ َمنح َذَلَك  َحَقيَقةَ الحَواِل َمنح  َتَعانَةَ َإَله َِبََلهح قَ  َو  اََلسح َسَه َعَلى ُلُزوَم اْلَح  الصهَبحَ َِبّلِلهَ َو تَ وحَطَْي نَ فح

َماَمَك َو أَن حَقاُهمح  أَنحَصَحُهمح َعَليحَه َفيَما َخفه َعَليحَه َأوح ثَ ُقَل فَ َولَ  َمنح ُجُنوَدَك  َو  يحباً جَ ِف نَ فحَسَك ّلِلَهَ َو لََرُسولََه َو ْلََ
 أَفحَضَلُهمح َحلحماً 
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ََتَيُح َإََل  َمهنح  رَ ي ُبحَطُئ َعَن الحَغَضَب َو َيسح َقحَوََيَء وَ  الحُعذح ُبو َعَلى اْلح يَُثْيُُه الحُعنحُف َو َل  ََل  َمهنح َو يَ رحَأُف َِبلضَُّعَفاَء َو يَ ن ح
ُعُد بََه الضهعحُف ُُثه الحَصقح َبَذَوي  َل الحبُ ُيوََتَت الصهاَْلََة َو  الحُمُروءَاتَ يَ قح َساَب َو أَهح َحح َل  السهَواَبقَ َو اْلح َسَنَة ُُثه أَهح اْلَح

َدَة َو الشهَجاَعَة َو السهَخاَء  تَ َفقهدح َمنح أُُمورََهمح َما يَ تَ َفقهُد  ُُثه ََجَاٌع َمَن الحَكَرَم َو ُشَعٌب َمَن الحُعرحَف  مح َّنهُ السهَماَحَة فَإَ  وَ النهجح
َِتُمح َبَه َو َإنح قَ  ََتحَقَرنه ٌء قَ وهي حتَ ُهمح َبَه َو ََل ََل يَ تَ َفاَقَمنه ِف نَ فحَسَك َشيح  وَ الحَواَلَداَن َمنح َوَلَدََهَا  له َفَإنهُه َداَعَيٌة ُلطحفًا تَ َعاَهدح

َن الظهنَ  َبَك َو ََل َتدَعح  َْلُمح  َل النهَصيَحَة َلَك َو ُحسح  َمنح َلَطيَف أُُمورََهُم اتَ َكاًَل َعَلى َجَسيَمَها َفَإنه لَلحَيَسَْي  تَ َفقُّدَ َإََل َبذح
َقعًا ََل  َتَفُعوَن َبَه َو لَلحَجَسيَم َموح ت َ ُلطحَفَك َموحَضعًا يَ ن ح ِف  َواَساُهمح َعنحُه َو لحَيُكنح آثَ ُر ُرُءوَس ُجنحَدَك َعنحَدَك َمنح  غحُنونَ َيسح

َليَهمح َحَّته َيُكوَن  َيَسُعُهمح َمُعونََتَه َو أَفحَضَل َعَليحَهمح َمنح َجَدتََه ِبَا  َهَ اً َواَحداً ِف  َهُُّهمح َو َيَسُع َمنح َورَاَءُهمح َمنح ُخُلوَف أَهح
َ الحُوََلَة  يَ عحَطفُ ُدوَ  فََإنه َعطحَفَك َعَليحَهمح َجَهاَد الحعَ  َتَقاَمةُ قُ ُلوَِبُمح َعَليحَك َو َإنه أَفحَضَل قُ رهَة َعْيح َل ِف الحَبََلَد َو ُظُهوُر  اسح الحَعدح

ُُموَر َو َقلهَة  َصحُّ تَ ََل َتظحَهُر َمَودهُِتُمح َإَله َبَسََلَمَة ُصُدورََهمح َو ََل  َإنههُ َمَودهَة الرهَعيهَة و  َنَصيَحتُ ُهمح َإَله ِبَيطََتَهمح َعَلى ُوََلَة اْلح
َتث حَقالَ   ُدَوْلََمح َو تَ رحكَ  اسح
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َتبحطَاءَ  َن الث هَناَء َعَليحَهمح َو تَ عحَديَد َما أَب حَلى  آَماْلََمح حح ِف انحَقطَاَع ُمدهِتََمح َفافحسَ  اسح ُهمح َفَإنه  َذُووَو َواَصلح ِف ُحسح الحَبََلَء َمن ح
َن أَف حَعاْلََمح  َر َْلُسح ُهمح َما أَب حَلى َو َل امحرٍَئ  َلُكل َ الشَُّجاَع َو َُتَرَ ُض النهاَكَل َإنح َشاَء اّلِلهُ ُُثه اعحَرفح  َِتُزُّ َكث حرََة الذ َكح َمن ح

رٍَئ َإََل  َهَ َتُضمهنه َبََلَء امح ُعَونهَك  َغْيح امحرٍَئ َإََل َأنح تُ عحَظَم َمنح َبََلئََه َما  َشَرفُ َو ََل تُ َقصَ َرنه بََه ُدوَن َغايََة َبََلئََه َو ََل يَدح
َغَر مَ  َضَعةُ َكاَن َصَغْيًا َو ََل  َتصح رٍَئ َإََل َأنح َتسح َلُعَك َمَن  ارحُددح نح َبََلئََه َما َكاَن َعَظيمًا َو امح َإََل اّلِلهَ َو َرُسوَلَه َما ُيضح

َتَبُه  ُطُوَب َو َيشح ٍم َأَحبه  َعَليحكَ اْلح ُُموَر فَ َقدح َقاَل اّلِلهُ تَ َعاََل َلَقوح َي أَي َُّها الهَذيَن آَمُنوا َأَطيُعوا اّلِلهَ َو  َإرحَشاَدُهمح َمَن اْلح
َر َمنحُكمح َفَإنح تَناَزعحُتمح ِف َشيح  الرهُسولَ يُعوا َأطَ  َمح ُذ  فَ ُردُّوهُ ٍء َو أُوِل اْلح َخح َكمَ َإََل اّلِلهَ َو الرهُسوَل فَالرهدُّ َإََل اّلِلهَ اْلح َكَتاَبَه   ِبُحح

ُذ َبُسنهَتَه  َخح َاَمَعةَ َو الرهدُّ َإََل الرهُسوَل اْلح َ النهاَس َغْيحَ الحُمَفر َقَ  اْلح َم َبْيح ََتح لَلحُحكح َرَعيهَتَك ِف نَ فحَسَك َمهنح ََل  أَفحَضلَ َة ُُثه اخح
ُُموُر َو ََل  ُكهُ َتَضيُق بََه اْلح َرُف  ءَ الحَفيح اْلحُُصوُم َو ََل يَ َتَماَدى ِف الزهلهَة َو ََل َُيحَصُر َمَن  ْتَُحَ  قَ  َإَذا َعَرَفُه َو ََل ُتشح َإََل اْلَح

ُسُه َعَلى َطَمٍع  قَ َفُهمح ِف  وَ نَ فح ٍم ُدوَن أَقحَصاُه َو َأوح َتَفي َِبَدحََّن فَ هح بُ َهاتَ ََل َيكح َو آَخَذُهمح َِبْلحَُجَج َو أَقَ لهُهمح َتََبُّماً  الشُّ
 ِبُرَاَجَعةَ 
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مَ  صح ُُموَر َو  اْلَح ََبَُهمح َعَلى َتَكشَُّف اْلح َرَمُهمح َو َأصح َم َمهنح ََل يَ زحَدَهيَه َإطحرَاٌء َو  َأصح َتَميُلُه َإغحَراٌء َو  ََل َعنحَد اتَ َضاَح اْلحُكح َيسح
َثرح تَ َعاُهَد  َل َما يُزَيُل َعلهَتُه َو َتَقلُّ َمَعُه َو افحَسحح َلُه ِف الح  َقَضائَهَ أُولََئَك قََليٌل ُُثه َأكح َإََل النهاَس َو أَعحَطَه َمَن  َحاَجُتهُ َبذح

ُُه َمنح َخاصهَتَك لََيأحَمَن َبَذَلَك اغحَتَياَل  َيطحَمعُ الحَمنحزََلَة َلَديحَك َما ََل  َلُه َعنحَدَك فَانحظُرح ِف َذَلَك َنظَرًا بََليغاً  الر ََجالَ َفيَه َغْيح
ينَ َإنه َهَذا فَ  ََوى  الدَ  رَاَر يُ عحَمُل َفيَه َِبْلح َشح ن حَيا ُُثه انحظُرح ِف أُُموَر ُعمهاَلَك  وَ َقدح َكاَن َأَسْيًا ِف أَيحَدي اْلح ُتطحَلُب بََه الدُّ

تَ عحَملحُهمُ  َتَبارًا َو ََل تُ َوْل ََمح َمَُاَِبًة َو أَثَ َرًة  فَاسح َُمااخح ُهمح ََجَاٌع َمنح شُ  فََإَّنه ََيانََة َو تَ َوخه َمن ح َوحَر َو اْلح لَ َعَب اْلح رَبََة َو  أَهح التهجح
َل الحبُ ُيوََتَت الصهاَْلََة َو  ََياَء َمنح أَهح ََلقًا َو  الحَقَدمَ اْلح َرُم َأخح ُمح َأكح َمَة َفَإَّنه ََلَم الحُمتَ َقدَ  َأعحرَاضًا َو أََقلُّ ِف  َأَصحُّ ِف اْلحَسح

رَاقاً َو أَب حَلُغ ِف َعَواَقَب الحَمطَاَمَع إَ  ُُمورَ شح َرحزَاَق فََإنه َذَلَك  اْلح َبغح َعَليحَهُم اْلح ََلَح أَن حُفَسَهمح َو  قُ وهةٌ َنَظراً ُُثه َأسح َتصح َْلُمح َعَلى اسح
َرَك  َماَغًَن َْلُمح َعنح تَ َناُوَل  ٌة َعَليحَهمح َإنح َخاَلُفوا أَمح أََمانَ َتَك ُُثه تَ َفقهدح أَعحَماَْلُمح َو اب حَعَث  ثَ َلُمواأَوح ََتحَت أَيحَديَهمح َو ُحجه

لَ الحُعُيوَن َمنح  َق َو الحَوفَاَء َعَليحَهمح فََإنه تَ َعاُهَدَك ِف السَ رَ   أَهح ََمانََة َو الر َفحَق  َْلُُمورََهمح الصَ دح َتعحَماَل اْلح َوٌة َْلُمح َعَلى اسح َحدح
ُهمح َبَسَط َو ََتَفه  َِبلرهَعيهةَ  َعحَواَن َفَإنح َأَحٌد َمن ح َتَمَعتح َِبَا َيَدهُ ظح َمَن اْلح  َإََل َخَيانٍَة اجح
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تَ َفيحَت  َعَليحهَ  َباُر ُعُيوَنَك اكح َتُه شَ  َبَذَلكَ َعنحَدَك َأخح َأَصاَب َمنح َعَمَلَه ُُثه  ِبَااَهدًا فَ َبَسطحَت َعَليحَه الحُعُقوبََة ِف َبَدنََه َو َأَخذح
َتُه ِبََقاَم الحَمَذلهَة َو  َر  َوََسحَتهُ َنَصب ح َتُه َعاَر الت َُّهَمَة َو تَ َفقهدح أَمح ََيانََة َو قَ لهدح ََراجَ َِبْلح َلُه َفإَ  اْلح َلُح أَهح نه ِف َصََلَحَه َو ِبَا ُيصح

َلَه َو لحَيُكنح  ُكلهُهمح َسَواُهمح َو ََل َصََلَح َلَمنح َسَواُهمح َإَله َِبَمح َْلَنه النهاَس   َلَمنح َصََلَحَهمح َصََلحاً  ََراَج َو أَهح َعَياٌل َعَلى اْلح
ََلَب ا َعَمارَةَ َنظَُرَك ِف  َتجح َرحَض أَب حَلَغ َمنح َنظَرََك ِف اسح َرَاَج َْلَنه اْلح ََراَج  َذَلكَ ْلح َرُك َإَله َِبلحَعَمارََة َو َمنح طََلَب اْلح ََل يُدح

َتَقمح  َعَماَرةٍ َبَغْيحَ  َلَك الحَعَباَد َو َلَح َيسح َرَب الحَبََلَد َو أَهح رُهُ َأخح َِبلهٍة َأوح  َشرحبٍ َإَله قََليًَل َفَإنح َشَكوحا ثََقًَل َأوح َعلهًة َأَو انحَقطَاَع  أَمح
َحَف  ُرُهمح َو  َِبَاأَوح َإَحاَلَة أَرحٍض اغحَتَمَرَها َغَرٌق َأوح َأجح ُلَح بََه أَمح ُهمح ِبَا تَ رحُجو َأنح َيصح َت َعن ح يَ ث حُقَلنه َعَليحَك  ََل َعَطٌش َخفهفح

ُهمح فََإنهُه َشيح  رٌ ٌء َخفهفحَت بََه الحَمُئونََة َعن ح َن  َوََليََتكَ ِف َعَمارََة َبََلَدَك َو تَ زحَيَْي يَ ُعوُدوَن بََه َعَليحَك  ُذخح ََلَبَك ُحسح َتجح َمَع اسح
َتَفاَضةَ ثَ َنائََهمح َو تَ َبجَُّحَك  َل قُ وهِتََمح ِبَا َذَخرحَت  َِبسح َل َفيَهمح ُمعحَتَمداً َفضح ُهمح ِبَا  َعنحَدُهمح الحَعدح َاَمَك َْلُمح َو الثَ َقَة َمن ح َمنح َإَجح

ُُموَر  َمنح مح َعوهدحِتَُ  َا َحَدَث َمَن اْلح َلَك َعَليحَهمح َو رَفحَقَك َِبَمح فَ ُرِبه َتَمُلوُه طَيَ َبًة  َماَعدح َإَذا َعوهلحَت َفيَه َعَليحَهمح َمنح بَ عحُد احح
َا  أَن حُفُسُهمح  َراَن َُمحَتَمٌل َما َْحهلحَتُه َو َإُنه َتىبََه فََإنه الحُعمح َرحضَ  يُ ؤح  َمنح َإعحَوازَ  َخرَاُب اْلح
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َلَها َراَف  أَهح شح ُلَها ْلََ َا يُ عحَوُز أَهح َع َو ُسوَء ظَنَ َهمح َِبلحبَ َقاَء َو َقلهَة  أَن حُفسَ َو َإُنه َمح َِبلحَعََبَ ُُثه انحظُرح ِف  اَعَهمح انحَتفَ الحُوََلَة َعَلى اْلح
َخُل َفيَها َمَكاَيَدَك  أُُمورَكَ َحاَل ُكتهاَبَك فَ َولَ  َعَلى  ُصصح َرَسائََلَك الهَِت ُتدح َُهمح َو اخح ِبَََجحََعَهمح َلُوُجوَه  رَاَركَ َأسح  وَ َخْيح
ََلَق َمهنح ََل  َخح َتََ  تُ بحَطرُهُ َصاَلَح اْلح َرَة الحَكرَاَمُة فَ َيجح َلُة َعنح إَيرَاَد  َمَْلٍ َئ َِبَا َعَليحَك ِف َخََلٍف َلَك ِبَضح ُصُر َبَه الحَغفح َو ََل تَ قح

اَلَك  َداَر َجَواَِبَِتَا َعَلى الصهَواَب َعنحَك َفيَما ََيحُخُذ  َعَليحكَ ُمَكاتَ َباَت ُعمَ  داً  َلكَ َو َإصح َعُف َعقح َو يُ عحَطي َمنحَك َو ََل ُيضح
َسَه ِف  َعنح ُه َلَك َو ََل يَ عحَجُز اعحتَ َقدَ  َر نَ فح َلَغ َقدح ُُمورَ َإطحََلَق َما ُعَقَد َعَليحَك َو ََل َُيحَهُل َمب ح َسَه  اْلح َر نَ فح َاَهَل َبَقدح َفَإنه اْلح

ََه  َر َغْيح َهلَ َيُكوُن َبَقدح ُهمح َعَلى َفرَاَسَتَك َو  َأجح َتَياُرَك َإَيه َتنَ ُُثه ََل َيُكَن اخح َن الظهنَ  َمنحَك فََإنه الر ََجاَل  اَمَتكَ اسح َو ُحسح
َمَتَهمح َو لَيحَس  َلَفرَاَساتَ يَ تَ َعرهُضوَن  َن َخدح ََمانََة َشيح  َورَاءَ الحُوََلَة بََتَصنَُّعَهمح َو ُحسح ٌء َو َلَكَن َذَلَك َمَن النهَصيَحَة َو اْلح

َتَبحُهمح  َسَنَهمح  ِبَا ُولُّوا لَلصهاْلَََْي قَ ب ح  اخح هاً َفَإنه  َكانَ َلَك فَاعحَمدح َْلَحح ََمانََة َوجح َدلَيٌل َعَلى  َذَلكَ ِف الحَعامهَة أَثَراً َو أَعحَرَفَهمح َِبْلح
َعلح  َهرُُه    لََرأحسَ َنَصيَحَتَك ّلِلَهَ َو َلَمنح ُول َيَت أَمحرَُه َو اجح ُهمح ََل يَ قح ٍر َمنح أُُمورََك َرأحسًا َمن ح ََل يَ َتَشتهُت َعَليحَه  وَ َكَبْيَُها ُكلَ  أَمح

َما َكاَن ِف ُكتهاَبَك َمنح  َتهُ  َعيحبٍ َكَثْيَُها َو َمهح  فَ تَ َغابَ يحَت َعنحُه أُلحزَمح
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َص َِبلتُّجه  ُُثه  تَ وح َناَعاَت َو اسح صَ اَر َو َذَوي الصَ  ُهمح َو الحُمضحطََرَب ِبَاَلَه َو  َأوح ًا الحُمَقيَم َمن ح بََبَدَنَه  الحُمََتَفَ قَ َِبَمح َخْيح
َباُب  ُمح َمَوادُّ الحَمَناَفَع َو َأسح ُِبَا َمَن الحَمَباَعَد َو الحَمطَارََح ِف بَ رَ َك َو  الحَمَراَفقَ فََإَّنه َلَك َو َجَبَلَك َو َحيحُث  َركَ َِبح َو ُجَله َو َسهح

ُمح َسلحٌم ََل َُّتَاُف  َلَمَواَضَعَهاََل يَ لحَتَئُم النهاُس  َها َفَإَّنه َو ُصلحٌح ََل َُّتحَشى َغائََلُتُه َو تَ َفقهدح أُُموَرُهمح  َِبئََقُتهُ َو ََل َُيحََتَُءوَن َعَلي ح
َرَتكَ  ُهمح َلمح َمَع َذَلَك َأنه ِف َكَثٍْي َو ِف َحَواَشي َبََلَدَك َو اعح  َِبَضح َتَكاراً لَلحَمَناَفَع َو  َمن ح اً قََبيحاً َو احح َضيقاً َفاَحشاً َو ُشح 

َتَكاَر َفَإنه َرُسوَل اّلِلهَ  َعَلىِف الحَبَياَعاَت َو َذَلَك َِبُب َمَضرهٍة لَلحَعامهَة َو َعيحٌب  ََتَكُّماً  َنعح َمَن اََلحح ) صلى هللا عليه وآله  الحُوََلَة فَامح

َ َمَن الحَبائََع  ِبََوازَينَ َمَنَع َمنحُه َو لحَيُكَن الحب َيحُع بَ يحعًا ََسححًا  ( َعاٍر ََل َُتحَحُف َِبلحَفرَيَقْيح ٍل َو َأسح َتاَع َفَمنح قَاَرَف  وَ َعدح الحُمب ح
لح َبَه  ُه فَ َنكَ  َرًة بَ عحَد ََّنحَيَك َإَيه رَاٍف ُُثه اّلِلهَ اّلِلهَ ِف الطهبَ َقَة َعاَقبحُه ِف غَ  وَ ُحكح َمَن الهَذيَن ََل َحيَلَة َْلُمح َمَن  السُّفحَلىْيحَ َإسح

َتاَجْيَ الحَمَساَكَْي َو  ََن فََإنه ِف َهَذَه  الحُمحح َل الحبُ ؤحَسى َو الزهمح فَ  الطهبَ َقةَ َو أَهح َتحح َفَظ ّلِلَهَ َما اسح َظَك َمنح قَانَعاً َو ُمعحََت اً َو احح
مًا َمنح  َحقَ هَ  مًا َمنح بَ يحَت َماَلَك َو َقسح َعلح َْلُمح َقسح تَ َفيَهمح َو اجح ُهمح  َغَله َقحَصى َمن ح ََلَم ِف ُكلَ  بَ َلٍد َفَإنه َلَلح سح َصَواِف اْلحَ
َدحََّن َو ُكلٌّ  َمثحلَ   الهَذي َلَلح
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ُهمح  َقدَ  َغَلنهَك َعن ح َُتحَعيَت َحقهُه َو ََل َيشح َكاَمَك الحَكَثَْي  َبطَرٌ اسح حح َييَعَك التهاَفَه ْلََ َفََل  الحُمَهمه فََإنهَك ََل تُ عحَذُر بََتضح
َك ْلَُ  ُهمح َو ََل ُتَصعَ رح َخده َتَحُمُه  تَ َفقهدح مح َو ُتشحَخصح َهَهَك َعن ح ُهمح َمهنح تَ قح َو ََتحَقُرُه  الحُعُيونُ أُُموَر َمنح ََل َيَصُل َإلَيحَك َمن ح

َل  َيةَ الر ََجاُل فَ َفر َغح َْلُولََئَك ثََقَتَك َمنح أَهح شح عحَذارَ  َفيَهمح َو الت هَواُضَع فَ لحَْيحَفعح َإلَيحَك أُُموَرُهمح ُُثه اعحَملح  اْلَح َم  َِبْلحَ َإََل اّلِلهَ يَ وح
َ تَ لحَقاُه َفَإنه َهُؤََلَء َمنح  ََهمح َو ُكلٌّ  َبْيح نحَصاَف َمنح َغْيح َوُج َإََل اْلحَ دح  فََأعحَذرح الرهَعيهَة َأحح َإََل اّلِلهَ ِف ََتحَديََة َحقَ َه َإلَيحَه َو تَ َعهه

َل  قُّ   يَ نحَصبُ ََل َحيَلَة َلُه َو ََل َو َذَوي الر َقهَة ِف السَ نَ  َمهنح  الحيُ تحمَ أَهح َسُه َو َذَلَك َعَلى الحُوََلَة َثَقيٌل َو اْلَح أََلَة نَ فح  ُكلُّهُ لَلحَمسح
ُفُه اّلِلهُ َعَلى أَق حَواٍم طََلُبوا  َق َموحُعوَد اّلِلهَ  الحَعاَقَبةَ ثََقيٌل َو َقدح َُيَفَ  ُوا أَن حُفَسُهمح َو َوثَُقوا َبَصدح َعلح َلَذَوي  َْلُمح َفَصَبه َو اجح

ماً تُ َفر َُغ َْلُمح َفيَه  َاَجاَت َمنحَك َقسح َصكَ اْلح ُهمح  الهَذيَو ََتحَلُس َْلُمح ََمحَلساً َعام اً فَ ت َتَ َواَضُع َفيَه ّلِلَهَ  َشخح َعُد َعن ح َخَلَقَك َو تُ قح
رَاَسَك   ) صلى هللا عليه وآله (َرُسوَل اّلِلهَ  َسََعحتُ َتَكلَ ُمُهمح َغْيحَ ُمتَ تَ عحَتٍع َفَإّن َ ُشَرَطَك َحَّته ُيَكلَ َمَك مُ  وَ ُجنحَدَك َو أَعحَواَنَك َمنح َأحح

َس أُمهٌة ََل يُ ؤحَخُذ لَلضهَعيَف َفيَها َحقُُّه َمَن الحَقَويَ   َلنح يَ ُقوُل ِف َغْيحَ َموحَطٍن  ُهمح َو  َغْيحَ تُ َقده ُرحَق َمن ح َتَمَل اْلح ُمت َتَ عحَتٍع ُُثه احح
ُهمُ الحَعيه َو َنحَ    الضَ يقَ  َعن ح
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َناَف  وَ  ُ َعَليحَك َبَذَلَك َأكح ََنَف يَ بحُسَط اّلِله ََتهَ اْلح َنعح  وَ عحطَيحَت َهَنيئاً َو يُوَجبح َلَك ثَ َواَب طَاَعَتَه َو َأعحَط َما أَ  َرْحح امح
َاٍل َو َإعحَذاٍر ُُثه أُُموٌر َمنح أُُمورََك ََل بُده  َها َإَجابَُة ُعمهاَلَك ِبَا يَ عحَيا َعنحُه   َلكَ ِف َإَجح َها  ُكتهاُبكَ َمنح ُمَباَشَرَِتَا َمن ح َو َمن ح

َم ُوُروَدَها َعَليحَك  َداُر َحاَجاَت النهاَس يَ وح ٍم َعَمَلُه ََتح  ِبَاَإصح ٍم َما َفيَه  َفَإنه رَُج َبَه ُصُدوُر أَعحَواَنَك َو أَمحَض َلُكلَ  يَ وح َلُكلَ  يَ وح
َنَك َو  َعلح لَنَ فحَسَك َفيَما بَ ي ح َ َو اجح َقحَساَم َو  َبْيح َزَل تَلحَك اْلح َكاَنتح ُكلَُّها ّلِلَهَ َإَذا   َإنح اّلِلهَ أَفحَضَل تَلحَك الحَمَواَقيَت َو َأجح

َهاَصَلَحتح َفيَها النَ يهُة َو َسَلَمتح  ًة  َإقَاَمةُ الرهَعيهُة َو لحَيُكنح ِف َخاصهَة َما َُّتحَلُص َبَه ّلِلَهَ َديَنَك  َمن ح فَ رَاَئَضَه الهَِت َهَي َلُه َخاصه
ُقوٍص َِبَلغاً   َذَلكَ ََل اّلِلهَ َمنح لَيحَلَك َو ََّنَارََك َو َوفَ  َما تَ َقرهبحَت بََه إَ  ِف فََأعحَط اّلِلهَ َمنح َبَدَنَك  َكاَمًَل َغْيحَ َمث حُلوٍم َو ََل َمن ح

َت ِف َصََلَتَك لَلنهاَس َفََل َتُكوَننه ُمنَ فَ رًا َو  بَ َلغَ َمنح بََدَنَك َما  ُمَضيَ عًا فََإنه ِف النهاَس َمنح بََه الحَعلهُة َو َلُه  ََل َو َإَذا ُقمح
َاَجُة َو  َهَِن َإََل  ) صلى هللا عليه وآله (َسأَلحُت َرُسوَل اّلِلهَ  َقدح اْلح َكيحَف ُأَصلَ ي َِبَمح فَ َقاَل َصلَ  َِبَمح َكَصََلَة   الحَيَمنَ َحَْي َوجه
َعَفَهمح َو   َمَنَْي َرَحيماً  ُكنح َأضح  َِبلحُمؤح
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َتَجاَبَك َعنح  وَ  َتَجاَب الحُوََلَة َعَن الرهَعيهَة ُشعحَبٌة َمَن  َرَعيهَتكَ أَمها بَ عحُد َفََل ُتَطو ََلنه احح ُُموَر َو  الضَ يقَ َفَإنه احح َو َقلهُة َعلحٍم َِبْلح
َطُع  ُهمح يَ قح َتَجاُب َمن ح ُهمح اََلحح تَ  َعن ح ُغُر َعنحَدُهُم الحَكَبُْي َو َعلحَم َما احح َسُن َو  يَ عحظُمُ َجُبوا ُدونَُه فَ َيصح ُبُح اْلَح الصهَغُْي َو يَ قح
قُّ َُيحُسُن الحَقَبيُح َو ُيَشاُب  َا الحَواِل َبَشٌر ََل يَ عحَرُف َما تَ َواَرى  اْلَح ُُموَر َو لَيحَستح عَ  َعنحهُ َِبلحَباَطَل َو َإُنه َلى النهاُس بََه َمَن اْلح

قَ  ََسَاٌت  َق  تُ عحَرفُ اْلَح َا أَنحَت َأَحُد  َمنَ َِبَا ُضُروُب الصَ دح َ الحَكَذَب َو َإُنه َل ِف  َرُجَلْيح ُرٌؤ َسَختح نَ فحُسَك َِبلحَبذح َإمها امح
قَ  َفَفيَم  َتَجاُبكَ اْلَح َديَه َأوح  احح تَ ًلىَمنح َواَجَب َحقٍ  تُ عحَطيَه َأوح َفعحٍل َكَرٍْي ُتسح رََع َكفه النهاَس َعنح  ُمب ح َِبلحَمنحَع َفَما َأسح

أَلََتَك َإَذا  ثَ َر َحاَجاَت النهاَس َإلَيحَك َمها  أََيُسواَمسح َلَك َمَع َأنه َأكح َمُئونََة َفيَه َعَليحَك َمنح َشَكاَة َمظحَلَمٍة َأوح َطَلَب  ََل َمنح َبذح
ثَاٌر ُُثه َإنه لَلحَواِل  ُمَعاَمَلةٍ إَنحَصاٍف ِف  َتئ ح َسمح َمادهَة  وَ  َخاصهًة َو َبطَانًَة َفيَهُم اسح َتطَاُوٌل َو َقلهُة َإنحَصاٍف ِف ُمَعاَمَلٍة فَاحح

َطَعنه َْلََحٍد َمنح  َبَقطحعَ أُولََئَك  َواَل َو ََل تُ قح َحح َباَب تَلحَك اْلح  ِف َو َحامهَتَك َقَطيَعًة َو ََل َيطحَمَعنه َمنحكَ  َحاَشَيَتكَ َأسح
َدةٍ اعحَتَقاَد  ََتَكٍ َتُضرُّ ِبَنح يََليَها َمَن النهاَس ِف َشرحٍب أَوح َعَمٍل  ُعقح َنُأ َذَلَك  ُمشح ََهمح فَ َيُكوَن َمهح  َْلُمح َُيحَمُلوَن َمُئونَ َتُه َعَلى َغْيح

َخَرَة َو أَلحزََم  ن حَيا َو اْلح ُبُه َعَليحَك ِف الدُّ قه ُدوَنَك َو َعي ح  َلزََمُه َمَن الحَقرَيَب َو الحَبَعيَد َو ُكنح ِف َذَلَك َصابَراً َمنح  اْلَح
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َمَغبهَة َذَلَك ََمحُموَدٌة َو  َفَإنه َقبَ َتُه ِبَا يَ ث حُقُل َعَليحَك َمنحُه َحيحُث َوَقَع َو اب حَتَغ َعا َخاصهَتكَ َواَقعًا َذَلَك َمنح قَ َرابََتَك َو  َُمحَتَسباً 
َحرح َإنح ظَنهَت الرهَعيهُة َبَك َحيحفًا  رََك َو اعحَدلح َعنحَك ظُُنوََّنُمح ِبََصحَحاَرَك  فََأصح ِف َذَلَك رَََيَضًة َمنحَك لَنَ فحَسَك  َفَإنه َْلُمح َبُعذح

قَ  َو ََل  َإعحَذاراً يهَتَك َو َو رَفحقًا بََرعَ  ُلُغ بََه َحاَجَتَك َمنح تَ قحوميََهمح َعَلى اْلَح فَ َعنه تَ ب ح ُصلححًا َدَعاَك َإلَيحَه َعُدوَُّك و ّلِلَهَ َفيَه  َتدح
ناً  ِف َرًضا فََإنه  ََذَر َمنح َعُدوَ َك بَ عحَد ُصلحَحَه َو َلَكَن  لََبََلَدكَ الصُّلحَح َدَعًة َْلُُنوَدَك َو رَاَحًة َمنح َهُُوَمَك َو أَمح ََذَر ُكله اْلح اْلح

َزحَم َو  فََإنه  َا قَاَرَب لَيَ تَ َغفهَل َفُخذح َِبْلح مح الحَعُدوه ُرِبه َ  اِتَه َنَك َو َبْيح َت بَ ي ح َن الظهنَ  َو َإنح َعَقدح َدًة َأوح  َعُدوَ كَ ِف َذَلَك ُحسح ُعقح
َتُه َمنحَك َذمهًة َفحُ  َدَك أَلحَبسح َعلح نَ فحَسَك ُجنهًة  َِبلحَوفَاءَ طح َعهح ََمانََة َو اجح َما أَعحطَيحَت فََإنهُه لَيحَس َمنح  ُدونَ َو ارحَع َذمهَتَك َِبْلح

َوائََهمح َو َتَشتَُّت  َأَشدُّ ٌء النهاُس فَ َراَئَض اّلِلهَ َشيح  َتَماعًا َمَع تَ َفرَُّق أَهح َظيَم الحَوفَاَء َِبلحُعُهوَد َو َقدح َلزََم َمنح تَ عح  آرَاَئَهمح َعَليحَه اجح
رَُكونَ َذَلَك  بَ ُلوا َمنح  الحُمشح تَ وح َلَمَْي َلَما اسح نَ ُهمح ُدوَن الحُمسح َدَك  َعَواَقبَ َفيَما بَ ي ح َر َفََل تَ غحَدَرنه َبَذمهَتَك َو ََل َّتََيَسنه َبَعهح الحَغدح

نًا أَفحَضاُه  َجاَهلٌ ََتَُئ َعَلى اّلِلهَ َإَله ََل ََّتحَتَلنه َعُدوهَك فََإنهُه ََل َُيح  وَ  َدُه َو َذمهَتُه أَمح َ َشَقيٌّ َو َقدح َجَعَل اّلِلهُ َعهح الحَعَباَد  َبْيح
ُكُنوَن َإََل  ََتَه َو َحرمياً َيسح  بََرْحح
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َتَفيُضوَن َإََل َجَوارََه َفََل َإدحَغاَل  َمنَ َعَتهَ  َو ََل تُ َعوَ َلنه  الحَعَللَ ََل ُمَداَلَسَة َو ََل َخَداَع َفيَه َو ََل تَ عحَقدح َعقحداً َُتَو َُز َفيَه  وَ َو َيسح
ٍل بَ عحَد التهأحَكيَد َو  عُ  الت هوحثََقةَ َعَلى ْلَحَن قَ وح ُد اّلِلهَ َو ََل َيدح ٍر َلزََمَك َفيَه َعهح قَ   َإََل َونهَك َضيُق أَمح طََلَب انحَفَساَخَه َبَغْيحَ اْلَح

ٍر  ََك َعَلى َضيَق أَمح ٍر ََّتَاُف  تَ رحُجوفََإنه َصَبح َل َعاَقَبَتَه َخْيحٌ َمنح َغدح َبٌة َو َأنح َتَُيَط َبَك َمَن اّلِلهَ َفيَه َطلح  تََبَعَتهُ انحَفرَاَجُه َو َفضح
َبُل  تَ قح َكَها َبَغْيحَ  َفيَهاََل َتسح َماَء َو َسفح َك َو الدَ  َمٍة َو ََل أَعحَظَم فََإنهُه لَيحَس َشيح  َحلَ َهاُدن حَياَك َو ََل آَخَرَتَك َإَيه ٌء أَدحَعى لََنقح

مَ  وَ لََتَبَعٍة  ٍة َمنح َسفحَك الدَ  َرى بََزَواَل نَعحَمٍة َو انحَقطَاَع ُمده َ  َبَغْيحَ اَء ََل َأحح َم َبْيح َتَدٌئ َِبْلحُكح  الحَعَبادَ َحقَ َها َو اّلِلهُ ُسبحَحانَُه ُمب ح
َم الحَقَياَمَة َفََل  َماَء يَ وح َعُفُه  تُ َقو ََينه َفيَما َتَساَفُكوا َمَن الدَ  َو يُوَهُنُه َبلح يُزَيُلُه  وَ ُسلحطَاَنَك َبَسفحَك َدٍم َحرَاٍم َفَإنه َذَلَك َمها ُيضح

َر َلَك َعنحَد اّلِلهَ َو  ُقُلُه َو ََل ُعذح َد َْلَنه َفيَه قَ َوَد الحَبَدَن َو َإَن  ََل يَ ن ح َِبَطٍَإ َو أَف حَرَط َعَليحَك  اب حُتَليتَ َعنحَدي ِف قَ تحَل الحَعمح
ُفَك أَوح َيُدَك  قَ َها مَ  َِبلحُعُقوبَةَ َسوحُطَك أَوح َسي ح َزَة َفَما فَ وح تَ َلًة َفََل فََإنه ِف الحوَكح َبَك ََنحَوُة ُسلحطَاَنَك َعنح َأنح تُ َؤدَ َي  َتطحَمَحنه قح

لََياَء  ُتولَ َإََل أَوح َسَك َو الثَ َقَة  الحَمقح عحَجاَب بَنَ فح َك َو اْلحَ َها َو ُحبه  ِبَاَحقهُهمح َو َإَيه  يُ عحَجُبَك َمن ح
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َثَق فُ َرَص  اْلحَطحَراءَ  َسَنَْي  الشهيحطَانَ فََإنه َذَلَك َمنح أَوح َساَن الحُمحح َحَق َما َيُكوُن َمنح َإحح َسَه لََيمح َك َو الحَمنه َعَلى  وَ ِف نَ فح َإَيه
َساَنَك َأَو الت هزَيَُّد  َساَن َو  َِبُلحَفكَ اَن َمنح َفعحَلَك أَوح َأنح َتَعَدُهمح فَ تُ تحَبَع َموحَعَدَك كَ   َفيَماَرَعيهَتَك ِبََحح فََإنه الحَمنه يُ بحَطُل اْلحَحح

َهُب  َت َعنحَد اّلِلهَ َو النهاَس  بَُنورَ الت هَزيَُّد يَذح ُلحَف يُوَجُب الحَمقح قَ  َو اْلح تاً َعنحدَ  قَالَ اْلَح اّلِلهَ َأنح تَ ُقوُلوا ما َل  اّلِلهُ تَ َعاََل َكَُبَ َمقح
َعُلونَ  ُُموَر قَ بحَل أََواََّنَا أََو  تَ فح َك َو الحَعَجَلَة َِبْلح َكاََّنَا أََو اللهَجاَجَة َفيَها َإَذا  التهَسقُّطَ َو َإَيه َن  تَ َنكهَرتح َفيَها َعنحَد َإمح أََو الحَوهح

ٍر  تَ وحَضَحتح َفَضعح ُكله أَمح َها َإَذا اسح ثَاَر ِبَا  َعهُ َموحضَ َعن ح َتئ ح َك َو اََلسح َقَعُه َو َإَيه ٍر َموح َقعح ُكله أَمح َوٌة َو الت هَغاِبَ  النهاسُ َو َأوح َفيَه ُأسح
َتَصُف أَغحَطَيُة ا َعنحكَ َفَإنهُه َمأحُخوٌذ َمنحَك َلَغْيحََك َو َعمها قََليٍل تَ نحَكَشُف  لَلحُعُيونَ َعمها تُ عحََن بََه َمها َقدح َوَضَح  ُُموَر َو يُ ن ح ْلح

َك َو َسطحَوَة يََدَك َو َغرحَب َلَساَنَك  ْحََيهةَ َمنحَك لَلحَمظحُلوَم امحَلكح  ََتَسح َمنح ُكلَ  َذَلَك َبَكفَ   وَ أَنحَفَك َو َسوحَرَة َحدَ  احح
َتَيارَ  َحَّته الحَباَدرََة َو ََتحَخَْي السهطحَوَة  َلَك اََلخح ُكَن َغَضُبَك فَ َتمح َثَر َهُُوَمَك  نَ فحَسكَ  َو َلنح ََتحُكَم َذَلَك َمنح َيسح َحَّته ُتكح

َر الحَمَعاَد َإََل رَبَ كَ   َبذَكح
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َر َما َمَضى َلمَ  وَ  َمكَ نح الحَواَجُب َعَليحَك َأنح تَ َتَذكه ) صلى هللا َمنح ُحُكوَمٍة َعاَدَلٍة َأوح ُسنهٍة َفاَضَلٍة َأوح أَثٍَر َعنح نََبيَ َنا  تَ َقده

َتَدَي ِبَا  عليه وآله ( تَ أَوح َفرَيَضٍة ِف َكَتاَب اّلِلهَ فَ تَ قح ُت َإلَيحَك َعَهدح  َماَمها َعَملحَنا بََه َفيَها َو ََتحَتَهَد لَنَ فحَسَك ِف ات ََباَع  َشاَهدح
ثَ قحُت بََه َمَن اْلحُجهَة  تَ وح َدي َهَذا َو اسح َسَك  لَنَ فحَسيِف َعهح َهَواَها َو َأََن  َإََل َعَليحَك َلَكيحََل َتُكوَن َلَك َعلهٌة َعنحَد َتَسرَُّع نَ فح

ََتَه َو َعَظيَم  َأُل اّلِلهَ َبَسَعَة َرْحح رَتَهَ َأسح َك َلَما َعَلى َإعحطَاَء ُكلَ  َرغحَبةٍ  ُقدح َر  َفيهَ  َأنح يُ َوفَ َقَِن َو َإَيه قَاَمَة َعَلى الحُعذح َرَضاُه َمَن اْلحَ
َثََر ِف  َخلحَقهَ الحَواَضَح َإلَيحَه َو َإََل  َن الث هَناَء ِف الحَعَباَد َو َجََيَل اْلح َعيَف الحَكرَاَمَة َو َأنح  مَ َو َْتَا الحَبََلدَ َمَع ُحسح النَ عحَمَة َو َتضح

َهاَدَة َإَنه َإلَيحَه راَجُعوَن َو السهََلُم  ِل َتَم ََيح  َرُسوَل اّلِلهَ َصلهى اّلِلهَ َعَليحَه َو آَلَه َو َسلهَم الطهيَ َبَْي  َعَلىَو َلَك َِبلسهَعاَدَة َو الشه
َليماً َكَثْياً َو السهََلُم . الطهاَهرَينَ   َو َسلهَم َتسح

السالم ( إلى طلحة و الزبير )مع عمران بن الحصين الخزاعي(   له ) عليه  كتابمن    و  -54
 اإلسكافي في كتاب المق امات في مناقب أمير المؤمنين عليه السالم :   جعفرذكره أبو  

ُتَما َأّن َ َلَح أُرََد النهاَس  بَ عحدُ  أَمها ُتَما َو َإنح َكَتمح  َمهنح َحَّته َِبيَ ُعوّن َو َإنهُكَما  أَرَاُدوّن َو َلَح أَُِبَيعحُهمح  َحَّته فَ َقدح َعَلمح
 َغاَلٍب َو ََل َلَعَرٍض َحاَضٍر فََإنح  َلُسلحطَانٍ أَرَاَدّن َو َِبيَ َعَِن َو َإنه الحَعامهَة َلَح تُ َباَيعحَِن 
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ُتَما َ فَارحَجَعا َو  ُكن ح َ  تُوِبَ َِبيَ عحُتَماّن طَائََعْيح ُتَما َِبيَ عحُتَماّن َكارََهْيح َجَعلحُتَما ِل َعَليحُكَما  فَ َقدح َإََل اّلِلهَ َمنح َقرَيٍب َو َإنح ُكن ح
رَارَُكَماالسهَبيَل ِبََظحَهارَُكَما الطهاَعَة َو  رَي مَ  َإسح ُتَما ِبَََحقَ  الحَمعحَصَيَة َو َلَعمح َِبلتهَقيهَة َو الحَكتحَماَن َو َإنه  الحُمَهاَجرَينَ ا ُكن ح

رَ َدف حَعُكَما َهَذا  َمح َسَع َعَليحُكَما َمنح  اْلح ُخََل َفيَه َكاَن َأوح ُتَما َأّن َ  ُخُروَجُكَماَمنح قَ بحَل َأنح َتدح َمنحُه بَ عحَد َإق حَرارَُكَما بََه َو َقدح َزَعمح
َنُكَما َمنح ََّتَلهَف َعِنَ  َو َعنحُكَما عُ  قَ تَ لحتُ  َتَمَل  َمنح ثحَماَن فَ بَ يحَِن َو بَ ي ح َر َما احح رٍَئ َبَقدح َل الحَمَديَنَة ُُثه يُ لحَزُم ُكلُّ امح  َفارحَجَعاأَهح

َن أَعحَظَم  رَُكَماأَي َُّها الشهيحَخاَن َعنح َرأحَيُكَما َفَإنه اْلح  . السهََلمُ يَ َتَجمهَع الحَعاُر َو النهاُر َو  الحَعاُر َمنح قَ بحَل َأنح  أَمح

 له ) عليه السالم ( إلى معاوية :  كتابمن    و  -55
ن حَيا َلَما بَ عحَدَها َو  بَ عحدُ  أَمها َنا  اب حتَ َلىفََإنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َقدح َجَعَل الدُّ َسُن َعَمًَل َو َلسح َلَها لَيَ عحَلَم أَي ُُّهمح َأحح َفيَها أَهح

ن حَيا َا ُوَضعحَنا  لَلدُّ َنا َو ََل َِبلسهعحَي َفيَها أَُمرحََن َو َإُنه تَ َلي َِبَا َو َقَد اب حَتََلّن اّلِلهُ َبَك َو اب حَتََلَك ِب  َفيَهاُخَلقح َأَحَدََن  َفَجَعلَ لَنُ ب ح
ن حَيا  َت َعَلى الدُّ َخَر فَ َعَدوح ًة َعَلى اْلح َتهُ َتَِن ِبَا َلَح ََتحَن َيَدي َو ََل َلَساّن َو الحُقرحآَن َفطََلب ح  بََتأحَويلَ ُحجه ُل  َعَصي ح أَنحَت َو أَهح

 قَاَعدَُكمح  قَاَئُمُكمح الشهاَم ِب َو أَلهَب َعاَلُمُكمح َجاَهَلُكمح َو 
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َهَك َفَهَي طَرَيُقَنا َو َطرَيُقَك  َقَياَدكَ اّلِلهَ ِف نَ فحَسَك َو ََنزََع الشهيحطَاَن  اتهقَ فَ  َخَرَة َوجح َذرح َأنح  وَ َو اصحَرفح َإََل اْلح احح
َل  َصح اَبَر َفَإّن َ أُوِل َلَك ِبَ  وَ ُيَصيَبَك اّلِلهُ َمنحُه َبَعاَجَل قَارََعٍة َْتَسُّ اْلح َطُع الده َك  فَاَجَرةٍ ّلِلهَ أَلَيهًة َغْيحَ تَ قح لََئنح ََجََعتحَِن َو َإَيه

َقحَداَر ََل أَزَاُل  اَكَمَْي . بََباَحَتكَ َجَواَمُع اْلح َننا َو ُهَو َخْيحُ اْلح ُ بَ ي ح  َحَّته َُيحُكَم اّلِله

له ) عليه السالم ( وصى بها شريح بن هانئ لما جعله على مقدمته إلى    وصيةمن    و  -56
 لشام :ا

ن حَيا الحَغُروَر  اّلِلهَ  اتهقَ  َسَك الدُّ َها َعَلى َحاٍل َو اعحَلمح أَنهَك َإنح َلَح  وَ ِف ُكلَ  َصَباٍح َو َمَساٍء َو َخفح َعَلى نَ فح ََل ََتحَمن ح
َواُء َإََل    َعنح تَ رحدَعح نَ فحَسَك  َهح ُروٍه ََسَتح َبَك اْلح َسَك َمانَعًا رَاَدعًا َو  ْيٍ َكثَ َكَثٍْي َمها َتَُبُّ َُمَاَفَة َمكح َمَن الضهَرَر َفُكنح لَنَ فح

ََفيظََة َواَقماً قَاَمعاً . َعنحدَ لَنَ زحَوَتَك   اْلح

 له ) عليه السالم ( إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة :  كتابمن    و  -57
ُت َمنح َحيَ ي َهَذا َإمها ظَالَ  بَ عحدُ  أَمها  ماً َو َإمهاَفَإّن َ َخَرجح
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ُر اّلِلهَ َمنح بَ َلَغُه َكَتاِب َهَذا َلمها نَ َفَر  َعَليحهَ َو َإمها َِبَغياً َو َإمها َمبحَغي اً  َمظحُلوماً  َفَإنح ُكنحُت َُمحَسناً أََعاَنَِن َو َإنح  َإَِله َو َإّن َ أُذَكَ 
تَ عحت ََبَِن ُكنحُت ُمَسيئاً   . اسح

له ) عليه السالم ( كتبه إلى أهل األمصار يقص فيه ما جرى بينه و بين    كتابمن    و  -58
 أهل صفين :

َل الشهاَم َو  َكانَ   وَ  ُم َمنح أَهح َنا َو الحَقوح ُء أَمحرَََن َأَنه الحتَ َقي ح َأنه رَب هَنا َواَحٌد َو نََبي هَنا َواَحٌد َو َدعحَوتَ َنا ِف  اَهرُ الظه بَدح
ََلمَ  ميَاَن َِبّلِلهَ َو  اْلحَسح َتزَيُدُهمح ِف اْلحَ َديقَ َواَحَدٌة َو ََل َنسح ُر َواَحٌد َإَله َما  التهصح َمح َتزَيُدونَ َنا اْلح َنابََرُسولََه َو ََل َيسح تَ َلفح َفيَه  اخح

َرُك الحيَ وحَم ِبََطحَفاَء النهائََرَة َو  تَ َعاَلوحاَماَن َو َْنحُن َمنحُه بَ رَاٌء فَ ُقلحَنا َمنح َدَم ُعثح  َكْيَ نَُداَو َما ََل يُدح ُر  َتسح َمح َتده اْلح الحَعامهَة َحَّته َيشح
َمَع فَ نَ قحَوى  َتجح قَ  َمَواَضَعُه فَ َقاُلوا َبلح نَُداَويَه َِبلح  َعَلىَو َيسح َع اْلَح َرحُب َو رََكَدتح َو  َفأَبَ وحاُمَكابَ َرَة َوضح َحَّته َجَنَحَت اْلح

ُهمح َو َوَضَعتح َُمَالَبَ َها َفيَنا َو  ْحَََشتح َوَقَدتح َنْيَاَُّنَا َو  َنا َو َإَيه َأَجابُوا َعنحَد َذَلَك َإََل الهَذي َدَعوحََنُهمح  َفيَهمح فَ َلمها َضرهَست ح
َناُهمح َإلَيحَه  ت ََباَنتح  َما َدَعوحا َو َساَرعحَناُهمح َإََل َما طََلُبوا َحَّته َإََل  َفَأَجب ح ُهُم الحَمعحَذرَُة َفَمنح  اسح ُة َو ان حَقَطَعتح َمن ح  َُته َعَليحَهُم اْلحُجه

ََلَكَة  ُ َمَن اْلح ُهمح فَ ُهَو الهَذي أَن حَقَذُه اّلِله  َمنح َلَه َو َْتَاَدى فَ ُهوَ  وَ َعَلى َذَلَك َمن ح
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ُ َعَلى قَ لحَبَه َو  الرهاَكسُ   َدائََرُة السهوحَء َعَلى َرأحَسَه . َصاَرتح الهَذي رَاَن اّلِله

 وان :له ) عليه السالم ( إلى األسود بن قطبة صاحب جند حل  كتابمن    و  -59
تَ َلَف َهَواُه َمنَ َعُه َذَلَك َكَثْياً َمَن  بَ عحدُ  أَمها لَ فََإنه الحَواِلَ َإَذا اخح قَ  َسَواًء َفَإنهُه  الحَعدح ُر النهاَس َعنحَدَك ِف اْلَح فَ لحَيُكنح أَمح

ثَاَلُه  لَيحسَ  َتَنبح َما تُ نحَكُر أَمح َل َفاجح َوحَر َعَوٌض َمَن الحَعدح َتَذلح نَ فحَسَك َفيَما افحََتََض اّلِلهُ َعَليحَك رَاَجيًا ثَ َوابَُه َو اب ح  وَ ِف اْلح
ن حَيا َداُر بََليهٍة َلَح  ُمَتَخوَ فاً  رَةً َصاَحبُ َها َفيَها َقطُّ َساَعًة َإَله َكاَنتح فَ رحَغُتُه َعَليحَه  يَ فحرُغح َعَقابَُه َو اعحَلمح َأنه الدُّ َم الحَقَياَمَة َو  َحسح يَ وح

قَ  َشيح أَنه  َتَساُب َعَلى  أَبَداً ٌء ُه َلنح يُ غحَنَيَك َعَن اْلَح قَ  َعَليحَك َحفحُظ نَ فحَسَك َو اََلحح َدَك فََإنه الهَذي  الرهَعيهةَ َو َمَن اْلَح َِبُهح
 الهَذي َيَصُل َبَك َو السهََلُم . َمنَ َيَصُل َإلَيحَك َمنح َذَلَك أَفحَضُل 

 ه السالم ( إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم :له ) علي  كتابمن    و  -60
َيحُش  َعبحدَ  َمنح  َمَنَْي َإََل َمنح َمره َبَه اْلح ََراَج َو ُعمهاَل الحَبََلدَ  َمنح اّلِلهَ َعَليٍ  أََمَْي الحُمؤح  ُجَباَة اْلح
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ُب ّلِلَهَ  َمارهةٌ بَ عحُد َفَإّن َ َقدح َسْيهحُت ُجُنودًا َهَي  أَمها تُ ُهمح ِبَا ُيََ َصي ح ََذى َو  َعَليحَهمح َبُكمح َإنح َشاَء اّلِلهُ َو َقدح َأوح َمنح َكفَ  اْلح
َعَة الحُمضحطَرَ  َإََل َذمهَتُكمح َمنح  وَ َصرحَف الشهَذا َو أَََن أَب حَرأُ َإلَيحُكمح  َيحَش َإَله َمنح َجوح َهبًا َإََل َشَبَعَه  ََل  َمَعرهَة اْلح َها َمذح ُد َعن ح ُيََ

ُهمح  ُلوا َمنح تَ َناَوَل َمن ح ت َ  ُمَضارهِتََمح ظُلحماً َعنح ظُلحَمَهمح َو ُكفُّوا أَيحَدَي ُسَفَهاَئُكمح َعنح  َشيحئاً فَ َنكَ  َناُه َو الت هَعرَُّض َْلُمح َفيَما اسح ث حنَ ي ح
ُهمح َو َأََن  َ َمن ح َيحَش فَارحفَ ُعوا َإَِله َمظَاَلَمُكمح َو َما َعرَاُكمح  َبْيح  َِبّلِلهَ يَ غحَلُبُكمح َمنح أَمحرََهمح َو َما ََل ُتَطيُقوَن َدف حَعُه َإَله  َمهاَأظحُهَر اْلح

ُُه ِبَُعونََة اّلِلهَ َإنح َشاَء اّلِلهُ    .َو ِب َفَأََن أَُغْيَ 

له ) عليه السالم ( إلى كميل بن زياد النخعي و هو عامله على هيت ،   كتابمن    و  -61
 دفع من يجتاز به من جيش العدو طالبا الغارة :  تركهينكر عليه  

َييَع الحَمرحَء َما ُوِلَ َ َو َتَكلَُّفُه َما ُكَفَي  بَ عحدُ  أَمها زٌ فََإنه َتضح لَ  َو َإنه تَ َعاَطَيَك الحَغارََة َعَلى َحاَضٌر َو َرأحٌي ُمَتَبهٌ  َلَعجح  أَهح
َناَك لَيحَس  َها َلَرأحٌي َشَعاٌع فَ َقدح  َِبَاَقرحَقيَسَيا َو تَ عحَطيَلَك َمَساَْلََك الهَِت َولهي ح َيحَش َعن ح راً  َصرحتَ َمنح مَيحنَ ُعَها َو ََل يَ ُردُّ اْلح َجسح

لََياَئَك َلَمنح أَرَاَد الحَغارََة َمنح أَعحَداَئَك عَ  َاَنبَ  َغْيحَ َلى َأوح  َشَديَد الحَمنحَكَب َو ََل َمَهيَب اْلح
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َل  وَ ََل َسادٍ  ثُ غحرًَة َو ََل َكاَسٍر َلَعُدوٍ  َشوحَكًة  وَ   َمصحرََه َو ََل َُمحٍز َعنح أََمْيََه .ََل ُمغحٍن َعنح أَهح

 له ) عليه السالم ( إلى أهل مصر مع مالك األشتر لما واله إمارتها :  كتابمن    و  -62
) عليه َلَْي فَ َلمها َمَضى لَلحَعاَلَمَْي َو ُمَهيحَمناً َعَلى الحُمرحسَ  َنَذيراً  ) صلى هللا عليه وآله (َفَإنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه بَ َعَث َمَُمهداً  بَ عحدُ  أَمها

َر َمنح بَ عحَدَه فَ َواّلِلهَ َما   السالم ( َمح َلُموَن اْلح َر  َهَذايُ لحَقى ِف ُروَعي َو ََل ََيحطُُر بََباِل َأنه الحَعَرَب تُ زحَعُج  َكانَ تَ َنازََع الحُمسح َمح اْلح
َل بَ يحَتَه َو  ) صلى هللا عليه وآله (َمنح بَ عحَدَه  ُمح ُمَنحُّوُه َعِنَ  َمنح بَ عحَدَه َفَما رَاَعَِن َإَله انحَثَياُل  ََل َعنح أَهح َعَلى ُفََلٍن ي َُباَيُعوَنُه  النهاسَ أَّنه

ُت َيَدي َحَّته َرأَيحُت  ُعوَن َإََل ََمحَق  رَاَجَعةَ فََأمحَسكح ََلَم يَدح ٍد  َديحنَ النهاَس َقدح َرَجَعتح َعَن اْلحَسح  ه وآله () صلى هللا عليَمَُمه
ََلمَ َفَخَشيُت َإنح َلَح أَنحُصَر  مًا َتُكوُن الحُمَصيَبُة  اْلحَسح َلُه َأنح َأَرى َفيَه ثَ لحمًا َأوح َهدح َعَليه أَعحظََم َمنح فَ وحَت َوََليََتُكُم  بَهَ َو أَهح

َا َهَي َمَتاُع  مٍ الهَِت َإُنه َها َما َكاَن َكَما يَ ُزو  أَيه يَ تَ َقشهُع السهَحاُب فَ نَ َهضحُت ِف تَلحَك  َكَماُل السهرَاُب أَوح  َقََلَئَل يَ ُزوُل َمن ح
َداَث َحَّته زَاَح  َحح َنهَ  الحَباَطلُ اْلح يُن َو تَ نَ هح  َو َزَهَق َو اطحَمَأنه الدَ 
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َرحَض ُكلَ َها َما  وَ  َإّن َ  : م ن ه   و   ُت َو َإّن َ َمنح َضََلْلََُم  َِبلَيحتُ اّلِلهَ َلوح َلَقيتُ ُهمح َواَحداً َو ُهمح َطََلُع اْلح تَ وحَحشح َو ََل اسح
َُدىالهَذي ُهمح َفيَه َو  َن  ِبَ  رَ الهَذي َأََن َعَليحَه َلَعَلى َبَصْيٍَة َمنح نَ فحَسي َو يََقٍْي َمنح  اْلح َتاٌق َو ُحسح َو َإّن َ َإََل َلَقاَء اّلِلهَ َلُمشح

َتَظرٌ ثَ َواَبَه  ُمهَة  َلُمن ح َر َهَذَه اْلح اُرَها فَ ي َتهَخُذوا َماَل اّلِلهَ ُدَوًَل َو َعَباَدُه  ُسَفَهاُؤَهاَراٍج َو َلَكنهَِن آَسى َأنح يََلَي أَمح َو  َخَوًَل َو ُفجه
ُهُم الصهاْلَََْي َحرحِبً وَ  ََلَم َو  الهَذي الحَفاَسَقَْي َحزحِبً َفَإنه َمن ح اً ِف اْلحَسح َرَاَم َو ُجَلَد َحد  ُهمح َمنح َلَح  َإنه َقدح َشَرَب َفيُكُم اْلح َمن ح

ََلَم  سح َلمح َحَّته ُرَضَختح َلُه َعَلى اْلحَ ثَ رحُت ََتحلَيَبُكمح َو ََتح  الرهَضاَئخُ ُيسح َو ََتحرَيَضُكمح َو  ََجحَعُكمح نَيَبُكمح َو فَ َلوح ََل َذَلَك َما َأكح
ُتمح أَ  ُتمح َو َونَ ي ح ُتُكمح َإذح أَبَ ي ح َن َإََل َأطحَراَفُكمح َقَد ان حتَ َقَصتح َو َإََل أَمحَصارَُكمح َقَد  ََل َلََتَكح َو َإََل ََمَاَلَكُكمح تُ زحَوى َو  اف حُتَتَحتح تَ َروح

َف َو تَ ُبوُءوا َِبلذُّلَ  َو  َإََل َْحَُكُم اّلِلهُ َإََل َقَتاَل َعُدو َُكمح َو ََل تَ ثهاقَ ُلوا رَ  انحَفُرواَإََل َبََلدَُكمح تُ غحَزى  سح َرحَض فَ ُتَقرُّوا َِبْلَح اْلح
َرَُق َو َمنح ََنَم َلَح  َنَصيُبُكمُ َيُكوَن  َرحَب اْلح ََخسه َو َإنه َأَخا اْلح  َعنحُه َو السهََلُم . يُ َنمح اْلح
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له ) عليه السالم ( إلى أبي موسى األشعري و هو عامله على الكوفة، و    كتابمن    و  -63
 تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل :  عنهقد بلغه  
َمَنَْي َإََل َعبحَد اّلِلهَ بحَن قَ يحٍس اّلِلهَ  َعبحدَ  َمنح  بَ عحُد فَ َقدح بَ َلَغَِن َعنحَك قَ وحٌل ُهَو َلَك َو َعَليحَك َفَإَذا  أَمها َعَليٍ  أََمَْي الحُمؤح

رُجح  َقَدمَ  َزَرَك َو اخح ُددح َمئ ح َرَك َو انحُدبح َمنح َمَعكَ  َمنح َرُسوِل َعَليحَك فَارحَفعح َذي حَلَك َو اشح فََإنح َحقهقحَت َفان حُفذح َو َإنح  ُجحح
َكُ َفاب حُعدح َو اْيحُ اّلِلهَ لَتُ ؤحَتَْيه َمنح َحيحُث أَنحَت َو ََل  تَ َفشهلحتَ  تُ عحَجُل  َحَّته َحَّته َُيحَلَط زُبحُدَك َِبَاثَرََك َو َذائَُبَك َِبَاَمَدَك َو  ُتَتح

اَهَيُة  َخلحَفكَ َك َمنح َعنح َقعحَدَتَك َو ََتحَذَر َمنح أََماَمَك َكَحَذرَ  َُويحََن الهَِت تَ رحُجو َو َلَكن هَها الده َىَو َما َهَي َِبْلح يُ رحَكُب  الحُكَبح
ُل َجبَ ُلَها  َرَك َو ُخذح َنَصيَبَك َو َحظهَك َفَإنح   فَاعحَقلح ََجَُلَها َو يَُذلهلُّ َصعحبُ َها َو ُيَسهه َلَك َو امحَلكح أَمح تَ َعقح  َإََل فَ ت ََنحه  َكرَهح

َرَيَ   ٍب َو ََل ِف َْنَاٍة فََباْلح َفَْيه َغْيحَ َرحح ْلََقٌّ َمَع َمَُقٍ  َو َما أَُِبِل َما  َإنههُ َو أَنحَت ََنئٌَم َحَّته ََل يُ َقاَل أَيحَن ُفََلٌن َو اّلِلهَ  لَُتكح
 . السهََلمُ َصَنَع الحُملحَحُدوَن َو 
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 له ) عليه السالم ( إلى معاوية جواباً :   كتابمن    و  -64
ُلحَفَة  بَ عحدُ  أَمها َنُكمح  وَ فََإَنه ُكنها َْنحُن َو أَن حُتمح َعَلى َما ذََكرحَت َمَن اْلح نَ َنا َو بَ ي ح َماَعَة فَ َفرهَق بَ ي ح  َكَفرحُُتح َأمحَس َأَنه آَمنها َو  اْلَح

َلَم  ُتمح َو َما َأسح َنا َو فَُتن ح تَ َقمح َم َأَنه اسح َلُمُكمح َو الحيَ وح ََلَم ُكلُُّه  ُمسح ) صلى هللا عليه اّلِلهَ  َلَرُسولَ َإَله َكرحهًا َو بَ عحَد َأنح َكاَن أَنحُف اْلحَسح

َ  َحةَ طَلح َحزحًِب َو ذََكرحَت َأّن َ قَ تَ لحُت  وآله ( َريحنَ َو الزَُّبْيحَ َو َشرهدحُت َبَعاَئَشَة َو نَ َزلحُت َبْيح ٌر َغبحَت َعنحُه َفََل  الحَمصح َو َذَلَك َأمح
ُر  َنحَصاَر  َفيهَ َعَليحَك َو ََل الحُعذح َرُة ي َ  وَ َإلَيحَك َو ذََكرحَت أَنهَك زَائَرَي ِف الحُمَهاَجرَيَن َو اْلح جح َم ُأَسَر َأُخوَك َقَد ان حَقَطَعَت اْلَح وح
ََتحَفهح فََإنح َكاَن َفيَه َعَجٌل  َا  فَاسح ُ َإُنه َمَة َمنحَك َو َإنح تَ ُزرحّن َفَكَما  بَ َعَثَِن َفَإّن َ َإنح أَُزرحَك َفَذَلَك َجَديٌر َأنح َيُكوَن اّلِله َإلَيحَك لَلنَ قح

 َأَسٍد : َبَِن قَاَل َأُخو 
َبَلْيَ  تَ قح َ َأغحَواٍر َو ُجلحُمودَ  َتضحرَُِبُمح رَََيَح الصهيحَف  ُمسح  * َِبَاَصٍب َبْيح

َك َو َخاَلَك َو َأَخيَك ِف  َعنحَدي وَ  ُتُه ِبَدَ   السهيحُف الهَذي أَعحَضضح
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ُت َواَحٍد َو إَ  َمَقامٍ  َغحَلفُ نهَك َو اّلِلهَ َما َعَلمح َوحََل َأنح يُ َقاَل َلَك  اْلح َل َو اْلح َرَقيَت ُسلهماً  إَنهكَ الحَقلحَب الحُمَقاَرُب الحَعقح
تَ َأطحَلَعَك َمطحَلَع ُسوٍء َعَليحَك ََل َلَك َْلَنهَك  َلَه  َلسحتَ أَمحراً َغْيحَ َضالهَتَك َو َرَعيحَت َغْيحَ َساَئَمَتَك َو طََلبحَت  َنَشدح َمنح أَهح

ُهُم  َفعحَلكَ َو ََل ِف َمعحَدنََه َفَما أَب حَعَد قَ وحَلَك َمنح  َواٍل َْحََلت ح َت َمنح أَعحَماٍم َو َأخح بَ هح َو َْتَِنَ  الحَباَطَل  الشهَقاَوةُ َو َقرَيٌب َما َأشح
ٍد  فَ ُعوا َعَظيماً َفُصرَُعوا مَ  ) صلى هللا عليه وآله (َعَلى اْلحُُحوَد ِبَُحمه َت َلَح َيدح َلَح مَيحنَ ُعوا َحرمياً َبَوقحَع ُسُيوٍف  وَ َصارََعُهمح َحيحُث َعَلمح

َها الحَوَغى َو َلَح  ثَ رحَت ِف قَ تَ َلَة ُعثحَماَن فَادحُخلح  ُْتَاَشَهاَما َخََل َمن ح َُويحََن َو َقدح َأكح َم َدَخَل َفيَه النهاُس ُُثه َحاَكَم الح  َفيَمااْلح َقوح
لحَك َو  ُهمح َإَِله َأْحَح َاَعَلى َكَتاَب اّلِلهَ تَ َعاََل َو أَمها تَلحَك الهَِت تُرَيُد  َإَيه َعُة الصهَبَ  َعَن اللهََبَ ِف أَوهَل الحَفَصاَل َو  فََإَّنه ُخدح

َلَه . السهََلمُ   َْلَهح

 له ) عليه السالم ( إليه أيضا :  كتابمن    و  -65
َح الحَباَصَر َمنح َعَياَن  دُ بَ عح  أَمها َتَفَع َِبللهمح ُُمورَ فَ َقدح آَن َلَك َأنح تَ ن ح ََلَفَك َِبدَ َعاَئَك  اْلح َت َمَدارََج َأسح فَ َقدح َسَلكح

ََِبَطيلَ   اْلح
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ََكاَذيَب َو اقح  وَ  َ َو اْلح ُتزََن  َِبنحَتَحاَلكَ َتَحاَمَك ُغُروَر الحَمْيح قَ  َو  ُدوَنكَ َما َقدح َعََل َعنحَك َو ابحَتزَاَزَك َلَما َقَد اخح َفَراراً َمَن اْلَح
ُرَك َفَما َو َدَمَك َمها َقدح َوَعاُه ََسحُعَك َو ُمَلَئ بَ  ْلَحَمكَ ُجُحودًا َلَما ُهَو أَلحَزُم َلَك َمنح  قَ  َإَله الضهََلُل  َذاَه َصدح بَ عحَد اْلَح

َتَماَْلَا َعَلى لُبحَسَتَها َفَإنه  اللهبحسُ الحُمَبُْي َو بَ عحَد الحب ََياَن َإَله  َهَة َو اشح ب ح َذَر الشُّ َنةَ َفاحح طَاَلَما أَغحَدَفتح َجََلبَيب ََها َو  الحَفت ح
َبحَصاَر  َها  َضُعَفتح َقدح َأََتّن َكَتاٌب َمنحَك ُذو أَفَاَنَْي َمَن الحَقوحَل َو  ظُلحَمتُ َهاأَغحَشَت اْلح لحَم َو َأَساَطَْي َلَح َُيُكح قُ َواَها َعَن السَ 

َاَبَط ِف  ََل َمنحَك َعلحٌم َو  َهاَس َو اْلح َاَئَض ِف الده َها َكاْلح َت َمن ح َبحح ميَاسَ َحلحٌم َأصح  بََعيَدَة الحَمَراَم َو تَ َرق هيحَت َإََل َمرحقَ َبةٍ  الدَ 
َعحََلمَ ََنزََحَة  َنُوُق َو ُُيَاَذى َِبَا الحَعيُّوُق َو  اْلح ُصُر ُدوََّنَا اْلح رًا أَوح َورحدًا َأوح  َحاشَ تَ قح َلَمَْي بَ عحَدي َصدح ّلِلَهَ َأنح تََلَي لَلحُمسح
رَيَ  َن  أُجح داً َفَمَن اْلح ُهمح َعقحداً أَوح َعهح َهَد  َتَداَركح ف َ َلَك َعَلى َأَحٍد َمن ح  َإلَيحكَ نَ فحَسَك َو انحظُرح َْلَا فََإنهَك َإنح فَ رهطحَت َحَّته يَ ن ح

راً  ُُموُر َو ُمَنعحَت أَمح ُبوٌل َو السهََلُم . ُهوَ َعَباُد اّلِلهَ أُرحََتَتح َعَليحَك اْلح َم َمقح  َمنحَك الحي َوح
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له ) عليه السالم ( إلى عبد هللا بن العباس و قد تقدم ذكره بخالف    كتابمن    و  -66
 هذه الرواية :

 َيُكنح الهَذي َلَح َيُكنح لَُيَصيَبُه َفََل  ءَ َو َُيحَزُن َعَلى الشهيح  لَيَ ُفوَتهُ َء الهَذي َلَح َيُكنح َفَإنه الحَمرحَء لَيَ فحرَُح َِبلشهيح  بَ عحدُ  أَمها
ٍة َأوح  َياُء َحقٍ  َو لحَيُكنح  َشَفاءُ أَفحَضَل َما نَلحَت ِف نَ فحَسَك َمنح ُدن حَياَك بُ ُلوُغ َلذه  ُسُروُركَ َغيحٍظ َو َلَكنح َإطحَفاُء َِبَطٍل َأوح َإحح

َت َو َأَسُفَك َعَلى َما َخلهفحَت َو َهُّ  مح  الحَموحَت . بَ عحدَ َك َفيَما ِبَا َقده

 مكة :  لىله ) عليه السالم ( إلى قثم بن العباس و هو عامله ع  كتابمن    و  -67
َلسح  بَ عحدُ  أَمها َم اّلِلهَ َو اجح رحُهمح ِبَََيه جه َو ذَكَ  َاَهلَ  َْلُمُ َفَأَقمح لَلنهاَس اْلَح تَ فحَِتَ َو َعلَ َم اْلح رَيحَن َفَأفحَت الحُمسح  َو َذاَكَر الحَعصح

ُهَك َو ََل ََتحُجََبه َذا َحاَجٍة َعنح َلَقاَئَك َِبَا  َحاَجبٌ َو ََل َيُكنح َلَك َإََل النهاَس َسَفٌْي َإَله َلَساُنَك َو ََل  الحَعاَلََ  َإَله َوجح
َا َتَمَع َعنحَدَك َمنح  بَ عحدُ  َفيَماَإنح َذيَدتح َعنح أَب حَواَبَك ِف أَوهَل َورحَدَها َلَح َُتحَمدح  فََإَّنه اّلِلهَ  َمالَ َعَلى َقَضائََها َو انحظُرح َإََل َما اجح

رَفحُه َإََل َمنح َقبَ َلكَ   فَاصح
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لحُه  َمَواَضعَ  َبَه َذَوي الحَعَياَل َو الحَمَجاَعَة ُمَصيباً  َمنح  َت َو َما َفَضَل َعنح َذَلَك فَاْحَح َله َناالحَفاَقَة َو اْلَح َسَمُه َفيَمنح  َإلَي ح لَنَ قح
َة َأَله  َل َمكه راً فََإنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه يَ ُقوُل َسواًء  ََيحُخُذواَقبَ َلَنا َو ُمرح أَهح الحَعاَكُف الحُمَقيُم َفيَه َو الحباَد فَ  الحعاَكفُ َمنح َساَكٍن َأجح

ُكمح  َُيُجُّ بََه َو الحَباَدي الهَذي  ُ َو َإَيه َلَه َوف هَقَنا اّلِله  َو السهََلُم . َلَمَحاب َهَ َإلَيحَه َمنح َغْيحَ أَهح

 له ) عليه السالم ( إلى سلمان الف ارسي رحمه هللا قبل أيام خالفته :  كتابمن    و  -68
َا َمثَ  بَ عحدُ  أَمها ٌ َمسَُّها قَاَتٌل فََإُنه َيهَة َلْيَ  ن حَيا َمَثُل اْلح َها  ََسَُّهاُل الدُّ َحُبَك َمن ح ا يُ عحَجُبَك َفيَها َلَقلهَة َما َيصح  وَ َفَأعحَرضح َعمه

َها  َو ُكنح آَنَس َما َتُكوُن َِبَا َحاََلَِتَاَضعح َعنحَك َهُُوَمَها َلَما أَي حَقنحَت بََه َمنح َفَراَقَها َو َتَصرَُّف  َذَر َما َتُكوُن َمن ح  َفَإنه َأحح
َخَصتحُه َعنحُه   . السهََلمُ ََمحُذوٍر أَوح َإََل َإيَناٍس أَزَالَتحُه َعنحُه َإََل َإَُياٍش َو  َإََل َصاَحبَ َها ُكلهَما اطحَمَأنه َفيَها َإََل ُسُروٍر َأشح
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 له ) عليه السالم ( إلى الحارث الهمذاني :  كتابمن    و  -69
ُه َو َأَحله َحََلَلُه َو َحر َمح  َْتَسهكح  وَ  تَ نحَصحح قَ  َو اعحَتَبح ِبَا  َحرَاَمهُ َِبَبحَل الحُقرحآَن َو اسح قح ِبَا َسَلَف َمَن اْلَح َو َصدَ 

ن حَيا َمَضى َمنَ  َبُه بَ عحضاً َو آَخَرَها  الدُّ َها َفَإنه بَ عحَضَها ُيشح َم اّلِلهَ  ََلَحقٌ َلَما بََقَي َمن ح ِبََوهَْلَا َو ُكلَُّها َحاَئٌل ُمَفارٌَق َو َعظَ َم اسح
َر الحَموحَت َو َما بَ عحَد  َأنح  َثرح ذَكح َذرح ُكله َو ََل تَ تَ  الحَموحتَ َتذحُكَرُه َإَله َعَلى َحقٍ  َو َأكح  َعَملٍ َمنه الحَموحَت َإَله َبَشرحٍط َوثَيٍق َو احح

َلَمَْي َو  َرُه َلَعامهَة الحُمسح َسَه َو ُيكح َذرح يَ رحَضاُه َصاَحُبُه لَنَ فح َتَحى َمنحُه ِف   احح رَ  َو ُيسح َو  الحَعََلنََيةَ ُكله َعَمٍل يُ عحَمُل َبَه ِف السَ 
َذرح ُكله َعَمٍل َإَذا ُسئَ  َث النهاَس  ََل اعحَتَذَر َمنحُه َو ََل ََتحَعلح َعرحَضَك َغَرضاً لََنَباَل الحَقوحَل َو  أَوح َل َعنحُه َصاَحُبُه أَنحَكَرُه احح َُتَدَ 

ثُوَك بََه َفَكَفى َبَذَلكَ  ََل َبُكلَ  َما َسََعحَت بََه َفَكَفى َبَذَلَك َكَذِبً َو  ًَل  تَ ُرده َعَلى النهاَس ُكله َما َحده َظَم الحَغيحَظ َو  وَ َجهح اكح
ُلمح َعنحَد  َدَرَة َو احح َلحح   الحَغَضبَ ََتَاَوزح َعنحَد الحَمقح َتصح َلَة َتُكنح َلَك الحَعاَقَبُة َو اسح وح َفحح َمَع الده َنعحَمٍة أَن حَعَمَها اّلِلهُ  ُكله َو اصح

َمَنَْي  َعَليحكَ َدَك َو لحُْيَ َعَليحَك أَثَ ُر َما أَن حَعَم اّلِلهُ بََه اّلِلهَ َعنح  نََعمَ َعَليحَك َو ََل ُتَضيَ َعنه نَعحَمًة َمنح  َو اعحَلمح َأنه أَفحَضَل الحُمؤح
َدَمًة َمنح  َسهَ أَفحَضُلُهمح تَ قح َلهَ  نَ فح  َو أَهح
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مح َمنح َخْيحٍ يَ بحَق  وَ  َذرح  َلكَ َمالََه فََإنهَك َما تُ َقدَ  ُُه َو احح رحُه َيُكنح َلَغْيحََك َخْيح رُُه َو َما تُ َؤخَ  َمنح َيَفيُل َرأحيُُه َو ي ُنحَكُر  َصَحابَةَ ُذخح
َصاَر الحَعظَا ُمعحَتََبٌ َعَمُلُه فََإنه الصهاَحَب  َمح ُكَن اْلح َا ََجَاُع َبَصاَحَبَه َو اسح َلَمْيَ َم فََإَّنه ََفاَء  الحُمسح َلَة َو اْلح َذرح َمَنازََل الحَغفح َو احح

َعحَوانَ َو َقلهَة  كَ َعَلى طَاَعَة اّلِلهَ َو اقحُصرح َرأحَيَك َعَلى َما يَ عحَنيَك َو  اْلح َا ََمَاَضُر الشهيحطَاَن َو  َإَيه َواَق فََإَّنه َسح َو َمَقاَعَد اْلح
َثرح َأنح تَ نحظَُر َإََل َمنح ُفضَ لحَت َعَليحَه  َمَعارَيضُ  َر َو ََل ُتَساَفرح ِف يَ وحَم َُجَُعٍة  فََإنه الحَفَْتَ َو َأكح  َحَّته َذَلَك َمنح أَب حَواَب الشُّكح

ٍر  َهَد الصهََلَة َإَله فَاَصًَل ِف َسَبيَل اّلِلهَ َأوح ِف أَمح يَع أُُمورََك فََإنه طَاَعَة اّلِلهَ بََه َو َأَطَع اّلِلهَ ِف  تُ عحَذرُ َتشح َعَلى َما  فَاَضَلةٌ  َجََ
َوَها َو َنَشاَطَها َإَله َما َكاَن  َِبَاَسَواَها َو َخادَعح نَ فحَسَك ِف الحَعَباَدَة َو ارحُفقح  َهرحَها َو ُخذح َعفح ُتوِبً َو ََل تَ قح َعَليحَك َمَن  َمكح

َك َأنح يَ نحزََل َبَك الحَموحُت َو  تَ َعاُهَدَها َقَضائََها َو الحَفرَيَضَة َفَإنهُه ََل بُده َمنح  آَبٌق َمنح رَبَ َك ِف طََلَب  أَنحتَ َعنحَد ََمَلَ َها َو َإَيه
َك َو ُمَصاَحَبَة  ن حَيا َو َإَيه َببح  الحُفسهاقَ الدُّ َذَر الحَغَضَب فََإنهُه ُجنحٌد  هُ َأَحبهاءَ فََإنه الشهره َِبلشهرَ  ُملحَحٌق َو َوقَ َر اّلِلهَ َو َأحح َو احح

 َو السهََلُم . َإبحَليسَ َعَظيٌم َمنح ُجُنوَد 
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مله على المدينة  له ) عليه السالم ( إلى سهل بن حنيف األنصاري و هو عا  كتابمن    و  -70
 من أهلها لحقوا بمعاوية :  قومفي معنى  

َفََل ََتحَسفح َعَلى َما يَ ُفوُتَك َمنح َعَدَدَهمح َو  ُمَعاوَيَةَ فَ َقدح بَ َلَغَِن َأنه رََجاًَل َمهنح َقبَ َلَك يَ َتَسلهُلوَن َإََل  بَ عحدُ  أَمها
َهُب  ُهمح َشاَفيًا  َمنح َمَدَدَهمح َفَكَفى َْلُمح َغي اً  َعنحكَ يَذح قَ  َو َإيَضاُعُهمح َإََل الحَعَمى َو  َفرَاُرُهمح َو َلَك َمن ح َُدى َو اْلَح َمَن اْلح

لَ  َهح َطُعوَن  اْلح َها َو ُمهح َبُلوَن َعَلي ح ُل ُدن حَيا ُمقح َا ُهمح أَهح َهافََإُنه ُعوُه َو َوَعوحُه َو  َإلَي ح َل َو َرأَوحُه َو َسََ َأنه  َلُمواعَ َو َقدح َعَرُفوا الحَعدح
َوٌة فَ َهرَبُوا َإََل  قَ  ُأسح َثَ َرةَ النهاَس َعنحَدََن ِف اْلَح ُمح َو اّلِلهَ َلَح يَ نحَفُروا  اْلح قاً َإَّنه ٍل َو  َمنح فَ بُ عحداً َْلُمح َو ُسحح َجوحٍر َو َلَح يَ لحَحُقوا َبَعدح

رَ َإَنه لََنطحَمُع ِف َهَذا  َمح ُ لَنَ  اْلح َل لََنا َحزحنَُه َأنح يَُذلَ َل اّلِله ُ َو السهََلُم . َإنح ا َصعحَبُه َو ُيَسهَ   َشاَء اّلِله

له ) عليه السالم ( إلى المنذر بن الجارود العبدي ، و خان في بعض ما    كتابمن    و  -71
 :  أعمالهواله من  
 فََإنه َصََلَح أَبَيَك َغرهّن َمنحَك َو ظَنَ نحُت أَنهَك تَ تهَبعُ  بَ عحدُ  أَمها
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يَهُ  ُلُك َسَبيَلُه فََإَذا أَنحَت َفيَما  َهدح ُدن حَياَك َعَتادًا تَ عحُمُر  َْلَخرََتكَ َإَِله َعنحَك ََل َتدَُع َْلََواَك انحَقَيادًا َو ََل تُ بحَقي  رُقَ يَ َو َتسح
ُع نَ عحَلَك َخْيحٌ  َْلََملُ َبَقَطيَعَة َديَنَك َو لََئنح َكاَن َما بَ َلَغَِن َعنحَك َحق ًا  َعَشْيََتكَ َِبَرَاَب آَخرََتَك َو َتَصُل  َلَك َو َشسح أَهح

َفَذ بََه أَ  فَ َليحسَ َمنحَك َو َمنح َكاَن َبَصَفَتَك  ٍل َأنح ُيَسده َبَه ثَ غحٌر َأوح يُ ن ح ٌر َأوح َِبَهح َمَن  يُ عحَلىمح َرَك ِف أََمانٍَة َأوح يُ ؤح ٌر َأوح ُيشح َلُه َقدح
ُ . َفَأقحَبلح َعَلى َجَبايٍَة   َإَِله َحَْي َيَصُل َإلَيحَك َكَتاِب َهَذا َإنح َشاَء اّلِله

ظار يف عطفيه متال يف برديه تفال : إنه لن ) عليه السالم (فيه أمري الؤمني  قالالرضي : و النذر بن الارود هذا هو الذي  قال 
 شراكيه . يف

 له ) عليه السالم ( إلى عبد هللا بن العباس :  كتابمن    و  -72
َت َبَساَبٍق َأَجَلَك َو ََل َمرحُزوٍق َما لَيحَس َلَك َو  بَ عحدُ  أَمها ٌم  اعحَلمح َفَإنهَك َلسح ٌم َلَك َو يَ وح َماَن يَ وح َر يَ وح هح ِبََنه الده

ن حَياَو َأنه  َعَليحكَ  َها َلَك َأََتَك َعَلى َضعحَفَك َو َما   الدُّ فَ عحُه َبُقوهَتَك . َكانَ َداُر ُدَوٍل َفَما َكاَن َمن ح َها َعَليحَك َلَح َتدح  َمن ح
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 له ) عليه السالم ( إلى معاوية :  ابكتمن    و  -73
َتَماَع َإََل   بَ عحدُ  أَمها َدَُّد ِف َجَواَبَك َو اََلسح ٌن َرأحَيي َو ُُمَطَ ٌئ َفَراَسَِت َو َإنهَك َإذح  َكَتاَبكَ فََإّن َ َعَلى الَته  َُتَاَوُلَِن َلُمَوهَ 

تَ ثحَقَل النه  ُُموَر َو تُ َراَجُعَِن السُُّطوَر َكالحُمسح َذبُهُ ائََم اْلح ََلُمُه َو الحُمَتَحْيَ َ الحَقائََم يَ ب حَهظُُه َمَقاُمُه ََل  َتكح رَيَأحح أَ َلُه َما ََيحِت َأمح  يَدح
َت َبَه َغْيحَ أَنهُه َبَك  َقاَء  َشَبيهٌ َعَليحَه َو َلسح َتب ح  قَ َوارَُع تَ قحرَُع الحَعظحَم َو َإلَيحَك َمِنَ   َلَوَصَلتح َو أُقحَسُم َِبّلِلهَ َإنهُه َلوح ََل بَ عحُض اََلسح

َم  َسَن  وَ َِتحَلُس اللهحح َلَه  أُُمورَكَ اعحَلمح َأنه الشهيحطَاَن َقدح ثَ بهَطَك َعنح َأنح تُ رَاَجَع َأحح َو ََتحَذَن َلَمَقاَل َنَصيَحَتَك َو السهََلُم َْلَهح
. 

نق ل من خط هشام بن الكلبي    له ) عليه السالم ( كتبه بين ربيعة و اليمن و  حلفمن    و  -74
: 

ُل الحَيَمَن َحاَضُرَها َو َِبَديَها َو رَبَيَعُة  َما َهَذا َتَمَع َعَليحَه أَهح ُعوَن  َحاَضُرَهااجح ُمح َعَلى َكَتاَب اّلِلهَ يَدح َو َِبَديَها أَّنه
يُبوَن َمنح َدَعا َإلَيحَه َو أََمَر َبَه ََل  ََيحُمُرونَ َإلَيحَه َو  ََتُونَ  بََه َو ُيَُ  بََه َِثَناً َو ََل يَ رحَضوحنَ  َيشح
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ُمح َيٌد َواَحَدٌة َعَلى َمنح  بَهَ  َدُهمح  ََل َدعحَوُِتُمح َواَحَدٌة  َذَلَك َو تَ رََكُه أَنحَصاٌر بَ عحُضُهمح لَبَ عحضٍ  َخاَلفَ َبَدًَل َو أَّنه ُقُضوَن َعهح يَ ن ح
ََللَ َلَمعحتَ َبَة َعاَتٍب َو ََل َلَغَضَب َغاَضٍب َو ََل  َتذح ٍم قَ وحماً َعَلى َذَلَك  ََلسح ٍم قَ وحماً َو ََل َلَمَسبهَة قَ وح َو َغائَبُ ُهمح  َشاَهُدُهمح قَ وح

َد اّلِلهَ َو َميثَاَقُه َإنه  اَهُلُهمح جَ َو َسَفيُهُهمح َو َعاَلُمُهمح َو َحَليُمُهمح َو  دَ ُُثه َإنه َعَليحَهمح َبَذَلَك َعهح ُئوًَل َو  َعهح اّلِلهَ َكاَن َمسح
 َكَتَب َعَليُّ بحُن َأِب طَاَلٍب .

له ) عليه السالم ( إلى معاوية في أول ما بويع له ذكره الواقدي في    كتابمن    و  -75
 " :الجملكتاب "

َمَنَْي َإََل ُمَعاَويََة بحَن َأِب ا َعبحدَ  َمنح  َيانَ ّلِلهَ َعَليٍ  أََمَْي الحُمؤح َت َإعحَذارَي َفيُكمح َو َإعحرَاَضي  ُسفح أَمها بَ عحُد فَ َقدح َعَلمح
ََديُث  َعنحُكمح  بَ َر َو أَق حَبَل َما َو الحَكََلُم َكَثٌْي َو َقدح أَ  َطوَيلٌ َحَّته َكاَن َما ََل بُده َمنحُه َو ََل َدفحَع َلُه َو اْلح بَ َر َما أَدح َبلَ دح  أَق ح

َحاَبكَ فَ َباَيعح َمنح َقبَ َلَك َو أَقحَبلح َإَِله ِف َوفحٍد َمنح   َو السهََلُم . َأصح
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 ليه السالم ( لعبد هللا بن العباس عند استخالفه إياه على البصرة :له ) ع  وصيةمن    و  -76
َك َو الحَغَضَب  النهاسَ  َسعَ  َمَك َو َإَيه َهَك َو ََمحَلَسَك َو ُحكح ٌَة َمَن الشهيحطَاَن َو اعحَلمح َأنه َما قَ رهَبَك  فََإنههُ َبَوجح َطْيح

 النهاَر . َمنَ َعَدَك َمَن اّلِلهَ يُ َقر َُبَك يُ َباَعُدَك َمَن النهاَر َو َما ِبَ  اّلِلهَ َمَن 

 له ) عليه السالم ( لعبد هللا بن العباس لما بعثه لالحتجاج على الخوارج :  وصيةمن    و  -77
ُهمح  ََل  ُهمح ِبَ يَ ُقوُلونَ َِبلحُقرحآَن َفَإنه الحُقرحآَن َْحهاٌل ُذو ُوُجوٍه تَ ُقوُل َو  َُّتَاَصمح ُمح َلنح ... َو َلَكنح َحاَججح لسُّنهَة فََإَّنه

ُدوا  َهاُيََ  َمََيصاً . َعن ح

له ) عليه السالم ( إلى أبي موسى األشعري جوابا في أمر الحكمين،   كتابمن    و  -78
 " : المغازياألموي في كتاب "  يحيىذكره سعيد بن  

ُهمح َعنح َكَثٍْي َمنح َحظَ َهمح فَ  النهاسَ  فََإنه  ََوى َو َإّن َ نَ َزلحُت َمنح َهَذا  َمعَ َماُلوا َقدح تَ َغْيهَ َكَثٌْي َمن ح ن حَيا َو َنَطُقوا َِبْلح الدُّ
َر  َمح  ُمعحَجباً  َمنحزًََل اْلح
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َتَمعَ  ُهمح أَن حفُ  اجح ُهمح قَ رححًا َأَخاُف َأنح َيُكوَن َعَلقًا َو لَيحَس َرُجٌل  َأَنَ ُسُهمح َو بََه أَق حَواٌم َأعحَجبَ ت ح  فَاعحَلمح أَُداَوي َمن ح
َرَص َعَلى ََجَاَعَة أُمهَة َمَُمهٍد  َن الث هَواَب َو َكَرَم الحَمآَب َو  أُلحَفَتَهاَو  ) صلى هللا عليه وآله (َأحح لهَذي ِبَ  َسَأِف َمِنَ  أَب حَتَغي َبَذَلَك ُحسح

َع َما أُوِتَ َمَن  فَاَرق حَتَِن َوأَيحُت َعَلى نَ فحَسي َو َإنح تَ َغْيهحَت َعنح َصاَلَح َما  رَبََة َو  الحَعقحلَ َعَليحَه َفَإنه الشهَقيه َمنح ُحرََم نَ فح َو التهجح
رًا َقدح َأصح  وَ َإّن َ َْلَعحَبُد َأنح يَ ُقوَل َقاَئٌل بََباَطٍل  َشرَاَر النهاَس طَائَُروَن َإلَيحَك  َفَإنه َلَحُه اّلِلهُ َفدَعح َما ََل تَ عحَرُف َأنح أُفحَسَد أَمح

 . السهََلمُ َِبَقَاَويَل السُّوَء َو 

 كتبه ) عليه السالم ( لما استخلف إلى أمراء األجناد :  كتابمن    و  -79
ُمح  بَ عحدُ  أَمها َلُكمح أَّنه َلَك َمنح َكاَن قَ ب ح َا أَهح قه َمنَ ُعوا النهاَس فََإُنه ََتَوحُه َو َأَخُذوُهمح َِبلحَباَطَل َفاق حَتَدوحهُ  اْلَح  فَاشح
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 السالم ( عليهأمير المؤمنين  )  حكم
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الكَلم  ومن حكم أمْي املؤمنْي عليه السَلم و يدخل ِف ذلك املختار من أجوبه مسائله  املختار ِبب
 القصْي اْلارج ِف سائر أغراضه .

َنَة َكابحَن اللهُبوَن  ) عليه السالم ( قَالَ  -1 ٌر : ُكنح ِف الحَفت ح َلَب . َفُْيحَكبَ ََل َظهح  َو ََل َضرحٌع فَ ُيحح
َعَر الطهَمَع َو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -2 َتشح َسَه َمَن اسح َِبلذُّلَ  َمنح َكَشَف َعنح ُضر ََه َو َهاَنتح َعَليحَه  َرَضيَ : أَزحَرى بَنَ فح

ُسُه َمنح  َها َلَسانَُه . أَمهرَ نَ فح  َعَلي ح
ُر  سالم () عليه القَاَل  وَ  -3 َقَصٌة َو الحَفقح ُ َمن ح ُل َعاٌر َو اْلحَُبح َتَه َو الحُمَقلُّ َغرَيٌب ِف  َُيحَرسُ : الحُبخح الحَفَطَن َعنح ُحجه

 بَ لحَدتََه .
ُد  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -4 ُز آَفٌة َو الصهَبحُ َشَجاَعٌة َو الزُّهح  الحَقرَيُن الرَ َضى . َو الحَورَُع ُجنهٌة َو نَعحمَ  ثَ رحَوةٌ : الحَعجح
َداُب ُحَلٌل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -5 َدةٌ : الحَعلحُم َوَراثٌَة َكرميٌَة َو اْلح ُر َمرحآٌة َصاَفَيٌة . َمَُده  َو الحَفكح
ُر الحَعاَقَل ُصنحُدوُق َسر ََه َو الحَبَشاَشُة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -6 َتَماُل َقَبحُ الحُعُيوَب.الحَمَودهَة َو  َحَباَلةُ : َصدح  اََلحح
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أََلُة َخَباُء الحُعُيوَب َو َمنح َرَضَي عَ  الحَمعحََن ُرَوَي أَنهُه قَاَل ِف الحَعَبارََة َعنح َهَذا  وَ   َكثُ َر السهاَخُط َعَليحَه .  نَ فحَسهَ نح أَيحضاً الحَمسح
ُب أَعحُيَنَهمح ِف آَجاَْلَمح . ِف : الصهَدَقُة َدَواءٌ ُمنحَجٌح َو َأعحَماُل الحَعَباَد  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -7  َعاَجَلَهمح ُنصح
ٍم  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -8 نحَساَن يَ نحظُُر َبَشحح َمُع َبَعظحٍم َو يَ تَ نَ فهُس َمنح َخرحٍم  يَ َتَكلهمُ َو : اعحَجُبوا َْلََذا اْلحَ ٍم َو َيسح  بََلحح
ن حَيا َعَلى َأَحٍد أََعارَتحُه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -9 بَ َرتح َعنحُه َسَلب َتحُه ََمَاَسَن  ََمَاَسنَ : َإَذا أَق حبَ َلَت الدُّ ََه َو َإَذا أَدح َغْيح

َسَه .  نَ فح
ُتمح َحنُّوا َإلَيحُكمح . َبَكوحا: َخاَلطُوا النهاَس ُُمَاَلطًَة َإنح َمتُّمح َمَعَها  سالم () عليه القَاَل  وَ  -10  َعَليحُكمح َو َإنح َعشح
َو َعنحُه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -11 َعَل الحَعفح راً : َإَذا َقَدرحَت َعَلى َعُدوَ َك فَاجح َرَة َعَليحَه . ُشكح  لَلحُقدح
َتَساَب  يه السالم () علقَاَل  وَ  -12 َوانَ : أَعحَجُز النهاَس َمنح َعَجَز َعَن اكح َو أَعحَجُز َمنحُه َمنح َضيهَع َمنح َظَفَر َبَه  اْلحَخح

ُهمح   َمن ح
رَ  تُ نَ فَ ُروا: َإَذا َوَصَلتح َإلَيحُكمح َأطحَراُف النَ َعَم َفََل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -13   .أَقحَصاَها َبَقلهَة الشُّكح
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َب حَعُد . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -14 َق حَرُب أُتَيَح َلُه اْلح  : َمنح َضي هَعُه اْلح
ُتوٍن يُ َعاَتُب . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -15  : َما ُكلُّ َمفح
ُُموُر لَلحَمَقاَديَر َحَّته َيُكوَن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -16 َتحفُ : َتَذلُّ اْلح َبَْي . اْلح  ِف التهدح
َل الرهُسوَل  ) عليه السالم (ُسَئَل  وَ  -17 ُوا ) صلى هللا عليه وآله (َعنح قَ وح ) عليه الشهيحَب َو ََل َتَشب هُهوا َِبلحيَ ُهوَد ، فَ َقاَل  َغْيَ 

َا:  م (السال َن  ) صلى هللا عليه وآله (قَاَل  َإُنه يُن ُقلٌّ فََأمها اْلح َتاَر . وَ َذَلَك َو الدَ  ُرٌؤ َو َما اخح رَانََه فَامح  َقَد اتهَسَع َنطَاُقُه َو َضَرَب ِبَ
قه : ِف الهَذيَن اعحتَ َزُلوا الحَقَتاَل َمَعُه َخَذُلوا  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -18  الحَباَطَل . ُرواَو َلَح يَ نحصُ  اْلَح
 : َمنح َجَرى ِف َعَنان أََمَلَه َعثَ َر ِبَََجَلَه . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -19
ُهمح َعاثٌَر َإَله َو يَُد اّلِلهَ بََيَدَه يَ رح  يَ عحثُ رُ : أََقيُلوا َذَوي الحُمُروءَاَت َعثَ رَاِتََمح َفَما  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -20  فَ ُعُه .َمن ح
ََياُء  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -21 َبَة َو اْلح َي ح َبُة َِبْلح َي ح َرحَمانَ : قُرََنَت اْلح َو الحُفرحَصُة َْتُرُّ َمره السهَحاَب َفان حَتَهُزوا فُ َرَص  َِبْلح

ْيحَ   . اْلَح
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َنا  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -22 َبَل َو َإنح طَاَل السَُّرى . أَعحَجازَ : لََنا َحقٌّ فََإنح أُعحَطيَناُه َو َإَله رََكب ح  اْلحَ
البعري  أان إن مل نعط حقنا كنا أذالء و ذلك أن الرديف يركب عجز  معناه: و هذا من لطيف الكالم و فصيحه و  الرضي قال 
 و من يري مرامها . السريكالعبد و 

رَعح بََه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -23  . َنَسُبهُ : َمنح أَبحطَأَ َبَه َعَمُلُه َلَح ُيسح
نُوَب الحَعظَاَم َإَغاثَُة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -24 ُرو  الحَملحُهوفَ : َمنح َكفهارَاَت الذُّ  َب .َو الت هنحَفيُس َعَن الحَمكح
َذرحُه . يُ َتاَبعُ : ََي ابحَن آَدَم َإَذا َرأَيحَت َربهَك ُسبحَحانَُه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -25  َعَليحَك َنَعَمُه َو أَنحَت تَ عحَصيَه فَاحح
َمَر َأَحٌد َشيحئاً َإَله َظَهَر ِف  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -26 َهَه .َلَسانََه َو َصَفَحا فَ َلَتاتَ : َما َأضح  َت َوجح
 : امحَش َبَداَئَك َما َمَشى َبَك . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -27
َد . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -28 َفاُء الزُّهح َد َإخح  : أَفحَضُل الزُّهح
َِبٍر َو الحَموحُت ِف  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -29 رََع الحُملح  َإق حَبالٍ : َإَذا ُكنحَت ِف َإدح  تَ َقى .َفَما َأسح
ََذَر فَ َواّلِلهَ َلَقدح َسََتَ َحَّته   ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -30 ََذَر اْلح  َقدح َغَفَر . َكأَنههُ : اْلح
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ميَاُن َعَلى أَرحَبَع َعَن اْلحَ  ) عليه السالم (ُسَئَل  وَ  -31 َهاَد  َدَعائَمَ ميَاَن فَ َقاَل اْلحَ َل َو اْلَح َعَلى الصهَبحَ َو الحَيَقَْي َو الحَعدح
َهاَو الصهَبحُ  َد َو  َمن ح َقُّبَ َعَلى أَرحَبَع ُشَعٍب َعَلى الشهوحَق َو الشهَفَق َو الزُّهح َنهَة َسََل َعنَ  الَته َتاَق َإََل اْلح َهَواَت  َفَمَن اشح الشه

َفقَ َو َمنح  ن حَيا  َأشح تَ َنَب الحُمَحرهَماَت َو َمنح َزَهَد ِف الدُّ تَ َهانَ َمَن النهاَر اجح َِبلحُمَصيَباَت َو َمَن ارحتَ َقَب الحَموحَت َسارََع َإََل  اسح
َاتَ  ْيح َها َعَلى أَرحبََع ُشَعٍب َعَلى تَ بحَصرََة  اْلَح ََة َو ُسنهَة  الحَفطحَنةَ َو الحَيَقُْي َمن ح َمَة َو َموحَعظََة الحَعَبح كح َوهَلْيَ َو ََتَوَُّل اْلَح َفَمنح  اْلح

َمُة َو  كح ََة  َمنح تَ َبصهَر ِف الحَفطحَنَة تَ ب َي هَنتح َلُه اْلَح ََة َو َمنح َعَرَف الحَعَبح َمُة َعَرَف الحَعَبح كح َاتَ ب َي هَنتح َلُه اْلَح َوهَلْيَ   َفَكَأُنه  َو َكاَن ِف اْلح
َها َعَلى َأرحبََع ُشَعٍب  ُل َمن ح َم َو َرَساَخَة  َعَلىالحَعدح رََة اْلحُكح َم َو َغوحَر الحَعلحَم َو ُزهح َلحمَ َغاَئَص الحَفهح َفَمنح َفَهَم َعَلَم َغوحَر  اْلح

َم َو َمنح َحُلَم َلَح  َصَدرَ الحَعلحَم َو َمنح َعَلَم َغوحَر الحَعلحَم  رََه َو َعنح َشَرائََع اْلحُكح َهاُد  َعاشَ يُ َفر َطح ِف أَمح ِف النهاَس ْحََيداً َو اْلَح
َها َعَلى أَرحبََع ُشَعٍب َعَلى  رَ َمن ح َمح َق ِف  اْلح َي َعَن الحُمنحَكَر َو الصَ دح َو َشَنآَن الحَفاَسَقَْي َفَمنح  الحَمَواَطنَ َِبلحَمعحُروَف َو الن ههح

َمَنَْي َو َمنح ََّنَى َعَن الحُمنحَكَر أَرحَغَم أُنُوَف  ُظُهورَ أََمَر َِبلحَمعحُروَف َشده  َو َمنح َصَدَق ِف الحَمَواَطَن َقَضى َما  الحَكاَفرَينَ الحُمؤح
َم الحَقَياَمَة  الحَفاَسَقْيَ َعَليحَه َو َمنح َشَنَئ  ُ َلُه َو أَرحَضاُه يَ وح ُر َعَلى أَرحَبعَ  وَ َو َغَضَب ّلِلَهَ َغَضَب اّلِله َق  الحُكفح َدَعائََم َعَلى الت هَعمُّ

. 
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َقاَق َفَمنح  وَ  لَ  تَ َعمهقَ الت هَنازَُع َو الزهيحَغ َو الشَ  َهح قَ  َو َمنح َكثُ َر نَزَاُعُه َِبْلح قَ  َو َمنح َزاَغ  َعَماهُ  َداَم َلَح يَُنبح َإََل اْلَح َعَن اْلَح
َسَنُة َو َحُسَنتح  َر الضهََلَلَة َو َمنح َشاقه َوُعَرتح  َعنحَدهُ َساَءتح َعنحَدُه اْلَح يَ َئُة َو َسَكَر ُسكح طُُرقُُه َو أَعحَضَل َعَليحَه  َعَليحهَ السه

َدَُّد َعَلى  الشهكُّ أَمحرُُه َو َضاَق َعَليحَه َُمحَرُجُه َو  َوحَل َو الَته ََلَم َفَمنح َجَعَل الحَمَراَء  وَ أَرحبََع ُشَعٍب َعَلى التهَمارَي َو اْلح َتسح اََلسح
ُلُه َو  َبحح لَي ح َ َيَديحَه َنَكَص َعَلى َعَقب َيحَه َو َمنح تَ َردهَد ِف  َمنح َديحَدَنً َلَح ُيصح َياَطَْي َو َمَن َوَطئَ تحُه َسَناَبُك الشه  الرهيحبَ َهاَلُه َما َبْيح

َلَم َْلََلَكَة  َتسح ن حَيااسح َخَرَة َهَلَك َفيَهَما . الدُّ  َو اْلح
 و اخلروج عن الغرض القصود يف هذا الكتاب . اإلطالةالرضي : و بعد هذا كالم تركنا ذكره خوف  قال 

ْيحَ َخْيحٌ َمنحُه َو فَاَعُل الشه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -32  َمنحُه . َشرٌّ رَ  : فَاَعُل اْلَح
راً َو ُكنح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -33 راً : ُكنح ََسححاً َو ََل َتُكنح ُمَبذَ  اً . ُمَقدَ   َو ََل َتُكنح ُمَقَتَ 
َرُف الحَغََن تَ رحُك الحُمََن . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -34  : َأشح
رََع َإََل النه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -35 َرُهوَن : َمنح َأسح  َفيَه ِبَا ََل يَ عحَلُموَن . قَاُلوااَس ِبَا َيكح
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ََمَل َأَساَء الحَعَمَل . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -36  : َمنح َأطَاَل اْلح
ُلوا َلُه َو  َعنحدَ : َو َقدح َلَقَيُه  يه السالم () علقَاَل  وَ   -37 َن حَباَر َفََتَجه واَمَسْيََه َإََل الشهاَم َدَهاَقُْي اْلح َتدُّ َ َيَديحَه  اشح َبْيح

 فَ َقاَل :
 لََتُشقُّونَ َتَفُع َِبََذا أَُمرَاؤُُكمح َو َإنهُكمح َو اّلِلهَ َما يَ ن ح  فَ َقالَ الهَذي َصنَ عحُتُموُه فَ َقاُلوا ُخُلٌق َمنها نُ َعظَ ُم َبَه أَُمرَاَءََن  َهَذا َما

َقوحَن بََه ِف  َسَر الحَمَشقهَة َورَاَءَها الحَعَقاُب َو أَرحَبَح  آَخَرَتُكمح َعَلى أَن حُفَسُكمح ِف ُدن حَياُكمح َو َتشح َعةَ َو َما َأخح ََماُن  الده َمَعَها اْلح
 َمَن النهاَر .
َسَن  سالم () عليه القَاَل  وَ  -38 َفظح ََي ُبَِنه  ) عليه السالم (: ََلبحَنَه اْلَح َعِنَ  أَرحبَعاً َو أَرحبَعاً ََل َيُضرَُّك َما َعَملحَت َمَعُهنه  احح

ُق َو َأوحَحَش  َإنه  ُمح َر اْلح ََبَ الحَفقح ُل َو َأكح َشةَ أَغحََن الحَغََن الحَعقح َسَب ُحسح  الحَوحح َرَم اْلَح ُب َو َأكح ُُلَق ََي ُبَِنه الحُعجح كَ ُن اْلح َو  َإَيه
َفَعَك  َْححََق فََإنهُه يُرَيُد َأنح يَ ن ح ُعُد َعنحَك  فَ َيُضرهكَ ُمَصاَدَقَة اْلح َك َو ُمَصاَدَقَة الحَبَخيَل َفَإنهُه يَ قح َوجَ َو َإَيه َما َتُكوُن َإلَيحَه َو  َأحح

َك َو ُمَصاَدَقَة الحَفاَجَر َفَإنهُه  اَب فََإنهُه   كَ يََبيعُ َإَيه َك َو ُمَصاَدَقَة الحَكذه يُ َقرَ ُب َعَليحَك الحَبَعيَد َو يُ بَ عَ ُد  َكالسهَرابَ َِبلتهاَفَه َو َإَيه
 َعَليحَك الحَقرَيَب .

 : ََل قُ رحبََة َِبلن هَواَفَل َإَذا َأَضرهتح َِبلحَفرَاَئَض . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -39
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َْححَقَ : َلَساُن الحَعاَقَل َورَاَء قَ لحَبَه َو قَ لحُب  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -40  َورَاَء َلَسانََه . اْلح
قل ال يطلق لسانه إال بعد مشاورة الروية و مؤامرة الفكرة و الراد به أن العا والرضي : و هذا من العان العجيبة الشريفة  قال 

اتبع لقلبه و كأن قلب المحق اتبع للسانه  العاقلتسبق حذفات لسانه و فلتات كالمه مراجعة فكره و مماخضة رأيه فكأن لسان  المحق
. 

 و هو قوله : آخرهذا املعَن بلفظ  ) عليه السالم (قد روي عنه  و  -41
 ِف َفيَه َو َلَساُن الحَعاَقَل ِف قَ لحَبَه . ْححَقَ اْلحَ  قَ لحبُ 

 معناَها واحد . و 
َواَك َحط ًا َلَسيَ َئاَتَك َفَإنه  اّلِلهُ : لَبَ عحَض َأصحَحابََه ِف َعلهٍة اعحتَ لهَها َجَعَل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -42 َما َكاَن َمنح َشكح
رَ الحَمَرَض ََل  َوحرَاقَ ُه َُيُطُّ السهيَ َئاَت َو َُيُت َُّها َحته َفيَه َو َلَكنه  َأجح ُر ِف الحَقوحَل َِبللَ َساَن َو الحَعَمَل  اْلح َجح َا اْلح َيحَديَو َإُنه  َِبْلح

َق  َخُل َبَصدح َ ُسبحَحانَُه يُدح َقحَداَم َو َإنه اّلِله َنهَة .َو السهرَيَرَة الصهاَْلََة َمنح َيَشاءُ َمنح عَ  النَ يهةَ َو اْلح  َباَدَه اْلح
ال أجر فيه لنه ليس من قبيل ما يستحق عليه العوض لن العوض  الرضإن  ) عليه السالم (الرضي : و أقول صدق  قال 

و الثواب يستحقان على ما   الجريف مقابلة فعل هللا تعاىل بلعبد من اآلالم و المراض و ما يري مرى ذلك و  كانيستحق على ما  
 كما يقتضيه علمه الثاقب و رأيه الصائب .  ) عليه السالم (مقابلة فعل العبد فبينهما فرق قد بينه كان يف 

ََرتَ  يَ رحَحُم اّلِلهُ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -43 َر َخبهاَب بحَن اْلح َلَم رَاَغبًا َو َهاَجَر  َخبهابَ : ِف َذكح ََرتَ  فَ َلَقدح َأسح بحَن اْلح
 َِبلحَكَفاَف َو َرَضَي َعَن اّلِلهَ َو َعاَش َمَُاَهداً . قََنعَ طَائَعاً َو 
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 َِبلحَكَفاَف َو َرَضَي َعَن اّلِلهَ . قََنعَ  وَ : طُوََب َلَمنح ذََكَر الحَمَعاَد َو َعَمَل لَلحَحَساَب  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -44
َمَن َبَسيحَفي َهَذا  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -45 َأنح ي ُبحَغَضَِن َما أَب حَغَضَِن َو َلوح َصبَ بحُت  َعَلى: َلوح َضرَبحُت َخيحُشوَم الحُمؤح

ن حَيا  اَِتَاالدُّ ُمَ يَ   أَنههُ  َو َذَلَك َعَلى الحُمَناَفَق َعَلى َأنح ُيَُبهَِن َما َأَحبهَِن  ِبَمه ) صلى هللا عليه وآله ُقَضَي َفان حَقَضى َعَلى َلَساَن النهَبَ  اْلح

َمٌن َو ََل ُيَُبَُّك  (  . ُمَناَفقٌ أَنهُه َقاَل ََي َعَليُّ ََل يُ بحَغُضَك ُمؤح
 تُ عحَجُبَك . َحَسَنةٍ : َسيَ َئٌة َتُسوُءَك َخْيحٌ َعنحَد اّلِلهَ َمنح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -46
قُُه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -47 َر ََههَتَه َو َصدح ُر الرهُجَل َعَلى َقدح َر أَنَ َفَتَه  َعَلى: َقدح َر ُمُروءَتََه َو َشَجاَعُتُه َعَلى َقدح َقدح

َتََه . َعَلىَو َعفهُتُه  َر َغْيح  َقدح
َزحُم ِبَََجاَلَة : الظهَفُر َِبْلحَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -48 َراَر . الرهأحيَ زحَم َو اْلح َسح َصَْي اْلح  َو الرهأحُي بََتحح
َلَة الحَكَرَْي َإَذا َجاَع َو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -49 َذُروا َصوح  َإَذا َشَبَع . اللهَئيمَ : احح
َشيهٌة َفَمنح ََتَله  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -50  َعَليحَه. أَق حبَ َلتح َفَها : قُ ُلوُب الر ََجاَل َوحح
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َك . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -51 َعَدَك َجدُّ ُتوٌر َما َأسح ُبَك َمسح  : َعي ح
َو أَقحَدُرُهمح َعَلى : أَوحََل النهاَس ِبَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -52  . الحُعُقوبَةَ لحَعفح
أََلٍة َفَحَياٌء َو َتَذمٌُّم . َعنح : السهَخاءُ َما َكاَن ابحَتَداًء فََأمها َما َكاَن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -53  َمسح
َر َكاْلحَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -54 َل َو ََل فَ قح لَ : ََل َغََن َكالحَعقح ََدَب َو ََل َظَهَْي َكالحُمَشاَورََة .َمْيَ  ََل َو  هح  اَث َكاْلح
َرُه َو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -55 َاَن َصَبحٌ َعَلى َما َتكح  َعمها َتَُبُّ . َصَبحٌ : الصهَبحُ َصَبح
 ُغرحبٌَة . الحَوَطنَ : الحَغََن ِف الحُغرحبََة َوَطٌن َو الحَفقحُر ِف  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -56
َفُد . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -57  : الحَقَناَعُة َماٌل ََل يَ ن ح

 . ) صلى هللا عليه وآله (الرضي : و قد روي هذا الكالم عن النب  قال 

 : الحَماُل َمادهُة الشهَهَواَت . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -58
َرَك َكَمنح َبشهرَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -59  َك .: َمنح َحذه
 : اللَ َساُن َسُبٌع َإنح ُخلَ َي َعنحُه َعَقَر . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -60
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بَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -61 َرٌب ُحلحَوُة اللهسح  َة .: الحَمرحأَُة َعقح
َسَن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -62 َها: َإَذا ُحيَ يَت بََتَحيهٍة َفَحيَ  ِبََحح َها ِبَا يُ رحِب  َمن ح َدَيتح َإلَيحَك َيٌد َفَكاَفئ ح َو َإَذا ُأسح

َها  ُل َمَع َذَلَك لَلحَباَدَئ . وَ َعَلي ح  الحَفضح
 َلَب .: الشهَفيُع َجَناُح الطها ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -63
ٍب ُيَساُر َِبَمح َو ُهمح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -64 ن حَيا َكرَكح ُل الدُّ  . نََيامٌ : أَهح
ََحبهَة ُغرحبٌَة . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -65 ُد اْلح  : فَ قح
َوُن َمنح طََلَبَها َإََل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -66 َاَجَة َأهح َلَها  َغْيحَ : فَ وحُت اْلح  .أَهح
َتَح َمنح َإعحطَاَء الحَقَليَل َفَإنه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -67 َرحَمانَ : ََل َتسح  أََقلُّ َمنحُه . اْلح
ُر زَيَنُة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -68 َر َو الشُّكح  . الحَغََن : الحَعَفاُف زَيَنُة الحَفقح
 . ُكنحتَ رَيُد َفََل تُ َبلح َما  : َإَذا َلَح َيُكنح َما تُ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -69
َاَهَل َإَله ُمفحرَطاً أَوح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -70  . ُمَفر َطاً : ََل تَ َرى اْلح
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ُل نَ َقَص الحَكََلُم .: َإذَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -71  ا َُته الحَعقح
ُد  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -72 َبحَداَن َو ُُيَدَ  ُر َُيحَلُق اْلح هح َمالَ : الده َنيهَة َمنح َظَفَر  اْلح ُمح  َبهَ َو يُ َقرَ ُب الحَمَنيهَة َو ي َُباَعُد اْلح

 َنَصَب َو َمنح فَاَتُه َتَعَب .
َسُه لَلنهاَس َإَماماً فَ لحيَ بحَدأح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -73 ََه َو لحَيُكنح ََتحَديُبُه  بَتَ عحَليمَ : َمنح َنَصَب نَ فح َسَه قَ بحَل تَ عحَليَم َغْيح نَ فح

َسَه َو  َبَسْيَتَهَ  ََلَل َمنح ُمَعلَ َم النهاَس وَ  ُمَؤدَ ُِبَاقَ بحَل ََتحَديَبَه بََلَسانََه َو ُمَعلَ ُم نَ فح   ُمَؤدَ َِبَمح .َأَحقُّ َِبْلحَجح
 : نَ َفُس الحَمرحَء ُخطَاُه َإََل َأَجَلَه . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -74
َقٍض َو ُكلُّ ُمتَ َوقهٍع آٍت . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -75  : ُكلُّ َمعحُدوٍد ُمن ح
ت َبَ َهتح اعحُتَبَ آَخُرهَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -76 ُُموَر َإَذا اشح  . ِبََوهَْلَاا : َإنه اْلح
أَلََتَه َلُه َعنح  الضهَباَئي َ َمنح َخََبَ َضَراَر بحَن َْححَزَة  وَ   -77 َمَنَْي  أََمْيَ َعنحَد ُدُخولََه َعَلى ُمَعاوَيََة َو َمسح ) عليه السالم الحُمؤح

َهُد َلَقدح َرأَي حُتُه  ( َقاَبٌض َعَلى َْلحَيَتَه يَ َتَملحَمُل  ََمحرَاَبهَ يحُل ُسُدوَلُه َو ُهَو َقائٌَم ِف بَ عحَض َمَواَقَفَه َو َقدح أَرحَخى الله  ِف َو قَاَل فََأشح
َزَيَن َو يَ ُقوُل : يَ بحَكيَْتَلحُمَل السهَليَم َو   ُبَكاَء اْلح

َت أَمح َإَِله َتَشوهقحَت  ُدن حَيا َيَ  َهاَت ُغر َي َغْيحَي ََل َحاَجَة ِل َحاَن َحيُنَك َهي ح  ََل ََي ُدن حَيا َإلَيحَك َعِنَ  َأ ِب تَ َعرهضح
 طَلهقحُتكَ َفيَك َقدح 
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َعَة َفيَها فَ َعيحُشَك َقَصٌْي َو  َثََلَثً  َو بُ عحَد السهَفَر َو  الطهرَيقَ نح َقلهَة الزهاَد َو طُوَل َيَسٌْي َو أََمُلَك َحَقٌْي آَه مَ  َخطَُركَ ََل َرجح
 َعَظيَم الحَموحرََد .

إَِلى الش اِم بِقََضاٍء    َمِسير نَ اَله  ) عليه السالم ( لِلس ائِ ِل الش اِميِه َلم ا َسأََله  أَ َكاَن    َكالمٍ ِمْن    وَ   -78
 َهذَا م ْختَ ار ه  :  طَوِي لٍ ِمَن اّللِ  َو قََدٍر َبْعَد َكالٍم  

ُد  َكَذَلكَ ظَنَ نحَت َقَضاًء ََلزَمًا َو َقَدراً َحاْتًا َلوح َكاَن َذَلَك   َلَعلهكَ  َوُيحَكَ  لََبَطَل الث هَواُب َو الحَعَقاُب َو َسَقَط الحَوعح
َكلهَف َيَسْيًا َو َلَح ُيَكلَ فح َعَسْيًا َو َأعحَطى َعَلى الحَقَليَل   وَ رًا اّلِلهَ ُسبحَحانَُه أََمَر َعَباَدُه ََّتحَيْيًا َو ََّنَاُهمح ََتحَذي َإنه َو الحَوَعيُد 

رَهاً َو َلَح يُ رحَسَل  َكَثْياً  َنحَبَياءَ َو َلَح يُ عحَص َمغحُلوِبً َو َلَح يَُطعح ُمكح السهَماَواَت  َخَلقَ َلَعباً َو َلَح ي ُنحزََل الحُكُتَب لَلحَعَباَد َعَبثاً َو ََل  اْلح
نَ ُهَما َِبَطًَل ذَلَك َظنُّ  وَ  َرحَض َو َما بَ ي ح  َكَفُروا فَ َويحٌل لَلهَذيَن َكَفُروا َمَن النهاَر .  الهَذينَ اْلح

َمَة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -79 كح َمَة َأَّنه َكاَنتح فََإنه اْلَح كح رََه  َتُكونُ : ُخَذ اْلَح َلُج ِف َصدح َر الحُمَناَفَق فَ تَ َلجح ِف َصدح
ُكنَ َحَّته ََّتحرَُج  َمَن . فَ َتسح َر الحُمؤح  َإََل َصَواَحَبَها ِف َصدح
َمَة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -80 كح َمَن َفُخَذ اْلَح َمُة َضالهُة الحُمؤح كح َل النَ َفاَق . وَ : اْلَح  َلوح َمنح أَهح
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 : َقيَمُة ُكلَ  امحرٍَئ َما ُُيحَسُنُه . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -81
 ال توزن هبا حكمة و ال تقرن إليها كلمة . والرضي : و هي الكلمة اليت ال تصاب هلا قيمة  قال 

ٍس َلوح َضرَب حتُ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -82 َها آَِبَط : أُوَصيُكمح َِبَمح َبلَ مح َإلَي ح ًَل ََل يَ رحُجَونه َأَحٌد  اْلحَ َلَكاَنتح َلَذَلَك أَهح
َتَحَْيه َأَحٌد َمنحُكمح  رَبههُ َمنحُكمح َإَله  َتَحَْيه  َإَذاَو ََل ََيَاَفنه َإَله َذن حَبُه َو ََل َيسح َلُم َو ََل َيسح ُسَئَل َعمها ََل يَ عحَلُم َأنح يَ ُقوَل ََل أَعح

َسَد َو  َِبلصهَبحَ َء َأنح يَ تَ َعلهَمُه َو َعَليحُكمح َإَذا َلَح يَ عحَلَم الشهيح  َحدٌ أَ  ميَاَن َكالرهأحَس َمَن اْلَح َخْيحَ ِف َجَسٍد  ََل َفَإنه الصهَبحَ َمَن اْلحَ
 ََل َرأحَس َمَعُه َو ََل ِف َإميَاٍن ََل َصَبحَ َمَعُه .

ُمتهَهمًا َأََن ُدوَن َما تَ ُقوُل َو فَ وحَق َما ِف  َلهُ : لََرُجٍل أَف حَرَط ِف الث هَناَء َعَليحَه َو َكاَن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -83
 نَ فحَسَك .

ثَ ُر  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -84  . َوَلداً : بََقيهُة السهيحَف أَب حَقى َعَدداً َو َأكح
َل ََل أَدحرَي ُأَصيَبتح َمَقاتَُلُه .: َمنح تَ َرَك ق َ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -85  وح
َهَد الحُغََلَم . الحُغََلمَ : َرأحُي الشهيحَخ َأَحبُّ َإَِله َمنح َجَلَد  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -86  َو ُرَوَي َمنح َمشح
َتغحَفاُر . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -87 َنُط َو َمَعُه اََلسح  : َعَجبحُت َلَمنح يَ قح
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 أَنهُه قَاَل : ) عليه السالم (َعَليٍ  الحَباَقُر  بحنُ َحَكى َعنحُه أَبُو َجعحَفٍر َمَُمهُد  وَ   -88
َرحَض أََماََنَن َمنح َعَذاَب اّلِلهَ َو َقدح  ِف  َكانَ  ََماُن الهَذي رَُفَع  َفُدوَنُكمُ ُرَفَع َأَحُدَُهَا  اْلح َخَر فَ َتَمسهُكوا بََه أَمها اْلح اْلح

ََماُن الحَباَقي  ) صلى هللا عليه وآله (اّلِلهَ  َرُسولُ فَ ُهَو  َتغحَفارُ َو أَمها اْلح َِبُمح َو  فَاََلسح َفيَهمح َو  أَنحتَ قَاَل اّلِلهُ تَ َعاََل َو ما كاَن اّلِلهُ لَيُ َعذَ 
تَ غحَفُروَن . َِبُمح َو ُهمح َيسح ُ ُمَعذَ   ما كاَن اّلِله

 . االستنباطالرضي : و هذا من ماسن االستخراج و لطائف  قال 

َ اّلِلهَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -89 َنُه َو َبْيح َلَح َما بَ ي ح َلحَ : َمنح َأصح َ النهاَس َو َمنح  َأصح َنُه َو َبْيح َر اّلِلهُ َما بَ ي ح َلَح أَمح  َأصح
َر ُدن حَياُه َو َمنح َكاَن َلُه َمنح  آَخَرتَهَ  ُ َلُه أَمح َلَح اّلِله َسهَ َأصح  َواَعٌظ َكاَن َعَليحَه َمَن اّلِلهَ َحاَفٌظ . نَ فح

ُهمح َمنح َروحَح اّلِلهَ َو َلَح َمنح َرْححََة اّلِلهَ  النهاسَ : الحَفَقيُه ُكلُّ الحَفَقيَه َمنح َلَح يُ َقنَ َط  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -90 َو َلَح يُ ؤحَيسح
ُهمح  َمن ح َر اّلِلهَ . يُ ؤح  َمنح َمكح

َبحَدانُ : َإنه َهَذَه الحُقُلوَب َْتَلُّ َكَما َْتَلُّ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -91 َكَم . اْلح  َفاب حتَ ُغوا َْلَا َطرَاَئَف اْلَح
َضُع الح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -92 َرحَكاَن . أَرحفَ ُعهُ َعلحَم َما ُوَقَف َعَلى اللَ َساَن َو : أَوح ََوارََح َو اْلح  َما َظَهَر ِف اْلح
َتَمٌل  َبكَ : ََل يَ ُقوَلنه َأَحدُُكمح اللهُهمه َإّن َ َأُعوُذ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -93 َنَة َْلَنهُه لَيحَس َأَحٌد َإَله َو ُهَو ُمشح َمَن الحَفت ح

َنةٍ  َعَلى  َو َلَكنح َمنَ  َفت ح
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تَ َعاذَ  َت الحَفَْتَ  اسح َتَعذح َمنح ُمَضَله ا أَمحواُلُكمح َو  فََإنه فَ لحَيسح َنٌة َو َمعحََن َذَلَك أَنهُه  َلدُُكمح أَوح اّلِلهَ ُسبحَحانَُه يَ ُقوُل َو اعحَلُموا أُنه َفت ح
َواَل  َمح َمَه َو  وَ ََيحَتَبُُهمح َِبْلح َ السهاَخَط لَرَزحَقَه َو الرهاَضَي َبَقسح َوحََلَد لَيَ تَ َبْيه َكاَن ُسبحَحانَُه أَعحَلَم َِبَمح َمنح أَن حُفَسَهمح َو َلَكنح   َإنح اْلح

َف حَعالُ لََتظحَهَر  َتَحقُّ الث هَواُب َو الحَعَقاُب َْلَنه الهَِت ِبََ  اْلح ََنَث َو بَ عحَضُهمح ُيَُبُّ  بَ عحَضُهمح ا ُيسح رَُه اْلحَ  تَ ثحَمْيَ ُيَُبُّ الذُُّكوَر َو َيكح
َاَل . َرُه انحَثََلَم اْلح  الحَماَل َو َيكح

 . التفسريالرضي : و هذا من غريب ما مسع منه يف  قال 

ْيحَ  وَ  -94 ثُ َر ُسَئَل َعَن اْلَح ْيحُ َأنح َيكح ثُ َر َعلحُمَك َو  َماُلكَ َما ُهَو فَ َقاَل لَيحَس اْلَح ْيحَ َأنح َيكح َو َوَلُدَك َو َلَكنه اْلَح
َسنحتَ َحلحُمَك َو َأنح تُ َباَهَي النهاَس َبَعَباَدَة رَبَ َك فََإنح  يَ عحظُمَ َأنح  تَ غحَفرحَت اّلِلهَ  َأحح َت اّلِلهَ َو َإنح َأَسأحَت اسح  ِف  َو ََل َخْيحَ ْحََدح

َ َرُجٍل أَذحَنَب ُذنُوِبً فَ ُهَو  ن حَيا َإَله لََرُجَلْيح َاَت . يَ َتَدارَُكَهاالدُّ ْيح  َِبلت هوحبََة َو َرُجٍل ُيَسارَُع ِف اْلَح
َوى َو َكيحَف يََقلُّ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -95  يُ تَ َقبهُل . َما: ََل يََقلُّ َعَمٌل َمَع الت هقح
َنحَبَياَء أَعحَلُمُهمح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -96 َجاُءوا بََه ُُثه َتََل َإنه أَوحََل النهاَس ِبََبحراَهيَم لَلهَذيَن  ِبَا: َإنه أَوحََل النهاَس َِبْلح

يََة ُُثه قَاَل َإنه  ات هبَ ُعوهُ  َمَُمهٍد َمنح  َعُدوه  َمنح َأطَاَع اّلِلهَ َو َإنح بَ ُعَدتح ْلُحَمُتُه َو َإنه َمَُمهدٍ  َوِله َو هَذا النهَبُّ َو الهَذيَن آَمُنوا اْلح
َ وَ   َإنح قَ رَُبتح قَ َرابَ ُتُه . َعَصى اّلِله
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َع  وَ  -97 َرأُ  م () عليه السالَسََ ُد َو يَ قح َُرورَيهَة يَ ت ََهجه ٌم َعَلى يََقٍْي َخْيحٌ َمنح َصََلٍة ِف َشكٍ  . فَ َقالَ َرُجًَل َمَن اْلح  نَ وح
َل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -98 ُتُموُه َعقح عح ََبَ َإَذا َسََ َل رََوايٍَة فََإنه ُرَواَة الحَعلحَم َكثَ  رََعايَةٍ : اعحَقُلوا اْلَح ٌْي َو ُرَعاَتُه ََل َعقح

 . قََليلٌ 
َع َرُجًَل يَ ُقوُل َإَنه ّلِلَهَ َو َإَنه َإلَيحَه راَجُعوَن فَ َقاَل  وَ  -99 لََنا َإَنه ّلِلَهَ َإق حرَاٌر َعَلى أَن حُفَسَنا َِبلحُملحَك َو  َإنه َسََ لََناقَ وح  قَ وح

 لحَك .َو َإَنه َإلَيحَه راَجُعوَن َإق حرَاٌر َعَلى أَن حُفَسَنا َِبْلحُ 
َهَه فَ َقاَل اللهُهمه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -100 َسي  َإنهكَ : َو َمَدَحُه قَ وحٌم ِف َوجح أَعحَلُم ِب َمنح نَ فحَسي َو َأََن أَعحَلُم بَنَ فح

ُهمح  اً َمها َيظُنُّوَن َو اغحَفرح لََنا َما ََل  اللهُهمه َمن ح َعلحَنا َخْيح  . يَ عحَلُمونَ اجح
َواَئَج َإَله  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -101 َتَقيُم َقَضاُء اْلَح َتاَمَها لََتظحَهَر َو  بََثََلثٍ : ََل َيسح َتكح َغارََها لَتَ عحظَُم َو َِبسح َتصح َِبسح

نُ َؤ . بَتَ عحَجيَلَها  لَت َهح
الحَماَحُل َو ََل يُظَرهُف َفيَه َإَله الحَفاَجُر َو َل  َله إَ : ََيحِت َعَلى النهاَس َزَماٌن ََل يُ َقرهُب َفيَه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -102

وَن الصهَدَقَة َفيَه ُغرحماً َو َصَلَة  َفيهَ ُيَضعهُف   . الرهَحمَ َإَله الحُمنحَصُف يَ ُعدُّ
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َتطَاَلًة َعَلى النهاَس  َمن اً  َيانَ َذَلَك َيُكوُن السُّلحطَاُن ِبَُشوَرَة النَ َساَء َو َإَماَرَة  َفَعنحدَ َو الحَعَباَدَة اسح ب ح َياَن . الصَ  صح َبَْي اْلَح  َو َتدح
 َلُه ِف َذَلَك فَ َقاَل : َفَقيلَ رَُئَي َعَليحَه َإزَاٌر َخَلٌق َمرحُقوٌع  وَ   -103

َمُنوَن َإنه  َلهُ  َشعُ ََيح  َتَدي َبَه الحُمؤح ن حَياالحَقلحُب َو َتَذلُّ َبَه الن هفحُس َو يَ قح َخَرَة َعُدوهاَن ُمتَ َفاَوََتَن َو َسَبيََلَن  الدُّ َو اْلح
َخَرَة َو َعاَداَها َو  َفَمنح ُُمحَتَلَفاَن  َها أَب حَغَض اْلح ن حَيا َو تَ َوَله نَ ُهَما ُكلهَما ِبَنحزَ  َهَُاَأَحبه الدُّ َرَق َو الحَمغحَرَب َو َماٍش بَ ي ح َلَة الحَمشح

َخَر َو َُهَا بَ عحُد َضرهََتَن . قَ ُربَ   َمنح َواَحٍد بَ ُعَد َمَن اْلح
َمَنَْي  أََمْيَ َعنح نَ وحٍف الحَبَكاِلَ  ، قَاَل : َرأَيحُت  وَ   -104 َلٍة َو َقدح َخرََج  ) عليه السالم (الحُمؤح فَ َنَظَر  َفَراَشهَ َمنح َذاَت لَي ح

 َراَمٌق ، فَ ُقلحُت َبلح رَاَمٌق ، قَاَل :  أَمح ِف النُُّجوَم ، فَ َقاَل ِل : ََي نَ وحُف أَ رَاَقٌد أَنحَت 
َخَرَة  نَ وحفُ  َيَ  ن حَيا الرهاَغَبَْي ِف اْلح َرحَض َبَساطًا  أُولََئكَ ُطوََب لَلزهاَهَديَن ِف الدُّ َو تُ َراَِبَا َفرَاشًا َو قَ وحٌم اَّتهَُذوا اْلح

َعاَء َدََثراً ُُثه قَ َرُضوا  َماَءَها ن حَياَطيبًا َو الحُقرحآَن َشَعاراً َو الدُّ َهاَج الحَمَسيَح ََي نَ وحُف َإنه َداُوَد  الدُّ  ) عليه السالم (قَ رحضًا َعَلى َمن ح
َا ُتَجيَب َلُه َإَله َأنح َيُكوَن  َلَساَعةٌ  قَاَم ِف َمثحَل َهَذَه السهاَعَة َمَن اللهيحَل فَ َقاَل َإَّنه ُعو َفيَها َعبحٌد َإَله اسح َأوح  َعشهاراً ََل يَدح

ُبوُر   أَوح َصاَحَب    َعرَيفاً أَوح ُشرحَطي اً أَوح َصاَحَب َعرحطََبٍة   بَةٍ َو َهَي الطُّن ح   َو َهَي الطهبحُل ، َو َقدح َقيَل أَيحضاً َإنه الحَعرحطََبَة  َكوح
ُبوُر   . الطهبحلُ   َو الحَكوحبََة الطُّن ح
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ُحُدوداً َفََل تَ عحَتُدوَها َو  َو َحده َلُكمح  ُتَضيَ ُعوَها: َإنه اّلِلهَ افحََتََض َعَليحُكمح فَ َراَئَض َفََل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -105
َياءَ ََّنَاُكمح َعنح  َياَء َو َلَح  َأشح َتَهُكوَها َو َسَكَت َلُكمح َعنح َأشح َياَنً َفََل تَ َتَكلهُفوَها . يََدعحَهاَفََل تَ ن ح  َنسح

َر َديَنَهمح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -106 ُُك النهاُس َشيحئاً َمنح أَمح َتصح : ََل َيَتح ُ َعَليحَهمح َما ُهَو  ََلحَ ََلسح ُدن حَياُهمح َإَله فَ َتَح اّلِله
 . َمنحهُ َأَضرُّ 

ُلُه َو َعلحُمُه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -107 َفُعُه . َمَعهُ : ُربه َعاَلٍَ َقدح قَ تَ َلُه َجهح  ََل يَ ن ح
نحَسانَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -108 َعٌة : َلَقدح ُعلَ َق بََنَياَط َهَذا اْلحَ أَعحَجُب َما َفيَه َو َذَلَك الحَقلحُب َو َذَلَك  َهيَ  َبضح

َمةَ َأنه َلُه َمَواده َمَن  كح َداداً َمنح َخََلَفَها َفَإنح َسَنَح َلُه الرهَجاُء  اْلَح َرحُص  أََذلههُ َو َأضح َلَكُه اْلح الطهَمُع َو َإنح َهاَج َبَه الطهَمُع أَهح
َتده الحَيأح  َمَلَكهُ َو َإنح  ََسُف َو َإنح َعَرَض َلُه الحَغَضُب اشح َعَدُه الرَ َضى َنَسَي التهَحفَُّظ َو َإنح  َبهَ ُس قَ تَ َلُه اْلح الحَغيحُظ َو َإنح َأسح
َوحفُ َغاَلُه  َلبَ تحُه  اْلح ت َ ُر اسح َمح ََذُر َو َإَن اتهَسَع َلُه اْلح َفَضَحُه  ُمَصيَبةٌ ُه الحَغََن َو َإنح َأَصابَ تحُه َو َإنح أََفاَد َماًَل َأطحَغا الحَغرهةُ َشَغَلُه اْلح

َزَُع َو َإنح َعضهتحُه الحَفاَقُة َشَغَلُه الحَبََلُء  َبُع   وَ اْلح ُوُع قَ َعَد َبَه الضهعحُف َو َإنح أَف حَرَط َبَه الشَ  الحَبطحَنُة َفُكلُّ  َكظهتحهُ َإنح َجَهَدُه اْلح
َصٍْي َبَه ُمَضرٌّ َو ُكلُّ َإف ح   . ُمفحَسدٌ َراٍط َلُه تَ قح
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َطى َِبَا يَ لحَحُق  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -109 ُرَقُة الحُوسح َها يَ رحَجُع الحَغاِل . التهاِل : َْنحُن النُّمح  َو َإلَي ح
َر اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َإَله َمنح  ) عليه السالم (اَل قَ  وَ  -110  ُيَصاَنُع َو ََل ُيَضارَُع َو ََل يَ تهَبُع الحَمطَاَمَع . ََل : ََل يَُقيُم أَمح
َ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ   -111 لُ : َو َقدح تُ ُوِف َ َنحَصارَيُّ َِبلحُكوَفَة بَ عحَد َمرحَجَعَه  َسهح  وَ  َصفَ ْيَ َمَعُه َمنح بحُن ُحنَ يحٍف اْلح

 َكاَن َأَحبه النهاَس َإلَيحَه :
 َجَبٌل لَت ََهاَفَت . َأَحبهَِن  َلوح 

املصطفْي  وأن احملنة تغلظ عليه فتسرع املصائب إليه و َل يفعل ذلك إَل ِبْلتقياء اْلبرار  ذلك معَن
 : ) عليه السالم (اْلخيار ، و هذا مثل قوله 

َر َجلحَباِبً .َأَحب هَنا أَ  َمنح  -112 َتَعده لَلحَفقح َل الحبَ يحَت فَ لحَيسح  هح
 قد يؤول ذلك على معَن آخر ليس هذا موضع ذكره . و 

َدَة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -113 َل َو ََل َوحح َبَْي َو  َأوحَحشُ : ََل َماَل أَعحَوُد َمَن الحَعقح َل َكالتهدح َب َو ََل َعقح َمَن الحُعجح
َوى ََل َكَرَم َكال ََدَب َو ََل قَاَئَد   وَ ت هقح ُُلَق َو ََل َمْيَاَث َكاْلح َن اْلح َفيقَ ََل َقرَيَن َكُحسح َو ََل ََتَارََة َكالحَعَمَل الصهاَلَح َو ََل  َكالت هوح

َد   َكالث هَوابَ رَبحَح   َهَة َو ََل ُزهح ب ح دَ َو ََل َورََع َكالحُوُقوَف َعنحَد الشُّ ََراَم وَ  َكالزُّهح َر َو ََل َعَباَدَة  ِف اْلح  َكَأَداءَ  ََل َعلحَم َكالت هَفكُّ
ََياَء َو الصهَبحَ َو ََل َحَسَب   َلحَم َو ََل  َكالت هَواُضعَ الحَفرَاَئَض َو ََل َإميَاَن َكاْلح َثُق  ُمظَاَهرَةَ َو ََل َشَرَف َكالحَعلحَم َو ََل َعزه َكاْلح أَوح

 َمَن الحُمَشاَوَرَة .
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تَ وحََل الصهََلُح َعَلى الزهَماَن َو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -114 َلهَ : َإَذا اسح ُُثه َأَساَء َرُجٌل الظهنه بََرُجٍل َلَح َتظحَهرح َمنحُه  أَهح
َلَه ظََلمَ  فَ َقدح َحوحبٌَة  تَ وحََل الحَفَساُد َعَلى الزهَماَن َو أَهح َسنَ  َو َإَذا اسح  َرُجٌل الظهنه َبَرُجٍل فَ َقدح َغرهَر . َفَأحح

َمَنَْي   ) عليه السالم (َقيَل َلُه  وَ  -115 ُدَك ََي أََمَْي الحُمؤح ََن  ) عليه السالم ( فَ َقالَ َكيحَف ْنََ : َكيحَف َيُكوُن َحاُل َمنح يَ فح
َقمُ َقائََه َو بَب َ  َتَه َو يُ ؤحَتى َمنح َمأحَمَنَه . َيسح  َبَصحه

َساَن َإلَيحَه َو  ) عليه السالم (َقاَل  وَ  -116 رٍَج َِبْلحَحح َتدح َن الحَقوحَل َفيَه  َمغحُرورٍ : َكمح َمنح ُمسح ُتوٍن َِبُسح َِبلسهَتحَ َعَليحَه َو َمفح
ُ َأَحداً ِبَثحَل اْلحَ  اب حتَ َلىَو َما  ََلَء َلُه .اّلِله  مح

 . قَالٍ : َهَلَك ِفه َرُجََلَن َمَُبٌّ َغاٍل َو ُمبحَغٌض  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -117
 : َإَضاَعُة الحُفرحَصَة ُغصهٌة . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -118
ٌ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -119 َيهَة َلْيَ  ن حَيا َكَمَثَل اْلح َها الحَغرُّ  اَمسُّهَ : َمَثُل الدُّ َوي َإلَي ح َفَها يَ هح َو السهمُّ النهاَقُع ِف َجوح

َاَهلُ   َو َُيحَذُرَها ُذو اللُّبَ  الحَعاَقُل . اْلح
 َعنح قُ َريحٍش فَ َقاَل أَمها بَ ُنو َُمحُزومٍ  ) عليه السالم (ُسَئَل  وَ  -120
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نَ ُعَها َلَما َورَاَء  وَ ِف َنَساَئَهمح َو أَمها بَ ُنو َعبحَد َِشحٍس فَأَب حَعُدَها َرأحًَي  النَ َكاحَ قُ َريحٍش ْنَُبُّ َحَديَث رََجاْلََمح َو  فَ َرُيحَانَةُ  أَمح
ثَ ُر َو  يَناأَيحدَ ظُُهورََها َو أَمها َْنحُن َفأَبحَذُل َلَما ِف  َكرُ َو َأَسحَُح َعنحَد الحَموحَت بَنُ ُفوَسَنا َو ُهمح َأكح َو أَنحَكُر َو َْنحُن أَفحَصُح َو  أَمح

َبُح .  أَنحَصُح َو َأصح
َهُب  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -121 َ َعَمٍل َتذح َ َعَمَلْيح تُهُ : َشتهاَن َما َبْيح َقى تََبَعُتُه َو َعَمٍل تَ  َلذه َهُب َمُئونَ ُتُه َو َو تَ ب ح ذح

َقى  رُهُ يَ ب ح  . َأجح
َحُك فَ َقاَل َكَأنه الحَموحَت َفيَها  وَ  -122 قه َفيَها َعَلى  َعَلىتََبَع َجَناَزًة َفَسَمَع َرُجًَل َيضح َغْيحَََن ُكَتَب َو َكَأنه اْلَح

ٌر َعمها  َكَأنه َغْيحَََن َوَجَب َو   َواَت َسفح َمح َنا الهَذي نَ َرى َمَن اْلح َداثَ ُهمح َو ََنحُكُل تُ َراثَ ُهمح َكَأَنه  َراَجُعونَ قََليٍل َإلَي ح نُ ب َو َئُ ُهمح َأجح
 َبُكلَ  فَاَدٍح َو َجاَئَحٍة . ُرَميَنابَ عحَدُهمح ُُثه َقدح َنَسيَنا ُكله َواَعٍظ َو َواَعظٍَة َو  ُُمَلهُدونَ 

ُبُه : طُوََب َلَمنح َذله  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -123 َسَه َو طَاَب َكسح َصَلَحتح َسرَيرَتُُه َو َحُسَنتح َخَليَقُتُه َو  وَ ِف نَ فح
َل َمنح  َل َمنح َلَسانََه َو َعَزَل َعَن النهاَس َشرهُه َو  َمالَهَ أَن حَفَق الحَفضح َعَة . َوَسَعتحهُ َو أَمحَسَك الحَفضح  السُّنهُة َو َلَح يُ نحَسبح إََل الحَبدح

 و كذلك الذي قبله . ) صلى هللا عليه وآله (إىل رسول هللا  الكالمأقول و من الناس من ينسب هذا  الرضي : قال 
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َُة الحَمرحأََة   ) عليه السالم (َو قَاَل  -124 َُة الرهُجَل َإميَاٌن . وَ  ُكفحرٌ : َغْيح  َغْيح
َها  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -125 َبًة َلَح يَ نحُسب ح ََلَم َنسح َليُم ُهَو  َأَحدٌ : َْلَنحُسََبه اْلحَسح َليُم َو التهسح ََلُم ُهَو التهسح قَ بحَلي اْلحَسح

ق حرَ  وَ الحَيَقُْي  َديُق ُهَو اْلحَ َديُق َو التهصح ق حرَارُ اُر َو الحَيَقُْي ُهَو التهصح ََداءُ ُهَو الحَعَمُل . اْلحَ ََداُء َو اْلح  ُهَو اْلح
َر الهَذي  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -126 ت َعحَجُل الحَفقح ُه طََلَب  َمنحهُ : َعَجبحُت لَلحَبَخيَل َيسح َهَرَب َو يَ ُفوتُُه الحَغََن الهَذي َإَيه

ن حَيافَ َيَعيُش ِف  َخَرَة َحَساَب َعيحَش الحُفَقرَاَء  الدُّ َغحَنَياءَ َو ُُيَاَسُب ِف اْلح َمحَس نُطحَفًة  اْلح َو َعَجبحُت لَلحُمَتَكَبَ َ الهَذي َكاَن َِبْلح
اّلِلهَ َو َعَجبحُت َلَمنح َنَسَي الحَموحَت َو ُهَو يَ َرى  َخلحقَ َيُكوُن َغدًا َجيَفًة َو َعَجبحُت َلَمنح َشكه ِف اّلِلهَ َو ُهَو يَ َرى  وَ 
أََة  َعَجبحتُ لحَموحَتى َو ا َرى َو ُهَو يَ َرى النهشح ُخح َأَة اْلح ُوََل َلَمنح أَنحَكَر النهشح َو َعَجبحُت َلَعاَمٍر َداَر الحَفَناَء َو ََترٍَك َداَر الحبَ َقاَء  اْلح
. 

َمَ  َو  ) عليه السالم (َقاَل  وَ  -127 َسَه َحا ََل : َمنح َقصهَر ِف الحَعَمَل اب حُتَلَي َِبْلح َجَة ّلِلَهَ َفيَمنح لَيحَس ّلِلَهَ ِف َماَلَه َو نَ فح
 َنَصيٌب .

َجاَر  ِف الحََبحَد ِف أَوهَلَه َو تَ َلقهوحُه  َوق هُوا: ت َ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -128 َشح َبحَداَن َكَفعحَلَه ِف اْلح َعُل ِف اْلح آَخرََه فََإنهُه يَ فح
  يُوَرُق .ُُيحَرُق َو آَخرُهُ  أَوهلُهُ 
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ُلوَق  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -129 َاَلَق َعنحَدَك ُيَصغَ ُر الحَمخح  َعيحَنَك . ِف : َعظَُم اْلح
َرَف َعَلى : َو َقدح َرَجعَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -130 ََيَر  الحُقُبورَ  َمنح َصفَ َْي فََأشح َل الدَ  َبظَاَهَر الحُكوَفَة ََي أَهح
َل الَتُّحبََة  الحَمَحال َ الحُموَحَشَة َو  َفرََة َو الحُقُبوَر الحُمظحَلَمَة ََي أَهح َشَة أَن حُتمح  َيَ الحُمقح َل الحَوحح َدَة ََي أَهح َل الحَوحح َل الحُغرحبََة ََي أَهح  لََنا أَهح

وُر فَ َقدح  َواُل فَ َقدح  ُسَكَنتح فَ َرٌط َساَبٌق َو َْنحُن َلُكمح تَ َبٌع ََلَحٌق أَمها الدُّ َمح َزحَواُج فَ َقدح ُنَكَحتح َو أَمها اْلح  ُقَسَمتح َو أَمها اْلح
َحاَبَه ف َ  َإََل َهَذا َخََبُ َما َعنحَدََن َفَما َخََبُ َما َعنحَدُكمح ُُثه الحتَ َفَت  ََبُوُكمح َأصح َخْيحَ  َأنه َقاَل أََما َلوح أَُذَن َْلُمح ِف الحَكََلَم َْلَخح

َوى.  الزهاَد الت هقح
ن حَيا أَي َُّها  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -131 َع َرُجًَل َيُذمُّ الدُّ امُّ : َو َقدح َسََ ُدوُع ِبَََِبَطيَلَها  الذه ن حَيا الحُمغحََتُّ َبُغُرورََها الحَمخح لَلدُّ

َها أَمح  تَ غحََتُّ أَ  ن حَيا ُُثه َتُذمَُّها أَنحَت الحُمَتَجر َُم َعَلي ح َوتحَك أَمح َمََّت َغرهتحَك أَ  َهيَ َِبلدُّ ت َهح آَِبَئَك  ِبََصارَعَ الحُمَتَجر ََمُة َعَليحَك َمََّت اسح
َتَغي َكمح َعلهلحَت َبَكفه   الث هَرىَمَن الحَبَلى أَمح ِبََضاَجَع أُمهَهاَتَك ََتحَت  ت َوحَصُف  َْلُمُ يحَك َو َكمح َمرهضحَت بََيَديحَك تَ ب ح َفاَء َو َتسح الشَ 

 َْلُمُ 
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ََطبهاءَ  ُهمح َدَواُؤَك َو  اْلح َفاُقَك َو َلَح  ُُيحَدي ََل َغَداَة ََل يُ غحَِن َعن ح َفعح َأَحَدُهمح َإشح َعفح َعَليحَهمح ُبَكاُؤَك َلَح يَ ن ح َفيَه َبطََلَبَتَك َو  ُتسح
َفعح َعنحُه َبُقوهَتَك َو َقدح  َرَعَك َإنه  َمث هَلتح َلَح َتدح َرَعَه َمصح َسَك َو ِبَصح ن حَيا نَ فح ن حَياَلَك َبَه الدُّ ٍق َلَمنح َصَدقَ َها َو  الدُّ َداُر َداُر َصدح

َهاَعاَفَيٍة َلَمنح َفَهَم  َها َو َداُر َموحَعَظٍة َلَمَن  َعن ح َجُد َأَحبهاَء اّلِلهَ َو ُمَصلهى َمََلَئَكَة  ات هَعظَ َو َداُر َغًَن َلَمنح تَ َزوهَد َمن ح َِبَا َمسح
َبطُ اّلِلهَ َو  َتَسُبوا َفيهَ  َمهح لََياَء اّلِلهَ اكح َي اّلِلهَ َو َمتحَجُر َأوح َنهَة َفَمنح َذا يَُذمَُّها َو َقدح آَذَنتح  الرهْححَةَ ا َوحح َو  بَب َيحَنَهاَو َرَِبُوا َفيَها اْلح

َلَها  َسَها َو أَهح ُهمح َبُسُرورََها َإََل  َفَمث هَلتح ََنَدتح َبَفَراَقَها َو نَ َعتح نَ فح َيٍة َو رَاَحتح َبَعافَ  السُُّرورَ َْلُمح بََبََلئََها الحَبََلَء َو َشوهقَ ت ح
ُُم  وَ َو ََّتحوَيفًا َو ََتحَذيراً َفَذمهَها رََجاٌل َغَداَة النهَداَمَة  تَ رحَهيباً اب حَتَكَرتح َبَفَجيَعٍة تَ رحَغيبًا َو  َم الحَقَياَمَة ذَكهَرِتح َدَها آَخُروَن يَ وح ْحََ

ن حَيا  ُرواالدُّ ُهمح َفات ه  فَ َتَذكه ُقوا َو َوَعظَت ح ُهمح َفَصده ثَ ت ح  َعظُوا .َو َحده
 لَلحَموحَت َو اَجحَُعوا لَلحَفَناَء َو اب حُنوا لَلحَخرَاَب . َلُدوا: َإنه ّلِلَهَ َمَلكاً يُ َناَدي ِف ُكلَ  يَ وحٍم  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -132
ن حَيا َداُر ََمَرٍ  ََل َداُر َمَقرٍ  َو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -133 بَ َقَها َو َفيَها َرجُ  النهاسُ : الدُّ َسُه َفَأوح ََلَن َرُجٌل َِبَع َفيَها نَ فح

َسُه فََأعحتَ َقَها . اب حَتاعَ َرُجٌل   نَ فح
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َبَتَه َو َوَفاَتَه  َأَخاهُ اً َحَّته َُيحَفَظ : ََل َيُكوُن الصهَديُق َصَديق ) عليه السالم (َقاَل  وَ  -134 َبَتَه َو َغي ح ِف َثََلٍث ِف َنكح
. 

َجابََة َو َمنح أُعحَطَي  أُعحَطيَ : َمنح أُعحَطَي أَرحبَعًا َلَح ُُيحَرمح أَرحبَعًا َمنح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -135 َعاَء َلَح ُُيحَرَم اْلحَ الدُّ
بََة  َتغحَفاَر َلَح ُُيحَرَم الحَمغحَفرََة ُُيحَرمَ  َلَح الت هوح َر َلَح ُُيحَرَم الز َََيَدَة . وَ  الحَقُبوَل َو َمنح أُعحَطَي اََلسح  َمنح أُعحَطَي الشُّكح

ب  ل ك م  و قال يف االستغفار و  م ن  ي  ع م ل  س وءا   الدعاءالرضي : و تصديق ذلك كتاب هللا قال هللا يف  قال  ت ج   و  أ  اد ع ون  أ س 
ت  غ ف ر  اّلل   ي  د  اّلل   غ ف ورا   يما  ي ظ ل م  ن  ف س ه  ث   ي س  ن ك م  و قال يف التوبة  ر ح  ب ة  ع ل ى اّلل   ل ل ذ ين   إ من  او قال يف الشكر ل ئ ن  ش ك ر ُت   ل  ز يد  الت  و 

 ع ل يما  ح ك يما  . اّلل   ف أ ولئ ك  ي  ت وب  اّلل   ع ل ي ه م  و  كان  ي  ت وب ون  م ن  ق ر يب   ث   ي  ع م ل ون  الس وء  ِب  هال ة  

جُّ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -136 ٍء زََكاٌة َو زََكاُة ُكلَ  َضَعيٍف َو َلُكلَ  َشيح   َجَهادُ : الصهََلُة قُ رحَِبُن ُكلَ  َتَقيٍ  َو اْلَح
َيامُ الحَبَدَن  ُن الت هبَ عَُّل . َو َجَهاُد الحَمرحأَةَ  الصَ   ُحسح

تَ نحزَُلوا الر َزحَق َِبلصهَدَقَة . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -137  : اسح
ََلَف َجاَد َِبلحَعَطيهَة . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -138  : َمنح أَي حَقَن َِبْلح
َر الحَمُئونََة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -139  .: تَ نحزَُل الحَمُعونَُة َعَلى َقدح
 : َما َعاَل َمَن اق حَتَصَد . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -140
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 : َقلهُة الحَعَياَل َأَحُد الحَيَسارَيحَن . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -141
َل . يه السالم () علقَاَل  وَ  -142  : الت هَودُُّد َنصحُف الحَعقح
ََرَم . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -143 ُف اْلح َمُّ َنصح  : اْلح
َر الحُمَصيَبَة َو َمنح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -144 َيَدُه َعَلى َفَخَذَه َعنحَد ُمَصيَبَتَه َحَبَط  َضَربَ : يَ نحزَُل الصهَبحُ َعَلى َقدح

 َعَمُلُه .
ُوعُ لَيحَس َلُه َمنح َصَياَمَه َإَله  ائَمٍ : َكمح َمنح صَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -145 َو الظهَمُأ َو َكمح َمنح قَائٍَم َليحَس َلُه َمنح  اْلح

َياَس َو َإفحطَاُرُهمح . السهَهرُ َقَياَمَه َإَله  َكح  َو الحَعَناُء َحبهَذا نَ وحُم اْلح
َواَلُكمح : ُسوُسوا َإميَاَنُكمح َِبلصهَدَقَة َو َحصَ ُنوا  لسالم () عليه اقَاَل  وَ  -146 َواَج الحَبََلَء  أَمح فَ ُعوا َأمح َِبلزهَكاَة َو ادح

َعاَء .  َِبلدُّ
َمَنَْي  أََمْيُ  بحَن زَََيٍد النهَخَعيَ  قَاَل ُكَميحُل بحُن زَََيٍد َأَخَذ بََيَدي َلُكَميحلَ  ) عليه السالم (َمنح َكََلٍم َلُه  وَ   -147 الحُمؤح

َرَجَِن  ) عليه السالم (َعَليُّ بحُن َأِب طَاَلٍب  َحَر تَ نَ فهَس الصَُّعَداَء ُُثه قَاَل : َإََل فََأخح َبهاَن فَ َلمها َأصح  اْلح
َُها  ُكَميحلَ   َيَ  َعَيٌة َفَخْيح َعاَهابحَن زَََيٍد : َإنه َهَذَه الحُقُلوَب أَوح َفظح َعِنَ   أَوح  َما أَُقوُل َلكَ  َفاحح
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ّنٌّ َو ُمتَ َعلَ ٌم  النهاسُ  َتَضيُئوا بَُنوَر  ُكل َ َسَبيَل َْنَاٍة َو َهٌََج َرَعاٌع أَت حَباُع ُكلَ  ََنَعٍق مَيَيُلوَن َمَع   َعَلىَثََلثٌَة فَ َعاَلٌ َرِبه رَيٍح َلَح َيسح
ٍن  ُقُصُه  أَنحتَ ََي ُكَميحُل الحَعلحُم َخْيحٌ َمَن الحَماَل الحَعلحُم َُيحُرُسَك َو  َوثَيقٍ الحَعلحَم َو َلَح يَ لحَجُئوا َإََل رُكح ََتحُرُس الحَماَل َو الحَماُل تَ ن ح

ن حَفاقَ  يَ زحُكواالن هَفَقُة َو الحَعلحُم  بحَن زَََيٍد َمعحرََفُة الحَعلحَم َديٌن يَُداُن َبَه ، َبَه  ُكَميحلَ  َو َصَنيُع الحَماَل يَ ُزوُل َبَزَواَلَه ََي  َعَلى اْلحَ
َسُب  نحَسانُ َيكح ُدوثََة بَ عحَد  اْلحَ ُحح يَل اْلح  َهَلكَ ََي ُكَميحُل  َو الحَعلحُم َحاَكٌم َو الحَماُل ََمحُكوٌم َعَليحهَ  َوفَاتَهَ الطهاَعَة ِف َحَياتََه َو َجََ

َياٌء َو الحُعَلَماُء َِبُقوَن َما  َواَل َو ُهمح َأحح َمح ثَاُْلُمح ِف الحُقُلوَب  بََقيَ ُخزهاُن اْلح ُقوَدٌة َو أَمح ُر أَعحَياَُّنُمح َمفح هح َها َإنه  َموحُجوَدةٌ الده
رَهَ َهاُهَنا َلَعلحمًا ََج ًا َو َأَشاَر بََيَدَه َإََل  يَن  َعَليحهَ بحُت َلُه َْحََلًة بَ َلى َأَصبحُت َلَقنًا َغْيحَ َمأحُموٍن َلوح َأصَ  َصدح تَ عحَمًَل آَلَة الدَ  ُمسح

َتظحَهراً بََنَعَم  ن حَيا َو ُمسح َقاداً  اّلِلهَ لَلدُّ لََيائََه أَوح ُمن ح قَ  ََل َبَصْيََة َلُه ِف َأحح  َْلََمَلةَ َعَلى َعَباَدَه َو ِبَُجَجَه َعَلى أَوح َقَدُح اْلَح َنائََه يَ ن ح
َهٍة َأََل ََل َذا َو ََل َذاَك َأوح  قَ لحَبهَ الشهكُّ ِف  ُهوماً َْلَوهَل َعاَرٍض َمنح ُشب ح َوَة أَوح ُمغحَرماً  َمن ح َة َسَلَس الحَقَياَد لَلشههح عَ َِبللهذه مح  َِبْلَح
 َو اََلدَ َخارَ 
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يَن ِف َشيح  لَيحَسا َن حَعاُم السهاَئَمُة َكَذَلَك مَيُوُت الحَعلحُم  ءٍ َشيح ٍء أَق حَرُب َمنح ُرَعاَة الدَ  َحاَمَليَه اللهُهمه بَ َلى  ِبَوحتَ َشَبهًا َِبََما اْلح
َرحُض َمنح قَائٍَم ّلِلَهَ  ُهوراً َو َإمها َخائَفاً َمغحُموراً لََئَله تَ بحُطَل  ِبُجهةٍ  ََل ََّتحُلو اْلح اّلِلهَ َو بَ يَ َناتُُه َو َكمح َذا َو  ُحَججُ َإمها ظَاَهراً َمشح

رًا َُيحَفُظ  اّلِلهَ أَيحَن أُولََئَك ، أُولََئَك َو  َعحَظُموَن َعنحَد اّلِلهَ َقدح َقَ لُّوَن َعَدداً َو اْلح مح ُحَجَجُه َو بَ يَ َناتََه َحَّته يُوَدُعوَها ِبََ  اّلِلهُ اْلح
َباَهَهمح َهَجَم َِبَُم الحَعلحُم َعَلى َحَقيَقَة  يَ زحَرُعوَهانُظَرَاَءُهمح َو  َتََلنُوا َما  الحَبَصْيَةَ ِف قُ ُلوَب َأشح َو َِبَشُروا ُروَح الحَيَقَْي َو اسح

َعَرُه  تَ وح َُفونَ اسح َاَهُلوَن َو َصَحُبوا َو أََنُسوا ِبَا اسح  الحُمَتح ن حَياتَ وحَحَش َمنحُه اْلح َعحَلى  الدُّ َِبَبحَداٍن أَرحَواُحَها ُمَعلهَقٌة َِبلحَمَحلَ  اْلح
َعاُة َإََل َديَنَه آَه آَه  أُولََئكَ  قاً ُخَلَفاُء اّلِلهَ ِف أَرحَضَه َو الدُّ يََتَهمح انحَصَرفح ََي ُكَميحُل َإَذا َشئحَت . َشوح  َإََل ُرؤح

 : الحَمرحُء َُمحُبوءٌ ََتحَت َلَسانََه . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -148
رَُه . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -149 ُرٌؤ َلَح يَ عحَرفح َقدح  : َهَلَك امح
َخَرَة َبَغْيحَ عَ  يَ رحُجو: لََرُجٍل َسأََلُه َأنح يََعَظُه ََل َتُكنح َمهنح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -150 َمٍل َو يُ َرجَ ي الت هوحبََة َبطُوَل اْلح

ََمَل  َل الزهاَهَديَن َو يَ عحَمُل َفيَها َبَعَمَل  يَ ُقولُ اْلح ن حَيا َبَقوح  الرهاَغَبْيَ ِف الدُّ
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َبعح َو َإنح ُمَنَع أُعحَطَي َمن ح  َإنح  َهاَها َلَح َيشح َتَغي  َمن ح َر َما أُوِتَ َو يَ ب ح َنعح يَ عحَجُز َعنح ُشكح َهى َو َل  الز َََيَدةَ َلَح يَ قح َفيَما بََقَي يَ ن ح
َتَهي َو ََيحُمُر ِبَا ََل  نََبْيَ ُيَُبُّ الصهاْلَََْي َو ََل يَ عحَمُل َعَمَلُهمح َو ي ُبحَغُض  ََيحِت يَ ن ح رَُه الحَموحَت َلَكث حَرَة  الحُمذح َو ُهَو َأَحُدُهمح َيكح

َلَه َإنح َسَقَم َظله ََنَدمًا  يَُقيمُ ُذنُوَبَه َو  َرُه الحَموحَت َمنح َأجح َسَه َإَذا ُعوِفَ َو  وَ َعَلى َما َيكح َإنح َصحه أََمَن ََلَهيًا يُ عحَجُب بَن َفح
َنُط  َطر اً َو َإنح ََنَلُه َرَخاءٌ اب حُتَلَي َإنح َأَصابَُه َبََلءٌ  َإَذايَ قح ُسُه َعَلى َما َيُظنُّ َو ََل يَ غحَلبُ َها  أَعحَرضَ  َدَعا ُمضح  َعَلىُمغحََت اً تَ غحَلُبُه نَ فح

ََه َِبَدحََّن َمنح َذنحَبَه َو  تَ يحَقُن ََيَاُف َعَلى َغْيح تَ غحََن َبطَ  يَ رحُجوَما َيسح ثَ َر َمنح َعَمَلَه َإَن اسح َسَه ِبََكح اف حتَ َقَر قََنَط  َإنَ َر َو ُفَْتَ َو لَنَ فح
َلَف الحَمعحَصَيَة َو َسوهَف  َسَألَ َو َوَهَن يُ َقصَ ُر َإَذا َعَمَل َو يُ َباَلُغ َإَذا  َوٌة َأسح بَةَ َإنح َعَرَضتح َلُه َشهح َو َإنح َعرَتحُه ََمحَنٌة  الت هوح

ََة َو  َيَصفُ ان حَفرََج َعنح َشرَاَئَط الحَملهَة  فَ ُهَو َِبلحَقوحَل ُمَدلٌّ َو َمَن الحَعَمَل  يَ تهَعظُ ََل يَ عحَتَبُ َو يُ َباَلُغ ِف الحَموحَعظََة َو ََل الحَعَبح
ََن ُمَقلٌّ ي َُناَفُس َفيَما  َقى يَ َرى الحغُنحَم َمغحَرمًا َو الحُغرحَم  يَ فح َفوحَت ََيحَشى الحَموحَت َو ََل يُ َباَدُر الح  َمغحَنماً َو ُيَساَمُح َفيَما يَ ب ح

تَ عحَظُم َمنح  َسَه َو  َمعحَصَيةَ َيسح ثَ َر َمنحُه َمنح نَ فح َتَقلُّ َأكح ََه َما َيسح َثرُ َغْيح َتكح ََه فَ ُهَو َعَلى  َيسح َمنح طَاَعَتَه َما َُيحَقرُُه َمنح طَاَعَة َغْيح
َنَياَء َأَحبُّ  النهاسَ  َغح ُو َمَع اْلح َسَه ُمَداَهٌن اللههح َسهَ  هَ َإلَيح طَاَعٌن َو لَنَ فح ََه لَن َفح َر َمَع الحُفَقرَاَء َُيحُكُم َعَلى َغْيح  َمَن الذ َكح
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َُه َو  وَ  ََه يُ رحَشُد َغْيح َها َلَغْيح َسُه فَ ُهَو  يُ غحَويََل َُيحُكُم َعَلي ح تَ وحِف َو ََل يُوِف َو نَ فح َلحَق ِف َغْيحَ  ََيحَشىيُطَاُع َو يَ عحَصي َو َيسح اْلح
 رَب ََه َو ََل ََيحَشى رَبهُه ِف َخلحَقَه .

لكفى به موعظة انجعة و حكمة بلغة و بصرية لبصر و عبة لناظر  الكالمالرضي : و لو مل يكن يف هذا الكتاب إال هذا  قال 
 مفكر .

 : َلُكلَ  امحرٍَئ َعاَقَبٌة ُحلحَوٌة أَوح ُمرهٌة  ) عليه السالم (اَل قَ  وَ  -151
َبٍل َإدحَِبٌر َو َما أَدحبَ َر َكَأنح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -152  َيُكنح  َلَح : َلُكلَ  ُمقح
  َمانُ الزه : ََل يَ عحَدُم الصهُبوُر الظهَفَر َو َإنح طَاَل بََه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -153
اَخَل َفيَه َمَعُهمح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -154 ٍم َكالده َاَن َإُثحُ  وَ : الرهاَضي َبَفعحَل قَ وح َعَلى ُكلَ  َداَخٍل ِف َِبَطٍل َإِثح

 ُ  بََه  الرَ َضىالحَعَمَل بََه َو َإُثح
ََتَدهَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -155 َمَم ِف َأوح  ا : اعحَتَصُموا َِبلذَ 
  ِبََهالََتهَ : َعَليحُكمح َبطَاَعَة َمنح ََل تُ عحَذُروَن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -156
َتَمعحُتمح . َإنَ : َقدح ُبصَ رحُُتح َإنح أَبحَصرحُُتح َو َقدح ُهَديُتمح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -157 عحُتمح َإَن اسح َتَدي حُتمح َو ُأَسَح  اهح
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َساَن َإلَيحَه ، َو ارحُددح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -158 ن حَعاَم َعَليحَه . َشرههُ : َعاَتبح َأَخاَك َِبْلحَحح  َِبْلحَ
َسُه َموَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -159  َمنح َأَساَء بََه الظهنه . يَ ُلوَمنه اَضَع الت َُّهَمَة َفََل : َمنح َوَضَع نَ فح
َتأحثَ َر . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -160  : َمنح َمَلَك اسح
ت ََبده بََرأحَيَه َهَلَك ، َو َمنح َشاَوَر  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -161  َشارََكَها ِف ُعُقوَْلَا . الر ََجالَ : َمَن اسح
َْيَُة بََيَدَه . ) عليه السالم (َل قَا وَ  -162  : َمنح َكَتَم َسرهُه َكاَنَت اْلَح
ََبُ . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -163 َكح ُر الحَموحُت اْلح  : الحَفقح
 . َعَبَدهُ : َمنح َقَضى َحقه َمنح ََل يَ قحَضي َحقهُه فَ َقدح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -164
َاَلَق . م () عليه السالقَاَل  وَ  -165 ُلوٍق ِف َمعحَصَيَة اْلح  : ََل طَاَعَة َلَمخح
َا  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -166  َمنح َأَخَذ َما لَيحَس َلُه . يُ َعابُ : ََل يُ َعاُب الحَمرحُء بََتأحَخَْي َحقَ َه َإُنه
عحَجاُب مَيحَنُع اََلزحَدََيَد . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -167  : اْلحَ
َطَحاُب قََليٌل . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -168 ُر َقرَيٌب َو اََلصح َمح  : اْلح
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َ . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -169  : َقدح َأَضاَء الصُّبحُح َلَذي َعي حَنْيح
َوُن َمنح طََلَب الحَمُعونََة . ) عليه السالم (اَل قَ  وَ  -170 نحَب أَهح  : تَ رحُك الذه
َلٍة َمنَ َعتح َأَكََلٍت . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -171  : َكمح َمنح َأكح
 : النهاُس أَعحَداءُ َما َجَهُلوا . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -172
تَ قح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -173 رَاَء َعَرَف َمَواَقَع : َمَن اسح طَإَ َبَل ُوُجوَه اْلح  . اْلَح
اَء الحَباَطَل . قَ تحلَ : َمنح َأَحده َسَناَن الحَغَضَب ّلِلَهَ َقَوَي َعَلى  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -174  َأَشده
َة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -175 راً فَ َقعح َفيَه فََإنه َشده  أَعحَظُم َمها ََّتَاُف َمنحُه . يهَ تَ َوق َ : َإَذا َهبحَت أَمح
َر . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -176  : آَلُة الر َََيَسَة َسَعُة الصهدح
َسَن .: ازحُجَر الحُمَسي ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -177  َء بَثَ َواَب الحُمحح
َر َغْيحََك بَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -178 ُصَد الشهره َمنح َصدح رََك . َمنح َقلحَعَه : احح  َصدح
 : اللهَجاَجُة َتُسلُّ الرهأحَي . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -179
 : الطهَمُع رَقٌّ ُمَؤبهٌد . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -180
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َزحمَ : َِثََرُة الت هفحرَيَط النهَداَمُة َو َِثَرَُة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -181  السهََلَمُة . اْلح
َم َكَما  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -182 َت َعَن اْلحُكح َل . أَنههُ : ََل َخْيحَ ِف الصهمح َهح  ََل َخْيحَ ِف الحَقوحَل َِبْلح
تَ َلَفتح َدعحَوََتَن َإَله َكاَنتح  : ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -183 َداَُهَاَما اخح  َضََلَلًة . َإحح
قَ  ُمذح أُرَيُتُه . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -184 ُت ِف اْلَح  : َما َشَككح
بحُت َو ََل َضَللحُت َو ََل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -185  ِب . ُضله : َما َكَذبحُت َو ََل ُكذَ 
 : لَلظهاَلََ الحَباَدي َغداً َبَكفَ َه َعضهٌة . عليه السالم ( )قَاَل  وَ  -186
 : الرهَحيُل َوَشيٌك . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -187
َحَتُه لَلحَحقَ  َهَلَك . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -188  : َمنح أَبحَدى َصفح
َزَُع .: َمنح َلَح يُ نحَجَه الصهَبحُ أَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -189 َلَكُه اْلح  هح
ََلَفُة َِبلصهَحابََة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -190  الحَقرَابََة . وَ : َوا َعَجَباهح أَ َتُكوُن اْلَح
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 ا العن :: و روي له شعر يف هذ الرضي قال

 و املشْيون غيب ِبذاكنت ِبلشورى ملكت أمورهم * فكيف   فإن
 ِبلنب و أقرب أوَلإن كنت ِبلقرَب حججت خصيمهم * فغْيك  و

َتَضُل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -191 ن حَيا َغَرٌض تَ ن ح َا الحَمرحُء ِف الدُّ ُب َو َمَع ُكلَ  الحَمَناََي َو ََّنحٌب تُ َباَدرُُه الحَمَصائَ  َفيهَ : َإُنه
َلٍة َغَصٌص َو ََل يَ َناُل الحَعبحُد نَعحَمًة َإَله  َشَرقٌ ُجرحَعٍة  َبُل يَ وحمًا َمنح ُعُمرََه َإَله َبَفَراَق  َبَفرَاقَ َو ِف ُكلَ  َأكح تَ قح َرى َو ََل َيسح ُأخح

ُن أَعحَواُن الحَمُنوَن َو أَن حُفُسَنا َنصحُب  آَخرَ  يَ رحفَ َعا  َلَح َفَمنح أَيحَن نَ رحُجو الحبَ َقاَء َو َهَذا اللهيحُل َو الن هَهاُر  ُتوفَ اْلحُ َمنح َأَجَلَه فَ َنحح
َم َما َمنح َشيح  َرَعا الحَكرهَة ِف َهدح رَيَق َما ََجََعا . بَ ن ََياٍء َشَرفاً َإَله َأسح  َو تَ فح

 َخازٌَن َلَغْيحََك . َفيهَ ُقوَتَك َفأَنحَت : ََي ابحَن آَدَم َما َكَسبحَت فَ وحَق  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -192
َوًة َو َإق حَباًَل َو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -193 َوَِتَا َو َإق حَباَْلَا َفَإنه الحَقلحَب  َإدحَِبراً : َإنه لَلحُقُلوَب َشهح فَأحُتوَها َمنح َقَبَل َشهح

رََه َعَمَي . َإَذا  أُكح
َفي َغيحَظي َإَذا َغَضبحتُ ي َ  ) عليه السالم (َكاَن   وَ  -194  ُقوُل َمََّت َأشح
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  َعَفوحَت .َأمح َحَْي أَقحَدُر َعَليحَه فَ يُ َقاُل ِل َلوح  َصََبحتَ َحَْي أَعحَجُز َعَن اََلنحَتَقاَم فَ يُ َقاُل ِل َلوح  أَ 
َبَه الحَباَخُلوَن َو ُرَوَي ِف َخََبٍ آَخَر أَنهُه َقاَل  ِبََلَ : َو َقدح َمره َبَقَذٍر َعَلى َمزحبَ َلٍة َهَذا َما  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -195

ُتمح َهَذا َما   َمحَس . ُكن ح  تَ تَ َناَفُسوَن َفيَه َِبْلح
 َهبح َمنح َماَلَك َما َوَعَظَك .: َلَح يَذح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -196
َبحَداُن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -197 َمَة . فَاب حتَ ُغوا: َإنه َهَذَه الحُقُلوَب َْتَلُّ َكَما َْتَلُّ اْلح كح  َْلَا طََراَئَف اْلَح
َم َإَله  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -198 ََوارََج ََل ُحكح َع قَ وحَل اْلح  َكَلَمُة َحقٍ  يُ َراُد َِبَا َِبَطٌل .  ّلِلَهَ : َلمها َسََ
َغاَء ُهُم الهَذيَن َإَذا  ) عليه السالم (َقاَل  وَ  -199 َتَمُعوا: ِف َصَفَة الحَغوح َغَلُبوا َو َإَذا تَ َفرهُقوا َلَح يُ عحَرُفوا َو َقيَل َبلح  اجح

َتَمُعوا َضرُّوا  ) عليه السالم (قَاَل  َفَعُة  نَ َفُعواَو َإَذا تَ َفرهُقوا : ُهُم الهَذيَن َإَذا اجح َتَماَعَهمح َفَما َمن ح  افحَتَاَقَهمح َفَقيَل َقدح َعَرف حَنا َمَضرهَة اجح
َنَتَهمح  َحاُب الحَمَهَن َإََل َمهح َتَفعُ فَ َقاَل يَ رحَجُع َأصح َبهاَز َإََل مَ  النهسهاجَ النهاُس َِبَمح َكُرُجوَع الحب َنهاَء َإََل بََنائََه َو  فَ يَ ن ح نحَسَجَه َو اْلح

 َإََل َُمحَبزََه .
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َغاءُ فَ َقاَل ََل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -200  َإَله َعنحَد ُكلَ  َسوحأٍَة . َبُوُجوٍه ََل تُ َرى َمرحَحباً : َو ُأِتَ َِبَاٍن َو َمَعُه َغوح
َ َُيحَفظَانََه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -201 َنُه َو َإنه  َفَإَذا: َإنه َمَع ُكلَ  َإنحَساٍن َمَلَكْيح َنُه َو بَ ي ح َجاَء الحَقَدُر َخلهَيا بَ ي ح

ََجَل   َحَصيَنٌة . ُجنهةٌ اْلح
َر ََل َو  ن َُباَيُعكَ ُه طَلحَحُة َو الزَُّبْيحُ : َو َقدح َقاَل لَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -202 َمح َعَلى أَنه ُشرََكاُؤَك ِف َهَذا اْلح

َز َو  َشرَيَكانَ َلَكنهُكَما  ََنَن َعَلى الحَعجح َتَعانََة َو َعوح ََودَ ِف الحُقوهَة َو اََلسح  . اْلح
َت  قُ لحُتمح  الهَذي َإنح : أَي َُّها النهاُس ات هُقوا اّلِلهَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -203 َع َو َإنح َأضحَمرحُُتح َعَلَم َو َِبَدُروا الحَموح َسََ

ُتمح َأَخَذُكمح َو َإنح  َهَرب حُتمح الهَذي َإنح   ذََكرَُكمح . َنَسيُتُموهُ َمنحُه أَدحرََكُكمح َو َإنح أََقمح
َدنهَك ِف الحَمعحرُ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -204 ُكرُهُ وَف َمنح ََل : ََل يُ َزهَ  َتُع  َيشح َتمح ُكُرَك َعَليحَه َمنح ََل َيسح َلَك فَ َقدح َيشح

ثَ َر َمها َأَضاَع  َمنحهُ ٍء َبَشيح  َر الشهاَكَر َأكح رَُك َمنح ُشكح َسَنَْي . الحَكاَفرُ َو َقدح ُتدح ُ ُيَُبُّ الحُمحح  َو اّلِله
 الحَعلحَم َفَإنهُه يَ تهَسُع َبَه . َوَعاءَ يُق ِبَا ُجَعَل َفيَه َإَله : ُكلُّ َوَعاٍء َيضَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -205
ََليَم َمنح َحلحَمَه َأنه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -206 َاَهَل . النهاسَ : أَوهُل َعَوَض اْلح  أَنحَصارُُه َعَلى اْلح
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ُهمح . َقله : َإنح َلَح َتُكنح َحَليماً فَ َتَحلهمح فََإنهُه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -207 ٍم َإَله أَوحَشَك َأنح َيُكوَن َمن ح  َمنح َتَشبهَه َبَقوح
َسُه َرَبَح َو مَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -208 َها : َمنح َحاَسَب نَ فح َو َمنح َخاَف أََمَن َو َمَن اعحَتََبَ  َخَسرَ نح َغَفَل َعن ح

 َمنح َفَهَم َعَلَم . وَ أَبحَصَر َو َمنح أَبحَصَر َفَهَم 
َنا بَ عحَد َِشَاَسَها  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -209 ن حَيا َعَلي ح  الضهُروَس َعَلى َوَلَدَها َو َتََل َعَقيبَ  َعطحفَ : لَتَ عحَطَفنه الدُّ

ًة  َُنُنه َذَلَك َو نُرَيُد َأنح  َرحَض َو َْنحَعَلُهمح أَئَمه َعُفوا ِف اْلح ُتضح  َْنحَعَلُهُم الحوارََثَْي . وَ َعَلى الهَذيَن اسح
َمْياً َو َكمهَش ِف َمَهلٍ  وَ : ات هُقوا اّلِلهَ َتَقيهَة َمنح َِشهَر ََتحرَيداً  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -210  َو َِبَدَر َعنح َوَجٍل َجده َتشح

َدَر َو َمَغبهَة الحَمرحَجَع . َكرهةَ َو َنظََر ِف    الحَموحَئَل َو َعاَقَبَة الحَمصح
َلحُم َفَداُم  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -211 َعحرَاَض َو اْلح ُوُد َحاَرُس اْلح ُلوُّ  السهَفيهَ : اْلح ُو زََكاُة الظهَفَر َو السُّ َو الحَعفح

تَ غحََن  وَ َك َمهنح َغَدَر َعَوضُ  َدايََة َو َقدح َخاطََر َمَن اسح ُ اْلَح َتَشارَُة َعْيح َزَُع َمنح  َبَرأحيَهَ اََلسح ََثَن َو اْلح دح َو الصهَبحُ يُ َناَضُل اْلَح
ٍل َأَسٍْي  الزهَمانَ أَعحَواَن  َرُف الحَغََن تَ رحُك الحُمََن َو َكمح َمنح َعقح رَبََة َو الحَمَودهُة َهَوى أَمَ  ََتحتَ َو َأشح َفيَق َحفحُظ التهجح ٍْي َو َمَن الت هوح

تَ َفاَدٌة َو ََل ََتحَمَننه َمُلوًَل . قَ َرابَةٌ   ُمسح
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بُ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -212 َلَه .: ُعجح َسَه َأَحُد ُحسهاَد َعقح   الحَمرحَء بَنَ فح
ََلََ تَ رحَض أَبَداً . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -213  : أَغحَض َعَلى الحَقَذى َو اْلح
 : َمنح ََلَن ُعوُدُه َكثُ َفتح أَغحَصانُُه . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -214
دَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -215 ََلُف يَ هح  ُم الرهأحَي .: اْلَح
َتطَاَل . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -216  : َمنح ََنَل اسح
َواَل َعلحُم َجَواَهَر  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -217 َحح  . الر ََجالَ : ِف تَ َقلَُّب اْلح
َم الحَمَودهَة . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -218  : َحَسُد الصهَديَق َمنح ُسقح
ثَ ُر َمَصارََع الحُعُقوَل ََتحَت بُ ُروَق  يه السالم () علقَاَل  وَ  -219  . الحَمطَاَمعَ : َأكح
َل الحَقَضاءُ َعَلى الثَ َقَة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -220  . َِبلظهن َ : لَيحَس َمَن الحَعدح
َواُن َعَلى  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -221  . َبادَ الحعَ : بَئحَس الزهاُد َإََل الحَمَعاَد الحُعدح
ا  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -222 َلُتُه َعمه َرَف أَعحَماَل الحَكَرَْي َغفح  . يَ عحَلمُ : َمنح َأشح
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َبهُ َياُء ثَ وحبَُه َلَح يَ َر النهاُس : َمنح َكَساُه اْلحَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -223  . َعي ح
َبُة َو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -224 َي ح َت َتُكوُن اْلح فحَضاَل تَ عحظُُم  َِبلنهَصَفةَ : َبَكث حَرَة الصهمح ثُ ُر الحُمَواَصُلوَن َو َِبْلحَ َيكح

َقحَداُر  َتَماَل ا وَ اْلح ُب َِبلت هَواُضَع تََتمُّ النَ عحَمُة َو َِبحح ُددُ لحُمَؤَن ُيََ َلحَم  السُّؤح َهُر الحُمَناَوُئ َو َِبْلح  َعنَ َو َِبلسَ ْيََة الحَعاَدَلَة يُ قح
َنحَصاُر َعَليحَه . ثُ ُر اْلح  السهَفيَه َتكح

َلَة اْلحُسهاَد َعنح َسََلَمَة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -225 َسادَ : الحَعَجُب َلَغفح َجح  . اْلح
لَ  . يه السالم () علقَاَل  وَ  -226  : الطهاَمُع ِف َوََثَق الذُّ
ميَاُن َمعحرََفٌة َِبلحَقلحَب َو  وَ  -227 ميَاَن فَ َقاَل اْلحَ َرحَكاَن  َإق حرَارٌ ُسَئَل َعَن اْلحَ  َِبللَ َساَن َو َعَمٌل َِبْلح
ن حَيا َحزَيناً فَ َقدح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -228 َبَح َعَلى الدُّ َبحَ أَ : َمنح َأصح ُكو  صح َبَح َيشح َلَقَضاَء اّلِلهَ َساَخطاً َو َمنح َأصح
ُكو رَبهُه َو َمنح أََتى َغَني ًا فَ ت ََواَضَع َلُه  بَهَ ُمَصيَبًة نَ َزَلتح  َبَح َيشح َذَهَب ثُ لُثَا َديَنَه َو َمنح قَ َرَأ الحُقرحآَن َفَماَت  َلَغَناهُ فَ َقدح َأصح

َها بََثََلٍث َهمٍ  ََل  قَ لحُبهُ اَن يَ تهَخُذ آََيَت اّلِلهَ ُهُزوًا َو َمنح ْلَََج فَ ُهَو َمهنح كَ  النهارَ َفَدَخَل  ن حَيا الحَتاَط قَ لحُبُه َمن ح َو  يَُغبُّهُ َِبُبَ  الدُّ
رَُكُه .  َحرحٍص ََل َيَتحُُكُه َو أََمٍل ََل يُدح

ُُلقَ : َكَفى َِبلحَقَناَعَة ُملحكاً َو َِبُ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -229 َن اْلح  سح
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لََه تَ َعاََل  ) عليه السالم (َو ُسَئَل  نََعيماً  َييَ نههُ َعنح قَ وح  َحياًة طَيَ َبًة فَ َقاَل َهَي الحَقَناَعُة . فَ َلُنحح
ظَ  َعَليحَه . َفَإنههُ : َشارَُكوا الهَذي َقدح أَق حَبَل َعَليحَه الر َزحُق  ليه السالم () عقَاَل  وَ  -230 َدُر ِبََق حَباَل اْلَح َلُق لَلحَغََن َو َأجح  َأخح
لََه تَ َعاََل َإنه اّلِلهَ ََيحُمُر  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -231 لَ : ِف قَ وح ُل اْلحَ  َِبلحَعدح ساَن الحَعدح َساُن َو اْلحَحح نحَصاُف َو اْلحَحح

 الت هَفضُُّل .
 . الطهوَيَلةَ : َمنح يُ عحَط َِبلحَيَد الحَقَصْيََة يُ عحَط َِبلحَيَد  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -232

ه يف سبيل اخلري و الب و إن كان يسريا فإن هللا تعاىل يعل الزاء علي ماله نالرضي : و معن ذلك أن ما ينفقه الرء م قال 
الرب تعاىل ذكره بلقصرية و الطويلة فجعل  نعمةبي نعمة العبد و  ) عليه السالم (و اليدان هاهنا عبارة عن النعمتي ففرق  كثرياعظيما  

 إليهاتضعف على نعم الخلوق أضعافا كثرية إذ كانت نعم هللا أصل النعم كلها فكل نعمة  أبداتلك قصرية و هذه طويلة لن نعم هللا 
 و منها تنزع .ترجع 

َسَن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -233 ُعَونه  ) عليه السالم (: ََلبحَنَه اْلَح َها َفَأَجبح َفَإنه  َإََل ََل َتدح ُمَباَرزٍَة َو َإنح ُدَعيَت َإلَي ح
اَعَي  َهاالده ُروٌع . َإلَي ح  َِبٍغ َو الحَباَغَي َمصح

ُل َفَإَذا َكاَنَت  الر ََجالَ اَل النَ َساَء َشرَاُر َخَصاَل : َخَياُر َخصَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -234 ُ َو الحُبخح ُو َو اْلحَُبح الزههح
 َمزحُهوهةً الحَمرحأَُة 
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َسَها َو َإذَ  َلَح  ٍء يَ عحَرُض َْلَا َشيح  ُكل َ َماَْلَا َو َماَل بَ عحَلَها َو َإَذا َكاَنتح َجَبانًَة َفرََقتح َمنح   َحَفَظتح ا َكاَنتح ِبََيَلًة ُْتَكَ نح َمنح نَ فح
. 

َنا َء َمَواَضَعُه َفَقيَل َفَصفح لَ الشهيح  َيَضعُ : ُهَو الهَذي  ) عليه السالم (َقيَل َلُه َصفح لََنا الحَعاَقَل فَ َقاَل  وَ  -235
َاَهَل فَ َقاَل : َقدح   . فَ َعلحتُ اْلح

 مواضعه فكأن ترك صفته صفة له إذ كان خبالف وصف العاقل . ءالشيالرضي : يعين أن الاهل هو الذي ال يضع  قال 

َوُن ِف َعيحَِن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -236   َيَد ََمحُذوٍم .َعرَاَق َخنحزَيٍر ِف  َمنح : َو اّلِلهَ َلُدن حَياُكمح َهَذَه َأهح
َبًة فََتلحَك  َعَباَدةُ : َإنه قَ وحمًا َعَبُدوا اّلِلهَ َرغحَبًة فََتلحَك  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -237 التُّجهاَر َو َإنه قَ وحمًا َعَبُدوا اّلِلهَ َرهح

راً فََتلحَك  َعَباَدةُ  َراَر . َعَباَدةُ الحَعَبيَد َو َإنه قَ وحماً َعَبُدوا اّلِلهَ ُشكح َحح  اْلح
َها . أَنههُ : الحَمرحأَُة َشرٌّ ُكلَُّها َو َشرُّ َما َفيَها  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -238  ََل بُده َمن ح
ُُقوَق َو َمنح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -239  الحَواَشَي َضيهَع الصهَديَق . َأطَاعَ : َمنح َأطَاَع الت هَواّنَ َضيهَع اْلح
ٌن َعَلى  ) عليه السالم (اَل قَ  وَ  -240 اَر َرهح َجُر الحَغَصيُب ِف الده  . َخرَاَِبَا: اْلَح
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لن مستقامها من قليب و  الكالمانأن يشتبه و ال عجب  ) صلى هللا عليه وآله (: و يروى هذا الكالم عن النب  الرضي قال

 مفرغهما من ذنوب .

ُم الحَمظحُلوَم َعَلى الظهاَلََ َأَشدُّ َمنح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -241  الظهاَلََ َعَلى الحَمظحُلوَم . يَ وحمَ : يَ وح
َعلح َو  : اتهَق اّلِلهَ بَ عحَض الت َُّقى َو َإنح َقله  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -242 اً َو َإنح َرقه . اجح َ اّلِلهَ َسَتح َنَك َو َبْيح  بَ ي ح
ََواُب َخَفَي الصهَواُب . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -243  : َإَذا ازحَدَحَم اْلح
َها َو َمنح قَ  أَدهاهُ : َإنه ّلِلَهَ ِف ُكلَ  َنعحَمٍة َحق اً َفَمنح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -244 صهَر َفيَه َخاطََر َبَزَواَل نَعحَمَتَه زَاَدُه َمن ح

. 
َوُة . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -245 َدَرُة قَ لهَت الشههح  : َإَذا َكثُ َرَت الحَمقح
َذُروا نََفاَر النَ َعَم َفَما ُكلُّ َشارٍَد  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -246  . ِبَرحُدودٍ : احح
 َرُم أَعحَطُف َمَن الرهَحَم .: الحكَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -247
قح ظَنهُه . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -248 اً َفَصدَ   : َمنح َظنه َبَك َخْيح
َت نَ فحَسَك  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -249 َرهح َعحَماَل َما َأكح  . َعَليحهَ : أَفحَضُل اْلح
َ ُسبحَحانَهُ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -250 َخ الحَعَزائََم : َعَرفحُت اّلِله َمَم . وَ  َبَفسح  َحلَ  الحُعُقوَد َو نَ قحَض اْلَح
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َخَرَة ، َو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -251 ن حَيا َحََلَوُة اْلح َخَرَة . َحََلَوةُ : َمرَارَُة الدُّ ن حَيا َمرَارَُة اْلح  الدُّ
ميَاَن َتطحَهْياً َمَن الشَ رحَك  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -252 َبيباً  وَ : فَ َرَض اّلِلهُ اْلحَ الصهََلَة تَ نحزَيهًا َعَن الحَكَبحَ َو الزهَكاَة َتسح

َيامَ لَلر َزحَق َو  جه ت َ  الصَ  َلحَق َو اْلَح ََلَص اْلح يَن َو ابحَتََلًء ْلََخح رَبًَة لَلدَ  َهادَ قح َلَحًة  اْلَح َر َِبلحَمعحُروَف َمصح َمح ََلَم َو اْلح َعز ًا َلْلحَسح
َي َعَن الحُمنحَكَر َردحعًا لَلسَُّفَهاَء َو َصَلَة  لَلحَعَوام َ  َماَء َو َإقَاَمَة  الرهَحمَ َو الن ههح نًا لَلدَ  ُُدودَ َمنحَماًة لَلحَعَدَد َو الحَقَصاَص َحقح  اْلح

َر ََتحَصيناً  َمح لَلنهَسَب َو تَ رحَك  ََتحَصيناً َو َمَُانَ َبَة السهرََقَة َإَُياِبً لَلحَعفهَة َو تَ رحَك الزَ ََّن  لَلحَعقحلَ َإعحظَاماً لَلحَمَحارََم َو تَ رحَك ُشرحَب اْلح
َل َو  َثْياً لَلنهسح َتظحَهاراً َعَلى الحُمَجاحَ  الشهَهاَداتَ اللَ َواَط َتكح رَيفاً َداَت َو تَ رحَك الحَكَذَب اسح َق َو السهََلَم أََماَنً َمَن  َتشح لَلصَ دح

ََمانََة  َماَمَة . َنظَاماً الحَمَخاَوَف َو اْلح ُمهَة َو الطهاَعَة تَ عحَظيماً َلْلحَ  َلَلح
َلُفوا الظهاَلَ َإَذا أََردحُُتح  ) عليه السالم (َكاَن   وَ  -253  َحَلفَ ٌء َمنح َحوحَل اّلِلهَ َو قُ وهتََه َفَإنهُه َإَذا نهُه بَرَيِبََ  مَيَيَنهُ يَ ُقوُل َأحح

َ تَ َعاََل . ََل َِبَا َكاَذِبً ُعوَجَل الحُعُقوبََة َو َإَذا َحَلَف َِبّلِلهَ الهَذي  َد اّلِله  َإَلَه َإَله ُهَو َلَح يُ َعاَجلح َْلَنهُه َقدح َوحه
َفيَه َما تُ ؤحثَُر َأنح يُ عحَمَل َفيَه َمنح  اعحَملح نَ فحَسَك ِف َماَلَك َو  َصيه  ابحَن آَدَم ُكنح وَ : َيَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -254

 بَ عحَدَك .
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ده  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -255 ُُنوَن َْلَنه َصاَحبَ َها : اْلَح َكٌم . يَ نحَدمُ ُة َضرحٌب َمَن اْلح َتحح  فََإنح َلَح يَ نحَدمح َفُجُنونُُه ُمسح
َسَد . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -256 َسَد َمنح َقلهَة اْلَح ُة اْلَح  : َصحه
َب الحَمَكارََم َو  ُمرح ُل : َلُكَميحَل بحَن زَََيٍد النهَخَعيَ  ََي ُكَميح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -257 َلَك َأنح يَ ُروُحوا ِف َكسح أَهح

َْلُوا ِف َحاَجَة  َواَت َما َمنح َأَحٍد َأوحدََع  َمنح يُدح َصح ُ َلُه َمنح َذَلَك  قَ لحباً ُهَو ََنئٌَم فَ َوالهَذي َوَسَع ََسحُعُه اْلح ُسُروراً َإَله َو َخَلَق اّلِله
َدارََه نَ زَ  فََإَذاالسُُّروَر ُلطحفاً  َها َكالحَماَء ِف اْنَح َبَل . َحَّته َلتح بََه ََنئََبٌة َجَرى َإلَي ح  َيطحُرَدَها َعنحُه َكَما ُتطحَرُد َغرَيَبُة اْلحَ
ُتمح فَ َتاَجُروا اّلِلهَ َِبلصهَدَقَة . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -258 َلقح  : َإَذا أَمح
ٌر َعنحَد اّلِلهَ : الحَوفَاءُ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -259 َر َغدح َل الحَغدح َر َوَفاءٌ َعنحَد اّلِلهَ . وَ  َْلَهح َل الحَغدح ُر َِبَهح  الحَغدح
َساَن َإلَيحَه َو  ) عليه السالم (َقاَل  وَ  -260 رٍَج َِبْلحَحح َتدح َن الحَقوحَل َفيَه  َمغحُرورٍ : َكمح َمنح ُمسح ُتوٍن َِبُسح َِبلسهَتحَ َعَليحَه َو َمفح

ََلَء َلُه . اب حتَ َلىا َو مَ  مح ُ ُسبحَحانَُه َأَحداً ِبَثحَل اْلحَ  اّلِله
 فيه هاهنا زايدة جيدة مفيدة . أنالرضي : و قد مضى هذا الكالم فيما تقدم إال  قال 
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 فصل

 كالمه غريب من شيئا   فيه رنذك

 التـفسير إلى المحتاج
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 : ) عليه السالم (ِف حديثه  و  -1
َتَمُعوَن  َكانَ   فََإَذا يَن َبَذنََبَه فَ َيجح َرَيَف . َكَماَإلَيحَه  َذَلَك َضَرَب يَ عحُسوُب الدَ   َُيحَتَمُع قَ زَُع اْلح

 يومئذ و القزع قطع الغيم اليت ال ماء فيها . الناسالرضي : اليعسوب السيد العظيم الالك لمور  قال 

 : ) عليه السالم (ِف حديثه  و  -2
َطيبُ  َهَذا َشُح . اْلَح  الشهحح
 البخيل المسك . الوضعو سري فهو شحشح و الشحشح يف غري هذا بخلطبة الاضي فيها و كل ماض يف كالم أ الاهر يريد

 : ) عليه السالم (ِف حديثه  و  -3
 ُقَحماً . لَلحُخُصوَمةَ  َإنه 

و هو أن تصيبهم السنة  العرابالهالك لهنا تقحم أصحاهبا يف الهالك و التالف يف الكثر فمن ذلك قحمة  بلقحم يريد
هو أهنا تقحمهم بالد الريف أي َتوجهم إىل دخول الضر عند مول البدو  ومها فيهم و قيل فيه وجه آخر فتتعرق أمواهلم فذلك تقح

. 
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 : ) عليه السالم (ِف حديثه  و  -4
َقاَق فَالحَعَصَبُة َأوحََل .النَ َساُء  بَ َلغَ  َإَذا  َنصه اْلَح
نصصت الرجل عن المر إذا  تقولمنتهى الشياء و مبلغ أقصاها كالنص يف السري لنه أقصى ما تقدر عليه الدابة و  النص و

الصغري إىل حد  به اإلدراك لنه منتهى الصغر و الوقت الذي خيرج منه يريداستقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه فنص القاق 
من أمها إذا كانوا مرما مثل  بلرأةمن أفصح الكناايت عن هذا المر و أغرهبا يقول فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أوىل  هوالكبري و 

منهما القاق ماقة الم للعصبة يف الرأة و هو الدال و اخلصومة و قول كل واحد  واإلخوة و العمام و بتزويها إن أرادوا ذلك. 
) عليه السالم بلوغ العقل و هو اإلدراك لنه  القاقأان أحق منك هبذا يقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جداال و قد قيل إن نص  لآلخر

أبو عبيد  ذكرهفيه القوق و الحكام. و من رواه نص القائق فإمنا أراد جع حقيقة هذا معن ما  جتبإمنا أراد منتهى المر الذي  (
إىل الد الذي يوز فيه تزويها و تصرفها يف حقوقها تشبيها  الرأةالقاسم بن سالم. و الذي عندي أن الراد بنص القاق هاهنا بلوغ 

إىل الد الذي يتمكن  يبلغو هي جع حقة و حق و هو الذي استكمل ثالث سني و دخل يف الرابعة و عند ذلك  اإلبلبلقاق من 
جيعا ترجعان إىل معن واحد و هذا أشبه بطريقة العرب من  فالروايتاننصه يف السري و القائق أيضا جع حقة  فيه من ركوب ظهره و

 . أوالالعن الذكور 

 : ) عليه السالم (ِف حديثه  و  -5
ميَانَ  َإنه  ظَ  اْلحَ ميَاُن  ةً يَ بحُدو ُلمح ظَ  ازحَداَدتَ ِف الحَقلحَب ُكلهَما ازحَداَد اْلحَ  ُة .اللُّمح

 ء من البياض .فرس ألظ إذا كان ِبحفلته شي قيلاللمظة مثل النكتة أو نوها من البياض و منه  و 
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 : ) عليه السالم (ِف حديثه  و  -6
ُب َعَليحَه َأنح َإَذا كَ  الرهُجلَ  َإنه  يحُن الظهُنوُن ُيََ َيهُ اَن َلُه الده  َلَما َمَضى َإَذا قَ َبَضُه . يُ زَكَ 

أم ال فكأنه الذي يظن به فمرة يرجوه و مرة ال يرجوه و هذا من  عليهالذي ال يعلم صاحبه أ يقبضه من الذي هو  فالظنون 
 أنت منه فهو ظنون و على ذلك قول العشى : ءكل أمر تطلبه و ال تدري على أي شي  كذلكأفصح الكالم و  

 املاطر اللجبُيعل اْلد الظنون الذي * جنب صوب  ما
 املاهر والفراِت إذا ما طما * يقذف ِبلبوصي  مثل

 ال يعلم هل فيها ماء أم ال . اليتالد : البئر العادية يف الصحراء ، و الظنون  و 

 : ) عليه السالم (ِف حديثه  و  -7
َتَطعحُتمح . يهعَ شَ  أنههُ   َجيحشاً َبَغزحيٍَة فَ َقاَل اعحَذبُوا َعَن النَ َساَء َما اسح

امتنعوا من القاربة هلن لن ذلك يفت يف عضد المية و يقدح يف  ومعناه اصدفوا عن ذكر النساء و شغل القلب هبن  و 
و العذوب المتنع  العاذبء فقد عذب عنه و ع من شيعن العدو و يلفت عن اإلبعاد يف الغزو فكل من امتن يكسرمعاقد العزمية و 

 من الكل و الشرب .

 : ) عليه السالم (ِف حديثه  و  -8
َتَظُر أَوهَل فَ وحزٍَة َمنح َقَداَحَه . الحَفاَلجَ  َكالحَياَسرَ   يَ ن ح
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 ، و قال الراجز : فلجهمالذين يتضاربون بلقداح على الزور و الفاجل القاهر و الغالب يقال فلج عليهم و  هم الياسرون

 رأيت فالا قد فلجا " . لا" 

 : ) عليه السالم (ِف حديثه  و  -9
َنا بََرُسوَل اّلِلهَ  َإَذا ُكنها  َيُكنح َأَحٌد َمنها أَق حَرَب َإََل الحَعُدوَ  َمنحُه . فَ َلمح  هللا عليه وآله () صلى اْححَره الحَبأحُس ات هَقي ح

بنفسه  ) صلى هللا عليه وآله (الرب فزع السلمون إىل قتال رسول هللا  عضاضمعن ذلك أنه إذا عظم اخلوف من العدو و اشتد  و 
عن اشتداد المر و قد قيل يف ذلك أقوال  كنايةه. و قوله إذا امحر البأس  عليهم النصر به و أيمنون مما كانوا خيافونه مبكان هللافينزل 

و قد  ) صلى هللا عليه وآله (جتمع الرارة و المرة بفعلها و لوهنا و مما يقوي ذلك قول رسول هللا  اليتأحسنها أنه شبه محي الرب بلنار 
ما استحر  ) صلى هللا عليه وآله (مستوقد النار فشبه رسول هللا  فالوطيسرأى متلد الناس يوم حني و هي حرب هوازن اآلن محي الوطيس 

 بحتدام النار و شدة التهاهبا . القوممن جالد 
 الفصل و رجعنا إىل سنن الغرض الول يف هذا الباب  هذا انقضى

َسَه َماَشيًا َأصحَحاَب ُمَعاوَيََة َعلَ  َإَغارَةُ : َلمها بَ َلَغُه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ   -261 َن حَباَر َفَخرََج بَنَ فح أََتى  َحَّته ى اْلح
رََكُه النهاُس َو قَاُلوا ََي أََمَْي  َلَة َو أَدح َمَنْيَ النَُّخي ح َفيَكُهمح . الحُمؤح  َْنحُن َنكح

ُفوَنَِن َغْيحَُكمح َإنح َكاَنَت  فَ َقالَ  ُفوَنَِن أَن حُفَسُكمح َفَكيحَف َتكح ُكو َحيحَف ُرَعاَِتَا َو َإنهَِن قَ بح  الرهَعاَيَ : َما َتكح َلي لََتشح
ُكو   الحَوَزَعُة . ُهمُ َرَعيهَِت َكأَنهَِن الحَمُقوُد َو ُهُم الحَقاَدُة َأَو الحَموحُزوُع َو  َحيحفَ الحيَ وحَم َْلَشح
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رجالن من أصحابه ، فقال أحدمها  إليههذا القول يف كالم طويل قد ذكران متاره يف جلة اخلطب ، تقدم  ) عليه السالم ( قال فلما

 : ) عليه السالم (الؤمني ننقد له ، فقال  أمريإن ال أملك إال نفسي و أخي ، فمر أبمرك اي 

 تَ َقَعاَن َمها أُرَيُد . أَيحنَ  وَ 
َاَرَث بحَن َحوحٍط  وَ   -262 ََمَل َكانُوا َعَلى َضََلَلٍة . َأََتهُ َقيَل َإنه اْلح َحاَب اْلح  فَ َقاَل أَ تَ َراّن َأُظنُّ َأصح
قه  فَ وحَقكَ : ََي َحاَرُث َإنهَك َنظَرحَت ََتحَتَك َو َلَح تَ نحظُرح  ) عليه السالم ( فَ َقالَ  فَ تَ عحَرَف َمنح َأََتُه َفَحرحَت َإنهَك َلَح تَ عحَرَف اْلَح

 تَ عحَرَف الحَباَطَل فَ تَ عحَرَف َمنح َأََتُه . َلَح َو 
َاَرثُ  فَ َقالَ   : ) عليه السالم (ُعَمَر ، فَ َقاَل  بحنَ : َفَإّن َ أَعحَتزَُل َمَع َسَعيَد بحَن َماَلٍك َو َعبحَد اّلِلهَ  اْلح

قه َو َلَح َو َعبحَد اّلِلهَ بحَن ُعَمَر َلَح يَ نح  َسَعيداً  َإنه   الحَباَطَل . ََيحُذََل ُصرَا اْلَح
ََسَد يُ غحَبُط  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -263 َقَعهَ : َصاَحُب السُّلحطَاَن َكَراَكَب اْلح  َو ُهَو أَعحَلُم ِبَوحَضَعَه . ِبَوح
َسُنوا ِف َعَقَب َغْيحَُكمح َُتحَفظُوا ِف  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -264  . َقَبُكمح عَ : َأحح
 َدَواًء َو َإَذا َكاَن َخطَأً َكاَن َداًء . َكانَ : َإنه َكََلَم اْلحَُكَماَء َإَذا َكاَن َصَواِبً   ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -265
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ميَاَن فَ َقاَل َسأَلَ  وَ  -266 َبََك َعَلى َأَسحَاَع النهاَس  َكانَ : َإَذا   ) عليه السالم (ُه َرُجٌل َأنح يُ َعر ََفُه اْلحَ الحَغُد َفأحَتَِن َحَّته أُخح
َُك َفَإنه الحَكََلَم   َنَسيتَ فََإنح  ُقُفَها َهَذا َو َُيحَطئ ُ  َكالشهارََدةَ َمَقاَلَِت َحَفَظَها َعَليحَك َغْيح  َها َهَذا .يَ ن ح

 هو قوله اإلميان على أربع شعب . وقد ذكران ما أجابه به فيما تقدم من هذا الباب  و 

ََيحَتَك َعَلى يَ وحَمَك الهَذي َقدح أَََتَك َفَإنهُه  َلَح : ََي ابحَن آَدَم ََل ََتحَملح َهمه يَ وحَمَك الهَذي  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -267
ُ َفيَه بََرزحَقَك . كَ ُعُمرَ َإنح َيُك َمنح   ََيحَت اّلِله
ًَن َما َعَسى َأنح َيُكوَن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -268 َببح َحَبيَبَك َهوح يَ وحمًا َما َو أَبحَغضح بََغيَضَك  بََغيَضكَ : َأحح

 َما . يَ وحماً َهوحَنً َما َعَسى َأنح َيُكوَن َحَبيَبَك 
ن حَيا َعاَمََلَن َعاَمٌل َعَمَل : النه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -269 ن حَيا َقدح َشَغَلتحُه ُدن حَياُه َعنح آَخرََتَه  ِف اُس ِف الدُّ ن حَيا لَلدُّ الدُّ

َِن ُعُمَرُه  َعَلىََيحَشى  َسَه فَ يُ فح َر َو ََيحَمُنُه َعَلى نَ فح ن حيَ  ِف َمنح ََيحُلُفُه الحَفقح ََه َو َعاَمٌل َعَمَل ِف الدُّ َفَعَة َغْيح ا َلَما بَ عحَدَها َمن ح
َ  َفَجاَءهُ  ظهْيح َرَز اْلَح ن حَيا َبَغْيحَ َعَمٍل َفَأحح َبَح َوَجيهاً َعنحَد اّلِلهَ ََل  َمعاً الهَذي َلُه َمَن الدُّ ارَيحَن َجََيعاً فََأصح َألُ َو َمَلَك الده اّلِلهَ  َيسح

نَ ُعُه .  َحاَجًة فَ َيمح
طهابَ َر بحَن ُرَوَي أَنهُه ذَُكَر َعنحَد ُعمَ  وَ   -270 مٌ  اْلَح َمَه َحلحُي الحَكعحَبَة َو َكث حَرتُُه فَ َقاَل قَ وح  ِف َأَيه
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َلَمَْي   َلوح  تَُه َفَجههزحَت بََه ُجُيوَش الحُمسح َلحَي فَ َهمه َأعحظََم  َكانَ َأَخذح َنُع الحَكعحَبُة َِبْلح َر َو َما َتصح َجح َبَذَلَك َو  ُعَمرُ َلَلح
َمَنَْي   : ) عليه السالم (فَ َقاَل  ) عليه السالم (َسَأَل َعنحُه أََمَْي الحُمؤح

َوالُ َو  ) صلى هللا عليه وآله (الحُقرحآَن أُنحزََل َعَلى النهَبَ   َهَذا َإنه  َمح َ أَرحبَ َعٌة  اْلح َلَمَْي فَ َقسهَمَها َبْيح َواُل الحُمسح ِف  الحَورَثَةَ أَمح
َتَحقَ يَه َو الحَفرَاَئَض َو الحَفيح  ُُمسُ ُء فَ َقسهَمُه َعَلى ُمسح  َحيحثُ فَ َوَضَعُه اّلِلهُ َحيحُث َوَضَعُه َو الصهَدقَاُت َفَجَعَلَها اّلِلهُ  اْلح

َبَة َفيَها َمَئٍذ َفََتََكُه  َجَعَلَها َو َكاَن َحلحُي الحَكعح َياَنً َو َلَح ََيحَف َعَليحَه  اّلِلهُ يَ وح ُه َنسح َفَأَقرهُه َحيحُث أَقَ رهُه  َمَكاَنً َعَلى َحالََه َو َلَح َيَتحُكح
ُ َو َرُسولُُه فَ َقاَل َلُه ُعَمُر  َلحَي َِبَاَلَه . َلوحََلكَ اّلِله َنا َو تَ َرَك اْلح  ََلف حَتَضحح

َخُر َمنح  اّلِلهَ َرُجََلَن َسَرقَا َمنح َماَل اّلِلهَ َأَحُدَهَُا َعبحٌد َمنح َماَل  َإلَيحهَ رَُفَع  ) عليه السالم (أَنهُه  ُرَويَ   -271 َو اْلح
 ُعُروَض النهاَس .

َخُر فَ َعَليحَه اّلِلهَ َأَكَل بَ عحضُ  َمالُ : أَمها َهَذا فَ ُهَو َمنح َماَل اّلِلهَ َو ََل َحده َعَليحَه  ) عليه السالم ( فَ َقالَ  ُه بَ عحضاً ، َو أَمها اْلح
َدُّ   فَ َقَطَع يََدُه . الشهَديدُ اْلح

ت ََوتح َقَدَماَي َمنح َهَذَه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -272 َياَء . الحَمَداَحضَ : َلوح َقَد اسح  َلَغْيهحُت َأشح
َ َلَح : اعحَلُموا َعلحماً يََقيناً َأنه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -273 َتدهتح طََلبَ ُتُه َو  َُيحَعلح  اّلِله لَلحَعبحَد َو َإنح َعظَُمتح َحيَلُتُه َو اشح

ثَ رَ  َقوََيتح   َمَكيَدتُُه َأكح
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َر  َمها َكيَم َو َلَح َسَُ َي َلُه ِف الذ َكح َ َأنح  َُيُلح اْلَح َ الحَعبحَد ِف َضعحَفَه َو َقلهَة َحيَلَتَه َو َبْيح ُلغَ َبْيح َكيَم  يَ ب ح َر اْلَح َما َسَُ َي َلُه ِف الذ َكح
َفَعٍة َو التهارَُك َلُه  الحَعاَملُ َو الحَعاَرُف َْلََذا  أَعحظَُم النهاَس ُشُغًَل ِف َمَضرهٍة َو ُربه  َفيهَ  الشهاكُّ بََه أَعحَظُم النهاَس رَاَحًة ِف َمن ح

َعٍم  ُنوٌع َلُه  َعَليحهَ ُمن ح تَ ًلى َمصح رٌَج َِبلن ُّعحَمى َو ُربه ُمب ح َتدح َرَك َو َقصَ رح َمنح َعَجَلَتَك  َِبلحبَ لحَوىُمسح تَ نحَفُع ِف ُشكح  وَ َفزَدح أَي َُّها الحُمسح
تَ َهى رَزحَقَك .  َقفح َعنحَد ُمن ح

ًَل َو يََقيَنُكمح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -274 ُتمح َفَأقحَدُموا  َشك اً : ََل ََتحَعُلوا َعلحَمُكمح َجهح ُتمح فَاعحَمُلوا َو َإَذا تَ يَ قهن ح َإَذا َعَلمح
. 

َدٍر َو َضاَمٌن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -275 ا َشَرَق َشاَرُب الحَماَء قَ بحَل رَيَ َه َوِفٍ  َو ُرِبهَ  َغْيحُ : َإنه الطهَمَع ُمورٌَد َغْيحُ ُمصح
ُر الشهيح  َعظُمَ َو ُكلهَما  َدَه َقدح ظُّ ََيحِت َمنح ََل  وَ َء الحُمتَ َناَفَس َفيَه َعظَُمَت الرهزَيهُة َلَفقح ََماّنُّ تُ عحَمي أَعحُْيَ الحَبَصائََر َو اْلَح اْلح

 . ََيحتَيهَ 
َن : الله  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -276 ََلَمَعَة الحُعُيوَن َعََلنََيَِت َو تُ َقبَ َح َفيَما أُبحَطُن  ِف ُهمه َإّن َ أَُعوُذ َبَك َمنح َأنح َُتَسَ 

َن ظَاهَ  ُمطهَلعٌ َمَُاَفظًا َعَلى رَََثَء النهاَس َمنح نَ فحَسي َِبََميَع َما أَنحَت  َسرَيَرِت َلَك  رَي َو َعَليحَه َمِنَ  َفأُبحَدَي لَلنهاَس ُحسح
 . َمرحَضاَتكَ َبُسوَء َعَمَلي تَ َقرُِّبً َإََل َعَباَدَك َو تَ َباُعداً َمنح  َإلَيحكَ أُفحَضَي 
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َنا َمنحُه ِف ُغَبحَ : ََل َو الهَذي أَمحسَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -277 َلةٍ ي ح ٍم أََغره َما َكاَن َكَذا َو  لَي ح َشُر َعنح يَ وح َاَء َتكح َدَهح
 َكَذا .

 َمنحُه . ََمحُلولٍ : قََليٌل َتُدوُم َعَليحَه أَرحَجى َمنح َكَثٍْي  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -278
 . فَارحُفُضوَها َِبلحَفرَاَئَض : َإَذا َأَضرهَت الن هَواَفلُ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -279
تَ َعده . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -280 َر بُ عحَد السهَفَر اسح  : َمنح َتَذكه
بحَصارَ : لَيحَسَت الرهَويهُة َكالحُمَعايَ َنَة َمَع  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -281 َلَها َو ََل يَ ُغشُّ  اْلحَ َذُب الحُعُيوُن أَهح فَ َقدح َتكح

ُل َمَن الحعَ  تَ نحَصَحهُ قح  . اسح
َ الحَموحَعَظَة َحَجاٌب َمَن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -282 َنُكمح َو َبْيح  . الحَغرهةَ : بَ ي ح
 : َجاَهُلُكمح ُمزحَداٌد َو َعاَلُمُكمح ُمَسوَ ٌف . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -283
َر  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -284  الحُمتَ َعلَ َلَْي .: َقَطَع الحَعلحُم ُعذح
نحظَاَر َو ُكلُّ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -285 َأُل اْلحَ وَيَف . ُمَؤجهلٍ : ُكلُّ ُمَعاَجٍل َيسح  يَ تَ َعلهُل َِبلتهسح
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ُر يَ وحَم َسوحٍء . َقدح ٍء طُوََب َلُه َإَله َو : َما قَاَل النهاُس َلَشيح  عليه السالم () قَاَل  وَ  -286 هح  َخَبَأ َلُه الده
ُلُكوُه َو َِبحٌر  وَ  -287  َفََل تََلُجوُه َو َسرُّ اّلِلهَ َفََل تَ َتَكلهُفوُه . َعَميقٌ ُسَئَل َعَن الحَقَدَر فَ َقاَل َطرَيٌق ُمظحَلٌم َفََل َتسح
ُ َعبحداً َحظََر َعَليحَه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -288  . الحَعلحمَ : َإَذا أَرحَذَل اّلِله
ن حَيا ِف َعيحَنَه َو  يُ عحَظُمهُ : َكاَن ِل َفيَما َمَضى َأٌخ ِف اّلِلهَ َو َكاَن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -289 ِف َعيحَِن َصَغُر الدُّ

َثُر َإَذا َوَجَد  انَ ُسلحطَ َكاَن َخارَجًا َمنح  ُد َو ََل ُيكح َتَهي َما ََل ُيََ رََه َصاَمتًا َفَإنح قَاَل َبذه   وَ َبطحَنَه َفََل َيشح ثَ َر َدهح َكاَن َأكح
دُّ  َغَليلَ الحَقائََلَْي َو نَ َقَع  َعفًا فََإنح َجاَء اْلَح َتضح ائََلَْي َو َكاَن َضَعيفًا ُمسح ٍة  لَيحُث َغاٍب َو َصلُّ  فَ ُهوَ السه ِل َِبُجه َواٍد ََل يُدح

َر ِف َمثحَلَه  قَاَضياً َحَّته ََيحِتَ  ُد الحُعذح ُكو َوَجعًا َإَله  َحَّته َو َكاَن ََل يَ ُلوُم َأَحدًا َعَلى َما ُيََ َمَع اعحَتَذارَُه َو َكاَن ََل َيشح َيسح
َعُل َو ََل يَ ُقوُل َما ََل  بُ رحئَهَ َعنحَد  َعُل َو َكاَن  َو َكاَن يَ ُقوُل َما يَ فح ُغَلَب َعَلى الحَكََلَم َلَح يُ غحَلبح َعَلى السُُّكوَت َو  َإَذايَ فح

َمعُ َكاَن َعَلى َما  َرَص َمنحُه َعَلى َأنح يَ َتَكلهَم َو َكاَن َإَذا َبَدَهُه  َيسح َرانَ َأحح ََوى فَ ُيَخاَلُفُه  أَمح يَ نحظُُر أَي ُُّهَما أَق حَرُب َإََل اْلح
ََلَئَق فَالحَزُموَها َو تَ َناَفُسوا َفيَها فََإنح ِبََ  فَ َعَليحُكمح  َذ الحَقَليَل َخْيحٌ َمنح تَ رحَك  َلَح َذَه اْلَح َتَطيُعوَها فَاعحَلُموا َأنه َأخح  . الحَكَثْيَ َتسح
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ُ َعَلى َمعحَصَيَتَه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -290 راً لََنَعَمَه . َلَكانَ : َلوح َلَح يَ تَ َوعهَد اّلِله ُب َأَله يُ عحَصى ُشكح  ُيََ
َعثَ : َو َقدح َعزهى  ) عليه السالم (قَاَل  وَ   -291 َشح  بحَن قَ يحٍس َعَن ابحٍن َلُه . اْلح

َعثُ  َيَ  َتَحقهتح َمنحَك َذَلَك َإنح ََتحَزنح َعَلى ابحنَ  َأشح َو َإنح َتصحَبح َفَفي اّلِلهَ َمنح ُكلَ  ُمَصيَبٍة َخَلٌف ََي  الرهَحمُ َك فَ َقَد اسح
َعثُ  َعُث  َجزَعحتَ َإنح َصََبحَت َجَرى َعَليحَك الحَقَدُر َو أَنحَت َمأحُجوٌر َو َإنح  َأشح َجَرى َعَليحَك الحَقَدُر َو أَنحَت َمأحُزوٌر ََي َأشح

َنٌة َو َحَزَنَك َو ُهَو ثَ َواٌب َو َرْححٌَة . َسرهكَ ُنَك اب ح   َو ُهَو َبََلءٌ َو َفت ح
 َساَعَة َدفحَنَه : ) صلى هللا عليه وآله (اّلِلهَ  َرُسولَ : َعَلى َقَبحَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ   -292

َزََع َلَقَبيٌح  الصهَبحَ  َإنه  َلَك َو بَ عحَدَك  وَ َإَله َعَليحَك َْلََميٌل َإَله َعنحَك َو َإنه اْلح َإنه الحُمَصاَب َبَك َْلََليٌل َو إَنهُه قَ ب ح
 َْلََلٌل .

َحَب الحَماَئَق َفَإنهُه يُ زَيَ ُن َلَك  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -293  َو يَ َودُّ َأنح َتُكوَن َمث حَلُه . َفعحَلهُ : ََل َتصح
َرَق َو الحَمغحَرَب فَ َقاَل َقدح ُسَئَل َعنح َمَساَفَة مَ  وَ  -294 َ الحَمشح َس . ) عليه السالم (ا َبْيح ٍم لَلشهمح  : َمَسْيَُة يَ وح
َدَقاُؤَك َثََلثٌَة َو َأعحَداُؤَك َثََلثَةٌ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -295  : َأصح
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َدقَاُؤكَ   َو أَعحَداُؤَك َعُدوَُّك َو َعُدوُّ َصَديَقَك َو َصَديُق َعُدوَ َك . َعُدوَ كَ َصَديُقَك َو َصَديُق َصَديَقَك َو َعُدوُّ  فََأصح
َعى َعَلى َعُدوٍ  َلُه ِبَا  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -296 رَاٌر بَن َ  َفيهَ : لََرُجٍل َرآُه َيسح َسُه َإضح َا أَنحَت َكالطهاَعَن نَ فح َسَه َإُنه فح

ُتَل  َفهُ لَيَ قح  . رَدح
ثَ َر الحَعََبَ َو أََقله اََلعحَتَباَر . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -297  : َما َأكح
َتَطيُع َأنح يَ تهَقَي اّلِلهَ َمنح ظَُلَم َو ََل يَ  َفيَها: َمنح َِبَلَغ ِف اْلحُُصوَمَة َأَُثَ َو َمنح َقصهَر  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -298 سح

 َخاَصَم .
َهلحُت بَ عحَدُه َحَّته  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -299 َ الحَعاَفَيَة . ُأَصلَ يَ : َما َأَهَهَِن َذنحٌب أُمح َأَل اّلِله َ َو َأسح َعَتْيح  رَكح
َلحَق عَ   ) عليه السالم (ُسَئَل  وَ  -300 : َكَما يَ رحُزقُ ُهمح َعَلى َكث حَرِتََمح  ) عليه السالم ( فَ َقالَ َلى َكث حَرِتََمح َكيحَف ُُيَاَسُب اّلِلهُ اْلح

نَُه فَ َقاَل  ُُيَاَسبُ ُهمح َفَقيَل َكيحَف  نَهُ يَ رَ  ََل : َكَما يَ رحُزقُ ُهمح َو  ) عليه السالم (َو ََل يَ َروح  . وح
َلَك  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -301  َما يَ نحَطُق َعنحَك . أَب حَلغُ ، َو َكَتاُبَك : َرُسوُلَك تَ رحَُجَاُن َعقح
َتده بََه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -302 تَ َلى الهَذي َقَد اشح َعاَء الهَذي ََل ََيحَمُن الحَبََلَء . الحَبََلءُ : َما الحُمب ح َوَج َإََل الدُّ  ِبََحح
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ن حَيا َو ََل ُيََلُم  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -303  َعَلى ُحبَ  أُمَ َه . الرهُجلُ : النهاُس أَب حَناُء الدُّ
َكَْي َرُسوُل اّلِلهَ َفَمنح َمنَ َعُه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -304 َ وَ  فَ َقدح : َإنه الحَمسح   َمنح أَعحطَاُه فَ َقدح أَعحَطى اّلِلهَ .َمَنَع اّلِله
 : َما َزََّن َغُيوٌر َقطُّ . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -305
ََجَل َحارَساً . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -306  : َكَفى َِبْلح
َل َو ََل يَ َناُم  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -307 ََربَ  َعَلى: يَ َناُم الرهُجُل َعَلى الثُّكح   .اْلح

 و ال يصب على سلب الموال . الوالدالرضي : و معن ذلك أنه يصب على قتل  قال 

َب حَناَء َو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -308 َ اْلح َِبَء قَ َرابٌَة َبْيح َوُج َمَن الحَمَودهَة َإََل الحَقرَابََة . الحَقرَابَةُ : َمَودهُة اْلح  َإََل الحَمَودهَة َأحح
َمَنَْي فََإنه اّلِلهَ  ) عليه السالم (اَل قَ  وَ  -309 قه َعَلى أَلحَسَنَتَهمح . تَ َعاََل : ات هُقوا ظُُنوَن الحُمؤح  َجَعَل اْلَح
ُدُق َإميَاُن َعبحٍد َحَّته َيُكوَن ِبَا  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -310 َثَق َمنحُه ِبَا ِف َيَدَه . ِف : ََل َيصح  َيَد اّلِلهَ َأوح
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ُرَهَُا  طَلحَحةَ : َْلََنَس بحَن َماَلٍك َو َقدح َكاَن بَ َعثَُه َإََل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -311 َرَة يَُذكَ  َو الزَُّبْيحَ َلمها َجاَء َإََل الحَبصح
َعُه َمنح َرُسوَل اّلِلهَ  َمهاًا َشيحئ َر  فَ َلَوىِف َمعحَناَُهَا  ) صلى هللا عليه وآله (َسََ َمح َعنح َذَلَك فَ َرَجَع َإلَيحَه فَ َقاَل َإّن َ أُنحَسيُت َذَلَك اْلح

ُ َِبَا بَ يحَضاَء  ) عليه السالم ( فَ َقالَ   تُ َوارَيَها الحَعَماَمُة .ََل  ََلَمَعةً : َإنح ُكنحَت َكاَذِبً َفَضَرَبَك اّلِله
 بعد يف وجهه فكان ال يرى إال مبقعا . فيماالرضي : يعين البص فأصاب أنسا هذا الداء  قال 

ُلوَها َعَلى الن هَواَفَل َو َإَذا أَدحب َ  أَق حبَ َلتح : َإنه لَلحُقُلوَب َإق حَباًَل َو َإدحَِبرًا فََإَذا  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -312 َرتح فَاْحَح
 َعَلى الحَفرَاَئَض . َِبَافَاق حَتَصُروا 

َلُكمح َو َخََبُ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -313 َنُكمح . َما: َو ِف الحُقرحآَن نَ َبأُ َما قَ ب ح ُم َما بَ ي ح  بَ عحدَُكمح َو ُحكح
َجَر َمنح َحيحُث َجاَء فََإنه الشهره  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -314 فَ ُعُه َإَله الشهرُّ . ََل : ُردُّوا اْلَح  َيدح
َ  أََلقح : َلَكاتََبَه ُعبَ يحَد اّلِلهَ بحَن َأِب َراَفٍع  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -315 َدَواَتَك َو َأَطلح َجلحَفَة قَ َلَمَك َو فَ ر َجح َبْيح

َدُر َبَصَباَحَة اْلحَ  قَ رحَمطح السُّطُوَر َو  ُُروَف فََإنه َذَلَك َأجح َ اْلح  طَ  .َبْيح
َمَنَْي َو الحَماُل يَ عحُسوُب  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -316  . الحُفجهارَ : أَََن يَ عحُسوُب الحُمؤح
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 و هو رئيسها . يعسوهبافجار يتبعون الال كما تتبع النحل : و معن ذلك أن الؤمني يتبعونين و ال الرضي قال

ُتمح  وَ  -317 تَ َلفح ُتمح نََبيهُكمح َحَّته اخح َنا َعنحُه َل  ) عليه السالم (فَ َقاَل  َفيهَ قَاَل َلُه بَ عحُض الحي َُهوَد َما َدفَ ن ح تَ َلفح َا اخح : َلُه َإُنه
َر َحَّته قُ لحُتمح َما َجفهتح أَرحُجُلُكمح  َلَكنهُكمح َفيَه َو  ٌم  لََنَبيَ ُكمح َمَن الحَبحح َعلح لَنا َإْلاً َكما َْلُمح آَْلٌَة قاَل َإنهُكمح قَ وح  . ََتحَهُلونَ اجح

َق حرَاَن ، فَ َقاَل َقيَل َلُه ِبََيَ  َشيح  وَ  -318  َه .َلَقيُت َرُجًَل َإَله أََعاَنَِن َعَلى نَ فحسَ  َما:  ) عليه السالم (ٍء َغَلبحَت اْلح
 . القلوبالرضي : يومئ بذلك إىل متكن هيبته يف  قال 

ََنَفيهَة ََي ُبَِنه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -319 َتَعذح َِبّلِلهَ َمنحُه فََإنه  َإّن َ : ََلبحَنَه َمَُمهَد ابحَن اْلح َر فَاسح َأَخاُف َعَليحَك الحَفقح
رَ  َهَشٌة لَلح  الحَفقح يَن َمدح َقَصٌة لَلدَ  َت .َمن ح َل َداَعَيٌة لَلحَمقح  َعقح

َاَهَل الحُمتَ َعلَ َم َشَبيٌه  وَ : َلَساَئٍل َسأََلُه َعنح ُمعحَضَلٍة َسلح تَ َفقُّهاً  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -320 َألح تَ َعنُّتاً َفَإنه اْلح ََل َتسح
َاَهَل  َِبلحَعاَلََ   . تَ َعنَ تَ الحمُ َو َإنه الحَعاَلَ الحُمتَ َعسَ َف َشَبيٌه َِبْلح

ٍء َلَح يُ َواَفقح َرأحيَُه َلَك َأنح ُتَشَْي َعَليه َو ِف َشيح  َإلَيحهَ : َلَعبحَد اّلِلهَ بحَن الحَعبهاَس َو َقدح َأَشاَر  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -321
ُتَك فََأَطعحَِن . َفَإنح أََرى   َعَصي ح
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َباَميَ َْي َفَسَمَع ُبَكاَء النَ َساَء َعَلى  َصفَ ْيَ َمنح  اً َلمها َوَرَد الحُكوَفَة قَاَدم ) عليه السالم (ُرَوَي أَنهُه  وَ  -322 َمره َِبلشَ 
َلى  َبي َصفَ ْيَ قَ ت ح َباَميَ  َو َكاَن َمنح َو َخرََج َإلَيحَه َحرحُب بحُن ُشَرحح َمَه ، فَ َقاَل  ُوُجوهَ َل الشَ  : َلُه َأ تَ غحَلُبُكمح  ) عليه السالم (قَ وح

َهوحََّنُنه َعنح َهَذا الرهَنَْي ، َو أَق حَبَل  َعَلىَنَساؤُُكمح  ه ) عليرَاَكٌب ، فَ َقاَل  ) عليه السالم (مَيحَشي َمَعُه َو ُهَو  َحرحبٌ َما َأَسحَُع أَ ََل تَ ن ح

َنٌة لَلحَواِل َو َمَذلهٌة  السالم ( َي َمثحَلَك َمَع َمثحَلي َفت ح  . لَلحُمؤحَمنَ : ارحَجعح فََإنه َمشح
ََوارََج يَ وحَم  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -323 َلى اْلح َرَوانَ : َو َقدح َمره َبَقت ح  بُ ؤحسًا َلُكمح َلَقدح َضرهُكمح َمنح َغرهُكمح َفَقيَل َلهُ  الن ههح

َمَنَْي فَ َقاَل الشهيحطَاُن الحُمَضلُّ َو  َغرهُهمح َمنح  َن حُفسُ ََي أََمَْي الحُمؤح ََماّن َ َو َفَسَحتح  اْلح ُمح َِبْلح َمهارَُة َِبلسُّوَء َغرهِتح  َْلُمح اْلح
ُُم اْلحَظحَهاَر فَاق حَتَحَمتح َِبَُم النهاَر .  َِبلحَمَعاَصي َو َوَعَدِتح

ََلَواَت فََإنه  ه السالم () عليقَاَل  وَ  -324 َاَكُم . الشهاَهدَ : ات هُقوا َمَعاَصَي اّلِلهَ ِف اْلح  ُهَو اْلح
ٍر : قَ تحلُ : َلمها بَ َلَغُه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ   -325 َد بحَن َأِب َبكح  َمَُمه

ُمح ن َ  ُحزحنَ َنا َإنه  َر ُسُرورََهمح بََه ، َإَله أَّنه َنا َحَبيباً . بََغيضاً َقُصوا َعَليحَه َعَلى َقدح  َو نَ َقصح
ُ َفيَه َإََل ابحَن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -326  َستُّوَن َسَنًة . آَدمَ : الحُعُمُر الهَذي أَعحَذَر اّلِله
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ُ َبَه ، َو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -327 ُثح  َِبلشهرَ  َمغحُلوٌب . الحَغاَلبُ : َما َظَفَر َمنح َظَفَر اْلحَ
َواَل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -328 َغحَنَياءَ : َإنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه فَ َرَض ِف أَمح تَ َع أَق حَواَت الحُفَقرَاَء َفَما َجاَع َفَقٌْي َإَله ِبَا مُ  اْلح

ُ تَ َعاََل َسائَُلُهمح َعنح َذَلَك . بَهَ   َغَِنٌّ َو اّلِله
َر أََعزُّ َمَن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -329 َتغحَناءُ َعَن الحُعذح قَ : اََلسح  َبَه . الصَ دح
َتَعيُنوا: أََقلُّ َما يَ لحَزُمُكمح ّلِلَهَ َأَله  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -330  َلى َمَعاَصيَه .بََنَعَمَه عَ  َتسح
َ ُسبحَحانَُه َجَعَل الطهاَعَة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -331 رَيَط الحَعَجَزَة . َغَنيَمةَ : َإنه اّلِله َياَس َعنحَد تَ فح َكح  اْلح
 : السُّلحطَاُن َوَزَعُة اّلِلهَ ِف أَرحَضَه . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -332
رُُه ِف  : ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -333 َمُن َبشح َمَن الحُمؤح َههَ ِف َصَفَة الحُمؤح َسُع َشيح  َوجح رًا َو َو ُحزحنُُه ِف قَ لحَبَه َأوح ٍء َصدح

ُه بََعيٌد  نَ فحساً ٍء أََذلُّ َشيح  َعَة َطوَيٌل َغمُّ َنُأ السُّمح َرُه الر َف حَعَة َو َيشح ُغوٌل َوق حُتُه َشُكوٌر   َهُّهُ َيكح ُتُه َمشح َصُبوٌر َمغحُموٌر َكَثٌْي َصمح
رَتَهَ  ُ الحَعرَيَكَة  َبَفكح ََليَقَة َلْيَ  ُل اْلح ُسهُ َضَنٌْي َِبَلهَتَه َسهح َلُب َمَن الصهلحَد َو ُهَو أََذلُّ َمَن الحَعبحَد . نَ فح  َأصح
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ََجَل َو َمَصْيَُه ، َْلَب حَغَض  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -334 ََملَ : َلوح َرَأى الحَعبحُد اْلح  َو ُغُروَرُه . اْلح
ََواَدُث . وَ : َلُكلَ  امحرٍَئ ِف َمالََه َشرَيَكاَن ، الحَواَرُث  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -335  اْلح
ُئوُل ُحرٌّ َحَّته َيَعَد .: الحمَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -336  سح
اَعي َبََل َعَمٍل َكالرهاَمي َبََل َوتٍَر . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -337  : الده
ُموٌع َو ََل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -338 َفعُ : الحَعلحُم َعلحَماَن َمطحُبوٌع َو َمسح ُموُع َإَذا َلَح َيُكَن الحَمطحُبوُع . يَ ن ح  الحَمسح
َبُل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -339 َوَل يُ قح َهُب َبَذَهاَِبَا.  ِبََق حَباَْلَا: َصَواُب الرهأحَي َِبلدُّ  َو َيذح
ُر زَيَنُة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -340 َر َو الشُّكح  . الحَغََن : الحَعَفاُف زَيَنُة الحَفقح
َل َعَلى ا ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -341 ُم الحَعدح َوحَر َعَلى الحَمظحُلوَم . يَ وحمَ لظهاَلََ َأَشدُّ َمنح : يَ وح  اْلح
ََبُ الحَيأحُس َعمها ِف أَيحَدي  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -342 َكح  . النهاسَ : الحَغََن اْلح
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ََقاوَيُل ََمحُفوَظٌة َو السهَرائَُر  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -343 ُلوهةٌ : اْلح َو ُكلُّ نَ فحٍس ِبا َكَسَبتح َرَهيَنٌة َو النهاُس  َمب ح
ُقوُصوَن  ُخوُلونَ َمن ح َل َرأحَيَه َيَكاُد أَفحضَ  ُمَتَكلَ فٌ َإَله َمنح َعَصَم اّلِلهُ َسائَُلُهمح ُمتَ َعنَ ٌت َو َمَُيبُ ُهمح  َمدح ُلُهمح َرأحًَي يَ ُردُُّه َعنح َفضح

ظَُة َو  الرَ َضى َلبُ ُهمح ُعوداً تَ نحَكُؤُه اللهحح ُط َو َيَكاُد َأصح َتَحيُلهُ َو السُّخح  الحَكَلَمُة الحَواَحَدُة . َتسح
ُكُنُه َو َجاَمٍع  ُمَؤمَ لٍ : َمَعاَشَر النهاَس ات هُقوا اّلِلهَ َفَكمح َمنح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -344 ُلُغُه َو َِبٍن َما ََل َيسح َما ََل يَ ب ح

َتَمَل َبَه آََثمًا فَ َباَء َبوَزحرََه َو َقَدَم َعَلى رَبَ َه  َحرَاماً َو َلَعلهُه َمنح َِبَطٍل ََجََعُه َو َمنح َحقٍ  َمنَ َعُه َأَصابَُه  َيَتحُُكهُ َما َسوحَف  َو احح
راُن ََلَهفاً َقدح َخَسَر ال آَسفاً  َخرََة ذَلَك ُهَو اْلحُسح نحيا َو اْلح  . الحُمَبْيُ دُّ

ُر الحَمَعاَصي . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -345 َمَة تَ َعذُّ  : َمَن الحَعصح
َطرُُه السَُّؤاُل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -346 َهَك َجاَمٌد يُ قح َطرُُه . َفانحظُرح : َماءُ َوجح  َعنحَد َمنح تُ قح
َقاَق َمَلٌق َو  ) عليه السالم ( قَالَ  وَ  -347 َتحح ثَ َر َمَن اََلسح َقاَق َعيٌّ َأوح َحَسٌد . الت هقحَصْيُ : الث هَناُء ِبََكح َتحح  َعَن اََلسح
ت ََهاَن َبَه َصاَحُبُه . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -348 نُوَب َما اسح  : َأَشدُّ الذُّ
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تَ َغَل َعنح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -349 َسَه اشح ََه َو َمنح َرَضَي بَرَزحَق اّلِلهَ َلَح َُيحَزنح  َعيحبَ : َمنح َنَظَر ِف َعيحَب نَ فح َغْيح
ُُموَر َعَطَب َو  َمنح َسله َسيحَف الحبَ غحَي قَُتَل بَهَ  وَ َعَلى َما فَاتَُه  اق حَتَحَم اللَُّجَج َغرََق َو َمنح َدَخَل  َمنَ َو َمنح َكابََد اْلح

َم َو  َمنح َقله َحَياُؤُه َقله َوَرُعُه َو َمنح َقله  وَ َكثُ َر َكََلُمُه َكثُ َر َخَطُؤُه َو َمنح َكثُ َر َخَطُؤُه َقله َحَياُؤُه   َمنح َمَداَخَل السُّوَء اِتَُّ
َْححَُق  َفأَنحَكَرَهاَماَت قَ لحُبُه َدَخَل النهاَر َو َمنح َنَظَر ِف ُعُيوَب النهاَس  َمنح َماَت قَ لحُبُه َو َوَرُعُه  َسَه َفَذَلَك اْلح ُُثه َرَضي ََها لَنَ فح

َر الحَموحَت َرَضَي  الحَقَناَعةُ َبَعيحَنَه َو  ثَ َر َمنح َذكح َفُد َو َمنح َأكح ن ح  َمنَ َماٌل ََل يَ ن ح َيا َِبلحَيَسَْي َو َمنح َعَلَم َأنه َكََلَمُه َمنح َعَمَلَه الدُّ
 َإَله َفيَما يَ عحَنيَه . َكََلُمهُ َقله  

َقُه َِبلحَمعحَصَيَة َو َمنح ُدونَُه َِبلحَغَلَبَة  َيظحَلمُ : لَلظهاَلََ َمَن الر ََجاَل َثََلُث َعََلَماٍت  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -350 َمنح فَ وح
َم الظهَلَمَة . ظَاَهرُ يُ َو   الحَقوح

َة َتُكوُن الحَفرحَجُة َو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -351 ده  َتَضايَُق َحَلَق الحَبََلَء َيُكوُن الرهَخاءُ . َعنحدَ : َعنحَد تَ َناَهي الشَ 
ثَ َر  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -352 َحابََه ََل ََتحَعَلنه َأكح ُلَك َو  ُشُغَلكَ : لَبَ عحَض َأصح َلَك َو َوَلَدَك َفَإنح َيُكنح أَهح َِبَهح
لََياَء  لََياَءُه َو َإنح َيُكونُوا أَعحَداَء  اّلِلهَ َوَلُدَك أَوح  َفَما َهَُّك َو ُشُغُلَك َِبَعحَداَء اّلِلهَ . اّلِلهَ فََإنه اّلِلهَ ََل ُيَضيُع أَوح
ََبُ الحَعيحبَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -353  َأنح َتَعيَب َما َفيَك َمث حُلُه . : َأكح

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (537)صفحة : ............  http://www.islam4u.com........... مركز االشعاع االسالمي .... :  البالغة هنج

َرتََه َرُجٌل َرُجًَل َبُغََلٍم ُوَلَد َلُه فَ َقاَل َلُه  وَ  -354 َنئحكَ َهنهَأ َِبَضح : ََل تَ ُقلح َذَلَك َو  لسالم () عليه االحَفاَرُس فَ َقاَل  لَيَ هح
ُه  ُقلح َلَكنح   ُرزَقحَت َبرهُه . وَ َشَكرحَت الحَواَهَب َو بُورََك َلَك ِف الحَموحُهوَب َو بَ َلَغ َأُشده

مًا فَ َقاَل  وَ  -355 اَلَه بََناًء َفخح لحَبَناَء َيَصُف َلَك الحَوَرُق ُرُءوَسَها َإنه ا َأطحَلَعتَ :  ) عليه السالم (َبََن َرُجٌل َمنح ُعمه
 الحَغََن .

 ) عليه السالم (َمنح أَيحَن َكاَن ََيحتَيَه رَزحقُُه فَ َقاَل  َفيهَ َلوح ُسده َعَلى َرُجٍل َِبُب بَ يحَتَه َو تُرََك  ) عليه السالم (َقيَل َلُه  وَ  -356
 ََيحتَيَه َأَجُلُه  َحيحثُ : َمنح 

َر لَيحَس َلُكمح بََدأَ َو ََل َإلَيحُكُم ان حتَ َهى  َهَذا: َإنه  ) عليه السالم (اَت َْلُمح فَ َقاَل َعزهى قَ وحماً َعنح َميَ ٍت مَ  وَ  -357 َمح اْلح
َفارََه فََإنح َقَدَم  َصاَحُبُكمح َو َقدح َكاَن  ُتمح َعَليحَه . َعَليحُكمح َهَذا ُيَساَفُر فَ ُعدُّوُه ِف بَ عحَض َأسح  َو َإَله َقَدمح

َمَة َفرََقَْي َإنهُه َمنح  النَ عحَمةَ : أَي َُّها النهاُس َلَْيَُكُم اّلِلهُ َمَن  عليه السالم () قَاَل  وَ  -358 عَ َوَجَلَْي َكَما يَ َراُكمح َمَن النَ قح  ُوسَ 
رَاجًا فَ َقدح  َتدح َتَباراً اَت َيَدَه فَ َلمح يَ َر َذَلَك َُمُوفًا َو َمنح ُضيَ َق َعَليحَه ِف ذَ  َأَمنَ َعَليحَه ِف َذاَت يََدَه فَ َلمح يَ َر َذَلَك اسح فَ َقدح  اخح

 َضيهَع َمأحُموًَل 
َرى الرهغحَبَة أَقحَصُروا ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -359  : ََي َأسح
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ن حَيا ََل يَ ُروُعُه الحُمَعرَ   فََإنه  َهاَج َعَلى الدُّ ََثَن أَي َُّها النهاُس تَ َولهوحا َمنح  َمن ح دح ََتحَديب ََها َو اعحَدُلوا َِبَا  أَن حُفَسُكمح َإَله َصرَيُف أَن حَياَب اْلَح
 َعنح َضرَاَوَة َعاَداَِتَا .

ْيحَ َُمحَتَمًَل . ُسوءاً َمنح َأَحٍد : ََل َتظُنهنه َبَكَلَمٍة َخَرَجتح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -360  َو أَنحَت َتََُد َْلَا ِف اْلَح
أََلَة الصهََلَة َعَلى َرُسولََه  فَابحَدأح : َإَذا َكاَنتح َلَك َإََل اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َحاَجٌة  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -361 ) صلى هللا ِبَسح

َ  َحاَجَتَك َفَإنه  َسلح ُُثه  عليه وآله ( َأَل َحاَجَتْيح َرُم َمنح َأنح ُيسح َ َأكح َرى . فَ يَ قحَضيَ اّلِله ُخح َداَُهَا َو مَيحَنَع اْلح  َإحح
 : َمنح َضنه َبَعرحَضَه فَ لحَيدََع الحَمَراَء . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -362
َكانَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -363 مح ُرحَق الحُمَعاَجَلُة قَ بحَل اْلحَ َََنةُ  ، َو : َمَن اْلح  بَ عحَد الحُفرحَصَة . اْلح
ا ََل َيُكوُن َفَفي الهَذي َقدح   ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -364 َألح َعمه  َلَك ُشُغٌل . َكانَ : ََل َتسح
ُر َمرحآٌة َصاَفَيٌة َو اََلعحَتَباُر  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -365 َتُه ََنَصٌح َو َكَفى أََدِبً لَن َ  ُمنحَذرٌ : الحَفكح فحَسَك ََتَن ُُّبَك َما َكرَهح

 . َلَغْيحَكَ 
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ُروٌن َِبلحَعَمَل َفَمنح َعَلَم َعَمَل  ) عليه السالم (َقاَل  وَ  -366 َتفُ  وَ : الحَعلحُم َمقح َِبلحَعَمَل َفَإنح َأَجابَُه َو َإَله  الحَعلحُم يَ هح
 ارحََتََل َعنحُه .
ن حَيا ُحطَاٌم  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -367 َظى َمنح  هُ فَ َتَجن هُبوا َمرحَعا ُموَبئٌ : ََي أَي َُّها النهاُس َمَتاُع الدُّ قُ لحَعتُ َها َأحح
َها َِبلحَفاَقَة َأزحَكى َمنح ثَ رحَوَِتَا حُ  بُ لحَغتُ َهاطَُمأحنَيَنَتَها َو  َثٍر َمن ح َها َِبلرهاَحَة َمنح رَاَقُه زَبحرَُجَها  وَ َكَم َعَلى ُمكح أَُعَْي َمنح َغَِنَ َعن ح

َعَر الشهَغَف َِبَا َمََلَتح َضَمْيَُه   ََنَظرَيحهَ أَعحَقَبتح  َتشح َجاَنً َكَمهًا َو َمَن اسح َغُلُه َو َْلُنه َرقحٌص َعَلى ُسَويحَداَء قَ لحَبَه َهمٌّ يَ  َأشح شح
َقَطعاً َكَذَلَك َحَّته يُ ؤحَخَذ َبَكَظَمَه فَ يُ لحَقى َِبلحَفَضاَء   َُيحزُنُهُ َغمٌّ  َواَن  ُمن ح خح ََراُه َهيَ ناً َعَلى اّلِلهَ فَ َناُؤُه َو َعَلى اْلحَ َا  َإلحَقاُؤهُ أِبح َو َإُنه

 َ ن حَيا َبَعْيح َمُن َإََل الدُّ َتَبارَ يَ نحظُُر الحُمؤح َمُع َفيَها َو  اََلعح َطرَاَر َو َيسح َها بََبطحَن اََلضح َتاُت َمن ح ب حَغاَض َإنح  َِبُُذنَ يَ قح َت َو اْلحَ الحَمقح
َدى َو َإنح   َفيَه ي ُبحَلُسوَن . يَ وحمٌ َلُه َِبلحبَ َقاَء ُحزََن َلُه َِبلحَفَناَء َهَذا َو َلَح ََيحِتََمح  فُرَحَ َقيَل أَث حَرى َقيَل َأكح

َو الحَعَقاَب َعَلى َمعحَصَيَتَه َذََيَدًة َلَعَباَدَه  طَاَعَتهَ : َإنه اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َوَضَع الث هَواَب َعَلى  يه السالم () علقَاَل  وَ  -368
َمَتهَ َعنح   َو َحَياَشًة َْلُمح َإََل َجنهَتَه . نَقح
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َقى َفيَهمح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -369 ََلَم َإَله اَسحُُه  َمنَ : ََيحِت َعَلى النهاَس َزَماٌن ََل يَ ب ح سح ُُه َو َمَن اْلحَ الحُقرحآَن َإَله َرَسح
َُدى  َمَساَجُدُهمح َو  َمَئٍذ َعاَمَرٌة َمَن الحَبَناَء َخرَاٌب َمَن اْلح اَُّنَايَ وح َنُة  ُسكه ُهمح ََّتحرُُج الحَفت ح َرحَض َمن ح َل اْلح اُرَها َشرُّ أَهح  وَ َو ُعمه

َها َفيَها َو  َطيَئُة يَ ُردُّوَن َمنح َشذه َعن ح َها يَ ُقوُل اّلِلهُ ُسبحَحانَُه َفَب  َيُسوُقونَ َإلَيحَهمح ََتحَوي اْلَح َها َإلَي ح َر َعن ح  َحَلفحتُ َمنح ََتَخه
ََليَم َفيَها َْلَب حَعَثنه  ُُك اْلح َنًة َتَتح َانَ َعَلى أُولََئَك َفت ح َلَة . َحْيح َ َعث حَرَة الحَغفح َتَقيُل اّلِله  َو َقدح فَ َعَل َو َْنحُن َنسح

ُطحَبَة أَي َُّها النهاُس  قَالَ قَ لهَما اعحَتَدَل بََه الحَمنحََبُ َإَله  ) عليه السالم (ُرَوَي أَنهُه  وَ  -370 ُرؤٌ ات هُقوا اّلِلهَ َفَما ُخَلَق أََماَم اْلح  امح
َخَرَة الهَِت قَ بهَحَها ُسوُء  الهَِت َعَبثاً فَ يَ لحُهَو َو ََل تُرََك ُسًدى فَ يَ لحُغَو َو َما ُدن حَياُه  َعنحَدُه َو َما  النهظَرَ ََتَسهَنتح َلُه َِبََلٍف َمَن اْلح

ن حَيا َِبَعح  َمَتَه .  ََههَتهَ َلى الحَمغحُروُر الهَذي َظَفَر َمَن الدُّ َخرََة َِبَدحََّن ُسهح َخَر الهَذي َظَفَر َمَن اْلح  َكاْلح
ََلَم َو ََل َعزه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -371 َسُن َمَن  أََعزُّ : ََل َشَرَف أَعحَلى َمَن اْلحَسح َوى َو ََل َمعحَقَل َأحح َمَن الت هقح

َز َأغحََن َمَن الحَقَناَعَة َو ََل َماَل َمَن ال َأْنحَحُ الحَورََع َو ََل َشَفيَع  بََة َو ََل َكن ح لَلحَفاَقَة َمَن الرَ َضى َِبلحُقوَت َو َمَن  أَذحَهبُ ت هوح
َعَة َو  الحَكَفافَ اق حَتَصَر َعَلى بُ لحَغَة  َتاُح النهَصبَ  الرهغحَبةُ فَ َقَد ان حَتَظَم الرهاَحَة َو تَ ب َوهأَ َخفحَض الده  َمفح
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َرحُص َو الحَكَبحُ َو  وَ  َسدُ َمَطيهُة الت هَعَب َو اْلح نُوَب َو الشهرُّ َجاَمُع  اْلَح َم ِف الذُّ  الحُعُيوَب . َمَساَوئَ َدَواٍع َإََل الت هَقحُّ
َنحَصارَيَ  ََي  ليه السالم () عقَاَل  وَ  -372 تَ عحَمٍل  َجاَبرُ : َْلَاَبَر بحَن َعبحَد اّلِلهَ اْلح ن حَيا َِبَرحبَ َعٍة َعاَلٍَ ُمسح يَن َو الدُّ َقَواُم الدَ 

تَ نحَكُف َأنح يَ تَ َعلهَم َو َجَواٍد ََل يَ بحَخُل  َعلحَمهُ  َعلحَمُه  الحَعاَلَُ َرتَُه َبُدن حَياُه فََإَذا َضيهَع َو َفَقٍْي ََل يََبيُع آخَ  ِبَعحُروَفهَ َو َجاَهٍل ََل َيسح
َاَهُل َأنح يَ تَ َعلهَم َو َإَذا ِبَََل  تَ نحَكَف اْلح َكثُ َرتح نََعُم اّلِلهَ َعَليحَه َكثُ َرتح   َمنح ِبَعحُروَفَه َِبَع الحَفَقُْي آَخَرَتُه َبُدن حَياُه ََي َجابَُر  الحَغَِنُّ اسح

َواَم َو  َفَمنح يحَه َحَواَئُج النهاَس َإلَ  ُب َفيَها َعرهَضَها لَلده ُب َعرهَضَها لَلزهَواَل  الحبَ َقاءَ قَاَم ّلِلَهَ َفيَها ِبَا ُيََ َو َمنح َلَح يَ ُقمح َفيَها ِبَا ُيََ
 . الحَفَناءَ َو 

َلى الحَفَقيَه َو َكاَن َمهنح َعنح َعبحَد الرهْححََن بحَن  ََترَََيهَ َرَوى ابحُن َجرَيٍر الطهََبَيُّ ِف  وَ   -373 َلَقَتاَل  َخرَجَ َأِب لَي ح
َعَث أَنهُه قَاَل َفيَما َكاَن  َشح جهاَج َمَع ابحَن اْلح ُ  َُيُضُّ اْلَح َهاَد َإّن َ َسََعحُت َعَلي اً َرَفَع اّلِله ِف الصهاْلَََْي  َدَرَجَتهُ َبَه النهاَس َعَلى اْلَح

يَقْيَ َداَء َو َو َأََثبَُه ثَ َواَب الشُّهَ  َل الشهاَم : الصَ دَ  َم َلَقيَنا أَهح  يَ ُقوُل يَ وح
َمُنونَ  أَي َُّها َعى  الحُمؤح َواًَن يُ عحَمُل بََه َو ُمنحَكراً يُدح َفأَنحَكَرُه َبَقلحَبَه فَ َقدح َسَلَم َو بَرََئ َو َمنح أَنحَكَرُه  َإلَيحهَ َإنهُه َمنح َرَأى ُعدح

َهَي  الظهاَلَمْيَ لََتُكوَن َكَلَمُة اّلِلهَ َهَي الحُعلحَيا َو َكَلَمُة  َِبلسهيحفَ  َو ُهَو أَفحَضُل َمنح َصاَحَبَه َو َمنح أَنحَكرَُه فَ َقدح ُأَجرَ  بََلَسانَهَ 
َُدى َو  َلى َفَذَلَك الهَذي َأَصاَب َسَبيَل اْلح  َعَلى الطهرَيَق َو نَ وهَر ِف قَ لحَبَه الحَيَقُْي . قَامَ السُّفح
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ُهُم الحُمنحَكُر  وَ  -374 َرى َفَمن ح بََيَدَه َو َلَسانََه َو قَ لحَبَه َفَذَلَك  لَلحُمنحَكرَ ِف َكََلٍم آَخَر َلُه َُيحرَي َهَذا الحَمجح
َمُل  َتكح ُهُم الحُمنحَكُر بََلَسانََه َو قَ لحَبَه َو  َصالَ ْلََ الحُمسح ْيحَ َو َمن ح ْيحَ  التهارَكُ اْلَح َ َمنح َخَصاَل اْلَح َلَتْيح  وَ بََيَدَه َفَذَلَك ُمَتَمسَ ٌك ِبَصح

ُهُم الحُمنحَكُر َبَقلحَبَه َو التهاَرُك بََيَدَه  َلًة َو َمن ح َ َمَن الثهََلَث َلَسانََه َفَذَلَك الهَذي  وَ ُمَضيَ ٌع َخصح َلَتْيح صح َرَف اْلَح  وَ َضيهَع َأشح
نحَكاَر الحُمنحَكَر  ُهمح ََترٌَك ْلََ َياَء َو َما  بََلَسانَهَ َْتَسهَك َبَواَحَدٍة َو َمن ح َحح الحَبَ  ُكلَُّها َو  أَعحَمالُ َو قَ لحَبَه َو َيَدَه َفَذَلَك َميَ ُت اْلح

َهاُد ِف َسَبيَل اّلِلهَ َعنحدَ  َر اْلَح َمح َثٍة ِف َِبحٍر  َِبلحَمعحُروفَ  اْلح َي َعنح الحُمنحَكَر َإَله َكنَ فح َر َِبلحَمعحُروَف َو  ْلَُ ي ٍ َو الن ههح َمح َو َإنه اْلح
َي َعَن الحُمنحَكَر ََل  ُقَصاَن َمنح رَزحٍق َو أَفحَضُل َمنح َذَلَك   يُ َقر ََِبنَ الن ههح ٍل َعنحَد َإَماٍم َجائٍَر .َكَلمَ   ُكلَ هَ َمنح َأَجٍل َو ََل يَ ن ح  ُة َعدح

َمَنَْي  وَ  -375 َفَة قَاَل َسََعحُت أََمَْي الحُمؤح َهاَد  يَ ُقولُ  ) عليه السالم (َعنح َأِب ُجَحي ح أَوهُل َما تُ غحَلُبوَن َعَليحَه َمَن اْلَح
َهاُد  َفَلهُ َمعحُروفًا َو َلَح ي ُنحَكرح ُمنحَكرًا قَُلَب َفُجَعَل أَعحََلُه  َبَقلحَبهَ يَ عحَرفح  ُُثه َِبَلحَسَنَتُكمح ُُثه َبُقُلوَبُكمح َفَمنح َلَح  َِبَيحَديُكمح اْلَح َو  َأسح

َفُلُه أَعحََلُه .  َأسح
قه ثََقيٌل َمرَي ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -376  ءٌ .َوِب  َخَفيفٌ ٌء َو َإنه الحَباَطَل : َإنه اْلَح
ُمهَة  : ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -377  اّلِلهَ  َعَذابَ ََل ََتحَمَننه َعَلى َخْيحَ َهَذَه اْلح
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لَهَ  َر اّلِلهَ َإَله  َلَقوح اَسُروَن َو ََل تَ يح  الحَقوحمُ تَ َعاََل َفَل ََيحَمُن َمكح ُمهَة َمنح َروحَح اْلح َلَه تَ َعاََل إَنهُه َل يَ يحَأُس  اّلِلهَ َأَسنه َلَشرَ  َهَذَه اْلح َلَقوح
 الحكاَفُروَن . الحَقوحمُ َمنح َروحَح اّلِلهَ َإَله 
ُل َجاَمٌع َلَمَساَوَئ الحُعُيوَب َو ُهَو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -378  لَ  ُسوٍء .يُ َقاُد بََه َإََل كُ  زََمامٌ : الحُبخح
 َهمه َو رَزحٌق َيطحُلُبَك فََإنح َلَح ََتحتََه َأََتَك َفََل ََتحَملح  َتطحُلُبهُ : ََي ابحَن آَدَم الر َزحُق َرزحَقاَن رَزحٌق  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -379

ٍم َعَلى َما َفيَه فََإنح  تَيَك ِف ُكلَ  السهنَ  َتُكنَ َسَنَتَك َعَلى َهمَ  يَ وحَمَك َكَفاَك ُكلُّ يَ وح  َغدٍ ُة َمنح ُعُمرََك فََإنه اّلِلهَ تَ َعاََل َسيُ ؤح
َنُة َمنح ُعُمَرَك َفَما  َنعُ َجَديٍد َما َقَسَم َلَك َو َإنح َلَح َتُكَن السه َبَقَك َإََل رَزحَقَك  َتصح َمَ  َفيَما لَيحَس َلَك َو َلنح َيسح َو  طَاَلبٌ َِبْلح

رَ َلٌب َو َلنح يُ بحَطَئ َعنحَك َما َقدح َلنح يَ غحَلَبَك َعَليحَه َغا  َلَك . ُقدَ 
الباب إال أنه هاهنا أوضح و أشرح فلذلك كررانه على القاعدة  هذاالرضي : و قد مضى هذا الكالم فيما تقدم من  قال 

 . الكتابالقررة يف أول 

َبٍل يَ وحماً لَيحَس ِبُسح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -380 تَ قح َبرََه : ُربه ُمسح  َمغحُبوٍط ِف أَوهَل لَيحَلَه قَاَمتح بَ َواَكيَه ِف آَخرََه . وَ َتدح
ُزنح  فََإَذا: الحَكََلُم ِف َوََثَقَك َما َلَح تَ َتَكلهمح بََه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -381 َت بََه َصرحَت ِف َوََثَقَه فَاخح َتَكلهمح
َمةً رََقَك فَ ُربه َكَلَمٍة َسَلَبتح نَعحَمًة َو َجَلَبتح َذَهَبَك َو وَ  ََّتحُزنُ َلَساَنَك َكَما   . نَقح
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َلُم َفَإنه اّلِلهَ فَ َرَض َعَلى َجَوارََحَك ُكلَ َها تَ عح  َما: ََل تَ ُقلح َما ََل تَ عحَلُم َبلح ََل تَ ُقلح ُكله  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -382
َم الحَقَياَمَة . َُيحَتجُّ فَ َراَئَض   َِبَا َعَليحَك يَ وح

ُ َعنحَد َمعحَصَيَتَه َو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -383 َذرح َأنح يَ َراَك اّلِله َقَدكَ : احح َاَسرَيَن ،  يَ فح َو َعنحَد طَاَعَتَه فَ َتُكوَن َمَن اْلح
 . اّلِلهَ َعَلى طَاَعَة اّلِلهَ ، َو َإَذا َضُعفحَت َفاضحُعفح َعنح َمعحَصَيَة  َفاق حوَ َإَذا َقوَيَت 

ن حَيا َمَع َما تُ َعاَيُن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -384 َها: الرُُّكوُن َإََل الدُّ َن الحَعَمَل َإَذا  َمن ح ٌل َو الت هقحَصُْي ِف ُحسح َجهح
َتَباَر  َعَليحهَ َواَب َوثَقحَت َِبلث ه  ٌ َو الطَُّمأحنَيَنُة َإََل ُكلَ  َأَحٍد قَ بحَل اََلخح ٌز . َلهُ َغَبح  َعجح

ن حَيا َعَلى اّلِلهَ أَنهُه ََل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -385  َإَله َفيَها َو ََل يُ َناُل َما َعنحَدُه َإَله َبََتحَكَها . يُ عحَصى: َمنح َهَواَن الدُّ
 : َمنح طََلَب َشيحئاً ََنَلُه َأوح بَ عحَضُه . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -386
َنهَة فَ ُهَو  َبَشر ٍ : َما َخْيحٌ ِبَْيحٍ بَ عحَدُه النهاُر َو َما َشرٌّ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -387 َنهُة َو ُكلُّ نََعيٍم ُدوَن اْلح بَ عحَدُه اْلح

 نهاَر َعاَفَيٌة .ُكلُّ َبََلٍء ُدوَن ال  وَ ََمحُقوٌر 
 : َأََل َو َإنه َمَن الحَبََلَء الحَفاَقَة َو َأَشدُّ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -388
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َة الحَبَدَن تَ قحَوى  الحَبَدنَ َرَض الحَفاَقَة َمَرُض الحَبَدَن َو َأَشدُّ َمنح مَ  َمنَ   . الحَقلحبَ َمَرُض الحَقلحَب َأََل َو َإنه َمنح َصحه
رَعح بََه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -389  . َنَسُبهُ : َمنح أَبحطََأ بََه َعَمُلُه َلَح ُيسح

َفعحُه َحسَ  ِف  وَ  َسَه َلَح يَ ن ح َرى : َمنح َفاتَُه َحَسُب نَ فح  . آَِبئَهَ ُب رََوايٍَة ُأخح
َمَن َثََلُث َساَعاٍت َفَساَعٌة ي َُناَجي  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -390 رَبهُه َو َساَعٌة يَ ُرمُّ َمَعاَشُه َو َساَعٌة  َفيَها: لَلحُمؤح

َسَه  َ نَ فح َِتَا َفيَما ُيََلُّ َو َُيحُمُل َو لَيحَس لَلحَعاَقَل َأنح  وَ َُيَلَ ي َبْيح َ َلذه َشاَخصًا َإَله ِف َثََلٍث َمَرمهٍة َلَمَعاٍش َأوح  نَ َيُكو َبْيح
ٍة ِف َغْيحَ َمَُرهٍم . َمَعادٍ ُخطحَوٍة ِف   َأوح َلذه

ُ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -391 ن حَيا يُ َبصَ رحَك اّلِله َت ِبَغحُفوٍل َعنحَك . َعوحرَاَِتَا: ازحَهدح ِف الدُّ  َو ََل تَ غحُفلح فَ َلسح
 َلَسانََه . ََتحتَ : َتَكلهُموا تُ عحَرُفوا َفَإنه الحَمرحَء َُمحُبوٌء  ) عليه السالم (اَل قَ  وَ  -392
ن حَيا َما أَََتَك َو تَ َوله َعمها  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -393 لح ِف  تَ َوَله : ُخذح َمَن الدُّ َعلح فََأَجَح َعنحَك َفَإنح أَنحَت َلَح تَ فح

 الطهَلَب .
 : ُربه قَ وحٍل أَن حَفُذ َمنح َصوحٍل . ) عليه السالم (اَل قَ  وَ  -394
َتَصٍر َعَليحَه َكاٍف . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -395  : ُكلُّ ُمقح
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نَيهُة َو الت هَقلُُّل َو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -396 الت هَوسُُّل َو َمنح َلَح يُ عحَط قَاَعداً َلَح يُ عحَط قَاَئمًا َو  ََل : الحَمَنيهُة َو ََل الده
ُر  هح ٌم َعَليحَك فََإَذا َكاَن َلَك َفََل تَ بحَطرح َو  يَ وحَمانَ الده ٌم َلَك َو يَ وح  َكاَن َعَليحَك فَاصحَبح .  َإَذايَ وح

ُك َخَفيٌف ََمحَمُلُه َعَطٌر  ) عليه السالم (اَل قَ  وَ  -397  . رَُُيهُ : نَعحَم الطَ يُب الحَمسح
ََك َو اذحُكرح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -398 ُططح َكَبح َرَك َو احح َكَ : َضعح َفخح  . َقَبح
َعَلى الحَوَلَد َحق اً َفَحقُّ الحَواَلَد َعَلى الحَوَلَد َأنح  لحَواَلدَ لَ : َإنه لَلحَوَلَد َعَلى الحَواَلَد َحق اً َو َإنه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -399

َن أََدبَُه َو  الحَوَلدَ ٍء َإَله ِف َمعحَصَيَة اّلِلهَ ُسبحَحانَُه َو َحقُّ ِف ُكلَ  َشيح  يَُطيَعهُ  َن اَسحَُه َو ُُيَسَ  الحُقرحآَن  يُ َعلَ َمهُ َعَلى الحَواَلَد َأنح ُُيَسَ 
. 

ُر َحقٌّ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -400 ُ َحقٌّ َو الرَُّقى َحقٌّ َو السَ حح الحَفأحُل َحقٌّ َو الطَ َْيَُة لَيحَستح َِبَقٍ  َو  وَ : الحَعْيح
َوى لَيحَستح  َرٌة َو  َِبَق ٍ الحَعدح َرٌة َو الرُُّكوُب ُنشح َرٌة َو الحَعَسُل ُنشح َرٌة .َإََل اْلحُضحرَ  النهظَرُ َو الطَ يُب ُنشح  َة ُنشح
ٌن َمنح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -401 ََلَقَهمح أَمح  . َغَوائََلَهمح : ُمَقارَبَُة النهاَس ِف َأخح
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َغرُ ُُمَاَطَبيَه َو َقدح َتَكلهَم َبَكَلَمٍة  : لَبَ عحضَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -402 َتصح َمث حُلُه َعنح قَ وحَل َمثحَلَها َلَقدح َطرحَت  ُيسح
باً َشَكْياً َو َهَدرحَت   . َسقح

قبل أن يقوى و يستحصف و السقب الصغري من اإلبل و ال  الطائرالرضي : و الشكري هاهنا أول ما ينبت من ريش  قال 
 حل .يهدر إال بعد أن يستف

ََيُل . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -403 َمأَ َإََل ُمتَ َفاَوٍت َخَذلَتحُه اْلح  : َمنح أَوح
َل َو  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -404 قُ وهَة َإَله َِبّلِلهَ َإَنه ََل َُنحَلُك َمَع اّلِلهَ َشيحئًا  ََل : َو َقدح ُسَئَل َعنح َمعحََن قَ وحْلََمح ََل َحوح

َلُك بََه َمنها   َلكُ َُنح َو ََل  َليَفُه َعنها . َكلهَفَناَإَله َما َملهَكَنا َفَمََّت َملهَكَنا َما ُهَو أَمح  َو َمََّت َأَخَذُه َمنها َوَضَع َتكح
َعُه يُ َراَجُع  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -405 اُر فََإنهُه َلَح بحَن ُشعحَبَة َكََل  الحُمَغْيَةَ : َلَعمهاَر بحَن ََيَسٍر َو َقدح َسََ ماً َدعحُه ََي َعمه

ٍد لََبَس َعَلى  َمنَ ََيحُخذح  ن حَيا َو َعَلى َعمح يَن َإَله َما قَارَبَُه َمَن الدُّ َسهَ الدَ  بُ َهاَت َعاَذراً َلَسَقطَاتََه . نَ فح َعَل الشُّ  لََيجح
َغحَنَياءَ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -406 َسَن تَ َواُضَع اْلح َسُن َمنحُه تَيُه الحُفَقرَاَء  طََلباً لَلحُفَقرَاَء  : َما َأحح َلَما َعنحَد اّلِلهَ َو َأحح

َغحَنَياءَ َعَلى   اتَ َكاًَل َعَلى اّلِلهَ . اْلح
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َرأً َعقحًَل َإَله  الم () عليه السقَاَل  وَ  -407 ُ امح تَ وحدََع اّلِله َقَذهُ : َما اسح تَ ن ح  َبَه يَ وحماً َما . اسح
قه َصَرَعُه . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -408  : َمنح َصارََع اْلَح
َحُف الحَبَصَر . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -409  : الحَقلحُب ُمصح
ََلَق . : الت َُّقى ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -410 َخح  رَئَيُس اْلح
َدَك . أَنحَطَقكَ : ََل ََتحَعَلنه َذَرَب َلَساَنَك َعَلى َمنح  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -411  َو َبََلَغَة قَ وحَلَك َعَلى َمنح َسده
َرُهُه  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -412 َتَناُب َما َتكح  َغْيحََك . َمنح : َكَفاَك أََدِبً لَنَ فحَسَك اجح
َراَر َو َإَله َسََل  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -413 َحح َغحَماَر . ُسُلوه : َمنح َصََبَ َصَبحَ اْلح  اْلح
َعَث بحَن قَ يحٍس ُمَعز َيً َعَن ابحٍن َلُه  قَالَ  ) عليه السالم (ِف َخََبٍ آَخَر أَنهُه  وَ   -414 َشح  َلَلح

ََكارََم َو َإَله  َصََبحتَ  َإنح   َسَلوحَت ُسُلوه الحبَ َهائََم . َصَبحَ اْلح
ن حَيا تَ ُغرُّ َو َتُضرُّ َو َْتُرُّ  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -415 لََيائََه َو َل  َإنه : ِف َصَفَة الدُّ اّلِلهَ تَ َعاََل َلَح يَ رحَضَها ثَ َواًِب َْلَوح

َنا هُ  َْلَعحَدائَهَ َعَقاِبً  ٍب بَ ي ح ن حَيا َكرَكح َل الدُّ  َِبَمح َسائَُقُهمح فَارحََتَُلوا . َصاحَ مح َحلُّوا َإذح َو َإنه أَهح
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َسَن  وَ  -416 ن ح  َمنَ ََل َُّتَلَ َفنه َورَاَءَك َشيحئًا  ) عليه السالم (قَاَل ََلبحَنَه اْلَح َ َإمها َرُجٌل الدُّ َيا َفَإنهَك ََّتَلَ ُفُه َْلََحَد َرُجَلْيح
 َعَلىِبَعحَصَيَة اّلِلهَ َفَشَقَي ِبَا ََجَعحَت َلُه َفُكنحَت َعوحَنً َلُه  َفيهَ َبطَاَعَة اّلِلهَ َفَسَعَد ِبَا َشَقيَت َبَه َو َإمها َرُجٌل َعَمَل  َفيهَ َعَمَل 

 . نَ فحَسكَ َهَذيحَن َحَقيقاً َأنح تُ ؤحثََرُه َعَلى  َمعحَصَيَتَه َو لَيحَس َأَحدُ 
ه  آخ ر  و  ه و  : الرضي قال م  ع ل ى و ج  ا ال ك ال   : و  ي  ر و ى ه ذ 

ٌل  بَ عحدُ  أَمها ن حَيا َقدح َكاَن َلُه أَهح ٍل بَ عحَدَك َو َإُنهَ  قَ ب حَلكَ فََإنه الهَذي ِف يََدَك َمَن الدُّ ا أَنحَت َجاَمٌع َو ُهَو َصائٌَر َإََل أَهح
َ َرُجٍل َعَمَل َفيَما ََجَعحَتُه َبطَاَعَة اّلِلهَ َفَسَعَد  َْلََحدَ   ِبَاَشَقيَت بََه َأوح َرُجٍل َعَمَل َفيَه ِبَعحَصَيَة اّلِلهَ َفَشَقيَت  ِبَاَرُجَلْيح

ثََرُه َعَلى  ًَل َأنح تُ ؤح َرَك فَارحُج َلَمنح َمَضى َرْححََة  نَ فحَسكَ ََجَعحَت َلُه َو لَيحَس َأَحُد َهَذيحَن أَهح َو  اّلِلهَ َو ََل َأنح ََتحَمَل َلُه َعَلى َظهح
 َلَمنح بََقَي رَزحَق اّلِلهَ .

تَ غحَفُر اّلِلهَ ، َثَكَلتحَك  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -417 َرتََه َأسح َتغحَفاُر ،  أُمُّكَ : لََقاَئٍل قَاَل َِبَضح رَي َما اََلسح ، َأ َتدح
َتغحَفاُر َدَرَجُة اََل  ٌم َواَقٌع َعَلى َستهَة َمَعاٍن ، أَوهُْلَا  الحَعلَ يَ ْيَ سح تَ رحَك  َلىَعَلى َما َمَضى ، َو الثهاّن الحَعزحُم عَ  النهَدمُ ، َو ُهَو اسح

ُلوَقَْي  َإلَيحهَ الحَعوحَد  َلَس لَيحَس َعَليحَك تََبَعٌة ، َو َحَّته  ُحُقوقَ ُهمح أَبَداً ، َو الثهاَلُث َأنح تُ َؤدَ َي َإََل الحَمخح َأنح  الرهاَبعُ  تَ لحَقى اّلِلهَ أَمح
مَ  فَ تُ َؤدَ يَ تَ عحَمَد َإََل ُكلَ  َفرَيَضٍة َعَليحَك َضي هعحت ََها  َاَمُس َأنح تَ عحَمَد َإََل اللهحح  َحقهَها ، َو اْلح
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زَاَن  الهَذي َحح َت فَ ُتَذيَبُه َِبْلح نَ ُهَما ْلَحٌم َجَديٌد ، َو  َحَّته نَ َبَت َعَلى السُّحح َلحَد َِبلحَعظحَم َو يَ نحَشَأ بَ ي ح َأنح  السهاَدسُ تُ لحَصَق اْلح
َم أَََلَ الطهاَعَة َكَما أََذق حَتُه َحََلوَ  سح تَ غحَفُر اّلِلهَ . الحَمعحَصَيةَ َة تَُذيَق اْلَح  ، َفَعنحَد َذَلَك تَ ُقوُل َأسح

َلحُم َعَشْيٌَة . ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -418  : اْلح
ُنوُن  ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -419 ََجَل َمكح ُتوُم اْلح َكٌْي ابحُن آَدَم َمكح َلُمُه الحبَ قهُة  الحَعَللَ : َمسح تُ ُلُه ََمحُفوُظ الحَعَمَل تُ ؤح َو تَ قح

 تُ نحَتُنُه الحَعرحَقُة . وَ الشهرحَقُة 
يَلٌة فَ َرَمَقَها  َجاَلساً َكاَن   ) عليه السالم (ُرَوَي أَنهُه  وَ   -420 َرأٌَة َجََ َِبَبحَصارََهمح فَ َقاَل  الحَقوحمُ ِف َأصحَحاَبَه َفَمرهتح َِبَُم امح

 : ) عليه السالم (
َلُه  َنظَرَ وَل َطَواَمُح َو َإنه َذَلَك َسَبُب َهَباَِبَا َفَإَذا َهَذَه الحُفحُ  أَبحَصارَ  َإنه  َرأٍَة تُ عحَجُبُه فَ لحُيََلَمسح أَهح َأَحدُُكمح َإََل امح

َا  َرأَتََه . َهيَ فََإُنه َرأٌَة َكامح  امح
ََوارََج :  َرُجلٌ  فَ َقالَ  ُ ، َكاَفراً َما أَف حَقَهُه ، فَ َوَثبَ َمَن اْلح تُ ُلوُه ، فَ َقاَل  الحَقوحمُ  قَاتَ َلُه اّلِله َا ُهَو  ) عليه السالم (لَيَ قح : ُرَويحداً َإُنه

ٌو َعنح َذنحٍب . َبَسب ٍ َسبٌّ   ، أَوح َعفح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -421
َدَك . َمنح  َكَفاكَ  َلَك َما أَوحَضَح َلَك ُسُبَل َغيَ َك َمنح ُرشح  َعقح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -422
ْيحَ  َعُلوااف ح   َو ََل ََتحَقُروا َمنحُه َشيحئاً . اْلَح
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ََل َبفَ  يَ ُقوَلنه َصَغْيَُه َكَبٌْي َو قََليَلُه َكَثٌْي َو ََل  فََإنه  ْيحَ َمِنَ  فَ َيُكوَن َأَحدُُكمح َإنه َأَحداً َأوح اّلِلهَ َكَذَلَك َإنه لَلحَخْيحَ َو  وَ عحَل اْلَح
َما  ًَل َفَمهح ُتُموهُ الشهرَ  أَهح ُلُه . تَ رَكح ُهَما َكَفاُكُموُه أَهح  َمن ح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -423
َلحَ  َمنح  ُ َعََلنَيَ َتُه ، َو َمنح َعَمَل لَ  َأصح َلَح اّلِله َ  َكَفاهُ َديَنَه  َسرَيرَتَُه َأصح َنُه َو َبْيح َسَن َفيَما بَ ي ح َر ُدن حَياُه ، َو َمنح َأحح ُ أَمح اّلِله

َ النهاَس . اّلِلهَ  َنُه َو َبْيح ُ َما بَ ي ح َسَن اّلِله  ، َأحح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -424
َلحمُ  َُتح َخَلَل ُخُلقَ  َغطَاءٌ  اْلح ُل ُحَساٌم قَاَطٌع فَاسح َلَك . َِبَلحَمكَ َك َساتٌَر َو الحَعقح  َو قَاَتلح َهَواَك َبَعقح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -425
ُهمح ِف أَيحَديَهمح َما بََذُلوَها َفَإَذا َمنَ ُعوَها نَ َزَعَها  فَ ُيَقرَُّهاَعَباداً ََيحَتصُُّهُم اّلِلهُ َِبلنَ َعَم َلَمَناَفَع الحَعَباَد  ّلِلَهَ  َإنه  ا ُُثه َحوهْلََ  َمن ح

ََهمح .  َإََل َغْيح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -426
َبَغي ََل  َ الحَعاَفَيَة َو الحَغََن  يَ ن ح َلَتْيح َنالَلحَعبحَد َأنح يََثَق ِبَصح َنا تَ رَاُه َغَني اً َإَذ اف حتَ َقَر . بَ ي ح  تَ َراُه ُمَعاًَّف َإذح َسَقَم َو بَ ي ح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -427
َمٍن َفَكأَنهُه َشَكاَها َإََل اّلِلهَ َو َمنح ا َشَكا َمنح  َاَجَة َإََل ُمؤح َ . َشَكاَهاْلح َا َشَكا اّلِله  َإََل َكاَفٍر َفَكَأُنه

 :  اأْلَْعيَ ادِ َو قَ الَ ) عليه السالم ( ِفي َبْعِض   -428
َا ُ َصَياَمُه َو َشَكَر َقَياَمُه ، َو ُكلُّ  ُهوَ  َإُنه ُ َفيَه فَ ُهَو َعيٌد. يَ وحمٍ  َعيٌد َلَمنح قََبَل اّلِله  ََل يُ عحَصى اّلِله

This file was downloaded from QuranicThought.com



 (552)صفحة : ............  http://www.islam4u.com........... مركز االشعاع االسالمي .... :  البالغة هنج

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -429
َرُة َرُجٍل َكَسَب مَ  أَعحظَمَ  َإنه  َم الحَقَياَمَة َحسح َسرَاَت يَ وح طَاَعَة اّلِلهَ فَ َورَثَُه َرُجٌل َفأَن حَفَقُه ِف طَاَعَة اّلِلهَ  َغْيحَ اًَل ِف اْلَح
َوهُل بََه النهاَر . َفَدَخلَ ُسبحَحانَُه  َنهَة َو َدَخَل اْلح  بََه اْلح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -430
َسرَ  َإنه  ي َبَ ُهمح َسعحيًا َرُجٌل أَ  َأخح َقًة َو َأخح َلَق َبَدنَُه ِف النهاَس َصفح ُه الحَمَقاَديُر َعَلى َإرَاَدَتَه  طََلبَ خح َمالََه َو َلَح ُتَساَعدح

َخَرَة بََتَبَعَتَه . َمنَ َفَخرََج  رَتََه َو َقَدَم َعَلى اْلح ن حَيا َِبَسح  الدُّ

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -431
ن حَيا طََلَبُه الحَموحُت طََلَب ال َفَمنح طَاَلٌب َو َمطحُلوٌب  رَزحقَانَ  الر َزحقُ  َخرََة طََلب َتحُه  َحَّته دُّ َها َو َمنح طََلَب اْلح َُيحرََجُه َعن ح

ن حَيا  َها . َحَّته الدُّ تَ وحِفَ رَزحَقُه َمن ح  َيسح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -432
لََياءَ  َإنه  ن حَيا َإَذا  أَوح تَ َغَل  ظَرَ نَ اّلِلهَ ُهُم الهَذيَن َنظَُروا َإََل َِبَطَن الدُّ تَ َغُلوا َِبَجَلَها َإَذا اشح  النهاسُ النهاُس َإََل ظَاَهرََها َو اشح

َها َما َخُشوا َأنح مُيَيتَ ُهمح َو  ثَاَر  تَ رَُكواَبَعاَجَلَها فََأَماتُوا َمن ح َتكح َها َما َعَلُموا أَنهُه َسَيَتحُُكُهمح َو َرأَُوا اسح ََهمح َمن ح ََلًَل  َغْيح َتقح َها اسح َمن ح
َو َِبَمح َقاَم الحَكَتاُب َو َبَه  َعَلُمواالنهاُس َو َسلحُم َما َعاَدى النهاُس َِبَمح ُعَلَم الحَكَتاُب َو بََه  َساَلََ َو َدرََكُهمح َْلَا فَ وحَتً أَعحَداُء َما 

َن َمرحُجو اً  َق َما ََيَاُفونَ  فَ وحقَ قَاُموا ََل يَ َروح  . َما يَ رحُجوَن َو ََل َُمُوفاً فَ وح
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 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -433
اَت َو بَ َقاَء التهَبَعاَت . انحَقطَاعَ  اذحُكُروا  اللهذه

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -434
َُبح  َلهَ  اخح  . تَ قح

 حكاهما  ) عليه السالم (و مما يقوي أنه من كالم أمري الؤمني  ) صلى هللا عليه وآله (ي : و من الناس من يروي هذا للرسول الرض قال 
 لقلت اقله تب . تقلهقال اخب  ) عليه السالم (ثعلب عن ابن العرايب قال الأمون لو ال أن عليا 

 : ) عليه السالم (قَاَل  وَ  -435
َر َو يُ غحَلَق َعنحُه َِبَب اّلِلهُ  َكانَ   َما َتَح َعَلى َعبحٍد َِبَب الشُّكح َعاَء َو  الز َََيَدةَ  لَيَ فح َتَح َعَلى َعبحٍد َِبَب الدُّ َو ََل لَيَ فح
بََة َو يُ غحَلَق  َِببَ يُ غحَلَق َعنحُه  َتَح َلَعبحٍد َِبَب الت هوح َجابََة َو ََل لَيَ فح  َِبَب الحَمغحَفَرَة . َعنحهُ اْلحَ

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -436
 َِبلحَكَرَم َمنح ُعرََفتح َبَه الحَكرَاُم . النهاسَ  أَوحََل 

 أَِو اْلج ود  ، فَقَ الَ ) عليه السالم ( :  اْلَعْدل  َو س ِئلَ ) عليه السالم ( أَيُّه َما أَْفَضل    -437
لُ  ُوُد َُيحرَجُ  َيَضعُ  الحَعدح ُُموَر َمَواَضَعَها َو اْلح لُ َها َمنح َجَهَتَها َو اْلح ُوُد َعاَرٌض َخاصٌّ  الحَعدح َساَئٌس َعامٌّ َو اْلح

َرفُ ُهَما  ُل َأشح  أَفحَضُلُهَما . وَ فَالحَعدح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -438
 َما َجَهُلوا . أَعحَداءُ  النهاسُ 

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -439
دُ  َ  ُكلُّهُ   الزُّهح َ َكَلَمَتْيح ُ ُسبحَحانَُه : } َلَكيحَل َبْيح َرُحوا ِبا آَتُكمح  ََتحَسوحاَمَن الحُقرحآَن ، قَاَل اّلِله َعلى ما فاَتُكمح َو َل تَ فح

} 
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ِت َلَح يَ فحرَحح  َمنح َلَح ََيحَس َعَلى الحَماَضي وَ  وَ  َد َبطََرفَ يحَه . َِبْلح  فَ َقدح َأَخَذ الزُّهح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -440
َم َلَعزَائََم الحيَ وحَم . أَن حَقضَ  َما  الن هوح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -441
 الر ََجاَل . َمَضاَمْيُ  الحوَََلََيتُ 

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -442
 ِبَََحقه َبَك َمنح بَ َلٍد َخْيحُ الحَبََلَد َما َْحََلَك . دٌ بَ لَ  لَيحسَ 

 ) عليه السالم ( : َو قَْد َجاَءه  َنْعي  اأْلَْشَتِر رَِحَمه  اّلل   :  قَ الَ   وَ   -443
َاَفُر َو ََل يُوِف  َلَكاَن َصلحداً  َحَجراً َما َماَلٌك َو اّلِلهَ َلوح َكاَن َجَبًَل َلَكاَن َفنحداً َو َلوح َكاَن  وَ  َماَلكٌ  ََل يَ رحَتَقيَه اْلح

 . الطهائَرُ َعَليحَه 
 الرضي : و الفند النفرد من البال . قال 

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -444
 َعَليحَه َخْيحٌ َمنح َكَثٍْي ََمحُلوٍل َمنحُه . َمُدومٌ  قََليلٌ 

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -445
 َخلهٌة رَائََقٌة َفان حَتَظُروا َأَخَواَِتَا .ِف َرُجٍل  َكانَ   َإَذا

 َداَر بَْيَنه َما :  َكالمٍ ) عليه السالم ( : لَِغاِلِب ْبِن َصْعَصَعَة أَِبي اْلفَرَْزَدِق ِفي    قَ الَ   وَ   -446
ُُقوُق ََي َأَمَْي  فَ َعَلتح  َما َها اْلح َمَنْيَ َإبَُلَك الحَكَثْيَُة قَاَل َدغحَدَغت ح  : َذَلَك َأْححَُد ُسُبَلَها . ) عليه السالم (َل فَ َقا الحُمؤح
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 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -447
ٍه فَ َقَد ارحَتَطَم ِف الر ََِب . اَتهَرَ  َمنَ   َبَغْيحَ َفقح

 لَ ) عليه السالم ( :َو قَ ا -448
ُ َبَكَبارََها . َعظهمَ  َمنح   َصَغاَر الحَمَصاَئَب اب حَتََلُه اّلِله

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -449
ُسُه َهاَنتح َعَليحَه َشَهَواتُُه . َكُرَمتح   َمنح   َعَليحَه نَ فح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -450
ُرٌؤ َمزحَحًة َإَله َمجه  َمزَحَ  َما َلَه ََمهًة . امح  َمنح َعقح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -451
ُدكَ   رَاَغٍب َفيَك نُ قحَصاُن َحظٍ  َو َرغحب َُتَك ِف زَاَهٍد َفيَك ُذلُّ نَ فحٍس . ِف  ُزهح

 و ق ال ) عليه السالم ( : -452
ُر بَ عحَد الحَعرحَض َعَلى اّلِلهَ . وَ  الحَغََن   الحَفقح

 م ( :َو قَ الَ ) عليه السال -453
َل الحبَ يحَت َحَّته َنَشَأ اب حُنُه  زَالَ  َما ُئومُ الزَُّبْيحُ َرُجًَل َمنها أَهح  َعبحُد اّلِلهَ . الحَمشح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -454
َر َأوهلُُه نُطحَفٌة َو آَخرُُه َجيَفٌة َو ََل  ََلبحنَ  َما َفُع حَ  يَ رحُزقُ آَدَم َو الحَفخح َسُه َو ََل َيدح َفُه .نَ فح  ت ح

 َمْن أَْشَعر  الشَُّعرَاِء فَقَ الَ ) عليه السالم ( :  س ِئلَ   وَ   -455
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َم َلَح َُيحُروا ِف َحلحَبٍة تُ عحَرُف  َإنه   َتَها َفَإنح َكاَن َو ََل بُده فَالحَمَلُك الضَ لَ يُل.َعنحَد َقَصبَ  الحَغايَةُ الحَقوح
 القيس . إمرأ يريد

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -456
َلَها َإنهُه لَيحَس َْلَن حُفَسُكمح  ُحرٌّ  َأََل  َنهَة َفََل تََبيُعوَها َإَله َِبَا . َِثَنٌ يَدَُع َهَذَه اللَُّماظََة َْلَهح  َإَله اْلح

 الَ ) عليه السالم ( :َو ق َ  -457
ُهوَمانَ  بَ َعاَن طَاَلُب َعلحٍم َو طَاَلُب ُدن حَيا . ََل  َمن ح  َيشح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -458
ميَانُ  َفُعَك َو  َأنح  اْلحَ َق َحيحُث َيُضرَُّك َعَلى الحَكَذَب َحيحُث يَ ن ح ثََر الصَ دح ٌل َعنح  َأَله تُ ؤح َيُكوَن ِف َحَديَثَك َفضح

 َغْيحََك . َحَديثَ َك َو َأنح تَ تهَقَي اّلِلهَ ِف َعَملَ 

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -459
َدارُ  يَ غحَلبُ  َبَْي . الحَمقح َفُة ِف التهدح َديَر َحَّته َتُكوَن اْلح  َعَلى الت هقح

 تالف هذه اللفاظ . بروايةالرضي : و قد مضى هذا العن فيما تقدم  قال 
 ليه السالم ( :َو قَ الَ ) ع -460
َلحمُ  َة . وَ  اْلح مه َََنُة تَ وحأََماَن ي ُنحَتُجُهَما ُعُلوُّ اْلَح  اْلح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -461
دُ  الحَغيَبةُ   الحَعاَجَز . ُجهح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -462
َن الحَقوحَل َفيَه . َمفحُتونٍ  ُربه   َِبُسح
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 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -463
ن حَيا َسَها . ُخَلَقتح  الدُّ ََها َو َلَح َُّتحَلقح لَنَ فح  َلَغْيح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -464
تَ َلُفوا َفيَما أَُميهَة َمرحَوداً َُيحُروَن َفيَه َو َلوح قَ  لََبَِن  َإنه  نَ ُهمح َد اخح . بَ ي ح ُهمح ُُم الضَ َباُع َلَغَلب َت ح  ُُثه َكاَدِتح

 ) عليه السالم (و اإلظهار و هذا من أفصح الكالم و أغربه فكأنه  اإلمهالالرضي : و الرود هنا مفعل من اإلرواد و هو  قال 
 . بعدهاذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم هم فيها بلضمار الذي يرون فيه إىل الغاية فإ اليتشبه الهلة 

 :  اأْلَْنَصارِ َو قَ الَ ) عليه السالم ( ِفي َمْدِح   -465
ََلَم َكَما يُ َرَبه الحَفلحُو َمَع َغَنائََهمح  وَ  ُهمح  ََلَط . َِبَيحَديَهمُ اّلِلهَ َرب هُوا اْلحَسح َباَط َو أَلحَسَنَتَهُم السَ   السَ 

 م ( :َو قَ الَ ) عليه السال -466
 ُ  السهَه . وََكاءُ  الحَعْيح

السه بلوعاء و العي بلوكاء فإذا أطلق الوكاء مل ينضبط الوعاء و هذا  يشبهالرضي : و هذه من االستعارات العجيبة كأنه  قال 
و ذكر ذلك البد يف كتاب القتضب  () عليه السالم  الؤمنيو قد رواه قوم لمري  ) صلى هللا عليه وآله (الشهر الظهر من كالم النب  يفالقول 

 قد تكلمنا على هذه االستعارة يف كتابنا الوسوم مبجازات اآلاثر النبوية . ويف بب اللفظ بلروف 
 َو قَ الَ ) عليه السالم ( ِفي َكالٍم َله  : -467

رَانَهَ  َولَيَ ُهمح  وَ  يُن ِبَ تَ َقاَم َحَّته َضَرَب الدَ   . َواٍل َفَأقَاَم َو اسح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -468
 َلَح يُ ؤحَمرح َبَذَلَك قَاَل اّلِلهُ  وَ النهاَس َزَماٌن َعُضوٌض يَ َعضُّ الحُموَسُر َفيَه َعَلى َما ِف َيَديحَه  َعَلى ََيحِت 
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َهُد  ُسبحَحانَهُ  َنُكمح تَ ن ح َل بَ ي ح َطرُّوَن َو  َفيهَ َو َل تَ نحَسُوا الحَفضح َياُر َو ي َُباَيُع الحُمضح َخح َتَذلُّ اْلح رَاُر َو ُتسح َشح ََّنَى  َقدح اْلح
 َعنح بَ يحَع الحُمضحطَر َيَن . ) صلى هللا عليه وآله (َرُسوُل اّلِلهَ 

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -469
َلكُ   َرُجََلَن َمَُبٌّ ُمفحرٌَط َو َِبَهٌت ُمفحََتٍ . ِفه  يَ هح

 : ) عليه السالم (الرضي : و هذا مثل قوله  قال 

 َرُجََلَن َمَُبٌّ َغاٍل َو ُمبحَغٌض قَاٍل . ِفه  َهَلكَ 

 َعِن الت ْوِحيِد َو اْلَعْدِل فَقَ الَ ) عليه السالم ( :  س ِئلَ   وَ   -470
ُل َأَله تَ تهَهَمُه . َله أَ  الت هوحَحيدُ   تَ تَ َوَههَُه َو الحَعدح

 و ق ال ) عليه السالم ( : -471
َم َكَما أَنهُه ََل َخْيحَ ِف الحَقوحَل  َخْيحَ  ََل  َت َعَن اْلحُكح لَ ِف الصهمح َهح  . َِبْلح

 ) عليه السالم ( ِفي د َعاٍء اْسَتْسقَى بِِه :  قَ الَ   وَ   -472
َقَنا اللهُهمه   ُذُلَل السهَحاَب ُدوَن َصَعاَِبَا . اسح

شبه السحاب ذوات الرعود و البوارق و الرايح و  ) عليه السالم (أنه  ذلكالرضي : و هذا من الكالم العجيب الفصاحة و  قال 
 َتتلب طيعة و بإلبل الذلل اليت الروائعالصعاب اليت تقمص برحاهلا و تقص بركباهنا و شبه السحاب خالية من تلك  بإلبلالصواعق 

 تقتعد مسمحة .
 يَ ا أَِميَر اْلم ْؤِمنِيَن فَقَ الَ ) عليه السالم ( :  َشْيَبكَ َو ِقيلَ َله  ) عليه السالم ( َلْو َغي ْرَت   -473

َضابُ   . ) صلى هللا عليه وآله (َو َْنحُن قَ وحٌم ِف ُمَصيَبٍة يُرَيُد َوفَاَة َرُسوَل اّلِلهَ  زَيَنةٌ  اْلَح
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 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -474
راً َمهنح َقَدَر  الحُمَجاَهدُ  َما  َمَن الحَمََلَئَكَة .َلَكاَد الحَعَفيُف َأنح َيُكوَن َمَلكاً  فَ َعفه الشهَهيُد ِف َسَبيَل اّلِلهَ َِبَعحظََم َأجح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -475
َفُد . َمالٌ  الحَقَناَعةُ   ََل يَ ن ح

 . ) صلى هللا عليه وآله ( هللاالرضي : و قد روى بعضهم هذا الكالم لرسول  قال 
  وَ ْبِن اْلَعب  اِس َعَلى فَ ارَِس  َو قَِد اْسَتْخَلفَه  لَِعْبِد اّللِ     أَبِيهِ َو قَ الَ ) عليه السالم ( لِزِيَ اِد اْبِن   -476

 اْلَخرَاِج :  َتقَدُّمِ أَْعَماِلَها ِفي َكالٍم طَوِي ٍل َكاَن بَْيَنه َما َنَهاه  ِفيِه َعْن  
تَ عحَملَ  لَ  اسح َف يَ ُعوُد  الحَعدح َيحَف َفَإنه الحَعسح َف َو اْلح َذَر الحَعسح ََلءَ َو احح ُعو َإََل السهيح  َِبْلَح َيحَف يَدح  َف .َو اْلح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -477
نُوبَ  َأَشدُّ  َتَخفه َِبَا َصاَحُبُه . الذُّ  َما اسح

 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -478
َل َأنح يَ تَ َعلهُموا َحَّته َأَخَذ َعَلى  َأَخذَ  َما َهح َل اْلح ُ َعَلى أَهح لَ اّلِله  الحَعلحَم َأنح يُ َعلَ ُموا . أَهح

 يه السالم ( :َو قَ الَ ) عل -479
َوانَ  َشرُّ   َمنح ُتُكلَ َف َلُه . اْلحَخح

 عن الخ التكلف له فهو شر اإلخوان . الزمالرضي : لن التكليف مستلزم للمشقة و هو شر  قال 
 َو قَ الَ ) عليه السالم ( : -480

َتَشمَ  َإَذا َمُن َأَخاُه فَ َقدح فَاَرَقُه . احح  الحُمؤح
 . مفارقتهشمه إذا أغضبه و قيل أخجله أو احتشمه طلب ذلك له و هو مظنة : يقال حشمه و أح الرضي قال

ّلل  سبحانه على ما من  به من توفيقنا  حامدينحي انتهاء الغاية بنا إىل قطع الختار من كالم أمري الؤمني عليه السالم ،  هذا و
 من أقطاره . بعدلضم ما انتشر من أطرافه ، و تقريب ما 
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القتناص الشارد ، و  ليكونكما شرطنا أوال على تفضيل أوراق من البياض يف آخر كل بب من البواب ، العزم   تقرر و
إلينا بعد الشذوذ ، و ما توفيقنا إال بّلل  عليه توكلنا، و هو حسبنا و  يقعاستلحاق الوارد ، و ما عسى أن يظهر لنا بعد الغموض ، و 

 . الوكيلنعم 
إىل خري السبل ، و آله  اهلاديئة من اهلجرة ، و صلى اّلل  على سيدان ممد خاُت الرسل ، و يف رجب سنة أربع ما ذلك و

 الطاهرين ، و أصحابه نوم اليقي .
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