
  نَهج البالغَة
  وهو

  جمموع ما اختاره الشريف أبو احلسن حممد الرضي بن احلسن املوسوي
  من كالم أمري املؤمنني أبي احلسن علي بن أبي طالب

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

 ِةيادِز ِلاًبب سو،  ِهناِن إىل ِجيالًِس وو،  ِهالِئ بن ِمعاذاً مو،  ِهاِئمعن ِلاًنم ثَدم احلَلَعي جِذ الَّ اِهللاِدم حدعا بمأَ
ِهساِنإح  ،والِة الصع لى رِهوِلسِب نيالر حِئ اَألِم و إما ،ِةمِةم  ،اُألراِج ِسو املُ،  ِةمنتِمِبخ ِطن الكَِةين ِمر  ،و 
املَِةاللَس قْ اَألِدجِمد  ،وم غاملُخاِر الِفِسر ِقِرع  ،فَو ِعرِقوِر املُِرِمثْ املُالِء الع، و لى أَ عِلهب ِهِتيِملَ الظُِّحِيصاِب م  ،و 
  إزاًءونُكُ تالةًص،  نيِعمج أَمِهيلَ عى اُهللالَّص،  ِةحاِج الرِلض الفَيِلثاِق م و ،ِةح الواِضيِن الدناِر مو،  ِمم اُألِمصِع
  .ع طاِلمجوى ن خو،  ع ساِطرج فَنارما أَ،  مِهِلص أَ ومِهِعر فَيِبِط ِلفاًء ِكو،  مِهِلمع ِلكافأةً مو،  مِهِلضفَِل

ي كُفإننتالِسنفواِن يف ع و غَ،  نِةضاضالغ ِا ،ِنص بتأْديف خصائِص كتاٍبتأليِف ِبت عليهم السالم (  ِة األئم

(، ي شلُِمتِه أخباِرِنحاِس على مِه كالِمِر و جواِهمم  ،غَي عليِهداِنح ركَ ذَضرتهيف ص و جعلْ الكتاِبِرد تهأمام  
  الكتاِبِةيِق ب إمتاِمن عتو عاقَ،  )عليه السالم (  اًلين ع أمري املؤمنيصخيت ت الِّص اخلصاِئ منتغْرو فَ،  الكالِم

محاجاألياِمزات و مماطالت ماِن الز.   
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و كنتقد ب وبتما خ رِمج نو فَ،   أبواباً ذلكلْصتفُه ها فصلٌِر يف آِخفجاَء،  والًصي تضمنحاِس مما ن 

ِم)عليه السالم (  عنه لَِقن و ،  ِةويلَ الطَِّبطَ اخلُدونَ،   و اآلداِب و األمثاِلِمكَ و اِحلِظاِعويف املَ،  صِري القَ الكالِمن
و ،  ِهِعداِئب ِبنيِبِجعم،  هكر ِذمدقَ املُلُص الفَ عليِهلَم ما اشت من األصدقاِءةٌ مجاعنسحتاس فَ ،ِةسوطَب املَِبتالكُ
متِجعبنيِهِعواِص من ن  ،و سألوين عندكتاٍب أبتدئ بتأليِف أنْ ذلك كالِمختاِر حيتوي على م والنا أمري املؤمنني م  )

 نمضت ي ذلك أنَّلماًِع،   و أدٍبظَواِع و مٍبت و كٍُبطَن خِم،  ِهوِنص غُباِتعشت و مِهوِنن فُيف مجيِع،  )عليه السالم 
ِبو غراِئ،  ِة البالغَِبجاِئمن عو جواهِر،  ِة الفصاحالع ِبرِمِل الكَِبواِقو ثَ،  ِةييِن الدِةيو الد ِةنيوي  ،ما ال يوجد 

ميف كالٍمعاًِمجت   ،عليه السالم (  أمري املؤمنني  إذ كانَ ، يف كتاٍب األطراِفو ال جمموع(م شرعِة الفصاحو م ِروها د
 ،ِة البالغَنشأَو موِل و مظَ)عليه السالم ( و منه ، ها د هرم كنها ون ،ذَِخ أُو عنهقواِنت و على أَ ،هاين ِهِتلَِثمذا كلُّ ح 
 ألنَّ، ا روأخ و تمدقَو ت، روا ص و قَقب سد فقََو مع ذلك،  ليٍغ بٍظ واِع كلُّعانَت اسِهو بكالِم،  طيٍب خٍلقاِئ

كالمعليه السالم (  ه(الذي عليِه الكالم م سِمةٌح اإلهلي لِم الِعن  ،و فيه عةٌقَبالكالِم من الن ِوبأَفَ،  يجبتهإىل م 
 عن نيب أن أُ بِهتدمتاعو،  ِر األجوِرخذْو م،  ِركْ الذِّوِرشنو م،  فِع الن عظيِمن مبا فيه ِمعاملاً،   بذلكاالبتداِء
عليه (  هو أن،  ِةم اجلَضائِلو الفَ،  ِةرثْ الدِنحاِس إىل املَةًضافَم،  ِةيلَِض الفَ يف هذِه)عليه السالم (   أمري املؤمنني قدِرعظيِم

،  داِر الشاذُّو الش،  راِد الن منها القليلُم عنهرؤثَ إمنا ي الذين ،لني األوِفلَ السها عن مجيِعِت غايلوِغب ِبدر انفَ)السالم 
فأما كالمهفهو الب حرالذي ال ي و اجلَ،  لُساجملُافَح الذي ال ي.   
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و أردتأن ي يلَِ وغَسالت الفَ بقوِل)عليه السالم (  به  يف االفتخاِرلُثُم رزِقد :  

  عجاِم املَيررنا يا جتعمإذا ج*  مِهِلثِْمئين ِبِجأولئك آبائي فَ
و رأيتكالم عليه السالم (  ه(ي طَها اخلُأولُ:  ٍة ثالثَ على أقطاٍبدورو األواِمب ر  ،و و ثانيها الكتب 

 ِن حماِسمثُ،  ِبطَ اخلُِن حماِس باختياِر اهللا تعاىل على االبتداِء بتوفيِقتعمفأج،  ظُ و املواِعمكَها اِحلثُو ثاِل،  الرسائلُ
 ةًمِدقَ ملتكونَ،   أوراقاً فيِهالًِصفَو م،   باباً ذلكن ِمنٍف ِصِل لكُداًِرفْم،   و األدِبِمكَ اِحلِن حماِسمثُ،  تِبالك

 ِء يف أثنا اخلارِج)عليه السالم (  ِهن كالِم ِمٌء  شيو إذا جاَء،   آجالً إيلَّعقَو ي، ا لًي عاِجن عشذُّّ يساه ما عدراِكِتسِاِل
 عليها ةَد القاِعتررو قَ، ها تركَ اليت ذَحاِء األن يف غِريراِض األغْن ِمر آخٍضرأو غَ،   سؤاٍلأو جواِب،  واٍرِح
نسبتلْ إىل أَهِقيو أَ،  ِه ِبواِب األبِدشها مالمِلةًح غِهِضر  ،و رما جاء فيما أَبختارهفُ من ذلك غَولٌص ريم و ،  ٍةقَِست

  . قس و النيتاِل التدِصو ال أقْ،  عم و اللُّتكَ الندِري أوألن،  ٍةمِظنت مري غٍَمِل كَنحماِس
  وِظ و املواِعهِد يف الزد الواِره كالمأنَّ،  فيها ةَكَشار املُنِمو أَ،  ا درفَن اليت اَ)عليه السالم (  ِهِبجاِئن عو ِم

ذكِريالتِرواِج و الز  ،أَإذا تلَماملُه تكَّو فَ،  لُأمفيِهر كِّفَ املتر  ،لَو خِهلِبن قَ ِمعأن هِمِهِلثْ ِم كالم نمظُ عقَم درو ،  ه
ذَفَنأمر و أحاطَ،  هقاِب بالرلكُ مه  ،مل يِرعتضهالش ككالِم يف أنه م نلَ ظَّ ال حيف غِريه الز ِةهاد  ،لَ غلَو ال شه 

و ال ،  هفسا نرى إلّو ال ي،  هسا ِح إلّعسمال ي،   جبٍلِحفْ إىل سعطَقَ انأِو،  يٍت بِرس يف ِكعبقد قَ،  ِةباد الِعبغِري
يكادوقِّ ينبأن هكالم م ن ينِمغرِب يف احلَسم تاًِلصس فَيفَ،  هطُّقُيالر قاب  ،و يجاألبطالَلُد   ،و يعود  
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،  ِةجيب العِهِلضاِئن فَ ِمو هذِه،  داِل األبلُدو ب،  اِده الزد زاِه احلاِل تلكو هو مع،  جاًه مرقطُو ي،  اًم دفِطن يِهِب

ِةيفَِط اللَِهصائِصو خاليت ج معا بني و ألَّ،   األضداِدفذاِك ما أُو كثرياً،   األشتاِت بنيا  اإلخوانَر  ، و
  . فيها ِةركْ ا و الِفِةربِعلْ ِلعِضوو هي م، نها  ِممهبج عجخِرستأَ

و راملُفظُاللَّ،   هذا االختياِراِء يف أثنما جاَءب ردو املَ،  دعكَى املُنرر  ،و العذرِه كالِم أن رواياِت يف ذلك 
تخِلتفَ شديداًالفاً اخِتف ربفَما اتقالكالم فَ يف روايٍة املختار ثُ،  ِه على وجِهلَِقنمِج ودب عدخرى  أُ يف روايٍة ذلك
موغَوعاًض ِه موضِعريِل األو  ،ا ِبإمٍةزيادٍة خمتار  ،أَفٍظلَ ِبأو حسِعن فَ،  ةًبارقْتأنْي احلالُِضت ي عادظهاراًِت اس 
ال ،  سياناً ِن أوواًه سهعض بيدِعأُفَ،  الً أوريِت مبا اخضاً أيده العدعما ببو ر،  الِم الكَِلقاِئ على عةًريو غَ،  ختياِرِالِل
و ،   شاذٌّي منه عنذُّشحىت ال ي،  )عليه السالم (  ِه كالِم مجيِعأقطاِر ِبحيطُي أُ أن ذلكي معِعدو ال أَ،  ماداً و اعِتصداًقَ

ِنال يدناد   ،بِعل ال أُبأنْد القاِصكونَ ي رعن ِمِجاخلاِر ي دونَِتبقَ يف ِرلُو احلاِص،   إيلَِّع الواِقي فوق ن يدو ما ،  ي
لَعياجلُلُذْ إال ب و بالغة الوسِعِده   ،ج السبيِلو على اهللا سبحانه و تعاىل   ،إن شاء اهللا الدليِلو إرشاد  .  

ِمو رأيت نب عدسِم تِب هذا الكتاِبةَي هِجنإذ كانَ،  ِةالغَ البي فتِلح فيِهِراِظلن ها  أبواب ،قَو يرعليِهب  
 و يِدِحو يف الت الكالِمجيِب عن ِمِهي يف أثناِئو ميِض،  ِداِه و الزيِغِل البةُيغو ب،  ِملِّعت و املُِم العالِِةُفيه حاج، ها البِط

 و من ٍةبه شلِّ كُالُء و جٍةلِّ ِع كلِّفاُء و ِشٍةلَّ غُلِّ كُاللُ ما هو ِبلِق اخلَِهب ِشن سبحانه و تعاىل ع اِهللانزيِهو ت،  العدِل
 و ساِنطإ اللِّ خبلَ قَناِنطإ اجلَ من خهيذُِعتس و أَةَعون و املَيدسِد التزجنت و أَةَصم و الِعيقوِف التدِمتس سبحانه أَاِهللا
  . كيلُ الومعي و ِنِبس حو و هِمد القَِةلَّ زبلَ قَِمِل الكَِةلَّن زِم
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  خطب
  أمري املؤمنني

   )عليه السالم(
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  باب املختار من
  و أوامره) عليه السالم ( أمري املؤمنني خطب 

و يدخل يف ذلك املختار من كالمه اجلاري جمرى اخلطب يف املقامات احملظورة 
   :و املواقف املذكورة و اخلطوب الواردة

يذكر فيها ابتداء خلق السماء و األرض ) عليه السالم ( له    و من خطبة-١
د الله و خلق العالم و خلق و خلق آدم و فيها ذكر الحج و تحتوي على حم

  :المالئكة و اختيار األنبياء و مبعث النبي و القرآن و األحكام الشرعية 
 قَّهي حدؤلَا ي ونَ وادالْع اَءهمعِصي نحلَا ي الْقَاِئلُونَ و هتحلُغُ ِمدبِللَِّه الَِّذي لَا ي دمالْح

دونَ الَِّذي لَا يِهدتجالْم وددحم دِلِصفَِتِه ح سالِْفطَِن الَِّذي لَي صغَو الُهنلَا ي ِم والِْهم دعب ِركُه
 احيالر رشن ِتِه ورِبقُد لَاِئقالْخ فَطَر وددملٌ ملَا أَج و وددعم قْتلَا و و ودجوم تعلَا ن و

ِبالص دتو ِتِه ومحالُ ِبركَم ِبِه و ِديقصِرفَِتِه التعالُ مكَم و هِرفَتعيِن ملُ الدِضِه أَوانَ أَرديوِر مخ
 هنفَاِت عالص فْين لَاِص لَهالُ الِْإخكَم و لَه لَاصِحيِدِه الِْإخوالُ تكَم و هِحيدوِديِق ِبِه تصالت

ٍة أَنها غَير الْموصوِف و شهادِة كُلِّ موصوٍف أَنه غَير الصفَِة فَمن وصف اللَّه ِلشهادِة كُلِّ ِصفَ
نم و ِهلَهج فَقَد أَهزج نم و أَهزج فَقَد اهثَن نم و اهثَن فَقَد هنقَر نم و هنقَر فَقَد هانحبس  
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 هنمض فَقَد قَالَ ِفيم نم و هدع فَقَد هدح نم و هدح ِه فَقَدِإلَي ارأَش نم ِه وِإلَي ارأَش فَقَد ِهلَهج
ٍء لَا  قَد أَخلَى ِمنه كَاِئن لَا عن حدٍث موجود لَا عن عدٍم مع كُلِّ شيو من قَالَ علَا م فَ

يكُلِّ ش رغَي ٍة ونقَارِبم  ِه ِمنِإلَي ظُورنِإذْ لَا م ِصريالْآلَِة ب كَاِت ورى الْحنعلٍَة فَاِعلٌ لَا ِبمايزٍء لَا ِبم
دحوتلِْقِه مِلفَقِْدِه خ ِحشوتسلَا ي ِبِه و أِْنستسي كَنِإذْ لَا س .  

  خلق العالم
أَنشأَ الْخلْق ِإنشاًء و ابتدأَه ابِتداًء ِبلَا رِويٍة أَجالَها و لَا تجِربٍة استفَادها و لَا حركٍَة 

 بطَرفٍْس اضِة نامملَا ه ا وثَهدأَح زغَر ا وِلفَاِتهتخم نيب لَأَم ا وقَاِتهاَء ِلأَويالَ الْأَشا أَحِفيه
 ا واِئِنهاِرفاً ِبقَرا عاِئهِتهان ا ووِدهدِحيطاً ِبحا ماِئهِتدلَ ابا قَباِلماً ِبها عهاحبا أَشهمأَلْز ا وهاِئزغَر

شأَن ا ثُماِئهناًء أَحا مى ِفيهراِء فَأَجوالْه كَاِئكس اِء وجالْأَر قش اِء ووالْأَج قفَت هانحبأَ س
 ِه ودا ِبرهرِع الْقَاِصفَِة فَأَمزعالز اِصفَِة ويِح الْعِن الرتلَى مع لَهمح هارخاِكماً زرتم هاريلَاِطماً تتم

ها علَى شدِه و قَرنها ِإلَى حدِه الْهواُء ِمن تحِتها فَِتيق و الْماُء ِمن فَوِقها دِفيق ثُم أَنشأَ سلَّطَ
صا ِبتهرا فَأَمأَهشنم دعأَب ا واهرجم فصأَع ا وهبرم امأَد ا وهبهم قَمتِرحياً اع هانحباِء سِفيِق الْم

ضخم هتضخاِر فَمِج الِْبحوِة مِإثَار اِر وخالز  
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ِرِه و ساِجيه ِإلَى ماِئِرِه حتى عب عبابه السقَاِء و عصفَت ِبِه عصفَها ِبالْفَضاِء ترد أَولَه ِإلَى آِخ
و رمى ِبالزبِد ركَامه فَرفَعه ِفي هواٍء منفَِتٍق و جو منفَِهٍق فَسوى ِمنه سبع سمواٍت جعلَ 

مس فُوظاً وحقْفاً مس ناهلْيع كْفُوفاً وجاً موم نفْلَاهلَا س ا وهمعدٍد يمِر عيفُوعاً ِبغركاً م
ِدساٍر ينِظمها ثُم زينها ِبِزينِة الْكَواِكِب و ِضياِء الثَّواِقِب و أَجرى ِفيها ِسراجاً مستِطرياً و قَمراً 

  . مِنرياً ِفي فَلٍَك داِئٍر و سقٍْف ساِئٍر و رِقيٍم ماِئٍر

   المالئكةخلق
 ونَ وكَعرلَا ي ودجس مهلَاِئكَِتِه ِمنم اراً ِمنأَطْو نلَأَهلَا فَماِت الْعومالس نيا بم قفَت ثُم

يالْع مون ماهشغونَ لَا يأَمسونَ لَا يحبسم لُونَ وايزتافُّونَ لَا يص ونَ وِصبتنلَا ي كُوعلَا ر وِن و
 ِلِه وسةٌ ِإلَى رأَلِْسن ِيِه وحلَى واُء عنأُم مهِمن اِن ويسلَا غَفْلَةُ الن اِن ودةُ الْأَبرلَا فَت قُوِل والْع وهس

 ِجناِنِه و ِمنهم الثَّاِبتةُ ِفي مختِلفُونَ ِبقَضاِئِه و أَمِرِه و ِمنهم الْحفَظَةُ ِلِعباِدِه و السدنةُ ِلأَبواِب
 مهكَانالْأَقْطَاِر أَر ةُ ِمناِرجالْخ و ماقُهنا أَعلْياِء الْعمالس اِرقَةُ ِمنالْم و مهامفْلَى أَقْدالس ِضنيالْأَر

بصارهم متلَفِّعونَ تحته ِبأَجِنحِتِهم مضروبةٌ و الْمناِسبةُ ِلقَواِئِم الْعرِش أَكْتافُهم ناِكسةٌ دونه أَ
  بينهم و بين من دونهم حجب الِْعزِة و أَستار الْقُدرِة لَا يتوهمونَ ربهم ِبالتصِويِر
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  .و لَا يجرونَ علَيِه ِصفَاِت الْمصنوِعني و لَا يحدونه ِبالْأَماِكِن و لَا يِشريونَ ِإلَيِه ِبالنظَاِئِر 

  صفة خلق آدم عليه السالم
ها و سبِخها تربةً سنها ِبالْماِء حتى ثُم جمع سبحانه ِمن حزِن الْأَرِض و سهِلها و عذِْب

خلَصت و لَاطَها ِبالْبلَِّة حتى لَزبت فَجبلَ ِمنها صورةً ذَات أَحناٍء و وصوٍل و أَعضاٍء و فُصوٍل 
قٍْت مِلو لَتلْصى صتا حهلَدأَص و كَتسمتى استا حهدما أَجِفيه فَخن لُوٍم ثُمعٍد مأَم وٍد ودع

ِمن روِحِه فَمثُلَت ِإنساناً ذَا أَذْهاٍن يِجيلُها و ِفكٍَر يتصرف ِبها و جواِرح يختِدمها و أَدواٍت 
ذْواِق و الْمشام و الْأَلْواِن و الْأَجناِس معجوناً يقَلِّبها و معِرفٍَة يفْرق ِبها بين الْحق و الْباِطِل و الْأَ

 و رالْح ِة ِمناِينبتلَاِط الْمالْأَخ ِة واِديعتاِد الْمدالْأَض ِلفَِة وتؤاِه الْمبالْأَش ِلفَِة وتخاِن الْمِة الْأَلْوِبِطين
 و استأْدى اللَّه سبحانه الْملَاِئكَةَ وِديعته لَديِهم و عهد وِصيِتِه ِإلَيِهم ِفي الْبرِد و الْبلَِّة و الْجموِد

 هترتاع ِليسوا ِإلَّا ِإبدجفَس موا ِلآددجاس هانحبِتِه فَقَالَ سكِْرموِع ِلتنالْخ و وِد لَهجاِن ِبالسالِْإذْع
يةُ و غَلَبت علَيِه الشقْوةُ و تعزز ِبِخلْقَِة الناِر و استوهن خلْق الصلْصاِل فَأَعطَاه اللَّه النِظرةَ الْحِم

ين ِإىل يوِم الْوقِْت اسِتحقَاقاً ِللسخطَِة و اسِتتماماً ِللْبِليِة و ِإنجازاً ِللِْعدِة فَقَالَ فَِإنك ِمن الْمنظَِر
   .الْمعلُوِم
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ِليسِإب هذَّرح و هلَّتحا مِفيه نآم و هشيا عِفيه غَداراً أَرد مآد هانحبس كَنأَس ثُم و 
عداوته فَاغْتره عدوه نفَاسةً علَيِه ِبداِر الْمقَاِم و مرافَقَِة الْأَبراِر فَباع الْيِقني ِبشكِِّه و الْعِزميةَ ِبوهِنِه 

هانحبس طَ اللَّهسب ماً ثُمداِر نِباِلاغِْتر لًا وجذَِل ولَ ِبالْجدبتاس ةَ وكَِلم لَقَّاه ِتِه وبوِفي ت لَه 
  .رحمِتِه و وعده الْمرد ِإلَى جنِتِه و أَهبطَه ِإلَى داِر الْبِليِة و تناسِل الذُّريِة 

  اختيار األنبياء
هم و علَى تبِليِغ الرسالَِة و اصطَفَى سبحانه ِمن ولَِدِه أَنِبياَء أَخذَ علَى الْوحِي ِميثَاقَ

 مهالَتتاج و هعم اددذُوا الْأَنخات و قَّهِهلُوا حفَج ِهماللَِّه ِإلَي دهلِْقِه عخ لَ أَكْثَردا بلَم مهتانأَم
عِتِه فَبادِعب نع مهتطَعاقْت ِرفَِتِه وعم نع اِطنييالش موهأْدتسِلي اَءهِبيأَن ِهمِإلَي راتو و لَهسر ثَ ِفيِهم

 قُوِل والْع فَاِئند موا لَهِثريي ِليِغ وبِبالت ِهملَيوا عجتحي ِتِه ومِنع ِسينم موهذَكِّري ِتِه وِفطْر ِميثَاق
س ِة ِمنقِْدراِت الْمآي موهري و ِييِهمحت اِيشعم وٍع وضوم مهتحاٍد تِمه فُوٍع ورم مقَهقٍْف فَو

 ِبين ِمن لْقَهخ هانحبس ِل اللَّهخي لَم و ِهملَيع عابتاٍث تدأَح و مهِرمهاٍب تصأَو و فِْنيِهماٍل تآج
ٍل أَوزناٍب مِكت ٍل أَوسرلَا م و ِدِهمدِقلَّةُ ع ِبِهم رقَصلٌ لَا تسٍة رٍة قَاِئمجحم ٍة أَوٍة لَاِزمجح 

هدعب نم لَه يماِبٍق سس ِمن ملَه كَذِِّبنيةُ الْمكَثْر  
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أَو غَاِبٍر عرفَه من قَبلَه علَى ذَِلك نسلَِت الْقُرونُ و مضِت الدهور و سلَفَِت الْآباُء و خلَفَِت 
  .الْأَبناُء 

  مبعث النبي
ِإنجاِز ِعدِتِه و ِإتماِم نبوِتِه  ِل)صلى اهللا عليه وآله ( ِإلَى أَنْ بعثَ اللَّه سبحانه محمداً رسولَ اللَِّه 

 قَةٌ وفَرتِئٍذ ِملَلٌ مموِض يلُ الْأَرأَه و هكَِرمياً ِميلَاد هاتةً ِسمورهشم ِميثَاقُه نيِبيلَى النوذاً عأْخم
ِه ِبخلِْقِه أَو ملِْحٍد ِفي اسِمِه أَو مِشٍري ِإلَى غَيِرِه أَهواٌء منتِشرةٌ و طَراِئق متشتتةٌ بين مشبٍه ِللَّ

 )صلى اهللا عليه وآله ( فَهداهم ِبِه ِمن الضلَالَِة و أَنقَذَهم ِبمكَاِنِه ِمن الْجهالَِة ثُم اختار سبحانه ِلمحمٍد 
رمه عن داِر الدنيا و رِغب ِبِه عن مقَاِم الْبلْوى فَقَبضه ِإلَيِه كَِرمياً ِلقَاَءه و رِضي لَه ما ِعنده و أَكْ

 و خلَّف ِفيكُم ما خلَّفَِت الْأَنِبياُء ِفي أُمِمها ِإذْ لَم يتركُوهم هملًا ِبغيِر طَِريٍق )صلى اهللا عليه وآله ( 
  .ِئٍم واِضٍح و لَا علٍَم قَا

  القرآن و األحكام الشرعية
 و هوخسنم و هاِسخن و اِئلَهفَض و هاِئضفَر و هامرح و لَالَهناً حيبم ِفيكُم كُمبر ابِكت

هوددحم و لَهسرم و ثَالَهأَم و هرِعب و هامع و هاصخ و هاِئمزع و هصخر هاِبهشتم و هكَمحم و 
  مفَسراً مجملَه و مبيناً غَواِمضه بين مأْخوٍذ ِميثَاق ِعلِْمِه و موسٍع
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ِه و بين مثْبٍت ِفي الِْكتاِب فَرضه و معلُوٍم ِفي السنِة نسخه و واِجٍب ِفي علَى الِْعباِد ِفي جهِل
 نيب نايبم ِلِه وقْبتساِئٍل ِفي مز قِْتِه واِجٍب ِبوو نيب و كُهراِب تٍص ِفي الِْكتخرم و ذُهِة أَخنالس

 أَوعد علَيِه ِنريانه أَو صِغٍري أَرصد لَه غُفْرانه و بين مقْبوٍل ِفي أَدناه موسٍع ِفي محاِرِمِه ِمن كَِبٍري
 اهأَقْص.  

  و منها في ذكر الحج
لْأَنعاِم و يأْلَهونَ و فَرض علَيكُم حج بيِتِه الْحراِم الَِّذي جعلَه ِقبلَةً ِللْأَناِم يِردونه ورود ا

ِإلَيِه ولُوه الْحماِم و جعلَه سبحانه علَامةً ِلتواضِعِهم ِلعظَمِتِه و ِإذْعاِنِهم ِلِعزِتِه و اختار ِمن خلِْقِه 
ف أَنِبياِئِه و تشبهوا ِبملَاِئكَِتِه الْمِطيِفني سماعاً أَجابوا ِإلَيِه دعوته و صدقُوا كَِلمته و وقَفُوا مواِق

 و هانحبس لَهعِتِه جِفرغم ِعدوم هدونَ ِعنرادبتي ِتِه وادِر ِعبجتِفي م احبونَ الْأَرِرزحِشِه يرِبع
ماً فَررح اِئِذينِللْع لَماً ولَاِم عالَى ِللِْإسعفَقَالَ ت هتِوفَاد كُملَيع بكَت و هجح بجأَو و قَّهح ض

سبحانه و ِللَِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطاع ِإلَيِه سِبيلًا و من كَفَر فَِإنَّ اللَّه غَِني عِن 
الْعالَِمني.   
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بعد انصرافه من صفين و فيها حال ) عليه السالم (   و من خطبة له -٢
  :الناس قبل البعثة و صفة آل النبي ثم صفة قوم آخرين 

ِتعاس ِتِه ولَاماً ِلِعزِتساس ِتِه وماماً ِلِنعمِتتاس هدمفَاقَةً ِإلَى أَح هِعينتأَس ِتِه وِصيعم اماً ِمنص
 ِزنَ وا وم حجأَر هفَِإن كَفَاه نم ِقرفْتلَا ي و اهادع نِئلُ ملَا ي و اهده نِضلُّ ملَا ي هِتِه ِإنِكفَاي

 ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش ِزنَ وا خلُ مقَداً أَفْضتعا مهلَاصناً ِإخحتمةً مادهش لَه ِريكلَا ش هدحو
مصاصها نتمسك ِبها أَبداً ما أَبقَانا و ندِخرها ِلأَهاِويِل ما يلْقَانا فَِإنها عِزميةُ الِْإمياِن و فَاِتحةُ 

 ِن ومحاةُ الرضرم اِن وسالِْإح لَهسأَر ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م دهأَش طَاِن ويةُ الشرحدم
ِبالديِن الْمشهوِر و الْعلَِم الْمأْثُوِر و الِْكتاِب الْمسطُوِر و النوِر الساِطِع و الضياِء اللَّاِمِع و الْأَمِر 

ِت و احِتجاجاً ِبالْبيناِت و تحِذيراً ِبالْآياِت و تخِويفاً ِبالْمثُلَاِت و الناس الصاِدِع ِإزاحةً ِللشبها
 و رالْأَم تتشت و رجالن لَفتاخ ِقِني واِري الْيوس تعزعزت يِن ولُ الدبا حِفيه ذَمجٍن انِفي ِفت

ِميع و جرخالْم اقطَانُ ضيالش ِصرن و نمحالر ِصياِملٌ عى شمالْع اِملٌ وى خدفَالْه ردصالْم 
تسرد و هاِلمعم تكَّرنت و هاِئمعد تارهانُ فَانِذلَ الِْإميخ و  
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 و هلَامأَع تارس ِبِهم اِهلَهنوا مدرو و اِلكَهسلَكُوا مطَانَ فَسيوا الشأَطَاع كُهرش فَتع و لُهبس
سناِبِكها فَهم ِفيها قَام ِلواؤه ِفي ِفتٍن داستهم ِبأَخفَاِفها و وِطئَتهم ِبأَظْلَاِفها و قَامت علَى 

 وعمد ملُهكُح و ودهس مهمواٍن نِجري رش اٍر وِر ديونَ ِفي خونفْتاِهلُونَ مونَ جاِئرونَ حاِئهت
مكْرا ماِهلُهج و ملْجا مهاِلمٍض عِبأَر.   

  و منها يعني آل النبي عليه الصالة و السالم
ع ِسرِه و لَجأُ أَمِرِه و عيبةُ ِعلِْمِه و موِئلُ حكِْمِه و كُهوف كُتِبِه و ِجبالُ ِديِنِه هم موِض

   .ِبِهم أَقَام انِحناَء ظَهِرِه و أَذْهب ارِتعاد فَراِئِصِه

ِرينماً آخِني قَوعا يهِمن و  
الْغ هقَوس و وروا الْفُجعرٍد زمحِبآِل م قَاسلَا ي وروا الثُّبدصح و ورصلى اهللا عليه وآله ( ر( ِمن 

هِذِه الْأُمِة أَحد و لَا يسوى ِبِهم من جرت ِنعمتهم علَيِه أَبداً هم أَساس الديِن و ِعماد الْيِقِني 
م يلْحق التاِلي و لَهم خصاِئص حق الِْولَايِة و ِفيِهم الْوِصيةُ و الِْوراثَةُ ُء الْغاِلي و ِبِه ِإلَيِهم يِفي

   .الْآنَ ِإذْ رجع الْحق ِإلَى أَهِلِه و نِقلَ ِإلَى منتقَِلِه
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و هي المعروفة بالشقشقية و تشتمل ) عليه السالم ( له    و من خطبة-٣
   :على الشكوى من أمر الخالفة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس له

ِب ِمن الرحى ينحِدر أَما و اللَِّه لَقَد تقَمصها فُلَانٌ و ِإنه لَيعلَم أَنَّ محلِّي ِمنها محلُّ الْقُطْ
عني السيلُ و لَا يرقَى ِإلَي الطَّير فَسدلْت دونها ثَوباً و طَويت عنها كَشحاً و طَِفقْت أَرتِئي 

ا الْكَِبريِفيه مرهاَء ييمٍة عيلَى طَخع ِبرأَص ذَّاَء أَوٍد جولَ ِبيأَنْ أَص نيب و ِغريا الصِفيه ِشيبي و 
  .ُ يكْدح ِفيها مؤِمن حتى يلْقَى ربه

  ترجيح الصبر
فَرأَيت أَنَّ الصبر علَى هاتا أَحجى فَصبرت و ِفي الْعيِن قَذًى و ِفي الْحلِْق شجا أَرى 

  :ـ  ثُم تمثَّلَ ِبقَوِل الْأَعشى  ـِه فَأَدلَى ِبها ِإلَى فُلَاٍن بعدهتراِثي نهباً حتى مضى الْأَولُ ِلسِبيِل
  و يوم حيانَ أَِخي جاِبِر* شتانَ ما يوِمي علَى كُوِرها 

فَاِتِه لَشو دعب را ِلآخهقَداِتِه ِإذْ عيا ِفي حِقيلُهتسي وا هنيباً بجا عا فَيهيعرا ضطَّرشا تم د
فَصيرها ِفي حوزٍة خشناَء يغلُظُ كَلْمها و يخشن مسها و يكْثُر الِْعثَار ِفيها و اِلاعِتذَار ِمنها 

لَسِإنْ أَس و مرا خلَه قنِة ِإنْ أَشبعاِكِب الصا كَرهاِحبفَص  
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لَها تقَحم فَمِني الناس لَعمر اللَِّه ِبخبٍط و ِشماٍس و تلَوٍن و اعِتراٍض فَصبرت علَى طُوِل الْمدِة 
ى ِإذَا متِة حنِة الِْمحِشد ى وورِللش ا لَلَِّه وفَي مهدي أَحأَن معٍة زاعما ِفي جلَهعِبيِلِه جى ِلسض

متى اعترض الريب ِفي مع الْأَوِل ِمنهم حتى ِصرت أُقْرنُ ِإلَى هِذِه النظَاِئِر لَِكني أَسفَفْت ِإذْ 
 فَصغا رجلٌ ِمنهم ِلِضغِنِه و مالَ الْآخر ِلِصهِرِه مع هٍن و هٍن ِإلَى أَنْ أَسفُّوا و ِطرت ِإذْ طَاروا

قَام ثَاِلثُ الْقَوِم ناِفجاً ِحضنيِه بين نِثيِلِه و معتلَِفِه و قَام معه بنو أَِبيِه يخضمونَ مالَ اللَِّه ِخضمةَ 
  .لرِبيِع ِإلَى أَِن انتكَثَ علَيِه فَتلُه و أَجهز علَيِه عملُه و كَبت ِبِه ِبطْنته الِْإِبِل ِنبتةَ ا

  مبايعة علي
فَما راعِني ِإلَّا و الناس كَعرِف الضبِع ِإلَي ينثَالُونَ علَي ِمن كُلِّ جاِنٍب حتى لَقَد وِطئَ 

 اِن ونسالْح طَاِئفَةٌ و كَثَتِر نِبالْأَم تضها نِم فَلَمنِة الْغِبيضِلي كَروح ِمِعنيتجم ِعطْفَاي قش
مرقَت أُخرى و قَسطَ آخرونَ كَأَنهم لَم يسمعوا اللَّه سبحانه يقُولُ ِتلْك الدار الْآِخرةُ نجعلُها 

يِريدونَ علُوا ِفي الْأَرِض و ال فَساداً و الْعاِقبةُ ِللْمتِقني بلَى و اللَِّه لَقَد سِمعوها و ِللَِّذين ال 
مهلَِكن ا وهوعو  
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ِت الدِليح ورضلَا ح ةَ لَومسأَ النرب ةَ وبالْح الَِّذي فَلَق ا وا أَمهِرجِزب ماقَهر و ِنِهميا ِفي أَعين
 و الْحاِضِر و ِقيام الْحجِة ِبوجوِد الناِصِر و ما أَخذَ اللَّه علَى الْعلَماِء أَلَّا يقَاروا علَى ِكظَِّة ظَاِلٍم

 اكُميند متلَأَلْفَي ا وِلها ِبكَأِْس أَوهآِخر تقَيلَس ا ولَى غَاِرِبها علَهبح تظْلُوٍم لَأَلْقَيِب مغلَا س
  .هِذِه أَزهد ِعنِدي ِمن عفْطَِة عنٍز 

 ِإلَى هذَا الْموِضِع ِمن خطْبِتِه فَناولَه قَالُوا و قَام ِإلَيِه رجلٌ ِمن أَهِل السواِد ِعند بلُوِغِه
قَالَ لَه ] فَلَما فَرغَ ِمن ِقراَءِتِه[ِكتاباً ِقيلَ ِإنَّ ِفيِه مساِئلَ كَانَ يِريد الِْإجابةَ عنها فَأَقْبلَ ينظُر ِفيِه 

  . خطْبتك ِمن حيثُ أَفْضيت يا أَِمري الْمؤِمِنني لَِو اطَّردت: ابن عباٍس 
  .هيهات يا ابن عباٍس ِتلْك ِشقِْشقَةٌ هدرت ثُم قَرت : فَقَالَ 

فَواللَِّه ما أَسفْت علَى كَلَاٍم قَطُّ كَأَسِفي علَى هذَا الْكَلَاِم أَلَّا يكُونَ أَِمري : قَالَ ابن عباٍس 
ِمِننيؤعليه السالم (  الْم( ادثُ أَريح هلَغَ ِمنب .  

كراكب الصعبة إن أشنق هلا خرم و إن أسلس هلا  )عليه السالم (  قوله) : رضي اللّه عنه ( قال الشريف 
تقحم يريد أنه إذا شدد عليها يف جذب الزمام و هي تنازعه رأسها خرم أنفها و إن أرخى هلا شيئا مع صعوبتها 

م ميلكها يقال أشنق الناقة إذا جذب رأسها بالزمام فرفعه و شنقها أيضا ذكر ذلك ابن السكيت يف تقحمت به فل
عليه (  أشنق هلا و مل يقل أشنقها ألنه جعله يف مقابلة قوله أسلس هلا فكأنه )عليه السالم ( إصالح املنطق و إمنا قال 

   . قال إن رفع هلا رأسها مبعىن أمسكه عليها بالزمام)السالم 
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) عليه السالم ( و هي من أفصح كالمه ) عليه السالم (   و من خطبة له -٤
و فيها يعظ الناس و يهديهم من ضاللتهم و يقال إنه خطبها بعد قتل طلحة و 

  :الزبير 
اهتديتم ِفي الظَّلْماِء و تسنمتم ذُروةَ الْعلْياِء و ِبنا أَفْجرتم عِن السراِر وِقر سمع لَم ِبنا 

فَقَانُ مالْخ فَاِرقْهي انٌ لَمنِبطَ جةُ رحيالص هتمأَص نأَةَ مباِعي النري فكَي ةَ واِعيفْقَِه الْوي ا ِزلْت
 يِن والد ابِجلْب كُمنِني عرتى ستح ينرتغِة الْمِبِحلْي كُممسوأَت ِر ودالْغ اِقبوع ِبكُم ِظرتأَن

 و لَا دِليلَ و بصرِنيكُم ِصدق النيِة أَقَمت لَكُم علَى سنِن الْحق ِفي جواد الْمضلَِّة حيثُ تلْتقُونَ
تحتِفرونَ و لَا تِميهونَ الْيوم أُنِطق لَكُم الْعجماَء ذَات الْبياِن عزب رأْي امِرٍئ تخلَّف عني ما 

ق ِمن غَلَبِة  ِخيفَةً علَى نفِْسِه بلْ أَشفَ)عليه السالم ( شكَكْت ِفي الْحق مذْ أُِريته لَم يوِجس موسى 
   .الْجهاِل و دوِل الضلَاِل الْيوم تواقَفْنا علَى سِبيِل الْحق و الْباِطِل من وِثق ِبماٍء لَم يظْمأْ
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صلى الله عليه ( لما قبض رسول الله ) عليه السالم ( له   خطبة  و من- ٥
و (له بالخالفة  و خاطبه العباس و أبو سفيان بن حرب في أن يبايعا) وآله 

ذلك بعد أن تمت البيعة ألبي بكر في السقيفة، و فيها ينهى عن الفتنة و 
  :) يبين عن خلقه و علمه

  النهي عن الفتنة 
وا أَمواج الِْفتِن ِبسفُِن النجاِة و عرجوا عن طَِريِق الْمنافَرِة و ضعوا ِتيجانَ أَيها الناس شقُّ

 ا وا آِكلُهِبه صغةٌ يلُقْم و اٌء آِجنذَا مه احفَأَر لَمستاٍح أَِو اسنِبج ضهن نم ِة أَفْلَحرفَاخالْم
  .  ِلغيِر وقِْت ِإيناِعها كَالزاِرِع ِبغيِر أَرِضِهمجتِني الثَّمرِة 

  خلقه و علمه
 دعب اتهيِت هوالْم ِمن ِزعقُولُوا جي كُتِإنْ أَس لِْك ولَى الْمع صرقُولُوا حفَِإنْ أَقُلْ ي

ِبالْم سأَِبي طَاِلٍب آن ناللَِّه لَاب الَِّتي و ا ويلَى اللَّتع تجمدِل انِه بِي أُمالطِّفِْل ِبثَد ِت ِمنو
   .مكْنوِن ِعلٍْم لَو بحت ِبِه لَاضطَربتم اضِطراب الْأَرِشيِة ِفي الطَِّوي الْبِعيدِة
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لما أشير عليه بأال يتبع طلحة و الزبير و ) عليه السالم (   و من كالم له -٦
    :ال يرصد لهما القتال و فيه يبين عن صفته بأنه عليه السالم ال يخدع

خي ا وها طَاِلبهِصلَ ِإلَيى يتِم حلَى طُوِل اللَّدع امنِع تباللَِّه لَا أَكُونُ كَالض ا وهاِصدا رِتلَه
و لَِكني أَضِرب ِبالْمقِْبِل ِإلَى الْحق الْمدِبر عنه و ِبالساِمِع الْمِطيِع الْعاِصي الْمِريب أَبداً حتى 

ذُ قَبنم لَيأْثَراً عتسقِّي مح نفُوعاً عدم ا ِزلْتاللَِّه مِمي فَووي لَيع أِْتيي لَّى اللَّهص هِبين اللَّه ض
  .علَيِه و سلَّم حتى يوِم الناِس هذَا 

  :يذم فيها أتباع الشيطان ) عليه السالم (   و من خطبة له - ٧
م و اتخذُوا الشيطَانَ ِلأَمِرِهم ِملَاكاً و اتخذَهم لَه أَشراكاً فَباض و فَرخ ِفي صدوِرِه

 ملَه نيز لَلَ والز ِبِهم ِكبفَر ِتِهمِبأَلِْسن طَقن و ِنِهميِبأَع ظَرفَن وِرِهمجِفي ح جرد و بد
   .الْخطَلَ ِفعلَ من قَد شِركَه الشيطَانُ ِفي سلْطَاِنِه و نطَق ِبالْباِطِل علَى ِلساِنِه
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يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك و ) عليه السالم (   و من كالم له - ٨
  :يدعوه للدخول في البيعة ثانية 

ِبقَلِْبِه فَقَد اِيعبي لَم ِدِه وِبي عايب قَد هأَن معزا يهلَيأِْت عةَ فَلْيِليجى الْوعاد ِة وعيِبالْب أَقَر 
 هِمن جرا خلْ ِفيمخدِإلَّا فَلْي و فرعٍر يِبأَم.  

في صفته و صفة خصومه و يقال إنها ) عليه السالم ( له    و من كالم-٩
  :في أصحاب الجمل 

ه عم قُوا ورأَب وا ودعأَر قَد ِسيلُ ولَا ن و وِقعى نتح ِعدرا ننلَس لُ وِن الْفَشيرِن الْأَمذَي
 ِطرمى نتح.  

  :يريد الشيطان أو يكني به عن قوم ) عليه السالم (   و من خطبة له -١٠
نَّ مِعي لَبِصريِتي ما أَلَا و ِإنَّ الشيطَانَ قَد جمع ِحزبه و استجلَب خيلَه و رِجلَه و ِإ

 و هنونَ عردصلَا ي هاِتحا مضاً أَنوح ملَه اللَِّه لَأُفِْرطَن ماي و لَيع سلَا لُب فِْسي ولَى نع تسلَب
   .لَا يعودونَ ِإلَيِه
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البنه محمد ابن الحنفية لما أعطاه الراية ) عليه السالم (   و من كالم له -١١
    :يوم الجمل

تزولُ الِْجبالُ و لَا تزلْ عض علَى ناِجِذك أَِعِر اللَّه جمجمتك ِتد ِفي الْأَرِض قَدمك ارِم 
  . الْقَوِم و غُض بصرك و اعلَم أَنَّ النصر ِمن ِعنِد اللَِّه سبحانه ِببصِرك أَقْصى

  :لما أظفره الله بأصحاب الجمل ) عليه السالم (   و من كالم له -١٢
رصا نى مرا ِليناِهدأَنَّ أَِخي فُلَاناً كَانَ ش تِدداِبِه وحأَص ضعب قَالَ لَه قَد ِبِه و اللَّه ك

 فَقَالَ لَه اِئكدلَى أَعا ِفي )عليه السالم ( عنِهدش لَقَد ا ونِهدش قَالَ فَقَد معا فَقَالَ ننعم ى أَِخيكوأَ ه 
 و يقْوى ِبِهم عسكَِرنا هذَا أَقْوام ِفي أَصلَاِب الرجاِل و أَرحاِم النساِء سيرعف ِبِهم الزمانُ

  .الِْإميانُ 

  :في ذم أهل البصرة بعد وقعة الجمل ) عليه السالم (   و من كالم له -١٣
 كُمدهع و ِدقَاق لَاقُكُمأَخ متبرفَه ِقرع و متبغَا فَأَجِة رِهيمالْب اعبأَت أَِة ورالْم دنج متكُن

فَاق و ماؤكُم زعاق و الْمِقيم بين أَظْهِركُم مرتهن ِبذَنِبِه و الشاِخص عنكُم ِشقَاق و ِدينكُم ِن
  متدارك ِبرحمٍة ِمن ربِه كَأَني ِبمسِجِدكُم كَجؤجِؤ
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 ٍة وايِفي ِرو ا وِنهِفي ِضم نم غَِرق ا وِتهحت ِمن ا وِقهفَو ِمن ذَابا الْعهلَيع ثَ اللَّهعب ٍة قَدِفينس
ِفينِؤ سجؤا كَجِجِدهسِإلَى م ظُري أَنى كَأَنتح كُمتلْدب قَنرغاللَِّه لَت مِفي اي ٍة واِثمٍة جامعن ٍة أَو

ِروايٍة كَجؤجِؤ طَيٍر ِفي لُجِة بحٍر و ِفي ِروايٍة أُخرى ِبلَادكُم أَنتن ِبلَاِد اللَِّه تربةً أَقْربها ِمن الْماِء 
تحالْم راِر الششةُ أَععا ِتسِبه اِء ومالس ا ِمنهدعأَب ي وفِْو اللَِّه كَأَنِبع اِرجالْخ ِبِه وا ِبذَنِفيه سب

أَنظُر ِإلَى قَريِتكُم هِذِه قَد طَبقَها الْماُء حتى ما يرى ِمنها ِإلَّا شرف الْمسِجِد كَأَنه جؤجؤ طَيٍر 
  .ِفي لُجِة بحٍر 

  :في مثل ذلك ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٤
 متفَأَن كُملُومح تِفهس و قُولُكُمع فَّتاِء خمالس ةٌ ِمنِعيداِء بالْم ةٌ ِمنقَِريب كُمضأَر

   .غَرض ِلناِبٍل و أُكْلَةٌ ِلآِكٍل و فَِريسةٌ ِلصاِئٍل
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فيما رده على المسلمين من قطائع ) عليه السالم ( له    و من كالم-١٥
  :عثمان 

 نم ةً وعِل سدفَِإنَّ ِفي الْع هتدداُء لَرِبِه الِْإم ِلكم اُء وسِبِه الن جوزت قَد هتدجو اللَِّه لَو و
  . الْعدلُ فَالْجور علَيِه أَضيق ضاق علَيِه

لما بويع في المدينة و فيها يخبر ) عليه السالم ( له    و من كالم-١٦
  :الناس بعلمه بما تئول إليه أحوالهم و فيها يقسمهم إلى أقسام 

بر عما بين يديِه ِمن الْمثُلَاِت ِذمِتي ِبما أَقُولُ رِهينةٌ و أَنا ِبِه زِعيم ِإنَّ من صرحت لَه الِْع
 هِبين ثَ اللَّهعب موا يئَِتهيكَه تادع قَد كُمتِليِإنَّ ب اِت أَلَا وهبِم الشقَحت نى عقْوالت هتزجصلى ( ح

لْبلَةً و لَتغربلُن غَربلَةً و لَتساطُن سوطَ الِْقدِر حتى يعود  و الَِّذي بعثَه ِبالْحق لَتبلْبلُن ب)اهللا عليه وآله 
أَسفَلُكُم أَعلَاكُم و أَعلَاكُم أَسفَلَكُم و لَيسِبقَن ساِبقُونَ كَانوا قَصروا و لَيقَصرنَّ سباقُونَ كَانوا 

تما كَتاللَِّه م قُوا وبِإنَّ س ِم أَلَا ووذَا الْيه قَاِم وذَا الْمِبه ئْتبن لَقَد ةً وِكذْب تلَا كَذَب ةً ومشو 
الْخطَايا خيلٌ شمس حِملَ علَيها أَهلُها و خِلعت لُجمها فَتقَحمت ِبِهم ِفي الناِر أَلَا و ِإنَّ 

  لٌ حِملَ علَيها أَهلُهاالتقْوى مطَايا ذُلُ
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 فَعلَ و لَِئن قَلَّ و أُعطُوا أَِزمتها فَأَوردتهم الْجنةَ حق و باِطلٌ و ِلكُلٍّ أَهلٌ فَلَِئن أَِمر الْباِطلُ لَقَِدمياً
يش ربا أَدلَقَلَّم لَّ ولَع ا ومبفَلَر قلَ  الْحٌء فَأَقْب.  

 و أقول إن يف هذا الكالم األدىن من مواقع اإلحسان ما ال تبلغه مواقع  : قال السيد الشريف
صفنا زوائد من الفصاحة ال االستحسان و إن حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به و فيه مع احلال اليت و

يقوم ا لسان و ال يطلع فجها إنسان و ال يعرف ما أقول إال من ضرب يف هذه الصناعة حبق و جرى فيها على 
  .عرق و ما يعِقلُها ِإلَّا الْعاِلمونَ 

  و من هذه الخطبة و فيها يقسم الناس إلى ثالثة أصناف
ٌء رجا و مقَصر ِفي الناِر  مه ساٍع سِريع نجا و طَاِلب بِطيشِغلَ مِن الْجنةُ و النار أَما

هوى الْيِمني و الشمالُ مضلَّةٌ و الطَِّريق الْوسطَى ِهي الْجادةُ علَيها باِقي الِْكتاِب و آثَار النبوِة 
ا مهِإلَي ِة ونفَذُ السنا مهِمن و هتفْحى صدأَب نرى مِن افْتم خاب ى وعِن ادم لَكِة هاِقبالْع ِصري

ِللْحق هلَك و كَفَى ِبالْمرِء جهلًا أَلَّا يعِرف قَدره لَا يهِلك علَى التقْوى ِسنخ أَصٍل و لَا يظْمأُ 
ي بيوِتكُم و أَصِلحوا ذات بيِنكُم و التوبةُ ِمن وراِئكُم و لَا يحمد علَيها زرع قَوٍم فَاستِتروا ِف

هفْسِإلَّا ن لَاِئم لُملَا ي و هبِإلَّا ر اِمدح.   
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في صفة من يتصدى للحكم بين األمة ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٧
   :و ليس لذلك بأهل و فيها أبغض الخالئق إلى اللّه صنفان

   :الصنف األول
ِد السقَص نع اِئرج وفِْسِه فَهِإلَى ن اللَّه كَلَهلٌ وجلَاِن رجلَاِئِق ِإلَى اللَِّه رالْخ ضغِبيِل إنَّ أَب

مشغوف ِبكَلَاِم ِبدعٍة و دعاِء ضلَالٍَة فَهو ِفتنةٌ ِلمِن افْتتن ِبِه ضالٌّ عن هدِي من كَانَ قَبلَه مِضلٌّ 
  .ِلمِن اقْتدى ِبِه ِفي حياِتِه و بعد وفَاِتِه حمالٌ خطَايا غَيِرِه رهن ِبخِطيئَِتِه 

    :ينالصنف الثا
و رجلٌ قَمش جهلًا موِضع ِفي جهاِل الْأُمِة عاٍد ِفي أَغْباِش الِْفتنِة عٍم ِبما ِفي عقِْد 
ا كَثُرِمم ريخ ها قَلَّ ِمنٍع ممج ِمن كْثَرتفَاس كَّرِبِه ب سلَي اِلماً واِس عالن اهبأَش اهمس ِة قَدندالْه 
حتى ِإذَا ارتوى ِمن ماٍء آِجٍن و اكْتثَر ِمن غَيِر طَاِئٍل جلَس بين الناِس قَاِضياً ضاِمناً ِلتخِليِص ما 

 قَطَع أِْيِه ثُمر ا ِمنثواً رشا حأَ لَهياِت همهبى الْمدِبِه ِإح لَتزِرِه فَِإنْ نلَى غَيع سبالْت ِمن وِبِه فَه
لَبِس الشبهاِت ِفي ِمثِْل نسِج الْعنكَبوِت لَا يدِري أَصاب أَم أَخطَأَ فَِإنْ أَصاب خاف أَنْ يكُونَ 
قَد أَخطَأَ و ِإنْ أَخطَأَ رجا أَنْ يكُونَ قَد أَصاب جاِهلٌ خباطُ جهالَاٍت عاٍش ركَّاب عشواٍت 

  م يعض علَى الِْعلِْملَ
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أَهلٌ ِبِضرٍس قَاِطٍع يذْرو الرواياِت ذَرو الريِح الْهِشيم لَا مِلي و اللَِّه ِبِإصداِر ما ورد علَيِه و لَا 
يِفي ش الِْعلْم بسحظَ ِبِه لَا يا قُرِلم  ِرِه ويباً ِلغذْهلَغَ ما باِء مرو ى أَنَّ ِمنرلَا ي و هكَرا أَنٍء ِمم

 الدماُء و تعج ِمنه ِإنْ أَظْلَم علَيِه أَمر اكْتتم ِبِه ِلما يعلَم ِمن جهِل نفِْسِه تصرخ ِمن جوِر قَضاِئِه
 ِمن روةٌ أَبِسلْع ِفيِهم سلَّالًا لَيونَ ضوتمي الًا وهونَ جِعيشٍر يشعم كُو ِمناِريثُ ِإلَى اللَِّه أَشوالْم

مناً ِمن الِْكتاِب ِإذَا حرف عن الِْكتاِب ِإذَا تِلي حق ِتلَاوِتِه و لَا ِسلْعةٌ أَنفَق بيعاً و لَا أَغْلَى ثَ
  .مواِضِعِه و لَا ِعندهم أَنكَر ِمن الْمعروِف و لَا أَعرف ِمن الْمنكَِر 

في ذم اختالف العلماء في الفتيا و فيه ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٨
  :يذم أهل الرأي و يكل أمر الحكم في أمور الدين للقرآن 

  ذم أهل الرأي
تِرد علَى أَحِدِهم الْقَِضيةُ ِفي حكٍْم ِمن الْأَحكَاِم فَيحكُم ِفيها ِبرأِْيِه ثُم تِرد ِتلْك الْقَِضيةُ 

الِْإم دِعن اةُ ِبذَِلكالْقُض ِمعتجي ِلِه ثُما ِبِخلَاِف قَوِفيه كُمحِرِه فَيلَى غَيا عِنهياِم الَِّذي ِبع
اِحدو مهابِكت و اِحدو مهِبين و اِحدو مهِإلَه ِميعاً وج ماَءهآر بوصفَي ماهقْضتاس  
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بس اللَّه مهرأَ فَأَم هوصفَع هنع ماههن أَم وهِتلَاِف فَأَطَاعِباِلاخ هانح.  

  الحكم للقرآن
أَم أَنزلَ اللَّه سبحانه ِديناً ناِقصاً فَاستعانَ ِبِهم علَى ِإتماِمِه أَم كَانوا شركَاَء لَه فَلَهم أَنْ 

 ى أَمضرِه أَنْ يلَيع قُولُوا وولُ يسالر راً فَقَصامِديناً ت هانحبس لَ اللَّهزِليِغِه )صلى اهللا عليه وآله ( أَنبت نع 
يش طْنا ِفي الِْكتاِب ِمنقُولُ ما فَري هانحبس اللَّه اِئِه وأَد و يانٌ ِلكُلِّ شيِفيِه ِتب أَنَّ  ٍء و ذَكَر ٍء و

دصي ابِر اللَِّه الِْكتِد غَيِعن كانَ ِمن لَو و هانحبِفيِه فَقَالَ س ِتلَافلَا اخ هأَن ضاً وعب هضعب ق
لَوجدوا ِفيِه اخِتالفاً كَِثرياً و ِإنَّ الْقُرآنَ ظَاِهره أَِنيق و باِطنه عِميق لَا تفْنى عجاِئبه و لَا تنقَِضي 

  .ِئبه و لَا تكْشف الظُّلُمات ِإلَّا ِبِه غَرا

قاله لألشعث بن قيس و هو على منبر ) عليه السالم ( له    و من كالم-١٩
ء اعترضه األشعث فيه، فقال يا أمير  الكوفة يخطب، فمضى في بعض كالمه شي

  :، فخفض عليه السالم إليه بصره ثم قال  المؤمنين، هذه عليك ال لك
دا يم ناب اِفقناِئٍك مح ناب اِئكح ةُ اللَّاِعِننينلَع ةُ اللَِّه ونلَع كلَيا ِلي عِمم لَيا عم ِريك

لَامالِْإس ةً ورم الْكُفْر كرأَس اللَِّه لَقَد كَاِفٍر و  
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 اقس و فيِمِه السلَى قَولَّ عأً درِإنَّ ام و كبسلَا ح و الُكا ممهٍة ِمناِحدو ِمن اكا فَدى فَمرأُخ
 دعالْأَب هنأْملَا ي و بالْأَقْر هقُتمأَنْ ي ِريلَح فتالْح ِهمِإلَي.  

  .  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 باليمامة )عليه السالم ( و أما قوله 

سم للغادر عندهم غر فيه قومه و مكر م حىت أوقع م خالد و كان قومه بعد ذلك يسمونه عرف النار و هو ا
.  

و فيه ينفر من الغفلة و ينبه إلى ) عليه السالم ( له    و من كالم-٢٠
  :الفرار للّه 

 و متأَطَع و متِمعس و مِهلْتو و متِزعلَج كُمِمن اتم نم نايع ا قَدم متنايع قَد لَو كُمفَِإن
 قَد عاينوا و قَِريب ما يطْرح الِْحجاب و لَقَد بصرتم ِإنْ أَبصرتم و لَِكن محجوب عنكُم ما

أُسِمعتم ِإنْ سِمعتم و هِديتم ِإِن اهتديتم و ِبحق أَقُولُ لَكُم لَقَد جاهرتكُم الِْعبر و زِجرتم ِبما 
  يبلِّغُ عِن اللَِّه بعد رسِل السماِء ِإلَّا الْبشر ِفيِه مزدجر و ما 

  :و هي كلمة جامعة للعظة و الحكمة ) عليه السالم (   و من خطبة له -٢١
  فَِإنَّ الْغايةَ أَمامكُم و ِإنَّ وراَءكُم الساعةَ تحدوكُم تخفَّفُوا
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 كُمآِخر ِلكُمِبأَو ظَرتنا يمقُوا فَِإنلْحت.  
صلى ( أقول إن هذا الكالم لو وزن بعد كالم اهللا سبحانه و بعد كالم رسول اهللا : قال السيد الشريف  

  .ا و برز عليه سابقا بكل كالم ملال به راجح)اهللا عليه وآله 
 ختففوا تلحقوا فما مسع كالم أقل منه مسموعا و ال أكثر منه حمصوال و ما أبعد )عليه السالم ( فأما قوله 

  .غورها من كلمة و أنقع نطفتها من حكمة و قد نبهنا يف كتاب اخلصائص على عظم قدرها و شرف جوهرها 
ر الناكثين ببيعته و فيها حين بلغه خب) عليه السالم (   و من خطبة له -٢٢

  :يذم عملهم و يلزمهم دم عثمان و يتهددهم بالحرب 
  ذم الناكثين

 ِجعري طَاِنِه وِإلَى أَو روالْج ودعِلي هلَبج لَبجتاس و هبِحز رذَم طَانَ قَديِإنَّ الش أَلَا و
  .روا علَي منكَراً و لَا جعلُوا بيِني و بينهم نِصفاً الْباِطلُ ِإلَى ِنصاِبِه و اللَِّه ما أَنكَ

  دم عثمان
 مِفيِه فَِإنَّ لَه مِريكَهش تكُن فَلَِئن فَكُوهس مماً هد و كُوهرت مقّاً هونَ حطْلُبلَي مهِإن و

فَما التِبعةُ ِإلَّا ِعندهم و ِإنَّ أَعظَم حجِتِهم لَعلَى أَنفُِسِهم لَنِصيبهم ِمنه و لَِئن كَانوا ولُوه دوِني 
يرتِضعونَ أُماً قَد فَطَمت و يحيونَ ِبدعةً قَد أُِميتت يا خيبةَ الداِعي من دعا و ِإلَام أُِجيب و ِإني 

  .ْ م و ِعلِْمِه ِفيِهملَراٍض ِبحجِة اللَِّه علَيِه
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  التهديد بالحرب
 ِمن و قاِصراً ِللْحن اِطِل والْب اِفياً ِمنكَفَى ِبِه ش ِف ويالس دح مهتطَيا أَعوِب فَِإنْ أَبجالْع

 ِب ورِبالْح ددا أُهم و تكُن ولُ لَقَدبالْه مهِبلَتِللِْجلَاِد ه ِبرأَنْ أَص اِن وِللطِّع زرأَنْ أَب ِإلَي مثُهعب
  .لَا أُرهب ِبالضرِب و ِإني لَعلَى يِقٍني ِمن ربي و غَيِر شبهٍة ِمن ِديِني 

و تشتمل على تهذيب الفقراء بالزهد ) عليه السالم (  من خطبة له   و-٢٣
  :و تأديب األغنياء بالشفقة 

  تهذيب الفقراء
 ا قُِسمفٍْس ِبمطَِر ِإلَى كُلِّ ناِت الْمِض كَقَطَراِء ِإلَى الْأَرمالس ِزلُ ِمنني رفَِإنَّ الْأَم دعا بأَم

ن ٍة أَوادِزي ا ِمنلَه لَه نكُونفٍْس فَلَا تن اٍل أَوم ٍل أَوةً ِفي أَهِلأَِخيِه غَِفري كُمدأَى أَحاٍن فَِإنْ رقْص
ِفتنةً فَِإنَّ الْمرَء الْمسِلم ما لَم يغش دناَءةً تظْهر فَيخشع لَها ِإذَا ذُِكرت و يغرى ِبها ِلئَام الناِس 

الْفَاِلِج الْياِسِر الَِّذي ينتِظر أَولَ فَوزٍة ِمن ِقداِحِه توِجب لَه الْمغنم و يرفَع ِبها عنه الْمغرم كَانَ كَ
اِعي اللَِّه فَما ُء ِمن الِْخيانِة ينتِظر ِمن اللَِّه ِإحدى الْحسنييِن ِإما د و كَذَِلك الْمرُء الْمسِلم الْبِري

 الَ وِإنَّ الْم و هبسح و هِدين هعم اٍل وم ٍل وذُو أَه واللَِّه فَِإذَا ه قا ِرزِإم و لَه رياللَِّه خ دِعن
ا اللَّهمهعمجي قَد ِة وثُ الْآِخررح اِلحلَ الصمالْع ا وينثُ الدرح ِننيوا الْبذَراٍم فَاحالَى ِلأَقْوعت 

كُمذَّرا حاللَِّه م ِمن  
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اٍء وِر ِريلُوا ِفي غَيماع ِذيٍر وعِبت تسةً لَييشخ هوشاخ فِْسِه ون ِر ِمنيلْ ِلغمعي نم هٍة فَِإنعملَا س 
  .اللَِّه يِكلْه اللَّه ِلمن عِملَ لَه نسأَلُ اللَّه مناِزلَ الشهداِء و معايشةَ السعداِء و مرافَقَةَ الْأَنِبياِء 

  تأديب األغنياء
 و ِإنْ كَانَ ذَا ماٍل عن ِعترِتِه و ِدفَاِعِهم عنه ِبأَيِديِهم و أَيها الناس ِإنه لَا يستغِني الرجلُ

أَلِْسنِتِهم و هم أَعظَم الناِس حيطَةً ِمن وراِئِه و أَلَمهم ِلشعِثِه و أَعطَفُهم علَيِه ِعند ناِزلٍَة ِإذَا 
ِق يدانُ الصِلس ِبِه و لَتزن هرغَي ِرثُهاِل يالْم ِمن لَه رياِس خِء ِفي النرِللْم اللَّه لُهعج.  

أَلَا لَا يعِدلَن أَحدكُم عِن الْقَرابِة يرى ِبها الْخصاصةَ أَنْ يسدها ِبالَِّذي لَا يِزيده   :و منها
ِإنْ أَه هقُصنلَا ي و كَهسِإنْ أَم دي مهنع هِمن ضقْبا تمِتِه فَِإنِشريع نع هدي قِْبضي نم و لَكَه

  .واِحدةٌ و تقْبض ِمنهم عنه أَيٍد كَِثريةٌ و من تِلن حاِشيته يستِدم ِمن قَوِمِه الْمودةَ 
ة و الكثرة من قوهلم للجمع الكثري اجلم الغفري و اجلماء أقول الغفرية هاهنا الزياد:  قال السيد الشريف 

و ما أحسن . ء يقال أكلت عفوة الطعام أي خياره الغفري و يروى عفوة من أهل أو مال و العفوة اخليار من الشي
  إىل متام الكالم فإن املمسك خريه عن...  بقوله و من يقبض يده عن عشريته)عليه السالم ( املعىن الذي أراده 
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عشريته إمنا ميسك نفع يد واحدة فإذا احتاج إىل نصرم و اضطر إىل مرافدم قعدوا عن نصره و 

  .تثاقلوا عن صوته فمنع ترافد األيدي الكثرية و تناهض األقدام اجلمة 
له، فيها تسويغ  و هي كلمة جامعة) عليه السالم ( له    و من خطبة- ٢٤

  :قتال المخالف، و الدعوة إلى طاعة اللّه، و الترقي فيها لضمان الفوز 
و لَعمِري ما علَي ِمن ِقتاِل من خالَف الْحق و خابطَ الْغي ِمن ِإدهاٍن و لَا ِإيهاٍن فَاتقُوا 

لَّه ِعباد اللَِّه و ِفروا ِإلَى اللَِّه ِمن اللَِّه و امضوا ِفي الَِّذي نهجه لَكُم و قُوموا ِبما عصبه ِبكُم ال
  .فَعِلي ضاِمن ِلفَلِْجكُم آِجلًا ِإنْ لَم تمنحوه عاِجلًا 

خبار باستيالء و قد تواترت عليه األ) عليه السالم ( له    و من خطبة-٢٥
أصحاب معاوية على البالد و قدم عليه عاماله على اليمن و هما عبيد الله بن 

عليه السالم ( عباس و سعيد بن نمران لما غلب عليهما بسر بن أبي أرطاة فقام 
  :على المنبر ضجرا بتثاقل أصحابه عن الجهاد و مخالفتهم له في الرأي فقال ) 

   أَقِْبضها و أَبسطُها ِإنْ لَم تكُوِني ِإلَّا أَنِت تهب أَعاِصريِك فَقَبحِك اللَّهما ِهي ِإلَّا الْكُوفَةُ
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  :و تمثَّلَ ِبقَوِل الشاِعِر 
  علَى وضٍر ِمن ذَا الِْإناِء قَِليِل* لْخيِر يا عمرو ِإنِني لَعمر أَِبيك ا

   :)عليه السالم ( ثُم قَالَ 
 كُمالُونَ ِمنديس ملَاِء الْقَوؤأَنَّ ه اللَِّه لَأَظُن ي وِإن و نمالْي راً قَِد اطَّلَعسب ِبئْتأُن

م و تفَرِقكُم عن حقِّكُم و ِبمعِصيِتكُم ِإمامكُم ِفي الْحق و طَاعِتِهم ِباجِتماِعِهم علَى باِطِلِه
 و ِفي ِبلَاِدِهم لَاِحِهمِبص و ِتكُمانِخي و اِحِبِهمةَ ِإلَى صانالْأَم اِئِهمِبأَد اِطِل وِفي الْب مهامِإم

حدكُم علَى قَعٍب لَخِشيت أَنْ يذْهب ِبِعلَاقَِتِه اللَّهم ِإني قَد مِللْتهم و فَساِدكُم فَلَِو ائْتمنت أَ
 مهِمثْ قُلُوب مي اللَّهاً ِمنرِبي ش مِدلْهأَب و مهراً ِمنيخ ِدلِْني ِبِهموِني فَأَبِئمس و مهتِئمس لُّوِني وم

  .ِملْح ِفي الْماِء أَما و اللَِّه لَوِددت أَنَّ ِلي ِبكُم أَلْف فَاِرٍس ِمن بِني ِفراِس بِن غَنٍم كَما يماثُ الْ
مهِمن اكأَت توعد لَو اِلكنِميِم *هِة الْحِميِمثْلُ أَر اِرسفَو   

  . ِمن الِْمنبِر )عليه السالم ( ثُم نزلَ 
 أقول األرمية مجع رمي و هو السحاب و احلميم هاهنا وقت الصيف و إمنا خص  :لشريف قال السيد ا

الشاعر سحاب الصيف بالذكر ألنه أشد جفوال و أسرع خفوفا ألنه ال ماء فيه و إمنا يكون السحاب ثقيل السري 
 بالسرعة إذا دعوا و اإلغاثة المتالئه باملاء و ذلك ال يكون يف األكثر إال زمان الشتاء و إمنا أراد الشاعر وصفهم

  "...هنالك لو دعوت أتاك منهم: " إذا استغيثوا و الدليل على ذلك قوله 
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ة ثم و فيها يصف العرب قبل البعث) عليه السالم ( له    و من خطبة-٢٦
  :يصف حاله قبل البيعة له 

  العرب قبل البعثة
 نِذيراً ِللْعالَِمني و أَِميناً علَى التنِزيِل و أَنتم معشر )صلى اهللا عليه وآله ( ِإنَّ اللَّه بعثَ محمداً 

شٍة خارِحج نيونَ بِنيخاٍر مد رِفي ش ِديٍن و رلَى شِب عرالْع و ونَ الْكَِدربرشت ماٍت صيح ٍن و
 ِبكُم الْآثَام ةٌ ووبصنم ِفيكُم امنالْأَص كُمامحونَ أَرقْطَعت و اَءكُمِفكُونَ ِدمست و ِشبأْكُلُونَ الْجت

  .معصوبةٌ 

  و منها صفته قبل البيعة له
 ِعنيِلي م سفَِإذَا لَي تظَرلَى فَنع تيأَغْض ِت ووِن الْمع ِبِهم تِننِتي فَضيلُ بِإلَّا أَه

  الْقَذَى و شِربت علَى الشجا و صبرت علَى أَخِذ الْكَظَِم و علَى أَمر ِمن طَعِم الْعلْقَِم 
يعِة ثَمناً فَلَا ظَِفرت يد الْباِئِع و خِزيت و لَم يباِيع حتى شرطَ أَنْ يؤِتيه علَى الْب  :و منها

 ا واهنلَا سع ا ولَظَاه بش ا فَقَدهتدا عوا لَهأَِعد ا وهتبِب أُهرذُوا ِللْحاِع فَختبةُ الْمانأَم
   .استشِعروا الصبر فَِإنه أَدعى ِإلَى النصِر
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و قد قالها يستنهض بها الناس حين ) عليه السالم ( له    و من خطبة- ٢٧
و فيها يذكر فضل الجهاد، و . ورد خبر غزو األنبار بجيش معاوية فلم ينهضوا

  :حرب، و يلقي عليهم التبعة لعدم طاعته يستنهض الناس، و يذكر علمه بال
  فضل الجهاد

أَما بعد فَِإنَّ الِْجهاد باب ِمن أَبواِب الْجنِة فَتحه اللَّه ِلخاصِة أَوِلياِئِه و هو ِلباس التقْوى 
 كَهرت نِثيقَةُ فَمالْو هتنج ةُ وِصيناللَِّه الْح عِدر و لَاُء والْب ِملَهش الذُّلِّ و بثَو اللَّه هسأَلْب هنةً عغْبر

 ِسيم اِد وِييِع الِْجهضِبت هِمن قأُِديلَ الْح اِب وهلَى قَلِْبِه ِبالِْإسع ِربض اَءِة والْقَم اِر وغثَ ِبالصيد
 فصالن ِنعم و فسالْخ.  

  اساستنهاض الن
 لَكُم قُلْت لَاناً وِإع اً وِسر اراً وهن لًا وِم لَيلَاِء الْقَوؤاِل هِإلَى ِقت كُمتوعد ي قَدِإن أَلَا و

و ماكَلْتوِإلَّا ذَلُّوا فَت اِرِهمقِْر دقَطُّ ِفي ع مقَو ا غُِزياللَِّه مفَو وكُمزغلَ أَنْ يقَب موهاغْز ماذَلْتخت 
قَد وردت خيلُه ] و[حتى شنت علَيكُم الْغارات و مِلكَت علَيكُم الْأَوطَانُ و هذَا أَخو غَاِمٍد 

ب لَقَد ا واِلِحهسم نع لَكُميالَ خأَز و كِْريانَ الْبسح نانَ بسلَ حقَت قَد و اربِني أَنَّ الْأَنلَغ
  الرجلَ ِمنهم كَانَ يدخلُ علَى الْمرأَِة الْمسِلمِة و الْأُخرى الْمعاِهدِة فَينتِزع ِحجلَها و قُلُبها
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دها و رعثَها ما تمتِنع ِمنه ِإلَّا ِباِلاسِترجاِع و اِلاسِترحاِم ثُم انصرفُوا واِفِرين ما نالَ رجلًا و قَلَاِئ
ا كَانَ ِبِه مفاً مذَا أَسِد هعب ِمن اتِلماً مسأً مرأَنَّ ام فَلَو مد ملَه لَا أُِريق و كَلْم مهلْ ِمنلُوماً ب

كَانَ ِبِه ِعنِدي جِديراً فَيا عجباً عجباً و اللَِّه يِميت الْقَلْب و يجِلب الْهم ِمن اجِتماِع هؤلَاِء 
 يغار الْقَوِم علَى باِطِلِهم و تفَرِقكُم عن حقِّكُم فَقُبحاً لَكُم و ترحاً ِحني ِصرتم غَرضاً يرمى

علَيكُم و لَا تِغريونَ و تغزونَ و لَا تغزونَ و يعصى اللَّه و ترضونَ فَِإذَا أَمرتكُم ِبالسيِر ِإلَيِهم ِفي 
ِإذَا أَم و را الْحنع خبسا يِهلْنِظ أَمةُ الْقَيارمِذِه حه مقُلْت راِم الْحاِء أَيتِفي الش ِهمِر ِإلَييِبالس كُمتر

 رالْح ِمن متفَِإذَا كُن الْقُر و رالْح اراً ِمنذَا ِفركُلُّ ه درا الْبنع ِلخسنا يِهلْنأَم ةُ الْقُراربِذِه صه مقُلْت
الس اللَِّه ِمن و متونَ فَأَنِفرت الْقُر و ِف أَفَري.  

  البرم بالناس
 ي لَمأَن تِدداِل لَواِت الِْحجبقُولُ رع الْأَطْفَاِل و لُومالَ حلَا ِرج اِل وجالر اهبا أَشي

د ملَأْتم قَلِْبي قَيحاً أَركُم و لَم أَعِرفْكُم معِرفَةً و اللَِّه جرت ندماً و أَعقَبت سدماً قَاتلَكُم اللَّه لَقَ
 اِن ويأِْيي ِبالِْعصر لَيع متدأَفْس فَاساً واِم أَنمهالت بغوِني نمتعرج ظاً وِري غَيدص متنحش و

  الِْخذْلَاِن حتى لَقَد قَالَت قُريش ِإنَّ ابن أَِبي
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 اساً وا ِمرلَه دأَش مهِمن دلْ أَحه و موهِب ِللَِّه أَبرِبالْح لَه لَا ِعلْم لَِكن و اعجلٌ شجطَاِلٍب ر
م ا وِفيه تضهن ي لَقَدقَاماً ِمنا مِفيه مأَقْد نيتلَى السع فْتذَر ا ذَا قَدا أَنه و ِرينالِْعش تلَغا ب

 طَاعلَا ي نِلم أْيلَا ر لَِكن و.  

و هو فصل من الخطبة التي أولها ) عليه السالم ( له    و من خطبة- ٢٨
  :و فيه أحد عشر تنبيها " الحمد للّه غير مقنوط من رحمته"

 الدنيا أَدبرت و آذَنت ِبوداٍع و ِإنَّ الْآِخرةَ قَد أَقْبلَت و أَشرفَت ِباطِّلَاٍع أَلَا أَما بعد فَِإنَّ
و ِإنَّ الْيوم الِْمضمار و غَداً السباق و السبقَةُ الْجنةُ و الْغايةُ النار أَ فَلَا تاِئب ِمن خِطيئَِتِه قَبلَ 

اِم مِملَ ِفي أَيع نلٌ فَماِئِه أَجرو ٍل ِمناِم أَمِفي أَي كُمِإن ِسِه أَلَا وؤِم بولَ يفِْسِه قَباِملٌ ِلنِتِه أَ لَا عِني
ياِم أَمِلِه قَبلَ حضوِر أَمِلِه قَبلَ حضوِر أَجِلِه فَقَد نفَعه عملُه و لَم يضرره أَجلُه و من قَصر ِفي أَ

 ي لَمِإن ِة أَلَا وبهلُونَ ِفي الرمعا تِة كَمغْبلُوا ِفي الرمأَلَا فَاع لُهأَج هرض و لُهمع ِسرخ ِلِه فَقَدأَج
ِإن ا أَلَا وهاِربه اماِر نلَا كَالن ا وهطَاِلب امِة ننكَالْج لَا أَر نم اِطلُ والْب هرضي قالْح هفَعنلَا ي نم ه

 اِد ولَى الزع مِللْتد ِن وِبالظَّع متأُِمر قَد كُمِإن ى أَلَا ودلَالُ ِإلَى الرِبِه الض رجى يدِبِه الْه ِقيمتسي
افا أَخم فوِإنَّ أَخ  
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 كُمفُسونَ ِبِه أَنزرحا تا مينالد ا ِمنينوا ِفي الددوزِل فَتطُولُ الْأَم ى ووالْه اعباِن اتتاثْن كُملَيع
  .غَداً 

و أقول إنه لو كان كالم يأخذ باألعناق إىل الزهد يف الدنيا و يضطر : ه قال السيد الشريف رضي اهللا عن
إىل عمل اآلخرة لكان هذا الكالم و كفى به قاطعا لعالئق اآلمال و قادحا زناد االتعاظ و االزدجار و من أعجبه 

ر فإن فيه مع فخامة اللفظ و  أال و إن اليوم املضمار و غدا السباق و السبقة اجلنة و الغاية النا)عليه السالم ( قوله 
 و السبقة اجلنة )عليه السالم ( عظم قدر املعىن و صادق التمثيل و واقع التشبيه سرا عجيبا و معىن لطيفا و هو قوله 

و الغاية النار فخالف بني اللفظني الختالف املعنيني و مل يقل السبقة النار كما قال السبقة اجلنة ألن االستباق إمنا 
أمر حمبوب و غرض مطلوب و هذه صفة اجلنة و ليس هذا املعىن موجودا يف النار نعوذ باهللا منها فلم يكون إىل 

جيز أن يقول و السبقة النار بل قال و الغاية النار ألن الغاية قد ينتهي إليها من ال يسره االنتهاء إليها و من يسره 
كاملصري و املآل قال اهللا تعاىل قُلْ تمتعوا فَِإنَّ ذلك فصلح أن يعرب ا عن األمرين معا فهي يف هذا املوضع 

مِصريكُم ِإلَى الناِر و ال جيوز يف هذا املوضع أن يقال سبقتكم بسكون الباء إىل النار فتأمل ذلك فباطنه عجيب و 
و السبقة اجلنة  و يف بعض النسخ و قد جاء يف رواية أخرى )عليه السالم ( غوره بعيد لطيف و كذلك أكثر كالمه 

بضم السني و السبقة عندهم اسم ملا جيعل للسابق إذا سبق من مال أو عرض و املعنيان متقاربان ألن ذلك ال 
  .يكون جزاء على فعل األمر املذموم و إمنا يكون جزاء على فعل األمر احملمود 

بعد غارة الضحاك بن قيس صاحب ) عليه السالم ( له    و من خطبة-٢٩
ة على الحاج بعد قصة الحكمين و فيها يستنهض أصحابه لما حدث في معاوي

  :األطراف 
 لُكُمِفع و لَابالص موِهي الصي كُمكَلَام مهاؤوِلفَةُ أَهتخالْم مهاندةُ أَبِمعتجالْم اسا النهأَي

  يطِْمع ِفيكُم الْأَعداَء تقُولُونَ

http://www.islam4u.com


  )٧٣(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  :ج البالغة 

ِفي الْمجاِلِس كَيت و كَيت فَِإذَا جاَء الِْقتالُ قُلْتم ِحيِدي حياِد ما عزت دعوةُ من دعاكُم و لَا 
لُ ِبأَضاِليلَ و سأَلْتموِني التطِْويلَ ِدفَاع ِذي الديِن الْمطُوِل لَا استراح قَلْب من قَاساكُم أَعاِلي

يمنع الضيم الذَِّليلُ و لَا يدرك الْحق ِإلَّا ِبالِْجد أَي داٍر بعد داِركُم تمنعونَ و مع أَي ِإماٍم بعِدي 
و وررغقَاِتلُونَ الْمى تمر نم ِب ويِم الْأَخهاللَِّه ِبالس و فَاز فَقَد ِبكُم فَاز نم و وهمترغَر ناللَِّه م 

ِبكُم فَقَد رمى ِبأَفْوق ناِصٍل أَصبحت و اللَِّه لَا أُصدق قَولَكُم و لَا أَطْمع ِفي نصِركُم و لَا 
كُم ما بالُكُم ما دواؤكُم ما ِطبكُم الْقَوم ِرجالٌ أَمثَالُكُم أَ قَولًا ِبغيِر ِعلٍْم و غَفْلةً أُوِعد الْعدو ِب

 قِر حعاً ِفي غَيطَم ٍع ورِر وغَي ِمن.  

في معنى قتل عثمان و هو حكم له ) عليه السالم ( له    و من كالم-٣٠
  :لناس بما فعلوا و براءة له من دمه على عثمان و عليه و على ا

لَو أَمرت ِبِه لَكُنت قَاِتلًا أَو نهيت عنه لَكُنت ناِصراً غَير أَنَّ من نصره لَا يستِطيع أَنْ 
 هرصقُولَ نأَنْ ي ِطيعتسلَا ي ذَلَهخ نم و هِمن ريا خأَن نم ذَلَهقُولَ خا يأَن ي وِمن ريخ وه نم

 أِْثِر وتسِفي الْم اِقعو كْمِللَِّه ح و عزالْج مأْتفَأَس متِزعج ةَ واَء الْأَثَرفَأَس أْثَرتاس هرأَم لَكُم اِمعج
   .الْجاِزِع
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لما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير ) عليه السالم (   و من كالم له -٣١
  :يستفيئه إلى طاعته قبل حرب الجمل 

 هو لَا تلْقَين طَلْحةَ فَِإنك ِإنْ تلْقَه تِجده كَالثَّوِر عاِقصاً قَرنه يركَب الصعب و يقُولُ
 اِز وِني ِبالِْحجفْترع اِلكخ ناب قُولُ لَكي ِريكَةً فَقُلْ لَهع نأَلْي هفَِإن ريبالز لَِكِن الْق الذَّلُولُ و

  .أَنكَرتِني ِبالِْعراِق فَما عدا ِمما بدا 
  ".فما عدا مما بدا "أعين، ه الكلمة معت منه هذ أول من س)عليه السالم ( و هو :  قال السيد الشريف 

و فيها يصف زمانه بالجور، و يقسم ) عليه السالم ( له    و من خطبة-٣٢
   :الناس فيه خمسة أصناف، ثم يزهد في الدنيا

  معنى جور الزمان
ِفيِه الْم دعوٍد يٍن كَنمز وٍد ونٍر عها ِفي دنحبأَص ا قَدِإن اسا النهأَي اددزي ِسيئاً وم ِسنح

  .الظَّاِلم ِفيِه عتواً لَا ننتِفع ِبما عِلمنا و لَا نسأَلُ عما جِهلْنا و لَا نتخوف قَاِرعةً حتى تحلَّ ِبنا 

  أصناف المسيئين
لْفَساد ِفي الْأَرِض ِإلَّا مهانةُ نفِْسِه و و الناس علَى أَربعِة أَصناٍف ِمنهم من لَا يمنعه ا

ِلتصالْم مهِمن فِْرِه وو ِضيضن ِه ودكَلَالَةُ ح  
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لْمجِلب ِبخيِلِه و رِجِلِه قَد أَشرطَ نفْسه و أَوبق ِدينه ِلحطَاٍم ينتِهزه أَو ِلسيِفِه و الْمعِلن ِبشرِه و ا
ِمقْنٍب يقُوده أَو ِمنبٍر يفْرعه و لَِبئْس الْمتجر أَنْ ترى الدنيا ِلنفِْسك ثَمناً و ِمما لَك ِعند اللَِّه 

نهم من يطْلُب الدنيا ِبعمِل الْآِخرِة و لَا يطْلُب الْآِخرةَ ِبعمِل الدنيا قَد طَامن ِمن ِعوضاً و ِم
شخِصِه و قَارب ِمن خطِْوِه و شمر ِمن ثَوِبِه و زخرف ِمن نفِْسِه ِللْأَمانِة و اتخذَ ِستر اللَِّه 

لَى الْمعِصيِة و ِمنهم من أَبعده عن طَلَِب الْملِْك ضئُولَةُ نفِْسِه و انِقطَاع سبِبِه فَقَصرته ذَِريعةً ِإ
اٍح ورِفي م ذَِلك ِمن سلَي ِة وادهِل الزاِس أَهِبِلب نيزت ِة واعِم الْقَنلَّى ِباسحاِلِه فَتلَى حالُ عالْح 

  .لَا مغدى 

  الراغبون في اللّه
 نيب مِر فَهشحالْم فوخ مهوعمد اقأَر ِجِع ورالْم ِذكْر مهارصأَب الٌ غَضِرج ِقيب و

تهم شِريٍد ناد و خاِئٍف مقْموٍع و ساِكٍت مكْعوٍم و داٍع مخِلٍص و ثَكْلَانَ موجٍع قَد أَخملَ
التِقيةُ و شِملَتهم الذِّلَّةُ فَهم ِفي بحٍر أُجاٍج أَفْواههم ضاِمزةٌ و قُلُوبهم قَِرحةٌ قَد وعظُوا حتى 

   .ملُّوا و قُِهروا حتى ذَلُّوا و قُِتلُوا حتى قَلُّوا
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  التزهيد في الدنيا
فَلْتكُِن الدنيا ِفي أَعيِنكُم أَصغر ِمن حثَالَِة الْقَرِظ و قُراضِة الْجلَِم و اتِعظُوا ِبمن كَانَ 

ضوها ذَِميمةً فَِإنها قَد رفَضت من كَانَ أَشغف ِبها قَبلَكُم قَبلَ أَنْ يتِعظَ ِبكُم من بعدكُم و ارفُ
 كُمِمن.  

أقول و هذه اخلطبة رمبا نسبها من ال علم له إىل معاوية و هي من كالم :  قال الشريف رضي اهللا عنه 
 و قد دل  ،من األجاج و أين العذب  ،و أين الذهب من الرغام،  الذي ال يشك فيه )عليه السالم ( أمري املؤمنني 

فإنه ذكر هذه اخلطبة يف كتاب البيان و ، و نقده الناقد البصري عمرو بن حبر اجلاحظ ، على ذلك الدليل اخلريت 
و هذا الكالم بكالم ، مث تكلم من بعدها بكالم يف معناها مجلته أنه قال ، و ذكر من نسبها إىل معاوية ، التبيني 

و مبذهبه يف تصنيف الناس و يف اإلخبار عما هم عليه من القهر و اإلذالل و من التقية و ،  أشبه )عليه السالم ( علي 
  .و مىت وجدنا معاوية يف حال من األحوال يسلك يف كالمه مسلك الزهاد و مذاهب العباد : قال ، اخلوف أليق 
عند خروجه لقتال أهل البصرة، و ) عليه السالم ( له    و من خطبة-٣٣

  :بعث الرسل، ثم يذكر فضله و يذم الخارجين فيها حكمة م
 ِمِننيؤلَى أَِمِري الْمع لْتخاِس دبع ناللَِّه ب دبعليه السالم ( قَالَ ع( ِصفخي وه ِبِذي قَاٍر و 
 و اللَِّه لَِهي أَحب ِإلَي ِمن  )عليه السالم( نعلَه فَقَالَ ِلي ما ِقيمةُ هذَا النعِل فَقُلْت لَا ِقيمةَ لَها فَقَالَ 

   :ِإمرِتكُم ِإلَّا أَنْ أُِقيم حقّاً أَو أَدفَع باِطلًا ثُم خرج فَخطَب الناس فَقَالَ
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   النبيحكمة بعثة
 و لَيس أَحد ِمن الْعرِب يقْرأُ ِكتاباً و لَا يدِعي نبوةً )صلى اهللا عليه وآله ( ِإنَّ اللَّه بعثَ محمداً 

أَناطْم و مهاتقَن تقَامتفَاس مهاتجنم مهلَّغب و مهلَّتحم مأَهوى بتح اسالن اقفَس مهفَاتص ت.  

  فضل علي
أَما و اللَِّه ِإنْ كُنت لَِفي ساقَِتها حتى تولَّت ِبحذَاِفِريها ما عجزت و لَا جبنت و ِإنَّ 

  .مِسِريي هذَا ِلِمثِْلها فَلَأَنقُبن الْباِطلَ حتى يخرج الْحق ِمن جنِبِه 

  هتوبيخ الخارجين علي
ما ِلي و ِلقُريٍش و اللَِّه لَقَد قَاتلْتهم كَاِفِرين و لَأُقَاِتلَنهم مفْتوِنني و ِإني لَصاِحبهم ِبالْأَمِس 

 ِهملَيا عنارتاخ ِإلَّا أَنَّ اللَّه شيا قُرِمن ِقمنا تاللَِّه م و موالْي مهاِحبا صا أَنا كَمِزنيِفي ح ماهلْنخفَأَد
  :فَكَانوا كَما قَالَ الْأَولُ 

  و أَكْلَك ِبالزبِد الْمقَشرةَ الْبجرا* أَدمت لَعمِري شربك الْمحض صاِبحاً 
 كُنت لَم لَاَء والْع اكنبهو نحن و * درالْج لَكوا حطْنح اً وِلياعرمالس و  
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في استنفار الناس إلى أهل الشام ) عليه السالم ( له    و من خطبة- ٣٤
و فيها يتأفف بالناس، و ينصح لهم بطريق  ، بعد فراغه من أمر الخوارج

  :السداد 
ف لَكُم لَقَد سِئمت ِعتابكُم أَ رِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن الْآِخرِة ِعوضاً و ِبالذُّلِّ ِمن الِْعز أُ

 ِمن ٍة ورِت ِفي غَموالْم ِمن كُمكَأَن كُمنيأَع تارد كُموداِد عِإلَى ِجه كُمتوعلَفاً ِإذَا دخ
ِل ِفي سكْرٍة يرتج علَيكُم حواِري فَتعمهونَ و كَأَنَّ قُلُوبكُم مأْلُوسةٌ فَأَنتم لَا تعِقلُونَ ما الذُّهو

أَنتم ِإلَّا أَنتم ِلي ِبِثقٍَة سِجيس اللَّياِلي و ما أَنتم ِبركٍْن يمالُ ِبكُم و لَا زواِفر ِعز يفْتقَر ِإلَيكُم ما 
كَِإِبٍل ضلَّ رعاتها فَكُلَّما جِمعت ِمن جاِنٍب انتشرت ِمن آخر لَِبئْس لَعمر اللَِّه سعر ناِر 

و كُمنع امنونَ لَا يِعضتمفَلَا ت افُكُمأَطْر قَصتنت ونَ وِكيدلَا ت ونَ وكَادت متِب أَنرِفي الْح متأَن 
 رحتاس غَى والْو ِمسح أَنْ لَو ِبكُم ي لَأَظُناللَِّه ِإن ماي اِذلُونَ وختاللَِّه الْم و ونَ غُِلباهغَفْلٍَة س

ن عدوه ِمن نفِْسِه الْموت قَِد انفَرجتم عِن ابِن أَِبي طَاِلٍب انِفراج الرأِْس و اللَِّه ِإنَّ امرأً يمكِّ
يعرق لَحمه و يهِشم عظْمه و يفِْري ِجلْده لَعِظيم عجزه ضِعيف ما ضمت علَيِه جواِنح صدِرِه 

رشِبالْم برض ذَِلك ِطيونَ أَنْ أُعاللَِّه دا فَوا أَنفَأَم ِإنْ ِشئْت ذَاك فَكُن تأَناشفَر هِمن ِطريِة تِفي  
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  .الْهاِم و تِطيح السواِعد و الْأَقْدام و يفْعلُ اللَّه بعد ذَِلك ما يشاُء 

  طريق السداد
اسا النهأَي ِفريوت و ةُ لَكُمِصيحفَالن لَيع قُّكُما حفَأَم قح لَيع لَكُم قّاً وح كُملَيِإنَّ ِلي ع 

فَيِئكُم علَيكُم و تعِليمكُم كَيلَا تجهلُوا و تأِْديبكُم كَيما تعلَموا و أَما حقِّي علَيكُم فَالْوفَاُء 
  .بيعِة و النِصيحةُ ِفي الْمشهِد و الْمِغيِب و الِْإجابةُ ِحني أَدعوكُم و الطَّاعةُ ِحني آمركُم ِبالْ

بعد التحكيم و ما بلغه من أمر ) عليه السالم ( له    و من خطبة-٣٥
  :الحكمين و فيها حمد اللّه على بالئه، ثم بيان سبب البلوى 

  ءالحمد على البال
 ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش ِليِل وِث الْجدالْح طِْب الْفَاِدِح وِبالْخ رهى الدِإنْ أَت ِللَِّه و دمالْح

 ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م و هرغَي ِإلَه هعم سلَي لَه ِريكصلى اهللا عليه وآله ( لَا ش( .  

  وىسبب البل
 ةَ وامدالن ِقبعت ةَ ورسوِرثُ الْحِب ترجاِلِم الْمِفيِق الْعاِصِح الشةَ النِصيعفَِإنَّ م دعا بأَم

  قَد كُنت أَمرتكُم ِفي هِذِه الْحكُومِة أَمِري

http://www.islam4u.com


  )٨٠(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... : ج البالغة 

 فَاِة والْج اِلِفنيخاَء الْمِإب لَيع متيفَأَب رِلقَِصٍري أَم طَاعكَانَ ي أِْيي لَوونَ رزخم لَكُم لْتخن و
ِه فَكُنت أَنا و ِإياكُم كَما قَالَ الْمناِبِذين الْعصاِة حتى ارتاب الناِصح ِبنصِحِه و ضن الزند ِبقَدِح

  :أَخو هواِزنَ 
   فَلَم تستِبينوا النصح ِإلَّا ضحى الْغِد *أَمرتكُم أَمِري ِبمنعرِج اللِّوى

  :في تخويف أهل النهروان ) عليه السالم (   و من خطبة له -٣٦
صرعى ِبأَثْناِء هذَا النهِر و ِبأَهضاِم هذَا الْغاِئِط علَى غَيِر بينٍة فَأَنا نِذير لَكُم أَنْ تصِبحوا 

 تكُن قَد و ارالِْمقْد لَكُمبتاح و ارالد ِبكُم تحطَو قَد كُمعِبٍني ملْطَاٍن ملَا س و كُمبر ِمن
أَبيتم علَي ِإباَء الْمناِبِذين حتى صرفْت رأِْيي ِإلَى هواكُم و أَنتم نهيتكُم عن هِذِه الْحكُومِة فَ

  .معاِشر أَِخفَّاُء الْهاِم سفَهاُء الْأَحلَاِم و لَم آِت لَا أَبا لَكُم بجراً و لَا أَردت لَكُم ضراً 

مجرى الخطبة و فيه يذكر يجري ) عليه السالم ( له    و من كالم- ٣٧
  :فضائله عليه السالم قاله بعد وقعة النهروان 

طَقْتن وا وعقَبت ِحني تطَلَّعت فَِشلُوا و ِر ِحنيِبالْأَم تفَقُم  

http://www.islam4u.com


  )٨١(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... : ج البالغة 

ت وا ِحنيعتقَفُوا ، عو وِر اللَِّه ِحنيِبن تيضم تاً ، ووص مهفَضأَخ تكُن و ، ملَاهأَع و
و لَا تِزيلُه ، كَالْجبِل لَا تحركُه الْقَواِصف ، و استبددت ِبِرهاِنها ، فَِطرت ِبِعناِنها ، فَوتاً 

 اِصفوالْع ،كُني لَم زمهم ٍد ِفيِلأَح  ، زمغم لَا ِلقَاِئٍل ِفي ذَ ، وى آختح ِزيزِدي عالذَِّليلُ ِعن
 لَه قالْح ، هِمن قذَ الْحى آختح ِعيفِدي ضِعن الْقَِوي و ، اَءهِن اللَِّه قَضا عِضينا ِللَِّه ، رنلَّمس و

 هراِن، أَمروِل اللَِّه أَ تسلَى رع صلى اهللا عليه وآله ( ي أَكِْذب(  ، قَهدص نلُ ما أَواللَِّه لَأَن فَلَا أَكُونُ ، و
و ِإذَا الِْميثَاق ِفي ، فَنظَرت ِفي أَمِري فَِإذَا طَاعِتي قَد سبقَت بيعِتي ، أَولَ من كَذَب علَيِه 

  .عنِقي ِلغيِري 

و فيها علة تسمية الشبهة شبهة ثم ) عليه السالم ( له    و من كالم- ٣٨
  :بيان حال الناس فيها 

 و ِقنيا الْيِفيه مهاؤاُء اللَِّه فَِضيِليا أَوفَأَم قالْح ِبهشا تهةً ِلأَنهبةُ شهبِت الشيما سمِإن و
ى ودالْه تمس مِليلُهد و ِمنجنا يى فَممالْع مِليلُهد لَالُ وا الضِفيه مهاؤعاُء اللَِّه فَددا أَعأَم 

 هبأَح نقَاَء مطَى الْبعلَا ي و افَهخ نِت موالْم.  

خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن ) عليه السالم ( له    و من خطبة-٣٩
  :لتمر، و فيها يبدي عذره، و يستنهض الناس لنصرتهبشير صاحب معاوية لعين ا

  مِنيت ِبمن لَا يِطيع ِإذَا أَمرت و لَا يِجيب ِإذَا دعوت لَا أَبا
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نصِركُم ربكُم أَ ما ِدين يجمعكُم و لَا حِميةَ تحِمشكُم أَقُوم ِفيكُم لَكُم ما تنتِظرونَ ِب
 ورالْأُم فكَشى تتراً حونَ ِلي أَمِطيعلَا ت لًا وونَ ِلي قَوعمسثاً فَلَا توغتم اِديكُمأُن ِرخاً وصتسم

اَءِة فَمساِقِب الْموع نع اِنكُموِر ِإخصِإلَى ن كُمتوعد امرم لَغُ ِبكُمبلَا ي و ثَار ِبكُم كردا ي
 ذَاِئبتم دينج كُمِمن ِإلَي جرخ ِر ثُمبِو الْأَدضثَاقُلَ النت مثَاقَلْتت و رِل الْأَسمةَ الْجرجرج مترجرفَج

كَأَن ِعيفونَ ضظُرني مه ِت ووساقُونَ ِإلَى الْمما ي.  
أي مضطرب من قوهلم تذاءبت الريح أي " متذائب "  )عليه السالم (  قوله  ،أقول:  قال السيد الشريف 

  .اضطرب هبوا و منه مسي الذئب ذئبا الضطراب مشيته 
ال حكم إال  "في الخوارج لما سمع قولهم ) عليه السالم (   و من كالم له - ٤٠

  :"  لله
كَِلمةُ حق يراد ِبها باِطلٌ نعم ِإنه لَا حكْم ِإلَّا ِللَِّه و لَِكن هؤلَاِء يقُولُونَ :  )عليه السالم ( قَالَ 

ي ِإمرِتِه الْمؤِمن و يستمِتع ِفيها لَا ِإمرةَ ِإلَّا ِللَِّه و ِإنه لَا بد ِللناِس ِمن أَِمٍري بر أَو فَاِجٍر يعملُ ِف
ِبِه الْفَي عمجي لَ وا الْأَجِفيه لِّغُ اللَّهبي و ذُ ِبِه  الْكَاِفرخؤي لُ وبِبِه الس نأْمت و ودلُ ِبِه الْعقَاتي ُء و

ي و رب ِريحتسى يتح الْقَِوي ِعيِف ِمنفَاِجٍرِللض ِمن احرتس.   
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 هى أَنرٍة أُخايِفي ِرو قَالَ )عليه السالم ( و مهِكيمحت ِمعا سلَم :  

 ِفيكُم ِظرتاللَِّه أَن كْمح.  
  :و قَالَ 

 قَِطعنِإلَى أَنْ ت ِقيا الشِفيه عتمتةُ فَيةُ الْفَاِجررا الِْإمأَم و ِقيا التلُ ِفيهمعةُ فَيرةُ الْبرا الِْإمأَم
 هتِنيم ِركَهدت و هتدم.  

  :و فيها ينهى عن الغدر و يحذر منه ) عليه السالم (   و من خطبة له - ٤١
 فكَي ِلمع نم ِدرغا يم و هقَى ِمنةً أَونج لَملَا أَع ِق ودالص أَموفَاَء تِإنَّ الْو اسا النهأَي

يِه ِإلَى الْمرِجع و لَقَد أَصبحنا ِفي زماٍن قَِد اتخذَ أَكْثَر أَهِلِه الْغدر كَيساً و نسبهم أَهلُ الْجهِل ِف
حسِن الِْحيلَِة ما لَهم قَاتلَهم اللَّه قَد يرى الْحولُ الْقُلَّب وجه الِْحيلَِة و دونها ماِنع ِمن أَمِر اللَِّه 

  .جيةَ لَه ِفي الديِن و نهِيِه فَيدعها رأْي عيٍن بعد الْقُدرِة علَيها و ينتِهز فُرصتها من لَا حِر

و فيه يحذر من اتباع الهوى و طول ) عليه السالم ( له    و من كالم- ٤٢
  :األمل في الدنيا 

 اعبا اتِل فَأَمطُولُ الْأَم ى ووالْه اعباِن اتاثْن كُملَيع افا أَخم فوِإنَّ أَخ اسا النهأَي
   الْحق و أَما طُولُ الْأَمِلالْهوى فَيصد عِن
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 الِْإناِء اصطَبها فَينِسي الْآِخرةَ أَلَا و ِإنَّ الدنيا قَد ولَّت حذَّاَء فَلَم يبق ِمنها ِإلَّا صبابةٌ كَصبابِة
 وا ِمنكُونلَا ت ِة واِء الْآِخرنأَب وا ِمنونَ فَكُوننا بمهِلكُلٍّ ِمن و لَتأَقْب ةَ قَدِإنَّ الْآِخر ا أَلَا وهابص

لْيوم عملٌ و لَا ِحساب و غَداً ِحساب أَبناِء الدنيا فَِإنَّ كُلَّ ولٍَد سيلْحق ِبأَِبيِه يوم الِْقيامِة و ِإنَّ ا
  .و لَا عملَ 

  " .جذاء " و من الناس من يرويه ، " احلذاء السريعة " ، أقول :  قال الشريف 
و قد أشار عليه أصحابه باالستعداد ) عليه السالم ( له    و من كالم- ٤٣

ى معاوية و لم ينزل لحرب أهل الشام بعد إرساله جرير بن عبد الله البجلي إل
  :معاوية على بيعته 

ِإنَّ اسِتعداِدي ِلحرِب أَهِل الشاِم و جِرير ِعندهم ِإغْلَاق ِللشاِم و صرف ِلأَهِلِه عن خيٍر 
و عاِصياً و الرأْي ِعنِدي مع ِإنْ أَرادوه و لَِكن قَد وقَّت ِلجِريٍر وقْتاً لَا يِقيم بعده ِإلَّا مخدوعاً أَ

 و هرظَه تقَلَّب و هنيع ِر وذَا الْأَمه فأَن تبرض لَقَد و اددالِْإع لَكُم هلَا أَكْر وا وِوداِة فَأَرالْأَن
اَء ما جِبم الَ أَِو الْكُفْرِلي ِفيِه ِإلَّا الِْقت أَر فَلَم هطْنب دمِة )صلى اهللا عليه وآله ( حلَى الْأُمكَانَ ع قَد هِإن 

   .واٍل أَحدثَ أَحداثاً و أَوجد الناس مقَالًا فَقَالُوا ثُم نقَموا فَغيروا
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لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني ) عليه السالم ( له    و من كالم- ٤٤
، و كان قد ابتاع سبي بني ناجية من عامل أمير المؤمنين عليه  إلى معاوية

  :السالم و أعتقهم، فلما طالبه بالمال خاس به و هرب إلى الشام 
ِة وادلَ السلَ ِفعقَلَةَ فَعصم اللَّه حلَا قَب و هكَتى أَستح هاِدحم طَقا أَنِبيِد فَمالْع ارِفر فَر 

 هفُوراِلِه وا ِبمنظَرتان و هورسيا مذْنلَأَخ أَقَام لَو و هكَّتى بتح اِصفَهو قدص.  

و هو بعض خطبة طويلة خطبها يوم ) عليه السالم ( له    و من خطبة-٤٥
  :طر و فيها يحمد الله و يذم الدنيا الف

  حمد الله
الْحمد ِللَِّه غَير مقْنوٍط ِمن رحمِتِه و لَا مخلُو ِمن ِنعمِتِه و لَا مأْيوٍس ِمن مغِفرِتِه و لَا 

لَه فْقَدلَا ت ةٌ ومحر هِمن حربِتِه الَِّذي لَا تادِعب نكٍَف عنتسةٌ ممِنع .  

  ذم الدنيا
 ِجلَتع قَد اُء ورضةٌ خلْوح ِهي لَاُء وا الْجها ِمنِلهِلأَه اُء وا الْفَنلَه ِنيم ارا دينالد و

 و لَا تسأَلُوا ِفيها ِللطَّاِلِب و الْتبست ِبقَلِْب الناِظِر فَارتِحلُوا ِمنها ِبأَحسِن ما ِبحضرِتكُم ِمن الزاِد
   .فَوق الْكَفَاِف و لَا تطْلُبوا ِمنها أَكْثَر ِمن الْبلَاِغ
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 الشام و هو عند عزمه على المسير إلى) عليه السالم (   و من كالم له - ٤٦
  :دعاء دعا به ربه عند وضع رجله في الركاب 

اللَّهم ِإني أَعوذُ ِبك ِمن وعثَاِء السفَِر و كَآبِة الْمنقَلَِب و سوِء الْمنظَِر ِفي الْأَهِل و الْماِل 
ةُ ِفي الْأَهِل و لَا يجمعهما غَيرك ِلأَنَّ و الْولَِد اللَّهم أَنت الصاِحب ِفي السفَِر و أَنت الْخِليفَ

  .الْمستخلَف لَا يكُونُ مستصحباً و الْمستصحب لَا يكُونُ مستخلَفاً 
 و قد )صلى اهللا عليه وآله (  و ابتداء هذا الكالم مروي عن رسول اهللا  : قال السيد الشريف رضي اهللا عنه

  . إىل آخر الفصل  "و ال جيمعهما غريك"  بأبلغ كالم و متمه بأحسن متام من قوله )عليه السالم ( ؤمنني قفاه أمري امل
  :في ذكر الكوفة ) عليه السالم (   و من كالم له -٤٧

كَِبنيرت اِزِل ووِبالن ِكنيرعت كَاِظيالْأَِدِمي الْع دم يندما كُوفَةُ تي ِبِك يكَأَن لَاِزِل وِبالز 
   .ِإني لَأَعلَم أَنه ما أَراد ِبِك جبار سوءاً ِإلَّا ابتلَاه اللَّه ِبشاِغٍل و رماه ِبقَاِتٍل
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عند المسير إلى الشام قيل إنه خطب ) عليه السالم  (   و من خطبة له-٤٨
  :بها و هو بالنخيلة خارجا من الكوفة إلى صفين 

الْحمد ِللَِّه كُلَّما وقَب لَيلٌ و غَسق و الْحمد ِللَِّه كُلَّما لَاح نجم و خفَق و الْحمد ِللَِّه 
 مكَافَِإ الِْإفْضاِل أَما بعد فَقَد بعثْت مقَدمِتي و أَمرتهم ِبلُزوِم هذَا غَير مفْقُوِد الِْإنعاِم و لَا

 افأَكْن طِِّننيوم كُمٍة ِمنِذمطْفَةَ ِإلَى ِشرِذِه النه أَنْ أَقْطَع تأَير قَد ِري وأَم مهأِْتيى يتالِْملْطَاِط ح
  .ضهم معكُم ِإلَى عدوكُم و أَجعلَهم ِمن أَمداِد الْقُوِة لَكُم ِدجلَةَ فَأُنِه

 بامللطاط هاهنا السمت الذي أمرهم بلزومه و هو شاطئ )عليه السالم ( أقول يعين : قال السيد الشريف 
ء الفرات و هو من الفرات و يقال ذلك أيضا لشاطئ البحر و أصله ما استوى من األرض و يعين بالنطفة ما

  .غريب العبارات و عجيبها 
و فيه جملة من صفات الربوبية و ) عليه السالم ( له    و من كالم- ٤٩

  :العلم اإللهي 
الْحمد ِللَِّه الَِّذي بطَن خِفياِت الْأَموِر و دلَّت علَيِه أَعلَام الظُّهوِر و امتنع علَى عيِن 

َء أَعلَى ِمنه و  لَا عين من لَم يره تنِكره و لَا قَلْب من أَثْبته يبِصره سبق ِفي الْعلُو فَلَا شيالْبِصِري فَ
  قَرب ِفي
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ونالديفَلَا ش  يش نع هداعب هلَاؤِتعفَلَا اس هِمن بكَاِن  َء أَقْرِفي الْم ماهاوس هبلَا قُر لِْقِه وخ ٍء ِمن
دهشالَِّذي ت وِرفَِتِه فَهعاِجِب مو نا عهبجحي لَم ِديِد ِصفَِتِه وحلَى تقُولَ عطِْلِع الْعي ِبِه لَم لَه 

 ونَ لَهاِحدالْج ونَ ِبِه وهبشالْم قُولُها يمع الَى اللَّهعوِد تحاِر قَلِْب ِذي الْجلَى ِإقْروِد عجالْو لَامأَع
  .علُواً كَِبرياً 

و فيه بيان لما يخرب العالم به من ) عليه السالم ( له    و من كالم- ٥٠
  :الفتن و بيان هذه الفتن 

نما بدُء وقُوِع الِْفتِن أَهواٌء تتبع و أَحكَام تبتدع يخالَف ِفيها ِكتاب اللَِّه و يتولَّى علَيها ِإ
ترلَى الْمع فخي لَم قاِج الْحِمز ِمن لَصاِطلَ خأَنَّ الْب ِر ِديِن اللَِّه فَلَولَى غَيالًا عالٌ ِرجِرج اِدين

و لَو أَنَّ الْحق خلَص ِمن لَبِس الْباِطِل انقَطَعت عنه أَلْسن الْمعاِنِدين و لَِكن يؤخذُ ِمن هذَا 
س و الَِّذينجني اِئِه وِليلَى أَوطَانُ عيِلي الشوتسي اِلكناِن فَهجزمثٌ فَيذَا ِضغه ِمن ثٌ وِضغ قَتب

  .لَهم ِمن اللَِّه الْحسىن 

عليه ( لما غلب أصحاب معاوية أصحابه ) عليه السالم (   و من خطبة له -٥١
  :على شريعة الفرات بصفين و منعوهم الماء ) السالم 

لسيوف ِمن الدماِء قَِد استطْعموكُم الِْقتالَ فَأَِقروا علَى مذَلٍَّة و تأِْخِري محلٍَّة أَو رووا ا
وِرينقْهم اِتكُميِفي ح تواِء فَالْمالْم ا ِمنوورت  
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اِويعِإنَّ م أَلَا و قَاِهِرين ِتكُمواةُ ِفي ميالْح ى وتح ربالْخ ِهملَيع سمع اِة ووالْغ ةً ِمنلُم ةَ قَاد
  .جعلُوا نحورهم أَغْراض الْمِنيِة 

و هي في التزهيد في الدنيا و ثواب ) عليه السالم (   و من خطبة له -٥٢
  :الله للزاهد و نعم الله على الخالق 

  التزهيد في الدنيا
ِإنَّ الد أَلَا و ذَّاَء فَِهيح تربأَد ا ووفُهرعم كَّرنت اٍء وِقضِبان تآذَن و تمرصت ا قَدين

تحِفز ِبالْفَناِء سكَّانها و تحدو ِبالْموِت ِجريانها و قَد أَمر ِفيها ما كَانَ حلْواً و كَِدر ِمنها ما 
فْواً فَلَمانُ كَانَ صيدا الصهززمت قْلَِة لَوِة الْمعرةٌ كَجعرج ِة أَواولَِة الِْإدملَةٌ كَسما ِإلَّا سهِمن قبي 

نِلبغلَا ي الُ ووا الزِلهلَى أَهوِر عقْداِر الْمِذِه الده نِحيلَ عاللَِّه الر ادوا ِعبِمعفَأَز قَعني ا لَمِفيه كُم
 دا الْأَمِفيه كُملَيع طُولَنلَا ي لُ والْأَم.  

  ثواب الزهاد
فَواللَِّه لَو حننتم حِنني الْولَِّه الِْعجاِل و دعوتم ِبهِديِل الْحماِم و جأَرتم جؤار متبتِلي 

ِإلَى اللَِّه ِمن متجرخ اِن وبهالر أَو هدٍة ِعنجرِتفَاِع دِه ِفي ارِة ِإلَيبالْقُر اسلَاِد الِْتمالْأَو اِل ووالْأَم 
  غُفْراِن
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هِفظَتح و هبا كُتهتصئٍَة أَحيس ِمن كُملَيع افأَخ اِبِه وثَو ِمن و لَكُمجا أَرلَكَانَ قَِليلًا ِفيم لُهسا ر
  .ِعقَاِبِه 

  نعم الله 
 ماً ثُمد هٍة ِمنبهر ِه أَوٍة ِإلَيغْبر ِمن كُمونيع الَتس اثاً وِميان كُمقُلُوب اثَتماللَِّه لَِو انت و

مترمع همعأَن ِدكُمهج ئاً ِمنيقُوا شبت لَم لَو و كُمنع الُكُممأَع تزا جةٌ ماِقيا بينا الدا مينِفي الد 
  .علَيكُم الِْعظَام و هداه ِإياكُم ِللِْإمياِن 

في ذكرى يوم النحر و صفة ) عليه السالم ( له    و من خطبة-٥٣
  :ةاألضحي

و ِمن تماِم الْأُضِحيِة اسِتشراف أُذُِنها و سلَامةُ عيِنها فَِإذَا سِلمِت الْأُذُنُ و الْعين سِلمِت 
  .الْأُضِحيةُ و تمت و لَو كَانت عضباَء الْقَرِن تجر ِرجلَها ِإلَى الْمنسِك 

  .ك هاهنا املذبح و املنس:  قال السيد الشريف 
و فيها يصف أصحابه بصفين حين طال ) عليه السالم (   و من خطبة له -٥٤

  :منعهم له من قتال أهل الشام 
  فَتداكُّوا علَي تداك الِْإِبِل الِْهيِم يوم ِورِدها و قَد أَرسلَها
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 تقَلَّب قَد و يٍض لَدعقَاِتلُ ب مهضعب أَو قَاِتِلي مهأَن تنى ظَنتا حثَاِنيهم تِلعخ ا واِعيهر
سِني يتدجا وفَم موِني النعنى متح هرظَه و هطْنب رذَا الْأَماَء ها جِبم ودحأَِو الْج مالُهِني ِإلَّا ِقتع

 دمحا )صلى اهللا عليه وآله ( ِبِه مينالد اتتوم ِة الِْعقَاِب والَجعم ِمن لَينَ عواِل أَهةُ الِْقتالَجعم تفَكَان 
  .أَهونَ علَي ِمن موتاِت الْآِخرِة 

و قد استبطأ أصحابه إذنه لهم في ) عليه السالم  ( له   و من كالم- ٥٥
  :القتال بصفين 

 جرخ ِت أَووِإلَى الْم لْتخاِلي دا أُباللَِّه مِت فَووةَ الْماِهيكَر أَ كُلَّ ذَِلك لُكُما قَوأَم
ِه ما دفَعت الْحرب يوماً ِإلَّا و أَنا أَطْمع أَنْ الْموت ِإلَي و أَما قَولُكُم شكّاً ِفي أَهِل الشاِم فَواللَّ

 ا ولَاِلهلَى ضا علَهأَنْ أَقْت ِمن ِإلَي بأَح ذَِلك ِئي ووِإلَى ض وشعت ِبي و ِديتهِبي طَاِئفَةٌ فَت قلْحت
  .ِإنْ كَانت تبوُء ِبآثَاِمها 

يصف أصحاب رسول الله و ذلك يوم ) ه السالم علي( له    و من كالم-٥٦
  :صفين حين أمر الناس بالصلح 
 نقْتلُ آباَءنا و أَبناَءنا و ِإخواننا و أَعمامنا ما )صلى اهللا عليه وآله ( و لَقَد كُنا مع رسوِل اللَِّه 
  ياً علَىيِزيدنا ذَِلك ِإلَّا ِإمياناً و تسِليماً و مِض
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 ِمن رالْآخ ا ولُ ِمنجكَانَ الر لَقَد و وداِد الْعاً ِفي ِجهِجد ِض الْأَلَِم وضلَى مراً عبص اللَّقَِم و
صتا ينودةً عروِن فَمنالْم كَأْس هاِحبِقي صسا يمها أَيمهفُساِن أَنالَسختِن يلَيلَ الْفَحاوصلَاِن تاو

لَيلَ عزأَن و تا الْكَبنودلَ ِبعزا أَنقَنِصد أَى اللَّها را فَلَما ِمننودةً ِلعرم ا ونودع ا ِمنلَن رصا النن
حتى استقَر الِْإسلَام ملِْقياً ِجرانه و متبوئاً أَوطَانه و لَعمِري لَو كُنا نأِْتي ما أَتيتم ما قَام ِللديِن 

  .عنها ندماً عمود و لَا اخضر ِللِْإمياِن عود و ايم اللَِّه لَتحتِلبنها دماً و لَتتِب

في صفة رجل مذموم ثم في فضله هو ) عليه السالم (   و من كالم له -٥٧
  .) عليه السالم ( 

 طْلُبي و ِجدا يأْكُلُ مطِْن يالْب ِحقدنوِم ملْعالْب بحلٌ رجِدي رعب كُملَيع رظْهيس ها ِإنأَم
 لُوهفَاقْت ِجدا لَا يم هوِني فَِإنبفَس با السي فَأَماَءِة ِمنرالْب ي وبِبس كُمرأْميس هِإن أَلَا و لُوهقْتت لَن و

ى ِلي زكَاةٌ و لَكُم نجاةٌ و أَما الْبراَءةُ فَلَا تتبرُءوا ِمني فَِإني وِلدت علَى الِْفطْرِة و سبقْت ِإلَ
  .الِْإمياِن و الِْهجرِة 

كلم به الخوارج حين اعتزلوا ) عليه السالم ( له    و من كالم-٥٨
  :الحكومة و تنادوا أن ال حكم إال لله 

  أَصابكُم حاِصب و لَا بِقي ِمنكُم آِثر أَ بعد ِإمياِني ِباللَِّه
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 أَشهد علَى نفِْسي ِبالْكُفِْر لَ قَد ضلَلْت ِإذاً و ما )صلى اهللا عليه وآله ( و ِجهاِدي مع رسوِل اللَِّه 
اِب أَما ِإنكُم ستلْقَونَ بعِدي ذُلا أَنا ِمن الْمهتِدين فَأُوبوا شر مآٍب و ارِجعوا علَى أَثَِر الْأَعقَ

  .شاِملًا و سيفاً قَاِطعاً و أَثَرةً يتِخذُها الظَّاِلمونَ ِفيكُم سنةً 
روى على ثالثة أوجه أحدها أن يكون كما ي" و ال بقي منكم آبر "  )عليه السالم (  قوله  : قال الشريف

و يروى آثر و هو الذي يأثر احلديث و يرويه أي .  للذي يأبر النخل أي يصلحهذكرناه آبر بالراء من قوهلم
و يروى آبز بالزاي املعجمة و هو .  قال ال بقي منكم خمرب)عليه السالم ( حيكيه و هو أصح الوجوه عندي كأنه 

  .الواثب و اهلالك أيضا يقال له آبز 
له إن القوم  ج و قيللما عزم على حرب الخوار) عليه السالم (   و قال -٥٩

  :عبروا جسر النهروان 
  .مصاِرعهم دونَ النطْفَِة و اللَِّه لَا يفِْلت ِمنهم عشرةٌ و لَا يهِلك ِمنكُم عشرةٌ 

يعين بالنطفة ماء النهر و هي أفصح كناية عن املاء و إن كان كثريا مجا و قد أشرنا إىل :  قال الشريف 
  .تقدم عند مضي ما أشبهه ذلك فيما 
له يا أمير المؤمنين هلك  لما قتل الخوارج فقيل) عليه السالم (   و قال -٦٠

    :القوم بأجمعهم
  كَلَّا و اللَِّه ِإنهم نطَف ِفي أَصلَاِب الرجاِل و قَراراِت النساِء
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 لَّاِبنيوصاً سلُص مهكُونَ آِخرى يتح نٌ قُِطعقَر مهِمن مجا نكُلَّم.  

  :) عليه السالم (   و قال -٦١
  باِطلَ فَأَدركَه لَا تقَاِتلُوا الْخواِرج بعِدي فَلَيس من طَلَب الْحق فَأَخطَأَه كَمن طَلَب الْ

  .يعين معاوية و أصحابه :  قال الشريف 
  :لما خوف من الغيلة ) عليه السالم (   و من كالم له -٦٢

و ِإنَّ علَي ِمن اللَِّه جنةً حِصينةً فَِإذَا جاَء يوِمي انفَرجت عني و أَسلَمتِني فَِحينِئٍذ لَا 
 و مهالس ِطيشي أُ الْكَلْمربلَا ي.  

  :يحذر من فتنة الدنيا ) عليه السالم (   و من خطبة له -٦٣
يى ِبشجنلَا ي ا وا ِإلَّا ِفيههِمن لَمسلَا ي ارا دينةً  أَلَا ِإنَّ الدنا ِفتِبه اسالن ِليتا ابٍء كَانَ لَه

 ِمنه و حوِسبوا علَيِه و ما أَخذُوه ِمنها ِلغيِرها قَِدموا علَيِه و أَقَاموا فَما أَخذُوه ِمنها لَها أُخِرجوا
قُوِل كَفَيذَِوي الْع دا ِعنهِفيِه فَِإن قَصى نتاِئداً حز و ى قَلَصتاِبغاً حس اهرا تنيِء الظِّلِّ ب.   
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  :في المبادرة إلى صالح األعمال ) عليه السالم (   و من خطبة له - ٦٤
 عنكُم فَاتقُوا اللَّه ِعباد اللَِّه و باِدروا آجالَكُم ِبأَعماِلكُم و ابتاعوا ما يبقَى لَكُم ِبما يزولُ

 وا وهبتفَان ِبِهم ماً ِصيحوا قَوكُون و أَظَلَّكُم ِت فَقَدووا ِللْمِعدتاس و ِبكُم دج لُوا فَقَدحرت و
بع لُقْكُمخي لَم هانحبس لُوا فَِإنَّ اللَّهدبتاٍر فَاسِبد ملَه تسا لَيينوا أَنَّ الدِلمع كْكُمرتي لَم ثاً و

سدى و ما بين أَحِدكُم و بين الْجنِة أَِو الناِر ِإلَّا الْموت أَنْ ينِزلَ ِبِه و ِإنَّ غَايةً تنقُصها اللَّحظَةُ 
جِديداِن اللَّيلُ و النهار لَحِري و تهِدمها الساعةُ لَجِديرةٌ ِبِقصِر الْمدِة و ِإنَّ غَاِئباً يحدوه الْ

 ا ِمنينوا ِفي الددوزِة فَتدِل الْعِلأَفْض ِحقتسِة لَمقْوِز أَِو الشِبالْفَو مقْدِإنَّ قَاِدماً ي ِة وبِة الْأَوعرِبس
عبد ربه نصح نفْسه و قَدم توبته و غَلَب شهوته فَِإنَّ الدنيا ما تحرزونَ ِبِه أَنفُسكُم غَداً فَاتقَى 

أَجلَه مستور عنه و أَملَه خاِدع لَه و الشيطَانُ موكَّلٌ ِبِه يزين لَه الْمعِصيةَ ِليركَبها و يمنيِه التوبةَ 
ا ِإذَا هفَهوسلَى كُلِّ ِذي غَفْلٍَة أَنْ ِليةً عرسا حا لَها فَيهنكُونُ عا يِه أَغْفَلَ ملَيع هتِنيم تمج

 اكُمِإي ا ولَنعجأَنْ ي هانحبس أَلُ اللَّهسِة نقْوِإلَى الش هامأَي هيدؤأَنْ ت ةً وجِه حلَيع هرمكُونَ عي
لَا ِمم ةٌ وامدِت نوالْم دعلُّ ِبِه بحلَا ت ةٌ وِه غَايبِة رطَاع نِبِه ع رقَصلَا ت ةٌ ومِنع هِطربلَا ت ن

  .كَآبةٌ
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  :و فيها مباحث لطيفة من العلم اإللهي) عليه السالم (  له   و من خطبة-٦٥
الْحمد ِللَِّه الَِّذي لَم تسِبق لَه حالٌ حالًا فَيكُونَ أَولًا قَبلَ أَنْ يكُونَ آِخراً و يكُونَ ظَاِهراً 

قَِليلٌ و هرِة غَيدحى ِبالْومساِطناً كُلُّ مكُونَ بلَ أَنْ يقَب هرغَي كُلُّ قَِوي ذَِليلٌ و هرِزيٍز غَيكُلُّ ع 
 و زجعي و قِْدري هركُلُّ قَاِدٍر غَي و لِّمعتم هراِلٍم غَيكُلُّ ع و لُوكمم هراِلٍك غَيكُلُّ م و ِعيفض

ِصمي اِت وولَِطيِف الْأَص نع مصي هرِميٍع غَيكُلُّ كُلُّ س ا وهِمن دعا بم هنع بذْهي ا وهكَِبري ه
بِصٍري غَيره يعمى عن خِفي الْأَلْواِن و لَِطيِف الْأَجساِم و كُلُّ ظَاِهٍر غَيره باِطن و كُلُّ باِطٍن 

طَاٍن و لَا تخوٍف ِمن عواِقِب زماٍن و لَا اسِتعانٍة غَيره غَير ظَاِهٍر لَم يخلُق ما خلَقَه ِلتشِديِد سلْ
 ونَ لَماِخرد ادِعب ونَ ووببرم لَاِئقخ لَِكن اِفٍر ونم لَا ِضد كَاِثٍر وِريٍك ملَا ش ثَاِوٍر وم لَى ِندع

ني لَم و كَاِئن وقَالَ هاِء فَييلُلْ ِفي الْأَشحلَا ي أَ ودتا ابم لْقخ هدؤي لَم اِئنا بهِمن وقَالَ ها فَيهنأَ ع
تدِبري ما ذَرأَ و لَا وقَف ِبِه عجز عما خلَق و لَا ولَجت علَيِه شبهةٌ ِفيما قَضى و قَدر بلْ قَضاٌء 

م رأَم و كَمحم ِعلْم و قَنتِممعالن عم وبهرقَِم الْمالن عولُ مأْمالْم مرب.   
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في تعليم الحرب و المقاتلة و المشهور ) عليه السالم (   و من كالم له -٦٦
  :لة الهرير أو أول اللقاء بصفين أنه قاله ألصحابه لي

معاِشر الْمسِلِمني استشِعروا الْخشيةَ و تجلْببوا السِكينةَ و عضوا علَى النواِجِذ فَِإنه أَنبى 
بلَ سلِّها و الْحظُوا الْخزر ِللسيوِف عِن الْهاِم و أَكِْملُوا اللَّأْمةَ و قَلِْقلُوا السيوف ِفي أَغْماِدها قَ

و اطْعنوا الشزر و ناِفحوا ِبالظُّبى و ِصلُوا السيوف ِبالْخطَا و اعلَموا أَنكُم ِبعيِن اللَِّه و مع ابِن 
ارع هفَِإن الْفَر وا ِمنيحتاس و وا الْكَراِودوِل اللَِّه فَعسر مع اِب والِْحس موي ارن قَاِب وِفي الْأَع 

 ظَِم واِد الْأَعوذَا السِبه كُملَيع حاً وجياً سشِت مووا ِإلَى الْمشام فْساً ون فُِسكُمأَن نوا عِطيب
ِفي ِكس طَانَ كَاِمنيفَِإنَّ الش هجوا ثَبِربِب فَاضطَناِق الْموالر رأَخ داً وِة يثْبِللْو مقَد قَد ِرِه و

 لَن و كُمعم اللَّه نَ ولَوالْأَع متأَن و قالْح ودمع لَكُم ِليجنى يتداً حمداً صملًا فَصكُوِص ِرجِللن
 مالَكُمأَع كُمِتري.  

 انتهت إلى أمير المؤمنين قالوا لما، ) عليه السالم (   و من كالم له - ٦٧
( قال  )صلى الله عليه وآله ( أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله ) عليه السالم ( 

عليه ( ما قالت األنصار قالوا قالت منا أمير و منكم أمير قال ) عليه السالم 
  :) السالم 

   وصى ِبأَنْ)عليه وآله صلى اهللا ( فَهلَّا احتججتم علَيِهم ِبأَنَّ رسولَ اللَِّه 
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يحسن ِإلَى محِسِنِهم و يتجاوز عن مِسيِئِهم قَالُوا و ما ِفي هذَا ِمن الْحجِة علَيِهم فَقَالَ 
 فَما ذَا قَالَت قُريش قَالُوا )عليه السالم (  لَو كَانَ الِْإمامةُ ِفيِهم لَم تكُِن الْوِصيةُ ِبِهم ثُم قَالَ )سالم عليه ال( 

  عوا الثَّمرةَ  احتجوا ِبالشجرِة و أَضا)عليه السالم (  فَقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( احتجت ِبأَنها شجرةُ الرسوِل 

لما قلد محمد بن أبي بكر مصر ) عليه السالم ( له    و من كالم- ٦٨
  :فملكت عليه و قتل 

و قَد أَردت توِليةَ ِمصر هاِشم بن عتبةَ و لَو ولَّيته ِإياها لَما خلَّى لَهم الْعرصةَ و لَا 
  . ذَم ِلمحمِد بِن أَِبي بكٍْر فَلَقَد كَانَ ِإلَي حِبيباً و كَانَ ِلي رِبيباً أَنهزهم الْفُرصةَ ِبلَا

  :في توبيخ بعض أصحابه ) عليه السالم (   و من كالم له -٦٩
  كَم أُداِريكُم كَما تدارى الِْبكَار الْعِمدةُ و الثِّياب الْمتداِعيةُ

http://www.islam4u.com


  )٩٩(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ..... ......: ج البالغة 

 اِم أَغْلَقِل الشاِسِر أَهنم ِمن ِسرنم كُملَيا أَطَلَّ عكُلَّم رآخ ِمن كَتتهاِنٍب تج ِمن تا ِحيصكُلَّم
ان رحجان و هابب كُمٍل ِمنجاللَِّه كُلُّ ر ا الذَِّليلُ واِرهِع ِفي ِوجبالض ا وِرهحِة ِفي جبالض ارِجح

من نصرتموه و من رِمي ِبكُم فَقَد رِمي ِبأَفْوق ناِصٍل ِإنكُم و اللَِّه لَكَِثري ِفي الْباحاِت قَِليلٌ 
ِبم اِلمي لَعِإن اِت وايالر تحاِد تِبِإفْس كُملَاحى ِإصي لَا أَرلَِكن و كُمدأَو ِقيمي و كُمِلحصا ي

نفِْسي أَضرع اللَّه خدودكُم و أَتعس جدودكُم لَا تعِرفُونَ الْحق كَمعِرفَِتكُم الْباِطلَ و لَا 
 قالْح طَاِلكُماِطلَ كَِإبِطلُونَ الْببت.  

  :في سحرة اليوم الذي ضرب فيه ) عليه السالم (   و قال - ٧٠
 فَقُلْت يا رسولَ اللَِّه ما )صلى اهللا عليه وآله ( ملَكَتِني عيِني و أَنا جاِلس فَسنح ِلي رسولُ اللَِّه 
ِهملَيع عِد فَقَالَ اداللَّد ِد والْأَو ِمن ِتكأُم ِمن ذَا لَِقيت و مهراً ِمنيخ ِبِهم لَِني اللَّهدأَب فَقُلْت 

  .أَبدلَهم ِبي شراً لَهم ِمني 
  .و هذا من أفصح الكالم ، يعين باألود االعوجاج و باللدد اخلصام :  قال الشريف 
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في ذم أهل العراق و فيها يوبخهم ) عليه السالم ( له    و من خطبة- ٧١
  :على ترك القتال و النصر يكاد يتم ثم تكذيبهم له 

 و تلَصأَم تما أَتفَلَم لَتماِمِل حأَِة الْحركَالْم متا أَنماِق فَِإنلَ الِْعرا أَهي دعا بأَم اتم
أَما و اللَِّه ما أَتيتكُم اخِتياراً و لَِكن ِجئْت ِإلَيكُم سوقاً و . قَيمها و طَالَ تأَيمها و وِرثَها أَبعدها

 أَكِْذب نلَى مالَى فَععت اللَّه لَكُمقَات كِْذبي ِليقُولُونَ عت كُمِني أَنلَغب لُ لَقَدا أَولَى اللَِّه فَأَنأَ ع
 وا ِمنكُونت لَم ا وهنع متةٌ ِغبجا لَههاللَِّه لَِكن كَلَّا و قَهدص نلُ ما أَوِه فَأَنِبيلَى نع ِبِه أَم نآم نم

  .تعلَمن نبأَه بعد ِحٍني أَهِلها ويلُ أُمِه كَيلًا ِبغيِر ثَمٍن لَو كَانَ لَه ِوعاٌء و لَ

( م فيها الناس الصالة على النبي علَّ) عليه السالم ( له    و من خطبة- ٧٢
و ، و صفة النبي ،  و فيها بيان صفات الله سبحانه  ،)صلى الله عليه وآله 

  :الدعاء له 
  صفات الله

اِت و جاِبلَ الْقُلُوِب علَى ِفطْرِتها شِقيها و اللَّهم داِحي الْمدحواِت و داِعم الْمسموكَ
  سِعيِدها
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  صفات النبي
ٍد عمحلَى مع كَاِتكرب اِميون و اِتكلَوص اِئفرلْ شعا اجاِتِم ِلمالْخ وِلكسر و ِدكب

سبق و الْفَاِتِح ِلما انغلَق و الْمعِلِن الْحق ِبالْحق و الداِفِع جيشاِت الْأَباِطيِل و الداِمِغ صولَاِت 
ِتك غَير ناِكٍل عن قُدٍم و لَا واٍه الْأَضاِليِل كَما حملَ فَاضطَلَع قَاِئماً ِبأَمِرك مستوِفزاً ِفي مرضا

ِفي عزٍم واِعياً ِلوحِيك حاِفظاً ِلعهِدك ماِضياً علَى نفَاِذ أَمِرك حتى أَورى قَبس الْقَاِبِس و أَضاَء 
آثَاِم و أَقَام ِبموِضحاِت الْأَعلَاِم و الطَِّريق ِللْخاِبِط و هِديت ِبِه الْقُلُوب بعد خوضاِت الِْفتِن و الْ

 ِعيثُكب يِن والد موي كِهيدش وِن وزخالْم اِزنُ ِعلِْمكخ ونُ وأْمالْم كأَِمين وكَاِم فَهاِت الْأَحرين
  .ِبالْحق و رسولُك ِإلَى الْخلِْق 

  الدعاء للنبي
م لَه حافْس مِل اللَّهأَع و ماللَّه ِلكفَض ِر ِمنيفَاِت الْخاعضِزِه ماج و حاً ِفي ِظلِّكفْس

علَى ِبناِء الْباِنني ِبناَءه و أَكِْرم لَديك منِزلَته و أَتِمم لَه نوره و اجِزِه ِمِن ابِتعاِثك لَه مقْبولَ 
الْم ِضيرِة مادهالش ِش ويِد الْعرِفي ب هنيب ا وننيب عماج مٍل اللَّهٍة فَصطْبخ ٍل ودِطٍق عنقَالَِة ذَا م

  قَراِر النعمِة و منى الشهواِت و أَهواِء اللَّذَّاِت
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  .و رخاِء الدعِة و منتهى الطُّمأِْنينِة و تحِف الْكَرامِة 

  :قاله لمروان بن الحكم بالبصرة ) عليه السالم (   و من كالم له - ٧٣
عليهما السالم ( ن و الْحسين  أُِخذَ مروانُ بن الْحكَِم أَِسرياً يوم الْجمِل فَاستشفَع الْحس :قَالُوا

( ِمِننيؤِإلَى أَِمِري الْم  ) عليه السالم( َقَال ِمِننيؤالْم ا أَِمريي كاِيعبي فَقَالَا لَه ِبيلَهلَّى سِفيِه فَخ اهفَكَلَّم  ) عليه

  : )السالم 
ِلي ِفي بيعِتِه ِإنها كَف يهوِديةٌ لَو بايعِني ِبكَفِِّه أَ و لَم يباِيعِني بعد قَتِل عثْمانَ لَا حاجةَ 

 و هةُ ِمنلْقَى الْأُمتس ِة وعبِش الْأَرو الْأَكْبأَب وه و فَهقَِة الْكَلِْب أَنةً كَلَعرِإم ا ِإنَّ لَهِتِه أَمبِبس ردلَغ
 رمماً أَحولَِدِه يو ِمن  

  :لما عزموا على بيعة عثمان ) عليه السالم (   و من خطبة له -٧٤
 و ِلِمنيسالْم ورأُم تِلما سم نِلماللَِّه لَأُس و ِري وغَي ا ِمناِس ِبهالن قي أَحأَن متِلمع لَقَد

اساً ِلأَجةً الِْتماصخ لَيِإلَّا ع روا جِفيه كُني لَم ِمن وهمتافَسنا تداً ِفيمهز ِلِه وفَض و ِر ذَِلك
  .زخرِفِه و ِزبِرِجِه 
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مشاركة لما بلغه اتهام بني أمية له بال) عليه السالم (   و من كالم له -٧٥
  :في دم عثمان 

أَ و لَم ينه بِني أُميةَ ِعلْمها ِبي عن قَرِفي أَ و ما وزع الْجهالَ ساِبقَِتي عن تهمِتي و لَما 
ِبني و علَى ِكتاِب وعظَهم اللَّه ِبِه أَبلَغُ ِمن ِلساِني أَنا حِجيج الْماِرِقني و خِصيم الناِكِثني الْمرتا

 ادى الِْعبازجوِر تدا ِفي الصِبم ثَالُ والْأَم ضرعاللَِّه ت.  

  :في الحث على العمل الصالح ) عليه السالم (   و من خطبة له - ٧٦
زجذَ ِبحأَخ ا وناٍد فَدشِإلَى ر ِعيد ى وعكْماً فَوح ِمعأً سرام اللَّه ِحما رجاٍد فَنِة ه

 ذُوراً وحم بنتاج وراً وذْخم بساِلحاً اكْتِملَ صع اِلصاً وخ مقَد هبذَن افخ و هبر اقَبر
ى عقْوالت اِتِه وجةَ نِطيم ربلَ الصعج اهنم كَذَّب و اهوه رضاً كَابِعو زرأَح ضاً وى غَرمةَ رد

 ِمن دوزت لَ والْأَج رادب لَ وهالْم مناَء اغْتضيةَ الْبجحالْم لَِزم اَء ورالطَِّريقَةَ الْغ ِكبفَاِتِه رو
  .الْعمِل 
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و ذلك حين منعه سعيد بن العاص ) عليه السالم ( له    و من كالم-٧٧
  :حقه 

 تفِْويقاً و اللَِّه لَِئن بِقيت لَهم )صلى اهللا عليه وآله ( ِإنَّ بِني أُميةَ لَيفَوقُونِني تراثَ محمٍد 
  .لَأَنفُضنهم نفْض اللَّحاِم الِْوذَام التِربةَ 

 ليفوقونين )عليه السالم ( قال الشريف و قوله ، و يروى التراب الوذمة و هو على القلب :  قال الشريف 
 و الوذام مجع وذمة و هي احلزة من  ،أي يعطونين من املال قليال كفواق الناقة و هو احللبة الواحدة من لبنها

  .الكرش أو الكبد تقع يف التراب فتنفض 
  :يدعو بها )  عليه السالم (  من كلمات كان -٧٨

اللَّهم اغِْفر ِلي ما أَنت أَعلَم ِبِه ِمني فَِإنْ عدت فَعد علَي ِبالْمغِفرِة اللَّهم اغِْفر ِلي ما 
لَيك ِبِلساِني ثُم خالَفَه وأَيت ِمن نفِْسي و لَم تِجد لَه وفَاًء ِعنِدي اللَّهم اغِْفر ِلي ما تقَربت ِبِه ِإ

  .قَلِْبي اللَّهم اغِْفر ِلي رمزاِت الْأَلْحاِظ و سقَطَاِت الْأَلْفَاِظ و شهواِت الْجناِن و هفَواِت اللِّساِن 
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قاله لبعض أصحابه لما عزم على ) عليه السالم ( له    و من كالم- ٧٩
 إن سرت يا أمير المؤمنين في هذا  :له ، و قد قال المسير إلى الخوارج

  :) عليه السالم ( ، من طريق علم النجوم فقال  الوقت خشيت أال تظفر بمرادك
الَِّتي من سار ِفيها صِرف عنه السوُء و تخوف ِمن أَ تزعم أَنك تهِدي ِإلَى الساعِة 

الساعِة الَِّتي من سار ِفيها حاق ِبِه الضر فَمن صدقَك ِبهذَا فَقَد كَذَّب الْقُرآنَ و استغنى عِن 
مكْروِه و تبتِغي ِفي قَوِلك ِللْعاِمِل ِبأَمِرك أَنْ يوِليك اِلاسِتعانِة ِباللَِّه ِفي نيِل الْمحبوِب و دفِْع الْ

 رالض أَِمن و فْعا النالَ ِفيهِة الَِّتي ناعِإلَى الس هتيده تأَن ِمكعِبز كِه ِلأَنبونَ رد دمالْح.  
  : على الناس فقال )عليه السالم ( مث أقبل 

 الناس ِإياكُم و تعلُّم النجوِم ِإلَّا ما يهتدى ِبِه ِفي بر أَو بحٍر فَِإنها تدعو ِإلَى الْكَهانِة أَيها
و الْمنجم كَالْكَاِهِن و الْكَاِهن كَالساِحِر و الساِحر كَالْكَاِفِر و الْكَاِفر ِفي الناِر ِسريوا علَى 

  .سِم اللَِّه ا

بعد فراغه من حرب الجمل في ذم ) عليه السالم ( له    و من خطبة- ٨٠
  :النساء ببيان نقصهن 

  معاِشر الناِس ِإنَّ النساَء نواِقص الِْإمياِن نواِقص الْحظُوِظ
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نواِقص الْعقُوِل فَأَما نقْصانُ ِإمياِنِهن فَقُعودهن عِن الصلَاِة و الصياِم ِفي أَياِم حيِضِهن و أَما 
قْصا نأَم اِحِد وِل الْوجِة الرادهِن كَشيأَترةُ امادهفَش قُوِلِهنانُ عقْصن ناِريثُهوفَم ظُوِظِهنانُ ح

علَى الْأَنصاِف ِمن مواِريِث الرجاِل فَاتقُوا ِشرار النساِء و كُونوا ِمن ِخياِرِهن علَى حذٍَر و لَا 
  .تِطيعوهن ِفي الْمعروِف حتى لَا يطْمعن ِفي الْمنكَِر 

  :في الزهد ) السالم عليه (   و من كالم له - ٨١
 بزاِرِم فَِإنْ عحالْم دِعن عروالت ِم وعالن دِعن كْرالش ِل والْأَم رةُ ِقصادهالز اسا النهأَي

أَع فَقَد كُمكْرِم شعالن دا ِعنوسنلَا ت و كُمربص امرِلِب الْحغفَلَا ي كُمنع ذَِلك كُمِإلَي اللَّه ذَر
  .ِبحجٍج مسِفرٍة ظَاِهرٍة و كُتٍب باِرزِة الْعذِْر واِضحٍة 

  :في ذم صفة الدنيا ) عليه السالم (   و من كالم له - ٨٢
اب مِن ما أَِصف ِمن داٍر أَولُها عناٌء و آِخرها فَناٌء ِفي حلَاِلها ِحساب و ِفي حراِمها ِعقَ

 رصأَب نم و هتاتا وهنع دقَع نم و هتا فَاتاهاعس نم ِزنَ وا حِفيه قَرِن افْتم و ا فُِتنى ِفيهنغتاس
 هتما أَعهِإلَي رصأَب نم و هترصا بِبه.  
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 و من أبصر ا بصرته وجد حتته من املعىن )عليه السالم ( أقول و إذا تأمل املتأمل قوله : قال الشريف 

العجيب و الغرض البعيد ما ال تبلغ غايته و ال يدرك غوره ال سيما إذا قرن إليه قوله و من أبصر إليها أعمته فإنه 
  .الفرق بني أبصر ا و أبصر إليها واضحا نريا و عجيبا باهرا جيد 

" الغراء"و هي الخطبة العجيبة تسمى ) عليه السالم ( له    و من خطبة- ٨٣
، ثم ما  ، ثم الوصية بتقواه ثم التنفير من الدنيا و فيها نعوت اللّه جل شأنه، 

، ثم فضله  ن األعراض، ثم تنبيه الخلق إلى ما هم فيه م يلحق من دخول القيامة
  : في التذكير )عليه السالم ( 

  صفته جل شأنه
الْحمد ِللَِّه الَِّذي علَا ِبحوِلِه و دنا ِبطَوِلِه ماِنِح كُلِّ غَِنيمٍة و فَضٍل و كَاِشِف كُلِّ عِظيمٍة 

ِمِه واِبِغ ِنعوس ِمِه واِطِف كَرولَى عع هدمٍل أَحأَز اِدياً وِديِه قَِريباً ههتأَس اِدياً ولًا بِبِه أَو أُوِمن 
 عبده و )صلى اهللا عليه وآله ( و أَستِعينه قَاِهراً قَاِدراً و أَتوكَّلُ علَيِه كَاِفياً ناِصراً و أَشهد أَنَّ محمداً 

ِإن ِرِه وفَاِذ أَمِلِإن لَهسأَر ولُهسذُِرِه رقِْدِمي نت ذِْرِه واِء عه.  

  الوصية بالتقوى
 كُمسأَلْب الَ والْآج لَكُم قَّتو ثَالَ والْأَم برى اللَِّه الَِّذي ضقْواللَِّه ِبت ادِعب أُوِصيكُم

 دصأَر اَء وصالِْإح اطَ ِبكُمأَح و اشعالْم فَغَ لَكُمأَر و اشيِم الرعِبالن كُمآثَر اَء وزالْج لَكُم
  السواِبِغ
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ظَّفو داً ودع اكُمصاِلِغ فَأَحوِج الْبجِبالْح كُمذَرأَن اِفِغ ووفَِد الرالر ٍة وراِر ِخبداً ِفي قَردم لَكُم 
  .و داِر ِعبرٍة أَنتم مختبرونَ ِفيها و محاسبونَ علَيها 

  التنفير من الدنيا
 اِئلٌ وح ورا غُرهربخم وِبقي ا وهظَرنم وِنقا يهعرشِدغٌ ما رهبرشم ِنقا رينفَِإنَّ الد

 آِفلٌ و ِظلٌّ زاِئلٌ و ِسناد ماِئلٌ حتى ِإذَا أَِنس ناِفرها و اطْمأَنَّ ناِكرها قَمصت ِبأَرجِلها و ضوٌء
قَنصت ِبأَحبِلها و أَقْصدت ِبأَسهِمها و أَعلَقَِت الْمرَء أَوهاق الْمِنيِة قَاِئدةً لَه ِإلَى ضنِك 

ِلالْمماِب الْعثَو لِّ وحِة الْمنايعم ِجِع ورِة الْمشحو ِع وجلَِف . ضقِْب السِبع لَفالْخ كَذَِلك و
الًا ِإلَى غَايسونَ أَرضمي ذُونَ ِمثَالًا وتحاماً يِتراقُونَ اجِوي الْبعرلَا ي اماً وِترةُ اخِنيالْم قِْلعِة لَا ت

  .اِلانِتهاِء و صيوِر الْفَناِء 

  بعد الموت البعث
حتى ِإذَا تصرمِت الْأُمور و تقَضِت الدهور و أَِزف النشور أَخرجهم ِمن ضراِئِح الْقُبوِر 

اِلِك ِسرهطَاِرِح الْمم اِع وبِة السِجرأَو وِر وكَاِر الطُّيأَو ِعيلًا واِدِه رعِإلَى م ِطِعنيهِرِه ماعاً ِإلَى أَم
مهِمعسي و رصالْب مفُذُهنفُوفاً ياماً صوتاً ِقيمص  
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ِلاسِتكَانِة و ضرع اِلاسِتسلَاِم و الذِّلَِّة قَد ضلَِّت الِْحيلُ و انقَطَع الْأَملُ و الداِعي علَيِهم لَبوس ا
هوِت الْأَفِْئدةُ كَاِظمةً و خشعِت الْأَصوات مهيِنمةً و أَلْجم الْعرق و عظُم الشفَق و أُرِعدِت 

ِة الدربِلز اعماِب الْأَساِل الثَّوون كَاِل الِْعقَاِب ون اِء وزِة الْجضقَايم ِل الِْخطَاِب واِعي ِإلَى فَص.  

  تنبيه الخلق
 اثاً ودونَ أَجنمضم اراً وِتضونَ احوضقْبم اراً وونَ اقِْتسوببرم اراً ولُوقُونَ اقِْتدخم ادِعب

فَاتاً وونَ رِج كَاِئنرخِهلُوا ِفي طَلَِب الْمأُم اباً قَدونَ ِحسزيمم اًء وزونَ جِدينم اداً ووثُونَ أَفْرعبم 
و هدوا سِبيلَ الْمنهِج و عمروا مهلَ الْمستعِتِب و كُِشفَت عنهم سدف الريِب و خلُّوا 

  .يِة اِلارِتياِد و أَناِة الْمقْتِبِس الْمرتاِد ِفي مدِة الْأَجِل و مضطَرِب الْمهِل ِلِمضماِر الِْجياِد و رِو

  فضل التذكير
فَيا لَها أَمثَالًا صاِئبةً و مواِعظَ شاِفيةً لَو صادفَت قُلُوباً زاِكيةً و أَسماعاً واِعيةً و آراًء 

لْباباً حاِزمةً فَاتقُوا اللَّه تِقيةَ من سِمع فَخشع و اقْترف فَاعترف و وِجلَ فَعِملَ و عاِزمةً و أَ
 و ابفَأَن ابأَج و رجدفَاز ِجرز و ِذرفَح ذِّرح و ربتفَاع ربع و نسفَأَح قَنأَي و رادفَب اذَرح

  تاب و اقْتدىراجع فَ
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 اداً وعم رمع ةً وِريرس أَطَاب ةً وذَِخري اِرباً فَأَفَادا هجن طَاِلباً و عرأَى فَأَسفَر أُِري ذَى وتفَاح
تقَاِمِه اساِر مِلد هامأَم مقَد ِطِن فَاقَِتِه ووم ِتِه واجاِل حح ِبيِلِه وِه سجو ِحيِلِه وِم رواداً ِليز رظْه

 فِْسِه ون ِمن كُمذَّرا حم هكُن هوا ِمنذَراح و لَه لَقَكُما خةَ ماللَِّه ِجه ادِعب قُوا اللَّهِحقُّوا فَاتتاس
  .ِمنه ما أَعد لَكُم ِبالتنجِز ِلِصدِق ِميعاِدِه و الْحذَِر ِمن هوِل معاِدِه 

  التذكير بضروب النعم
جعلَ لَكُم أَسماعاً ِلتِعي ما عناها و أَبصاراً ِلتجلُو عن عشاها و أَشلَاًء جاِمعةً   :و منها

ضقُلُوٍب ِلأَع ا وفَاِقهٍة ِبأَراٍن قَاِئمدا ِبأَبِرهمِد عدم ا وِرهوِكيِب صرا ِفي تاِئهنةً ِلأَحلَاِئما ماِئه
اراً سمأَع لَكُم رقَد ِتِه واِفياِجِز عوح ِنِه واِت ِمنوِجبم ِمِه ولِّلَاِت ِنعجا ِفي ماِقهزٍة ِلأَراِئدا رهرت

 اِقِهمنِح خفْستسم و لَاِقِهمِع ختمتسم ِمن لَكُمقَب اِضنيآثَاِر الْم راً ِمنِعب لَكُم لَّفخ و كُمنع
أَبداِن و لَم أَرهقَتهم الْمنايا دونَ الْآماِل و شذَّبهم عنها تخرم الْآجاِل لَم يمهدوا ِفي سلَامِة الْ

يعتِبروا ِفي أُنِف الْأَواِن فَهلْ ينتِظر أَهلُ بضاضِة الشباِب ِإلَّا حواِني الْهرِم و أَهلُ غَضارِة الصحِة 
ِب الزقُر عاِء مةَ الْفَنقَاِء ِإلَّا آِونِة الْبدلُ مأَه قَِم واِزلَ السولَِز الْقَلَِق ِإلَّا نع ِتقَاِل ووِف اِلانأُز اِل وي

  و أَلَِم الْمضِض و غُصِص الْجرِض و تلَفُِّت
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باِء و الْأَِعزِة و الْقُرناِء فَهلْ دفَعِت الْأَقَاِرب أَو نفَعِت النواِحب اِلاسِتغاثَِة ِبنصرِة الْحفَدِة و الْأَقِْر
 و هتِجلْد اموكَِت الْهته ِحيداً قَدِع وجضِفي ِضيِق الْم ِهيناً واِت رولَِّة الْأَمحِفي م غُوِدر قَد و

 و هتِجد اِهكولَِت النأَب ادسِت الْأَجارص و هاِلمعثَانُ مدا الْححم و هآثَار اِصفوفَِت الْعع
شِحبةً بعد بضِتها و الِْعظَام نِخرةً بعد قُوِتها و الْأَرواح مرتهنةً ِبِثقَِل أَعباِئها موِقنةً ِبغيِب أَنباِئها 

ن صاِلِح عمِلها و لَا تستعتب ِمن سيِئ زلَِلها أَ و لَستم أَبناَء الْقَوِم و الْآباَء و لَا تستزاد ِم
 نةٌ عقَاِسي فَالْقُلُوب مهتادطَئُونَ جت و مهتونَ ِقدكَبرت و مهِثلَتذُونَ أَمتحاَء تالْأَقِْرب و مهانوِإخ

اِز حرِفي ِإح دشكَأَنَّ الر ا واهِسو ِنيعا كَأَنَّ الْماِرهمِر ِمضاِلكَةٌ ِفي غَيا سِدهشر نةٌ عا لَاِهيظِّه
  .دنياها 

  التحذير من هول الصراط
ِه و تاراِت أَهواِلِه و اعلَموا أَنَّ مجازكُم علَى الصراِط و مزاِلِق دحِضِه و أَهاِويِل زلَِل

 دجهالت رهأَس و هندب فوالْخ بصأَن و هقَلْب فَكُّرلَ التغش ةَ ِذي لُبِقياللَِّه ت ادِعب قُوا اللَّهفَات
ِه و أَوجف الذِّكْر ِبِلساِنِه و قَدم ِغرار نوِمِه و أَظْمأَ الرجاُء هواِجر يوِمِه و ظَلَف الزهد شهواِت

  الْخوف ِلأَماِنِه و تنكَّب الْمخاِلج عن وضِح السِبيِل و سلَك أَقْصد الْمساِلِك ِإلَى
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النهِج الْمطْلُوِب و لَم تفِْتلْه فَاِتلَات الْغروِر و لَم تعم علَيِه مشتِبهات الْأُموِر ظَاِفراً ِبفَرحِة 
ِميداً واِجلَِة حالْع ربعم ربع قَد ِمِه ووِن يآم ِمِه ووِم نعى ِفي أَنمعِة الناحر ى ورشالْب ادز مقَد 

 ٍب وره نع بذَه ِفي طَلٍَب و ِغبر ٍل وهِفي م شأَكْم ٍل وجو ِمن رادب ِعيداً والْآِجلَِة س
اِر ِعقَاباً وكَفَى ِبالن الًا وون اباً وِة ثَونفَكَفَى ِبالْج هامماً أَمقُد ظَرن و هِمِه غَدوِفي ي اقَبر الًا وبو 

  .كَفَى ِباللَِّه منتِقماً و نِصرياً و كَفَى ِبالِْكتاِب حِجيجاً و خِصيماً 

  الوصية بالتقوى
أُوِصيكُم ِبتقْوى اللَِّه الَِّذي أَعذَر ِبما أَنذَر و احتج ِبما نهج و حذَّركُم عدواً نفَذَ ِفي 

اً وِفيوِر خدالص اِئِم ورئَاِت الْجيس نيز ى ونفَم دعو ى ودأَر لَّ واً فَأَضِجيفَثَ ِفي الْآذَاِن نن 
هونَ موِبقَاِت الْعظَاِئِم حتى ِإذَا استدرج قَِرينته و استغلَق رِهينته أَنكَر ما زين و استعظَم ما 

نَ ووه نا أَمم ذَّرح .  

  و منها في صفة خلق اإلنسان
 اقاً ولَقَةً ِمحع اقاً وطْفَةً ِدهاِر نتِف الْأَسغش اِم وحاِت الْأَرِفي ظُلُم أَهشذَا الَِّذي أَنه أَم

ناً لَاِفظاً و بصراً لَاِحظاً ِليفْهم معتِبراً جِنيناً و راِضعاً و وِليداً و ياِفعاً ثُم منحه قَلْباً حاِفظاً و ِلسا
  و يقَصر مزدِجراً حتى ِإذَا قَام اعِتدالُه و استوى
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 و خبطَ ساِدراً ماِتحاً ِفي غَرِب هواه كَاِدحاً سعياً ِلدنياه ِفي لَذَّاِت طَرِبِه و ِمثَالُه نفَر مستكِْبراً
بدواِت أَرِبِه ثُم لَا يحتِسب رِزيةً و لَا يخشع تِقيةً فَمات ِفي ِفتنِتِه غَِريراً و عاش ِفي هفْوِتِه 

 ِفدي ِسرياً لَماِحِه يِن ِمرنس اِحِه وِر ِجمِة ِفي غُبِنيالْم اتعفَج هتِهمضاً درفْتقِْض مي لَم ضاً وِعو
 ِقيٍق وأٍَخ ش نيقَاِم بالْأَس اِع وجاِرِق الْأَوطَو اِت الْآلَاِم وراِهراً ِفي غَمس اتب اِدراً وفَظَلَّ س

د ِفيٍق واِلٍد شٍة كَاِرثٍَة ورغَم لِْهثٍَة وٍة مكْرُء ِفي سرالْم ِر قَلَقاً ودٍة ِللصلَاِدم عاً وزِل جيٍة ِبالْواِعي
و أَنٍة موِجعٍة و جذْبٍة مكِْربٍة و سوقٍَة متِعبٍة ثُم أُدِرج ِفي أَكْفَاِنِه مبِلساً و جِذب منقَاداً سِلساً 
ثُم أُلِْقي علَى الْأَعواِد رِجيع وصٍب و ِنضو سقٍَم تحِملُه حفَدةُ الِْولْداِن و حشدةُ الِْإخواِن ِإلَى 

 عفَجتالْم عجر و عيشالْم فرصى ِإذَا انتِتِه حشحِد وفْرم ِتِه وروقَطَِع زنم ِتِه وباِر غُرِفي د أُقِْعد
حفْرِتِه نِجياً ِلبهتِة السؤاِل و عثْرِة اِلامِتحاِن و أَعظَم ما هناِلك بِليةً نزولُ الْحِميِم و تصِليةُ 

و لَا قُوةٌ حاِجزةٌ و لَا الْجِحيِم و فَورات السِعِري و سورات الزِفِري لَا فَترةٌ مِرحيةٌ و لَا دعةٌ مِزحيةٌ 
  موتةٌ ناِجزةٌ
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ونَ ِعباد اللَِّه أَين الَِّذين و لَا ِسنةٌ مسلِّيةٌ بين أَطْواِر الْموتاِت و عذَاِب الساعاِت ِإنا ِباللَِّه عاِئذُ
 ِميلًا ووا جِنحم ِهلُوا طَِويلًا ووا أُمسوا فَنلِّمس ا وووا فَلَهِظرأُن وا ووا فَفَِهملِّمع وا وِعموا فَنرمع

الْع طَةَ وروالْم وبوا الذُّنذَرِسيماً احوا جِعدو وا أَِليماً وذِّرح اِر وصِخطَةَ أُوِلي الْأَبسالْم وبي
الْأَسماِع و الْعاِفيِة و الْمتاِع هلْ ِمن مناٍص أَو خلَاٍص أَو معاٍذ أَو ملَاٍذ أَو ِفراٍر أَو محاٍر أَم لَا 

نما حظُّ أَحِدكُم ِمن الْأَرِض ذَاِت الطُّوِل و فَأَنى تؤفَكُونَ أَم أَين تصرفُونَ أَم ِبما ذَا تغترونَ و ِإ
الْعرِض ِقيد قَدِه متعفِّراً علَى خدِه الْآنَ ِعباد اللَِّه و الِْخناق مهملٌ و الروح مرسلٌ ِفي فَينِة 

م اِد وِتشِة اِلاحاحب اِد وسِة الْأَجاحر اِد وشالِْإر ِة وبوظَاِر التِإن ِة وِشيِف الْمأُن ِة وِقيِل الْبه
 ظَِر وتناِئِب الْموِم الْغلَ قُدقَب وِق وهالز ِع ووالر ِضيِق والْم ِك ونلَ الضِة قَببواِح الْحِفسان

  .ِإخذَِة الْعِزيِز الْمقْتِدِر 
 ملا خطب ذه اخلطبة اقشعرت هلا اجللود و بكت العيون و )عليه السالم ( أنه و يف اخلرب : قال الشريف 

  .و من الناس من يسمي هذه اخلطبة الغراء ، رجفت القلوب 
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  :في ذكر عمرو بن العاص ) الم عليه الس(   و من خطبة له -٨٤
 اِرسأُم و اِفسةٌ أُعابِتلْع ؤري امأَن ةً وابعد اِم أَنَّ ِفيِل الشِلأَه معزِة ياِبغِن النباً ِلابجع

قُولُ فَيلَي هِإن ِل الْكَِذبالْقَو رش ا وآِثماً أَم طَقن اِطلًا وقَالَ ب أَلُ لَقَدسي و ِلفخفَي ِعدي و كِْذب
فَيبخلُ و يسأَلُ فَيلِْحف و يخونُ الْعهد و يقْطَع الِْإلَّ فَِإذَا كَانَ ِعند الْحرِب فَأَي زاِجٍر و آِمٍر 

 ركَانَ أَكْب ا فَِإذَا كَانَ ذَِلكآِخذَهم وفيِذ السأْخت ا لَمم وأَ[هركْب [ مالْقَر حنمِتِه أَنْ يِكيدم
سبته أَما و اللَِّه ِإني لَيمنعِني ِمن اللَِّعِب ِذكْر الْموِت و ِإنه لَيمنعه ِمن قَوِل الْحق ِنسيانُ الْآِخرِة 

  .ِتيةً و يرضخ لَه علَى ترِك الديِن رِضيخةً ِإنه لَم يباِيع معاِويةَ حتى شرطَ أَنْ يؤِتيه أَ

  :و فيها صفات ثمان من صفات الجالل) عليه السالم (   و من خطبة له -٨٥
يلُ لَا شالْأَو لَه ِريكلَا ش هدحو ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه دهأَش و ةَ لَهلَا غَاي الْآِخر و لَهلَا َء قَب 

تقَع الْأَوهام لَه علَى ِصفٍَة و لَا تعقَد الْقُلُوب ِمنه علَى كَيِفيٍة و لَا تنالُه التجِزئَةُ و التبِعيض و لَا 
 الْقُلُوب و ارصِحيطُ ِبِه الْأَبت.  
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فَاتِعظُوا ِعباد اللَِّه ِبالِْعبِر النواِفِع و اعتِبروا ِبالْآِي السواِطِع و ازدِجروا ِبالنذُِر   :و منها
اِلبخم كُمِلقَتع اِعِظ فَكَأَنْ قَدوالْم وا ِبالذِّكِْر وِفعتان اِلِغ ووالْب لَاِئقع كُمِمن تقَطَعان ِة وِنيالْم 

 و ها ساِئقعفٍْس مكُلُّ ن ف ودروالْم داقَةُ ِإلَى الِْوريالس وِر والْأُم اتفِْظعم كُمتِهمد ِة وِنيالْأُم
  .عمِلها شِهيد ساِئق يسوقُها ِإلَى محشِرها و شاِهد يشهد علَيها ِب

  و منها في صفة الجنة
 مرهلَا ي ا وهِقيمم نظْعلَا ي ا وهِعيمن قَِطعنلَا ي اتفَاِوتتاِزلُ منم و فَاِضلَاتتم اتجرد

  .خاِلدها و لَا يبأَس ساِكنها 

له، ثم و فيها بيان صفات الحق جل جال) عليه السالم (   و من خطبة له - ٨٦
  :عظة الناس بالتقوى و المشورة 

ياطَةُ ِبكُلِّ شالِْإح لَه اِئرمالض ربخ و اِئررالس ِلمع قَد يةُ ِلكُلِّ شلَبالْغ لَى  ٍء وةُ عالْقُو ٍء و
يٍء  كُلِّ ش  

  عظة الناس
 ِإرهاِق أَجِلِه و ِفي فَراِغِه قَبلَ أَواِن شغِلِه و ِفي فَلْيعمِل الْعاِملُ ِمنكُم ِفي أَياِم مهِلِه قَبلَ

 ِتِه فَاللَّهاِر ِإقَامِنِه ِلداِر ظَعد ِمن دوزتلْي ِمِه وقَد فِْسِه وِلن دهملْي ذَ ِبكَظَِمِه وخؤلَ أَنْ يفَِّسِه قَبنتم
اللَّه  
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 لُقْكُمخي لَم هانحبس قُوِقِه فَِإنَّ اللَّهح ِمن كُمعدوتاس اِبِه وِكت ِمن فَظَكُمحتا اسِفيم اسا النهأَي
دي لَم ى ودس كْكُمرتي لَم ثاً وبع الَكُممأَع ِلمع و كُمى آثَارمس ى قَدملَا ع الٍَة وهِفي ج كُمع

يياناً ِلكُلِّ شِتب ابالِْكت كُملَيلَ عزأَن و الَكُمآج بكَت لَ  وى أَكْمتاناً حمأَز هِبين ِفيكُم رمع ٍء و
تاِبِه ِدينه الَِّذي رِضي ِلنفِْسِه و أَنهى ِإلَيكُم علَى ِلساِنِه محابه ِمن لَه و لَكُم ِفيما أَنزلَ ِمن ِك

 مقَد ةَ وجالْح كُملَيذَ عخات ةَ وِذرعالْم كُمأَلْقَى ِإلَي و هاِمرأَو و هاِهيون و هكَاِرهم اِل ومالْأَع
يِد و أَنذَركُم بين يدي عذاٍب شِديٍد فَاستدِركُوا بِقيةَ أَياِمكُم و اصِبروا لَها ِإلَيكُم ِبالْوِع

أَنفُسكُم فَِإنها قَِليلٌ ِفي كَِثِري الْأَياِم الَِّتي تكُونُ ِمنكُم ِفيها الْغفْلَةُ و التشاغُلُ عِن الْموِعظَِة و لَا 
خرانُ تهالِْإد ِبكُم مجهوا فَياِهندلَا ت ِة والظَّلَم ذَاِهبم صخالر ِبكُم بذْهفَت فُِسكُموا ِلأَنص

ماهصفِْسِه أَعِلن مهِإنَّ أَغَش ِه وبِلر مهعفِْسِه أَطْواِس ِلنالن حصاللَِّه ِإنَّ أَن ادِة ِعبِصيعلَى الْمِه عبِلر 
و الْمغبونُ من غَبن نفْسه و الْمغبوطُ من سِلم لَه ِدينه و السِعيد من وِعظَ ِبغيِرِه و الشِقي مِن 

ى موِل الْهةَ أَهالَسجم و كاِء ِشريالر ِسريوا أَنَّ يلَماع وِرِه وغُر و اهوِله عدخان اِن واةٌ ِللِْإميسن
 ٍة وامكَر اٍة وجنفَا ملَى شع اِدقاِن الصِللِْإمي اِنبجم هفَِإن وا الْكَِذباِنبطَاِن جيةٌ ِللشرضحم

  الْكَاِذب علَى شرِف مهواٍة و مهانٍة و لَا
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 اِلقَةُ وا الْحهوا فَِإناغَضبلَا ت و طَبالْح ارأْكُلُ النا تانَ كَمأْكُلُ الِْإميي دسوا فَِإنَّ الْحداسحت
  .بوا الْأَملَ فَِإنه غُرور و صاِحبه مغرور اعلَموا أَنَّ الْأَملَ يسِهي الْعقْلَ و ينِسي الذِّكْر فَأَكِْذ

و ، و هي في بيان صفات المتقين ، ) عليه السالم ( له    و من خطبة-٨٧
و الظن الخاطئ لبعض ، و التنبيه إلى مكان العترة الطيبة ، صفات الفساق 

  :الناس 
اِد اللَِّه ِإلَيِعب بأَح اللَِّه ِإنَّ ِمن ادِعب نَ وزالْح رعشتفِْسِه فَاسلَى نع اللَّه هانداً أَعبِه ع

تجلْبب الْخوف فَزهر ِمصباح الْهدى ِفي قَلِْبِه و أَعد الِْقرى ِليوِمِه الناِزِل ِبِه فَقَرب علَى نفِْسِه 
رصفَأَب ظَرن ِديدنَ الشوه و ِعيدالْب هاِردوم لَه لَتهاٍت سذٍْب فُرع ى ِمنوتار و كْثَرتفَاس ذَكَر و 

فَشِرب نهلًا و سلَك سِبيلًا جدداً قَد خلَع سراِبيلَ الشهواِت و تخلَّى ِمن الْهموِم ِإلَّا هماً واِحداً 
ِصفَِة الْع ِمن جرِبِه فَخ دفَران ى وداِب الْهوفَاِتيِح أَبم ِمن ارص ى ووِل الْهكَِة أَهارشم ى وم

 كسمتاس و هارِغم قَطَع و هارنم فرع و ِبيلَهس لَكس و طَِريقَه رصأَب ى قَدداِب الرواِليِق أَبغم
 ِبأَمتِنها فَهو ِمن الْيِقِني علَى ِمثِْل ضوِء الشمِس قَد نصب نفْسه ِمن الْعرى ِبأَوثَِقها و ِمن الِْحباِل

 احبِلِه ِمصٍع ِإلَى أَصِيِري كُلِّ فَرصت ِه ولَياِرٍد عاِر كُلِّ ودِإص وِر ِمنفَِع الْأُمِفي أَر هانحبِللَِّه س
افاٍت كَشظُلُم  
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 لَصأَخ قَد لَمسفَي كُتسي و فِْهمقُولُ فَياٍت يِليلُ فَلَوِضلَاٍت دعم فَّاعاٍت دمهبم احاٍت ِمفْتوشع
ِدِن ِديِنِه و أَوتاِد أَرِضِه قَد أَلْزم نفْسه الْعدلَ فَكَانَ أَولَ عدِلِه نفْي ِللَِّه فَاستخلَصه فَهو ِمن معا

 ا قَدهدةً ِإلَّا قَصِظنلَا م ا وهةً ِإلَّا أَمِر غَاييِللْخ عدلُ ِبِه لَا يمعي و قالْح ِصففِْسِه ين نى عوالْه
الِْكت كَنأَم ِزلُهنثُ كَانَ ميِزلُ حني و لَّ ثَقَلُهثُ حيلُّ ححي هامِإم و هقَاِئد واِمِه فَهِزم ِمن اب.  

  صفات الفساق
 لَّاٍل وض اِليلَ ِمنأَض اٍل وهج اِئلَ ِمنهج سبِبِه فَاقْت سلَي اِلماً وى عمست قَد رآخ و

ِللن بصن قالْح طَفع اِئِه ولَى آرع ابلَ الِْكتمح وٍر قَدِل زقَو وٍر واِئِل غُربح اكاً ِمنراِس أَش
علَى أَهواِئِه يؤِمن الناس ِمن الْعظَاِئِم و يهونُ كَِبري الْجراِئِم يقُولُ أَِقف ِعند الشبهاِت و ِفيها 

ي و قَعاٍن لَا وويح قَلْب الْقَلْب اٍن وسةُ ِإنورةُ صورفَالص عطَجا اضهنيب و عِزلُ الِْبدتقُولُ أَع
  .يعِرف باب الْهدى فَيتِبعه و لَا باب الْعمى فَيصد عنه و ذَِلك ميت الْأَحياِء 

  عترة النبي
نَ و أَنى تؤفَكُونَ و الْأَعلَام قَاِئمةٌ و الْآيات واِضحةٌ و الْمنار منصوبةٌ فَأَين  فَأَين تذْهبو

  يتاه ِبكُم و كَيف تعمهونَ
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نيب ِن وسِبأَح مِزلُوهِق فَأَندةُ الصأَلِْسن يِن والد لَامأَع و قةُ الْحأَِزم مه و كُمِبيةُ نرِعت كُم
 نيِبيِم الناتخ نا عذُوهخ اسا النهالِْهيِم الِْعطَاِش أَي ودرو موهِرد آِن واِزِل الْقُرنيه وآله صلى اهللا عل( م( 

ِإنه يموت من مات ِمنا و لَيس ِبميٍت و يبلَى من بِلي ِمنا و لَيس ِبباٍل فَلَا تقُولُوا ِبما لَا تعِرفُونَ 
 لَم أَعملْ ِفيكُم ِبالثَّقَِل فَِإنَّ أَكْثَر الْحق ِفيما تنِكرونَ و اعِذروا من لَا حجةَ لَكُم علَيِه و هو أَنا أَ

الْأَكْبِر و أَترك ِفيكُم الثَّقَلَ الْأَصغر قَد ركَزت ِفيكُم رايةَ الِْإمياِن و وقَفْتكُم علَى حدوِد الْحلَاِل 
رعالْم كُمتشفَر ِلي ودع ةَ ِمناِفيالْع كُمتسأَلْب اِم ورالْح و اِئمكَر كُمتيأَر ِلي وِفع ِلي وقَو ِمن وف

 ِه الِْفكَرلُ ِإلَيلْغغتلَا ت و رصالْب هرقَع ِركدا لَا يِفيم أْيِملُوا الرعتسفِْسي فَلَا تن لَاِق ِمنالْأَخ.  

  ظن خاطئ
ولَةٌ علَى بِني أُميةَ تمنحهم درها و توِردهم حتى يظُن الظَّانُّ أَنَّ الدنيا معقُ  :و منها

 ةٌ ِمنجم لْ ِهيب الظَّانُّ ِلذَِلك كَذَب ا وفُهيلَا س ا وطُهوِة سِذِه الْأُمه نع فَعرلَا ي ا وهفْوص
هلِْفظُوني ةً ثُمهرا بهونمطَعتِش ييلَةً لَِذيِذ الْعما ج.  

http://www.islam4u.com


  )١٢١(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... : ج البالغة 

و فيها بيان لألسباب التي تهلك ) عليه السالم ( له    و من خطبة-٨٨
  :الناس 

لَّا بعد تمِهيٍل و رخاٍء و لَم يجبر عظْم أَحٍد أَما بعد فَِإنَّ اللَّه لَم يقِْصم جباِري دهٍر قَطُّ ِإ
 ربتعطٍْب مخ ِمن متربدتا اسم ٍب وتع ِمن ملْتقْبتا اسوِن مِفي د لَاٍء وب ٍل وأَز دعِم ِإلَّا بالْأُم ِمن

لَا كُلُّ ِذي س ا كُلُّ ِذي قَلٍْب ِبلَِبيٍب وم لَا و ا ِليم باً وجا عِصٍري فَياِظٍر ِببلَا كُلُّ ن ِميٍع وٍع ِبسم
أَعجب ِمن خطَِإ هِذِه الِْفرِق علَى اخِتلَاِف حجِجها ِفي ِديِنها لَا يقْتصونَ أَثَر نِبي و لَا يقْتدونَ 

 يِعفُّونَ عن عيٍب يعملُونَ ِفي الشبهاِت و يِسريونَ ِفي ِبعمِل وِصي و لَا يؤِمنونَ ِبغيٍب و لَا
الشهواِت الْمعروف ِفيِهم ما عرفُوا و الْمنكَر ِعندهم ما أَنكَروا مفْزعهم ِفي الْمعِضلَاِت ِإلَى 

ِهم كَأَنَّ كُلَّ امِرٍئ ِمنهم ِإمام نفِْسِه قَد أَخذَ ِمنها أَنفُِسِهم و تعِويلُهم ِفي الْمِهماِت علَى آراِئ
  .ِفيما يرى ِبعرى ِثقَاٍت و أَسباٍب محكَماٍت 

في الرسول األعظم صلى اللّه عليه و ) عليه السالم (   و من خطبة له - ٨٩
  :آله و بالغ اإلمام عنه 

  ن الرسِل و طُوِل هجعٍة ِمن الْأُمِمأَرسلَه علَى ِحِني فَترٍة ِم
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 النوِر ظَاِهرةُ و اعِتزاٍم ِمن الِْفتِن و انِتشاٍر ِمن الْأُموِر و تلَظٍّ ِمن الْحروِب و الدنيا كَاِسفَةُ
 ارنم تسرد ا قَداِئهم اٍر ِمناغِْور ا وِرهثَم اٍس ِمنِإي ا وِقهرو اٍر ِمنِفرلَى ِحِني اصوِر عرالْغ

را ثَمِه طَاِلِبهجةٌ ِفي واِبسا عِلهةٌ ِلأَهمهجتم ى فَِهيدالر لَامأَع ترظَه ى ودالْه ةُ ونا الِْفته
فيا السهِدثَار و فوا الْخهارِشع ا الِْجيفَةُ وهامالَِّتي . طَع وا ِتيكاذْكُر اللَِّه و ادوا ِعبِبرتفَاع

ِبكُم تمقَادا تِري مملَع ونَ وباسحا مهلَيع ونَ ونهترا مِبه كُمانوِإخ و كُماؤآب لَا ِبِهم و 
الْعهود و لَا خلَت ِفيما بينكُم و بينهم الْأَحقَاب و الْقُرونُ و ما أَنتم الْيوم ِمن يوم كُنتم ِفي 

موه و ما أَسماعكُم و اللَِّه ما أَسمعكُم الرسولُ شيئاً ِإلَّا و ها أَنا ذَا مسِمعكُ. أَصلَاِبِهم ِببِعيٍد
الْيوم ِبدوِن أَسماِعكُم ِبالْأَمِس و لَا شقَّت لَهم الْأَبصار و لَا جِعلَت لَهم الْأَفِْئدةُ ِفي ذَِلك الزماِن 

ب مترصا باللَِّه م و اِن ومذَا الزا ِفي هِمثْلَه مِطيتأُع قَد ِإلَّا و ِبِه و مِفيتلَا أُص و ِهلُوهئاً جيش مهدع
حِرموه و لَقَد نزلَت ِبكُم الْبِليةُ جاِئلًا ِخطَامها ِرخواً ِبطَانها فَلَا يغرنكُم ما أَصبح ِفيِه أَهلُ 

  .الْغروِر فَِإنما هو ِظلٌّ ممدود ِإلَى أَجٍل معدوٍد 

و تشتمل على قدم الخالق و عظم ) عليه السالم ( له    و من خطبة-٩٠
  :مخلوقاته، و يختمها بالوعظ 

  الْحمد ِللَِّه الْمعروِف ِمن غَيِر رؤيٍة و الْخاِلِق ِمن غَيِر رِويٍة
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الَِّذي لَم يزلْ قَاِئماً داِئماً ِإذْ لَا سماٌء ذَات أَبراٍج و لَا حجب ذَات ِإرتاٍج و لَا لَيلٌ داٍج و لَا 
خلْق ذُو بحر ساٍج و لَا جبلٌ ذُو ِفجاٍج و لَا فَج ذُو اعِوجاٍج و لَا أَرض ذَات ِمهاٍد و لَا 

اعِتماٍد ذَِلك مبتِدع الْخلِْق و واِرثُه و ِإلَه الْخلِْق و راِزقُه و الشمس و الْقَمر داِئباِن ِفي مرضاِتِه 
مأَع و مهى آثَارصأَح و ماقَهزأَر مِعيٍد قَساِن كُلَّ ببقَري ِديٍد واِن كُلَّ جِليبي ددع و مالَه

 ِمن مهعدوتسم و مهقَرتسم ِمِري والض ِمن مهوردِفي صخا تم و ِنِهميةَ أَعاِئنخ و فُِسِهمأَن
عداِئِه ِفي سعِة الْأَرحاِم و الظُّهوِر ِإلَى أَنْ تتناهى ِبِهم الْغايات هو الَِّذي اشتدت ِنقْمته علَى أَ

 نِذلُّ مم و اقَّهش نم رمدم و هازع نم ِتِه قَاِهرِة ِنقْماِئِه ِفي ِشدِليِلأَو هتمحر تعسات ِتِه ومحر
و طَاهأَع أَلَهس نم و ِه كَفَاهلَيكَّلَ عوت نم اهادع نم غَاِلب و اهاون نم و اهقَض هضأَقْر نم 

 وا وباسحِل أَنْ تقَب ا ِمنوهاِسبح وا ونوزِل أَنْ تقَب ِمن كُمفُسوا أَناللَِّه ِزن ادِعب اهزج هكَرش
 هوا أَنلَماع اِق ويِف السنلَ عوا قَبقَادان اِق ولَ ِضيِق الِْخنوا قَبفَّسنى تتفِْسِه حلَى نع نعي لَم نم

  .يكُونَ لَه ِمنها واِعظٌ و زاِجر لَم يكُن لَه ِمن غَيِرها لَا زاِجر و لَا واِعظٌ 
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تعرف بخطبة األشباح و هي من جالئل ) عليه السالم (  له   و من خطبة-٩١
  :) عليه السالم ( خطبه 

 أَنه قَالَ خطَب أَِمري )عليه السالم (  روى مسعدةُ بن صدقَةَ عِن الصاِدِق جعفَِر بِن محمٍد 
ِر الْكُوفَِة وبلَى ِمنِة عطْبِذِه الْخِبه ِمِننيؤالْم ِصف ِمِننيؤالْم ا أَِمريي فَقَالَ لَه اهلًا أَتجأَنَّ ر ذَِلك 

 عمتةً فَاجاِمعلَاةَ جى الصادن و ِضبِرفَةً فَغعِبِه م اً وبح لَه اددزاناً ِلنِعي اهرا نا ِمثْلَ منبا رلَن
ِه فَصِعد الِْمنبر و هو مغضب متغير اللَّوِن فَحِمد اللَّه و أَثْنى الناس حتى غَص الْمسِجد ِبأَهِل

 ِبيلَى النلَّى عص ِه ولَيقَالَ )صلى اهللا عليه وآله ( ع ثُم :  

  وصف اللّه تعالى
يِه الِْإعطَاُء و الْجود ِإذْ كُلُّ معٍط الْحمد ِللَِّه الَِّذي لَا يِفره الْمنع و الْجمود و لَا يكِْد

منتِقص ِسواه و كُلُّ ماِنٍع مذْموم ما خلَاه و هو الْمنانُ ِبفَواِئِد النعِم و عواِئِد الْمِزيِد و الِْقسِم 
 و مهاتأَقْو رقَد و ماقَهزأَر ِمنض لَاِئقالْخ الُهِعي ِه ويا لَدم الطَّاِلِبني ِه وِإلَي اِغِبنيِبيلَ الرس جهن

يكُونَ شلٌ فَيقَب لَه كُني لُ الَِّذي لَمأَلْ الْأَوسي ا لَمِبم هِمن دوِئلَ ِبأَجا سِبم سلَي  الْآِخر و لَهٌء قَب
سالَِّذي لَي يكُونَ شفَي دعب له ا ٌء بم ِركَهدت أَو الَهنأَنْ ت ناِر عصالْأَب اِسيأَن اِدعالر و هدع

اختلَف علَيِه دهر فَيختِلف ِمنه الْحالُ و لَا كَانَ ِفي مكَاٍن فَيجوز علَيِه اِلانِتقَالُ و لَو وهب ما 
 و ضِحكَت عنه أَصداف الِْبحاِر ِمن ِفِلز اللُّجيِن و الِْعقْياِن و نثَارِة تنفَّست عنه معاِدنُ الِْجباِل

الدر و حِصيِد الْمرجاِن ما أَثَّر ذَِلك ِفي جوِدِه و لَا أَنفَد سعةَ ما ِعنده و لَكَانَ ِعنده ِمن ذَخاِئِر 
  الْأَنعاِم

http://www.islam4u.com


  )١٢٥(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... : ج البالغة 

 احِإلْح ِخلُهبلَا ي و اِئِلنيالُ السؤس هِغيضالَِّذي لَا ي ادوالْج هاِم ِلأَنالْأَن طَاِلبم هِفدنا لَا تم
 نيِلحالْم.  

  قرآنصفاته تعالى في ال
فَانظُر أَيها الساِئلُ فَما دلَّك الْقُرآنُ علَيِه ِمن ِصفَِتِه فَائْتم ِبِه و استِضئْ ِبنوِر ِهدايِتِه و ما 

 ِبيِة الننلَا ِفي س و هضفَر كلَياِب عِفي الِْكت سا لَيِمم هطَانُ ِعلْميالش عليه وآله صلى اهللا( كَلَّفَك ( و 
أَِئمِة الْهدى أَثَره فَِكلْ ِعلْمه ِإلَى اللَِّه سبحانه فَِإنَّ ذَِلك منتهى حق اللَِّه علَيك و اعلَم أَنَّ 

لْغيوِب الِْإقْرار ِبجملَِة الراِسِخني ِفي الِْعلِْم هم الَِّذين أَغْناهم عِن اقِْتحاِم السدِد الْمضروبِة دونَ ا
 ا لَمِل ماونت نِز عجِبالْع مافَهِترالَى اععت اللَّه حدوِب فَمجحِب الْميالْغ ِمن هفِْسريِهلُوا تا جم

 عن كُنِهِه رسوخاً فَاقْتِصر يِحيطُوا ِبِه ِعلْماً و سمى تركَهم التعمق ِفيما لَم يكَلِّفْهم الْبحثَ
علَى ذَِلك و لَا تقَدر عظَمةَ اللَِّه سبحانه علَى قَدِر عقِْلك فَتكُونَ ِمن الْهاِلِكني هو الْقَاِدر الَِّذي 

مبرأُ ِمن خطَراِت الْوساِوِس أَنْ يقَع ِإذَا ارتمِت الْأَوهام ِلتدِرك منقَطَع قُدرِتِه و حاولَ الِْفكْر الْ
 تضغَم ِة ِصفَاِتِه وِفيِفي كَي ِريجِه ِلتِإلَي ِت الْقُلُوبلَّهوت لَكُوِتِه ووِب مِميقَاِت غُيِه ِفي علَيع

اِتِه ردعها و ِهي تجوب مهاِوي مداِخلُ الْعقُوِل ِفي حيثُ لَا تبلُغه الصفَات ِلتناوِل ِعلِْم ذَ
هانحبِه سةً ِإلَيلِّصختوِب ميِف الْغدس  
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 ِبجوِر اِلاعِتساِف كُنه معِرفَِتِه و لَا تخطُر ِبباِل أُوِلي فَرجعت ِإذْ جِبهت معتِرفَةً ِبأَنه لَا ينالُ
الرِوياِت خاِطرةٌ ِمن تقِْديِر جلَاِل ِعزِته الَِّذي ابتدع الْخلْق علَى غَيِر ِمثَاٍل امتثَلَه و لَا ِمقْداٍر 

 قَبلَه و أَرانا ِمن ملَكُوِت قُدرِتِه و عجاِئِب ما نطَقَت ِبِه آثَار احتذَى علَيِه ِمن خاِلٍق معبوٍد كَانَ
ِحكْمِتِه و اعِتراِف الْحاجِة ِمن الْخلِْق ِإلَى أَنْ يِقيمها ِبِمساِك قُوِتِه ما دلَّنا ِباضِطراِر ِقياِم الْحجِة 

رِرفَِتِه فَظَهعلَى مع لَه لَقا خكُلُّ م ارِتِه فَصِحكْم لَامأَع ِتِه وعنص ا آثَارهثَتدالَِّتي أَح اِئعدِت الْب
حجةً لَه و دِليلًا علَيِه و ِإنْ كَانَ خلْقاً صاِمتاً فَحجته ِبالتدِبِري ناِطقَةٌ و دلَالَته علَى الْمبِدِع قَاِئمةٌ 

ِبِري فَأَشدِة ِلتِجبتحالْم فَاِصِلِهمِم ِحقَاِق ملَاحت و لِْقكاِء خضِن أَعايبِبت كهبش نأَنَّ م ده
هكَأَن و لَك لَا ِند هِبأَن ِقنيالْي هقَلْب اِشربي لَم و ِرفَِتكعلَى مِمِريِه عض بغَي ِقدعي لَم ِتكِحكْم لَم 

 بِبر يكُموسِبٍني ِإذْ نالٍل ما لَِفي ضاللَِّه ِإنْ كُنقُولُونَ تِإذْ ي وِعنيبتالْم ِمن اِبِعنيالت ؤربت عمسي
أَوهاِمِهم و الْعالَِمني كَذَب الْعاِدلُونَ ِبك ِإذْ شبهوك ِبأَصناِمِهم و نحلُوك ِحلْيةَ الْمخلُوِقني ِب

 قُوِلِهماِئِح عى ِبقَرِلفَِة الْقُوتخلَى الِْخلْقَِة الْمع وكرقَد و اِطِرِهمواِت ِبخمسجِزئَةَ الْمجت ُءوكزج
يِبش اكاوس نأَنَّ م دهأَش ِب و كَاِفر اِدلُ ِبكالْع و لَ ِبكدع فَقَد لِْقكخ ِبِه ٍء ِمن لَتزنا تم

هنع طَقَتن و اِتكآي اتكَمحم  
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 فَتكُونَ ِفي مهب ِفكِْرها شواِهد حجِج بيناِتك و ِإنك أَنت اللَّه الَِّذي لَم تتناه ِفي الْعقُوِل
  .مكَيفاً و لَا ِفي رِوياِت خواِطِرها فَتكُونَ محدوداً مصرفاً 

 قَدر ما خلَق فَأَحكَم تقِْديره و دبره فَأَلْطَف تدِبريه و وجهه ِلِوجهِتِه فَلَم يتعد :و منها 
لَِتِه و لَم يقْصر دونَ اِلانِتهاِء ِإلَى غَايِتِه و لَم يستصِعب ِإذْ أُِمر ِبالْمِضي علَى ِإرادِتِه حدود منِز

ا وهِة ِفكٍْر آلَ ِإلَيِوياِء ِبلَا ريالْأَش افنِشئُ أَصنِشيئَِتِه الْمم نع ورِت الْأُمردا صمِإن و فلَا فَكَي 
قَِرحيِة غَِريزٍة أَضمر علَيها و لَا تجِربٍة أَفَادها ِمن حواِدِث الدهوِر و لَا شِريٍك أَعانه علَى ابِتداِع 

ض دونه ريثُ عجاِئِب الْأُموِر فَتم خلْقُه ِبأَمِرِه و أَذْعن ِلطَاعِتِه و أَجاب ِإلَى دعوِتِه لَم يعتِر
الْمبِطِئ و لَا أَناةُ الْمتلَكِِّئ فَأَقَام ِمن الْأَشياِء أَودها و نهج حدودها و لَاَءم ِبقُدرِتِه بين متضادها 

أَقْداِر و الْغراِئِز و الْهيئَاِت و وصلَ أَسباب قَراِئِنها و فَرقَها أَجناساً مختِلفَاٍت ِفي الْحدوِد و الْ
  .بدايا خلَاِئق أَحكَم صنعها و فَطَرها علَى ما أَراد و ابتدعها 

  و منها في صفة السماء
  و نظَم ِبلَا تعِليٍق رهواِت فُرِجها و لَاحم صدوع انِفراِجها
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و وشج بينها و بين أَزواِجها و ذَلَّلَ ِللْهاِبِطني ِبأَمِرِه و الصاِعِدين ِبأَعماِل خلِْقِه حزونةَ 
فَالْتحمت عرى أَشراِجها و فَتق بعد اِلارِتتاِق صواِمت ِمعراِجها و ناداها بعد ِإذْ ِهي دخانٌ 

أَبواِبها و أَقَام رصداً ِمن الشهِب الثَّواِقِب علَى ِنقَاِبها و أَمسكَها ِمن أَنْ تمور ِفي خرِق الْهواِء 
 ِلأَمِرِه و جعلَ شمسها آيةً مبِصرةً ِلنهاِرها و قَمرها آيةً ِبأَيِدِه و أَمرها أَنْ تِقف مستسِلمةً

 نيب زيما ِليِجِهمراِرِج ددا ِفي ممهريس رقَد ا وماهرجاِقِل منا ِفي مماهرأَج ا وِلهلَي ةً ِمنوحمم
يعلَم عدد السِنني و الِْحساب ِبمقَاِديِرِهما ثُم علَّق ِفي جوها فَلَكَها و اللَّيِل و النهاِر ِبِهما و ِل

ناطَ ِبها ِزينتها ِمن خِفياِت دراِريها و مصاِبيِح كَواِكِبها و رمى مستِرِقي السمِع ِبثَواِقِب شهِبها 
لَاِل تسِخِريها ِمن ثَباِت ثَاِبِتها و مِسِري ساِئِرها و هبوِطها و صعوِدها و و أَجراها علَى أَذْ

  .نحوِسها و سعوِدها 

  و منها في صفة المالئكة
بِديعاً ِمن ثُم خلَق سبحانه ِلِإسكَاِن سماواِتِه و ِعمارِة الصِفيِح الْأَعلَى ِمن ملَكُوِتِه خلْقاً 

ملَاِئكَِتِه و ملَأَ ِبِهم فُروج ِفجاِجها و حشا ِبِهم فُتوق أَجواِئها و بين فَجواِت ِتلْك الْفُروِج 
  زجلُ الْمسبِحني ِمنهم ِفي حظَاِئِر الْقُدِس و ستراِت الْحجِب
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 عدروٍر تن اتحبس اعمالْأَس هِمن كتسِجيِج الَِّذي تالر اَء ذَِلكرو ِد وجاِدقَاِت الْمرس و
أَهم علَى صوٍر مختِلفَاٍت و أَقْداٍر و أَنش. الْأَبصار عن بلُوِغها فَتِقف خاِسئَةً علَى حدوِدها

متفَاِوتاٍت أُوِلي أَجِنحٍة تسبح جلَالَ ِعزِتِه لَا ينتِحلُونَ ما ظَهر ِفي الْخلِْق ِمن صنِعِه و لَا يدعونَ 
م لْ ِعبادِبِه ب دفَرا انِمم هعئاً ميلُقُونَ شخي مهلُونَ أَنمعِرِه يِبأَم مه ِل وِبالْقَو هِبقُونسونَ ال يمكْر

 ِيِه وهن ِرِه وأَم اِئعدو ِلنيسرِإلَى الْم ملَهمح ِيِه وحلَى وِة عانلَ الْأَمأَه اِلكنا هِفيم اللَّه ملَهعج
نهم زاِئغٌ عن سِبيِل مرضاِتِه و أَمدهم ِبفَواِئِد الْمعونِة و أَشعر عصمهم ِمن ريِب الشبهاِت فَما ِم

قُلُوبهم تواضع ِإخباِت السِكينِة و فَتح لَهم أَبواباً ذُلُلًا ِإلَى تماِجيِدِه و نصب لَهم مناراً واِضحةً 
لَم تثِْقلْهم مؤِصرات الْآثَاِم و لَم ترتِحلْهم عقَب اللَّياِلي و الْأَياِم و لَم ترِم علَى أَعلَاِم توِحيِدِه 

الشكُوك ِبنواِزِعها عِزميةَ ِإمياِنِهم و لَم تعتِرِك الظُّنونُ علَى معاِقِد يِقيِنِهم و لَا قَدحت قَاِدحةُ 
يما بينهم و لَا سلَبتهم الْحيرةُ ما لَاق ِمن معِرفَِتِه ِبضماِئِرِهم و ما سكَن ِمن عظَمِتِه و الِْإحِن ِف

 و لَى ِفكِْرِهما عِنهيِبر ِرعقْتفَت اِوسسالْو ِفيِهم عطْمت لَم و وِرِهمداِء صلَالَِتِه ِفي أَثْنِة جبيه مهِمن
  من هو ِفي خلِْق الْغماِم
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ت أَقْدامهم الدلَِّح و ِفي ِعظَِم الِْجباِل الشمِخ و ِفي قَترِة الظَّلَاِم الْأَيهِم و ِمنهم من قَد خرقَ
تخوم الْأَرِض السفْلَى فَِهي كَراياٍت ِبيٍض قَد نفَذَت ِفي مخاِرِق الْهواِء و تحتها ِريح هفَّافَةٌ 

 ِتِه وادالُ ِعبغأَش مهغَتفْرتِة قَِد اساِهينتوِد الْمدالْح ِمن تهتثُ انيلَى حا عهِبسحت لَتصو
حقَاِئق الِْإمياِن بينهم و بين معِرفَِتِه و قَطَعهم الِْإيقَانُ ِبِه ِإلَى الْولَِه ِإلَيِه و لَم تجاِوز رغَباتهم ما 

وا ِبالْكَأِْس الرِربش ِرفَِتِه وعةَ ملَاوذَاقُوا ح ِرِه قَدغَي دا ِعنِإلَى م هدِعن تكَّنمت ِتِه وبحم ِة ِمنِوي
ِمن سويداِء قُلُوِبِهم وِشيجةُ ِخيفَِتِه فَحنوا ِبطُوِل الطَّاعِة اعِتدالَ ظُهوِرِهم و لَم ينِفد طُولُ الرغْبِة 

بق خشوِعِهم و لَم يتولَّهم الِْإعجاب ِإلَيِه مادةَ تضرِعِهم و لَا أَطْلَق عنهم عِظيم الزلْفَِة ِر
 لَم و اِتِهمنسِظيِم حعِصيباً ِفي تلَاِل نةُ الِْإجِتكَاناس ملَه كَترلَا ت و مهِمن لَفا سوا مكِْثرتسفَي

غَبر ِغضت لَم و ُءوِبِهملَى طُوِل دع ِفيِهم اترِر الْفَتجت لَم و ِهمباِء رجر ناِلفُوا عخفَي مهات
تِجف ِلطُوِل الْمناجاِة أَسلَات أَلِْسنِتِهم و لَا ملَكَتهم الْأَشغالُ فَتنقَِطع ِبهمِس الْجؤاِر ِإلَيِه 

و مهاِكبنِة مقَاِوِم الطَّاعِفي م ِلفتخت لَم و مهاتوِرِه أَصقِْصِري ِفي أَمِة التاحوا ِإلَى رثْني لَم 
مهاِت . ِرقَابوهالش اِئعدخ ِمِهمِضلُ ِفي ِهمتنلَا ت فَلَاِت وةُ الْغلَادب ِهمِة ِجدِزميلَى عو عدعلَا ت و

  قَِد
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اتخذُوا ذَا الْعرِش ذَِخريةً ِليوِم فَاقَِتِهم و يمموه ِعند انِقطَاِع الْخلِْق ِإلَى الْمخلُوِقني ِبرغْبِتِهم لَا 
ارتِتهاِلاس ِبِهم ِجعرلَا ي ِتِه وادِة ِعبغَاي دونَ أَمقْطَعِر يغَي قُلُوِبِهم ِمن ادوِتِه ِإلَّا ِإلَى موِم طَاعِبلُز 

 مهأِْسرت لَم و ِهموا ِفي ِجدنفَي مهفَقَِة ِمنالش اببأَس قَِطعنت افَِتِه لَمخم اِئِه وجر ٍة ِمنقَِطعنم
هاِدِهم لَم يستعِظموا ما مضى ِمن أَعماِلِهم و لَِو الْأَطْماع فَيؤِثروا وِشيك السعِي علَى اجِت

استعظَموا ذَِلك لَنسخ الرجاُء ِمنهم شفَقَاِت وجِلِهم و لَم يختِلفُوا ِفي ربِهم ِباسِتحواِذ الشيطَاِن 
 قَاطُِع ووُء التس مقْهفَري لَم و ِهملَيلَا ع ِب ويالر اِرفصم مهتبعشلَا ت ِد واسحِغلُّ الت ملَّاهولَا ت

اقْتسمتهم أَخياف الِْهمِم فَهم أُسراُء ِإمياٍن لَم يفُكَّهم ِمن ِربقَِتِه زيغٌ و لَا عدولٌ و لَا ونى و لَا 
لسماِء موِضع ِإهاٍب ِإلَّا و علَيِه ملَك ساِجد أَو ساٍع حاِفد يزدادونَ فُتور و لَيس ِفي أَطْباِق ا

  .علَى طُوِل الطَّاعِة ِبربِهم ِعلْماً و تزداد ِعزةُ ربِهم ِفي قُلُوِبِهم ِعظَماً 

  و منها في صفة األرض و دحوها على الماء
لَى مع ضالْأَر سكَب ا واِجهوأَم اِذيأَو ِطملْتٍة تاِخراٍر زِج ِبحلُج فِْحلٍَة وتساٍج موِر أَمو

تصطَِفق متقَاِذفَات أَثْباِجها و ترغُو زبداً كَالْفُحوِل ِعند ِهياِجها فَخضع ِجماح الْماِء الْمتلَاِطِم 
ه كَنس ا وِلهمِلِثقَِل حهِطئَتاِئِه ِإذْ وِتمار جي  
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ساِجياً ِبكَلْكَِلها و ذَلَّ مستخِذياً ِإذْ تمعكَت علَيِه ِبكَواِهِلها فَأَصبح بعد اصِطخاِب أَمواِجِه 
 ِمن تدر اِرِه ويِة تةً ِفي لُجوحدم ضِت الْأَركَنس قَاداً أَِسرياً ونِة الذُّلِّ مكَمِفي ح وراً وقْهم

همد بعد نزقَاِتِه نخوِة بأِْوِه و اعِتلَاِئِه و شموِخ أَنِفِه و سمو غُلَواِئِه و كَعمته علَى ِكظَِّة جريِتِه فَ
و لَبد بعد زيفَاِن وثَباِتِه فَلَما سكَن هيج الْماِء ِمن تحِت أَكْناِفها و حمِل شواِهِق الِْجباِل 

رقَها ِفي سهوِب ِبيِدها و الشمِخ الْبذَِّخ علَى أَكْتاِفها فَجر يناِبيع الْعيوِن ِمن عراِنِني أُنوِفها و فَ
أَخاِديِدها و عدلَ حركَاِتها ِبالراِسياِت ِمن جلَاِميِدها و ذَواِت الشناِخيِب الشم ِمن صياِخيِدها 

رستا مِلهلْغغت ا واِل ِفي ِقطَِع أَِدِميهوِب الِْجبساِن ِلرديالْم ِمن تكَنا فَساِشيِمهياِت خبوةً ِفي جب
و ركُوِبها أَعناق سهوِل الْأَرِضني و جراِثيِمها و فَسح بين الْجو و بينها و أَعد الْهواَء متنسماً 

دي لَم ا ثُماِفِقهراِم مملَى تا علَها أَههِإلَي جرأَخ ا واِكِنهِلس اهِمي رقْصِض الَِّتي تالْأَر زرج ع
الْعيوِن عن رواِبيها و لَا تِجد جداِولُ الْأَنهاِر ذَِريعةً ِإلَى بلُوِغها حتى أَنشأَ لَها ناِشئَةَ سحاٍب 

افِْتر دعا بهامغَم ا أَلَّفهاتبن ِرجختست ا وهاتوِيي محت تضخمى ِإذَا تتِعِه حِن قَزايبت ِعِه واِق لُم
  لُجةُ
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هِفي كَن هِميضو مني لَم ِفي كُفَِفِه و قُهرب عمالْت ِن ِفيِه وزاِبِه الْمحاِكِم سرتم اِبِه وبِر رو
فَلَما أَلْقَِت . أَرسلَه سحاً متداِركاً قَد أَسف هيدبه تمِريِه الْجنوب ِدرر أَهاِضيِبِه و دفَع شآِبيِبِه

الِْعب ِبِه ِمن قَلَّتتا اسم اععب ا وهيانِبو كرب ابحاِمِد ِء السوه ِبِه ِمن جرا أَخهلَيوِل عمحالْم 
 ِمن هتا أُلِْبسِهي ِبمدزت ا واِضهِة ِريِبِزين جهبت فَِهي ابشاِل الْأَعِر الِْجبعز ِمن و اتبِض النالْأَر

واِضِر أَنن ِبِه ِمن ِمطَتا سِة مِحلْي ا واِهِريهِط أَزياِم رعقاً ِللْأَنِرز اِم ولَاغاً ِللْأَنب لَ ذَِلكعج ا واِره
و خرق الِْفجاج ِفي آفَاِقها و أَقَام الْمنار ِللساِلِكني علَى جواد طُرِقها فَلَما مهد أَرضه و أَنفَذَ 

 مآد ارتاخ هرعليه السالم ( أَم(ةً ِمنِخري  ا أُكُلَهِفيه غَدأَر و هتنج هكَنأَس لَ ِجِبلَِّتِه وأَو لَهعج لِْقِه وخ 
و أَوعز ِإلَيِه ِفيما نهاه عنه و أَعلَمه أَنَّ ِفي الِْإقْداِم علَيِه التعرض ِلمعِصيِتِه و الْمخاطَرةَ ِبمنِزلَِتِه 

 مفَأَقْد ِقيمِلي ِلِه وسِبن هضأَر رمعِة ِليبوالت دعب طَهباِبِق ِعلِْمِه فَأَهافَاةً ِلسوم هنع اهها نلَى مع
ِتِه ووِبيبةَ رجح ِهملَيع كِّدؤا يِمم هضأَنْ قَب دعب ِلِهمخي لَم اِدِه ولَى ِعبةَ ِبِه عجالْح مهنيِصلُ بي 

و بين معِرفَِتِه بلْ تعاهدهم ِبالْحجِج علَى أَلْسِن الِْخيرِة ِمن أَنِبياِئِه و متحمِلي وداِئِع ِرسالَاِتِه 
  )صلى اهللا عليه وآله ( قَرناً فَقَرناً حتى تمت ِبنِبينا محمٍد 
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 يِق ولَى الضا عهمقَس ا وقَلَّلَه ا وهفَكَثَّر اقزالْأَر رقَد و هذُرن و هذْرع قْطَعلَغَ الْمب و هتجح
ِليتبا ِليلَ ِفيهدِة فَععالس ِمن ربالص و كْرالش ِبذَِلك ِبرتخِلي ا ووِرهسعم ا ووِرهسيِبم ادأَر نم 

غَِنيها و فَِقِريها ثُم قَرنَ ِبسعِتها عقَاِبيلَ فَاقَِتها و ِبسلَامِتها طَواِرق آفَاِتها و ِبفُرِج أَفْراِحها 
ا واِحهرأَت صا غُصهاببِت أَسولَ ِبالْمصو ا وهرأَخ ا وهمقَد ا وهرقَص ا والَ فَأَطَالَهالْآج لَقخ 

و جعلَه خاِلجاً ِلأَشطَاِنها و قَاِطعاً ِلمراِئِر أَقْراِنها عاِلم السر ِمن ضماِئِر الْمضِمِرين و نجوى 
اِفِتنيختا الْمم فُوِن واِض الْجاِرِق ِإميسم ِقِني واِت الْيِزميقَِد عع وِن وِم الظُّنجاِطِر روخ و 

 اِيفصم اِع ومالْأَس اِئخصاِقِه مِترِلاس تغا أَصم وِب ويالْغ اتابغَي انُ الْقُلُوِب وأَكْن هتِمنض
واِتي الْهشم و الذَّر ِة ِمنرِح الثَّمفَسنم اِم وِس الْأَقْدمه اِت وولَهالْم ِنِني ِمنِع الْحجر و ام

 نيوِض بعِإ الْببتخم ا وِتهِديأَو اِل واِن الِْجبِغري وِش ِمنحِع الْوقَمنم اِم ولَاِئِج غُلُِف الْأَكْمو
يِتها و مغِرِز الْأَوراِق ِمن الْأَفْناِن و محطِّ الْأَمشاِج ِمن مساِرِب الْأَصلَاِب سوِق الْأَشجاِر و أَلِْح

و ناِشئَِة الْغيوِم و متلَاِحِمها و دروِر قَطِْر السحاِب ِفي متراِكِمها و ما تسِفي الْأَعاِصري ِبذُيوِلها 
  ر ِبسيوِلها و تعفُو الْأَمطَا
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و عوِم بناِت الْأَرِض ِفي كُثْباِن الرماِل و مستقَر ذَواِت الْأَجِنحِة ِبذُرا شناِخيِب الِْجباِل و تغِريِد 
ا ذَوم اِر والِْبح اجوِه أَملَيع تنضح و افدالْأَص هتبعا أَوم كَاِر واِجِري الْأَويِطِق ِفي دناِت الْم

نوِر و غَِشيته سدفَةُ لَيٍل أَو ذَر علَيِه شاِرق نهاٍر و ما اعتقَبت علَيِه أَطْباق الدياِجِري و سبحات ال
أَثَِر كُلِّ خطْوٍة و ِحس كُلِّ حركٍَة و رجِع كُلِّ كَِلمٍة و تحِريِك كُلِّ شفٍَة و مستقَر كُلِّ نسمٍة 

ٍة أَو قَرارِة و ِمثْقَاِل كُلِّ ذَرٍة و هماِهِم كُلِّ نفٍْس هامٍة و ما علَيها ِمن ثَمِر شجرٍة أَو ساِقِط ورقَ
نطْفٍَة أَو نقَاعِة دٍم و مضغٍة أَو ناِشئَِة خلٍْق و سلَالٍَة لَم يلْحقْه ِفي ذَِلك كُلْفَةٌ و لَا اعترضته ِفي 

ِري الْمخلُوِقني ملَالَةٌ و لَا ِحفِْظ ما ابتدع ِمن خلِْقِه عاِرضةٌ و لَا اعتورته ِفي تنِفيِذ الْأُموِر و تداِب
فَترةٌ بلْ نفَذَهم ِعلْمه و أَحصاهم عدده و وِسعهم عدلُه و غَمرهم فَضلُه مع تقِْصِريِهم عن كُنِه 

 لُهأَه وا هم.  

  دعاء
ِد الْكَِثِري ِإنْ تؤملْ فَخير مأْموٍل و ِإنْ ترج فَخير اللَّهم أَنت أَهلُ الْوصِف الْجِميِل و التعدا

 ههجلَا أُو و اكٍد ِسولَى أَحلَا أُثِْني ِبِه ع و كرِبِه غَي حدا لَا أَمِلي ِفيم طْتسب قَد و ماللَّه وجرم
يباِضِع الروم ِة وبياِدِن الْخعِإلَى منيِمياِئِح الْآددم ناِني عِبِلس لْتدع ِة و  
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أَثْن نلَى مثٍْن عِلكُلِّ م و ماللَّه لُوِقنيخالْم وِبنيبرلَى الْماِء عالثَّن و اٍء أَوزج ةٌ ِمنثُوبِه ملَيى ع
 نم قَامذَا مه و مِة اللَّهِفرغوِز الْمكُن ِة ومحاِئِر الرلَى ذَخِليلًا عد كتوجر قَد طَاٍء وع اِرفَةٌ ِمنع

الْمحاِمِد و الْمماِدِح غَيرك و ِبي فَاقَةٌ أَفْردك ِبالتوِحيِد الَِّذي هو لَك و لَم ير مستِحقّاً ِلهِذِه 
ِإلَيك لَا يجبر مسكَنتها ِإلَّا فَضلُك و لَا ينعش ِمن خلَِّتها ِإلَّا منك و جودك فَهب لَنا ِفي هذَا 

  .ٍء قَِدير  نك على كُلِّ شيالْمقَاِم ِرضاك و أَغِْننا عن مد الْأَيِدي ِإلَى ِسواك ِإ

لما أراده الناس على البيعة بعد قتل ) عليه السالم (   و من كالم له -٩٢
   :عثمان

دعوِني و الْتِمسوا غَيِري فَِإنا مستقِْبلُونَ أَمراً لَه وجوه و أَلْوانٌ لَا تقُوم لَه الْقُلُوب و لَا 
و اعلَموا أَني ِإنْ أَجبتكُم . الْعقُولُ و ِإنَّ الْآفَاق قَد أَغَامت و الْمحجةَ قَد تنكَّرتتثْبت علَيِه 

 ِدكُما كَأَحوِني فَأَنمكْترِإنْ ت اِتِب وِب الْعتع ِل الْقَاِئِل وِغ ِإلَى قَوأُص لَم و لَما أَعم ِبكُم تِكبر
لَع ي أَِمرياًوِمن لَكُم ريِزيراً خو ا لَكُمأَن و كُمرأَم وهمتلَّيو نِلم كُمعأَطْو و كُمعملِّي أَس  

http://www.islam4u.com


  )١٣٧(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... : ج البالغة 

و فيها ينبه أمير المؤمنين على فضله  ) عليه السالم(   و من خطبة له -٩٣
  :و علمه و يبين فتنة بني أمية 

 ِرئتجِلي كُني لَم ِة ونالِْفت نيع ي فَقَأْتفَِإن اسا النهِه أَيلَياِء عالثَّن ِد اللَِّه ومح دعا بأَم
بهغَي اجأَنْ م دعِري بغَي دا أَحهلَيالَِّذي ع وِني فَوفِْقدلَ أَنْ تأَلُوِني قَبا فَاسهكَلَب دتاش ا وه

يش نأَلُوِني عسِدِه لَا تفِْسي ِبيِضلُّ  نت ِدي ِمائَةً وهِفئٍَة ت نلَا ع ِة واعالس نيب و كُمنيا بٍء ِفيم
 ا واِعِقهِبن كُمأْتبِمائَةً ِإلَّا أَن لُ ِمنقْتي نم ا واِلهطِّ ِرححم ا واِخ ِركَاِبهنم ا واِئِقهس ا وقَاِئِده

 اِزبوح وِر والْأُم اِئهكَر ِبكُم لَتزن وِني ومتفَقَد قَد لَو تاً ووم مهِمن وتمي نم لًا وا قَتِلهأَه
ِمن كَِثري قطُوِب لَأَطْرالْخ و كُمبرح تِإذَا قَلَّص ذَِلك و ئُوِلنيسالْم ِمن فَِشلَ كَِثري و اِئِلنيالس 

 اللَّه حفْتى يتح كُملَيلَاِء عالْب امأَي هعِطيلُونَ متسِضيقاً ت كُملَيا عيناقَِت الدض اٍق وس نع ترمش
 ِمنكُم ِإنَّ الِْفتن ِإذَا أَقْبلَت شبهت و ِإذَا أَدبرت نبهت ينكَرنَ مقِْبلَاٍت و يعرفْن ِلبِقيِة الْأَبراِر

 كُملَيِدي عِن ِعنالِْفت فوِإنَّ أَخ لَداً أَلَا وب ِطئْنخي لَداً وب نِصباِح ييالر موح نمحاٍت يِبردم
اِفتهتِليب تصخ ا وهطَّتخ تمةٌ عظِْلماُء ميمةٌ عنا ِفتهةَ فَِإنيِني أُمةُ بن  
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أَخ ا وِفيه رصأَب نلَاُء مالْب ابأَص و ةَ لَكُميِني أُمنَّ بِجداللَِّه لَت ماي ا وهنع ِميع نلَاُء مطَأَ الْب
أَرباب سوٍء بعِدي كَالناِب الضروِس تعِذم ِبِفيها و تخِبطُ ِبيِدها و تزِبن ِبِرجِلها و تمنع درها 

تى لَا يتح الُونَ ِبكُمزلَا ي كُمنع مهلَاؤالُ بزلَا ي و اِئٍر ِبِهمض رغَي أَو ماِفعاً لَهِإلَّا ن كُمكُوا ِمنر
 ِردِحِبِه تصتسم اِحِب ِمنالص ِه وبر ِد ِمنباِر الْعِتصِإلَّا كَان مهِمن ِدكُمأَح ارِتصكُونَ انى لَا يتح

تنِفت كُملَيلَ عأَه نحى نري لَملَا ع ى وده ارنا مِفيه سةً لَياِهِليِقطَعاً ج ةً وِشيخاَء مهوش مه
 مهومسي نفِْريِج الْأَِدِمي ِبمكَت كُمنع ا اللَّههجفَري اٍة ثُمعا ِبدا ِفيهنلَس اٍة وجنا ِبمهِت ِمنيالْب

 و يسوقُهم عنفاً و يسِقيِهم ِبكَأٍْس مصبرٍة لَا يعِطيِهم ِإلَّا السيف و لَا يحِلسهم ِإلَّا خسفاً
الْخوف فَِعند ذَِلك تود قُريش ِبالدنيا و ما ِفيها لَو يرونِني مقَاماً واِحداً و لَو قَدر جزِر جزوٍر 

  .أَقْبلَ ِمنهم ما أَطْلُب الْيوم بعضه فَلَا يعطُوِنيِه ِل

و فيها يصف اللّه تعالى ثم يبين فضل ) عليه السالم ( له    و من خطبة- ٩٤
  :الرسول الكريم و أهل بيته ثم يعظ الناس 

  اللّه تعالى
 ِم والِْهم دعب هلُغبالَِّذي لَا ي اللَّه كاربالِْفطَِنفَت سدح الُهنلَا ي  
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 قَِضينفَي لَه لَا آِخر و ِهيتنفَي ةَ لَهلُ الَِّذي لَا غَايالْأَو.  

  و منها في وصف األنبياء
 مهعدوتلَاِب فَاسالْأَص اِئمكَر مهتخاسنت قَرتسِر ميِفي خ مهأَقَر ٍع ودوتسِل مِفي أَفْض

 لَفِبِديِن اللَِّه خ مهِمن قَام لَفس مهى ِمنضا ماِم كُلَّمحاِت الْأَررطَهِإلَى م.  

  رسول اللّه و آل بيته
 فَأَخرجه ِمن أَفْضِل )صلى اهللا عليه وآله ( ِه سبحانه و تعالَى ِإلَى محمٍد حتى أَفْضت كَرامةُ اللَّ

الْمعاِدِن منِبتاً و أَعز الْأَروماِت مغِرساً ِمن الشجرِة الَِّتي صدع ِمنها أَنِبياَءه و انتجب ِمنها 
ريخ هترِعت اَءهنِفي أُم قَتسب ٍم ورِفي ح تتبِر نجالش ريخ هترجش ِر والْأُس ريخ هترأُس ِر والِْعت 

 هؤوض علَم اجى ِسردتِن اهةُ مِصريب قَى وِن اتم امِإم والُ فَهنلَا ي رثَم الٌ وِطو وعا فُرٍم لَهكَر
طَعس ابِشه و هكْمح لُ والْفَص هكَلَام و دشالر هتنس و دالْقَص هتِسري هعلَم قرب دنز و هورن 

  .الْعدلُ أَرسلَه علَى ِحِني فَترٍة ِمن الرسِل و هفْوٍة عِن الْعمِل و غَباوٍة ِمن الْأُمِم 

  عظة الناس
  م اللَّه علَى أَعلَاٍم بينٍة فَالطَِّريق نهجاعملُوا رِحمكُ
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حالص اٍغ وفَر ٍل وهلَى مٍب عتعتساِر مِفي د متأَن الِم ووا ِإىل داِر السعدي الْأَقْلَام ةٌ وورشنم ف
  .جاِريةٌ و الْأَبدانُ صِحيحةٌ و الْأَلْسن مطْلَقَةٌ و التوبةُ مسموعةٌ و الْأَعمالُ مقْبولَةٌ 

  :يقرر فضيلة الرسول الكريم ) عليه السالم (   و من خطبة له -٩٥
ٍة وريلَّالٌ ِفي حض اسالن و ثَهعب مهلَّتزتاس اُء ووالْأَه مهتوهتٍة قَِد اسنونَ ِفي ِفتاِطبح 

( الِْكبِرياُء و استخفَّتهم الْجاِهِليةُ الْجهلَاُء حيارى ِفي زلْزاٍل ِمن الْأَمِر و بلَاٍء ِمن الْجهِل فَبالَغَ 

  . و مضى علَى الطَِّريقَِة و دعا ِإلَى الِْحكْمِة و الْموِعظَِة الْحسنِة  ِفي النِصيحِة)صلى اهللا عليه وآله 

  :في اللّه و في الرسول األكرم ) عليه السالم (   و من خطبة له -٩٦
  اللّه تعالى

يِل فَلَا شِللَِّه الْأَو دمالْح يالْآِخِر فَلَا ش و لَهال َء قَب و هدعَء بياِطِن  ظَّاِهِر فَلَا شالْب و قَهَء فَو
يفَلَا ش  هونَء د.  
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  )صلى الله عليه وآله ( و منها في ذكر الرسول 
نم و قَرتسم ريخ هقَرتسم ِة قَدلَاماِهِد السمم ِة واماِدِن الْكَرعِبٍت ِفي منم فرأَش هِبت

 اِئرأَطْفَأَ ِبِه الثَّو و اِئنغِبِه الض اللَّه فَناِر دصةُ الْأَبِه أَِزمِإلَي تثُِني اِر ورةُ الْأَبأَفِْئد هوحن ِرفَتص
  .و فَرق ِبِه أَقْراناً أَعز ِبِه الذِّلَّةَ و أَذَلَّ ِبِه الِْعزةَ كَلَامه بيانٌ و صمته ِلسانٌ أَلَّف ِبِه ِإخواناً 

  :في أصحابه و أصحاب رسول اللّه ) عليه السالم (   و من خطبة له - ٩٧
  أصحاب علي

ه ِبالِْمرصاِد علَى مجاِز طَِريِقِه و ِبموِضِع و لَِئن أَمهلَ الظَّاِلم فَلَن يفُوت أَخذُه و هو لَ
الشجا ِمن مساِغ ِريِقِه أَما و الَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَيظْهرنَّ هؤلَاِء الْقَوم علَيكُم لَيس ِلأَنهم أَولَى 

ِحِبِهم و ِإبطَاِئكُم عن حقِّي و لَقَد أَصبحِت الْأُمم ِبالْحق ِمنكُم و لَِكن ِلِإسراِعِهم ِإلَى باِطِل صا
 كُمتعمأَس وا وِفرنت اِد فَلَمِللِْجه كُمتفَرنتِتي اسِعير ظُلْم افأَخ تحبأَص ا واِتهعر ظُلْم افخت

م تستِجيبوا و نصحت لَكُم فَلَم تقْبلُوا أَ شهود كَغياٍب فَلَم تسمعوا و دعوتكُم ِسراً و جهراً فَلَ
  و عِبيد كَأَرباٍب أَتلُو علَيكُم الِْحكَم فَتنِفرونَ
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 ا وهلَى ِمنا آِتي عِي فَمغِل الْباِد أَهلَى ِجهع ثُّكُمأَح ا وهنقُونَ عفَرتِة فَتاِلغِعظَِة الْبوِبالْم أَِعظُكُم
 نونَ ععادختت و اِلِسكُمجونَ ِإلَى مِجعرا تبس اِديأَي ِقنيفَرتم اكُمى أَرتِلي حآِخِر قَو

م أُقَومكُم غُدوةً و ترِجعونَ ِإلَي عِشيةً كَظَهِر الْحِنيِة عجز الْمقَوم و أَعضلَ الْمقَوم مواِعِظكُ
 لَى ِبِهمتبالْم مهاؤوِلفَةُ أَهتخالْم مقُولُهع مهنةُ عاِئبالْغ مهاندةُ أَباِهدالش ما الْقَوهأَي مهاؤرأُم

 و تِددلَو هونِطيعي مه و ِصي اللَّهعاِم يِل الشأَه اِحبص و هونصعت متأَن و اللَّه ِطيعي كُماِحبص
و كُمةَ ِمنرشي عذَ ِمنِم فَأَخهراِر ِبالدينالد فرص فَِني ِبكُمارةَ صاِويعلًا اللَِّه أَنَّ مجطَاِني رأَع 

 يمع و كَلَاٍم وذَو كْمب اٍع ومو أَسذَو مِن صيتاثْن ِبثَلَاٍث و كُمِمن ِنيتلَ الْكُوفَِة ما أَهي مهِمن
 تِربلَاِء تالْب دانُ ِثقٍَة ِعنولَا ِإخ اللِّقَاِء و دٍق ِعنِصد ارراٍر لَا أَحصو أَبالِْإِبِل ذَو اهبا أَشي ِديكُمأَي

 الُكُما ِإخِفيم ي ِبكُماللَِّه لَكَأَن و رآخ ِمن قَتفَراِنٍب تج ِمن تِمعا جا كُلَّمهاتعا رهنع غَاب
ِن أَِبي طَاِلٍب انِن ابع متجفَرقَِد ان ابرالض ِميح غَى والْو ِمسح ا أَنْ لَوِلهقُب نأَِة عرالْم اجِفر

  و ِإني لَعلَى بينٍة ِمن ربي و ِمنهاٍج ِمن نِبيي و ِإني لَعلَى الطَِّريِق الْواِضِح أَلْقُطُه لَقْطاً 
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  أصحاب رسول اللّه
 لَن ى وده ِمن وكُمِرجخي فَلَن مهوا أَثَرِبعات و مهتموا سمفَالْز كُمِبيِت نيلَ بوا أَهظُران

لُّوا و لَا تتأَخروا يِعيدوكُم ِفي ردى فَِإنْ لَبدوا فَالْبدوا و ِإنْ نهضوا فَانهضوا و لَا تسِبقُوهم فَتِض
 فَما أَرى أَحداً يشِبههم ِمنكُم لَقَد )صلى اهللا عليه وآله ( عنهم فَتهِلكُوا لَقَد رأَيت أَصحاب محمٍد 

ِهِهم و خدوِدِهم و كَانوا يصِبحونَ شعثاً غُبراً و قَد باتوا سجداً و ِقياماً يراِوحونَ بين ِجبا
 وِدِهمجطُوِل س ى ِمنزالِْمع كَبر ِنِهميأَع نيكَأَنَّ ب اِدِهمعِذكِْر م ِر ِمنملَى ِمثِْل الْجِقفُونَ عي

 رجالش ِميدا يوا كَمادم و مهوبيلَّ جبى تتح مهنيأَع لَتمه اللَّه اِصِف ِإذَا ذُِكريِح الْعالر موي
  .خوفاً ِمن الِْعقَاِب و رجاًء ِللثَّواِب 

  :يشير فيه إلى ظلم بني أمية ) عليه السالم (   و من كالم له - ٩٨
و لُّوهقْداً ِإلَّا حلَا ع و لُّوهحتماً ِإلَّا اسرحوا ِللَِّه معدى لَا يتالُونَ حزاللَِّه لَا ي ى لَا وتح 

يبقَى بيت مدٍر و لَا وبٍر ِإلَّا دخلَه ظُلْمهم و نبا ِبِه سوُء رعِيِهم و حتى يقُوم الْباِكياِن يبِكياِن 
ِدكُمةُ أَحرصكُونَ نى تتح و اهينِكي ِلدباٍك يب ِكي ِلِديِنِه وباٍك يب  
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 كُمظَمكُونَ أَعى يتح و هاباغْت ِإذَا غَاب و هأَطَاع ِهدِدِه ِإذَا شيس ِد ِمنبِة الْعرصكَن ِدِهمأَح ِمن
 ظَناً فَِإنْ أَتاكُم اللَّه ِبعاِفيٍة فَاقْبلُوا و ِإِن ابتِليتم فَاصِبروا فَِإنَّ الْعاِقبةَ ِفيها عناًء أَحسنكُم ِباللَِّه

 ِقنيتِللْم.  

  :في التزهيد من الدنيا ) عليه السالم (   و من خطبة له -٩٩
ا يلَى ما عِرنأَم ِمن هِعينتسن ا كَانَ ولَى مع هدمحاِن نيافَاةَ ِفي الْأَدعالْم أَلُهسن كُونُ و

 ِإنْ لَم و اِركَِة لَكُما التينِذِه الدفِْض ِلهِبالر اللَِّه أُوِصيكُم اداِن ِعبدافَاةَ ِفي الْأَبعالْم أَلُهسا نكَم
ِإنْ كُن و اِمكُمسِة ِلأَجِليبالْم ا وكَهروا تِحبفٍْر تا كَسثَلُهم و ثَلُكُما مما فَِإنهِديدجونَ تِحبت مت

سلَكُوا سِبيلًا فَكَأَنهم قَد قَطَعوه و أَموا علَماً فَكَأَنهم قَد بلَغوه و كَم عسى الْمجِري ِإلَى الْغايِة 
ا وهلُغبى يتا حهِإلَي ِريجأَنْ ي ِثيثٌ ِمنح طَاِلب و وهدعلَا ي موي لَه نقَاُء مكُونَ بى أَنْ يسا عم 

الْموِت يحدوه و مزِعج ِفي الدنيا حتى يفَاِرقَها رغْماً فَلَا تنافَسوا ِفي ِعز الدنيا و فَخِرها و لَا 
ِعيِمهن ا وِتهوا ِبِزينبجعت ِقطَاٍع وا ِإلَى انهرفَخ ا وها فَِإنَّ ِعزِسهؤب ا واِئهرض وا ِمنعزجلَا ت ا و

  ِإنَّ ِزينتها و نِعيمها ِإلَى زواٍل و ضراَءها و بؤسها ِإلَى
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 رجدزم ِلنيِفي آثَاِر الْأَو لَكُم سلَي اٍء أَ وا ِإلَى فَنِفيه يكُلُّ ح اٍء وِتها ِإلَى انٍة ِفيهدكُلُّ م فَاٍد ون
م تروا ِإلَى الْماِضني ِمنكُم لَا و ِفي آباِئكُم الْماِضني تبِصرةٌ و معتبر ِإنْ كُنتم تعِقلُونَ أَ و لَ

يرِجعونَ و ِإلَى الْخلَِف الْباِقني لَا يبقَونَ أَ و لَستم ترونَ أَهلَ الدنيا يصِبحونَ و يمسونَ علَى 
اِئدع لًى وتبم ِريعص ى وزعي رآخ كَى وبي تيى فَمتاٍل شوأَح و ودجفِْسِه يِبن رآخ و ودعي 

طَاِلب ِللدنيا و الْموت يطْلُبه و غَاِفلٌ و لَيس ِبمغفُوٍل عنه و علَى أَثَِر الْماِضي ما يمِضي الْباِقي 
ياِت ِعند الْمساورِة ِللْأَعماِل الْقَِبيحِة أَلَا فَاذْكُروا هاِذم اللَّذَّاِت و منغص الشهواِت و قَاِطع الْأُمِن

  .و استِعينوا اللَّه علَى أَداِء واِجِب حقِِّه و ما لَا يحصى ِمن أَعداِد ِنعِمِه و ِإحساِنِه 

  :في رسول اللّه و أهل بيته ) عليه السالم (   و من خطبة له -١٠٠
ِشِر ِفي الْخلِْق فَضلَه و الْباِسِط ِفيِهم ِبالْجوِد يده نحمده ِفي جِميِع أُموِرِه الْحمد ِللَِّه النا

و نستِعينه علَى ِرعايِة حقُوِقِه و نشهد أَنْ لَا ِإلَه غَيره و أَنَّ محمداً عبده و رسولُه أَرسلَه ِبأَمِرِه 
اِدعاً وِبِذكِْرِهص   
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 لَّفخت نم و قرا مهمقَدت نم قةَ الْحايا رِفين لَّفخ ِشيداً وى رضم ى أَِميناً واِطقاً فَأَدن
م و قها زهنِطيعِكيثُ الْكَلَاِم با مِليلُهد ا لَِحقهلَِزم ن  لَه متأَلَن متفَِإذَا أَن ِإذَا قَام ِريعاِم سُء الِْقي

ى يتح اَء اللَّها شم هدعب مِبِه فَلَِبثْت بفَذَه توالْم اَءهج اِبِعكُمِه ِبأَصِإلَي مترأَش و كُمِرقَاب اللَّه طِْلع
 ِبردِبٍر فَِإنَّ الْمدم وا ِمنأَسيلَا ت قِْبٍل وِر موا ِفي غَيعطْمفَلَا ت كُمرشن مضي و كُمعمجي نم لَكُم

 أَلَا ِإنَّ مثَلَ آِل عسى أَنْ تِزلَّ ِبِه ِإحدى قَاِئمتيِه و تثْبت الْأُخرى فَترِجعا حتى تثْبتا جِميعاً
 كَمثَِل نجوِم السماِء ِإذَا خوى نجم طَلَع نجم فَكَأَنكُم قَد تكَاملَت ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( محمٍد 

  .اللَِّه ِفيكُم الصناِئع و أَراكُم ما كُنتم تأْملُونَ 

و هي إحدى الخطب المشتملة على ،  ) عليه السالم(   و من خطبة له -١٠١
  :المالحم 

 و لَ لَهأَنْ لَا أَو بجِتِه وِليِبأَو كُلِّ آِخٍر و دعالْآِخِر ب ٍل ولَ كُلِّ أَوِل قَبِللَِّه الْأَو دمالْح
لَّه شهادةً يواِفق ِفيها السر الِْإعلَانَ و الْقَلْب ِبآِخِريِتِه وجب أَنْ لَا آِخر لَه و أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا ال

كُمنِويهتسلَا ي ِشقاِقي و كُمنِرمجال ي اسا النهانَ أَياللِّس  
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ةَ ِإنَّ ِعصمسأَ النرب ةَ وبالْح الَِّذي فَلَقي فَوِمن هونعمسا تم داِر ِعنصا ِبالْأَبوامرتلَا ت اِني وي
 يالْأُم ِبيِن النِبِه ع ئُكُمباِم)صلى اهللا عليه وآله ( الَِّذي أُنِهلَ السلَا ج لِّغُ وبالْم ا كَذَبم  ظُري أَنلَكَأَن ع

 تدتاش و هتفَاِغر تراِحي كُوفَانَ فَِإذَا فَغواِتِه ِفي ضايِبر صفَح اِم وِبالش قعن ِإلَى ِضلِّيٍل قَد
 الْحرب ِبأَمواِجها و شِكيمته و ثَقُلَت ِفي الْأَرِض وطْأَته عضِت الِْفتنةُ أَبناَءها ِبأَنياِبها و ماجِت

 ترده ِعِه ونلَى يع قَام و هعرز عنا فَِإذَا أَيهوحاِلي كُداللَّي ِمن ا وهاِم كُلُوحالْأَي ا ِمندب
يِل الْمظِْلِم و الْبحِر الْملْتِطِم شقَاِشقُه و برقَت بواِرقُه عِقدت رايات الِْفتِن الْمعِضلَِة و أَقْبلْن كَاللَّ

هذَا و كَم يخِرق الْكُوفَةَ ِمن قَاِصٍف و يمر علَيها ِمن عاِصٍف و عن قَِليٍل تلْتف الْقُرونُ 
 ودصحالْم طَمحي و الْقَاِئم دصحي وِن وِبالْقُر.  

تجري هذا المجرى و فيها ذكر يوم ) م عليه السال( له    و من خطبة-١٠٢
  :القيامة و أحوال الناس المقبلة 

  يوم القيامة
و ذَِلك يوم يجمع اللَّه ِفيِه الْأَوِلني و الْآِخِرين ِلِنقَاِش الِْحساِب و جزاِء الْأَعماِل خضوعاً 

فَتجر و قرالْع مهمأَلْج اماً قَدِقي  
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  .ِبِهم الْأَرض فَأَحسنهم حالًا من وجد ِلقَدميِه موِضعاً و ِلنفِْسِه متسعاً 

  حال مقبلة على الناس
مظِْلِم لَا تقُوم لَها قَاِئمةٌ و لَا ترد لَها رايةٌ تأِْتيكُم مزمومةً ِفتن كَِقطَِع اللَّيِل الْ  :و منها

مرحولَةً يحِفزها قَاِئدها و يجهدها راِكبها أَهلُها قَوم شِديد كَلَبهم قَِليلٌ سلَبهم يجاِهدهم ِفي 
 ِعند الْمتكَبِرين ِفي الْأَرِض مجهولُونَ و ِفي السماِء معروفُونَ فَويلٌ لَِك يا سِبيِل اللَِّه قَوم أَِذلَّةٌ

بصرةُ ِعند ذَِلِك ِمن جيٍش ِمن ِنقَِم اللَِّه لَا رهج لَه و لَا حس و سيبتلَى أَهلُِك ِبالْموِت الْأَحمِر 
  . و الْجوِع الْأَغْبِر

  :) عليه السالم (   و من خطبة له -١٠٣
  في التزهيد في الدنيا

أَيها الناس انظُروا ِإلَى الدنيا نظَر الزاِهِدين ِفيها الصاِدِفني عنها فَِإنها و اللَِّه عما قَِليٍل 
اْآلِمن فرتالْم عفْجت و اِكنالس ِزيلُ الثَّاِويت وا هى مردلَا ي و ربا فَأَدهلَّى ِمنوا تم ِجعرلَا ي 

  آٍت ِمنها فَينتظَر سرورها مشوب ِبالْحزِن و جلَد الرجاِل
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ِإلَى الضعِف و الْوهِن فَلَا يغرنكُم كَثْرةُ ما يعِجبكُم ِفيها ِلِقلَِّة ما يصحبكُم ِمنها رِحم اللَّه ِفيها 
و كُني قَِليٍل لَم نا عينالد ِمن كَاِئن وا هفَكَأَنَّ م رصفَأَب ربتاع و ربتفَاع فَكَّرأً ترام وا هكَأَنَّ م 

 كُلُّ آٍت قَِريب قٍَّع آٍت ووتكُلُّ م قٍَض ونوٍد مدعكُلُّ م لْ وزي ا قَِليٍل لَممِة عالْآِخر ِمن كَاِئن
  .داٍن 

  صفة العالم
 و ِإنَّ ِمن أَبغِض الْعاِلم من عرف قَدره و كَفَى ِبالْمرِء جهلًا أَلَّا يعِرف قَدره  :و منها

الرجاِل ِإلَى اللَِّه تعالَى لَعبداً وكَلَه اللَّه ِإلَى نفِْسِه جاِئراً عن قَصِد السِبيِل ساِئراً ِبغيِر دِليٍل ِإنْ 
ما عِملَ لَه واِجب علَيِه دِعي ِإلَى حرِث الدنيا عِملَ و ِإنْ دِعي ِإلَى حرِث الْآِخرِة كَِسلَ كَأَنَّ 

 هناِقطٌ عى ِفيِه سنا وكَأَنَّ م و.  

  آخر الزمان
و ذَِلك زمانٌ لَا ينجو ِفيِه ِإلَّا كُلُّ مؤِمٍن نومٍة ِإنْ شِهد لَم يعرف و ِإنْ غَاب   :و منها

أَع ى ودالْه اِبيحصم أُولَِئك قَدفْتي لَم ذُِر أُولَِئكذَاِييِع الْبلَا الْم اِييِح وسوا ِبالْمسى لَيرالس لَام
   .يفْتح اللَّه لَهم أَبواب رحمِتِه و يكِْشف عنهم ضراَء ِنقْمِتِه
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أَيها الناس سيأِْتي علَيكُم زمانٌ يكْفَأُ ِفيِه الِْإسلَام كَما يكْفَأُ الِْإناُء ِبما ِفيِه أَيها الناس ِإنَّ 
د قَالَ جلَّ ِمن قَاِئٍل ِإنَّ اللَّه قَد أَعاذَكُم ِمن أَنْ يجور علَيكُم و لَم يِعذْكُم ِمن أَنْ يبتِليكُم و قَ

 ِلنيتبا لَمِإنْ كُن لَآياٍت و ِفي ذِلك.  
 كل مؤمن نومة فإمنا أراد به اخلامل الذكر القليل )عليه السالم ( أما قوله :  قال السيد الشريف الرضي 

اييع مجع مذياع و هو الذي إذا الشر و املساييح مجع مسياح و هو الذي يسيح بني الناس بالفساد و النمائم و املذ
  .مسع لغريه بفاحشة أذاعها و نوه ا و البذر مجع بذور و هو الذي يكثر سفهه و يلغو منطقه 

  :) عليه السالم (   و من خطبة له - ١٠٤
 الْعرِب يقْرأُ ِكتاباً  و لَيس أَحد ِمن)صلى اهللا عليه وآله ( أَما بعد فَِإنَّ اللَّه سبحانه بعثَ محمداً 

 ِبِهم اِدربي و اِتِهمجنِإلَى م موقُهسي اهصع نم هأَطَاع نلَ ِبمياً فَقَاتحلَا و ةً ووبِعي ندلَا ي و
ِه حلَيع ِقيمفَي الْكَِسري ِقفي و ِسريالْح ِسرحي ِزلَ ِبِهمنةَ أَنْ تاعاِلكاً لَا السِإلَّا ه هتغَاي لِْحقَهى يت

 ماي و مهاتقَن تقَامتاس و ماهحر تاردتفَاس مهلَّتحم مأَهوب و مهاتجنم ماهى أَرتِفيِه ح ريخ
ستوسقَت ِفي ِقياِدها ما ضعفْت و لَا اللَِّه لَقَد كُنت ِمن ساقَِتها حتى تولَّت ِبحذَاِفِريها و ا

  .جبنت و لَا خنت و لَا وهنت و ايم اللَِّه لَأَبقُرنَّ الْباِطلَ حتى أُخِرج الْحق ِمن خاِصرِتِه 
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و قد تقدم خمتار هذه اخلطبة إال أنين وجدا يف هذه الرواية على خالف ما : قال السيد الشريف الرضي 

  .سبق من زيادة و نقصان فأوجبت احلال إثباا ثانية 
في بعض صفات الرسول الكريم و ) عليه السالم ( له    و من خطبة-١٠٥

  :تهديد بني أمية و عظة الناس 
  الرسول الكريم

 شِهيداً و بِشرياً و نِذيراً خير الْبِريِة ِطفْلًا و أَنجبها )صلى اهللا عليه وآله ( حتى بعثَ اللَّه محمداً 
  .كَهلًا و أَطْهر الْمطَهِرين ِشيمةً و أَجود الْمستمطَِرين ِدميةً 

  بنو أمية
لَتلَوا احا فَمِد معب ا ِإلَّا ِمنلَاِفهاِع أَخضر ِمن متكَّنملَا ت ا وا ِفي لَذَِّتهينالد لَكُم 

 وِد وضخِر الْمدِزلَِة السناٍم ِبمأَقْو دا ِعنهامرح ارص ا قَدهِضينا قَِلقاً وهاِئلًا ِخطَاما جوهمفْتادص
 غَير موجوٍد و صادفْتموها و اللَِّه ِظلا ممدوداً ِإلَى أَجٍل معدوٍد فَالْأَرض لَكُم حلَالُها بِعيداً

 لَّطَةٌ وسم ِهملَيع وفُكُميس كْفُوفَةٌ وم كُمنِة عِدي الْقَادأَي وطَةٌ وسبا مِفيه ِديكُمأَي ةٌ واِغرش
كُمنع موفُهيا ساِئنِفي ِدم ِإنَّ الثَّاِئر طَاِلباً و قِلكُلِّ ح ٍم ثَاِئراً وِإنَّ ِلكُلِّ د ةٌ أَلَا ووضقْبم 

  كَالْحاِكِم ِفي حق نفِْسِه و هو اللَّه الَِّذي لَا يعِجزه من طَلَب و لَا
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 كُموداِر عِفي د و ِركُمِدي غَيا ِفي أَيهِرفُنعا قَِليٍل لَتمةَ عيِني أُما بِباللَِّه ي فَأُقِْسم بره نم هفُوتي
  .ه أَلَا ِإنَّ أَسمع الْأَسماِع ما وعى التذِْكري و قَِبلَه أَلَا ِإنَّ أَبصر الْأَبصاِر ما نفَذَ ِفي الْخيِر طَرفُ

  وعظ الناس
اسا النهِعٍظ  أَيتاِعٍظ ماٍح وبلَِة ِمصعش وا ِمنِبحصتاس ، ٍن قَديفِْو عص وا ِمناحتام و

فَِإنَّ الناِزلَ ، و لَا تنقَادوا ِلأَهواِئكُم ، ِإلَى جهالَِتكُم ِعباد اللَِّه لَا تركَنوا ، روقَت ِمن الْكَدِر 
ينقُلُ الردى علَى ظَهِرِه ِمن موِضٍع ِإلَى موِضٍع ِلرأٍْي ، ِبهذَا الْمنِزِل ناِزلٌ ِبشفَا جرٍف هاٍر 

فَاللَّه اللَّه أَنْ تشكُوا ، و يقَرب ما لَا يتقَارب ،  يلْتِصق يِريد أَنْ يلِْصق ما لَا، يحِدثُه بعد رأٍْي 
 كُموجِكي ششلَا ي نِإلَى م ، لَكُم مرأَب ا قَدأِْيِه مِبر قُضنلَا ي ا ، واِم ِإلَّا ملَى الِْإمع سلَي هِإن

و ِإقَامةُ ، و الِْإحياُء ِللسنِة ، و اِلاجِتهاد ِفي النِصيحِة ،  ِفي الْموِعظَِة الِْإبلَاغُ: حملَ ِمن أَمِر ربِه 
، فَباِدروا الِْعلْم ِمن قَبِل تصِويِح نبِتِه ، و ِإصدار السهماِن علَى أَهِلها ، الْحدوِد علَى مستِحقِّيها 

ِل أَنْ تقَب ِمن ِلِه وِد أَهِعن ثَاِر الِْعلِْم ِمنتسم نع فُِسكُملُوا ِبأَنغا ، شواهنت كَِر ونِن الْما عوهان و
 هناِهي، عنالت دعِي بهِبالن متا أُِمرمفَِإن.   
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و فيها يبين فضل اإلسالم و يذكر ) عليه السالم ( له    و من خطبة-١٠٦
  :الرسول الكريم ثم يلوم أصحابه 

  دين اإلسالم
الَبه الْحمد ِللَِّه الَِّذي شرع الِْإسلَام فَسهلَ شراِئعه ِلمن ورده و أَعز أَركَانه علَى من غَ

 و هنع ماصخ ناِهداً ِلمش ِبِه و كَلَّمت ناناً ِلمهرب و لَهخد نِسلْماً ِلم و ِلقَهع نناً ِلمأَم لَهعفَج
ت و مسوت نةً ِلمآي و ربدت ناً ِلملُب قَلَ وع نماً ِلمفَه اَء ِبِه وضتِن اسوراً ِلمن و مزع نةً ِلمِصرب

 وفَه ربص نةً ِلمنج و ضفَو نةً ِلماحر كَّلَ ووت نِثقَةً ِلم و قدص ناةً ِلمجن ظَ وعِن اتةً ِلمرِعب
ُء الْمصاِبيِح كَِرمي الِْمضماِر  أَبلَج الْمناِهِج و أَوضح الْولَاِئِج مشرف الْمناِر مشِرق الْجواد مِضي

 هارنم اتاِلحالص و هاجهِمن ِديقصاِن التسالْفُر ِريفقَِة شبالس اِفسنتِة ملْبالْح اِمعِة جايالْغ ِفيعر
  .جنةُ سبقَته و الْموت غَايته و الدنيا ِمضماره و الِْقيامةُ حلْبته و الْ

  )صلى الله عليه وآله ( و منها في ذكر النبي 
حتى أَورى قَبساً ِلقَاِبٍس و أَنار علَماً ِلحاِبٍس فَهو أَِمينك الْمأْمونُ و شِهيدك يوم الديِن 

  و بِعيثُك ِنعمةً
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 ِلكفَض ِر ِمنيفَاِت الْخعضِزِه ماج و ِلكدع ماً ِمنقْسم لَه اقِْسم مةً اللَّهمحر قِبالْح ولُكسر و
كيلَد أَكِْرم و اَءهِبن اِننياِء الْبلَى ِبنِل عأَع ماللَّه ِسيلَةَ وآِتِه الْو و ِزلَهنم كدِعن فرش و لَهزن 

 و اِكِثنيلَا ن و اِكِبنيلَا ن و اِدِمنيلَا ن ا وايزخ رِتِه غَيرما ِفي زنرشاح الْفَِضيلَةَ و اَء ونِطِه السأَع
 وِننيفْتلَا م و ِضلِّنيلَا م و الِّنيلَا ض.  

  .و قد مضى هذا الكالم فيما تقدم إال أننا كررناه هاهنا ملا يف الروايتني من االختالف :  قال الشريف 
  و منها في خطاب أصحابه

 و كُمانا ِجريلُ ِبهوصت و كُماؤا ِإمِبه مكْرِزلَةً تنم الَى لَكُمعِة اللَِّه تامكَر ِمن متلَغب قَد و
مكُم من لَا فَضلَ لَكُم علَيِه و لَا يد لَكُم ِعنده و يهابكُم من لَا يخاف لَكُم سطْوةً و لَا يعظِّ

أْنت اِئكُمِم آبقِْض ِذمِلن متأَن ونَ وبضغةً فَلَا تقُوضناللَِّه م ودهنَ عورت قَد ةٌ ورِه ِإملَيع لَكُم فُونَ و
 و ِزلَِتكُمنم ةَ ِمنالظَّلَم متكَّنفَم ِجعرت كُمِإلَي و ردصت كُمنع و ِردت كُملَياللَِّه ع ورأُم تكَان

 و يِسريونَ ِفي أَلْقَيتم ِإلَيِهم أَِزمتكُم و أَسلَمتم أُمور اللَِّه ِفي أَيِديِهم يعملُونَ ِبالشبهاِت
 مٍم لَهوي رِلش اللَّه كُمعمكٍَب لَجكُلِّ كَو تحت قُوكُمفَر اللَِّه لَو ماي اِت ووهالش.  
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  :في بعض أيام صفين )  عليه السالم (  و من كالم له - ١٠٧
و قَد رأَيت جولَتكُم و انِحيازكُم عن صفُوِفكُم تحوزكُم الْجفَاةُ الطَّغام و أَعراب أَهِل 

امنالس و مقَدالْم فالْأَن ِف ورالش آِفيخي ِب ورالْع اِميملَه متأَن اِم وفَى الشش لَقَد و ظَمالْأَع 
وحاِوح صدِري أَنْ رأَيتكُم ِبأَخرٍة تحوزونهم كَما حازوكُم و تِزيلُونهم عن مواِقِفِهم كَما 

ِهيِم الْمطْرودِة ترمى أَزالُوكُم حساً ِبالنصاِل و شجراً ِبالرماِح تركَب أُولَاهم أُخراهم كَالِْإِبِل الْ
  .عن ِحياِضها و تذَاد عن مواِرِدها 

  :و هي من خطب المالحم ) عليه السالم (   و من خطبة له - ١٠٨
  اللّه تعالى

 لْقالْخ لَقِتِه خجِبح الظَّاِهِر ِلقُلُوِبِهم لِْقِه ولِْقِه ِبخلِّي ِلخجتِللَِّه الْم دمٍة الْحِويِر رغَي ِمن
 اِطنب هِعلْم قرفِْسِه خِمٍري ِفي نِبِذي ض سلَي اِئِر ومِإلَّا ِبذَِوي الض ِليقلَا ت اتِويِت الرِإذْ كَان

  .غَيِب الستراِت و أَحاطَ ِبغموِض عقَاِئِد السِريراِت 
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 ِبيا ِفي ِذكِْر النهِمن صلى الله عليه وآله ( و (  
اختاره ِمن شجرِة الْأَنِبياِء و ِمشكَاِة الضياِء و ذُؤابِة الْعلْياِء و سرِة الْبطْحاِء و مصاِبيِح 

ِة الظُّلْماِبيِع الِْحكْمني ِة و.  

  فتنة بني أمية
طَِبيب دوار ِبِطبِه قَد أَحكَم مراِهمه و أَحمى مواِسمه يضع ذَِلك حيثُ   :و منها

واِئِه موِبد عبتتكٍْم مٍة بأَلِْسن و مآذَاٍن ص ٍي ومقُلُوٍب ع ِه ِمنةُ ِإلَياجالْح اِطنوم فْلَِة والْغ اِضع
الْحيرِة لَم يستِضيئُوا ِبأَضواِء الِْحكْمِة و لَم يقْدحوا ِبِزناِد الْعلُوِم الثَّاِقبِة فَهم ِفي ذَِلك كَالْأَنعاِم 

ِل الْبِلأَه اِئررِت السابجِة قَِد انوِر الْقَاِسيخالص ِة واِئمالس قةُ الْحجحم تحضو اِئِر وص
ِلخاِبِطها و أَسفَرِت الساعةُ عن وجِهها و ظَهرِت الْعلَامةُ ِلمتوسِمها ما ِلي أَراكُم أَشباحاً ِبلَا 

رباٍح و أَيقَاظاً نوماً و شهوداً غُيباً أَرواٍح و أَرواحاً ِبلَا أَشباٍح و نساكاً ِبلَا صلَاٍح و تجاراً ِبلَا أَ
 قَتفَرت ا ولَى قُطِْبهع تقَام لَاٍل قَدةُ ضاياَء ركْماِطقَةً بن اَء ومةً صاِمعس اَء ويمةً عاِظرن و

ا خها قَاِئداِعهِبب ِبطُكُمخت ا واِعهِبص ِكيلُكُما تِبهعلَِّةِبشلَى الضع الِْملَِّة قَاِئم ِمن اِرج  
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ِم تعركُكُم عرك الْأَِدِمي و فَلَا يبقَى يومِئٍذ ِمنكُم ِإلَّا ثُفَالَةٌ كَثُفَالَِة الِْقدِر أَو نفَاضةٌ كَنفَاضِة الِْعكْ
تدوسكُم دوس الْحِصيِد و تستخِلص الْمؤِمن ِمن بيِنكُم اسِتخلَاص الطَّيِر الْحبةَ الْبِطينةَ ِمن بيِن 

و اِهبيالْغ ِبكُم ِتيهت و ذَاِهبالْم ِبكُم بذْهت نأَي بِزيِل الْحه نأَي ِمن و اِذبالْكَو كُمعدخت 
 و كُماِنيبر وا ِمنِمعتفَاس ابٍة ِإيبِلكُلِّ غَي و ٍل ِكتابِلكُلِّ أَج فَكُونَ فؤى تأَن نَ ووتؤت

لَهأَه اِئدر قدصلْي و ِبكُم فتِقظُوا ِإنْ هيتاس و كُمقُلُوب وهِضرأَح ِضرحلْي و لَهمش عمجلْي و 
 و آِخذَهاِطلُ مذَ الْبأَخ ذَِلك دِة فَِعنغمالص فقَر فَهقَر ِة وزرالْخ فَلْق رالْأَم لَكُم فَلَق فَلَقَد هنِذه

ةُ واِعيقَلَِّت الد ةُ وِت الطَّاِغيظُمع و هاِكبرلُ مهالْج ِكبر قُوِر وِع الْعبالَ السِصي رهالَ الدص 
هدر فَِنيق الْباِطِل بعد كُظُوٍم و تواخى الناس علَى الْفُجوِر و تهاجروا علَى الديِن و تحابوا 

لَدكَانَ الْو ِق فَِإذَا كَانَ ذَِلكدلَى الصوا عاغَضبت لَى الْكَِذِب وع ِفيضت ظاً وقَي طَرالْم ظاً وغَي 
 اطُهسأَو اعاً وِسب هلَاِطينس اِن ِذئَاباً ومالز لُ ذَِلككَانَ أَه ضاً وغَي امالِْكر ِغيضت ضاً وفَي اللِّئَام

عتاس و الْكَِذب فَاض و قدالص غَار اتاً ووأَم هاؤفُقَر أُكَّالًا و راجشت اِن وةُ ِباللِّسدوِملَِت الْم
لُِبس باً وجع فَافالْع باً وسن وقالْفُس ارص ِبالْقُلُوِب و اسالن  
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  رِو مقْلُوباً الِْإسلَام لُبس الْفَ

في بيان قدرة اللّه و انفراده ) عليه السالم ( له    و من خطبة-١٠٩
  :بالعظمة و أمر البعث 

  قدرة اللّه
يكُلُّ ش يكُلُّ ش و لَه اِشعةُ كُلِّ  ٍء خقُو كُلِّ ذَِليٍل و ِعز ى كُلِّ فَِقٍري وِبِه ِغن ٍء قَاِئم

 ملْهوٍف من تكَلَّم سِمع نطْقَه و من سكَت عِلم ِسره و من عاش فَعلَيِه ضِعيٍف و مفْزع كُلِّ
 لَم لِْقكخ ِمن اِصِفنيلَ الْوقَب تلْ كُنب كنع ِبرخونُ فَتيالْع كرت لَم هقَلَبنِه مفَِإلَي اتم نم و قُهِرز

 لْقلُِق الْخخت و ذْتأَخ نم كفِْلتلَا ي و تطَلَب نم ِبقُكسلَا ي ٍة وفَعنِلم مهلْتمعتلَا اس ٍة وشحِلو
لَا ينقُص سلْطَانك من عصاك و لَا يِزيد ِفي ملِْكك من أَطَاعك و لَا يرد أَمرك من سِخطَ 

تسلَا ي و اَءكةٌ قَضادهش كدٍب ِعنكُلُّ غَي ةٌ ولَاِنيع كدِعن كُلُّ ِسر ِركأَم نلَّى عوت نم كنِني عغ
أَنت الْأَبد فَلَا أَمد لَك و أَنت الْمنتهى فَلَا مِحيص عنك و أَنت الْموِعد فَلَا منجى ِمنك ِإلَّا 

 ِدكِبي كا ِإلَيم كانحبس كأْنش ظَما أَعم كانحبٍة سمسكُلِّ ن ِصريم كِإلَي ٍة وابةُ كُلِّ داِصين
ى ِمنرا نلَ موا أَهم و ِتكرِب قُدنٍة ِفي جِظيمكُلَّ ع رغا أَصم و لِْقكخ ى ِمنرا نم ظَمأَع  
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ملَكُوِتك و ما أَحقَر ذَِلك ِفيما غَاب عنا ِمن سلْطَاِنك و ما أَسبغَ ِنعمك ِفي الدنيا و ما 
  .أَصغرها ِفي ِنعِم الْآِخرِة 

  المالئكة الكرام
ن ملَاِئكٍَة أَسكَنتهم سماواِتك و رفَعتهم عن أَرِضك هم أَعلَم خلِْقك ِبك و ِم  :و منها

أَخوفُهم لَك و أَقْربهم ِمنك لَم يسكُنوا الْأَصلَاب و لَم يضمنوا الْأَرحام و لَم يخلَقُوا ِمن ماٍء 
تي لَم ِهٍني واِع ممِتجاس و كدِعن ِزلَِتِهمنم و كِمن كَاِنِهملَى مع مهِإن وِن ونالْم بير مهبعش

 كِمن ِهملَيع ِفيا خم هوا كُننايع لَو ِركأَم نع ِقلَِّة غَفْلَِتِهم و لَك ِتِهمِة طَاعكَثْر و ِفيك اِئِهموأَه
روا أَعمالَهم و لَزروا علَى أَنفُِسِهم و لَعرفُوا أَنهم لَم يعبدوك حق ِعبادِتك و لَم يِطيعوك لَحقَّ

 ِتكطَاع قح.  

  عصيان الخلق
لْتعج اراً ود لَقْتخ لِْقكخ دِعن لَاِئكِن بسوداً ِبحبعم اِلقاً وخ كانحبةً سبأْدا مِفيه 

مشرباً و مطْعماً و أَزواجاً و خدماً و قُصوراً و أَنهاراً و زروعاً و ِثماراً ثُم أَرسلْت داِعياً يدعو 
 اشتاقُوا أَقْبلُوا علَى ِجيفٍَة ِإلَيها فَلَا الداِعي أَجابوا و لَا ِفيما رغَّبت رِغبوا و لَا ِإلَى ما شوقْت ِإلَيِه

  قَِد افْتضحوا ِبأَكِْلها و اصطَلَحوا علَى
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قَلْب ضرأَم و هرصى بشئاً أَعيش ِشقع نم ا وهبِبأُذٍُن ح عمسي ٍة وِحيحِر صٍن غَييِبع ظُرني وفَه ه
غَيِر سِميعٍة قَد خرقَِت الشهوات عقْلَه و أَماتِت الدنيا قَلْبه و وِلهت علَيها نفْسه فَهو عبد لَها 

يِه شيدِفي ي نِلم ا وا زثُميا حهاللَِّه ٌء ِمن ِمن ِجرزنا لَا يهلَيلَ عأَقْب لَتا أَقْبثُميح ا وهالَ ِإلَيز لَت
 فةَ كَيعجلَا ر ثُ لَا ِإقَالَةَ ويِة حلَى الِْغرع وِذينأْخى الْمري وه اِعٍظ وِبو هِعظُ ِمنتلَا ي اِجٍر وِبز

جوا يا كَانم لَ ِبِهمزلَى نِة عالْآِخر وا ِمنقَِدم ونَ ونأْموا يا كَانا ميناِق الدِفر ِمن ماَءهج لُونَ وه
ما كَانوا يوعدونَ فَغير موصوٍف ما نزلَ ِبِهم اجتمعت علَيِهم سكْرةُ الْموِت و حسرةُ الْفَوِت 

افُها أَطْرلَه ترفَفَت و ِدِهمأَح نيلُوجاً فَِحيلَ بو ِفيِهم توالْم ادداز ثُم مهانا أَلْولَه تريغت و م
ر بين منِطِقِه و ِإنه لَبين أَهِلِه ينظُر ِببصِرِه و يسمع ِبأُذُِنِه علَى ِصحٍة ِمن عقِْلِه و بقَاٍء ِمن لُبِه يفَكِّ

 ا ِمنذَهأَخ ا وطَاِلِبهِفي م ضا أَغْمهعمالًا جوأَم ذَكَّرتي و هرهد بأَذْه ِفيم و هرمى عأَفْن ِفيم
َءه ينعمونَ مصرحاِتها و مشتِبهاِتها قَد لَِزمته تِبعات جمِعها و أَشرف علَى ِفراِقها تبقَى ِلمن ورا

الِْعب ِرِه ويأُ ِلغنهكُونُ الْما فَيونَ ِبهعتمتي ا وِفيه  وا فَهِبه هونهر غَِلقَت ُء قَدرالْم ِرِه ولَى ظَهُء ع
ِفيم دهزي ِرِه وأَم ِت ِمنوالْم دِعن لَه رحا أَصلَى مةً عامدن هدي ضعي امِفيِه أَي غَبرا كَانَ ي

  عمِرِه و يتمنى أَنَّ
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لْموت يباِلغُ ِفي جسِدِه حتى الَِّذي كَانَ يغِبطُه ِبها و يحسده علَيها قَد حازها دونه فَلَم يزِل ا
خالَطَ ِلسانه سمعه فَصار بين أَهِلِه لَا ينِطق ِبِلساِنِه و لَا يسمع ِبسمِعِه يردد طَرفَه ِبالنظَِر ِفي 

م ازداد الْموت الِْتياطاً ِبِه فَقُِبض وجوِهِهم يرى حركَاِت أَلِْسنِتِهم و لَا يسمع رجع كَلَاِمِهم ثُ
 وا ِمنشحأَو ِلِه قَدأَه نيِجيفَةً ب ارِدِه فَصسج ِمن وحِت الرجرخ و هعمس ا قُِبضكَم هرصب

م حملُوه ِإلَى مخطٍّ ِفي الْأَرِض جاِنِبِه و تباعدوا ِمن قُرِبِه لَا يسِعد باِكياً و لَا يِجيب داِعياً ثُ
  .فَأَسلَموه ِفيِه ِإلَى عمِلِه و انقَطَعوا عن زورِتِه 

  القيامة
حتى ِإذَا بلَغَ الِْكتاب أَجلَه و الْأَمر مقَاِديره و أُلِْحق آِخر الْخلِْق ِبأَوِلِه و جاَء ِمن أَمِر اللَِّه 

 يِريده ِمن تجِديِد خلِْقِه أَماد السماَء و فَطَرها و أَرج الْأَرض و أَرجفَها و قَلَع ِجبالَها و ما
دعب مهددا فَجِفيه نم جرأَخ ِتِه وطْووِف سخم لَالَِتِه وِة جبيه ضاً ِمنعا بهضعب كد ا وفَهسن 

ِإخلَاِقِهم و جمعهم بعد تفَرِقِهم ثُم ميزهم ِلما يِريده ِمن مسأَلَِتِهم عن خفَايا الْأَعماِل و خبايا 
اعِة فَأَثَابهم ِبِجواِرِه و الْأَفْعاِل و جعلَهم فَِريقَيِن أَنعم علَى هؤلَاِء و انتقَم ِمن هؤلَاِء فَأَما أَهلُ الطَّ

ِبِهم ريغتلَا ت الُ وزالن نظْعثُ لَا يياِرِه حِفي د مهلَّدخ  
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الْأَفْز مهوبنلَا ت الُ والْح مهِخصشلَا ت و طَارالْأَخ ملَه ِرضعلَا ت و قَامالْأَس مالُهنلَا ت و اع
الْأَسفَار و أَما أَهلُ الْمعِصيِة فَأَنزلَهم شر داٍر و غَلَّ الْأَيِدي ِإلَى الْأَعناِق و قَرنَ النواِصي ِبالْأَقْداِم 

مهسأَلْب لَى وع أُطِْبق اٍب قَدب و هرح دتذَاٍب قَِد اشاِن ِفي عرياِت النقَطَّعم اِن واِبيلَ الْقَِطررس 
أَهِلِه ِفي ناٍر لَها كَلَب و لَجب و لَهب ساِطع و قَِصيف هاِئلٌ لَا يظْعن مِقيمها و لَا يفَادى 

  .صم كُبولُها لَا مدةَ ِللداِر فَتفْنى و لَا أَجلَ ِللْقَوِم فَيقْضى أَِسريها و لَا تفْ

  زهد النبي
قَد حقَّر الدنيا و صغرها و أَهونَ ِبها و   :)صلى اهللا عليه وآله ( و منها يف ذكر النيب 

ياراً و بسطَها ِلغيِرِه احِتقَاراً فَأَعرض عِن الدنيا ِبقَلِْبِه و هونها و عِلم أَنَّ اللَّه زواها عنه اخِت
 وجري اشاً أَوا ِريهِخذَ ِمنتلَا يِنِه ِلكَييع نا عهتِزين ِغيبأَنْ ت بأَح فِْسِه ون نا عهِذكْر اتأَم

عِه مبر نلَّغَ عقَاماً با ماِر ِفيهالن ِمن فوخ راً وشبِة منا ِإلَى الْجعد ِذراً ونِتِه مِلأُم حصن ِذراً و
  .محذِّراً 

  أهل البيت
  نحن شجرةُ النبوِة و محطُّ الرسالَِة و مختلَف الْملَاِئكَِة
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 ِظرتنا ينِغضبم ا ونودع ةَ ومحالر ِظرتنا ينِحبم ا وناِصركِْم نالْح اِبيعني اِدنُ الِْعلِْم وعم و
  .السطْوةَ 

  :في أركان الدين ) عليه السالم (   و من خطبة له -١١٠
  سالماإل

 وِلِه وسِبر انُ ِبِه والَى الِْإميعت و هانحبلُونَ ِإلَى اللَِّه سسوتلَ ِبِه الْمسوا تلَ مِإنَّ أَفْض
 فَِإنها الِْملَّةُ و الِْجهاد ِفي سِبيِلِه فَِإنه ِذروةُ الِْإسلَاِم و كَِلمةُ الِْإخلَاِص فَِإنها الِْفطْرةُ و ِإقَام الصلَاِة

 ِت ويالْب جح الِْعقَاِب و ةٌ ِمننج هانَ فَِإنضمِر رهش موص ةٌ واِجبةٌ وا فَِريضهكَاِة فَِإناُء الزِإيت
نها مثْراةٌ ِفي الْماِل و منسأَةٌ اعِتماره فَِإنهما ينِفياِن الْفَقْر و يرحضاِن الذَّنب و ِصلَةُ الرِحِم فَِإ

 اِئعنص وِء وةَ السِميت فَعدا تهِة فَِإنلَاِنيقَةُ الْعدص ِطيئَةَ والْخ كَفِّرا تهفَِإن رقَةُ السدص ِل وِفي الْأَج
ِذكِْر اللَِّه فَِإنه أَحسن الذِّكِْر و ارغَبوا ِفيما وعد الْمعروِف فَِإنها تِقي مصاِرع الْهواِن أَِفيضوا ِفي 

الْمتِقني فَِإنَّ وعده أَصدق الْوعِد و اقْتدوا ِبهدِي نِبيكُم فَِإنه أَفْضلُ الْهدِي و استنوا ِبسنِتِه فَِإنها 
  .أَهدى السنِن 

http://www.islam4u.com


  )١٦٤(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي .......... .: ج البالغة 

  فضل القرآن
و تعلَّموا الْقُرآنَ فَِإنه أَحسن الْحِديِث و تفَقَّهوا ِفيِه فَِإنه رِبيع الْقُلُوِب و استشفُوا ِبنوِرِه 

 و أَحِسنوا ِتلَاوته فَِإنه أَنفَع الْقَصِص و ِإنَّ الْعاِلم الْعاِملَ ِبغيِر ِعلِْمِه كَالْجاِهِل فَِإنه ِشفَاُء الصدوِر
  .لْومالْحاِئِر الَِّذي لَا يستِفيق ِمن جهِلِه بِل الْحجةُ علَيِه أَعظَم و الْحسرةُ لَه أَلْزم و هو ِعند اللَِّه أَ

  :في ذم الدنيا ) عليه السالم (   و من خطبة له -١١١
 اِجلَِة وِبالْع تببحت اِت ووهِبالش فَّتةٌ حِضرةٌ خلْوا حها فَِإنينالد كُمذِّري أُحفَِإن دعا بأَم

غروِر لَا تدوم حبرتها و لَا تؤمن فَجعتها غَرارةٌ راقَت ِبالْقَِليِل و تحلَّت ِبالْآماِل و تزينت ِبالْ
 ا وِة ِفيهغْبِل الرِة أَهِنيِإلَى أُم تاهنو ِإذَا تدعالَةٌ لَا تةٌ أَكَّالَةٌ غَواِئدةٌ باِفداِئلَةٌ ناِئلَةٌ زةٌ حاررض

قَالَ اللَّه تعالَى سبحانه كَماٍء أَنزلْناه ِمن السماِء فَاختلَطَ ِبِه نبات الرضاِء ِبها أَنْ تكُونَ كَما 
يلى كُلِّ شع كانَ اللَّه و ياحالر وهذْرِشيماً ته حبِض فَأَصا ِفي  الْأَرهِمن ؤركُِن امي ِدراً لَمقْتٍء م

عب هتقَبٍة ِإلَّا أَعربراًحا ظَهاِئهرض ِمن هتحنطْناً ِإلَّا ما باِئهرِفي س لْقي لَم ةً وربا عهد  
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 تنتاٍء ِإلَّا هخةُ را ِدميِفيه طُلَّهت لَم و ِسيمةً أَنْ تِصرتنم لَه تحبِإذَا أَص ِريح لَاٍء وةُ بنزِه ملَيع
 ِمن ؤرالُ امنى لَا يبفَأَو اِنبا جهِمن رلَى أَملَواح و ذَبذَوا اعهِمن اِنبِإنْ ج ةً وكِّرنتم لَه

ن نواِئِبها تعباً و لَا يمِسي ِمنها ِفي جناِح أَمٍن ِإلَّا أَصبح علَى قَواِدِم غَضارِتها رغَباً ِإلَّا أَرهقَته ِم
يِفي ش ريا لَا خهلَيع نةٌ فَاٍن ما فَاِنيا ِفيهم ورةٌ غُرارٍف غَروأَقَلَّ  خ نى مقْوا ِإلَّا التاِدهوأَز ٍء ِمن

ر ِمما يؤِمنه و مِن استكْثَر ِمنها استكْثَر ِمما يوِبقُه و زالَ عما قَِليٍل عنه كَم ِمن ِمنها استكْثَ
واِثٍق ِبها قَد فَجعته و ِذي طُمأِْنينٍة ِإلَيها قَد صرعته و ِذي أُبهٍة قَد جعلَته حِقرياً و ِذي نخوٍة 

د ردته ذَِليلًا سلْطَانها دولٌ و عيشها رِنق و عذْبها أُجاج و حلْوها صِبر و ِغذَاؤها ِسمام و قَ
 و لُوبغا مهِزيزع و لُوبسا ملْكُهقٍْم مِض سرا ِبعهِحيحص ٍت ووِض مرا ِبعهيح اما ِرمهاببأَس

وقَى مأَب اراً وملَ أَعأَطْو لَكُمكَانَ قَب ناِكِن مسِفي م متأَ لَس وبرحا مهارج و كُوبنا مهفُور
 ثُم آثَاراً و أَبعد آمالًا و أَعد عِديداً و أَكْثَف جنوداً تعبدوا ِللدنيا أَي تعبٍد و آثَروها أَي ِإيثَاٍر

 ٍة أَويفْساً ِبِفدن ملَه تخا سينأَنَّ الد كُملَغلْ بٍر قَاِطٍع فَهلَا ظَه لٍِّغ وباٍد مِر زيا ِبغهنوا عنظَع
ملَه تنسأَح ٍة أَوونعِبم مهتانأَع  
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صحبةً بلْ أَرهقَتهم ِبالْقَواِدِح و أَوهقَتهم ِبالْقَواِرِع و ضعضعتهم ِبالنواِئِب و عفَّرتهم ِللْمناِخِر 
قَد رأَيتم تنكُّرها ِلمن دانَ لَها و آثَرها و و وِطئَتهم ِبالْمناِسِم و أَعانت علَيِهم ريب الْمنوِن فَ

 أَو كنِإلَّا الض مهلَّتأَح أَو بغِإلَّا الس مهتدولْ زه ِد واِق الْأَبا ِلِفرهنوا عنظَع ا ِحنيهِإلَي لَدأَخ
تقَبأَع ةَ أَوِإلَّا الظُّلْم ملَه تروا نهلَيع ونَ أَمِئنطْما تهِإلَي ونَ أَمِثرؤِذِه تةَ أَ فَهامدِإلَّا الن مه

تحِرصونَ فَِبئْسِت الدار ِلمن لَم يتِهمها و لَم يكُن ِفيها علَى وجٍل ِمنها فَاعلَموا و أَنتم تعلَمونَ 
ا واِركُوهت كُمِبأَن وِرِهمِملُوا ِإلَى قُبةً حا قُوِمن دأَش نقَالُوا م ا ِبالَِّذينِعظُوا ِفيهات ا وهنونَ عظَاِعن 

 ِمن انٌ ونِفيِح أَجالص ِمن مِعلَ لَهج نَ ِضيفَاناً ووعداثَ فَلَا يدِزلُوا الْأَجأُن اناً وكْبنَ روعدفَلَا ي
رالُونَ التبلَا ي ماً ويونَ ضعنملَا ي اِعياً وونَ دِجيبةٌ لَا يِجري مانٌ فَهفَاِت ِجريالر ِمن اِب أَكْفَانٌ و

 ادعأَب مه ةٌ وِجري و ادآح مه و ِميعطُوا جقْني ِإنْ قُِحطُوا لَم وا وحفْري وا لَمةً ِإنْ ِجيدبدنم
دتم تاتم لَاُء قَدهج و مهانغأَض تبذَه اُء قَدلَمونَ حبقَارتونَ لَا يقَِريب ونَ وراوزتونَ لَا يان

 ِة ِضيقاً وعِبالس طْناً وِض بِر الْأَرلُوا ِبظَهدبتاس مهفْعى دجرلَا ي و مهعى فَجشخلَا ي مهقَادأَح
  لْأَهِل غُربةً و ِبالنوِر ظُلْمةً فَجاُءوها كَما فَارقُوها حفَاةً عراةًِبا
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 و الداِر الْباِقيِة كَما قَالَ سبحانه و تعالَى كَما بدأْنا قَد ظَعنوا عنها ِبأَعماِلِهم ِإلَى الْحياِة الداِئمِة
ا فاِعِلنيا كُننا ِإنلَيداً ععو هِعيدلٍْق نلَ خأَو.   

ذكر فيها ملك الموت و توفية ) عليه السالم ( له    و من خطبة-١١٢
  :النفس و عجز الخلق عن وصف اللّه 

 ِإذَا دخلَ منِزلًا أَم هلْ تراه ِإذَا توفَّى أَحداً بلْ كَيف يتوفَّى الْجِنني ِفي بطِْن هلْ تِحس ِبِه
أُمِه أَ يِلج علَيِه ِمن بعِض جواِرِحها أَم الروح أَجابته ِبِإذِْن ربها أَم هو ساِكن معه ِفي أَحشاِئها 

ي فلُوٍق ِمثِْلِه كَيخِصفَِة م نع زجعي نم هِإلَه ِصف.  

  :في ذم الدنيا ) عليه السالم (   و من خطبة له -١١٣
 تغَر ا ووِرهرِبغ تنيزت ٍة قَدعجاِر نِبد تسلَي ٍة وِزلُ قُلْعنا مها فَِإنينالد كُمذِّرأُح و

ارا دِتهِبِزين ا وِتهوا ِبمهاتيح ا وهرا ِبشهريخ ا واِمهرا ِبحلَالَهلَطَ حا فَخهبلَى رع تانا هه
  حلْوها ِبمرها لَم يصِفها اللَّه تعالَى ِلأَوِلياِئِه و لَم يِضن ِبها علَى أَعداِئِه خيرها
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 قَضناٍر تد ريا خفَم برخا يهاِمرع و لَبسا يلْكُهم و فَدنا يهعمج و ِتيدا عهرش و ِهيدز
اَء الزا فَنى ِفيهفْنٍر يمع اِء والِْبن قْضن اللَّه ضرا افْتلُوا معِر اجيالس ِقطَاعان قَِطعنٍة تدم اِد و

علَيكُم ِمن طَلَِبكُم و اسأَلُوه ِمن أَداِء حقِِّه ما سأَلَكُم و أَسِمعوا دعوةَ الْموِت آذَانكُم قَبلَ أَنْ 
ِفي الد اِهِدينِإنَّ الز ى ِبكُمعدي وا وِإنْ فَِرح و مهنزح دتشي ِحكُوا وِإنْ ض و مهِكي قُلُوببا تين

 كُمترضح اِل والْآج ِذكْر قُلُوِبكُم نع غَاب ِزقُوا قَدا رطُوا ِبمبِإِن اغْت و مهفُسأَن مهقْتم كْثُري
ينِت الداراِل فَصالْآم اِذبا كَومِإن الْآِجلَِة و ِمن ِبكُم باِجلَةُ أَذْهالْع ِة والْآِخر ِمن ِبكُم لَكا أَم

أَنتم ِإخوانٌ علَى ِديِن اللَِّه ما فَرق بينكُم ِإلَّا خبثُ السراِئِر و سوُء الضماِئِر فَلَا توازرونَ و لَا 
بلَا ت ونَ وحاصنلَا ت و هِركُوندا تينالد ِسِري ِمنونَ ِبالْيحفْرت الُكُما بونَ مادولَا ت اذَلُونَ و

يحزنكُم الْكَِثري ِمن الْآِخرِة تحرمونه و يقِْلقُكُم الْيِسري ِمن الدنيا يفُوتكُم حتى يتبين ذَِلك ِفي 
و وِهكُمجو كُملَياٍق عا بهاعتكَأَنَّ م و قَاِمكُمم ارا دهكَأَن كُمنا عهِمن ِويا زمع ِركُمبِقلَِّة ص 

 ِبِمثِْلِه قَد قِْبلَهتسافَةُ أَنْ يخِبِه ِإلَّا ميع ِمن افخا يِبم اهقِْبلَ أَختسأَنْ ي كُمدأَح عنما يم و
ت قَد نم ِنيعاِنِه صلَى ِلسقَةً علُع ِدكُمأَح ِدين ارص اِجِل والْع بح فِْض الْآِجِل ولَى رع متافَيص

  .فَرغَ ِمن عمِلِه و أَحرز ِرضى سيِدِه 
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  :و فيها مواعظ للناس ) عليه السالم (   و من خطبة له - ١١٤
الْحمد ِللَِّه الْواِصِل الْحمد ِبالنعِم و النعم ِبالشكِْر نحمده علَى آلَاِئِه كَما نحمده علَى 

طَاِء عما أُِمرت ِبِه السراِع ِإلَى ما نِهيت عنه و نستغِفره بلَاِئِه و نستِعينه علَى هِذِه النفُوِس الِْب
 نانَ مِبِه ِإمي ِمنؤن اِدٍر وغم رغَي ابِكت قَاِصٍر و رغَي ِعلْم هابِكت اهصأَح و هاطَ ِبِه ِعلْما أَحِمم

لَى الْمع قَفو و وبيالْغ نايع أَنْ لَا ِإلَه دهشن و كالش هِقيني و كرالش هلَاصفَى ِإخاناً نوِد ِإميعو
ِإلَّا اللَّه وحده لَا شِريك لَه و أَنَّ محمداً صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه و سلَّم عبده و رسولُه شهادتيِن 

اِن الْقَوِعدصت هناِن عفَعرانٌ تثْقُلُ ِميزلَا ي اِن ِفيِه وعوضانٌ تِميز ِخفلَ لَا يماِن الْعفَعرت لَ و
أُوِصيكُم ِعباد اللَِّه ِبتقْوى اللَِّه الَِّتي ِهي الزاد و ِبها الْمعاذُ زاد مبِلغٌ و معاذٌ منِجح دعا ِإلَيها 

عماَء أَسِليأَو تمى اللَِّه حقْواللَِّه ِإنَّ ت ادا ِعباِعيهو فَاز ا واِعيهد عماٍع فَأَسو ريا خاهعو اٍع ود 
ا اللَِّه محاِرمه و أَلْزمت قُلُوبهم مخافَته حتى أَسهرت لَياِليهم و أَظْمأَت هواِجرهم فَأَخذُو

  الراحةَ ِبالنصِب و الري ِبالظَّمِإ و استقْربوا الْأَجلَ
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 الدنيا دار فَناٍء و عناٍء و ِغيٍر و ِعبٍر فَِمن فَبادروا الْعملَ و كَذَّبوا الْأَملَ فَلَاحظُوا الْأَجلَ ثُم ِإنَّ
 ِت ووِبالْم يِمي الْحري هاحى ِجرسؤلَا ت و هامِطئُ ِسهخلَا ت هسقَو وِترم رهاِء أَنَّ الدالْفَن

 عبشطَِب آِكلٌ لَا يِبالْع اِجيالن قَِم وِبالس ِحيحَء الصراِء أَنَّ الْمنالْع ِمن و قَعنلَا ي اِربش و
 قَلَ واًء نلَا ِبن لَ ومالًا حالَى لَا معِإلَى اللَِّه ت جرخي ثُم كُنسا لَا يِني مبي أْكُلُ وا لَا يم عمجي

غالْم وطاً وبغم ومحرى الْمرت كا أَنِرهِغي لَ ِمنزساً نؤب لَّ وِعيماً زِإلَّا ن ذَِلك سوماً لَيحروطَ مب
 كرتلٌ يمؤلَا م و كردلٌ يِلِه فَلَا أَمأَج ورضح هِطعقْتِلِه فَيلَى أَمع ِرفشَء يرا أَنَّ الْمِرهِعب ِمن و

 ا وهوررس زا أَعانَ اللَِّه محبانَ فَسحبفَس دتراٍض يلَا م و دراٍء يا لَا جئَهى فَيحأَض ا وهأَ ِريأَظْم
يش سلَي هِإن هنِقطَاِعِه عِلان يالْح ِمن تيالْم دعأَب اِقِه ِبِه وِت ِللَحيالْم ِمن يالْح با أَقْرٌء  اللَِّه م

رالش ِمن رِبشيش سلَي و هِإلَّا ِعقَاب  يكُلُّ ش و هابِر ِإلَّا ثَويالْخ ٍر ِمنيٌء ِبخ  هاعما سينالد ٍء ِمن
يكُلُّ ش اِنِه وِعي ِمن ظَمأَع و اعماِن السالِْعي ِمن كِْفكُماِعِه فَلْيمس ِمن ظَمأَع هانِة ِعيالْآِخر ٍء ِمن 

ِمن الْغيِب الْخبر و اعلَموا أَنَّ ما نقَص ِمن الدنيا و زاد ِفي الْآِخرِة خير ِمما نقَص ِمن الْآِخرِة 
ي نِهيتم و زاد ِفي الدنيا فَكَم ِمن منقُوٍص راِبٍح و مِزيٍد خاِسٍر ِإنَّ الَِّذي أُِمرتم ِبِه أَوسع ِمن الَِّذ

  عنه و ما أُِحلَّ
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كُم ِبالرزِق لَكُم أَكْثَر ِمما حرم علَيكُم فَذَروا ما قَلَّ ِلما كَثُر و ما ضاق ِلما اتسع قَد تكَفَّلَ لَ
 هأَن عم لُهمع كُملَيوِض عفْرالْم ِمن لَى ِبكُمأَو هطَلَب ونُ لَكُممضالْم نكُونِل فَلَا يمِبالْع متأُِمر و

ِرض علَيكُم و كَأَنَّ و اللَِّه لَقَِد اعترض الشك و دِخلَ الْيِقني حتى كَأَنَّ الَِّذي ضِمن لَكُم قَد فُ
الَِّذي فُِرض علَيكُم قَد وِضع عنكُم فَباِدروا الْعملَ و خافُوا بغتةَ الْأَجِل فَِإنه لَا يرجى ِمن رجعِة 

 ِزيادته و ما فَات أَمِس ِمن الْعمِر ما يرجى ِمن رجعِة الرزِق ما فَات الْيوم ِمن الرزِق رِجي غَداً
الْعمِر لَم يرج الْيوم رجعته الرجاُء مع الْجاِئي و الْيأْس مع الْماِضي ف اتقُوا اللَّه حق تقاِتِه و ال 

  .تموتن ِإلَّا و أَنتم مسِلمونَ 

  :ي االستسقاء ف) عليه السالم (   و من خطبة له -١١٥
 ا واِبِضهرِفي م تريحت ا ونابود تامه ا ونضأَر تراغْب ا والُنِجب تاحصقَِد ان ماللَّه

للَّهم عجت عِجيج الثَّكَالَى علَى أَولَاِدها و ملَِّت التردد ِفي مراِتِعها و الْحِنني ِإلَى مواِرِدها ا
 ما اللَّهاِلِجهوا ِفي مهأَِنين ا وذَاِهِبها ِفي مهتريح محفَار مِة اللَّهانالْح ِننيح ِة والْآن أَِنني محفَار

   فَكُنتخرجنا ِإلَيك ِحني اعتكَرت علَينا حداِبري السِنني و أَخلَفَتنا مخاِيلُ الْجوِد
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الرجاَء ِللْمبتِئِس و الْبلَاغَ ِللْملْتِمِس ندعوك ِحني قَنطَ الْأَنام و مِنع الْغمام و هلَك السوام أَلَّا 
ِخذَنا ِبأَعماِلنا و لَا تأْخذَنا ِبذُنوِبنا و انشر علَينا رحمتك ِبالسحاِب الْمنبِعِق و الرِبيِع تؤا

قْيس ماللَّه فَات ا قَدِبِه م درت و اتم ا قَدِيي ِبِه محاِبلًا تاً وحوِنِق ساِت الْمبالن ِدِق وغا الْم
ِمنك محِييةً مرِويةً تامةً عامةً طَيبةً مباركَةً هِنيئَةً مِريعةً زاِكياً نبتها ثَاِمراً فَرعها ناِضراً ورقُها 

ا ِمنقْيس ماللَّه ِبلَاِدك ِمن تيا الْمِيي ِبهحت و اِدكِعب ِمن ِعيفا الضِبه ِعشنا تِبه ِشبعت ك
 ا واِشينوا مِبه ِعيشت ا ونارا ِثمقِْبلُ ِبهت ا ونابنا جِبه ِصبخي ا ونادا ِوهِري ِبهجت ا ونادِنج

يلَِة علَى بِريِتك تندى ِبها أَقَاِصينا و تستِعني ِبها ضواِحينا ِمن بركَاِتك الْواِسعِة و عطَاياك الْجِز
 قدا الْوهِمن قدالْو اِفعداِطلَةً ياراً هرِضلَةً ِمدخاًء مما سنلَيِزلْ عأَن لَِة ومهالْم ِشكحو ِملَِة ورالْم

و لَا قَزٍع ربابها و لَا شفَّاٍن و يحِفز الْقَطْر ِمنها الْقَطْر غَير خلٍَّب برقُها و لَا جهاٍم عاِرضها 
ِذهابها حتى يخِصب ِلِإمراِعها الْمجِدبونَ و يحيا ِببركَِتها الْمسِنتونَ فَِإنك تنِزلُ الْغيثَ ِمن بعِد 

 ِميدالْح ِليالْو تأَن و كتمحر رشنت طُوا وا قَنم.  
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  تفسير ما في هذه الخطبة من الغريب 
 انصاحت جبالنا أي تشققت من احملول يقال )عليه السالم ( قوله : قال السيد الشريف رضي اهللا عنه 

و قوله و هامت . اح النبت و صاح و صوح إذا جف و يبس كله مبعىنانصاح الثوب إذا انشق و يقال أيضا انص
و قوله حدابري السنني مجع ِحدبار و هي الناقة اليت أنضاها السري فشبه ا . دوابنا أي عطشت و اهلُيام العطش

   :السنة اليت فشا فيها اجلدب قال ذو الرمة
حاِبدريما ت فَنإالّك م انةًخ  *لى اخلَعِفسأو ن ي ِبِمرهلَا بفْ قَاًدار  

و قوله و ال شفَّان ذهاا فإن .  و ال قزع رباا القزع القطع الصغار املتفرقة من السحاب :هلُوْو قَ
  .تقديره و ال ذات شفَّان ذهاا و الشفَّان الريح الباردة و الذهاب األمطار اللينة فحذف ذات لعلم السامع به 

  :و فيها ينصح أصحابه ) عليه السالم ( ن خطبة له   و م-١١٦
 ٍر وقَصلَا م اٍن وو رِه غَيبالَاِت رلَّغَ ِرسلِْق فَبلَى الْخاِهداً عش و قاِعياً ِإلَى الْحد لَهسأَر

 و بصر مِن اهتدى ِمنها و لَو تعلَمونَ جاهد ِفي اللَِّه أَعداَءه غَير واِهٍن و لَا معذٍِّر ِإمام مِن اتقَى
ما أَعلَم ِمما طُِوي عنكُم غَيبه ِإذاً لَخرجتم ِإلَى الصعداِت تبكُونَ علَى أَعماِلكُم و تلْتِدمونَ 

 خاِلف علَيها و لَهمت كُلَّ امِرٍئ ِمنكُم علَى أَنفُِسكُم و لَتركْتم أَموالَكُم لَا حاِرس لَها و لَا
  نفْسه لَا يلْتِفت ِإلَى غَيِرها و لَِكنكُم نِسيتم ما
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حذِّرتم فَتاه عنكُم رأْيكُم و تشتت علَيكُم أَمركُم و لَوِددت أَنَّ اللَّه فَرق ذُكِّرتم و أَِمنتم ما 
بيِني و بينكُم و أَلْحقَِني ِبمن هو أَحق ِبي ِمنكُم قَوم و اللَِّه مياِمني الرأِْي مراِجيح الِْحلِْم 

حق متاِريك ِللْبغِي مضوا قُدماً علَى الطَِّريقَِة و أَوجفُوا علَى الْمحجِة فَظَِفروا ِبالْعقْبى مقَاِويلُ ِبالْ
أْكُلُ خالُ ييالُ الْمثَِقيٍف الذَّي غُلَام كُملَيع لَّطَنساللَِّه لَي ا وِة أَماِردِة الْبامالْكَر ِة واِئمالد كُمتِضر

  .و يِذيب شحمتكُم ِإيٍه أَبا وذَحةَ 
له مع الوذحة حديث ليس هذا   الوذحة اخلنفساء و هذا القول يومئ به إىل احلجاج و : قال الشريف

  .موضع ذكره 
  :يوبخ البخالء بالمال و النفس ) عليه السالم (   و من كالم له - ١١٧

ِللَِّذي رزقَها و لَا أَنفُس خاطَرتم ِبها ِللَِّذي خلَقَها تكْرمونَ ِباللَِّه فَلَا أَموالَ بذَلْتموها 
 ِقطَاِعكُمان و لَكُمكَانَ قَب ناِزلَ منم وِلكُمزوا ِبنِبرتاِدِه فَاعِفي ِعب ونَ اللَّهكِْرملَا ت اِدِه ولَى ِعبع

اِنكُموِل ِإخصأَو نع.   
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  :في الصالحين من أصحابه ) عليه السالم (   و من كالم له - ١١٨
ِس و الِْبطَانةُ دونَ الناِس أَنتم الْأَنصار علَى الْحق و الِْإخوانُ ِفي الديِن و الْجنن يوم الْبأْ

ِبكُم أَضِرب الْمدِبر و أَرجو طَاعةَ الْمقِْبِل فَأَِعينوِني ِبمناصحٍة خِليٍة ِمن الِْغش سِليمٍة ِمن الريِب 
  .فَواللَِّه ِإني لَأَولَى الناِس ِبالناِس 

 و قد جمع الناس و حضهم على الجهاد )عليه السالم ( له    و من كالم-١١٩
  : فسكتوا ملياً
فَقَالَ قَوم ِمنهم يا أَِمري الْمؤِمِنني ِإنْ ِسرت ، ما بالُكُم أَ مخرسونَ أَنتم :  )عليه السالم ( فَقَالَ 
 كعا منٍد)عليه السالم ( فَقَالَ ، ِسرشِلر متددلَا س الُكُما بِغي  مبنذَا يٍد أَ ِفي ِمثِْل هِلقَص مِديتلَا ه و 

ِلي أَنْ أَخرج و ِإنما يخرج ِفي ِمثِْل هذَا رجلٌ ِممن أَرضاه ِمن شجعاِنكُم و ذَِوي بأِْسكُم و لَا 
 اِل والْم تيب و رالِْمص و دنالْج عِغي ِلي أَنْ أَدبني و ِلِمنيسالْم نياَء بالْقَض ِض وةَ الْأَرايِجب

النظَر ِفي حقُوِق الْمطَاِلِبني ثُم أَخرج ِفي كَِتيبٍة أَتبع أُخرى أَتقَلْقَلُ تقَلْقُلَ الِْقدِح ِفي الْجِفِري 
  الْفَاِرِغ و ِإنما أَنا قُطْب الرحى
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 أْياللَِّه الر رمذَا لَعا هِثفَالُه بطَراض ا وهاردم ارحتاس هقْتكَاِني فَِإذَا فَارا ِبمأَن و لَيع وردت
الشهادةَ ِعند ِلقَاِئي الْعدو و لَو قَد حم ِلي ِلقَاؤه لَقَربت ِركَاِبي ثُم السوُء و اللَِّه لَو لَا رجاِئي 

شخصت عنكُم فَلَا أَطْلُبكُم ما اختلَف جنوب و شمالٌ طَعاِنني عياِبني حياِدين رواِغني ِإنه لَا 
كُم مع ِقلَِّة اجِتماِع قُلُوِبكُم لَقَد حملْتكُم علَى الطَِّريِق الْواِضِح الَِّتي لَا غَناَء ِفي كَثْرِة عدِد

  .يهِلك علَيها ِإلَّا هاِلك مِن استقَام فَِإلَى الْجنِة و من زلَّ فَِإلَى الناِر 

  :لناس يذكر فضله و يعظ ا) عليه السالم (   و من كالم له -١٢٠
تاللَِّه لَقَد علِّمت تبِليغَ الرسالَاِت و ِإتمام الِْعداِت و تمام الْكَِلماِت و ِعندنا أَهلَ الْبيِت 

ها لَِحق و أَبواب الْحكِْم و ِضياُء الْأَمِر أَلَا و ِإنَّ شراِئع الديِن واِحدةٌ و سبلَه قَاِصدةٌ من أَخذَ ِب
غَِنم و من وقَف عنها ضلَّ و نِدم اعملُوا ِليوٍم تذْخر لَه الذَّخاِئر و تبلَى ِفيِه السراِئر و من لَا 

ا شهراراً حقُوا نات و زوأَع هغَاِئب و زجأَع هنع هاِزبِه فَعلُب اِضرح هفَعني و ِعيدا بهرقَع و ِديد
  ِحلْيتها
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ِديدا صهابرش و ِديدِء ِفي ا. حرالَى ِللْمعت اللَّه لُهعجي اِلحانَ الصِإنَّ اللِّس أَلَا و ِمن لَه رياِس خلن
 هدمحلَا ي نم وِرثُهاِل يالْم.  

بعد ليلة الهرير و قد قام إليه رجل ) عليه السالم ( له    و من خطبة-١٢١
من أصحابه فقال نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فلم ندر أي األمرين أرشد 

  :إحدى يديه على األخرى ثم قال ) عليه السالم ( فصفق 
هذَا جزاُء من ترك الْعقْدةَ أَما و اللَِّه لَو أَني ِحني أَمرتكُم ِبِه حملْتكُم علَى الْمكْروِه 

دت متيِإنْ أَب و كُمتمقَو متججوِإِن اع و كُمتيده متقَمتراً فَِإِن اسيِفيِه خ لُ اللَّهعجالَِّذي ي كُمكْتار
لَكَانِت الْوثْقَى و لَِكن ِبمن و ِإلَى من أُِريد أَنْ أُداِوي ِبكُم و أَنتم داِئي كَناِقِش الشوكَِة 

لَِّت النزعةُ ِبالشوكَِة و هو يعلَم أَنَّ ضلْعها معها اللَّهم قَد ملَّت أَِطباُء هذَا الداِء الدِوي و كَ
ِبأَشطَاِن الرِكي أَين الْقَوم الَِّذين دعوا ِإلَى الِْإسلَاِم فَقَِبلُوه و قَرُءوا الْقُرآنَ فَأَحكَموه و ِهيجوا 

ا وهادأَغْم وفيوا السلَبس ا ولَاِدهاللِّقَاِح ِإلَى أَو لَهوا وِلهاِد فَوِض ِإلَى الِْجهاِف الْأَرذُوا ِبأَطْرأَخ 
  زحفاً زحفاً و صفّاً صفّاً بعض هلَك و بعض نجا لَا يبشرونَ ِبالْأَحياِء و لَا يعزونَ عِن
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موتى مره الْعيوِن ِمن الْبكَاِء خمص الْبطُوِن ِمن الصياِم ذُبلُ الشفَاِه ِمن الدعاِء صفْر الْأَلْواِن الْ
أَ ِإلَيظْما أَنْ نلَن قونَ فَحاِني الذَّاِهبوِإخ أُولَِئك اِشِعنيةُ الْخرغَب وِهِهمجلَى وِر عهالس ِمن و ِهم

 ةً وقْدةً عقْدع كُملَّ ِدينحأَنْ ي ِريدي و قَهطُر ي لَكُمنسطَانَ ييِإنَّ الش اِقِهملَى ِفرِدي عالْأَي ضعن
 و اقْبلُوا النِصيحةَ ِممن يعِطيكُم ِبالْجماعِة الْفُرقَةَ و ِبالْفُرقَِة الِْفتنةَ فَاصِدفُوا عن نزغَاِتِه و نفَثَاِتِه

 فُِسكُملَى أَنا عِقلُوهاع و كُما ِإلَياهدأَه.  

قاله للخوارج و قد خرج إلى ) عليه السالم ( له    و من كالم- ١٢٢
  :) عليه السالم ( معسكرهم و هم مقيمون على إنكار الحكومة فقال 

الُوا ِمنا من شِهد و ِمنا من لَم يشهد قَالَ فَامتازوا ِفرقَتيِن أَ كُلُّكُم شِهد معنا ِصفِّني فَقَ
فَلْيكُن من شِهد ِصفِّني ِفرقَةً و من لَم يشهدها ِفرقَةً حتى أُكَلِّم كُلا ِمنكُم ِبكَلَاِمِه و نادى 

اِم و أَنِصتوا ِلقَوِلي و أَقِْبلُوا ِبأَفِْئدِتكُم ِإلَي فَمن نشدناه شهادةً الناس فَقَالَ أَمِسكُوا عِن الْكَلَ
 مهكَلَّم ا ثُمقُلْ ِبِعلِْمِه ِفيهعليه السالم ( فَلْي( َلَِتِه أَنْ قَالمج ِبكَلَاٍم طَِويٍل ِمن  ) قُولُوا )عليه السالمت أَ لَم 

 فِْعِهمر دةًِعنِديعخ كْراً وم ِغيلَةً و ِحيلَةً و اِحفصالْم  

http://www.islam4u.com


  )١٧٩(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... : ج البالغة 

هانحباِب اللَِّه سوا ِإلَى ِكتاحرتاس ا وقَالُونتا اسِتنوعلُ دأَه ا ونانوِإخ مهولُ ِمنالْقَب أْيفَالر 
و التنِفيس عنهم فَقُلْت لَكُم هذَا أَمر ظَاِهره ِإميانٌ و باِطنه عدوانٌ و أَولُه رحمةٌ و آِخره ندامةٌ 

 بنواِجِذكُم و لَا تلْتِفتوا ِإلَى ناِعٍق فَأَِقيموا علَى شأِْنكُم و الْزموا طَِريقَتكُم و عضوا علَى الِْجهاِد
 اللَِّه لَِئن ا ووهمتطَيأَع كُمتأَير قَد لَةُ وِذِه الْفَعه تكَان قَد ذَلَّ و ِركِإنْ ت لَّ وأَض ِإنْ أُِجيب قعن

للَّه ذَنبها و و اللَِّه ِإنْ ِجئْتها ِإني لَلْمِحق الَِّذي يتبع أَبيتها ما وجبت علَي فَِريضتها و لَا حملَِني ا
 و ِإنَّ الْقَتلَ )صلى اهللا عليه وآله ( و ِإنَّ الِْكتاب لَمِعي ما فَارقْته مذْ صِحبته فَلَقَد كُنا مع رسوِل اللَِّه 

الْأَب لَى الْآباِء وع وردلَي اناً وٍة ِإلَّا ِإميِشد ٍة وِصيبلَى كُلِّ مع اددزا ناِت فَمابالْقَر اِن ووالِْإخ اِء ون
مِضياً علَى الْحق و تسِليماً ِللْأَمِر و صبراً علَى مضِض الِْجراِح و لَِكنا ِإنما أَصبحنا نقَاِتلُ 

ِإسلَاِم علَى ما دخلَ ِفيِه ِمن الزيِغ و اِلاعِوجاِج و الشبهِة و التأِْويِل فَِإذَا طَِمعنا ِفي ِإخواننا ِفي الْ
  .واها خصلٍَة يلُم اللَّه ِبها شعثَنا و نتدانى ِبها ِإلَى الْبِقيِة ِفيما بيننا رِغبنا ِفيها و أَمسكْنا عما ِس

  :قاله ألصحابه في ساحة الحرب بصفين) عليه السالم (   و من كالم له - ١٢٣
  و أَي امِرٍئ ِمنكُم أَحس ِمن نفِْسِه رباطَةَ جأٍْش ِعند اللِّقَاِء
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 ذُبا يِه كَملَيا علَ ِبهِتِه الَِّتي فُضدجِل نأَِخيِه ِبفَض نع ذُبلًا فَلْياِنِه فَشوِإخ ٍد ِمنأَح أَى ِمنر و
و ِقيمالْم هفُوتِثيثٌ لَا يح طَاِلب توِإنَّ الْم ِمثْلَه لَهعلَج اَء اللَّهش فِْسِه فَلَون نع هِجزعلَا ي 

الْهاِرب ِإنَّ أَكْرم الْموِت الْقَتلُ و الَِّذي نفْس ابِن أَِبي طَاِلٍب ِبيِدِه لَأَلْف ضربٍة ِبالسيِف أَهونُ 
 كَِشيش الضباِب لَا علَي ِمن ِميتٍة علَى الِْفراِش ِفي غَيِر طَاعِة اللَِّه و كَأَني أَنظُر ِإلَيكُم تِكشونَ

  .تأْخذُونَ حقّاً و لَا تمنعونَ ضيماً قَد خلِّيتم و الطَِّريق فَالنجاةُ ِللْمقْتِحِم و الْهلَكَةُ ِللْمتلَوِم 

  :في حث أصحابه على القتال ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٢٤
ا الْحاِسر و عضوا علَى الْأَضراِس فَِإنه أَنبى ِللسيوِف عِن الْهاِم و فَقَدموا الداِرع و أَخرو

 كَنأَس أِْش وطُ ِللْجبأَر هفَِإن ارصوا الْأَبغُض ِة وِللْأَِسن روأَم هاِح فَِإنماِف الروا ِفي أَطْروالْت
وا الْأَصأَِميت ا ِللْقُلُوِب ولُوهعجلَا ت ا وِخلُّوهلَا ت ا وِميلُوهفَلَا ت كُمتاير ِل وِللْفَش دأَطْر هفَِإن اتو

 الَِّذين مقَاِئِق هوِل الْحزلَى نع اِبِرينفَِإنَّ الص كُمِمن ارالذِّم اِنِعنيالْم و اِنكُمعجِدي شِإلَّا ِبأَي
  ياِتِهم و يكْتِنفُونها ِحفَافَيها و وراَءهايحفُّونَ ِبرا
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فِْردا فَيهلَيونَ عمقَدتلَا ي ا ووهِلمسا فَيهنونَ عرأَختا لَا يهامأَم ى وآس و هنِقر ؤرأَ امزا أَجوه
 ِمن مترفَر اللَِّه لَِئن ماي نُ أَِخيِه وِقر و هنِه ِقرلَيع ِمعتجِإلَى أَِخيِه فَي هنِكلْ ِقري لَم فِْسِه وِبن اهأَخ

 متأَن ِة وِف الْآِخريس وا ِمنلَمساِجلَِة لَا تِف الْعياِر سِإنَّ ِفي الِْفر ظَمالْأَع امنالس ِب ورالْع اِميملَه
 و هنيوٍز بجحلَا م ِرِه ومِزيٍد ِفي عم ريلَغ ِإنَّ الْفَار و اِقيالْب ارالْع و الذُّلَّ اللَّاِزم ةَ اللَِّه وِجدوم

 كَالظَّمآِن يِرد الْماَء الْجنةُ تحت أَطْراِف الْعواِلي الْيوم تبلَى الْأَخبار بين يوِمِه مِن الراِئح ِإلَى اللَِّه
 و مهتاعمج ضفَافْض قوا الْحدفَِإنْ ر ماللَّه اِرِهمِإلَى ِدي مهِمن ِإلَى ِلقَاِئِهم قوا أَشاللَِّه لَأَن و

مهتكَِلم تتش مهِمن جرخاٍك يٍن ِدرونَ طَعد اِقِفِهموم نولُوا عزي لَن مهِإن ماهطَايِبخ مِسلْهأَب و 
النِسيم و ضرٍب يفِْلق الْهام و يِطيح الِْعظَام و ينِدر السواِعد و الْأَقْدام و حتى يرموا ِبالْمناِسِر 

تت لُوهتي ِميسالْخ ِبِبلَاِدِهم رجى يتح و لَاِئبا الْحقْفُوهاِئِب توا ِبالْكَتمجري و اِسرنا الْمهعب
 اِرِحِهمسم و اِرِبِهمساِن منِبأَع و ِضِهماِحِر أَروولُ ِفي نيالْخ قعدى تتح و ِميسالْخ.  

،  أقول الدعق الدق أي تدق اخليول حبوافرها أرضهم و نواحر أرضهم متقابالا  :يف قال السيد الشر
   .و يقال منازل بين فالن تتناحر أي تتقابل
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ي التحكيم و ذلك بعد سماعه ألمر ف) عليه السالم (   و من كالم له -١٢٥
  :الحكمين 

 نيب طُورسطٌّ مخ وا همآنُ ِإنذَا الْقُرآنَ ها الْقُرنكَّما حمِإن الَ وجكِِّم الرحن ا لَمِإن
 ِطقنا يمِإن اٍن ومجرت ِمن لَه دلَا ب اٍن وِبِلس ِطقنِن لَا ييفَّتإلَى الد ما الْقَوانعا دلَم الُ وجالر هنع

 قَالَ اللَّه قَد الَى وعت و هانحباِب اللَِّه سِكت نع لِّيوتالْم كُِن الْفَِريقن آنَ لَما الْقُرننيب كِّمحأَنْ ن
يِفي ش متعنازفَِإنْ ت هانحبِإلَى ال س وهدٍء فَر هدر اِبِه وِبِكت كُمحِإلَى اللَِّه أَنْ ن هدوِل فَرسالر لَِّه و

ِإلَى الرسوِل أَنْ نأْخذَ ِبسنِتِه فَِإذَا حِكم ِبالصدِق ِفي ِكتاِب اللَِّه فَنحن أَحق الناِس ِبِه و ِإنْ 
 فَنحن أَحق الناِس و أَولَاهم ِبها و أَما قَولُكُم ِلم جعلْت )يه وآله صلى اهللا عل( حِكم ِبسنِة رسوِل اللَِّه 

بينك و بينهم أَجلًا ِفي التحِكيِم فَِإنما فَعلْت ذَِلك ِليتبين الْجاِهلُ و يتثَبت الْعاِلم و لَعلَّ اللَّه أَنْ 
ِفي ه ِلحصِل يِلأَو قَادنت و قِن الْحيبت نلَ عجعا فَتذَ ِبأَكْظَاِمهخؤلَا ت ِة وِذِه الْأُمه رِة أَمندِذِه الْه

ثَهكَر و هقَصِإنْ ن ِه وِإلَي بأَح قلُ ِبالْحمكَانَ الْع ناللَِّه م داِس ِعنلَ النِإنَّ أَفْض ياِطِل الْغالْب ِمن 
و ِإنْ جر ِإلَيِه فَاِئدةً و زاده فَأَين يتاه ِبكُم و ِمن أَين أُِتيتم استِعدوا ِللْمِسِري ِإلَى قَوٍم حيارى عِن 

  الْحق لَا يبِصرونه و موزِعني ِبالْجوِر لَا
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 مصتعي اِفِر ِعزولَا ز ا وِبه لَقعِثيقٍَة يِبو متا أَنِن الطَِّريِق مكٍُب عاِب نِن الِْكتفَاٍة عِدلُونَ ِبِه جعي
متِب أَنراِر الْحن اششح ا لَِبئْسهماً ِإلَيوي و اِديكُمماً أُنوحاً يرب كُمِمن لَِقيت لَقَد لَكُم أُف 

  .أُناِجيكُم فَلَا أَحرار ِصدٍق ِعند النداِء و لَا ِإخوانُ ِثقٍَة ِعند النجاِء 

  :لما عوتب على التسوية في العطاء ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٢٦
ني أَنْ أَطْلُب النصر ِبالْجوِر ِفيمن ولِّيت علَيِه و اللَِّه لَا أَطُور ِبِه ما سمر سِمري و أَ تأْمرو

ما أَم نجم ِفي السماِء نجماً لَو كَانَ الْمالُ ِلي لَسويت بينهم فَكَيف و ِإنما الْمالُ مالُ اللَِّه أَلَا 
ِفي و هعضي ا وينِفي الد هاِحبص فَعري وه و افرِإس و ِذيربقِِّه تِر حاِل ِفي غَيطَاَء الْمِإنَّ ِإع 

 دلَا ِعن قِِّه وِر حِفي غَي الَهم ؤرِع امضي لَم اللَِّه و دِعن هِهيني اِس وِفي الن هكِْرمي ِة وِر الْآِخرغَي
 ِتِهمونعِإلَى م اجتماً فَاحولُ يعِبِه الن لَّتفَِإنْ ز مهدِرِه ويكَانَ ِلغ و مهكْرش اللَّه همرِلِه ِإلَّا حأَه

   .فَشر خِليٍل و أَلْأَم خِديٍن
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و فيه يبين بعض أحكام الدين و ) عليه السالم ( له    و من كالم- ١٢٧
  :يكشف للخوارج الشبهة و ينقض حكم الحكمين 

صلى اهللا عليه (  فَِإنْ أَبيتم ِإلَّا أَنْ تزعموا أَني أَخطَأْت و ضلَلْت فَِلم تضلِّلُونَ عامةَ أُمِة محمٍد

 ِبضلَاِلي و تأْخذُونهم ِبخطَِئي و تكَفِّرونهم ِبذُنوِبي سيوفُكُم علَى عواِتِقكُم تضعونها )وآله 
صلى اهللا ( اللَِّه مواِضع الْبرِء و السقِْم و تخِلطُونَ من أَذْنب ِبمن لَم يذِْنب و قَد عِلمتم أَنَّ رسولَ 

 رجم الزاِني الْمحصن ثُم صلَّى علَيِه ثُم ورثَه أَهلَه و قَتلَ الْقَاِتلَ و ورثَ ِمرياثَه أَهلَه و )عليه وآله 
ِء و نكَحا الْمسِلماِت  يقَطَع الساِرق و جلَد الزاِني غَير الْمحصِن ثُم قَسم علَيِهما ِمن الْفَ

 ِبذُنوِبِهم و أَقَام حق اللَِّه ِفيِهم و لَم يمنعهم سهمهم ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( فَأَخذَهم رسولُ اللَِّه 
 ارِشر متأَن ِلِه ثُمِن أَهيب ِمن ماَءهمأَس ِرجخي لَم لَاِم والِْإس هاِميرطَانُ ميى ِبِه الشمر نم اِس والن

 ِغضبم و قِر الْحِإلَى غَي بِبِه الْح بذْهفِْرطٌ يم ِحبفَاِن مِصن ِفي ِلكهيس و هِبِه ِتيه برض و
ي حالًا النمطُ الْأَوسطُ فَالْزموه و الْزموا مفِْرطٌ يذْهب ِبِه الْبغض ِإلَى غَيِر الْحق و خير الناِس ِف

السواد الْأَعظَم فَِإنَّ يد اللَِّه مع الْجماعِة و ِإياكُم و الْفُرقَةَ فَِإنَّ الشاذَّ ِمن الناِس ِللشيطَاِن كَما 
  أَنَّ الشاذَّ ِمن الْغنِم ِللذِّئِْب
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أَلَا من دعا ِإلَى هذَا الشعاِر فَاقْتلُوه و لَو كَانَ تحت ِعمامِتي هِذِه فَِإنما حكِّم الْحكَماِن ِليحِييا 
يتا ما أَمات الْقُرآنُ و ِإحياؤه اِلاجِتماع علَيِه و ِإماتته اِلافِْتراق عنه فَِإنْ ما أَحيا الْقُرآنُ و يِم

نع كُملْتتلَا خ راً وجب ا لَكُمآِت لَا أَب ا فَلَمونعبا اتنِإلَي مهرِإنْ ج و ماهنعبات ِهمآنُ ِإلَيا الْقُرنرج 
أَمِركُم و لَا لَبسته علَيكُم ِإنما اجتمع رأْي ملَِئكُم علَى اخِتياِر رجلَيِن أَخذْنا علَيِهما أَلَّا يتعديا 

ضا فَمماهوه روكَانَ الْج اِنِه وِصربا يمه و قكَا الْحرت و هنا عاهآنَ فَتالْقُر قبس قَد ِه ولَيا عي
  .اسِتثْناؤنا علَيِهما ِفي الْحكُومِة ِبالْعدِل و الصمِد ِللْحق سوَء رأِْيِهما و جور حكِْمِهما 

  :فيما يخبر به عن المالحم بالبصرة ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٢٨
س قَد ي ِبِه وكَأَن فنا أَحةُ يقَعلَا قَع و بلَا لَج و ارغُب كُونُ لَهِش الَِّذي لَا ييِبالْج ار

  .لُجٍم و لَا حمحمةُ خيٍل يِثريونَ الْأَرض ِبأَقْداِمِهم كَأَنها أَقْدام النعاِم 
  .يومئ بذلك إىل صاحب الزنج :  قال الشريف 

يلٌ ِلِسكَِككُم الْعاِمرِة و الدوِر الْمزخرفَِة الَِّتي لَها أَجِنحةٌ كَأَجِنحِة و:  )عليه السالم ( ثُم قَالَ 
  النسوِر و خراِطيم كَخراِطيِم
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ولَِئك الَِّذين لَا يندب قَِتيلُهم و لَا يفْقَد غَاِئبهم أَنا كَاب الدنيا ِلوجِهها و قَاِدرها الِْفيلَِة ِمن أُ
  .ِبقَدِرها و ناِظرها ِبعيِنها 

  منه في وصف األتراك
قَةُ يطَرانُّ الْمجالْم مهوهجماً كَأَنَّ وقَو ماهي أَرونَ كَأَنِقبتعي و اجيبالد و قرونَ السسلْب

الْخيلَ الِْعتاق و يكُونُ هناك اسِتحرار قَتٍل حتى يمِشي الْمجروح علَى الْمقْتوِل و يكُونَ 
ت يا أَِمري الْمؤِمِنني ِعلْم الْغيِب الْمفِْلت أَقَلَّ ِمن الْمأْسوِر فَقَالَ لَه بعض أَصحاِبِه لَقَد أُعِطي

 ِحكعليه السالم ( فَض( وا همِإن ٍب وِبِعلِْم غَي وه سا كَلٍْب لَيا أَخاً يكَانَ كَلِْبي ِل وجقَالَ ِللر و 
ا عم ِة واعالس ِب ِعلْميالْغ ا ِعلْممِإن ِذي ِعلٍْم و ِمن لُّمعت هدِعن ِلِه ِإنَّ اللَّهِبقَو هانحبس اللَّه هدد

ِعلْم الساعِة و ينزلُ الْغيثَ و يعلَم ما ِفي الْأَرحاِم و ما تدِري نفْس ما ذا تكِْسب غَداً و ما 
انحبس اللَّه لَمعةَ فَيالْآي وتمٍض تأَر ِبأَي فْسِري ندقَِبيٍح ت ثَى وأُن ذَكٍَر أَو اِم ِمنحا ِفي الْأَرم ه

 نيِبياِن ِللنِفي الِْجن طَباً أَواِر حكُونُ ِفي الني نم ِعيٍد وس أَو ِقيش ِخيٍل وب أَو ِخيس ِميٍل وج أَو
أَح هلَمعِب الَِّذي لَا ييالْغ ذَا ِعلْماِفقاً فَهرم هِبين اللَّه هلَّمع فَِعلْم ى ذَِلكا ِسوم و ِإلَّا اللَّه صلى اهللا ( د

   . فَعلَّمِنيِه و دعا ِلي ِبأَنْ يِعيه صدِري و تضطَم علَيِه جواِنِحي)عليه وآله 
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  :في ذكر المكاييل و الموازين ) عليه السالم (   و من خطبة له - ١٢٩
ِعباد اللَِّه ِإنكُم و ما تأْملُونَ ِمن هِذِه الدنيا أَثِْوياُء مؤجلُونَ و مِدينونَ مقْتضونَ أَجلٌ 

فُوظٌ فَرحلٌ ممع و قُوصنٍن لَا ممِفي ز متحبأَص قَد و اِسركَاِدٍح خ بر و عيضاِئٍب مد ب
يزداد الْخير ِفيِه ِإلَّا ِإدباراً و لَا الشر ِفيِه ِإلَّا ِإقْبالًا و لَا الشيطَانُ ِفي هلَاِك الناِس ِإلَّا طَمعاً فَهذَا 

تدع تانٌ قَِوياِس أَوالن ِمن ثُ ِشئْتيح ِفكِبطَر ِرباض هتفَِريس تكَنأَم و هتِكيدم تمع و ه
فَهلْ تبِصر ِإلَّا فَِقرياً يكَاِبد فَقْراً أَو غَِنياً بدلَ ِنعمةَ اللَِّه كُفْراً أَو بِخيلًا اتخذَ الْبخلَ ِبحق اللَِّه وفْراً 

أَو و كُماررأَح نأَي و كُماؤلَحص و كُماريأَخ نقْراً أَياِعِظ ووِع الْممس نداً كَأَنَّ ِبأُذُِنِه عرمتم 
وا جنظَع قَد سأَ لَي ذَاِهِبِهمونَ ِفي مهزنتالْم و كَاِسِبِهمونَ ِفي معروتالْم نأَي و كُماؤحمِميعاً س

عن هِذِه الدنيا الدِنيِة و الْعاِجلَِة الْمنغصِة و هلْ خِلقْتم ِإلَّا ِفي حثَالٍَة لَا تلْتِقي ِإلَّا ِبذَمِهم الشفَتاِن 
عونَ ظَهر الْفَساد فَلَا منِكر اسِتصغاراً ِلقَدِرِهم و ذَهاباً عن ِذكِْرِهم ف ِإنا ِللَِّه و ِإنا ِإلَيِه راِج

مغير و لَا زاِجر مزدِجر أَ فَِبهذَا تِريدونَ أَنْ تجاِوروا اللَّه ِفي داِر قُدِسِه و تكُونوا أَعز أَوِلياِئِه 
نع اللَّه عدخلَا ي اتهيه هدِعن  
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جنِتِه و لَا تنالُ مرضاته ِإلَّا ِبطَاعِتِه لَعن اللَّه الْآِمِرين ِبالْمعروِف التاِرِكني لَه و الناِهني عِن 
  .الْمنكَِر الْعاِمِلني ِبِه 

ألبي ذر رحمه الله لما أخرج إلى ) عليه السالم ( له    و من كالم-١٣٠
  :الربذة 

 مهِخفْت و ماهينلَى دع افُوكخ مِإنَّ الْقَو لَه تغَِضب نم جِللَِّه فَار تغَِضب كِإن ا ذَرا أَبي
براه ِه ولَيع افُوكا خم ِديِهمِفي أَي كرفَات لَى ِديِنكِإلَى ع مهجوا أَحِه فَملَيع مها ِخفْتِبم مهِمن 

ما منعتهم و ما أَغْناك عما منعوك و ستعلَم مِن الراِبح غَداً و الْأَكْثَر حسداً و لَو أَنَّ السماواِت 
ات قاً ثُمتٍد ربلَى عا عتكَان ِضنيالْأَر و قِإلَّا الْح كنِنسؤجاً لَا يرخا ممهِمن لَه لَ اللَّهعلَج قَى اللَّه

 وكنا لَأَمهِمن تضقَر لَو و وكبلَأَح ماهيند قَِبلْت اِطلُ فَلَوِإلَّا الْب كنوِحشلَا ي و.  

 طلبه الحكم و يصف و فيه يبين سبب) عليه السالم (   و من كالم له -١٣١
  :اإلمام الحق 

 مقُولُهع مهنةُ عاِئبالْغ و مهاندةُ أَباِهدةُ الشتتشتالْم الْقُلُوب ِلفَةُ وتخالْم فُوسا النهتأَي
هنونَ عِفرنت متأَن و قلَى الْحع كُمأَظْأَر  
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 اجِوجاع أُِقيم ِل أَودالْع اررس ِبكُم أَنْ أَطْلَع اتهيِد هِة الْأَسعوعو ى ِمنزالِْمع فُورن
ٍء ِمن  نَ ِمنا منافَسةً ِفي سلْطَاٍن و لَا الِْتماس شيالْحق اللَّهم ِإنك تعلَم أَنه لَم يكُِن الَِّذي كَا

 ونَ ِمنظْلُومالْم نأْمفَي ِفي ِبلَاِدك لَاحالِْإص ظِْهرن و ِديِنك ِمن اِلمعالْم ِردِلن لَِكن طَاِم ووِل الْحفُض
هم ِإني أَولُ من أَناب و سِمع و أَجاب لَم يسِبقِْني ِإلَّا ِعباِدك و تقَام الْمعطَّلَةُ ِمن حدوِدك اللَّ

 ِبالصلَاِة و قَد عِلمتم أَنه لَا ينبِغي أَنْ يكُونَ الْواِلي علَى الْفُروِج و )صلى اهللا عليه وآله ( رسولُ اللَِّه 
اِم و ِإمامِة الْمسِلِمني الْبِخيلُ فَتكُونَ ِفي أَمواِلِهم نهمته و لَا الْجاِهلُ الدماِء و الْمغاِنِم و الْأَحكَ

فَيِضلَّهم ِبجهِلِه و لَا الْجاِفي فَيقْطَعهم ِبجفَاِئِه و لَا الْحاِئف ِللدوِل فَيتِخذَ قَوماً دونَ قَوٍم و لَا 
لْحكِْم فَيذْهب ِبالْحقُوِق و يِقف ِبها دونَ الْمقَاِطِع و لَا الْمعطِّلُ ِللسنِة فَيهِلك الْمرتِشي ِفي ا

  .الْأُمةَ 

  :يعظ فيها و يزهد في الدنيا ) عليه السالم (   و من خطبة له - ١٣٢
  حمد اللّه

   و ابتلَى الْباِطننحمده علَى ما أَخذَ و أَعطَى و علَى ما أَبلَى

http://www.islam4u.com


  (190) :صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... : البالغة  ج

 دهشن ونُ ويونُ الْعخا تم و وردالص ِكنا تِبم اِلمٍة الْعِريرِلكُلِّ س اِضرالْح ٍة وِفيِلكُلِّ خ
 نِجيبه و بِعيثُه شهادةً يواِفق ِفيها السر الِْإعلَانَ و )صلى اهللا عليه وآله ( ا ِإلَه غَيره و أَنَّ محمداً أَنْ لَ

  .الْقَلْب اللِّسانَ 

  عظة الناس
هو ِإلَّا الْموت أَسمع داِعيِه فَِإنه و اللَِّه الِْجد لَا اللَِّعب و الْحق لَا الْكَِذب و ما   :و منها

 عمج نِمم لَككَانَ قَب نم تأَير قَد و فِْسكن اِس ِمنالن ادوس كنرغاِديِه فَلَا يلَ حجأَع و
يف نزلَ ِبِه الْموت فَأَزعجه الْمالَ و حِذر الِْإقْلَالَ و أَِمن الْعواِقب طُولَ أَمٍل و اسِتبعاد أَجٍل كَ

عن وطَِنِه و أَخذَه ِمن مأْمِنِه محمولًا علَى أَعواِد الْمنايا يتعاطَى ِبِه الرجالُ الرجالَ حملًا علَى 
لُونَ بأْمي الَِّذين متأَيا راِمِل أَ ماكاً ِبالْأَنسِإم اِكِب ونونَ كَِثرياً الْمعمجي ِشيداً وونَ منبي ِعيداً و

كَيف أَصبحت بيوتهم قُبوراً و ما جمعوا بوراً و صارت أَموالُهم ِللْواِرِثني و أَزواجهم ِلقَوٍم 
 فَمن أَشعر التقْوى قَلْبه برز مهلُه و فَاز آخِرين لَا ِفي حسنٍة يِزيدونَ و لَا ِمن سيئٍَة يستعِتبونَ

 لَكُم ِلقَتلْ خقَاٍم بم ارد لَكُم لَقخت ا لَمينا فَِإنَّ الدلَهمِة عنلُوا ِللْجماع ا ولَهبِبلُوا هتفَاه لُهمع
   .داِر الْقَراِر فَكُونوا ِمنها علَى أَوفَاٍز و قَربوا الظُّهور ِللزياِلمجازاً ِلتزودوا ِمنها الْأَعمالَ ِإلَى 
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ن و يعظم اللّه سبحانه و يذكر القرآ) عليه السالم (   و من خطبة له - ١٣٣
  :النبي و يعظ الناس 

  عظمة اللّه تعالى
 ا وهقَاِليدونَ مضالْأَر و اتاومِه السِإلَي قَذَفَت ا وِتهةُ ِبأَِزمالْآِخر ا وينالد لَه تقَادان و

 ِمن لَه تحقَد ةُ واِضرالن ارجاِل الْأَشالْآص و ودِبالْغ لَه تدجس ِضيئَةَ وانَ الْمريا الناِنهبقُض
  .آتت أُكُلَها ِبكَِلماِتِه الثِّمار الْياِنعةُ 

  القرآن
و ِكتاب اللَِّه بين أَظْهِركُم ناِطق لَا يعيا ِلسانه و بيت لَا تهدم أَركَانه و ِعز لَا   :منها

 هانوأَع مزهت.  

  اللّهرسول 
أَرسلَه علَى ِحِني فَترٍة ِمن الرسِل و تنازٍع ِمن الْأَلْسِن فَقَفَّى ِبِه الرسلَ و ختم ِبِه   :منها

  .الْوحي فَجاهد ِفي اللَِّه الْمدِبِرين عنه و الْعاِدِلني ِبِه 

  الدنيا
صِر الْأَعمى لَا يبِصر ِمما وراَءها شيئاً و الْبِصري ينفُذُها و ِإنما الدنيا منتهى ب  :منها

   .بصره و يعلَم أَنَّ الدار وراَءها فَالْبِصري ِمنها
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  .ِخص و الْأَعمى ِإلَيها شاِخص و الْبِصري ِمنها متزود و الْأَعمى لَها متزود شا

  عظة الناس
ٍء ِإلَّا و يكَاد صاِحبه يشبع ِمنه و يملُّه ِإلَّا الْحياةَ فَِإنه لَا  و اعلَموا أَنه لَيس ِمن شي  :منها

د ِفي الْموِت راحةً و ِإنما ذَِلك ِبمنِزلَِة الِْحكْمِة الَِّتي ِهي حياةٌ ِللْقَلِْب الْميِت و بصر ِللْعيِن يِج
ِه تبِصرونَ الْعمياِء و سمع ِللْأُذُِن الصماِء و ِري ِللظَّمآِن و ِفيها الِْغنى كُلُّه و السلَامةُ ِكتاب اللَّ

 ِلفتخلَا ي ٍض وعلَى بع هضعب دهشي ٍض وعِبب هضعب ِطقني ونَ ِبِه وعمست ِطقُونَ ِبِه ونت ِبِه و
تبن و كُمنيا بلَى الِْغلِّ ِفيمع متطَلَحِن اللَِّه قَِد اصاِحِبِه عِبص اِلفخلَا ي لَى ِفي اللَِّه وى ععرالْم 

 ِبيثُ والْخ ِبكُم امهتاِل لَقَِد اسوِب الْأَمِفي كَس متيادعت اِل والْآم بلَى حع متافَيصت و ِنكُمِدم
 فُِسكُمأَن فِْسي ولَى نانُ ععتسالْم اللَّه و وررالْغ ِبكُم اهت.  

و قد شاوره عمر بن الخطاب في )  السالم عليه(   و من كالم له - ١٣٤
  :الخروج إلى غزو الروم 

  و قَد توكَّلَ اللَّه ِلأَهِل هذَا الديِن ِبِإعزاِز الْحوزِة و ستِر الْعورِة
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 كِإن وتملَا ي يونَ حِنعتمقَِليلٌ لَا ي مه و مهعنم ونَ وِصرتنقَِليلٌ لَا ي مه و مهرصالَِّذي ن و
لَاِدِهم متى تِسر ِإلَى هذَا الْعدو ِبنفِْسك فَتلْقَهم فَتنكَب لَا تكُن ِللْمسِلِمني كَاِنفَةٌ دونَ أَقْصى ِب

لَيس بعدك مرِجع يرِجعونَ ِإلَيِه فَابعثْ ِإلَيِهم رجلًا ِمحرباً و احِفز معه أَهلَ الْبلَاِء و النِصيحِة 
  .ِللْمسِلِمني فَِإنْ أَظْهر اللَّه فَذَاك ما تِحب و ِإنْ تكُِن الْأُخرى كُنت ِردءاً ِللناِس و مثَابةً 

و قد وقعت مشاجرة بينه و بين ) عليه السالم ( له    و من كالم-١٣٥
عثمان فقال المغيرة بن األخنس لعثمان أنا أكفيكه، فقال علي عليه السالم 

  :للمغيرة 
ت تأَن علَا فَر ا ولَ لَهِة الَِّتي لَا أَصرجالش ِر وتاللَِّعِني الْأَب نا ابي اللَّه زا أَعاللَِّه م كِْفيِني فَو

 قَى اللَّهفَلَا أَب كدهلُغْ جاب ثُم اكون اللَّه دعا أَبنع جراخ هِهضنم تأَن نم لَا قَام و هاِصرن تأَن نم
تقَيِإنْ أَب كلَيع.   
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  :في أمر البيعة ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٣٦
 متأَن ِللَِّه و كُمي أُِريداِحداً ِإنو كُمرأَم ِري وأَم سلَي ةً وفَلْت ايِإي كُمتعيب كُنت لَم

كُم أَيها الناس أَِعينوِني علَى أَنفُِسكُم و ايم اللَِّه لَأُنِصفَن الْمظْلُوم ِمن ظَاِلِمِه و تِريدونِني ِلأَنفُِس
  .لَأَقُودنَّ الظَّاِلم ِبِخزامِتِه حتى أُوِرده منهلَ الْحق و ِإنْ كَانَ كَاِرهاً 

طلحة و الزبير و في البيعة في شأن ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٣٧
  :له 

  طلحة و الزبير
 مقّاً هونَ حطْلُبلَي مهِإن فاً وِنص مهنيب ِني ويلُوا بعلَا ج كَراً ونم لَيوا عكَرا أَناللَِّه م و

ن مِفيِه فَِإنَّ لَه مِريكَهش تفَِإنْ كُن فَكُوهس مماً هد و كُوهروِني تد لُوهوا وِإنْ كَان و هِمن مهِصيب
فَما الطَِّلبةُ ِإلَّا ِقبلَهم و ِإنَّ أَولَ عدِلِهم لَلْحكْم علَى أَنفُِسِهم و ِإنَّ مِعي لَبِصريِتي ما لَبست و لَا 

ما الْحةُ ِفيهاِغيا لَلِْفئَةُ الْبهِإن و لَيع لُِبس قَد و اِضحلَو رِإنَّ الْأَم ِدفَةُ وغةُ الْمهبالش ةُ ومالْح أُ و
ناِطلُ عالْب احز  
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ِبِه وغش نع هانِلس قَطَعان اِبِه وِنص ِبِري هنونَ عردصلَا ي هاِتحا مضاً أَنوح ملَه اللَِّه لَأُفِْرطَن ماي 
  .و لَا يعبونَ بعده ِفي حسٍي 

  أمر البيعة
ةَ قَبضت كَفِّي فَأَقْبلْتم ِإلَي ِإقْبالَ الْعوِذ الْمطَاِفيِل علَى أَولَاِدها تقُولُونَ الْبيعةَ الْبيع   :منه

فَبسطْتموها و نازعتكُم يِدي فَجاذَبتموها اللَّهم ِإنهما قَطَعاِني و ظَلَماِني و نكَثَا بيعِتي و أَلَّبا 
ةَ ِفيما أَملَا و عِملَا و لَقَِد الناس علَي فَاحلُلْ ما عقَدا و لَا تحِكم لَهما ما أَبرما و أَِرِهما الْمساَء

  .استثَبتهما قَبلَ الِْقتاِل و استأْنيت ِبِهما أَمام الِْوقَاِع فَغمطَا النعمةَ و ردا الْعاِفيةَ 

  :يومئ فيها إلى ذكر المالحم ) عليه السالم (   و من خطبة له - ١٣٨
هدى ِإذَا عطَفُوا الْهدى علَى الْهوى و يعِطف الرأْي علَى الْقُرآِن يعِطف الْهوى علَى الْ
  .ِإذَا عطَفُوا الْقُرآنَ علَى الرأِْي 

حتى تقُوم الْحرب ِبكُم علَى ساٍق باِدياً نواِجذُها مملُوَءةً أَخلَافُها حلْواً   :و منها
   عاِقبتها أَلَا و ِفي غٍَد و سيأِْتيرضاعها علْقَماً
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خت ا واِلهماِوِئ أَعسلَى ما عالَهما عِرهغَي اِلي ِمنذُ الْوأْخِرفُونَ يعا لَا تِبم غَد ضالْأَر لَه ِرج
 اِب والِْكت تيِيي محي ِة وريلُ السدع فكَي ِريكُما فَيهقَاِليدِه ِسلْماً ملِْقي ِإلَيت ا وأَفَاِليذَ كَِبِده

  .السنِة 
فَعطَف علَيها كَأَني ِبِه قَد نعق ِبالشاِم و فَحص ِبراياِتِه ِفي ضواِحي كُوفَانَ   :منها

 ِعيدب هطْأَتِض وِفي الْأَر ثَقُلَت و هتفَاِغر ترفَغ ُءوِس قَدِبالر ضالْأَر شفَر وِس ورالض طْفع
لَّا قَِليلٌ الْجولَِة عِظيم الصولَِة و اللَِّه لَيشردنكُم ِفي أَطْراِف الْأَرِض حتى لَا يبقَى ِمنكُم ِإ

 ننوا السما فَالْزلَاِمهأَح اِزبوِب عرِإلَى الْع ئُوبى تتح الُونَ كَذَِلكزِن فَلَا تيِل ِفي الْعكَالْكُح
نَّ الشيطَانَ ِإنما يسني الْقَاِئمةَ و الْآثَار الْبينةَ و الْعهد الْقَِريب الَِّذي علَيِه باِقي النبوِة و اعلَموا أَ

 هِقبوا عِبعتِلت قَهطُر لَكُم.  

  :في وقت الشورى ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٣٩
لَن يسِرع أَحد قَبِلي ِإلَى دعوِة حق و ِصلَِة رِحٍم و عاِئدِة كَرٍم فَاسمعوا قَوِلي و عوا 

سِطِقي عنم ودهانُ ِفيِه الْعخت و وفيى ِفيِه السضتنِم توذَا الْيِد هعب ِمن رذَا الْأَما هورى أَنْ ت
   .حتى يكُونَ بعضكُم أَِئمةً ِلأَهِل الضلَالَِة و ِشيعةً ِلأَهِل الْجهالَِة
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  :في النهي عن غيبة الناس ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٤٠
 وِب ولَ الذُّنوا أَهمحرِة أَنْ يلَامِفي الس ِهموِع ِإلَينصالْم ِة ومِل الِْعصِغي ِلأَهبنا يمِإن و

ي ِة وِصيعالْم اباِئِب الَِّذي عِبالْع ففَكَي مهنع ملَه اِجزالْح و ِهملَيع اِلبالْغ وه كْركُونَ الش
أَخاه و عيره ِببلْواه أَ ما ذَكَر موِضع ستِر اللَِّه علَيِه ِمن ذُنوِبِه ِمما هو أَعظَم ِمن الذَّنِب الَِّذي 

هابى عصع ِنِه فَقَديِبع بالذَّن ذَِلك ِكبر كُني فَِإنْ لَم ِمثْلَه ِكبر ٍب قَدِبذَن هذُمي فكَي ِبِه و 
 اللَّه ِفيما ِسواه ِمما هو أَعظَم ِمنه و ايم اللَِّه لَِئن لَم يكُن عصاه ِفي الْكَِبِري و عصاه ِفي الصِغِري
لَجراَءته علَى عيِب الناِس أَكْبر يا عبد اللَِّه لَا تعجلْ ِفي عيِب أَحٍد ِبذَنِبِه فَلَعلَّه مغفُور لَه و لَا 

بيع كُمِمن ِلمع نم كْفُفِه فَلْيلَيع ذَّبعم لَّكٍة فَلَعِصيعم ِغريص فِْسكلَى نع نأْما تِرِه ِلمغَي 
 هرِبِه غَي ِليتا ابافَاِتِه ِممعلَى مع اِغلًا لَهش كْركُِن الشلْي فِْسِه وِب نيع ِمن لَمعي.  

في النهي عن سماع الغيبة و في ) عليه السالم ( له    و من كالم- ١٤١
  :الفرق بين الحق و الباطل 

  ن أَِخيِه وِثيقَةَ ِديٍن و سداد طَِريٍق فَلَاأَيها الناس من عرف ِم
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و امهِطئُ السخت اِمي وِمي الرري قَد ها ِإناِل أَمجِفيِه أَقَاِويلَ الر نعمساِطلُ يب و ِحيلُ الْكَلَامي 
 اِبعأَص عباِطِل ِإلَّا أَرالْب و قالْح نيب سلَي ها ِإنأَم ِهيدش و ِميعس اللَّه و وربي ذَِلك.  

مث قال ،  عن معىن قوله هذا فجمع أصابعه و وضعها بني أذنه و عينه )عليه السالم ( ئل فس:  
  . تقُولَ سِمعت و الْحق أَنْ تقُولَ رأَيت الْباِطلُ أَنْ

  :) عليه السالم (   و من كالم له - ١٤٢
  المعروف في غير أهله

و لَيس ِلواِضِع الْمعروِف ِفي غَيِر حقِِّه و ِعند غَيِر أَهِلِه ِمن الْحظِّ ِفيما أَتى ِإلَّا محمدةُ 
 الْأَشراِر و مقَالَةُ الْجهالَ ما دام منِعماً علَيِهم ما أَجود يده و هو عن ذَاِت اللَِّه اللِّئَاِم و ثَناُء

  .ِبخيلٌ 

  مواضع المعروف
ِسري و الْعاِني و فَمن آتاه اللَّه مالًا فَلْيِصلْ ِبِه الْقَرابةَ و لْيحِسن ِمنه الضيافَةَ و لْيفُك ِبِه الْأَ

لْيعِط ِمنه الْفَِقري و الْغاِرم و لْيصِبر نفْسه علَى الْحقُوِق و النواِئِب ابِتغاَء الثَّواِب فَِإنَّ فَوزاً ِبهِذِه 
اَء اللَّهِة ِإنْ شاِئِل الْآِخرفَض كرد ا وينكَاِرِم الدم فراِل شالِْخص.   
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في االستسقاء و فيه تنبيه العباد ) عليه السالم ( له    و من خطبة- ١٤٣
  :وجوب استغاثة رحمة اللّه إذا حبس عنهم رحمة المطر 

الَِّتي ت ضِإنَّ الْأَر ا أَلَا وتحبا أَصم و كُمباِن ِلرتِطيعم ِظلُّكُماَء الَِّتي تمالس و ِقلُّكُم
تجوداِن لَكُم ِببركَِتِهما توجعاً لَكُم و لَا زلْفَةً ِإلَيكُم و لَا ِلخيٍر ترجواِنِه ِمنكُم و لَِكن أُِمرتا 

و أُِقيمتا علَى حدوِد مصاِلِحكُم فَقَامتا ِإنَّ اللَّه يبتِلي ِعباده ِعند الْأَعماِل ِبمناِفِعكُم فَأَطَاعتا 
 و قِْلعم قِْلعي و اِئبت وبتاِت ِليرياِئِن الْخزِإغْلَاِق خ كَاِت ورِس الْببح اِت ورقِْص الثَّمئَِة ِبنيالس

م ذَكَّرتِة يمحر ِق وزوِر الررباً ِلدبس فَارِتغاِلاس هانحبس لَ اللَّهعج قَد و ِجردزم ِجردزي و ذَكِّرت
م الْخلِْق فَقَالَ سبحانه استغِفروا ربكُم ِإنه كانَ غَفَّاراً يرِسِل السماَء علَيكُم ِمدراراً و يمِددكُ

ِبأَمواٍل و بِنني و يجعلْ لَكُم جناٍت و يجعلْ لَكُم أَنهاراً فَرِحم اللَّه امرأً استقْبلَ توبته و استقَالَ 
 و بعد عِجيِج الْبهاِئِم و خِطيئَته و بادر مِنيته اللَّهم ِإنا خرجنا ِإلَيك ِمن تحِت الْأَستاِر و الْأَكْناِن

 ماللَّه ِتكِنقْم و ذَاِبكع ِمن اِئِفنيخ و ِتكملَ ِنعفَض اِجنير و ِتكمحِفي ر اِغِبنياِن رالِْولْد
ا ِمنلْنعجلَا ت و ثَكا غَيِقنفَاس  
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الْقَاِنِطني و لَا تهِلكْنا ِبالسِنني و لَا تؤاِخذْنا ِبما فَعلَ السفَهاُء ِمنا يا أَرحم الراِحِمني اللَّهم ِإنا 
ني أَلْجأَتنا الْمضاِيق الْوعرةُ و أَجاَءتنا الْمقَاِحطُ خرجنا ِإلَيك نشكُو ِإلَيك ما لَا يخفَى علَيك ِح

الْمجِدبةُ و أَعيتنا الْمطَاِلب الْمتعسرةُ و تلَاحمت علَينا الِْفتن الْمستصِعبةُ اللَّهم ِإنا نسأَلُك أَلَّا 
قِْلبلَا ت و اِئِبنيا خندرا تنلَيع رشان ما اللَّهاِلنما ِبأَعنقَاِيسلَا ت ا ووِبنا ِبذُنناِطبخلَا ت و اِجِمنيا ون

 و فَات ا قَدا مِبه ِبتنةً تِشبعةً مِويرةً ماِقعا نقْيا سِقناس و كتمحر و قَكِرز و ككَترب و ثَكغَي
ها ما قَد مات ناِفعةَ الْحيا كَِثريةَ الْمجتنى ترِوي ِبها الِْقيعانَ و تِسيلُ الْبطْنانَ و تستوِرق تحِيي ِب

 اُء قَِديرشا تلَى مع كِإن ارعالْأَس ِخصرت و ارجالْأَش.  

  :) عليه السالم (   و من خطبة له -١٤٤
  مبعث الرسل

 اللَّه رسلَه ِبما خصهم ِبِه ِمن وحِيِه و جعلَهم حجةً لَه علَى خلِْقِه ِلئَلَّا تِجب بعثَ
 الَى قَدعت أَلَا ِإنَّ اللَّه قِبيِل الْحِق ِإلَى سداِن الصِبِلس ماهعفَد ِهمذَاِر ِإلَيِك الِْإعرِبت مةُ لَهجالْح

فكَشلَِكن و اِئِرِهمموِن ضكْنم و اِرِهمروِن أَسصم ِمن هفَوا أَخِهلَ مج هفَةً لَا أَنكَش لْقالْخ   
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ع نسأَح مهأَي مهلُوباًء ِليوب الِْعقَاب اًء وزج ابكُونَ الثَّولًا فَيم.  

  فضل أهل البيت
 و ا اللَّهنفَعا أَنْ رنلَيياً عغب ا كَِذباً ونونونَ ِفي الِْعلِْم داِسخالر مهوا أَنمعز الَِّذين نأَي

و أَخرجهم ِبنا يستعطَى الْهدى و يستجلَى الْعمى ِإنَّ وضعهم و أَعطَانا و حرمهم و أَدخلَنا 
 لَاةُ ِمنالْو لُحصلَا ت و ماهلَى ِسوع لُحصاِشٍم لَا ته طِْن ِمنذَا الْبوا ِفي هٍش غُِرسيقُر ةَ ِمنالْأَِئم

 ِرِهمغَي.  

  أهل الضالل
خروا آِجلًا و تركُوا صاِفياً و شِربوا آِجناً كَأَني أَنظُر ِإلَى آثَروا عاِجلًا و أَ  :منها

فَاِسِقِهم و قَد صِحب الْمنكَر فَأَِلفَه و بِسئَ ِبِه و وافَقَه حتى شابت علَيِه مفَاِرقُه و صِبغت ِبِه 
يِبداً كَالتزلَ مأَقْب ثُم لَاِئقُهخ نأَي قرا حِفلُ محِشيِم لَا ياِر ِفي الْهقِْع النكَو أَو قا غَراِلي مباِر لَا ي

الْعقُولُ الْمستصِبحةُ ِبمصاِبيِح الْهدى و الْأَبصار اللَّاِمحةُ ِإلَى مناِر التقْوى أَين الْقُلُوب الَِّتي 
دت علَى طَاعِة اللَِّه ازدحموا علَى الْحطَاِم و تشاحوا علَى الْحراِم و رِفع لَهم وِهبت ِللَِّه و عوِق

لَمع  
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ِن الْجفُوا عراِر فَصالن ِة ونالْج وا وفَرفَن مهبر ماهعد و اِلِهمماِر ِبأَعلُوا ِإلَى النأَقْب و مهوهجِة ون
  .ولَّوا و دعاهم الشيطَانُ فَاستجابوا و أَقْبلُوا 

  :) عليه السالم (   و من خطبة له -١٤٥
  فناء الدنيا

هِذِه الدنيا غَرض تنتِضلُ ِفيِه الْمنايا مع كُلِّ جرعٍة شرق و ِفي أَيها الناس ِإنما أَنتم ِفي 
كُلِّ أَكْلٍَة غَصص لَا تنالُونَ ِمنها ِنعمةً ِإلَّا ِبِفراِق أُخرى و لَا يعمر معمر ِمنكُم يوماً ِمن عمِرِه 

أَج ِمن رِم آخدِإلَّا ِبه أَثَر ا لَهيحلَا ي ِقِه وِرز ا ِمنلَها قَبفَاِد مةٌ ِفي أَكِْلِه ِإلَّا ِبنادِزي لَه ددجلَا ت ِلِه و
 و تسقُطُ ِإلَّا مات لَه أَثَر و لَا يتجدد لَه جِديد ِإلَّا بعد أَنْ يخلَق لَه جِديد و لَا تقُوم لَه ناِبتةٌ ِإلَّا

  .ِمنه محصودةٌ و قَد مضت أُصولٌ نحن فُروعها فَما بقَاُء فَرٍع بعد ذَهاِب أَصِلِه 

  ذم البدعة
و ما أُحِدثَت ِبدعةٌ ِإلَّا تِرك ِبها سنةٌ فَاتقُوا الِْبدع و الْزموا الْمهيع ِإنَّ عواِزم   :منها

   .أُموِر أَفْضلُها و ِإنَّ محِدثَاِتها ِشرارهاالْ
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و قد استشاره عمر بن الخطاب في ) عليه السالم ( له    و من كالم- ١٤٦
  :الشخوص لقتال الفرس بنفسه 

 هذَا الْأَمر لَم يكُن نصره و لَا ِخذْلَانه ِبكَثْرٍة و لَا ِبِقلٍَّة و هو ِدين اللَِّه الَِّذي أَظْهره و ِإنَّ
 و جنده الَِّذي أَعده و أَمده حتى بلَغَ ما بلَغَ و طَلَع حيثُ طَلَع و نحن علَى موعوٍد ِمن اللَِّه

 همضي و هعمجِز يرالْخ ظَاِم ِمنكَانُ النِر مِم ِبالْأَمكَانُ الْقَيم و هدنج اِصرن و هدعو ِجزنم اللَّه
رالْع داً وذَاِفِريِه أَبِبح ِمعتجي لَم ثُم بذَه و زرالْخ قفَرت ظَامالن قَطَعوا فَِإِن انِإنْ كَان و موالْي ب

 ِلِهمأَص ِب ورى ِبالْعحِدِر الرتاس قُطْباً و اِع فَكُنِتمونَ ِباِلاجِزيزلَاِم عونَ ِبالِْإسكَِثري مقَِليلًا فَه
الْع كلَيع تقَضتِض انِذِه الْأَره ِمن تصخِإنْ ش كِب فَِإنرالْح ارن كوند ا واِفهأَطْر ِمن بر

أَقْطَاِرها حتى يكُونَ ما تدع وراَءك ِمن الْعوراِت أَهم ِإلَيك ِمما بين يديك ِإنَّ الْأَعاِجم ِإنْ 
 متحرتاس وهمتطَعِب فَِإذَا اقْترلُ الْعذَا أَصقُولُوا هغَداً ي كوا ِإلَيظُرني ِلكَلَِبِهم دأَش كُونُ ذَِلكفَي

 وه هانحبس فَِإنَّ اللَّه ِلِمنيساِل الْمِم ِإلَى ِقتِسِري الْقَوم ِمن تا ذَكَرا مفَأَم ِفيك ِعِهمطَم و كلَيع
هكْرا يِيِري مغلَى تع رأَقْد وه و كِمن ِسِريِهمِلم هأَكْر  
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 ِر وصقَاِتلُ ِبالنا نا كُنمِإن ِة وى ِبالْكَثْرضا مقَاِتلُ ِفيمن كُنن ا لَمفَِإن ِدِهمدع ِمن تا ذَكَرا مأَم و
  .الْمعونِة 

  :) عليه السالم (   و من خطبة له -١٤٧
  الغاية من البعثة

 ِبالْحق ِليخِرج ِعباده ِمن ِعبادِة الْأَوثَاِن ِإلَى ِعبادِتِه و )صلى اهللا عليه وآله ( فَبعثَ اللَّه محمداً 
أَح و هنيب آٍن قَدِتِه ِبقُرطَاِن ِإلَى طَاعيِة الشطَاع وا ِبِه ِمنِقرِلي و ِهلُوهِإذْ ج مهبر ادالِْعب لَمعِلي هكَم

 هأَووا ركُونِر أَنْ يغَي اِبِه ِمنِفي ِكت هانحبس ملَّى لَهجفَت وهكَرِإذْ أَن دعب وهثِْبتِلي و وهدحِإذْ ج دعب
وخ ِتِه ورقُد ِمن ماها أَرِن ِبمم دصتاح ثُلَاِت وِبالْم قحم نم قحم فكَي ِتِه وطْوس ِمن مفَه

  .احتصد ِبالنِقماِت 

  الزمان المقبل
يِفيِه ش سانٌ لَيمِدي زعب ِمن كُملَيأِْتي عيس هِإن و  ِمن رلَا أَظْه و قالْح فَى ِمنٌء أَخ

اِطِل والْب ِمن روةٌ أَباِن ِسلْعمالز ِل ذَِلكأَه دِعن سلَي وِلِه وسر لَى اللَِّه والْكَِذِب ع ِمن لَا أَكْثَر 
يلَا ِفي الِْبلَاِد ش اِضِعِه ووم نع فرِإذَا ح هِمن فَقلَا أَن ِتِه وِتلَاو قح ِلياِب ِإذَا تالِْكت كَرٌء أَن ِمن 

اهاسنت و هلَتمح ابذَ الِْكتبن كَِر فَقَدنالْم ِمن فرلَا أَع وِف ورعالْم  

http://www.islam4u.com


  (205) :صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... : البالغة  ج

داِن منِفياِن و صاِحباِن مصطَِحباِن ِفي طَِريٍق واِحٍد لَا حفَظَته فَالِْكتاب يومِئٍذ و أَهلُه طَِري
 مهعا مسلَي و مهعم و ا ِفيِهمسلَي اِس واِن ِفي النمالز ِفي ذَِلك لُهأَه و ابٍو فَالِْكتؤا مِويِهمؤي

ِإِن اج ى ودالْه اِفقولَالَةَ لَا تِة ِلأَنَّ الضاعملَى الْجقُوا عرافْت قَِة ولَى الْفُرع مالْقَو عمتا فَاجعمت
 طَّهِرفُونَ ِإلَّا خعلَا ي و همِإلَّا اس هِمن مهدِعن قبي فَلَم مهامِإم ابالِْكت سلَي اِب وةُ الِْكتأَِئم مهكَأَن

 ما مثَّلُوا ِبالصاِلِحني كُلَّ مثْلٍَة و سموا ِصدقَهم علَى اللَِّه ِفريةً و جعلُوا ِفي و زبره و ِمن قَبلُ
الْحسنِة عقُوبةَ السيئَِة و ِإنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم ِبطُوِل آماِلِهم و تغيِب آجاِلِهم حتى نزلَ 

عوالْم ةُ ِبِهمقْمالن ةُ والْقَاِرع هعلُّ محت ةُ وبوالت هنع فَعرت ةُ وِذرعالْم هنع درالَِّذي ت ود.  

  عظة الناس
ِإنَّ أَيها الناس ِإنه مِن استنصح اللَّه وفِّق و مِن اتخذَ قَولَه دِليلًا هِدي ِللَِّتي ِهي أَقُوم فَ

 ةَ الَِّذينفَِإنَّ ِرفْع ظَّمعتةَ اللَِّه أَنْ يظَمع فرع نِغي ِلمبنلَا ي هِإن و اِئفخ هودع و اللَِّه آِمن ارج
سأَنْ ي هترا قُدونَ ملَمعي ةَ الَِّذينلَامس و وا لَهعاضوتأَنْ ي هتظَما عونَ ملَمعوا يِفرنفَلَا ت وا لَهِلمست

 دشِرفُوا الرعت لَن كُموا أَنلَماع قَِم وِذي الس اِرِئ ِمنالْب ِب ورالْأَج ِحيِح ِمنالص ِنفَار قالْح ِمن
  حتى تعِرفُوا الَِّذي
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تركَه و لَن تأْخذُوا ِبِميثَاِق الِْكتاِب حتى تعِرفُوا الَِّذي نقَضه و لَن تمسكُوا ِبِه حتى تعِرفُوا 
الِْعلِْم و شيع مهِلِه فَِإنِد أَهِعن ِمن وا ذَِلكِمسفَالْت ذَهبالَِّذي ن كُمِبرخي الَِّذين مِل ههالْج توم 

حكْمهم عن ِعلِْمِهم و صمتهم عن منِطِقِهم و ظَاِهرهم عن باِطِنِهم لَا يخاِلفُونَ الدين و لَا 
 اِطقن اِمتص و اِدقص اِهدش مهنيب وِلفُونَ ِفيِه فَهتخي.  

  :في ذكر أهل البصرة ) عليه السالم ( كالم له   و من -١٤٨
كُلُّ واِحٍد ِمنهما يرجو الْأَمر لَه و يعِطفُه علَيِه دونَ صاِحِبِه لَا يمتاِن ِإلَى اللَِّه ِبحبٍل و لَا 

اِحِبِه وِلص باِملُ ضا حمهاِحٍد ِمنٍب كُلُّ وبِه ِبساِن ِإلَيدماللَِّه ي ِبِه و هاعِقن فكْشا قَِليٍل يمع 
لَِئن أَصابوا الَِّذي يِريدونَ لَينتِزعن هذَا نفْس هذَا و لَيأِْتين هذَا علَى هذَا قَد قَامِت الِْفئَةُ الْباِغيةُ 

دم لَهم الْخبر و ِلكُلِّ ضلٍَّة ِعلَّةٌ و ِلكُلِّ ناِكٍث شبهةٌ فَأَين الْمحتِسبونَ فَقَد سنت لَهم السنن و قُ
ِبرتعلَا ي ثُم اِكيالْب رضحي و اِعيالن عمسِم يِمِع اللَّدتساللَِّه لَا أَكُونُ كَم و.   
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  :قبل موته ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٤٩
 هِمن برالْه فِْس والن اقسلُ ماِرِه الْأَجِفي ِفر هِمن ِفرا يِرٍئ لَاٍق مكُلُّ ام اسا النهأَي

ا عثُهحأَب امالْأَي تدأَطْر كَم هافَاتوم ِعلْم اتهيه فَاَءهِإلَّا ِإخ ى اللَّهِر فَأَبذَا الْأَموِن هكْنم ن
 فَلَا تضيعوا سنته أَِقيموا )صلى اهللا عليه وآله ( مخزونٌ أَما وِصيِتي فَاللَّه لَا تشِركُوا ِبِه شيئاً و محمداً 

ِقدأَو ِن ويودمِن الْعذَيِرٍئ هلَ كُلُّ امموا حدرشت ا لَمم ذَم لَاكُمخ ِن وياحبِن الِْمصذَيوا ه
 كُماِحبِس صا ِبالْأَمأَن ِليمع امِإم و قَِومي ِدين و ِحيمر بلَِة رهِن الْجع فِّفخ و هودهجم كُمِمن

و ةٌ لَكُمرِعب موا الْيأَن و لَِّة فَذَاكزِذِه الْمطْأَةُ ِفي هِت الْوثْبِإنْ ت لَكُم ِلي و اللَّه غَفَر فَاِرقُكُمغَداً م 
و ِإنْ تدحِض الْقَدم فَِإنا كُنا ِفي أَفْياِء أَغْصاٍن و مهاب ِرياٍح و تحت ِظلِّ غَماٍم اضمحلَّ ِفي 

لَفَّقُهتم وونَ الْجقَبعتس اماً وِني أَيدب كُمراواراً جج تا كُنمِإن ا وطُّهخِض مفَا ِفي الْأَرع ا و
 اِقي وِإطْر فُوتخ ي ووده ِعظْكُمطٍْق ِلين دعةً باِمتص اٍك ورح دعةً باِكنلَاًء سثَّةً خي جِمن

اِفي فَِإنكُونُ أَطْرِطِقسنالْم ِمن ِبِرينتعظُ ِللْمعأَو ه  
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 أَياِمي و يكْشف الْبِليِغ و الْقَوِل الْمسموِع وداِعي لَكُم وداع امِرٍئ مرِصٍد ِللتلَاِقي غَداً ترونَ
  .لَكُم عن سراِئِري و تعِرفُونِني بعد خلُو مكَاِني و ِقياِم غَيِري مقَاِمي 

يومي فيها إلى المالحم و يصف فئة ) عليه السالم ( له    و من خطبة-١٥٠
  :من أهل الضالل 

الْغي و تركاً ِلمذَاِهِب الرشِد فَلَا تستعِجلُوا ما و أَخذُوا يِميناً و ِشمالًا ظَعناً ِفي مساِلِك 
ُء ِبِه الْغد فَكَم ِمن مستعِجٍل ِبما ِإنْ أَدركَه ود أَنه لَم  هو كَاِئن مرصد و لَا تستبِطئُوا ما يِجي

غٍَد يا قَوِم هذَا ِإبانُ وروِد كُلِّ موعوٍد و دنو ِمن طَلْعِة ما يدِركْه و ما أَقْرب الْيوم ِمن تباِشِري 
 اِلِحنيلَى ِمثَاِل الصا عذُو ِفيهحي ِنٍري واٍج ما ِبِسرِري ِفيهسا يا ِمنكَهرأَد نِإنَّ م ِرفُونَ أَلَا وعلَا ت

يها ِرقّاً و يصدع شعباً و يشعب صدعاً ِفي سترٍة عِن الناِس لَا يبِصر ِليحلَّ ِفيها ِربقاً و يعِتق ِف
 مهارصِزيِل أَبنلَى ِبالتجلَ تصِن النذَ الْقَيحش ما قَوذَنَّ ِفيهحشلَي ثُم هظَرن عابت لَو و هأَثَر الْقَاِئف

  ِسِري ِفي مساِمِعِهم و يغبقُونَ كَأْس الِْحكْمِة بعد الصبوِحو يرمى ِبالتفْ
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  .يف الضالل 
توِجبوا الِْغير حتى ِإذَا اخلَولَق الْأَجلُ و طَالَ الْأَمد ِبِهم ِليستكِْملُوا الِْخزي و يس  :منها

و استراح قَوم ِإلَى الِْفتِن و أَشالُوا عن لَقَاِح حرِبِهم لَم يمنوا علَى اللَِّه ِبالصبِر و لَم يستعِظموا 
اِردو افَقى ِإذَا وتح قِفي الْح فُِسِهمذْلَ أَنلَى بع مهاِئرصلُوا بملَاِء حِة الْبدم ِقطَاعاِء انالْقَض 

 ولَهسر اللَّه ضى ِإذَا قَبتح اِعِظِهمِر وِبأَم ِهمبوا ِلراند و اِفِهميلَى )صلى اهللا عليه وآله ( أَسع مقَو عجر 
لُوا علَى الْولَاِئِج و وصلُوا غَير الرِحِم و هجروا السبب الَِّذي الْأَعقَاِب و غَالَتهم السبلُ و اتكَ

 ابوأَب ِطيئٍَة واِدنُ كُلِّ خعِضِعِه موِر مِفي غَي هوناِسِه فَبأَس صر ناَء عقَلُوا الِْبنن ِتِه ودووا ِبمأُِمر
م ٍة قَدراِرٍب ِفي غَمكُلِّ ض نَ ِمنوعآِل ِفر ٍة ِمننلَى سِة عكْرلُوا ِفي السذَه ِة وريوا ِفي الْحار

  .منقَِطٍع ِإلَى الدنيا راِكٍن أَو مفَاِرٍق ِللديِن مباِيٍن 

  :يحذر من الفتن ) عليه السالم (   و من خطبة له -١٥١
  اللّه و رسوله

تأَس و اللَّه دمأَح اِتِلِه وخم اِئِلِه وبح اِم ِمنِتصاِلاع اِجِرِه وزم طَاِن وياِحِر الشدلَى مع هِعين
  و أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه و أَشهد أَنَّ محمداً
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عبده و رسولُه و نِجيبه و صفْوته لَا يؤازى فَضلُه و لَا يجبر فَقْده أَضاَءت ِبِه الِْبلَاد بعد الضلَالَِة 
ونَ الْحِرمي و يستِذلُّونَ الْحِكيم الْمظِْلمِة و الْجهالَِة الْغاِلبِة و الْجفْوِة الْجاِفيِة و الناس يستِحلُّ

  .يحيونَ علَى فَترٍة و يموتونَ علَى كَفْرٍة 

  التحذير من الفتن
 اِئقووا بذَراح ِة ومعاِت النكَرقُوا سفَات تبرا قَِد اقْتلَايب اضِب أَغْررالْع رشعم كُمِإن ثُم

 و تثَبتوا ِفي قَتاِم الِْعشوِة و اعِوجاِج الِْفتنِة ِعند طُلُوِع جِنيِنها و ظُهوِر كَِميِنها و انِتصاِب النقْمِة
اِم و قُطِْبها و مداِر رحاها تبدأُ ِفي مداِرج خِفيٍة و تئُولُ ِإلَى فَظَاعٍة جِليٍة ِشبابها كَِشباِب الْغلَ

 ِلِهمٍد ِبأَوقْتم مهآِخر و ِلآِخِرِهم قَاِئد ملُهوِد أَوهةُ ِبالْعا الظَّلَمثُهاروتلَاِم يا كَآثَاِر السهآثَار
أُ التربتقَِليٍل ي نع ٍة وِرحيلَى ِجيفٍَة مونَ عكَالَبتي ٍة وِنيا دينونَ ِفي دافَسنتي وِع وبتالْم ِمن اِبع

الْقَاِئد ِمن الْمقُوِد فَيتزايلُونَ ِبالْبغضاِء و يتلَاعنونَ ِعند اللِّقَاِء ثُم يأِْتي بعد ذَِلك طَاِلع الِْفتنِة 
 ِرجالٌ بعد سلَامٍة و تختِلف الرجوِف و الْقَاِصمِة الزحوِف فَتِزيغُ قُلُوب بعد اسِتقَامٍة و تِضلُّ

الْأَهواُء ِعند هجوِمها و تلْتِبس الْآراُء ِعند نجوِمها من أَشرف لَها قَصمته و من سعى ِفيها 
  دحطَمته يتكَادمونَ ِفيها تكَادم الْحمِر ِفي الْعانِة قَِد اضطَرب معقُو
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الْحبِل و عِمي وجه الْأَمِر تِغيض ِفيها الِْحكْمةُ و تنِطق ِفيها الظَّلَمةُ و تدق أَهلَ الْبدِو ِبِمسحِلها 
مهضرت و اِء والْقَض رِبم ِردانُ تكْبا الرِفي طَِريِقه ِلكهي انُ ودحا الْواِرهِفي غُب ِضيعا يِبكَلْكَِله 

تحلُب عِبيطَ الدماِء و تثِْلم منار الديِن و تنقُض عقْد الْيِقِني يهرب ِمنها الْأَكْياس و يدبرها 
أَرجاس ِمرعاد ِمبراق كَاِشفَةٌ عن ساٍق تقْطَع ِفيها الْأَرحام و يفَارق علَيها الِْإسلَام بِريئُها الْ

 ِقيما مهظَاِعن و ِقيمس.  
وِر الِْإمياِن فَلَا بين قَِتيٍل مطْلُوٍل و خاِئٍف مستِجٍري يخِتلُونَ ِبعقِْد الْأَيماِن و ِبغر  :منها

تكُونوا أَنصاب الِْفتِن و أَعلَام الِْبدِع و الْزموا ما عِقد علَيِه حبلُ الْجماعِة و بِنيت علَيِه أَركَانُ 
ات و ِه ظَاِلِمنيلَيوا عمقْدلَا ت و ظْلُوِمنيلَى اللَِّه موا عماقْد ِة واِبطَ الطَّاعهم طَاِن ويالش اِرجدقُوا م

 لَ لَكُمهس ةَ وِصيعالْم كُملَيع مرح نِن ميِبع كُماِم فَِإنرالْح قلُع كُمطُونِخلُوا بدلَا ت اِن وودالْع
  .سبلَ الطَّاعِة 

  :) عليه السالم (   و من خطبة له -١٥٢
  له، و صفات أئمة الدينفي صفات اللّه جل جال

  الْحمد ِللَِّه الدالِّ علَى وجوِدِه ِبخلِْقِه و ِبمحدِث خلِْقِه علَى أَزِليِتِه
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 شبه لَه لَا تستِلمه الْمشاِعر و لَا تحجبه السواِتر ِلافِْتراِق الصاِنِع و و ِباشِتباِهِهم علَى أَنْ لَا
الْمصنوِع و الْحاد و الْمحدوِد و الرب و الْمربوِب الْأَحِد ِبلَا تأِْويِل عدٍد و الْخاِلِق لَا ِبمعنى 

سِميِع لَا ِبأَداٍة و الْبِصِري لَا ِبتفِْريِق آلٍَة و الشاِهِد لَا ِبمماسٍة و الْباِئِن لَا حركٍَة و نصٍب و ال
ِبتراِخي مسافٍَة و الظَّاِهِر لَا ِبرؤيٍة و الْباِطِن لَا ِبلَطَافٍَة بانَ ِمن الْأَشياِء ِبالْقَهِر لَها و الْقُدرِة علَيها 

و و هدع فَقَد هدح نم و هدح فَقَد فَهصو نِه موِع ِإلَيجالر و وِع لَهضِبالْخ هاُء ِمنيِت الْأَشانب 
م ِإذْ لَا من عده فَقَد أَبطَلَ أَزلَه و من قَالَ كَيف فَقَِد استوصفَه و من قَالَ أَين فَقَد حيزه عاِل

 ورقْدِإذْ لَا م قَاِدر و وببرِإذْ لَا م بر و لُومعم.  

  أئمة الدين
قَد طَلَع طَاِلع و لَمع لَاِمع و لَاح لَاِئح و اعتدلَ ماِئلٌ و استبدلَ اللَّه ِبقَوٍم قَوماً و   :منها

ِغير انِتظَار الْمجِدِب الْمطَر و ِإنما الْأَِئمةُ قُوام اللَِّه علَى خلِْقِه و عرفَاؤه ِبيوٍم يوماً و انتظَرنا الْ
 وهكَرأَن و مهكَرأَن نِإلَّا م ارلُ النخدلَا ي و فُوهرع و مفَهرع نةَ ِإلَّا منلُ الْجخدلَا ي اِدِه ولَى ِعبع
ِإنَّ اللَّه تعالَى خصكُم ِبالِْإسلَاِم و استخلَصكُم لَه و ذَِلك ِلأَنه اسم سلَامٍة و ِجماع كَرامٍة 

هاِئبى غَرفْنكٍْم لَا تاِطِن حب ظَاِهِر ِعلٍْم و ِمن هججح نيب و هجهنالَى معت طَفَى اللَّهاص  
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و لَا تنقَِضي عجاِئبه ِفيِه مراِبيع النعِم و مصاِبيح الظُّلَِم لَا تفْتح الْخيرات ِإلَّا ِبمفَاِتيِحِه و لَا 
ا ِبمصاِبيِحِه قَد أَحمى ِحماه و أَرعى مرعاه ِفيِه ِشفَاُء الْمستشِفي و ِكفَايةُ تكْشف الظُّلُمات ِإلَّ

  .الْمكْتِفي 

  :) عليه السالم (   و من خطبة له -١٥٣
  صفة الضال

لَا سِبيٍل قَاِصٍد و لَا ِإماٍم و هو ِفي مهلٍَة ِمن اللَِّه يهِوي مع الْغاِفِلني و يغدو مع الْمذِْنِبني ِب
  .قَاِئٍد 

  صفات الغافلين
حتى ِإذَا كَشف لَهم عن جزاِء معِصيِتِهم و استخرجهم ِمن جلَاِبيِب غَفْلَِتِهم   :منها

ا ِمن طَِلبِتِهم و لَا ِبما قَضوا ِمن وطَِرِهم استقْبلُوا مدِبراً و استدبروا مقِْبلًا فَلَم ينتِفعوا ِبما أَدركُو
 ظَرن و فَكَّرفَت ِمعس نم ِصريا الْبمفِْسِه فَِإنِبن ؤرِفِع امتنِزلَةَ فَلْينِذِه الْمفِْسي هن و كُمذِّري أُحِإن

   واِضحاً يتجنب ِفيِه الصرعةَ ِفي الْمهاِوي و الضلَالَ ِفيفَأَبصر و انتفَع ِبالِْعبِر ثُم سلَك جدداً
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 أَو قٍف ِفي حسعاةَ ِبتوفِْسِه الْغلَى نع ِعنيلَا ي اِوي وغالْم ٍف ِمنوخت طٍْق أَوِريٍف ِفي نحت
  .ِصدٍق 

  عظة الناس
فَأَِفق أَيها الساِمع ِمن سكْرِتك و استيِقظْ ِمن غَفْلَِتك و اختِصر ِمن عجلَِتك و أَنِعِم 

 يالْأُم ِبياِن النلَى ِلسع اَءكا جِفيم آله صلى اهللا عليه و( الِْفكْر( و هنع ِحيصلَا م و هِمن دا لَا بِمم 
 و كرطُطْ ِكباح و كرفَخ عض فِْسِه وِلن ِضيا رم و هعد ِرِه وِإلَى غَي ذَِلك الَفخ نم اِلفخ

رزا تكَم انُ ودت ِدينا تكَم و كرمِه ملَيفَِإنَّ ع كرقَب اذْكُر مقْدت موالْي تما قَدم و دصحت ع
علَيِه غَداً فَامهد ِلقَدِمك و قَدم ِليوِمك فَالْحذَر الْحذَر أَيها الْمستِمع و الِْجد الِْجد أَيها الْغاِفلُ 

ي الذِّكِْر الْحِكيِم الَِّتي علَيها يِثيب و يعاِقب و لَها و ال ينبئُك ِمثْلُ خِبٍري ِإنَّ ِمن عزاِئِم اللَِّه ِف
يرضى و يسخطُ أَنه لَا ينفَع عبداً و ِإنْ أَجهد نفْسه و أَخلَص ِفعلَه أَنْ يخرج ِمن الدنيا لَاِقياً 

ي اِل لَمِذِه الِْخصه لٍَة ِمنصِبخ هبر ِتِه أَوادِعب ِه ِمنلَيع ضرا افْتِباللَِّه ِفيم ِركشا أَنْ يهِمن بت
يشِفي غَيظَه ِبهلَاِك نفٍْس أَو يعر ِبأَمٍر فَعلَه غَيره أَو يستنِجح حاجةً ِإلَى الناِس ِبِإظْهاِر ِبدعٍة ِفي 

 اسلْقَى الني ِديِنِه أَوِشيمي ِن أَويهجِبو  
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لسباع ِفيِهم ِبِلسانيِن اعِقلْ ذَِلك فَِإنَّ الِْمثْلَ دِليلٌ علَى ِشبِهِه ِإنَّ الْبهاِئم همها بطُونها و ِإنَّ ا
 ِمِننيؤا ِإنَّ الْمِفيه ادالْفَس ا ويناِة الديةُ الْحِزين نهماَء هسِإنَّ الن ا وِرهلَى غَيانُ عودا الْعهمه

  .مستِكينونَ ِإنَّ الْمؤِمِنني مشِفقُونَ ِإنَّ الْمؤِمِنني خاِئفُونَ 

  :يذكر فيها فضائل أهل البيت ) يه السالم عل(   و من خطبة له -١٥٤
و ناِظر قَلِْب اللَِّبيِب ِبِه يبِصر أَمده و يعِرف غَوره و نجده داٍع دعا و راٍع رعى 

 دونَ السنِن و أَرز فَاستِجيبوا ِللداِعي و اتِبعوا الراِعي قَد خاضوا ِبحار الِْفتِن و أَخذُوا ِبالِْبدِع
الْمؤِمنونَ و نطَق الضالُّونَ الْمكَذِّبونَ نحن الشعار و الْأَصحاب و الْخزنةُ و الْأَبواب و لَا تؤتى 

  .الْبيوت ِإلَّا ِمن أَبواِبها فَمن أَتاها ِمن غَيِر أَبواِبها سمي ساِرقاً 
ِفيِهم كَراِئم الْقُرآِن و هم كُنوز الرحمِن ِإنْ نطَقُوا صدقُوا و ِإنْ صمتوا لَم   :منها

يسبقُوا فَلْيصدق راِئد أَهلَه و لْيحِضر عقْلَه و لْيكُن ِمن أَبناِء الْآِخرِة فَِإنه ِمنها قَِدم و ِإلَيها 
  ِلبينقَ
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 فَِإنْ كَانَ لَه لَه ِه أَملَيع لُهمأَ ع لَمعِلِه أَنْ يمأُ عدتبكُونُ مِر يصاِملُ ِبالْبِبالْقَلِْب الْع اِظرفَالن
ِه و ِإنْ كَانَ علَيِه وقَف عنه فَِإنَّ الْعاِملَ ِبغيِر ِعلٍْم كَالساِئِر علَى غَيِر طَِريٍق فَلَا يِزيده مضى ِفي

 بعده عِن الطَِّريِق الْواِضِح ِإلَّا بعداً ِمن حاجِتِه و الْعاِملُ ِبالِْعلِْم كَالساِئِر علَى الطَِّريِق الْواِضِح
 طَاب هظَاِهر ا طَابلَى ِمثَاِلِه فَماِطناً عأَنَّ ِلكُلِّ ظَاِهٍر ب لَماع و اِجعر أَم وه اِئرأَ س اِظرن ظُرنفَلْي

 اِدقولُ الصسقَالَ الر قَد و هاِطنثَ ببخ هثَ ظَاِهربا خم و هاِطنِإنَّ ال)صلى اهللا عليه وآله ( ب  ِحبي لَّه
الْعبد و يبِغض عملَه و يِحب الْعملَ و يبِغض بدنه و اعلَم أَنَّ ِلكُلِّ عمٍل نباتاً و كُلُّ نباٍت لَا 

هترثَم لَتح و هسغَر طَاب هقْيس ا طَابِلفَةٌ فَمتخم اهالِْمي اِء وِن الْمى ِبِه عثَ ِغنبا خم و 
 هترثَم ترأَم و هسثَ غَربخ هقْيس.  

  :يذكر فيها بديع خلقة الخفاش ) عليه السالم (   و من خطبة له - ١٥٥
  حمد اللّه و تنزيهه

تعدر ِرفَِتِه وعِه مكُن نع افصِت الْأَورسحِللَِّه الَِّذي ان دمالْح  
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 نيأَب و قأَح ِبنيالْم قالْح اللَّه ولَكُوِتِه هِة ملُوِغ غَاياغاً ِإلَى بسم ِجدت قُولَ فَلَمالْع هتظَمع
 هلُغبت ونُ لَميى الْعرا تكُونَ ِممقِْديٍر فَيِبت امهِه الْأَولَيع قَعت لَم هاً وبشكُونَ مِديٍد فَيحقُولُ ِبتالْع

 نأَذْع ِرِه وِبأَم لْقُهخ مِعٍني فَتِة مونعلَا م ِشٍري وِة مورشلَا م ِثيٍل ومِر تلَى غَيع لْقالْخ لَقثَّلًا خمم
  .فَأَجاب و لَم يداِفع و انقَاد و لَم يناِزع ِلطَاعِتِه 

  خلقة الخفاش
و ِمن لَطَاِئِف صنعِتِه و عجاِئِب ِخلْقَِتِه ما أَرانا ِمن غَواِمِض الِْحكْمِة ِفي هِذِه الْخفَاِفيِش 

ياِسطُ ِلكُلِّ شاُء الْبيا الضهقِْبضالَِّتي ي سبي ٍء و تِشيع فكَي و يِلكُلِّ ح الْقَاِبض ا الظَّلَامطُه
أَعينها عن أَنْ تستِمد ِمن الشمِس الْمِضيئَِة نوراً تهتِدي ِبِه ِفي مذَاِهِبها و تتِصلُ ِبعلَاِنيِة برهاِن 

ياِئها عِن الْمِضي ِفي سبحاِت ِإشراِقها و أَكَنها ِفي الشمِس ِإلَى معاِرِفها و ردعها ِبتلَأْلُِؤ ِض
مكَاِمِنها عِن الذَّهاِب ِفي بلَِج ائِْتلَاِقها فَِهي مسدلَةُ الْجفُوِن ِبالنهاِر علَى ِحداِقها و جاِعلَةُ اللَّيِل 

ها فَلَا يرد أَبصارها ِإسداف ظُلْمِتِه و لَا تمتِنع ِمن الْمِضي ِسراجاً تستِدلُّ ِبِه ِفي الِْتماِس أَرزاِق
ِفيِه ِلغسِق دجنِتِه فَِإذَا أَلْقَِت الشمس ِقناعها و بدت أَوضاح نهاِرها و دخلَ ِمن ِإشراِق نوِرها 

  ِت الْأَجفَانَ علَى مآِقيهاعلَى الضباِب ِفي ِوجاِرها أَطْبقَ
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 و معاشاً و و تبلَّغت ِبما اكْتسبته ِمن الْمعاِش ِفي ظُلَِم لَياِليها فَسبحانَ من جعلَ اللَّيلَ لَها نهاراً
النهار سكَناً و قَراراً و جعلَ لَها أَجِنحةً ِمن لَحِمها تعرج ِبها ِعند الْحاجِة ِإلَى الطَّيراِن كَأَنها 

نيوِق برالْع اِضعوى مرت كٍب ِإلَّا أَنلَا قَص اِت ِريٍش وذَو را الْآذَاِن غَيظَاياِن شاحنا جلَاماً لَهةً أَع
 ِفعتري و تقَعِإذَا و قَعا يها لَاِجئٌ ِإلَيِبه ا لَاِصقهلَدو و ِطريثْقُلَا تلُظَا فَيغي لَم قَّا وشنِرقَّا فَيا يلَم

ِملَهحي و هكَانأَر دتشى تتا حفَاِرقُهلَا ي تفَعتِإذَا ار ِشِه ويع ذَاِهبم ِرفعي و هاحنوِض جهِللن 
ياِرِئ ِلكُلِّ شانَ الْبحبفِْسِه فَسن اِلحصِرِه  مغَي لَا ِمنِر ِمثَاٍل خلَى غَيٍء ع.  

خاطب به أهل البصرة على جهة ، ) عليه السالم ( له    و من كالم-١٥٦
  :اقتصاص المالحم 
طَاعتِن اسي فَموِني فَِإنمتلْ فَِإنْ أَطَعفْعلَّ فَلْيج و زلَى اللَِّه عع هفْسِقلَ نتعأَنْ ي ذَِلك دِعن 

حاِملُكُم ِإنْ شاَء اللَّه علَى سِبيِل الْجنِة و ِإنْ كَانَ ذَا مشقٍَّة شِديدٍة و مذَاقٍَة مِريرٍة و أَما فُلَانةُ 
ا فَأَدِري مغَي الَ ِمننِلت تِعيد لَو ِن وِل الْقَيجا كَِمرِرهدغَلَا ِفي ص نِضغ اِء وسالن أْيا ركَهر

   .أَتت ِإلَي لَم تفْعلْ و لَها بعد حرمتها الْأُولَى و الِْحساب علَى اللَِّه تعالَى
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  وصف اإليمان
سِبيلٌ أَبلَج الِْمنهاِج أَنور السراِج فَِبالِْإمياِن يستدلُّ علَى الصاِلحاِت و ِبالصاِلحاِت    :منه

يعمر الِْعلْم و ِبالِْعلِْم يرهب الْموت و ِبالْموِت تختم الدنيا و يستدلُّ علَى الِْإمياِن و ِبالِْإمياِن 
 ملَه رقْصلَا م لْقِإنَّ الْخ و اِوينِللْغ ِحيمالْج زربت ةُ ونالْج لَفزِة تامِبالِْقي ةُ والْآِخر زرحا تينِبالد

  .مرِقِلني ِفي ِمضماِرها ِإلَى الْغايِة الْقُصوى عِن الِْقيامِة 

  حال أهل القبور في القيامة
قَد شخصوا ِمن مستقَر الْأَجداِث و صاروا ِإلَى مصاِيِر الْغاياِت ِلكُلِّ داٍر أَهلُها لَا    :منه

نَّ الْأَمر ِبالْمعروِف و النهي عِن الْمنكَِر لَخلُقَاِن ِمن خلُِق يستبِدلُونَ ِبها و لَا ينقَلُونَ عنها و ِإ
اللَِّه سبحانه و ِإنهما لَا يقَرباِن ِمن أَجٍل و لَا ينقُصاِن ِمن ِرزٍق و علَيكُم ِبِكتاِب اللَِّه فَِإنه الْحبلُ 

مِبني و الشفَاُء الناِفع و الري الناِقع و الِْعصمةُ ِللْمتمسِك و النجاةُ ِللْمتعلِِّق لَا الْمِتني و النور الْ
م و قدقَالَ ِبِه ص نِع ممالس لُوجو و دةُ الركَثْر ِلقُهخلَا ت و بتعتسِزيغُ فَيلَا ي و قَامفَي جوعي ن

قبِملَ ِبِه سع.   
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صلى ( ، و هل سألت رسول اللّه  ، أخربنا عن الفتنة و قام إليه رجل فقال يا أمري املؤمنني

    :)عليه السالم (  عنها فقال )اهللا عليه وآله 
ِإنه لَما أَنزلَ اللَّه سبحانه قَولَه امل أَ حِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا و هم ال 

ا رسولَ اللَِّه  بين أَظْهِرنا فَقُلْت ي)صلى اهللا عليه وآله ( يفْتنونَ عِلمت أَنَّ الِْفتنةَ لَا تنِزلُ ِبنا و رسولُ اللَِّه 
ما هِذِه الِْفتنةُ الَِّتي أَخبرك اللَّه تعالَى ِبها فَقَالَ يا عِلي ِإنَّ أُمِتي سيفْتنونَ بعِدي فَقُلْت يا رسولُ 

مسِلِمني و ِحيزت عني اللَِّه أَ و لَيس قَد قُلْت ِلي يوم أُحٍد حيثُ استشِهد مِن استشِهد ِمن الْ
 لَكَذَِلك فَقَالَ ِلي ِإنَّ ذَِلك اِئكرو ةَ ِمنادهفَِإنَّ الش ِشرِلي أَب فَقُلْت لَيع ذَِلك قةُ فَشادهالش

ِكن ِمن مواِطِن الْبشرى فَكَيف صبرك ِإذاً فَقُلْت يا رسولَ اللَِّه لَيس هذَا ِمن مواِطِن الصبِر و لَ
و الشكِْر و قَالَ يا عِلي ِإنَّ الْقَوم سيفْتنونَ ِبأَمواِلِهم و يمنونَ ِبِديِنِهم علَى ربِهم و يتمنونَ 

اِذبِة و الْأَهواِء الساِهيِة فَيستِحلُّونَ رحمته و يأْمنونَ سطْوته و يستِحلُّونَ حرامه ِبالشبهاِت الْكَ
 دِعن مِزلُهاِزِل أُننالْم ولَ اللَِّه فَِبأَيسا ري ِع قُلْتيا ِبالْببالر ِة وِديِبالْه تحالس ِبيِذ وِبالن رمالْخ

   . فَقَالَ ِبمنِزلَِة ِفتنٍةذَِلك أَ ِبمنِزلَِة ِردٍة أَم ِبمنِزلَِة ِفتنٍة
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  :يحث الناس على التقوى ) عليه السالم (   و من خطبة له - ١٥٧
 و سبباً ِللْمِزيِد ِمن فَضِلِه و دِليلًا علَى آلَاِئِه الْحمد ِللَِّه الَِّذي جعلَ الْحمد ِمفْتاحاً ِلِذكِْرِه

و عظَمِتِه ِعباد اللَِّه ِإنَّ الدهر يجِري ِبالْباِقني كَجرِيِه ِبالْماِضني لَا يعود ما قَد ولَّى ِمنه و لَا يبقَى 
 متشاِبهةٌ أُموره متظَاِهرةٌ أَعلَامه فَكَأَنكُم ِبالساعِة تحدوكُم سرمداً ما ِفيِه آِخر فَعاِلِه كَأَوِلِه

 لَكَاِت وِفي الْه كبتار اِت وِفي الظُّلُم ريحفِْسِه تِر نيِبغ هفْسلَ نغش نِلِه فَمواِجِر ِبشالز ودح
يِفي طُغ هاِطينيِبِه ش تدةُ مغَاي ارالن و اِبِقنيةُ السةُ غَايناِلِه فَالْجمئَ أَعيس لَه تنيز اِنِه و

 لَهأَه عنمٍن ذَِليٍل لَا يِحص ارد ورالْفُج ِزيٍز وٍن عِحص ارى دقْواللَِّه أَنَّ الت ادوا ِعبلَماع ِطنيفَرالْم
نم ِرزحلَا ي و ادى ِعبوةُ الْقُصايالْغ كردِقِني تِبالْي ا وطَايةُ الْخمح قْطَعى تقْوِبالت ِه أَلَا وأَ ِإلَيلَج 

ِبيلَ الْحس لَكُم حضأَو قَد فَِإنَّ اللَّه كُما ِإلَيهبأَح و كُملَيفُِس عالْأَن زِفي أَع اللَّه اللَِّه اللَّه ارأَن و ق
 اِد ولَى الزع مِللْتد قَاِء قَداِم الْباِء ِلأَياِم الْفَنوا ِفي أَيدوزةٌ فَتاِئمةٌ دادعس ةٌ أَوةٌ لَاِزمفَِشقْو قَهطُر

  أُِمرتم ِبالظَّعِن و حِثثْتم علَى الْمِسِري فَِإنما أَنتم كَركٍْب
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وقُوٍف لَا يدرونَ متى يؤمرونَ ِبالسيِر أَلَا فَما يصنع ِبالدنيا من خِلق ِللْآِخرِة و ما يصنع ِبالْماِل 
به و تبقَى علَيِه تِبعته و ِحسابه ِعباد اللَِّه ِإنه لَيس ِلما وعد اللَّه ِمن الْخيِر من عما قَِليٍل يسلَ

 كْثُري الُ ومِفيِه الْأَع صفْحماً تووا يذَراللَِّه اح ادِعب غَبرم رالش ِمن هنى عها نلَا ِفيم و كرتم
لزلْزالُ و تِشيب ِفيِه الْأَطْفَالُ اعلَموا ِعباد اللَِّه أَنَّ علَيكُم رصداً ِمن أَنفُِسكُم و عيوناً ِمن ِفيِه ا

جواِرِحكُم و حفَّاظَ ِصدٍق يحفَظُونَ أَعمالَكُم و عدد أَنفَاِسكُم لَا تستركُم ِمنهم ظُلْمةُ لَيٍل 
ُء  ٍج و لَا يِكنكُم ِمنهم باب ذُو ِرتاٍج و ِإنَّ غَداً ِمن الْيوِم قَِريب يذْهب الْيوم ِبما ِفيِه و يِجيدا

يا لَه الْغد لَاِحقاً ِبِه فَكَأَنَّ كُلَّ امِرٍئ ِمنكُم قَد بلَغَ ِمن الْأَرِض منِزلَ وحدِتِه و مخطَّ حفْرِتِه فَ
 كُمتغَِشي ةَ قَداعالس و كُمتأَت ةَ قَدحيكَأَنَّ الص ٍة وبِد غُرفْرم ٍة وشحِزِل ونم ٍة ودحِت ويب ِمن

تاس الِْعلَلُ و كُمنع لَّتحماض اِطيلُ والْأَب كُمنع تاحز اِء قَدِل الْقَضِلفَص متزرب وقَّتح  
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  .ِبكُم الْحقَاِئق و صدرت ِبكُم الْأُمور مصاِدرها فَاتِعظُوا ِبالِْعبِر و اعتِبروا ِبالِْغيِر و انتِفعوا ِبالنذُِر

،   فيها على فضل الرسول األعظمهبني) عليه السالم (   و من خطبة له - ١٥٨
  :، ثم حال دولة بني أمية  و فضل القرآن

  النبي و القرآن
 ماَءهِم فَجربالْم ِتقَاٍض ِمنان ِم والْأُم ٍة ِمنعجطُوِل ه ِل وسالر ٍة ِمنرلَى ِحِني فَتع لَهسأَر

ِق الَِّذي بين يديِه و النوِر الْمقْتدى ِبِه ذَِلك الْقُرآنُ فَاستنِطقُوه و لَن ينِطق و لَِكن ِبتصِدي
 كُمنيا بم ظْمن و اِئكُماَء دود اِضي وِن الْمِديثَ عالْح أِْتي وا يم أَلَا ِإنَّ ِفيِه ِعلْم هنع كُمِبرأُخ  

   بني أميةدولة
فَِعند ذَِلك لَا يبقَى بيت مدٍر و لَا وبٍر ِإلَّا و أَدخلَه الظَّلَمةُ ترحةً و أَولَجوا ِفيِه   :و منها

ير أَهِلِه و ِنقْمةً فَيومِئٍذ لَا يبقَى لَهم ِفي السماِء عاِذر و لَا ِفي الْأَرِض ناِصر أَصفَيتم ِبالْأَمِر غَ
أَوردتموه غَير موِرِدِه و سينتِقم اللَّه ِممن ظَلَم مأْكَلًا ِبمأْكٍَل و مشرباً ِبمشرٍب ِمن مطَاِعِم 

  الْعلْقَِم و مشاِرِب الصِبِر
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و الْمِقِر و ِلباِس ِشعاِر الْخوِف و ِدثَاِر السيِف و ِإنما هم مطَايا الْخِطيئَاِت و زواِملُ الْآثَاِم 
ةُ ثُمامخلْفَظُ النا تِدي كَمعب ةُ ِمنيا أُمهنمخنلَت أُقِْسم ثُم ا فَأُقِْسمِمهِبطَع مطْعلَا ت ا وذُوقُهلَا ت 

  .أَبداً ما كَر الْجِديداِن 

  :يبين فيها حسن معاملته لرعيته ) عليه السالم (   و من خطبة له -١٥٩
و و لَقَد أَحسنت ِجواركُم و أَحطْت ِبجهِدي ِمن وراِئكُم و أَعتقْتكُم ِمن ِربِق الذُّلِّ 

  حلَِق الضيِم شكْراً ِمني ِللِْبر الْقَِليِل و ِإطْراقاً عما أَدركَه الْبصر و شِهده الْبدنُ ِمن الْمنكَِر الْكَِثِري 

  :) عليه السالم (   و من خطبة له -١٦٠
  عظمة اللّه

  . يقِْضي ِبِعلٍْم و يعفُو ِبِحلٍْم أَمره قَضاٌء و ِحكْمةٌ و ِرضاه أَمانٌ و رحمةُ

  حمد اللّه
  اللَّهم لَك الْحمد علَى ما تأْخذُ و تعِطي و علَى ما تعاِفي و تبتِلي حمداً
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نُ أَرضى الْحمِد لَك و أَحب الْحمِد ِإلَيك و أَفْضلَ الْحمِد ِعندك حمداً يملَأُ ما خلَقْت و يكُو
 هددى مفْنلَا ي و هددع قَِطعنداً لَا يمح كوند رقْصلَا ي و كنع بجحداً لَا يمح تدا أَرلُغُ مبي

فَلَس ظَرن كِه ِإلَيتني لَم مولَا ن ةٌ وِسن ذُكأْخلَا ت ومقَي يح كأَن لَمعا نِإلَّا أَن ِتكظَمع هكُن لَمعا نن
داِم و ما و لَم يدِركْك بصر أَدركْت الْأَبصار و أَحصيت الْأَعمالَ و أَخذْت ِبالنواِصي و الْأَقْ

 ها ِمننع بيغا تم و لْطَاِنكِظيِم سع ِمن ِصفُهن و ِتكرقُد ِمن لَه بجعن و لِْقكخ ى ِمنرالَِّذي ن
هنيب ا وننيوِب بيالْغ ورتس الَتح و هونا دقُولُنع تهتان و هنا عنارصأَب ترقَص و نفَم ظَمأَع 

فَرغَ قَلْبه و أَعملَ ِفكْره ِليعلَم كَيف أَقَمت عرشك و كَيف ذَرأْت خلْقَك و كَيف علَّقْت ِفي 
م قْلُهع ِسرياً وح فُهطَر عجر كضاِء أَرِر الْمولَى مع تددم فكَي و اِتكاوماِء سوالْه وراً وهب

  .سمعه واِلهاً و ِفكْره حاِئراً 

  كيف يكون الرجاء
يدِعي ِبزعِمِه أَنه يرجو اللَّه كَذَب و الْعِظيِم ما بالُه لَا يتبين رجاؤه ِفي عمِلِه   :منها

  فَكُلُّ من رجا عِرف رجاؤه ِفي عمِلِه و كُلُّ
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رجاٍء ِإلَّا رجاَء اللَِّه تعالَى فَِإنه مدخولٌ و كُلُّ خوٍف محقَّق ِإلَّا خوف اللَِّه فَِإنه معلُولٌ يرجو 
و يرجو الِْعباد ِفي الصِغِري فَيعِطي الْعبد ما لَا يعِطي الرب فَما بالُ اللَِّه جلَّ ثَناؤه اللَّه ِفي الْكَِبِري 

يقَصر ِبِه عما يصنع ِبِه ِلِعباِدِه أَ تخاف أَنْ تكُونَ ِفي رجاِئك لَه كَاِذباً أَو تكُونَ لَا تراه ِللرجاِء 
م فَهولَ خعفَج هبِطي رعا لَا يِفِه موخ ِمن طَاهِبيِدِه أَعع داً ِمنبع افخ وِإنْ ه كَذَِلك ِضعاً وو

ركَب ِنِه ويا ِفي عينِت الدظُمع نم كَذَِلك داً وعو اراً واِلِقِه ِضمخ ِمن فَهوخ قْداً واِد نالِْعب ِمن 
  .موِقعها ِمن قَلِْبِه آثَرها علَى اللَِّه تعالَى فَانقَطَع ِإلَيها و صار عبداً لَها 

  رسول اللّه
 كَاٍف لَك ِفي الْأُسوِة و دِليلٌ لَك علَى ذَم )صلى اهللا عليه وآله ( و لَقَد كَانَ ِفي رسوِل اللَِّه 

ا وِبهيع ا وينالد ا وافُهِرِه أَكْنيِلغ طِّئَتو ا وافُهأَطْر هنع تا ِإذْ قُِبضاِويهسم ا واِزيهخِة مكَثْر 
  .فُِطم عن رضاِعها و زِوي عن زخاِرِفها 

  موسى
 رب ِإني ِلما أَنزلْت ِإلَي  حيثُ يقُولُ)صلى اهللا عليه وآله ( و ِإنْ ِشئْت ثَنيت ِبموسى كَِليِم اللَِّه 

  ِمن خيٍر فَِقري و اللَِّه ما سأَلَه ِإلَّا خبزاً يأْكُلُه ِلأَنه كَانَ يأْكُلُ بقْلَةَ الْأَرِض و لَقَد كَانت خضرةُ
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  .الْبقِْل ترى ِمن شِفيِف ِصفَاِق بطِْنِه ِلهزاِلِه و تشذُِّب لَحِمِه 

  داود
 داوِبد ثَلَّثْت ِإنْ ِشئْت صلوات اهللا عليه ( و ( ِة فَلَقَدنِل الْجقَاِرِئ أَه اِمِري وزاِحِب الْمص

خوِص ِبيِدِه و يقُولُ ِلجلَساِئِه أَيكُم يكِْفيِني بيعها و يأْكُلُ قُرص الشِعِري كَانَ يعملُ سفَاِئف الْ
  .ِمن ثَمِنها 

  عيسى
 ميرِن مى ابِفي ِعيس قُلْت ِإنْ ِشئْت عليه السالم ( و( سلْبي و رجالْح دسوتكَانَ ي فَلَقَد 

 الْجِشب و كَانَ ِإدامه الْجوع و ِسراجه ِباللَّيِل الْقَمر و ِظلَالُه ِفي الشتاِء الْخِشن و يأْكُلُ
مشاِرق الْأَرِض و مغاِربها و فَاِكهته و ريحانه ما تنِبت الْأَرض ِللْبهاِئِم و لَم تكُن لَه زوجةٌ 

  .د يحزنه و لَا مالٌ يلِْفته و لَا طَمع يِذلُّه دابته ِرجلَاه و خاِدمه يداه تفِْتنه و لَا ولَ

  الرسول األعظم
 فَِإنَّ ِفيِه أُسوةً ِلمن تأَسى و عزاًء ِلمن تعزى )صلى اهللا عليه وآله ( فَتأَس ِبنِبيك الْأَطْيِب الْأَطْهِر 

  و أَحب الِْعباِد ِإلَى اللَِّه الْمتأَسي
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أَه مضفاً أَها طَرهِعري لَم ماً وا قَضينالد مِلأَثَِرِه قَض صقْتالْم ِه وِبيِبن حاً وا كَشينِل الد
أَخمصهم ِمن الدنيا بطْناً عِرضت علَيِه الدنيا فَأَبى أَنْ يقْبلَها و عِلم أَنَّ اللَّه سبحانه أَبغض شيئاً 

لَم لَو و هرغئاً فَصيش رغص و هقَّرئاً فَحيش قَّرح و هضغفَأَب و اللَّه ضغا أَبا منبا ِإلَّا حِفين كُني 
( رسولُه و تعِظيمنا ما صغر اللَّه و رسولُه لَكَفَى ِبِه ِشقَاقاً ِللَِّه و محادةً عن أَمِر اللَِّه و لَقَد كَانَ 

لْسةَ الْعبِد و يخِصف ِبيِدِه نعلَه و يرقَع ِبيِدِه ثَوبه و  يأْكُلُ علَى الْأَرِض و يجِلس ِج)صلى اهللا عليه وآله 
 اِويرصكُونُ ِفيِه التِتِه فَتياِب بلَى بع رتكُونُ السي و لْفَهخ ِدفري و اِريالْع ارالِْحم كَبري

يِه عني فَِإني ِإذَا نظَرت ِإلَيِه ذَكَرت الدنيا و زخاِرفَها فَيقُولُ يا فُلَانةُ ِلِإحدى أَزواِجِه غَيِب
فَأَعرض عِن الدنيا ِبقَلِْبِه و أَمات ِذكْرها ِمن نفِْسِه و أَحب أَنْ تِغيب ِزينتها عن عيِنِه ِلكَيلَا 

ِقدتعلَا ي اشاً وا ِريهِخذَ ِمنتا يهصخأَش فِْس والن ا ِمنهجرقَاماً فَأَخا مِفيه وجرلَا ي اراً وا قَره
 و هدِعن ذْكَرأَنْ ي ِه وِإلَي ظُرنأَنْ ي ضغئاً أَبيش ضغأَب نم كَذَِلك ِر وصِن الْبا عهبغَي ِن الْقَلِْب وع

 ما يدلُّك علَى مساِوِئ الدنيا و عيوِبها ِإذْ جاع ِفيها مع )صلى اهللا عليه وآله ( لَِّه لَقَد كَانَ ِفي رسوِل ال
مقِْلِه أَكْرِبع اِظرن ظُرنلْفَِتِه فَلْيِظيِم زع عا ماِرفُهخز هنع تِويز ِتِه واصخ  
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اللَّه محمداً ِبذَِلك أَم أَهانه فَِإنْ قَالَ أَهانه فَقَد كَذَب و اللَِّه الْعِظيِم ِبالِْإفِْك الْعِظيِم و ِإنْ 
رانَ غَيأَه قَد أَنَّ اللَّه لَمعفَلْي همقَالَ أَكْر هاِس ِمنِب النأَقْر نا عاهوز و ا لَهينطَ الدسثُ بيح ه

صلى ( فَتأَسى متأَس ِبنِبيِه و اقْتص أَثَره و ولَج موِلجه و ِإلَّا فَلَا يأْمِن الْهلَكَةَ فَِإنَّ اللَّه جعلَ محمداً 

ساعِة و مبشراً ِبالْجنِة و منِذراً ِبالْعقُوبِة خرج ِمن الدنيا خِميصاً و ورد  علَماً ِلل)اهللا عليه وآله 
الْآِخرةَ سِليماً لَم يضع حجراً علَى حجٍر حتى مضى ِلسِبيِلِه و أَجاب داِعي ربِه فَما أَعظَم ِمنةَ 

ا ِحنيندى اللَِّه ِعنتِذِه حِتي هعرِمد تقَّعر اللَِّه لَقَد و هِقبطَأُ عقَاِئداً ن و هِبعتلَفاً نا ِبِه سنلَيع معأَن 
استحييت ِمن راِقِعها و لَقَد قَالَ ِلي قَاِئلٌ أَ لَا تنِبذُها عنك فَقُلْت اغْرب عني فَِعند الصباِح 

  .يحمد الْقَوم السرى 

في صفة النبي و أهل بيته و أتباع ) عليه السالم ( له    و من خطبة-١٦١
  :، و فيها يعظ بالتقوى  دينه

  الرسول و أهله و أتباع دينه
هاِدي أُسرته خير ِء و الْبرهاِن الْجِلي و الِْمنهاِج الْباِدي و الِْكتاِب الْ ابتعثَه ِبالنوِر الْمِضي

  أُسرٍة و شجرته خير شجرٍة أَغْصانها معتِدلَةٌ و ِثمارها متهدلَةٌ موِلده ِبمكَّةَ و ِهجرته ِبطَيبةَ
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علَا ِبها ِذكْره و امتد ِمنها صوته أَرسلَه ِبحجٍة كَاِفيٍة و موِعظٍَة شاِفيٍة و دعوٍة متلَاِفيٍة أَظْهر ِبِه 
مفْصولَةَ فَمن يبتِغ غَير الشراِئع الْمجهولَةَ و قَمع ِبِه الِْبدع الْمدخولَةَ و بين ِبِه الْأَحكَام الْ

 ِن الطَِّويِل وزِإلَى الْح هآبم كُني و هتوكَب ظُمعت و هتورع فَِصمنت و هتِشقْو قَّقحتناً تيلَاِم دالِْإس
 و أَسترِشده السِبيلَ الْمؤديةَ ِإلَى جنِتِه الْعذَاِب الْوِبيِل و أَتوكَّلُ علَى اللَِّه توكُّلَ الِْإنابِة ِإلَيِه

  .الْقَاِصدةَ ِإلَى محلِّ رغْبِتِه 

  النصح بالتقوى
 لَغَ وفَأَب بهداً راةُ أَبجنالْم اةُ غَداً وجا النهِتِه فَِإنطَاع ى اللَِّه وقْواللَِّه ِبت ادِعب أُوِصيكُم

 غَّبا رِفيه كُمِجبعا يموا عِرضا فَأَعِتقَالَهان ا والَهوز ا وهِقطَاعان ا وينالد لَكُم فصو غَ وبفَأَس
باد ِلِقلَِّة ما يصحبكُم ِمنها أَقْرب داٍر ِمن سخِط اللَِّه و أَبعدها ِمن ِرضواِن اللَِّه فَغضوا عنكُم ِع

اللَِّه غُمومها و أَشغالَها ِلما قَد أَيقَنتم ِبِه ِمن ِفراِقها و تصرِف حالَاِتها فَاحذَروها حذَر الشِفيِق 
قَد لَكُموِن قَباِرِع الْقُرصم ِمن متأَير ا قَدوا ِبمِبرتاع الْكَاِدِح و ِجدالْم اِصِح والن لَتايزت 

 مهِعيمن و مهوررس قَطَعان و مهِعز و مفُهرش بذَه و مهاعمأَس و مهارصأَب الَتز و مالُهصأَو
  فَبدلُوا ِبقُرِب
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الْأَولَاِد فَقْدها و ِبصحبِة الْأَزواِج مفَارقَتها لَا يتفَاخرونَ و لَا يتناسلُونَ و لَا يتزاورونَ و لَا 
اِظِر ِبعِتِه النوهاِنِع ِلشفِْسِه الْماِلِب ِلنالْغ ذَراللَِّه ح ادوا ِعبذَرونَ فَاحراوحتي اِضحو رقِْلِه فَِإنَّ الْأَم

 دِبيلَ قَصالس و ددج الطَِّريق و قَاِئم لَمالْع و.  

لبعض أصحابه و قد سأله كيف ) عليه السالم ( له    و من كالم- ١٦٢
  :دفعكم قومكم عن هذا المقام و أنتم أحق به فقال 

 ترِسلُ ِفي غَيِر سدٍد و لَك بعد ِذمامةُ الصهِر و حق يا أَخا بِني أَسٍد ِإنك لَقَِلق الْوِضِني
الْمسأَلَِة و قَِد استعلَمت فَاعلَم أَما اِلاسِتبداد علَينا ِبهذَا الْمقَاِم و نحن الْأَعلَونَ نسباً و الْأَشدونَ 

نوطاً فَِإنها كَانت أَثَرةً شحت علَيها نفُوس قَوٍم و سخت عنها نفُوس  )صلى اهللا عليه وآله ( ِبالرسوِل 
  .آخِرين و الْحكَم اللَّه و الْمعود ِإلَيِه الِْقيامةُ 

  و لَِكن حِديثاً ما حِديثُ الرواِحِل* و دع عنك نهباً ِصيح ِفي حجراِتِه 
ا واللَِّه فَي و ولَا غَر كَاِئِه وِإب دعب رهكَِني الدحأَض انَ فَلَقَدفْيِن أَِبي سِفي اب طْبالْخ لُمه 

كِْثري و بجفِْرغُ الْعتسطْباً يخ لَه  
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 مهنيب ِني ويوا بحدج وِعِه وبني اِرِه ِمنفَو دس اِحِه وبِمص وِر اللَِّه ِمنِإطْفَاَء ن ملَ الْقَواوح دالْأَو
الْح ِمن مِملْهى أَحلْوالْب نِمح مهنع ا ونع ِفعترِبيئاً فَِإنْ تباً وكُِن ِشرِإنْ ت ِضِه وحلَى مع ق

  .الْأُخرى فَال تذْهب نفْسك علَيِهم حسراٍت ِإنَّ اللَّه عِليم ِبما يصنعونَ 

  :) عليه السالم (   و من خطبة له - ١٦٣
  الخالق جل و عال
هاِد و مخِصِب النجاِد لَيس ِلأَوِليِتِه الْحمد ِللَِّه خاِلِق الِْعباِد و ساِطِح الِْمهاِد و مِسيِل الِْو

 هتدحو و اهالِْجب لَه ترٍل خاِقي ِبلَا أَجالْب لْ وزي لَم لُ والْأَو واٌء هِقضِتِه انِليلَا ِلأَز اٌء وِتداب
 لَه ِمن شبِهها لَا تقَدره الْأَوهام ِبالْحدوِد و الْحركَاِت و الشفَاه حد الْأَشياَء ِعند خلِْقِه لَها ِإبانةً

 اِطنالْب و قَالُ ِمملَا ي ى الظَّاِهرتِبح دأَم لَه برضلَا ي ى وتم قَالُ لَهاِت لَا يوالْأَد اِرِح وولَا ِبالْج
صى و لَا محجوب فَيحوى لَم يقْرب ِمن الْأَشياِء ِبالِْتصاٍق و لَم يبعد لَا يقَالُ ِفيم لَا شبح فَيتقَ

 ٍة ووبر ِدلَافلَا از لَفْظٍَة و ورلَا كُر ظٍَة ولَح وصخاِدِه شِعب ِه ِمنلَيفَى عخلَا ي اٍق وا ِبافِْترهنع
  يٍل داٍج و لَا غَسٍقلَا انِبساطُ خطْوٍة ِفي لَ

http://www.islam4u.com


  (233) :صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... : البالغة  ج

الْأَزِمنِة ساٍج يتفَيأُ علَيِه الْقَمر الْمِنري و تعقُبه الشمس ذَات النوِر ِفي الْأُفُوِل و الْكُروِر و تقَلُِّب 
و الدهوِر ِمن ِإقْباِل لَيٍل مقِْبٍل و ِإدباِر نهاٍر مدِبٍر قَبلَ كُلِّ غَايٍة و مدِة و كُلِّ ِإحصاٍء و ِعدٍة 

ِل الْمساِكِن و تمكُِّن تعالَى عما ينحلُه الْمحددونَ ِمن ِصفَاِت الْأَقْداِر و ِنهاياِت الْأَقْطَاِر و تأَثُّ
 وبسنِرِه مِإلَى غَي و وبرضلِْقِه مِلخ داِكِن فَالْحالْأَم.  

  ابتداع المخلوقين
 و هدح فَأَقَام لَقا خم لَقلْ خٍة بِدياِئلَ أَبأَو لَا ِمن ٍة وِليوٍل أَزأُص اَء ِمنيلُِق الْأَشخي لَم

وصيِلش سلَي هتورص نسفَأَح ر يِة شِبطَاع لَا لَه و اعِتنام هاِت  ٍء ِمنوِبالْأَم هِعلْم ِتفَاعٍء ان
 ِضنيا ِفي الْأَرلَى كَِعلِْمِه ِبماِت الْعاوما ِفي السِبم هِعلْم و اِقنياِء الْبيكَِعلِْمِه ِبالْأَح اِضنيالْم

  .سفْلَى ال
أَيها الْمخلُوق السِوي و الْمنشأُ الْمرِعي ِفي ظُلُماِت الْأَرحاِم و مضاعفَاِت   :منها

بِدئْت ِمن ساللٍَة ِمن ِطٍني و وِضعت ِفي قَراٍر مِكٍني ِإىل قَدٍر معلُوٍم و أَجٍل مقْسوٍم . الْأَستاِر
ِفي ب ورمت اٍر لَمِإلَى د كقَرم ِمن تِرجأُخ اًء ثُمِند عمسلَا ت اًء وعد ِحريِنيناً لَا تج كطِْن أُم

  تشهدها و لَم تعِرف سبلَ مناِفِعها
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 ِتكادِإر و طَلَِبك اِضعوِة ماجالْح دِعن فَكرع و كِي أُمثَد اِر الِْغذَاِء ِمنِترِلاج اكده نفَم
ِمن و زجاِلِقِه أَعِصفَاِت خ نع واِت فَهوالْأَد ئَِة ويِصفَاِت ِذي الْه نع ِجزعي نِإنَّ م اتهيه 

 دعأَب لُوِقنيخوِد الْمدِلِه ِبحاونت.  

لما اجتمع الناس شكوا ما نقموه على ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٦٤
  :عثمان و سألوه مخاطبته لهم و استعتابه لهم فدخل عليه فقال 

لَِّه ما أَدِري ما أَقُولُ لَك ما ِإنَّ الناس وراِئي و قَِد استسفَروِني بينك و بينهم و و ال
يِإلَى ش اكقْنبا سم لَمعا نم لَمعلَت كِإن ِرفُهعٍر لَا تلَى أَمع لُّكلَا أَد و لُههجئاً تيش ِرفٍء  أَع

يا ِبشنلَولَا خ و هنع كِبرخكَ فَن تأَير قَد و كَهلِّغبٍء فَن ا ونِمعا سكَم تِمعس ا ونأَيا رم
 كَما صِحبنا و ما ابن أَِبي قُحافَةَ و لَا ابن الْخطَّاِب ِبأَولَى )صلى اهللا عليه وآله ( صِحبت رسولَ اللَِّه 

 وِشيجةَ رِحٍم ِمنهما و قَد )عليه وآله صلى اهللا ( ِبعمِل الْحق ِمنك و أَنت أَقْرب ِإلَى أَِبي رسوِل اللَِّه 
 ِمن لَّمعلَا ت ى ومع ِمن رصبا تاللَِّه م و كفَِإن فِْسكِفي ن اللَّه الَا فَاللَّهني ا لَمِرِه مِصه ِمن ِنلْت

ِئمةٌ فَاعلَم أَنَّ أَفْضلَ ِعباِد اللَِّه ِعند اللَِّه ِإمام جهٍل و ِإنَّ الطُّرق لَواِضحةٌ و ِإنَّ أَعلَام الديِن لَقَا
  عاِدلٌ
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ةً و ِإنَّ السنن لَنيرةٌ لَها أَعلَام و هِدي و هدى فَأَقَام سنةً معلُومةً و أَمات ِبدعةً مجهولَ
ِإنَّ الِْبدع لَظَاِهرةٌ لَها أَعلَام و ِإنَّ شر الناِس ِعند اللَِّه ِإمام جاِئر ضلَّ و ضلَّ ِبِه فَأَمات سنةً 

سر تِمعي سِإن وكَةً ورتةً معا ِبديأَح وذَةً وأْخِة )صلى اهللا عليه وآله ( ولَ اللَِّه مامالِْقي موى يتؤقُولُ يي 
ِبالِْإماِم الْجاِئِر و لَيس معه نِصري و لَا عاِذر فَيلْقَى ِفي ناِر جهنم فَيدور ِفيها كَما تدور الرحى 

كدشي أَنِإن ا وِرهِبطُ ِفي قَعتري لُ ثُمقْتقَالُ يكَانَ ي هولَ فَِإنقْتِة الْمِذِه الْأُمه امكُونَ ِإمأَلَّا ت اللَّه 
ِفي هِذِه الْأُمِة ِإمام يفْتح علَيها الْقَتلَ و الِْقتالَ ِإلَى يوِم الِْقيامِة و يلِْبس أُمورها علَيها و يبثُّ 

 فَلَا يبِصرونَ الْحق ِمن الْباِطِل يموجونَ ِفيها موجاً و يمرجونَ ِفيها مرجاً فَلَا تكُونن الِْفتن ِفيها
 اسانُ كَلِِّم النثْمع ِر فَقَالَ لَهمي الْعقَضت و نلَاِل السج دعاَء بثُ شيح وقُكسقَةً ييانَ سورِلم

 ما كَانَ ِبالْمِدينِة فَلَا أَجلَ ِفيِه )عليه السالم (  يؤجلُوِني حتى أَخرج ِإلَيِهم ِمن مظَاِلِمِهم فَقَالَ ِفي أَنْ
  .و ما غَاب فَأَجلُه وصولُ أَمِرك ِإلَيِه 

  :يذكر فيها عجيب خلقة الطاوس ) عليه السالم (   و من خطبة له -١٦٥
  خلقة الطيور

  ابتدعهم خلْقاً عِجيباً ِمن حيواٍن و مواٍت و ساِكٍن و ِذي حركَاٍت
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 ِتِه وعنلَى لَِطيِف صاِت عنياِهِد الْبوش ِمن أَقَام و ِرفَةً ِبِه وتعقُولُ مالْع لَه تقَادا انِتِه مرِظيِم قُدع
مسلِّمةً لَه و نعقَت ِفي أَسماِعنا دلَاِئلُه علَى وحداِنيِتِه و ما ذَرأَ ِمن مختِلِف صوِر الْأَطْياِر الَِّتي 

جاِجها و رواِسي أَعلَاِمها ِمن ذَاِت أَجِنحٍة مختِلفٍَة و أَسكَنها أَخاِديد الْأَرِض و خروق ِف
 فَِسِح ونالْم واِرِق الْجخا ِفي مِتهِنحفِْرفٍَة ِبأَجرم ِخِري وساِم التفٍَة ِفي ِزمرصٍة ماِينبتئَاٍت ميه

م تكُن ِفي عجاِئِب صوٍر ظَاِهرٍة و ركَّبها ِفي ِحقَاِق مفَاِصلَ الْفَضاِء الْمنفَِرِج كَونها بعد ِإذْ لَ
محتِجبٍة و منع بعضها ِبعبالَِة خلِْقِه أَنْ يسمو ِفي الْهواِء خفُوفاً و جعلَه يِدف دِفيفاً و نسقَها 

ِف قُدرِتِه و دِقيِق صنعِتِه فَِمنها مغموس ِفي قَالَِب لَوٍن لَا يشوبه علَى اخِتلَاِفها ِفي الْأَصاِبيِغ ِبلَِطي
  .غَير لَوِن ما غُِمس ِفيِه و ِمنها مغموس ِفي لَوِن ِصبٍغ قَد طُوق ِبِخلَاِف ما صِبغَ ِبِه 

  الطاوس
قَامه ِفي أَحكَِم تعِديٍل و نضد أَلْوانه ِفي أَحسِن و ِمن أَعجِبها خلْقاً الطَّاوس الَِّذي أَ

تنِضيٍد ِبجناٍح أَشرج قَصبه و ذَنٍب أَطَالَ مسحبه ِإذَا درج ِإلَى الْأُنثَى نشره ِمن طَيِه و سما ِبِه 
جنع اِريد ِقلْع هأِْسِه كَأَنلَى را عِطلاِءمفِْضي كَِإفْضفَاِنِه ييِبز ِميسي اِنِه والُ ِبأَلْوتخي هوِتين ه  
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لضراِب أُِحيلُك ِمن ذَِلك علَى معاينٍة لَا كَمن الديكَِة و يؤر ِبملَاِقِحِه أَر الْفُحوِل الْمغتِلمِة ِل
 ِقففَت هاِمعدا مهفَحسٍة تعمِبد لِْقحي هأَن معزي نِم معكَانَ كَز لَو و هادنِعيٍف ِإسلَى ضِحيلُ عي

ثُم ذَِلك مطْعت ثَاهأَنَّ أُن فُوِنِه وج يفَّتا ِفي ضِجِس لَمبنِع الْممى الدٍل ِسوِلقَاِح فَح لَا ِمن ِبيضت 
 ا ِمنهلَيع ِبتا أُنم ٍة وِفض ِمن اِريدم هبالُ قَصخاِب ترِة الْغمطَاعم ِمن بجِبأَع كَانَ ذَِلك

 الزبرجِد فَِإنْ شبهته ِبما أَنبتِت الْأَرض قُلْت عِجيِب داراِتِه و شموِسِه خاِلص الِْعقْياِن و ِفلَذَ
جنى جِني ِمن زهرِة كُلِّ رِبيٍع و ِإنْ ضاهيته ِبالْملَاِبِس فَهو كَموِشي الْحلَِل أَو كَموِنِق عصِب 

اِت أَلْواٍن قَد نطِّقَت ِباللُّجيِن الْمكَلَِّل يمِشي مشي الْيمِن و ِإنْ شاكَلْته ِبالْحِلي فَهو كَفُصوٍص ذَ
الْمِرِح الْمختاِل و يتصفَّح ذَنبه و جناحيِه فَيقَهِقه ضاِحكاً ِلجماِل ِسرباِلِه و أَصاِبيِغ ِوشاِحِه 

لًا ِبصوٍت يكَاد يِبني عِن اسِتغاثَِتِه و يشهد ِبصاِدِق توجِعِه فَِإذَا رمى ِببصِرِه ِإلَى قَواِئِمِه زقَا معِو
 لَه ةٌ وِفيةٌ خاِقِه ِصيِصيوِب سبظُن ِمن تمجن قَد ِة وكَِة الِْخلَاِسيياِئِم الدكَقَو شمح هاِئمِلأَنَّ قَو

ضةٌ خعزِف قُنرِضِع الْعوِفي م هطْنثُ بيا ِإلَى حهِرزغم ِريِق وِقِه كَالِْإبنع جرخم اةٌ وشواُء مر
ِة أَواِنيمِة الْيِسمِغ الْوكَِصب  
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 ِمرآةً ذَات ِصقَاٍل و كَأَنه متلَفِّع ِبِمعجٍر أَسحم ِإلَّا أَنه يخيلُ ِلكَثْرِة ماِئِه و ِشدِة كَحِريرٍة ملْبسٍة
ِن الْأُقْحالْقَلَِم ِفي لَو قدتسطٌّ كَمِعِه خمِق سفَت عم ةٌ ِبِه وِزجتمةَ ماِضرةَ النرضِريِقِه أَنَّ الْخاِن بو

 لَاهع ٍط وِبِقس هذَ ِمنأَخ قَد غٌ ِإلَّا وقَلَّ ِصب و ِلقأْتي اِلكنا هاِد مواِضِه ِفي سيِبب وفَه قَقي ضيأَب
ثُوثَِة لَمباِهِري الْمكَالْأَز وِقِه فَهنور اِجِه وِصيِص ِديبب ِريِقِه وب ِة ِصقَاِلِه وِبكَثْر ِبيٍع ور طَارا أَمهبرت 

 تحناعاً فَيِتب تبني ى ورتقُطُ تساِسِه فَيِلب ى ِمنرعي ِريِشِه و ِمن ِسرحني قَد ٍظ وقَي وسملَا ش
كَه ودعى يتاِمياً حن قلَاحتي اِن ثُماِق الْأَغْصرأَو اتِحتِبِه انقَص ِمن اِلفخقُوِطِه لَا يلَ سئَِتِه قَبي

ساِلف أَلْواِنِه و لَا يقَع لَونٌ ِفي غَيِر مكَاِنِه و ِإذَا تصفَّحت شعرةً ِمن شعراِت قَصِبِه أَرتك حمرةً 
ِديجسةً عفْراناً صيأَح ةً وِديجربةً زرضةً خارت ةً وِديرو اِئقمذَا عِصلُ ِإلَى ِصفَِة هت فةً فَكَي

 امهالْأَو زجأَع اِئِه قَدزأَقَلُّ أَج و اِصِفنيالُ الْوأَقْو فَهصو ِظمنتست قُوِل أَوالْع اِئحقَر هلُغبت الِْفطَِن أَو
لَِّذي بهر الْعقُولَ عن وصِف خلٍْق جلَّاه ِللْعيوِن أَنْ تدِركَه و الْأَلِْسنةَ أَنْ تِصفَه فَسبحانَ ا

فَأَدركَته محدوداً مكَوناً و مؤلَّفاً ملَوناً و أَعجز الْأَلْسن عن تلِْخيِص ِصفَِتِه و قَعد ِبها عن تأِْديِة 
   .نعِتِه
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  صغار المخلوقات
 لَِة والِْفي اِن ولِْق الِْحيتخ ا ِمنمقَها فَوِة ِإلَى مجمالْه ِة والذَّر اِئمقَو جمأَد نانَ محبس و

ِمم حبش طَِربضفِْسِه أَلَّا يلَى نأَى عاَء والْفَن و هِعدوم املَ الِْحمعج ِإلَّا و وحِفيِه الر لَجا أَو
 هتغَاي.  

  منها في صفة الجنة
فَلَو رميت ِببصِر قَلِْبك نحو ما يوصف لَك ِمنها لَعزفَت نفْسك عن بداِئِع ما أُخِرج ِإلَى 

اِتهوهش ا ِمنينالد تباٍر غُيجِطفَاِق أَشِبالِْفكِْر ِفي اص لَذَِهلَت ا واِظِرهناِرِف مخز ا ولَذَّاِته ا و
عروقُها ِفي كُثْباِن الِْمسِك علَى سواِحِل أَنهاِرها و ِفي تعِليِق كَباِئِس اللُّؤلُِؤ الرطِْب ِفي 

لُوِع ِتلْك الثِّماِر مختِلفَةً ِفي غُلُِف أَكْماِمها تجنى ِمن غَيِر تكَلٍُّف عساِليِجها و أَفْناِنها و طُ
فَتأِْتي علَى منيِة مجتِنيها و يطَاف علَى نزاِلها ِفي أَفِْنيِة قُصوِرها ِبالْأَعساِل الْمصفَّقَِة و الْخموِر 

 لَم مقَِة قَوورالْم فَاِر فَلَوقْلَةَ الْأَسوا نأَِمن اِر والْقَر ارلُّوا دى حتح ى ِبِهمادمتةُ تامِل الْكَرزت
 ِهقَتوِنقَِة لَزاِظِر الْمنالْم ِتلْك ِمن كلَيع مجها يوِل ِإلَى مصِبالْو ِمعتسا الْمهأَي كقَلْب لْتغش

اً ِإلَيها و لَتحملْت ِمن مجِلِسي هذَا ِإلَى مجاورِة أَهِل الْقُبوِر اسِتعجالًا ِبها جعلَنا نفْسك شوق
   .اللَّه و ِإياكُم ِممن يسعى ِبقَلِْبِه ِإلَى مناِزِل الْأَبراِر ِبرحمِتِه
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  تفسير بعض ما في هذه الخطبة من الغريب
 يؤر مبالقحه األر كناية عن النكاح يقال أر الرجل )عليه السالم ( قوله :  قال السيد الشريف رضي اهللا عنه 

نجه نوتيه القلع شراع السفينة و داري منسوب إىل  كأنه قلع داري ع)عليه السالم ( و قوله . املرأة يؤرها إذا نكحها
دارين و هي بلدة على البحر جيلب منها الطيب و عنجه أي عطفه يقال عنجت الناقة كنصرت أعنجها عنجا إذا 

عليه ( و قوله .  ضفيت جفونه أراد جانيب جفونه و الضفتان اجلانبان)عليه السالم ( و قوله . عطفتها و النويت املالح

 كبائس اللؤلؤ الرطب الكباسة العذق و )عليه السالم ( و قوله .  و فلذ الزبرجد الفلذ مجع فلذة و هي القطعة)م السال
  .العساليج الغصون واحدها عسلوج 

  :) عليه السالم (   و من خطبة له - ١٦٦
  الحث على التآلف

ِبص كُمكَِبري أَفرلْي و ِبكَِبِريكُم كُمِغريص أَستِة لَا ِلياِهِليفَاِة الْجوا كَجكُونلَا ت و ِغِريكُم
 ِرجخي راً وا ِوزهركُونُ كَساٍح يٍض ِفي أَديِض بِقلُونَ كَقَيعِن اللَِّه يلَا ع ونَ وفَقَّهتيِن يِفي الد

  .ِحضانها شراً 

  بنو أمية
  تشتتوا عن أَصِلِهم فَِمنهم آِخذٌافْترقُوا بعد أُلْفَِتِهم و   :و منها
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ِني أُمٍم ِلبوي رِلش مهعمجيالَى سعت لَى أَنَّ اللَّهع هعالَ مالَ ما ممنٍن أَيصِبغ عقَز ِمعتجا تةَ كَمي
 ِسيلُونَ ِمناباً يوأَب ملَه حفْتي اِب ثُمحكَاِم السكَاماً كَرر مهعمجي ثُم مهنيب اللَّه لِّفؤِريِف يالْخ

ت لَم ةٌ وِه قَارلَيع لَمست ثُ لَميِن حيتنِل الْجيكَس ثَاِرِهمتسم صر هننس دري لَم ةٌ وِه أَكَملَيع تثْب
طَوٍد و لَا ِحداب أَرٍض يذَعِذعهم اللَّه ِفي بطُوِن أَوِديِتِه ثُم يسلُكُهم يناِبيع ِفي الْأَرِض يأْخذُ 

وٍم و ايم اللَِّه لَيذُوبن ما ِفي أَيِديِهم بعد الْعلُو ِبِهم ِمن قَوٍم حقُوق قَوٍم و يمكِّن ِلقَوٍم ِفي ِدياِر قَ
  .و التمِكِني كَما تذُوب الْأَلْيةُ علَى الناِر 

  الناس آخر الزمان
م يطْمع ِفيكُم أَيها الناس لَو لَم تتخاذَلُوا عن نصِر الْحق و لَم تِهنوا عن توِهِني الْباِطِل لَ

 فَنعضِري لَيملَع اِئيلَ ورِني ِإسب اهتم متِته كُملَِكن كُملَيع قَِوي نم قْوي لَم و ِمثْلَكُم سلَي نم
تقَطَع و وِركُماَء ظُهرو قالْح ملَّفْتا خافاً ِبمعِدي أَضعب ِمن يهالت لَكُم دعالْأَب ملْتصو ى ونالْأَد م

 اِف وِتسةَ اِلاعئُونم مكُِفيت وِل وسالر اجهِمن ِبكُم لَكس لَكُم اِعيالد متعبِإِن ات كُموا أَنلَماع و
   .نبذْتم الثِّقْلَ الْفَاِدح عِن الْأَعناِق
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  :في أوائل خالفته ) عليه السالم (   و من خطبة له - ١٦٧
 وا ودتهِر تيالْخ جهذُوا نفَخ رالش و ريِفيِه الْخ نياِدياً باباً هلَ ِكتزأَن هانحبس ِإنَّ اللَّه

اص ِة ِإنَّ اللَّهنِإلَى الْج كُمدؤا ِإلَى اللَِّه توهأَد اِئضالْفَر اِئضوا الْفَرقِْصدت رِت الشمس نِدفُوا ع
ها و حرم حراماً غَير مجهوٍل و أَحلَّ حلَالًا غَير مدخوٍل و فَضلَ حرمةَ الْمسِلِم علَى الْحرِم كُلِّ

 ونَ ِمنِلمسالْم ِلمس نم ِلمسا فَالْماِقِدهعِفي م ِلِمنيسالْم قُوقِحيِد حوالت لَاِص وِبالِْإخ دش
خ ِة وامالْع روا أَماِدرب ِجبا يِلِم ِإلَّا ِبمسِحلُّ أَذَى الْملَا ي و قِدِه ِإلَّا ِبالْحي اِنِه وةَ ِلساص

أَحِدكُم و هو الْموت فَِإنَّ الناس أَمامكُم و ِإنَّ الساعةَ تحدوكُم ِمن خلِْفكُم تخفَّفُوا تلْحقُوا 
تئُولُونَ حسم كُمِبلَاِدِه فَِإن اِدِه وِفي ِعب قُوا اللَّهات كُمآِخر ِلكُمِبأَو ظَرتنا يمفَِإن ِن الِْبقَاِع وى ع

هنوا عِرضفَأَع رالش متأَيِإذَا ر ذُوا ِبِه وفَخ ريالْخ متأَيِإذَا ر و وهصعلَا ت و وا اللَّهاِئِم أَِطيعهالْب.   

http://www.islam4u.com


  (243) :ة صفح ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ........... : البالغة  ج

بعد ما بويع له بالخالفة، و قد قال له ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٦٨
  : )عليه السالم ( فقال ، قوم من الصحابة لو عاقبت قوما ممن أجلب على عثمان 

مجِلبونَ علَى يا ِإخوتاه ِإني لَست أَجهلُ ما تعلَمونَ و لَِكن كَيف ِلي ِبقُوٍة و الْقَوم الْ
 ِهمِإلَي فَّتالْت و كُماندِعب مهعم تثَار لَاِء قَدؤه ما هه و مِلكُهملَا ن ا ونِلكُونمي كَِتِهموش دح

ٍة عرِضعاً ِلقُدونَ مورلْ ته اُءوا وا شم كُمونومسي ِخلَالَكُم مه و كُمابرأَعيِإنَّ  لَى ش هونِريدٍء ت
هذَا الْأَمر أَمر جاِهِليٍة و ِإنَّ ِلهؤلَاِء الْقَوِم مادةً ِإنَّ الناس ِمن هذَا الْأَمِر ِإذَا حرك علَى أُموٍر ِفرقَةٌ 

 هذَا و لَا ذَاك فَاصِبروا حتى يهدأَ الناس و ترى ما ترونَ و ِفرقَةٌ ترى ما لَا ترونَ و ِفرقَةٌ لَا ترى
 ِري وِبِه أَم أِْتيكُما ذَا يوا مظُران ي ونُءوا عدةً فَاهحمسم قُوقذَ الْحخؤت ا وهاِقعوم الْقُلُوب قَعت

و توِرثُ وهناً و ِذلَّةً و سأُمِسك الْأَمر ما استمسك و لَا تفْعلُوا فَعلَةً تضعِضع قُوةً و تسِقطُ منةً 
 اِء الْكَيوالد اً فَآِخردب أَِجد ِإذَا لَم.  

عند مسير أصحاب الجمل إلى ) عليه السالم ( له    و من خطبة- ١٦٩
  :البصرة

  األمور الجامعة للمسلمين
  اً ِبِكتاٍب ناِطٍق و أَمٍر قَاِئٍم لَا يهِلك عنهِإنَّ اللَّه بعثَ رسولًا هاِدي
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 اللَّه ِمنها و ِإنَّ ِفي سلْطَاِن ِإلَّا هاِلك و ِإنَّ الْمبتدعاِت الْمشبهاِت هن الْمهِلكَات ِإلَّا ما حِفظَ
 اللَّه قُلَننلَي أَو لُنفْعاللَِّه لَت ا وٍه ِبهكْرتسلَا م ٍة وملَوم رغَي كُمتطَاع طُوهفَأَع ِركُمةً ِلأَمماللَِّه ِعص

  .بداً حتى يأِْرز الْأَمر ِإلَى غَيِركُم عنكُم سلْطَانَ الِْإسلَاِم ثُم لَا ينقُلُه ِإلَيكُم أَ

  التنفير من خصومه
 مهفَِإن ِتكُماعملَى جع فأَخ ا لَمم ِبرأَصس ِتي وارطَِة ِإمخلَى سالَئُوا عمت لَاِء قَدؤِإنَّ ه

لْمسِلِمني و ِإنما طَلَبوا هِذِه الدنيا حسداً ِلمن ِإنْ تمموا علَى فَيالَِة هذَا الرأِْي انقَطَع ِنظَام ا
أَفَاَءها اللَّه علَيِه فَأَرادوا رد الْأُموِر علَى أَدباِرها و لَكُم علَينا الْعملُ ِبِكتاِب اللَِّه تعالَى و ِسريِة 

  .ِقيام ِبحقِِّه و النعش ِلسنِتِه  و الْ)صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

في وجوب اتباع الحق عند قيام الحجة ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٧٠
  :كلّم به بعض العرب 

 با قَرِة لَمرصِل الْبأَه ِمن مقَو لَهسأَر قَد ِقيقَةَ)عليه السالم ( وح هِمن ملَه لَمعا ِليهِمن  عاِلِه مح 
 لَه نيفَب فُوِسِهمن ةُ ِمنهبولَ الشزِل ِلتماِب الْجحعليه السالم ( أَص( هِبِه أَن ِلما عم مهعِرِه مأَم ِمن 

ى أَرتثاً حدِدثُ حلَا أُح ٍم وولُ قَوسي رفَقَالَ ِإن اِيعب قَالَ لَه ثُم قلَى الْحفَقَالَ ع ِهمِإلَي عليه ( ِجع

  : )السالم 
  أَ رأَيت لَو أَنَّ الَِّذين وراَءك بعثُوك راِئداً تبتِغي لَهم مساِقطَ الْغيِث
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لَيِهم و أَخبرتهم عِن الْكَلَِإ و الْماِء فَخالَفُوا ِإلَى الْمعاِطِش و الْمجاِدِب ما فَرجعت ِإ
 فَامدد ِإذاً يدك )عليه السالم ( كُنت صاِنعاً قَالَ كُنت تاِركَهم و مخاِلفَهم ِإلَى الْكَلَِإ و الْماِء فَقَالَ 

  . )عليه السالم (  فَواللَِّه ما استطَعت أَنْ أَمتِنع ِعند ِقياِم الْحجِة علَي فَبايعته فَقَالَ الرجلُ
 ِميرٍب الْجِبكُلَي فرعلُ يجالر و.  

  :لما عزم على لقاء القوم بصفين ) عليه السالم (   و من كالم له - ١٧١
  الدعاء

ِف الْمرفُوِع و الْجو الْمكْفُوِف الَِّذي جعلْته مِغيضاً ِللَّيِل و النهاِر و اللَّهم رب السقْ
مجرى ِللشمِس و الْقَمِر و مختلَفاً ِللنجوِم السيارِة و جعلْت سكَّانه ِسبطاً ِمن ملَاِئكَِتك لَا 

ر و ِتكادِعب ونَ ِمنأَمسي اِم وعالْأَن و اموجاً ِللْهردم اِم واراً ِللْأَنا قَرهلْتعِض الَِّتي جِذِه الْأَره ب
 اداً وتِض أَوا ِللْأَرهلْتعاِسي الَِّتي جواِل الرالِْجب بر ى ورا لَا يم ى ورا يى ِممصحا لَا يم

نْ أَظْهرتنا علَى عدونا فَجنبنا الْبغي و سددنا ِللْحق و ِإنْ أَظْهرتهم علَينا فَارزقْنا ِللْخلِْق اعِتماداً ِإ
   .الشهادةَ و اعِصمنا ِمن الِْفتنِة
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  الدعوة للقتال
أَين الْماِنع ِللذِّماِر و الْغاِئر ِعند نزوِل الْحقَاِئِق ِمن أَهِل الِْحفَاِظ الْعار وراَءكُم و الْجنةُ 

 كُمامأَم.  

  :) عليه السالم (   و من خطبة له - ١٧٢
  حمد الله

وِللَِّه الَِّذي لَا ت دمضاً الْحأَر ضلَا أَر اًء وماٌء سمس هناِري ع.  

  يوم الشورى
و قَد قَالَ قَاِئلٌ ِإنك علَى هذَا الْأَمِر يا ابن أَِبي طَاِلٍب لَحِريص فَقُلْت بلْ أَنتم و   :منها

لَبت حقّاً ِلي و أَنتم تحولُونَ بيِني و بينه و اللَِّه لَأَحرص و أَبعد و أَنا أَخص و أَقْرب و ِإنما طَ
تضِربونَ وجِهي دونه فَلَما قَرعته ِبالْحجِة ِفي الْملَِإ الْحاِضِرين هب كَأَنه بِهت لَا يدِري ما 

  .يِجيبِني ِبِه 

  االستنصار على قريش
عتي أَسِإن ماللَّه ِظيموا عرغص ِحِمي ووا رقَطَع مهفَِإن مهانأَع نم ٍش ويلَى قُرع ِديك

منِزلَِتي و أَجمعوا علَى منازعِتي أَمراً هو ِلي ثُم قَالُوا أَلَا ِإنَّ ِفي الْحق أَنْ تأْخذَه و ِفي الْحق أَنْ 
كَهرتت.   
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  منها في ذكر أصحاب الجمل
 كَما تجر الْأَمةُ ِعند ِشراِئها متوجِهني )صلى اهللا عليه وآله ( فَخرجوا يجرونَ حرمةَ رسوِل اللَِّه 

 لَهما و )صلى اهللا عليه وآله ( بصرِة فَحبسا ِنساَءهما ِفي بيوِتِهما و أَبرزا حِبيس رسوِل اللَِّه ِبها ِإلَى الْ
ِلغيِرِهما ِفي جيٍش ما ِمنهم رجلٌ ِإلَّا و قَد أَعطَاِني الطَّاعةَ و سمح ِلي ِبالْبيعِة طَاِئعاً غَير مكْرٍه 

قَِدموا علَى عاِمِلي ِبها و خزاِن بيِت ماِل الْمسِلِمني و غَيِرِهم ِمن أَهِلها فَقَتلُوا طَاِئفَةً صبراً و فَ
 جرٍم جره طَاِئفَةً غَدراً فَواللَِّه لَو لَم يِصيبوا ِمن الْمسِلِمني ِإلَّا رجلًا واِحداً معتِمِدين ِلقَتِلِه ِبلَا

لَحلَّ ِلي قَتلُ ذَِلك الْجيِش كُلِِّه ِإذْ حضروه فَلَم ينِكروا و لَم يدفَعوا عنه ِبِلساٍن و لَا ِبيٍد دع ما 
 ِهملَيا علُوا ِبهخِة الَِّتي دِمثْلَ الِْعد ِلِمنيسالْم لُوا ِمنقَت قَد مهأَن.  

في رسول اللّه، صلى اللّه عليه و سلم، ) عليه السالم ( و من خطبة له   - ١٧٣
  :و من هو جدير بأن يكون للخالفة و في هوان الدنيا 

  رسول الله
  .أَِمني وحِيِه و خاتم رسِلِه و بِشري رحمِتِه و نِذير ِنقْمِتِه 

  الجدير بالخالفة
 قِإنَّ أَح اسا النهأَيمهلَمأَع ِه ولَيع ماهِر أَقْوذَا الْأَماِس ِبهالن  
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 لَِئن كَانِت الِْإمامةُ لَا تنعِقد ِبأَمِر اللَِّه ِفيِه فَِإنْ شغب شاِغب استعِتب فَِإنْ أَبى قُوِتلَ و لَعمِري
 ا ثُمهنع غَاب نلَى مونَ عكُمحا يلُهأَه لَِكن ِبيلٌ وس ا ِإلَى ذَِلكاِس فَمةُ الناما عهرضحى يتح

قَاِتلُ رجلَيِن رجلًا ادعى ما لَيس لَه و لَيس ِللشاِهِد أَنْ يرِجع و لَا ِللْغاِئِب أَنْ يختار أَلَا و ِإني أُ
 ريخ ِبِه و ادى الِْعباصوا تم ريا خهى اللَِّه فَِإنقْواللَِّه ِبت ادِعب ِه أُوِصيكُملَيالَِّذي ع عنم رآخ

يِب برالْح ابب فُِتح قَد اللَِّه و دوِر ِعناِقِب الْأُموع لَمذَا الْعِملُ هحلَا ي لَِة وِل الِْقبأَه نيب و كُمن
ِإلَّا أَهلُ الْبصِر و الصبِر و الِْعلِْم ِبمواِضِع الْحق فَامضوا ِلما تؤمرونَ ِبِه و ِقفُوا ِعند ما تنهونَ 

يبتى تتٍر حلُوا ِفي أَمجعلَا ت و هنراً عِغي هونِكرنٍر تكُلِّ أَم عا موا فَِإنَّ لَنن.  

  هوان الدنيا
 و كُمِضبغت تحبأَص ا وونَ ِفيهغَبرت ا وهنونمتت متحبا الَِّتي أَصينِذِه الدِإنَّ ه أَلَا و

ي خِلقْتم لَه و لَا الَِّذي دِعيتم ِإلَيِه أَلَا و ِإنها لَيست ترِضيكُم لَيست ِبداِركُم و لَا منِزِلكُم الَِّذ
ِبباِقيٍة لَكُم و لَا تبقَونَ علَيها و ِهي و ِإنْ غَرتكُم ِمنها فَقَد حذَّرتكُم شرها فَدعوا غُرورها 

ِويِفهخا ِلتهاعأَطْم ا وِذيِرهحِلت ِرفُوا ِبقُلُوِبكُمصان ا وهِإلَي مِعيتاِر الَِّتي دا ِإلَى الداِبقُوا ِفيهس ا و
عنها و لَا يِخنن أَحدكُم خِنني الْأَمِة علَى ما زِوي عنه ِمنها و استِتموا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِبالصبِر 

  ِهعلَى طَاعِة اللَّ
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يش ِييعضت كُمرضلَا ي هِإن اِبِه أَلَا وِكت ِمن فَظَكُمحتا اسلَى مافَظَِة عحالْم و  دعب اكُميند ٍء ِمن
قَاِئم ِحفِْظكُميش ِييِع ِديِنكُمضت دعب كُمفَعنلَا ي هِإن أَلَا و ةَ ِديِنكُم  اكُمينِر دأَم ِه ِمنلَيع مافَظْتٌء ح

 ربالص اكُمِإي ا ونمأَلْه و قِإلَى الْح قُلُوِبكُم ا وِبقُلُوِبن ذَ اللَّهأَخ.  

في معنى طلحة بن عبيد الله و قد ) الم عليه الس( له    و من كالم-١٧٤
  :قاله حين بلغه خروج طلحة و الزبير إلى البصرة لقتاله 

 ي ِمنبِني ردعو ا قَدلَى ما عأَن ِب ورِبالض بهلَا أُر ِب ورِبالْح ددا أُهم و تكُن قَد
ِللطَّلَِب ِبدِم عثْمانَ ِإلَّا خوفاً ِمن أَنْ يطَالَب ِبدِمِه ِلأَنه مِظنته و النصِر و اللَِّه ما استعجلَ متجرداً 

كالش قَعي و رالْأَم ِبسلْتِفيِه ِلي لَبا أَجاِلطَ ِبمغأَنْ ي ادفَأَر هِه ِمنلَيع صرِم أَحِفي الْقَو كُني لَم .
ا صاللَِّه م و و معزا كَانَ يفَّانَ ظَاِلماً كَمع نكَانَ اب ثَلَاٍث لَِئن ةً ِمناِحدانَ وثْمِر عِفي أَم عن

و لَِئن كَانَ مظْلُوماً لَقَد كَانَ ينبِغي لَه . لَقَد كَانَ ينبِغي لَه أَنْ يواِزر قَاِتِليِه و أَنْ يناِبذَ ناِصِريِه
ونَ ِمن الْمنهِنِهني عنه و الْمعذِِّرين ِفيِه و لَِئن كَانَ ِفي شك ِمن الْخصلَتيِن لَقَد كَانَ أَنْ يكُ

كُدري و ِزلَهتعأَنْ ي ِغي لَهبني  
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 لَمست لَم و هابب فرعي ٍر لَماَء ِبأَمج الثَّلَاِث و ةً ِمناِحدلَ وا فَعفَم هعم اسالن عدي اِنباً وج
 هاِذيرعم.  

في الموعظة و بيان قرباه من رسول ) عليه السالم ( له    من خطبة- ١٧٥
  :اللّه 

مغفُوِل عنهم و التاِركُونَ الْمأْخوذُ ِمنهم ما ِلي أَراكُم عِن اللَِّه ذَاِهِبني أَيها الناس غَير الْ
 ا ِهيمِإن و ِويٍب درشم و ِبيى وعرِإلَى م اِئما سِبه احأَر معن كُمكَأَن اِغِبنيِرِه رِإلَى غَي و

لَا تعِرف ما ذَا يراد ِبها ِإذَا أُحِسن ِإلَيها تحسب يومها دهرها و ِشبعها كَالْمعلُوفَِة ِللْمدى 
 و لْتأِْنِه لَفَعِميِع شج ِلِجِه ووم ِجِه ورخِبم كُمٍل ِمنجكُلَّ ر ِبرأَنْ أُخ ِشئْت اللَِّه لَو ا وهرأَم

 أَلَا و ِإني مفِْضيِه ِإلَى الْخاصِة ِممن يؤمن )صلى اهللا عليه وآله ( فُروا ِفي ِبرسوِل اللَِّه لَِكن أَخاف أَنْ تكْ
 ِبذَِلك ِإلَي ِهدع قَد اِدقاً وِإلَّا ص ِطقا أَنلِْق ملَى الْخع طَفَاهاص و قِبالْح ثَهعالَِّذي ب و هِمن ذَِلك

ِه و ِبمهِلِك من يهِلك و منجى من ينجو و مآِل هذَا الْأَمِر و ما أَبقَى شيئاً يمر علَى رأِْسي كُلِّ
ٍة ِإلَّا ولَى طَاعع ثُّكُما أَحاللَِّه م ي وِإن اسا النهأَي ى ِبِه ِإلَيأَفْض و يِفي أُذُن غَهِإلَّا أَفْر ِبقُكُمأَس 

   .ِإلَيها و لَا أَنهاكُم عن معِصيٍة ِإلَّا و أَتناهى قَبلَكُم عنها
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فضل القرآن و و فيها يعظ و يبين ) عليه السالم (  له خطبة من و  - ١٧٦
  :ينهى عن البدعة 

   الناسعظة
 فَِإنَّ اللَّه قَد أَعذَر ِإلَيكُم اللَِّه اللَِّه و اتِعظُوا ِبمواِعِظ اللَِّه و اقْبلُوا نِصيحةَ ِببياِن انتِفعوا

 ِمنها ِلتتِبعوا هِذِه و مكَاِرههن الْأَعماِل و  الْحجةَ و بين لَكُم محابه ِمعلَيكُمِبالْجِليِة و اتخذَ 
 و ِإنَّ النار ِبالْمكَاِرِه كَانَ يقُولُ ِإنَّ الْجنةَ حفَّت )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّهتجتِنبوا هِذِه فَِإنَّ رسولَ 

 هوا أَنلَماع اِت ووهِبالش فَّتاحطَم ِمن يِة اللَِّه شاع  ا ِمنم ٍه وأِْتي ِفي كُرِةٌء ِإلَّا يِصيعاللَِّه م 
يأً  شرام اللَّه ِحمٍة فَروهأِْتي ِفي شٌء ِإلَّا يعزن فْسِذِه النفِْسِه فَِإنَّ هى نوه عقَم ِتِه ووهش نع 
دعأَبيا لَا  شهِإن ِزعاً ونٍة ٍء مِصيعِإلَى م ِزعنالُ تزلَا ِفي ت ِمنؤاللَِّه أَنَّ الْم ادوا ِعبلَماع ى ووه 

 لَها فَكُونوا مستِزيداً ِإلَّا و نفْسه ظَنونٌ ِعنده فَلَا يزالُ زاِرياً علَيها و يمِسييصِبح و لَا 
الْم و لَكُمقَب اِبِقنيكَالس اِضنيكُمامأَم ا طَيهوطَو اِحِل والر قِْويضا تينالد وا ِمنضاِزِل قَونالْم 

.  
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   القرآنفضل
وا ولَمالاع وآنَ هذَا الْقُرأَنَّ ه  و شغالَِّذي لَا ي اِصحاِدينثُ الْهدحالْم ِضلُّ والَِّذي لَا ي 

 الَسا جم و كِْذبذَاالَِّذي لَا ياٍن هقْصن ٍة أَوادِبِزي هنع ِإلَّا قَام دآنَ أَحٍة الْقُرادِزي ى أَودِفي ه 
لَي هوا أَنلَماع ى ومع اٍن ِمنقْصلَى نع ٍدسأَح آِن ِمنلَ الْقُرٍد قَبلَا ِلأَح فَاقٍَة و آِن ِمنالْقُر دعب 

 فَِإنَّ ِفيِه ِشفَاًء ِمن أَكْبِر الداِء و هو لَأْواِئكُم فَاستشفُوه ِمن أَدواِئكُم و استِعينوا ِبِه علَى ِغنى
 و الْكُفْرفَاقالن يالْغ وا  وهجوت ِبِه و أَلُوا اللَّهلَالُ فَاسالض ِهوِإلَي هِإن لْقَهأَلُوا ِبِه خسلَا ت ِه وبِبح 
 هجوا تمادالِْعب اِفعش هوا أَنلَماع الَى ِبِمثِْلِه وعِإلَى اللَِّه ت فَّعشلَم فَعش نم هأَن و قدصقَاِئلٌ م و  ه

 موآنُ يِةالْقُرامِة الِْقيامالِْقي موآنُ يلَ ِبِه الْقُرحم نم ِفيِه و فِّعش قدص مواٍد يناِدي مني هِه فَِإنلَيع 
 فَكُونوا ِمن حرثَِتِه و رآِنالْقُ حاِرٍث مبتلًى ِفي حرِثِه و عاِقبِة عمِلِه غَير حرثَِة كُلَّالِْقيامِة أَلَا ِإنَّ 

 و استِغشوا ِفيِه آراَءكُم و استنِصحوه علَى أَنفُِسكُم و اتِهموا علَيِه ربكُمأَتباِعِه و استِدلُّوه علَى 
 اَءكُموأَه.  

   على العملالحث
 الصبر الصبر و الْورع الْورع ِإنَّ ثُمو اِلاسِتقَامةَ اِلاسِتقَامةَ  ثُم النهايةَ النهايةَ الْعملَ الْعملَ

   غَايةً فَانتهوا ِإلَىِللِْإسلَاِم ِنهايِتكُم و ِإنَّ لَكُم علَماً فَاهتدوا ِبعلَِمكُم و ِإنَّ ِإلَىلَكُم ِنهايةً فَانتهوا 
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 و ِمن حقِِّه و بين لَكُم ِمن وظَاِئِفِه أَنا شاِهد لَكُم علَيكُم و اخرجوا ِإلَى اللَِّه ِبما افْترض غَايِتِه
 كُمنِة عامالِْقي موي ِجيجح.  

   للناسنصائح
 و ِإني متكَلِّم ِبِعدِة اللَِّه و تورد ِإنَّ الْقَدر الساِبق قَد وقَع و الْقَضاَء الْماِضي قَد و أَلَا

 ِتِه قَالَ اللَّهجالَىحعلُ تزنتوا تقامتاس ثُم ا اللَّهنبقالُوا ر ِإنَّ الَِّذين ِهملَيع خافُوا والِئكَةُ أَلَّا تالْم 
 علَى ِكتاِبِه و فَاستِقيموا الَِّتي كُنتم توعدونَ و قَد قُلْتم ربنا اللَّه ِبالْجنِةال تحزنوا و أَبِشروا 

 ِفيها و لَا تبتِدعواا تمرقُوا ِمنها و لَا  الصاِلحِة ِمن ِعبادِتِه ثُم لَالطَِّريقَِةعلَى ِمنهاِج أَمِرِه و علَى 
 الْأَخلَاِق و تهِزيع ِبِهم ِعند اللَِّه يوم الِْقيامِة ثُم ِإياكُم و منقَطَعتخاِلفُوا عنها فَِإنَّ أَهلَ الْمروِق 

 اِحداً وانَ ولُوا اللِّسعاج ا وِريفَهصتخِنلْيز اِحِبِه وِبص وحمانَ جذَا اللِّسفَِإنَّ ه هانلُ ِلسجالر 
 ِإنَّ ِلسانَ الْمؤِمِن ِمن وراِء قَلِْبِه و ِإنَّ و ما أَرى عبداً يتِقي تقْوى تنفَعه حتى يخزنَ ِلسانه اللَِّه

 تدبره ِفي نفِْسِه فَِإنْ كَانَ ِبكَلَاٍمِلأَنَّ الْمؤِمن ِإذَا أَراد أَنْ يتكَلَّم  وراِء ِلساِنِه ِمنقَلْب الْمناِفِق 
 يدِري ما ذَا لَه و ما لَا واراه و ِإنَّ الْمناِفق يتكَلَّم ِبما أَتى علَى ِلساِنِه شراًخيراً أَبداه و ِإنْ كَانَ 

ِه ولَيولُ اللَِّه ذَا عسقَالَ ر صلى اهللا عليه وآله (  لَقَد( ِقيمتسى يتٍد حبانُ عِإمي ِقيمتسلَا ي هقَلْب ِقيمتسلَا ي و 
  قَلْبه حتى
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تسيأَنْ ِقيم كُمِمن طَاعتِن اسفَم هانلْقَى ِلسي ِلِمنيساِء الْمِدم ِة ِمناحالر ِقين وه الَى وعت اللَّه و 
  .أَمواِلِهم سِليم اللِّساِن ِمن أَعراِضِهم فَلْيفْعلْ 

   البدعتحريم
وا ولَماعِمنؤاللَِّه أَنَّ الْم ادلَّ  ِعبحتا اسم امِحلُّ الْعتساماً يع مرا حم امالْع مرحي لَ وأَو 

 الْحلَالَ ما أَحلَّ اللَّه لَِكن الناس لَا يِحلُّ لَكُم شيئاً ِمما حرم علَيكُم و أَحدثَعاماً أَولَ و أَنَّ ما 
 ضِربِت و الْأُمور و ضرستموها و وِعظْتم ِبمن كَانَ قَبلَكُم جربتمه فَقَد و الْحرام ما حرم اللَّ

 عن ذَِلك ِإلَّا أَصم و لَا يعمى عن ذَِلك ِإلَّا يصمالْأَمثَالُ لَكُم و دِعيتم ِإلَى الْأَمِر الْواِضِح فَلَا 
 ى ومأَعنلَم  ِفعتني اِرِب لَمجالت لَاِء وِبالْب اللَّه هفَعني مياِمِه ٍء ِبشأَم ِمن قِْصريالت اهأَت الِْعظَِة و ِمن 

 ِرفعى يتاحم ِبعتلَاِن مجر اسا النمِإن و فرا عم ِكرني و كَرةً أَنعةًِشرعِبد ِدعتبم و  سلَي 
 هانحباللَِّه س ِمن هعانُمهرٍة بجاُء حلَا ِضي ٍة ونس .  

  القرآن
آِن ِإنَّ وذَا الْقُرداً ِبِمثِْل هِعظْ أَحي لَم هانحبس اللَّه هفَِإن و الْأَِمني هببس و ِتنيلُ اللَِّه الْمبح 

 ِبيعالْقَلِْبِفيِه ري و  عم هرا ِللْقَلِْب ِجلَاٌء غَيم الِْعلِْم و اِبيعنهأَن ِقيب ونَ وذَكِّرتالْم بذَه قَد 
   شراً فَاذْهبوارأَيتم فَِإذَا رأَيتم خيراً فَأَِعينوا علَيِه و ِإذَا الْمتناسونَالناسونَ أَِو 
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هنولَ اللَِّه عسفَِإذَا كَانَ )صلى اهللا عليه وآله (  فَِإنَّ ر رِع الشد و ريِل الْخماع مآد نا ابقُولُ يي 
 تأَنادوج قَاِصد .  

   الظلمانواع
 مغفُور لَا يطْلَب فَأَما الظُّلْم ظُلْملْم ثَلَاثَةٌ فَظُلْم لَا يغفَر و ظُلْم لَا يترك و  ِإنَّ الظُّو أَلَا

 فَرغالَِّذي لَا يكرأَنْ فَالش ِفرغال ي الَى ِإنَّ اللَّهعت ِباللَِّه قَالَ اللَّه كرشيغالَِّذي ي ا الظُّلْمأَم ِبِه و  فَر
 هفْسِد نبالْع فَظُلْمدِعن فَظُلْم كرتالَِّذي لَا ي ا الظُّلْمأَم اِت ونِض الْهعاِد بضاً الِْعبعب ِضِهمعب 

 معهِلك  و لَا ضرباً ِبالسياِط و لَِكنه ما يستصغر ذَِباْملُدىالِْقصاص هناك شِديد لَيس هو جرحاً 
 ِمن الْحق خير ِمن فُرقٍَة ِفيما تِحبونَ تكْرهونَفَِإياكُم و التلَونَ ِفي ِديِن اللَِّه فَِإنَّ جماعةً ِفيما 

 اِطِلِمنراً الْبيقٍَة خداً ِبفُرِط أَحعي لَم هانحبس ِإنَّ اللَّه و نلَا ِمِمم ى وضم  ِقيب نم.  

   الطاعةلزوم
 ِلمن لَِزم بيته و أَكَلَ قُوته طُوبى الناس طُوبى ِلمن شغلَه عيبه عن عيوِب الناِس و أَيها يا

  . راحٍة ِفي ِمنه  بكَى علَى خِطيئَِتِه فَكَانَ ِمن نفِْسِه ِفي شغٍل و الناسوو اشتغلَ ِبطَاعِة ربِه 
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  :في معنى الحكمين ) عليه السالم (  له كالم من و  -١٧٧
عمفَأَج أْيرلَيا عذْنِن فَأَخلَيجوا رارتلَى أَِن اخع لَِئكُما أَنْ  ماِهمِجععجي آِن والْقُر دِعن 

 و يبِصراِنِه و قُلُوبهما تبعه فَتاها عنه و تركَا الْحق و هما معهلَا يجاِوزاه و تكُونُ أَلِْسنتهما 
 ا ومهأْير اجِوجاِلاع ا وماهوه روكَانَ الْجقَداس قبس  ِل ودكِْم ِبالْعا ِفي الْحِهملَيا عناؤِتثْن

 ِحني خالَفَا سِبيلَ الْحق ِلأَنفُِسنا سوَء رأِْيِهما و جور حكِْمِهما و الثِّقَةُ ِفي أَيِدينا ِبالْحقالْعمِل 
 فرعا لَا يا ِبميأَت وكِْم ِمنكُوِس الْحعم .  

في الشهادة و التقوى ، و قيل إنه ) عليه السالم (  له خطبةن  مو  -١٧٨
  : خالفته أولخطبها بعد مقتل عثمان في 

   و رسولهاللّه
 ِلسانٌ لَا يعزب عنه عدد يِصفُه شأْنٌ و لَا يغيره زمانٌ و لَا يحِويِه مكَانٌ و لَا يشغلُه لَا

 الصفَا و لَا علَى و لَا سواِفي الريِح ِفي الْهواِء و لَا دِبيب النمِل السماِء نجوِم قَطِْر الْماِء و لَا
 لَمعاِء يلَِة الظَّلْمِفي اللَّي ِقيلُ الذَّراِقطَمسِفمطَر ِفيخ اِق ورالْأَو   
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 معدوٍل ِبِه و لَا مشكُوٍك ِفيِه و لَا مكْفُوٍر ِدينه و لَا غَير و أَشهد أَنْ لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه الْأَحداِق
 يِقينه و ثَقُلَت مواِزينه و خلَصه و  تكِْوينه شهادةَ من صدقَت ِنيته و صفَت ِدخلَتمجحوٍد

 هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشِح ورِلش امتعالْم لَاِئِقِه وخ ِمن ىبتجالَم ولُهسقَاِئِقِه رح صتخالْم و 
 ِبِه الْمجلُووضحةُ ِبِه أَشراطُ الْهدى و  ِرسالَاِتِه و الْمِلكَراِئِمِبعقَاِئِل كَراماِتِه و الْمصطَفَى 

 رغا تينِإنَّ الد اسا النهى أَيمالْع ِبيبلَِغرمؤالْم افَسن نِبم فَسنلَا ت ا وهِإلَي ِلدخالْم ا وا لَهِفيه 
 ِفي غَض ِنعمٍة ِمن عيٍش فَزالَ عنهم ِإلَّا قَطُّانَ قَوم و تغِلب من غَلَب علَيها و ايم اللَِّه ما كَ

 ِحني تنِزلُ ِبِهم النقَم و تزولُ الناس ِل أَنَّ اللَّه لَيس ِبظَلَّاٍم ِللْعِبيِد و لَو أَنَّ اجترحوهاِبذُنوٍب 
 كُلَّ شاِرٍد و أَصلَح علَيِهمِصدٍق ِمن ِنياِتِهم و ولٍَه ِمن قُلُوِبِهم لَرد  ربِهم ِبِإلَىعنهم النعم فَِزعوا 

 ِفيها أَنْ تكُونوا ِفي فَترٍة و قَد كَانت أُمور مضت ِملْتم علَيكُملَهم كُلَّ فَاِسٍد و ِإني لَأَخشى 
 أَمركُم ِإنكُم لَسعداُء و ما علَي ِإلَّا علَيكُم غَير محموِدين و لَِئن رد ميلَةً كُنتم ِفيها ِعنِدي

 و دهالْجلَو لَفا سمع فَا اللَّهع اُء أَنْ أَقُولَ لَقُلْتأَش .  
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و قد سأله ذعلب اليماني فقال هل ) عليه السالم (  له كالم من و  - ١٧٩
أ فأعبد ما ال أرى ، فقال و ) عليه السالم (  فقال المؤمنينرأيت ربك يا أمير 

  :كيف تراه ، فقال 
 الِْإمياِن قَِريب ِمن ِبحقَاِئِق الْقُلُوب  الْعيونُ ِبمشاهدِة الِْعياِن و لَِكن تدِركُهتدِركُه لَا

 ِعيدلَاِبٍس بم راِء غَيياالْأَشهٍة ِمنلَا ِبِهم ِريدٍة مِويلَا ِبر كَلِّمتاِيٍن مبم رغَي اِنعص ٍة لَِطيفاِرحلَا ِبج 
 فوصلَا ي فَاِء كَِبريِبالْخ فوصفَاِءلَا يِصِبالْجقَِّة  بِبالر فوصلَا ي ِحيمِة راسِبالْح فوصلَا ي ري

  . الْوجوه ِلعظَمِتِه و تِجب الْقُلُوب ِمن مخافَِتِه تعنو

  :في ذم العاصين من أصحابه ) عليه السالم (  له خطبة من و  - ١٨٠
دمأَح اللَّهِمن رقَد ٍر وأَم ى ِمنا قَضلَى مِتلَاِئي  علَى ابع ٍل وِفع قَةُ الَِّتي ِإذَا ِبكُما الِْفرهتأَي 

 اجتمع ِإِن لَم تِجب ِإنْ أُمِهلْتم خضتم و ِإنْ حوِربتم خرتم و دعوتأَمرت لَم تِطع و ِإذَا 
لَا أَبا ِلغيِركُم ما تنتِظرونَ ِبنصِركُم و .  نكَصتممشاقٍَّة الناس علَى ِإماٍم طَعنتم و ِإنْ أُِجئْتم ِإلَى

 يوِمي و لَيأِْتيني لَيفَرقَن بيِني و بيِنكُم جاَء علَى حقِّكُم الْموت أَِو الذُّلَّ لَكُم فَواللَِّه لَِئن الِْجهاِد
  و ِبكُم غَير كَِثٍري ِللَِّه أَنتم أَ ما قَاٍل ِلصحبِتكُمو أَنا 
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ِدين أَ و ذُكُمحشةٌ تِميلَا ح و كُمعمجي سفَاةَلَيو الْجعدةَ ياِويعباً أَنَّ مجع  هونِبعتفَي امالطَّغ 
 الِْإسلَاِم و بِقيةُ الناِس ِإلَى الْمعونِة أَو تِريكَةُ غَيِر معونٍة و لَا عطَاٍء و أَنا أَدعوكُم و أَنتم علَى

 ِإلَيكُم ِمن أَمِري ِرضى فَترضونه خرجي الْعطَاِء فَتفَرقُونَ عني و تختِلفُونَ علَي ِإنه لَا ِمنطَاِئفٍَة 
 الِْكتاب و دارستكُم علَيِه و ِإنَّ أَحب ما أَنا لَاٍق ِإلَي الْموت قَد فَتجتِمعونَو لَا سخطٌ 

 أَِومججتم لَو كَانَ الْأَعمى يلْحظُ  و سوغْتكُم ما أَنكَرتمفَاتحتكُم الِْحجاج و عرفْتكُم ما 
  . معاِويةُ و مؤدبهم ابن الناِبغِة قَاِئدهمالناِئم يستيِقظُ و أَقِْرب ِبقَوٍم ِمن الْجهِل ِباللَِّه 

١٨١ -  و ِمن عليه السالم (  كَلَاٍم لَه (أَص لًا ِمنجلَ رسأَر قَد اِبِه وحلَمعي لَه 
 ِبالْخواِرِج و كَانوا علَى خوٍف ِباللِّحاِقِعلْم أَحواِل قَوٍم ِمن جنِد الْكُوفَِة قَد هموا 

 ها) عليه السالم ( ِمنفَلَم وا أَموا فَقَطَنأَ أَِمن لُ قَالَ لَهجِه الرِإلَي ادوا عنبوا جنفَظَع 
  ) :عليه السالم  ( فَقَالَ الرجلُ بلْ ظَعنوا يا أَِمير الْمؤِمِنين فَقَالَ

 السيوف علَى هاماِتِهم صبِت كَما بِعدت ثَمود أَما لَو أُشِرعِت الْأَِسنةُ ِإلَيِهم و لَهم بعداً
 مها كَانَ ِمنلَى موا عِدمن ِإنَّلَقَدالش  ئربتغَداً م وه و مفَلَّهتقَِد اس موطَانَ الْييمهلٍِّمنختم و   
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مهنع ى ودالْه ِمن وِجِهمرِبخ مهبسفَح ِتكَاِسِهمار  و قِن الْحع ِهمدص ى ومالْع لَاِل وِفي الض
اِحِهميِه ِجمِفي الت .  

١٨٢ -  و ِمن ٍة لَهطْبقَالَ ) عليه السالم (  خ كَاِليٍف الْبون نع ِويارنطَبخ 
 ِليع ِمِنينؤالْم ِة أَِميرطْبِذِه الْخٍة ِبالْكُوفَِة) عليه السالم ( ِبهارلَى ِحجع قَاِئم وه و 

 نةُ بدعج ا لَههبصةَنريباِئلُ همح وٍف وص ةٌ ِمنعرِه ِمدلَيع و وِميزخِفِه الْميس 
 هِبينكَأَنَّ ج ِليٍف و لَاِن ِمنعِه نلَيِفي ِرج و ةُِليفِعيٍر فَقَالَ ثَِفنعليه السالم (  ب: (  

   اللّه و استعانتهمدح
دمِللَِّه الْح هدمحِر نالْأَم اِقبوع لِْق والْخ اِئرصِه ملَى الَِّذي ِإلَيِر عين اِنِه وسِظيِم ِإحع 

 ِلِه واِمي فَضون اِنِه وهراِنِهبِتنِإام اًء وكِْرِه أَدِلش اًء وقِِّه قَضكُونُ ِلحداً يماِبِهلَى  حثَو باً وقَرم 
 لَه راٍج ِلفَضِلِه مؤمٍل ِلنفِْعِه واِثٍق ِبدفِْعِه معتِرٍف اسِتعانةَِلحسِن مِزيِدِه موِجباً و نستِعني ِبِه 

ناً و أَناب ِإلَيِه مؤِمناً و خنع لَه  من رجاه موِقِإميانَِبالطَّوِل مذِْعٍن لَه ِبالْعمِل و الْقَوِل و نؤِمن ِبِه 
  . مجتِهداً راِغباً و أَخلَص لَه موحداً و عظَّمه ممجداً و لَاذَ ِبِه مذِْعناً

   الواحداللّه
 كُونَ ِفي لَمفَي هانحبس ولَدي وثاًالِْعزروكُونَ مفَي ِلدي لَم كاً وارشم   
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 أَرانا يتعاوره ِزيادةٌ و لَا نقْصانٌ بلْ ظَهر ِللْعقُوِل ِبما لَم و لَم يتقَدمه وقْت و لَا زمانٌ و هاِلكاً
لَامع ِم ِمنرباِء الْمالْقَض قَِن وتِبِري الْمداِت التاٍت ِبلَا فَِمنطَّدواِت ماومالس لْقلِْقِه خاِهِد خوش 

 و لَا مبِطئَاٍت و لَو لَا متلَكِّئَاٍت ِبلَا سنٍد دعاهن فَأَجبن طَاِئعاٍت مذِْعناٍت غَير قَاِئماٍتعمٍد 
ِإقْر لَه نهِةاروِبيبِبالر نلَهعا جِة لَماِعيِبالطَّو نهانِإذْع ِضعاً وولَا م لَاِئكَِتِه وكَناً ِلمسلَا م ِشِه ورِلع 

 ِبها الْحيرانُ ِفي  يستِدلُّأَعلَاماً الطَّيِب و الْعمِل الصاِلِح ِمن خلِْقِه جعلَ نجومها ِللْكَِلِممصعداً 
 استطَاعت يمنع ضوَء نوِرها ادِلهمام سجِف اللَّيِل الْمظِْلِم و لَا لَممختِلِف ِفجاِج الْأَقْطَاِر 

سبحانَ من لَا  ِمن تلَأْلُِؤ نوِر الْقَمِر فَالسماواِتجلَاِبيب سواِد الْحناِدِس أَنْ ترد ما شاع ِفي 
 و لَا ِفي يفَاِع الْمتطَأِْطئَاِت سواد غَسٍق داٍج و لَا لَيٍل ساٍج ِفي ِبقَاِع الْأَرِضني علَيِهيخفَى 

 الْغماِم و ما بروق ِبِه الرعد ِفي أُفُِق السماِء و ما تلَاشت عنه يتجلْجلُالسفِْع الْمتجاِوراِت و ما 
 الْقَطْرِة الْأَنواِء و انِهطَالُ السماِء و يعلَم مسقَطَ عواِصفتسقُطُ ِمن ورقٍَة تِزيلُها عن مسقَِطها 

لُ الْأُنثَى ِفي  ِمن قُوِتها و ما تحِمالْبعوضةَو مقَرها و مسحب الذَّرِة و مجرها و ما يكِْفي 
  .بطِْنها 
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   إلى الحمدعود
و دمالْح أَو شرع أَو ِسيكُونَ كُرلَ أَنْ ياٌء ِللَِّه الْكَاِئِن قَبمانٌّسج أَو ضأَر أَو  سِإن أَو 

 ِبعيٍن و لَا يحد ينظُر ِبفَهٍم و لَا يشغلُه ساِئلٌ و لَا ينقُصه ناِئلٌ و لَا يقَدرلَا يدرك ِبوهٍم و لَا 
 كَلَّم الَِّذييقَاس ِبالناِس  ِبِعلَاٍج و لَا يدرك ِبالْحواس و لَا يخلَقِبأَيٍن و لَا يوصف ِبالْأَزواِج و لَا 

 و لَا أَدواٍت و لَا نطٍْق و لَا لَهواٍت بلْ ِإنْ جواِرحموسى تكِْليماً و أَراه ِمن آياِتِه عِظيماً ِبلَا 
 تاِدقاًكُنص ِريلَ وِجب فَِصف كبِف رصِلو كَلِّفتا الْمهِميكَاِئيلَ أَينج و  ِبنيقَرلَاِئكَِة الْمالْم ود

 يدرك فَِإنما متولِّهةً عقُولُهم أَنْ يحدوا أَحسن الْخاِلِقني مرجِحننيِفي حجراِت الْقُدِس 
 نم اِت ووالْأَد ئَاِت ويو الْهفَاِت ذَوقَِضيِبالصنِه ِبايدح دلَغَ أَمِإذَا ب  وِإلَّا ه اِء فَلَا ِإلَهاَءلْفَنأَض 
  .ِبنوِرِه كُلَّ ظَلَاٍم و أَظْلَم ِبظُلْمِتِه كُلَّ نوٍر 

   بالتقوىالوصية
أُوِصيكُم ادغَ ِعببأَس و اشيالر كُمسى اللَِّه الَِّذي أَلْبقْواللَِّه ِبت كُملَيأَنَّ ع فَلَو اشعالْم 

 الَِّذي )عليه السالم (  ِلدفِْع الْموِت سِبيلًا لَكَانَ ذَِلك سلَيمانَ بن داود أَود ِإلَى الْبقَاِء سلَّماً أَحداً يِج
 ِة ووبالن عِس مالِْإن و الِْجن لْكم لَه رخِظيِمسلَ عكْمتاس و هتمفَى طُعوتا اسلْفَِة فَلَمالز  هتدم

هتمرهِمن اريِت الدحبأَص ِت وواِل الْماِء ِبِنبالْفَن ِقِسي   
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 و ِإنَّ لَكُم ِفي الْقُروِن الساِلفَِة لَِعبرةً أَين نَآخرو و الْمساِكن معطَّلَةً و وِرثَها قَوم خاِليةً
 أَين أَصحاب مداِئِن الرس الَِّذين قَتلُوا الْفَراِعنِة و أَبناُء الْعماِلقَِة أَين الْفَراِعنةُ و أَبناُء الْعماِلقَةُ

نيِبيالنسرالْم ننأَطْفَئُوا س و  ننا سويأَح و ِلنياِرينبوا الْجمزه وِش ويوا ِبالْجارس الَِّذين نأَي 
 جنتها و أَخذَها ِللِْحكْمِة عسكَروا الْعساِكر و مدنوا الْمداِئن و ِمنها قَد لَِبس وِبالْأُلُوِف 

 الَِّتي يطْلُبها و ضالَّته و الْمعِرفَِة ِبها و التفَرِغ لَها فَِهي ِعند نفِْسِه علَيهاِبجِميِع أَدِبها ِمن الِْإقْباِل 
 وا فَههنأَلُ عسالَِّتي ي هتاجحِربتغم ِبِه وِسيِب ذَنِبع برض و لَامالِْإس برِإذَا اغْت قأَلْص ضالْأَر 

  . أَنِبياِئِه خلَاِئِف بِقيةٌ ِمن بقَايا حجِتِه خِليفَةٌ ِمن ِبِجراِنِه
 وعظَ الْأَنِبياُء ِبها الَِّتيأَيها الناس ِإني قَد بثَثْت لَكُم الْمواِعظَ  :  عليه السالم قال مث

 و تستِقيموالَى من بعدهم و أَدبتكُم ِبسوِطي فَلَم  الْأَوِصياُء ِإأَدِتأُممهم و أَديت ِإلَيكُم ما 
 يرِشدكُم أَ تتوقَّعونَ ِإماماً غَيِري يطَأُ ِبكُم الطَِّريق و أَنتمحدوتكُم ِبالزواِجِر فَلَم تستوِسقُوا ِللَِّه 

   و أَقْبلَ ِمنها ما كَانَ مدِبراًمقِْبلًان الدنيا ما كَانَ السِبيلَ أَلَا ِإنه قَد أَدبر ِم
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و و ارياللَِّه الْأَخ ادالَ ِعبحرالت عموا أَزاعاب ِة لَا  قَِليلًا ِمنالْآِخر قَى ِبكَِثٍري ِمنبا لَا يينىلدفْنا يم 
 مه و مهاؤِدم ِفكَتس ا الَِّذيننانوِإخ رضِبِصفِّني و صصونَ الْغِسيغاًء ييأَح مووا الْيكُونأَلَّا ي 

 أَحلَّهم دار الْأَمِن بعد خوِفِهم أَين ِإخواِني وم أُجورهم  الرنق قَد و اللَِّه لَقُوا اللَّه فَوفَّاهيشربونَ
 واالَِّذينِكبر ناب نأَي و ارمع نأَي قلَى الْحا عوضم و اِن الطَِّريقهيالت ِن ويتادهذُو الش نأَي و 

 ِمن مهاؤظَرن ناِنِهأَيوِإخم ِردأُب ِة وِنيلَى الْموا عاقَدعت الَِّذين ُءوِسِهمِة ِبررِإلَى الْفَج .  
   .الْبكَاَء ضرب ِبيِدِه علَى ِلحيِتِه الشِريفَِة الْكَِرميِة فَأَطَالَ ثُم قَالَ
عليه السالم (  قَالَ ثُم( : لَوت الَِّذين اِنيولَى ِإخِه عآنَ أَوا الْقُروهكَمفَأَح ضوا الْفَرربدت و 

 ةَ ونا السويأَح وهوافَأَقَاماتِثقُوا ِبالْقَاِئِد أَمو وا واباِد فَأَجوا ِللِْجهعةَ دعالِْبد وهعبفَات.   
ى ثُمادِتِه نولَى صاللَِّه :  ِبأَع ادِعب ادالِْجه ادالِْجه ي أَلَا وِإن نذَا فَموِمي هِفي ي ِكرسعم 

   .فَلْيخرجأَراد الرواح ِإلَى اللَِّه 
 سعٍد رِحمه اللَّه ِفي بِن ِفي عشرِة آلَاٍف و ِلقَيِس )عليه السالم ( و عقَد ِللْحسيِن  : نوف قَالَ

 وبِلأَِبي أَي ِة آلَاٍف ورشاعاِريصلْأَن و راٍد أُخدلَى أَعع ِرِهميِلغ ِة آلَاٍف ورشِفي ع وه ِريدي 
 الْملْعونُ ابن ملْجٍم لَعنه اللَّه فَتراجعِت ضربهالرجعةَ ِإلَى ِصفِّني فَما دارِت الْجمعةُ حتى 

اِكرساٍم فَقَالْعا كَأَغْنفَكُن  ا الذِّئَابِطفُهتخا تاِعيهر تدكَاٍن ِمنكُلِّ م .  
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في قدرة اللّه و في فضل القرآن و ) عليه السالم (  له خطبة من  - ١٨٣
   :تعالىفي الوصية بالتقوى الله 

دمٍة ِللَِّه الْحبصنِر مغَي اِلِق ِمنالْخ ٍة ويؤِر رغَي وِف ِمنرعالْم لَقخ ِتِه ورِبقُد لَاِئقالْخ 
 ِتِه وِبِعز اببالْأَر دبعتاسادس و لْقَها خينالد كَنالَِّذي أَس وه وِدِه واَء ِبجظَمثَ الْععِإلَب  ى الِْجن

 ِليحذِّروهم ِمن ضراِئها و ِليضِربوا لَهم أَمثَالَها و وو الِْإنِس رسلَه ِليكِْشفُوا لَهم عن ِغطَاِئها 
موهرصبِلي ٍر ِمنبتعِبم ِهملَيوا عمجهِلي ا وهوبيِف عرصا تقَاِمهأَس ا وهاحصم  ا ولَاِلهح و

 و هواٍن أَحمده ِإلَى كَرامٍة اللَّه ِللْمِطيِعني ِمنهم و الْعصاِة ِمن جنٍة و ناٍر و أَعدحراِمها و ما 
   .ِكتاباً ِلكُلِّ أَجٍل ٍء قَدراً و ِلكُلِّ قَدٍر أَجلًا و  جعلَ ِلكُلِّ شيونفِْسِه كَما استحمد ِإلَى خلِْقِه 

   القرآنفضل
 و ِميثَاقَهم زاِجر و صاِمت ناِطق حجةُ اللَِّه علَى خلِْقِه أَخذَ علَيِه آِمر فَالْقُرآنُ  :منها

 و قَد فَرغَ ِإلَى )هللا عليه وآله صلى ا(  ِدينه و قَبض نِبيه ِبِهارتهن علَيِهم أَنفُسهم أَتم نوره و أَكْملَ 
   ِمن نفِْسِه فَِإنهعظَّم ِمن أَحكَاِم الْهدى ِبِه فَعظِّموا ِمنه سبحانه ما الْخلِْق
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ِفلَمخي  لَم ِديِنِه و ئاً ِمنيش كُمنع كرتاِدياً يلَماً بع لَ لَهعج ِإلَّا و هكَِره أَو هِضيئاً ريش ةً وآي 
نه  واِحد و سخطُه ِفيما بِقي واِحد و اعلَموا أَبِقيمحكَمةً تزجر عنه أَو تدعو ِإلَيِه فَِرضاه ِفيما 

 ىلَنضرييِبش كُمنع   لَن و لَكُمكَانَ قَب نلَى مع ِخطَهطٍَء سخسييِبش كُملَيع   نِمم هِضيٍء ر
ِلكُم قَد  ِمن قَبالرجالُ ِفي أَثٍَر بيٍن و تتكَلَّمونَ ِبرجِع قَوٍل قَد قَالَه تِسريونَكَانَ قَبلَكُم و ِإنما 

 ثَّكُمح و اكُمينةَ دئُونم لَىكَفَاكُمع الذِّكْر ِتكُمأَلِْسن ِمن ضرافْت كِْر والش .  

   بالتقوىالوصية
و اكُمصأَو ِمن هتاجح و اهى ِرضهتنا ملَهعج ى وقْولِْقِه ِبالتخ متالَِّذي أَن قُوا اللَّهفَات 

 اِصيكُمون ِنِه ويِدِهِبعِإنْ ِبي و هِلمع متررِتِه ِإنْ أَسضِفي قَب كُمقَلُّبت و متلَنأَع كَّلَ ِبذَِلكو قَد هبكَت 
 مخرجاً ِمن لَه يجعلْ  لَا يثِْبتونَ باِطلًا و اعلَموا أَنه من يتِق اللَّهوحفَظَةً ِكراماً لَا يسِقطُونَ حقّاً 

 نفْسه و ينِزلْه منِزلَ الْكَرامِة ِعنده ِفي داٍر اشتهتالِْفتِن و نوراً ِمن الظُّلَِم و يخلِّده ِفيما 
و رفَقَاؤها رسلُه فَباِدروا الْمعاد  ملَاِئكَته ِلنفِْسِه ِظلُّها عرشه و نورها بهجته و زوارها اصطَنعها

 الْأَجلُ و يسد عنهم باب يرهقَهم فَِإنَّ الناس يوِشك أَنْ ينقَِطع ِبِهم الْأَملُ و الْآجالَو ساِبقُوا 
 ِة فَقَدبوالتمتحبةَ أَصعجِه الرأَلَ ِإلَيا سِفي ِمثِْل م  لَكُمكَانَ قَب نمو فٍَر ِمنلَى سِبيٍل عو سنب متأَن 

  داٍر
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تسا لَيهِمن متأُوِذن قَد و اِركُماِل ِبدِتحِفيِباِلار متأُِمر و  سلَي هوا أَنلَماع اِد وا ِبالزذَاهالِْجلِْد ِله 
 كُمفُوسوا نمحاِر فَارلَى النع ربِقيِق صالركُمفَِإن متأَيا أَ فَريناِئِب الدصا ِفي موهمتبرج قَد عزج 

دِة تثْرالْع و هِصيبكَِة توالش ِمن ِدكُمأَح اِءِميِه وضمالر ِن ِمنقَيطَاب نيِإذَا كَانَ ب ففَكَي ِرقُهحت 
 الناِر حطَم بعضها بعضاً علَى حجٍر و قَِرين شيطَاٍن أَ عِلمتم أَنَّ ماِلكاً ِإذَا غَِضب ضِجيعناٍر 

 الَِّذي قَد لَهزه الْقَِتري الْكَِبرياِبها جزعاً ِمن زجرِتِه أَيها الْيفَن  بين أَبوتوثَّبت و ِإذَا زجرها ِهِلغضِب
 تمحِإذَا الْت تأَن فكَياقى أَطْوتح اِمعوِت الْجِشبن اِق وناِر ِبِعظَاِم الْأَعالن أَكَلَت وملُح 
رشعم اللَّه اِعِد فَاللَّهوالس متأَن اِد وونَ الِْعباِلملَ سِة قَبحِفي الْفُس قِْم ولَ السِة قَبحِفي الص 

 عيونكُم و أَضِمروا بطُونكُم أَسِهروا ِفي فَكَاِك ِرقَاِبكُم ِمن قَبِل أَنْ تغلَق رهاِئنها فَاسعواالضيِق 
كُمامِملُوا أَقْدعتاس و لَى وا عوا ِبهودفَج اِدكُمسأَج ذُوا ِمنخ و الَكُموِفقُوا أَمأَن فُِسكُملَا أَن و 

 هانحبس قَالَ اللَّه ا فَقَدهنا علُوا ِبهخبقَالَ ِإنْت و كُمأَقْدام تثَبي و كُمرصني وا اللَّهرصنالَى تعت 
   أَجر كَِرمي فَلَم يستنِصركُملَهيقِْرض اللَّه قَرضاً حسناً فَيضاِعفَه لَه و من ذَا الَِّذي 
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قُلٍّ ِمن ِمن كُمقِْرضتسي لَم ذُلٍّ و صنتاسكُمر ِزيزالْع وه ِض والْأَر اِت واومالس ودنج لَه و 
ِكيمالْح ِض والْأَر اِت واومالس اِئنزخ لَه و كُمضقْرتاس و وأَنْ ه ادا أَرمِإن و ِميدالْح ِنيالْغ 

 كُمأَي كُملُوبينسأَحوا ِبأَعاِدرلًا فَبماِن اللَِّه  عِجري عوا مكُونت اِلكُمِفيم و لَهسر ِبِهم افَقاِرِه رد 
 مأَكْر و هلَاِئكَتم مهارأَزمهاعمأَنْ أَس مهادسانَ أَجص داً واٍر أَبن ِسيسح عمسلْقَى أَنْ توباً تلُغ 

 ذُو الْفَضِل الْعِظيِم أَقُولُ ما تسمعونَ و اللَّه اللَّه من يشاُء و و نصباً ذِلك فَضلُ اللَِّه يؤِتيِه
   .الْوِكيلُ علَى نفِْسي و أَنفُِسكُم و هو حسبنا و ِنعم الْمستعانُ

قاله للبرج بن مسهر الطائي و قد قال ) عليه السالم (  له كالم من و  -١٨٤
  : و كان من الخوارج ،" حكم إال للّهال"له بحيث يسمعه 

كُتاس كحِفيِه قَب تفَكُن قالْح رظَه اللَِّه لَقَدفَو ما أَثْري ِئيلًا اللَّهاً ضِفيخ كصخش 
 تمجاِطلُ نالْب رعى ِإذَا نتح كتوصومجاِعِز نِن الْمقَر .  
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يحمد اللّه فيها و يثني على رسوله و ) عليه السالم (  له خطبة من و  - ١٨٥
  :يصف خلقا من الحيوان 

   اللّه تعالىحمد
دمِللَِّه الْحِويِه الْمحلَا ت و اِهدوالش ِركُهدالَِّذي لَا ت  و اِهدلَاش هبجحلَا ت و اِظروالن اهرت 

 علَى أَنْ لَا ِباشِتباِهِهم ِبحدوِث خلِْقِه و ِبحدوِث خلِْقِه علَى وجوِدِه و ِقدِمِهالسواِتر الدالِّ علَى 
 اِدِه وِفي ِميع قدالَِّذي ص لَه هبشفَعتارظُلِْم ِعب نلَ  عدع لِْقِه وِط ِفي خِبالِْقس قَام اِدِه وِهملَيع 

 ِبما وسمها ِبِه ِمن الْعجِز علَى قُدرِتِه و ِبما وِفي حكِْمِه مستشِهد ِبحدوِث الْأَشياِء علَى أَزِليِتِه 
 و قَاِئم لَا ِبعمٍد تتلَقَّاه الْأَذْهانُ ِبأَمٍدلَا ِبعدٍد و داِئم لَا  ِمن الْفَناِء علَى دواِمِه واِحد ِإلَيِهاضطَرها 

 ٍة وراعشلَا ِبمدهشلْ تب امهِحطْ ِبِه الْأَوت ٍة لَمراضحاِئي لَا ِبمرالْم لَّى لَهجت عنتا امِبه ا وا ِبهلَه 
هاكَما حهِإلَي ا وهِمن سلَا ِبِذيا لَي ِسيماً وجت هترفَكَب اتايهِبِه الن تدتٍر امِعظٍَم ِبِذي ِكب 

 رلْ كَبِسيداً بجت هتظَّمفَع اتايِبِه الْغ تاهنأْناًتلْطَاناً شس ظُمع و .  

   األعظمالرسول
و دهأَشولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م  هأَِمين و ِفيالص ِضيصلى اهللا عليه وآله (  الر(  

http://www.islam4u.com


  )٢٧٠(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

لَهسأَر وِر الْفَلَِج وظُه ِج وجوِب الْحجاِح ِبواِإيضسلَّغَ الرِج فَبهنلَى  الْملَ عمح ا واِدعاً ِبهلَةَ ص
 و جعلَ أَمراس الِْإسلَاِم مِتينةً و عرى الضياِء دالا علَيها و أَقَام أَعلَام اِلاهِتداِء و منار الْمحجِة
   .وِثيقَةًالِْإمياِن 

   في صفة خلق أصناف من الحيوانمنها
و لَووا ِفي عوا ِإلَى  فَكَّرعجِة لَرمعِسيِم النج ِة ورالطَِّريِقِظيِم الْقُد ذَابافُوا عخ و 

 ِليلَةٌ وع لَِكِن الْقُلُوب ِريِق والْحاِئرصالْب فكَي لَقا خِغِري مونَ ِإلَى صظُرنولَةٌ أَ لَا يخدم كَمأَح 
 سوى لَه الْعظْم و الْبشر انظُروا ِإلَى النملَِة ِفي ولَق لَه السمع و الْبصر خلْقَه و أَتقَن ترِكيبه و فَ

 ِبمستدرِك الِْفكَِر كَيف دبت علَى لَا و لَطَافَِة هيئَِتها لَا تكَاد تنالُ ِبلَحِظ الْبصِر و جثَِّتهاِصغِر 
بص ا وِضهلَى أَرع اتِقها ِرزهقَرتسا ِفي مهِعدت ا وِرهحةَ ِإلَى جبقُلُ الْحنت عمجا تهرِفي ح 

 يحِرمها مرزوقَةٌ ِبِوفِْقها لَا يغِفلُها الْمنانُ و لَا ِبِرزِقهاِلبرِدها و ِفي ِورِدها ِلصدِرها مكْفُولٌ 
 لَو فَكَّرت ِفي مجاِري أَكِْلها ِفي علِْوها و و و لَو ِفي الصفَا الْياِبِس و الْحجِر الْجاِمِس الديانُ

 لَقَضيت ِمن أُذُِنها ِمن شراِسيِف بطِْنها و ما ِفي الرأِْس ِمن عيِنها و الْجوِفسفِْلها و ما ِفي 
باً وجا علِْقهباً خعا تِفهصو ِمن الَى لَِقيتعا فَتاِئِمهعلَى دا عاهنب ا واِئِمهلَى قَوا عهالَِّذي أَقَام 

لَما فَاِطرِتهِفي ِفطْر كْهرشي   
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و تبرض لَو و ا قَاِدرلِْقهلَى خع هِعني لَالَةُ ِإلَّا ِفي لَمالد كلَّتا داِتِه ملُغَ غَايبِلت ذَاِهِب ِفكِْركم 
ي و ما ٍء و غَاِمِض اخِتلَاِف كُلِّ ح  شيكُلِّ أَنَّ فَاِطر النملَِة هو فَاِطر النخلَِة ِلدِقيِق تفِْصيِل علَى

 اللَِّطيف ِليلُ والْجِفي و ِعيفالض و الْقَِوي و ِفيفالْخ لِْقِه الثَِّقيلُ واٌء ِإلَّا خوس.   

   السماء و الكونخلقة
و ِإلَى كَذَِلك ظُراُء فَانالْم و احيالر اُء ووالْه اُء ومِس السماالشبالن ِر والْقَم و  ِت و

 ِر وجالْح اِء والْم ِر وجِتلَاِفالشاخ اِر وِذِه الِْبحِر هفَجت اِر وهالن ِل وذَا اللَّيِة هِذِه كَثْره 
نكَر  و الْأَلْسِن الْمختِلفَاِت فَالْويلُ ِلمن أَاللُّغاِتالِْجباِل و طُوِل هِذِه الِْقلَاِل و تفَرِق هِذِه 

رقَدالْم ما لَهاِت مبكَالن مهوا أَنمعز ربدالْم دحج و اِرعز لَم و اِنعص ِرِهموِتلَاِف صلَا ِلاخ و 
ٍن أَو ِجنايةٌ ِمن  باغَيِر ادعوا و لَا تحِقيٍق ِلما أَوعوا و هلْ يكُونُ ِبناٌء ِمن ِفيمايلْجئُوا ِإلَى حجٍة 

  .غَيِر جاٍن 

   الجرادةخلقة
ِن ِإنْ وياورمِن حينيا علَه لَقِة ِإذْ خادرِفي الْج قُلْت ِشئْت ِن ويقَتدا حلَه جرأَس 

 ِفيالْخ عما السلَ لَهعج ِن وياورقَموعج و ِويالس ا الْفَملَه حفَت  و الْقَِوي ا الِْحسِنلَ لَهيابن 
   ِفي زرِعِهم و لَا يستِطيعونَ ذَبهاالزراعِبِهما تقِْرض و ِمنجلَيِن ِبِهما تقِْبض يرهبها 
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ثَ ورالْح ِردى تتح ِعِهمموا ِبجلَبأَج لَا ِفي لَو ا كُلُّهلْقُهخ ا واِتهوهش هِمن قِْضيت ا واِتهوزن 
 و كَرهاً و  ِفي السماواِت و الْأَرِض طَوعاًمن ِإصبعاً مستِدقَّةً فَتبارك اللَّه الَِّذي يسجد لَه يكَونُ

 رهبةً و خوفاً فَالطَّير الِْقياد وجهاً و يلِْقي ِإلَيِه ِبالطَّاعِة ِسلْماً و ضعفاً و يعِطي لَه ويعفِّر لَه خداً 
 و قَدر الْيبِس الندى و  الريِش ِمنها و النفَِس و أَرسى قَواِئمها علَىعددمسخرةٌ ِلأَمِرِه أَحصى 

 و ابذَا غُرا فَههاسنى أَجصأَح ا وهاتذَاأَقْوا كُلَّ طَاِئٍر هعد امعذَا نه و اممذَا حه و قَابع 
د ِقسمها فَبلَّ الْأَرض بعد  و عدِديمها كَفَلَ لَه ِبِرزِقِه و أَنشأَ السحاب الثِّقَالَ فَأَهطَلَ وِباسِمِه 

 جرأَخ ا وفُوِفهاجهتبا نوِبهدج دعب .  

في التوحيد و تجمع هذه الخطبة من ) عليه السالم (  له خطبة من و  - ١٨٦
   :خطبةأصول العلم ما ال تجمعه 

 عنى من شبهه و لَا صمده من ِإياهه و لَا  من كَيفَه و لَا حِقيقَته أَصاب من مثَّلَوحده ما
 ِه وِإلَي ارأَشهمهوت اهكُلُّ قَاِئٍم ِفي ِسو و وعنصفِْسِه موٍف ِبنرعلُولٌ كُلُّ معفَاِعلٌ لَا م 

  ٍة لَا تصحبه الْأَوقَات و لَا لَا ِباسِتفَادغَِنيِباضِطراِب آلٍَة مقَدر لَا ِبجوِل ِفكْرٍة 
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هِفدرت و هنكَو قَاتالْأَو قبس اتوالْأَد مدِعِريِهالْعشِبت لُهاَء أَزِتداِلاب و هودجو  ِرفع اِعرشأَنْ الْم 
 لَه و ِبمقَارنِتِه بين الْأَشياِء عِرف أَنْ لَا قَِرين ِضدلَا مشعر لَه و ِبمضادِتِه بين الْأُموِر عِرف أَنْ لَا 

 لَهادض ودمالْج ِة ومهِبالْب وحضالْو ِة وِبالظُّلْم ورلَ النِلِبالْب نيب لِّفؤِد مرِبالص وررالْح و 
 متداِنياِتها لَا يشملُ ِبحد و لَا بين بين متباِيناِتها مقَرب بين متباِعداِتها مفَرق مقَاِرنٌمتعاِدياِتها 

 و دِبع بسحايمِإنهفُسأَن اتوالْأَد دحِإلَى  ت الْآلَات ِشريت اا وظَاِئِرهن ةَ ومذُ الِْقدنا مهتعنم 
 ةَ وِليالْأَز ا قَدهتماحهتبنج قُوِل وا ِللْعهاِنعلَّى صجا تكِْملَةَ ِبهلَا التا لَووِن ِبهيظَِر الْعن نع عنتام 

 أَبداه هو و كَيف يجِري علَيِه ما هو أَجراه و يعود ِفيِه ما الْحركَةُونُ و و لَا يجِري علَيِه السكُ
 تتفَاوِإذاً لَت ثَهدأَح وا هثُ ِفيِه مدحي وهذَات و اهنعِل مالْأَز ِمن عنتلَام و ههأَ كُنزجلَت لَكَانَ و لَه 

 النقْصانُ و ِإذاً لَقَامت آيةُ الْمصنوِع ِفيِه و لَِزمهذْ وِجد لَه أَمام و لَالْتمس التمام ِإذْ وراٌء ِإ
ر ِفي  اِلامِتناِع ِمن أَنْ يؤثِّر ِفيِه ما يؤثِِّبسلْطَاِن دِليلًا بعد أَنْ كَانَ مدلُولًا علَيِه و خرج لَتحولَ
 فَيكُونَ مولُوداً و لَم يولَد فَيِصري يِلد لَا يحولُ و لَا يزولُ و لَا يجوز علَيِه الْأُفُولُ لَم الَِّذيغَيِرِه 

   الْأَبناِءاتخاِذمحدوداً جلَّ عِن 
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و الُهناِء لَا تسِة النسلَامم نع رطَه امهلَا الْأَو و هروصفَت الِْفطَن همهوتلَا ت و هرقَدفَت ِركُهدت 
 و هسمِدي فَتالْأَي هلِْمسلَا ت و هِحسفَت اسولَاالْحغتِليِه  يبلَا ت اِل وولُ ِفي الْأَحدبتلَا ي اٍل وِبح ري

ٍء ِمن الْأَجزاِء و لَا ِبالْجواِرِح و   ِبشييوصف و الْأَيام و لَا يغيره الضياُء و الظَّلَام و لَا اللَّياِلي
 اِء وضلَاالْأَع اِض ورالْأَع ٍض ِمنرلَا  ِبع اِض وعالْأَب ِة وِرييقَالُلَا ِبالْغلَا ي ةٌ وايلَا ِنه و دح لَه 

 فَيِميلَه أَو يعدلَه لَيس يحِملُه الْأَشياَء تحِويِه فَتِقلَّه أَو تهِويه أَو أَنَّ شيئاً أَنَّانِقطَاع و لَا غَايةٌ و لَا 
يِفي الْأَش اِلٍج ولَا لَااِء ِبو عمسي اٍت وولَه اٍن ولَا ِبِلس ِبرخاِرٍج يا ِبخهنوٍق عراٍت ِبخوأَد و 

 يِريد و لَا يضِمر يِحب و يرضى ِمن غَيِر ِرقٍَّة و ويقُولُ و لَا يلِْفظُ و يحفَظُ و لَا يتحفَّظُ 
 ِغضبيوضغي  كُن هنكَو ادأَر نقُولُ ِلمقٍَّة يشِر مغَي ِمن كُونُباٍء فَيلَا ِبِند و عقْرٍت يولَا ِبص 

 ها كَلَاممِإن و عمسيهانحبس ِل ذَِلكقَب ِمن كُني لَم ثَّلَهم و أَهشأَن هلٌ ِمنكَانَ قَِدمياً كَاِئناً ِفع لَو و 
 بينها يكُونُ أَنْ لَم يكُن فَتجِري علَيِه الصفَات الْمحدثَات و لَا بعدكَانَ ِإلَهاً ثَاِنياً لَا يقَالُ كَانَ لَ

 ِويتسلٌ فَيا فَضهلَيع لَا لَه لٌ وفَص هنيب واِنعالصو عدتبكَافَأَ الْمتي و وعنصالْم و  لَقخ ِديعالْب 
لَاِئقلَى الْخع ِعنتسي لَم ِرِه وغَي لَا ِمنِر ِمثَاٍل خلَى غَيا علِْقهخ ضأَ الْأَرشأَن لِْقِه وخ ٍد ِمنِبأَح 

 ا ِمنكَهسِرفَأَمِر غَييا ِبغهأَقَام اٍر وِر قَرلَى غَيا عاهسأَر اٍل وِتغاش اِئمقَو  
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و ا ِمنهنصح و اِئمعِر ديا ِبغهفَعِد راِج الْأَوِفراِلان افُِت وهالت ا ِمنهعنم اِج وِوجاِلاع ى وسأَر 
ض ا وهادتأَو دخ ا وهونيع فَاضتاس ا وهاددأَس بارهتِديا أَوم فعلَا ض و اهنا بم ِهني فَلَم 

 وه اهقَوا الظَّاِهرلَه اِطنالْب وه ِتِه وظَمع لْطَاِنِه وا ِبسهلَيلَى كُلِّ ِبِعلِْمِه عاِلي عالْع ِرفَِتِه وعم و 
يلَاِلِه ٍء شا ِبجهِمن ويش هِجزعِتِه لَا يِه   ِعزلَيع ِنعتملَا ي و ها طَلَبهٌء ِمنهِلبغفَي ِريعالس هفُوتلَا ي و 

 اجتحلَا ي و ِبقَهسا فَيهِإلَىِمن ذَلَّت و اُء لَهيِت الْأَشعضخ قَهزراٍل فَيِك ِذي متسةًمِتِه لَا ينظَمِلع 
 و لَا نِظري فَيكَاِفئَهَء لَه   فَتمتِنع ِمن نفِْعِه و ضرِه و لَا كُفغَيِرِهتستِطيع الْهرب ِمن سلْطَاِنِه ِإلَى 
 دعا بفِْني لَهالْم وه هاِويسفَي الَهوِدهجفْوا كَمهودجوم ِصريى يتاُء  حفَن سلَي ا واقُوِدهينالد 

 كَيف و لَِو اجتمع جِميع حيواِنها ِمن طَيِرها وبعد ابِتداِعها ِبأَعجب ِمن ِإنشاِئها و اخِتراِعها 
 و متبلِّدِة أُمِمها و أَجناِسها  ما كَانَ ِمن مراِحها و ساِئِمها و أَصناِف أَسناِخها ووو بهاِئِمها 

 ِإجياِدها و ِإلَى ما قَدرت علَى ِإحداِثها و لَا عرفَت كَيف السِبيلُ بعوضٍةأَكْياِسها علَى ِإحداِث 
 و تاهت و ا ِفي ِعلِْم ذَِلكقُولُهع تريحلَتتزجعاهنت ا واهةً  قُوِسرياِسئَةً حخ تعجر و ت

   عن ِإفْناِئهاِبالضعِف مقْهورةٌ مِقرةً ِبالْعجِز عن ِإنشاِئها مذِْعنةً ِبأَنهاعاِرفَةً 
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اِء  ِإوفَن دعب ودعي هانحبس انَّ اللَّهينالديلَا ش هدحا   واِئهِتدلَ ابا كَانَ قَبكَم هعَء مكُونُ كَذَِلكي 
 لَا ِحٍني و كَاٍن ولَا م قٍْت وا ِبلَا واِئهفَن دعقَالَابالْأَو الُ والْآج ذَِلك دِعن تِدماٍن عمز  و ت

 ِإلَيِه مِصري جِميِع الْأُموِر ِبلَا الَِّذيَء ِإلَّا اللَّه الْواِحد الْقَهار   و الساعات فَلَا شيالسنونَزالَِت 
اِلامِتناِع لَدام  علَى قَدرت خلِْقها و ِبغيِر امِتناٍع ِمنها كَانَ فَناؤها و لَو ابِتداُءقُدرٍة ِمنها كَانَ 

 عنص هكَاَءدتي ا لَمهقَاؤبيٍء ش و لَقَها خم لْقا خهِمن هدؤي لَم و هعنا ِإذْ صهِمن أَهرا بهنكَوي لَم و 
 ٍف ِمنولَا ِلخ لْطَاٍن وِديِد سشاٍلِلتوِة ِبزانِتعلَا ِلِلاس اٍن وقْصن لَا  و كَاِثٍر وم لَى ِندا عه

 و لَا ِلمكَاثَرِة شِريٍك ِفي ِشرِكِه و لَا ملِْكِه ِبها ِمن ِضد مثَاِوٍر و لَا ِلِلازِدياِد ِبها ِفي ِلِلاحِتراِز
 تٍة كَانشحِلوهِمنعا بفِْنيهي وه ا ثُمهِإلَي أِْنستسأَنْ ي ادفَأَر  ادكِْويِنهِه ِفي تلَيلَ عخأٍَم دلَا ِلس 

 ا وِبِريهدت ا وِريِفهصلَاتيلَا ِلِثقَِل ش ِه واِصلٍَة ِإلَيٍة واحِه لَا   ِلرلَيا عهٍء ِمنِملُّها يقَاِئهطُولُ ب 
 هلَِكن ا واِئهِة ِإفْنعرِإلَى س هوعدفَيهانحبسبا  دهقَنأَت ِرِه وا ِبأَمكَهسأَم ا ِبلُطِْفِه وهِتِهررِبقُد ثُم 

 هٍة ِمناجِر حغَي اِء ِمنالْفَن دعا بهِعيدايهِإلَييٍة ِبشانِتعلَا اس اٍف   وِصرلَا ِلان ا وهلَيا عهٍء ِمنِمن 
   حاِلِإلَى و لَا ِمن حاِل جهٍل و عمى حاِل وحشٍة ِإلَى حاِل اسِتئْناٍس
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  .ى ِعز و قُدرٍة  و كَثْرٍة و لَا ِمن ذُلٍّ و ضعٍة ِإلَِغنى و الِْتماٍس و لَا ِمن فَقٍْر و حاجٍة ِإلَى ِعلٍْم

  :و هي في ذكر المالحم ) عليه السالم (  له خطبة من و  -١٨٧
 الْأَرِض مجهولَةٌ أَلَا ِفي و أُمي هم ِمن ِعدٍة أَسماؤهم ِفي السماِء معروفَةٌ و ِبأَِبي أَلَا

 تكُونُِقطَاِع وصِلكُم و اسِتعماِل ِصغاِركُم ذَاك حيثُ  و انأُموِركُمفَتوقَّعوا ما يكُونُ ِمن ِإدباِر 
 ِم ِمنهرالد نَ ِمنوِمِن أَهؤلَى الْمِف عيةُ السبرراً ِحلِِّهضأَج ظَمطَى أَععكُونُ الْمثُ ييح ذَاك 

 ِطي ذَاكعالْم ثُِمنيحاٍب برِر شغَي ونَ ِمنكَرست  ِعيِم والن ِة ومعالن ِلفُونَلْ ِمنحِر تغَي ِمن 
 اٍج ذَاكرِر ِإحغَي ونَ ِمنكِْذبت اٍر وِطرا ِإذَااضِعِري مالْب غَاِرب بالْقَت ضعا يلَاُء كَمالْب كُمضع 

 هِذِه الْأَِزمةَ الَِّتي تحِملُ ظُهورها الْأَثْقَالَ أَلْقُوااس  هذَا الْعناَء و أَبعد هذَا الرجاَء أَيها النأَطْولَ
 ِمنِديكُمأَي وا ِغبذُمفَت لْطَاِنكُملَى سوا ععدصلَا ت و اِلكُمِفع ِمن ملْتقْبتا اسوا مِحمقْتلَا ت و 

 لَعمِري يهِلك ِفي لَهِبها فَقَدها و خلُّوا قَصد السِبيِل لَها  و أَِميطُوا عن سنِنالِْفتنِةفَوِر ناِر 
 را غَيِفيه لَمسي و ِمنؤِلِمالْمسالْم  
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 عواُء ِبِه من ولَجها فَاسمعوا أَيها الناس و   يستِضيالظُّلْمِةم كَمثَِل السراِج ِفي  مثَِلي بينكُِإنما
  .و أَحِضروا آذَانَ قُلُوِبكُم تفْهموا 

  :في الوصية بأمور ) عليه السالم (  له خطبة من و  -١٨٨
  التقوى

ا أُوِصيكُمهى اأَيقْوِبت اسلَى آلَاِئِه  النِدِه عمِة حكَثْر للَِّه وكُملَاِئِه ِإلَيب و كُملَياِئِه عمعن و 
 كُمصخ فَكَم كُميٍةلَدمِبِنع و كُمرتفَس لَه متروٍة أَعمحِبر كَكُماردت و متضرعِذِه تِلأَخ 

لَكُمهفَأَم.  

  الموت
و ِبأُوِصيكُم  فكَي و هنفْلَِة عِإقْلَاِل الْغ ِت ووِذكِْر الْمكُمغَفْلَت و ِفلُكُمغي سا لَيمع 

 سلَي نِفيم كُمعطَمِهلُكُممِملُوا ِإلَى يح موهمتنايى عتواِعظاً ِبمفَكَفَى و وِرِهمقُب و اِكبنير رغَي 
را غَيِزلُوا ِفيهأُن اِزِلنين مهفَكَأَن ةَ لَمكَأَنَّ الْآِخر اراً وما عينوا ِللدكُوني لْ لَمزوا تشحاراً أَود ملَه 

  لَا يوِحشونَ و اشتغلُوا ِبما فَارقُوا و أَضاعوا ما ِإلَيِه انتقَلُوا كَانوا أَوطَنوا ما وما كَانوا يوِطنونَ 
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نٍن عسلَا ِفي ح ِتقَالًا وونَ انِطيعتسونَ قَِبيٍح يِطيعتسِثقُوا يو و مهترا فَغينوا ِبالداداً أَِنسِديا ازِبه 
 مهتعرفَص.  

   النفادسرعة
 رِغبتم ِفيها و دِعيتم الَِّتي اللَّه ِإلَى مناِزِلكُم الَِّتي أُِمرتم أَنْ تعمروها و رِحمكُم فَساِبقُوا

 ِمن الْيوِم غَداً فَِإنَّ  ِبالصبِر علَى طَاعِتِه و الْمجانبِة ِلمعِصيِتِهعلَيكُمِإلَيها و استِتموا ِنعم اللَِّه 
 عرأَس ِم وواِت ِفي الْياعالس عرا أَسم قَِريبامالْأَي ِة ونِفي الس ورهالش عرأَس ِر وهِفي الش 

 عرأَسِننيِر السمِفي الْع .  

  :في اإليمان و وجوب الهجرة ) عليه السالم (  له كالم من و  - ١٨٩
   اإليمانامأقس

اِن فَِمنا الِْإميم هِمن اً ِفي الْقُلُوِب وِقرتسكُونُ ثَاِبتاً ما يكُونُ مي الْقُلُوِب و نيب اِريوع 
 ذَِلك دفَِعن كَانت لَكُم براَءةٌ ِمن أَحٍد فَِقفُوه حتى يحضره الْموت فَِإذَاالصدوِر ِإلَى أَجٍل معلُوٍم 

  .يقَع حد الْبراَءِة 

   الهجرةوجوب
ةُ ورِل الِْهجا كَانَ ِللَِّه ِفي أَهِل ما الْأَوهدلَى حةٌ عِض قَاِئمالْأَر  
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 الْأَرِض اسم الِْهجرِة علَى أَحٍد ِإلَّا ِبمعِرفَِة الْحجِة ِفي يقَعستِسر الِْإمِة و معِلِنها لَا  ِمن محاجةٌ
 قَعلَا ي و اِجرهم وا فَهِبه أَقَر ا وفَهرع نفَمماسهتِمعةُ فَسجالْح هتلَغب نلَى ماِف ععِتضا  اِلاس

 هأُذُنو ها قَلْباهعو .  

   اإليمانصوبة
 قَلْبه ِللِْإمياِن و لَا يِعي اللَّه صعب مستصعب لَا يحِملُه ِإلَّا عبد مؤِمن امتحن أَمرنا ِإنَّ

  . أَحلَام رِزينةٌ وحِديثَنا ِإلَّا صدور أَِمينةٌ 

   الوصيعلم
 ِمني ِبطُرِق الْأَرِض قَبلَ أَنْ أَعلَم سلُوِني قَبلَ أَنْ تفِْقدوِني فَلَأَنا ِبطُرِق السماِء ناسال أَيها

  . ِفي ِخطَاِمها و تذْهب ِبأَحلَاِم قَوِمها تطَأُتشغر ِبِرجِلها ِفتنةٌ 

ني على نبيه و يعظ يحمد اللّه و يث) عليه السالم (  له خطبة من و  -١٩٠
  :بالتقوى 

   اللّهحمد
هدمكْراً أَحش ِزيزقُوِقِه عظَاِئِف حلَى وع هِعينتأَس اِمِه وعِد ِلِإننِد الْججالْم ِظيمع .  
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   على النبيثناءال
و دهأَش ِتِه وا ِإلَى طَاععد ولُهسر و هدبداً عمحأَنَّ م رِديِنِه لَا قَاه ناداً عِجه اَءهدأَع 

 اعِتماج ذَِلك نثِْنيِه علَىيوِرِه عِلِإطْفَاِء ن اسالِْتم كِْذيِبِه وت .  

   بالتقوىالعظة
 ِذروته و باِدروا الْموت و مِنيعاً اللَِّه فَِإنَّ لَها حبلًا وِثيقاً عروته و معِقلًا قْوىِبت فَاعتِصموا

 وا لَهدهام اِتِه ورلَغَمةَ قَبايوِلِه فَِإنَّ الْغزلَ نقَب وا لَهأَِعد لُوِلِه وةُ حاماِعظاً الِْقيو كَفَى ِبذَِلك و 
 نراً ِلمبتعم قَلَ وع نِهلَِلمج اِس ومِضيِق الْأَر ونَ ِمنلَمعا تِة مايلُوِغ الْغلَ بقَب ِة ولَاِس ِشدالِْإب 

 ِع واِت الْفَزعور طَّلَِع وِل الْموه ِتلَاِفوِداخِة اللَّحظُلْم اِع ومِتكَاِك الْأَساس لَاِع والْأَض  و 
 اللَِّه فَِإنَّ الدنيا ماِضيةٌ ِبكُم علَى سنٍن ِعباد الْوعِد و غَم الضِريِح و ردِم الصِفيِح فَاللَّه اللَّه ِخيفَِة

 و متأَن ةُواعالس أَِزفَت ا واِطهرِبأَش اَءتج ا قَدهكَأَن ٍن وا ِفي قَراِطهِبأَفْر لَى  وع ِبكُم قَفَتو
 ا قَدهكَأَن ا واِطهِصرفَترا أَشينِت الدمرصان ا وِبكَلَاِكِله تاخأَن ا ولَاِزِلها ِبزِلهِبأَه و 

 ى أَوضٍم موكَي تا فَكَانِنهِحض ِمن مهتجرٍرأَخهشارص ى وقَضان   
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 الْمقَاِم و أُموٍر مشتِبهٍة ِعظَاٍم و ناٍر شِديٍد كَلَبها ضنِك رثّاً و سِمينها غَثّاً ِفي موِقٍف جِديدها
 خمودها ذَاٍك وقُودها مخوٍف بِعيٍدريها متأَجٍج سِعريها  لَجبها ساِطٍع لَهبها متغيٍظ زِفعاٍل

 اتقَوا ربهم ِإلَى الَِّذين أَقْطَارها حاِميٍة قُدورها فَِظيعٍة أُمورها و ِسيق مظِْلمٍةوِعيدها عٍم قَرارها 
 ذَابالْع أُِمن راً قَدمِة زنالْجو ِبِهم تأَناطْم اِر وِن النوا عِزححز و ابالِْعت قَطَعان ارالد و 

 زاِكيةً و أَعينهم باِكيةً و كَانَ لَيلُهم ِفي الدنيارضوا الْمثْوى و الْقَرار الَِّذين كَانت أَعمالُهم ِفي 
ماهيناراً دهعاً نشخلًا تلَي مهارهكَانَ ن ا وفَارِتغاس شاً وحوةَ تنالْج ملَه لَ اللَّهعِقطَاعاً فَجان و 
 آباً واَءمزالْج اِئٍم ولٍْك دلَها ِفي مأَه ِبها و قوا أَحكان اباً وِعيٍم ثَوا ناللَِّه م ادا ِعبوعقَاِئٍم فَار 
 فَِإنكُم مرتهنونَ ِبأَعماِلكُم و ِبِإضاعِتِه يخسر مبِطلُكُم و باِدروا آجالَكُم فَاِئزكُميفُوز ِبِرعايِتِه 

  و لَا عثْرةًتنالُونَ قَدمتم و كَأَنْ قَد نزلَ ِبكُم الْمخوف فَلَا رجعةً ِبماِبما أَسلَفْتم و مِدينونَ 
 اكُمِإي و ا اللَّهلَنمعتقَالُونَ اسِتِهتِل ِبطَاعِبفَض كُمنع ا ونفَا عع وِلِه وسِة رطَاع ِتِه ومحوا رمالْز 

 لَا  و سيوِفكُم ِفي هوى أَلِْسنِتكُم وِبأَيِديكُمالْأَرض و اصِبروا علَى الْبلَاِء و لَا تحركُوا 
   لَم يعجلْه اللَّه لَكُمِبماتستعِجلُوا 
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هفَِإن وه اِشِه ولَى ِفرع كُمِمن اتم نلَى معر قح ِه وبر قِرفَِة حعم  اتِتِه ميِل بأَه وِلِه وس
 عمِلِه و قَامِت النيةُ مقَام صاِلِح و وقَع أَجره علَى اللَِّه و استوجب ثَواب ما نوى ِمن شِهيداً

  .ٍء مدةً و أَجلًا   شيِلكُلِِّإصلَاِتِه ِلسيِفِه فَِإنَّ 

يحمد اللّه و يثني على نبيه و يوصي ) سالم عليه ال(  له خطبة من و  -١٩١
  :بالزهد و التقوى 

دمِللَِّه الْح و هدناِلِب جالْغ و هدملِْق حاِلي الْفَاِشي ِفي الْخعتِمِه الْملَى ِنعع هدمأَح هدج 
 ما يمِضي و ما عِلملَ ِفي كُلِّ ما قَضى و  الَِّذي عظُم ِحلْمه فَعفَا و عدالِْعظَاِمالتؤاِم و آلَاِئِه 

 لَاِئِق ِبِعلِْمِه وِدِع الْختبى مضمِشِئِهمنِتذَاٍء ملَا اح ِليٍم وعلَا ت اٍء وكِْمِه ِبلَا اقِْتداِنٍع ِلِمثَاِل ِبحص 
  .حِكيٍم و لَا ِإصابِة خطٍَإ و لَا حضرِة ملٍَإ 

  ألعظم االرسول
و دهأَش اسالن و ثَهعتاب ولُهسر و هدبداً عمحونَ أَنَّ مِربضونَ ِفي يوجمي ٍة ورِفي غَم 

  . و استغلَقَت علَى أَفِْئدِتِهم أَقْفَالُ الريِن الْحيِنحيرٍة قَد قَادتهم أَِزمةُ 
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   بالزهد و التقوىالوصية
اداللَِّه ِعب و كُملَياللَِّه ع قا حهى اللَِّه فَِإنقْوِبت ةُ أُوِصيكُموِجبأَنْ الْم و قَّكُملَى اللَِّه حع 

 الْجنةُ و ِفي غٍَد و تستِعينوا ِبها علَى اللَِّه فَِإنَّ التقْوى ِفي الْيوِم الِْحرز ولَِّه تستِعينوا علَيها ِبال
 و اِضحا ولَكُهسِة منِإلَى الْج االطَِّريقاِلكُها سهفْسةً ناِرضع حربت اِفظٌ لَما حهعدوتسم و اِبحر 

 ِإذَا أَعاد اللَّه ما أَبدى و أَخذَ ما غَداًِم الْماِضني ِمنكُم و الْغاِبِرين ِلحاجِتِهم ِإلَيها  الْأُمعلَى
 عدداً و هم الْأَقَلُّونَ فَما أَقَلَّ من قَِبلَها و حملَها حق حمِلها أُولَِئك أَسدىأَعطَى و سأَلَ عما 

 أَِلظُّوا ِمن ِعباِدي الشكُور فَأَهِطعوا ِبأَسماِعكُم ِإلَيها و قَِليلٌ ِصفَِة اللَِّه سبحانه ِإذْ يقُولُ و أَهلُ
 لَفاً ولٍَف خكُلِّ س ا ِمنوهاضتاع ا وهلَيع كُمِبِجدِمن كُمموا نِقظُوا ِبهاِفقاً أَيواِلٍف مخكُلِّ م 

 ِبها الْأَسقَام و باِدروا داووا و أَشِعروها قُلُوبكُم و ارحضوا ِبها ذُنوبكُم و يومكُمو اقْطَعوا ِبها 
 نوا ِبمِبرتاع و اما الِْحماِبههاعأَض ا ووهونا أَلَا فَصهأَطَاع نم نَّ ِبكُمِبرتعلَا ي و نوصوات ا وِبه 

 رفَعته و لَا تضعوا من رفَعته التقْوى و لَا ترفَعوا من ولَّاهاًكُونوا عِن الدنيا نزاهاً و ِإلَى الْآِخرِة 
تستِضيئُوا ِبِإشراِقها و لَا  لَا تِجيبوا ناِعقَها و لَا والدنيا و لَا تِشيموا باِرقَها و لَا تسمعوا ناِطقَها 

   ِبأَعلَاِقها فَِإنَّ برقَها خاِلب و نطْقَهاتفْتنوا
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ا كَاِذبلَاقَهأَع ةٌ ووبرحا مالَهوأَم و ةٌملُوبةُ ساِمحالْج ونُ ونةُ الْعيدصتالْم ِهي ونُ أَلَا ورالْح و 
 ودنالْع و ودالْكَن ودحالْج ئُونُ وةُ الْخاِئنالْموددا الصهطْأَتو ِتقَالٌ وا انالُهح وديالْم وديالْح و 

 سلٍَب و نهٍب و عطٍَب أَهلُها و هزلٌ و علْوها سفْلٌ دار حرٍب  و ِعزها ذُلٌّ و ِجدهاِزلْزالٌ
 اٍق ولَح اٍق وِسي اٍق ولَى ساٍقعِفر تابخ ا وهاِربهم تزجأَع ا وهذَاِهبم تريحت ا قَدهطَاِلبم 
 الْمحاِولُ فَِمن ناٍج معقُوٍر و لَحٍم مجزوٍر و أَعيتهممناِزلُ و فَأَسلَمتهم الْمعاِقلُ و لَفَظَتهم الْ

 ِبخديِه و زاٍر علَى رأِْيِه مرتِفٍق و دٍم مسفُوٍح و عاض علَى يديِه و صاِفٍق ِبكَفَّيِه و مذْبوٍحِشلٍْو 
 قَد ِمِه وزع ناِجٍع عر وبِتأَدر اتهياٍص هنم ِحني لَات لَِت الِْغيلَةُ وأَقْب الِْحيلَةُ و اتهيه قَد 

 باِلها فَما بكَت علَيِهم السماُء و الْأَرض ِلحاِلفَات ما فَات و ذَهب ما ذَهب و مضِت الدنيا 
   .منظَِرينو ما كانوا 

تسمى القاصعة و هي تتضمن ذم ) عليه السالم  (  لهخطبة من و  - ١٩٢
 و تركه السجود آلدم عليه السالم، و أنه أول استكبارهإبليس لعنه اللّه، على 

  : و تحذير الناس من سلوك طريقته الحمية،من أظهر العصبية و تبع 
دما ِلِللَِّه الْحمهارتاخ اَء وِريالِْكب و الِْعز فِْسِه  الَِّذي لَِبسونَند  
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  . اصطَفَاهما ِلجلَاِلِه و و جعلَهما ِحمى و حرماً علَى غَيِرِه خلِْقِه

   العصيانرأس
لَ وعجعازن نلَى مةَ عناللَّع بتاخ اِدِه ثُمِعب ا ِمنِفيِهم هر ِبذَِلك ِميزِلي ِبنيقَرالْم هلَاِئكَتم 

 مهِمن اِضِعنيوتالْماِت ِمنرمضِبم اِلمالْع وه و هانحبفَقَالَ س كِْبِرينتساِت الْقُلُوِب الْموبجحم و 
 و نفَخت ِفيِه ِمن روِحي فَقَعوا لَه ساِجِدين فَسجد سويته ِمن ِطٍني فَِإذا الْغيوِب ِإني خاِلق بشراً

 علَى آدم ِبخلِْقِه و تعصب علَيِه فَافْتخر كُلُّهم أَجمعونَ ِإلَّا ِإبِليس اعترضته الْحِميةُ الْمالِئكَةُ
 ودِلِه فَعِهاللَِّلأَص عضالَِّذي و كِْبِرينتسالْم لَفس و ِبنيصعتالْم امِإم اسأَس اللَّه عازن ِة وِبيصالْع 

 عراد ِة وِريباَء الْجِرداسِلب فنَ كَيورذَلُِّل أَ لَا تالت اعِقن لَعخ ِز وزعالت هرغِرِهصكَبِبت اللَّه  و 
  . مدحوراً و أَعد لَه ِفي الْآِخرِة سِعرياً الدنياوضعه ِبترفُِّعِه فَجعلَه ِفي 

   اللّه لخلقهابتالء
و لَو ارصالْأَب طَفخوٍر ين ِمن مآد لُقخأَنْ ي اللَّه ادأَر هاؤِضي و هاؤوقُولَ رالْع رهبي و 
ِطيٍب ي فُهرع فَاسذُ الْأَنلَأْخفَِّت لَفَعلَخ ةً واِضعخ اقنالْأَع لَه لَ لَظَلَّتفَع لَو ى ولْولَى الْبِفيِه ع 

  الْملَاِئكَِة
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و لَِكن  لْقَهِلي ختبي هانحبس ِضاللَّهعفْياً ِببن و ماِر لَهِتبِييزاً ِباِلاخمت لَهلُونَ أَصهجا ياِر مِتكْبِلِلاس 
 مهلَاِء ِمنياداً ِللْخعِإب و مهنع.  

   العبرةطلب
 الْجِهيد و كَانَ جهده أَحبطَ عملَه الطَِّويلَ و  كَانَ ِمن ِفعِل اللَِّه ِبِإبِليس ِإذِْبما فَاعتِبروا

 أَ ِمن ِسِني الدنيا أَم ِمن ِسِني الْآِخرِة عن ِكبِر ساعٍة يدرىقَد عبد اللَّه ِستةَ آلَاِف سنٍة لَا 
 كَلَّا ما كَانَ اللَّه سبحانه ِليدِخلَ الْجنةَ معِصيِتِه  فَمن ذَا بعد ِإبِليس يسلَم علَى اللَِّه ِبِمثِْلواِحدٍة
 الْأَرِض لَواِحد و ما بين اللَِّه و أَهِل أَخرج ِبِه ِمنها ملَكاً ِإنَّ حكْمه ِفي أَهِل السماِء و ِبأَمٍربشراً 

  .باحِة ِحمى حرمه علَى الْعالَِمني  ِفي ِإهوادةٌبين أَحٍد ِمن خلِْقِه 

   من الشيطانالتحذير
 ِبِنداِئِه و أَنْ يجِلب علَيكُم يستِفزكُم اللَِّه عدو اللَِّه أَنْ يعِديكُم ِبداِئِه و أَنْ ِعباد فَاحذَروا
 الشِديِد و رماكُم ِمن ِبالنزِعم سهم الْوِعيِد و أَغْرق ِإلَيكُم  لَقَد فَوق لَكُفَلَعمِريِبخيِلِه و رِجِلِه 

 قَذْفاً ِبغيٍب أَجمِعني لَأُزينن لَهم ِفي الْأَرِض و لَأُغِْوينهم أَغْويتِنيمكَاٍن قَِريٍب فَقَالَ رب ِبما 
ِر مغَي ماً ِبظَنجر ِعيٍد وِصيٍب بقَهدانُ صسفُر ِة وِبيصانُ الْعوِإخ ِة وِمياُء الْحنِر ِبِه أَبالِْكب  
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و لَه تقَادى ِإذَا انتِة حاِهِليةُ الْجاِمحالْج ِفيكُم هةُ ِمناِعيِت الطَّمكَمحتاس و كُمِت ِمنمجفَن 
 ِليِر الْجِإلَى الْأَم ِفيالْخ رالس الُ ِمنلَالْحفْحتاس كُموحوِدِه ننِبج لَفد و كُملَيع هلْطَانس 

وكُممطَفَأَقْحرو لُّوكُمأَح اِت الذُّلِّ ولَجو  ِل واِت الْقَتطَئُوكُمناً ِفي أَوِة طَعاحانَ الِْجرِإثْخ 
 الْقَهِر ِإلَى ِبخزاِئِم و دقّاً ِلمناِخِركُم و قَصداً ِلمقَاِتِلكُم و سوقاً حلُوِقكُمعيوِنكُم و حزاً ِفي 

 ظَمأَع حبفَأَص ِة لَكُمدعاِر الْمِديِنكُِفيالن  الَِّذين حاً ِمنقَد اكُمينى ِفي درأَو جاً ورح ممتحبأَص 
 حدكُم و لَه ِجدكُم فَلَعمر اللَِّه لَقَد فَخر علَى علَيِهلَهم مناِصِبني و علَيِهم متأَلِِّبني فَاجعلُوا 

ِلكُمأَصفَعد و ِبكُمسِفي ح قَعو ِلِه  ويِبخ لَبأَج و ِبكُمسِفي ن كُملَيع ِبيلَكُمِجِلِه سِبر دقَص و 
 ِبعِزميٍة ِفي تدفَعونَ يضِربونَ ِمنكُم كُلَّ بناٍن لَا تمتِنعونَ ِبِحيلٍَة و لَا ويقْتِنصونكُم ِبكُلِّ مكَاٍن 

ع لْقَِة ِضيٍق وح ِة ذُلٍّ وموٍت حوِة مصراِن وِنري ِمن ِفي قُلُوِبكُم نا كَملَاٍء فَأَطِْفئُوا ملَِة بوج 
 ِفي الْمسِلِم ِمن خطَراِت الشيطَاِن و تكُونُ و أَحقَاِد الْجاِهِليِة فَِإنما ِتلْك الْحِميةُ الْعصِبيِة

 اِتِه ووخغَاِتِهنزفَثَاِتنن و  ُءوِسكُملَى رذَلُِّل عالت عضوا وِمدتاع ِه وو اِمكُمأَقْد تحِز تزعِإلْقَاَء الت 
 ِر ِمنكَبالت لْعخ واِقكُمنأَع نيب و كُمنيةً بلَحسم عاضوِخذُوا التات و كُمودعِليسِإب   
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و وداً ونٍة جكُلِّ أُم ِمن وِدِه فَِإنَّ لَهناناً جولَى أَعِر عكَبتوا كَالْمكُونلَا ت اناً وسفُر ِجلًا ور ِن واب 
 الْعظَمةُ ِبنفِْسِه ِمن عداوِة الْحسِد و أَلْحقَِته ِفيِه ِسوى ما أُمِه ِمن غَيِر ما فَضٍل جعلَه اللَّ

 ِمن ِريِح الِْكبِر الَِّذي أَعقَبه أَنِفِه ِفي قَلِْبِه ِمن ناِر الْغضِب و نفَخ الشيطَانُ ِفي الْحِميةُقَدحِت 
 ةَ وامدِبِه الن اللَّههمِة  آثَأَلْزامِم الِْقيوِإلَى ي الْقَاِتِلني ام.  

   من الكبرالتحذير
 ِبالْمناصبِة و مبارزةً ِللَِّه قَد أَمعنتم ِفي الْبغِي و أَفْسدتم ِفي الْأَرِض مصارحةً و أَلَا

 الشنئَاِن و مناِفخ ملَاِقحيِة و فَخِر الْجاِهِليِة فَِإنه  اللَّه ِفي ِكبِر الْحِمفَاللَّهِللْمؤِمِنني ِبالْمحاربِة 
 ما الْأُمِبه عدطَاِن الَِّتي خيةَالشاِضياِدِس الْمنقُوا ِفي حنى أَعتةَ حاِليونَ الْخالْقُر الَِتِه وهج و 

 علَيِه أَمراً تشابهِت الْقُلُوب ِفيِه و تتابعِت الْقُرونُ ِقياِدِهساً ِفي مهاِوي ضلَالَِتِه ذُلُلًا عن ِسياِقِه سلُ
  .و ِكبراً تضايقَِت الصدور ِبِه 

   من طاعة الكبراءالتحذير
سِبِهم و ترفَّعوا  عن حتكَبروا الْحذَر ِمن طَاعِة ساداِتكُم و كُبراِئكُم الَِّذين فَالْحذَر أَلَا

   علَى ربِهمالْهِجينةَفَوق نسِبِهم و أَلْقَوا 
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ةً وركَابم ِبِهم عنا صلَى مع وا اللَّهداحاِئِه جِلقَضاِس  وأَس اِعدقَو مهةً ِلآلَاِئِه فَِإنالَبغِة مِبيصالْع و 
 و لَا أَضداداً فَاتقُوا اللَّه و لَا تكُونوا ِلِنعِمِه علَيكُم الْجاِهِليِةدعاِئم أَركَاِن الِْفتنِة و سيوف اعِتزاِء 

 ِبِصحِتكُم الَِّذين شِربتم ِبصفِْوكُم كَدرهم و خلَطْتم الْأَدِعياَءا تِطيعوا ِلفَضِلِه ِعندكُم حساداً و لَ
 مه و ماِطلَهب قِّكُمِفي ح ملْتخأَد و مهضرماسأَس ِليسِإب مذَهخقُوِق اتالْع لَاسأَح وِق والْفُس 

 اسِتراقاً ِلعقُوِلكُم و أَلِْسنِتِهمِهم يصولُ علَى الناِس و تراِجمةً ينِطق علَى  و جنداً ِبضلَاٍلمطَايا 
  . يِدِه مأْخذَ أَسماِعكُم فَجعلَكُم مرمى نبِلِه و موِطئَ قَدِمِه و ِفيدخولًا ِفي عيوِنكُم و نفْثاً 

   بالماضينالعبرة
ِبرتا وافَاعأِْس اللَِّه ِبمب ِمن ِلكُمقَب ِمن كِْبِرينتسالْم مالْأُم ابأَص و قَاِئِعِه وو لَاِتِه ووص 

 كَما الِْكبِر و مصاِرِع جنوِبِهم و استِعيذُوا ِباللَِّه ِمن لَواِقِح خدوِدِهممثُلَاِتِه و اتِعظُوا ِبمثَاِوي 
 ِفي الِْكبِر ِلأَحٍد ِمن ِعباِدِه لَرخص ِفيِه ِلخاصِة اللَّهونه ِمن طَواِرِق الدهِر فَلَو رخص تستِعيذُ
أَرِض  و رِضي لَهم التواضع فَأَلْصقُوا ِبالْالتكَابر و أَوِلياِئِه و لَِكنه سبحانه كَره ِإلَيِهم أَنِبياِئِه

 مهوددخو مهتِنحوا أَجفَضخ و مهوهجاِب وروا ِفي التفَّرع ِمِننيؤماًِللْموا قَوكَان و   
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ِفنيعضتسممهربتقَِد اخ  ِة اللَّهصمخاِوِف ِبالْمخِبالْم مهنحتام ِة ودهجِبالْم ملَاهتاب و و 
 و الْولَِد جهلًا ِبمواِقِع الِْفتنِة و اِلاخِتباِر ِبالْماِلمخضهم ِبالْمكَاِرِه فَلَا تعتِبروا الرضى و السخطَ 

 أَنما نِمدهم ِبِه ِمن ماٍل و بِنني يحسبونَ اِلاقِْتداِر فَقَد قَالَ سبحانه و تعالَى أَ  الِْغنى وموِضِعِفي 
 الْمستكِْبِرين ِفي ِعباده بلْ ال يشعرونَ فَِإنَّ اللَّه سبحانه يختِبر الْخيراِتنساِرع لَهم ِفي 

ِبأَو فُِسِهماِئِه أَنِليِفنيعضتسالْم ِنِهميِفي أَع .  

   األنبياءتواضع
و ونُ لَقَداره وهأَخ هعم انَ ورِعم نى بوسلَ مخلَى )عليه السالم (  دا عِهملَيع نَ ووعِفر 

 ا الِْعِصيِديِهمِبأَي وِف والص اِرعدطَامرفَشب لَمِإنْ أَس ِه فَقَالَ أَ لَا  لَهِعز امود لِْكِه وقَاَء م
 هما ِبما ترونَ ِمن حاِل الْفَقِْر و و ِمن هذَيِن يشِرطَاِن ِلي دوام الِْعز و بقَاَء الْملِْك تعجبونَ

 لَّا أُلِْقياالذُّلِّ فَهِهملَيظَاماً ِللذَّعٍب ِإعذَه ةٌ ِمناِورأَس  ِعِه ومج ِب وِتقَاراًهِسِه احلُب وِف وِللص 
 هانحبس اللَّه ادأَر لَو اِئِهوِبيِلأَن اِن وبالذِّه وزكُن ملَه حفْتأَنْ ي مثَهعثُ بياِدنَ حعم اِن والِْعقْي 

 مهعم رشحأَنْ ي اِن والِْجن اِرسغمورطُيقَطَ  السلَ لَسفَع لَو لَ ولَفَع ِضنيالْأَر وشحو اِء وم
   و بطَلَ الْجزاُءالْبلَاُء

http://www.islam4u.com


  )٢٩٢(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

و بجا ولَم اُء وبلَِّت الْأَنحماض ِللْقَاِبِلني ابونَ ثَوِمنؤالْم قحتلَا اس و نلَيتبالْم ورأُج 
ِسِننيحالْم اللَّه لَِكن ا وهاِنيعاُء ممِت الْأَسلَا لَِزم و هانحبس اِئِمِهمزٍة ِفي عأُوِلي قُو لَهسلَ رعج 

 ِغنى و خصاصٍة تملَأُ الْعيونَم مع قَناعٍة تملَأُ الْقُلُوب و  الْأَعين ِمن حالَاِتِهترىو ضعفَةً ِفيما 
 أَذًى و اعمالْأَس و ارصالْأَبلَو امضٍة لَا تِعز و امرٍة لَا تلَ قُواُء أَهِبيِت الْأَنكَان و هوحن دملٍْك تم 

 لَهم أَبعد لَكَانَ ذَِلك أَهونَ علَى الْخلِْق ِفي اِلاعِتباِر و الرحاِللَيِه عقَد أَعناق الرجاِل و تشد ِإ
 مٍة لَهٍة قَاِهربهر نوا عنلَآم اِر وِتكْبِفي اِلاسأَو كَةً ورتشم اتيِت النفَكَان اِئلٍَة ِبِهمٍة مغْبر 

اتنسالْحسقْتكُونَ  مأَنْ ي ادأَر هانحبس اللَّه لَِكن ةً وماعباِلات ِبِه وِبكُت ِديقصالت ِلِه وسِلر 
 ِهِه وجِلو وعشةُالْخِتكَاناِلاس وراً لَهِتِه أُمِلطَاع لَامِتساِلاس ِرِه وةً ِلأَماصا خِرهغَي ا ِمنهوبشلَا ت 

  . اِلاخِتبار أَعظَم كَانِت الْمثُوبةُ و الْجزاُء أَجزلَ و و كُلَّما كَانِت الْبلْوى شاِئبةٌ

   المقدسةالكعبة
 ِإلَى الْآِخِرين ِمن هذَا  )صلوات اهللا عليه(  آدم ترونَ أَنَّ اللَّه سبحانه اختبر الْأَوِلني ِمن لَدنْ لَا أَ

 جعلَه ِللناِس الَِّذي و لَا تبِصر و لَا تسمع فَجعلَها بيته الْحرام تنفَععالَِم ِبأَحجاٍر لَا تضر و لَا الْ
اماً ثُمِقي  
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هعضأَقَلِّ و راً وجِض حِر ِبقَاِع الْأَرعاِئِق ِبأَوتِة قُطْراً نِديطُوِن الْأَوِق بيأَض راً ودا مينالد 
 نياٍلبٍة ِجبقَِطعنى مقُر ِشلٍَة ووٍن ويع ِمثٍَة واٍل دِرم ٍة وِشنلَا خ و اِفرلَا ح و فا خكُو ِبهزلَا  ي

 مآد رأَم ثُم ةً )عليه السالم ( ِظلْفثَابم ارفَص هوحن مطَافَهوا أَعثْنأَنْ ي هلَدو ِع وجتنِلم و فَاِرِهمأَس 
 و عِميقٍَة ِفجاٍج  الْأَفِْئدِة ِمن مفَاِوِز ِقفَاٍر سِحيقٍَة و مهاِويِثمارغَايةً ِلملْقَى ِرحاِلِهم تهِوي ِإلَيِه 

 مهاِكبنوا مزهى يتٍة حقَِطعناٍر ماِئِر ِبحزذُلُلًاج اِمِهملَى أَقْدلُونَ عمري و لَهولِّلُونَ ِللَِّه حهثاً يعش 
 و وِرِهماَء ظُهراِبيلَ ورذُوا السبن قَد راً لَهواغُبهوشفَاِء الشِتلَاًء  ِبِإعاب لِْقِهمخ اِسنحوِر مع

 ِظيماً واناًعِتحام لَهعِليغاً جِحيصاً بمت ِبيناً واراً مِتباخ ِديداً وش لَةً ِإلَى اللَّهصو ِتِه ومحباً ِلربس 
 ادأَر لَو ِتِه ونجهانحبساِعرشم و امرالْح هتيب عضأَنْ ي  نيب الِْعظَام اٍتهنج ٍل وهس اٍر وهأَن و 

 اِنياِر دجالْأَش ماٍر جاِرقَرالثِّمنيى بِصلَ الْقُرتى منالْب فلْتم  اَء ورمٍة سرٍة بضور اَء ورضخ 
 طُرٍق عاِمرٍة لَكَانَ قَد صغر قَدر الْجزاِء علَى  وناِضرٍةأَرياٍف محِدقٍَة و ِعراٍص مغِدقٍَة و ِرياٍض 

 الْمرفُوع ِبها بين زمردٍة الْأَحجار ضعِف الْبلَاِء و لَو كَانَ الِْإساس الْمحمولُ علَيها و حسِب
   و نوٍر و ِضياٍءحمراَءخضراَء و ياقُوتٍة 
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فَّفلَخ وِر ودِفي الص كةَ الشعارصم ذَِلك عضلَو لَجتعفَى ملَن ِن الْقُلُوِب وع ِليسةَ ِإبداهجم 
 يتعبدهم ِبأَنواِع الْمجاِهِد و يبتِليِهم و يختِبر ِعباده ِبأَنواِع الشداِئِد  الناِس و لَِكن اللَّهِمنالريِب 

 ِفي نفُوِسِهم و ِليجعلَ ذَِلك ِللتذَلُِّل ِإخراجاً ِللتكَبِر ِمن قُلُوِبِهم و ِإسكَاناً الْمكَاِرِهِبضروِب 
  . و أَسباباً ذُلُلًا ِلعفِْوِه فَضِلِه ِإلَى أَبواباً فُتحاً

   إلى التحذيرعود
فَاللَّه ِة اللَّهاِقبوِء عس ِة الظُّلِْم وامخآِجِل و ِي وغاِجِل الْبِر ِفي عالِْكب ِليسةُ ِإبديصا مهفَِإن 

 أَبداً تكِْديوب الرجاِل مساورةَ السموِم الْقَاِتلَِة فَما  تساِور قُلُالَِّتيالْعظْمى و مِكيدته الْكُبرى 
 ِطمِرِه و عن ذَِلك ما حرس اللَّه ِعباده الْمؤِمِنني ِفيو لَا تشِوي أَحداً لَا عاِلماً ِلِعلِْمِه و لَا مِقلا 

 تسِكيناً ِلأَطْراِفِهم و تخِشيعاً الْمفْروضاِتصياِم ِفي الْأَياِم  و الزكَواِت و مجاهدِة الِبالصلَواِت
 و اِرِهمصذِْليلًاِلأَباباً تِإذْه و ِفيضاً ِلقُلُوِبِهمخت و فُوِسِهملَاِء ِلنيِللْخ ِمن ا ِفي ذَِلكِلم و مهنع 

 و لُحوِق تصاغُراً تواضعاً و الِْتصاِق كَراِئِم الْجواِرِح ِبالْأَرِض ِبالتراِبتعِفِري ِعتاِق الْوجوِه 
 عذَلُّلًا ماِم تيالص وِن ِمنتطُوِن ِبالْماالْبِإلَى م ِر ذَِلكغَي ِض واِت الْأَررِف ثَمرص كَاِة ِمنِفي الز 

  . الْمسكَنِة و الْفَقِْر أَهِل
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   الفرائضفضائل
 الِْكبِر و لَقَد نظَرت طَواِلِع ما ِفي هِذِه الْأَفْعاِل ِمن قَمِع نواِجِم الْفَخِر و قَدِع ِإلَى انظُروا

 تمِويه الْجهلَاِء أَو تحتِملٍُء ِمن الْأَشياِء ِإلَّا عن ِعلٍَّة   يتعصب ِلشيالْعالَِمني ِمن فَما وجدت أَحداً
ِليس  أَما ِإبِعلَّةٌ فَِإنكُم تتعصبونَ ِلأَمٍر ما يعرف لَه سبب و لَا غَيركُمحجٍة تِليطُ ِبعقُوِل السفَهاِء 

  . ِخلْقَِتِه فَقَالَ أَنا ناِري و أَنت ِطيِني ِفيفَتعصب علَى آدم ِلأَصِلِه و طَعن علَيِه 

   المالعصبية
ا ووا ِلآثَاِر أَمبصعِم فَتفَِة الْأُمرتم اُء ِمناِقِع الْأَغِْنيومأَم أَكْثَر نحقالُوا ن ِم فعالن  والًا و

 ِلمكَاِرِم الِْخصاِل و تعصبكُم ِبمعذَِّبني فَِإنْ كَانَ لَا بد ِمن الْعصِبيِة فَلْيكُن نحنأَوالداً و ما 
 الْعرِب و اِتبيوت الَِّتي تفَاضلَت ِفيها الْمجداُء و النجداُء ِمن الْأُموِرمحاِمِد الْأَفْعاِل و محاِسِن 

 ِة وِغيبلَاِق الراِئِل ِبالْأَخاِسيِب القَبعلَاِميالْآثَاِر الْأَح ِليلَِة وطَاِر الْجالْأَخ ِة وِظيمِة الْعودمحالْم 
 اِر والِْحفِْظ ِللِْجو ِد ِمنموا ِلِخلَاِل الْحبصعفَاِءفَتِة الْوالطَّاع اِم وِبالذِّم  ِر وِة ِللِْكبِصيعالْم و ِللِْبر

   ِللْخلِْق و الْكَظِْم ِللْغيِظالِْإنصاِف ِبالْفَضِل و الْكَف عِن الْبغِي و الِْإعظَاِم ِللْقَتِل و الْأَخِذ
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ا ووا مذَراح ِض واِد ِفي الْأَراِب الْفَسِتنلَ اجزن اِل ووِء الْأَفْعثُلَاِت ِبسالْم ِمن لَكُمِم قَبِبالْأُم 
م فَِإذَا تفَكَّرتم  تكُونوا أَمثَالَهأَنْ فَتذَكَّروا ِفي الْخيِر و الشر أَحوالَهم و احذَروا الْأَعماِلذَِميِم 

 ِهمالَيِت حفَاوواِفي تمِت فَالْزاحز و مهأْنةُ ِبِه شِت الِْعزٍر لَِزماُء كُلَّ أَمدِت الْأَعدم و مهنع لَه 
 و ِهملَيةُ ِبِه عاِفيِتالْعقَادانةُ عاملَِت الْكَرصو و مهعم ةُ لَهمعِه  النلَيملَهبقَِة حاِب ِللْفُرِتناِلاج ِمن 
 وِم ِللْأُلْفَِة واللُّز واضحالت رٍر كَسوا كُلَّ أَمِنبتاج ا واِصي ِبهوالت ا وهلَيع مهتِفقْر نهأَو و 

ِر النفُوِس و تخاذُِل الْأَيِدي و تدبروا  و تدابالصدوِرمنتهم ِمن تضاغُِن الْقُلُوِب و تشاحِن 
 و الْبلَاِء أَ لَم يكُونوا أَثْقَلَ التمِحيِص الْماِضني ِمن الْمؤِمِنني قَبلَكُم كَيف كَانوا ِفي حاِل أَحوالَ

 اًء وبلَاِئِق أَعالْخدهِلأَجأَه قيأَض لَاًء واِد بالِْعب  مهذَتخالًا اتا حينةُ الداِعنالْفَر موهامِبيداً فَسع 
 موهعرج ذَاِب ووَء الْعساررِر الْمقَه لَكَِة وِفي ذُلِّ الْه الُ ِبِهمِح الْحربت ِة فَلَملَبونَ الْغِجدلَا ي 

 ِإذَا رأَى اللَّه سبحانه ِجد الصبِر ِمنهم علَى الْأَذَى حتىٍع ِحيلَةً ِفي امِتناٍع و لَا سِبيلًا ِإلَى ِدفَا
 الْبلَاِء فَرجاً فَأَبدلَهم الِْعز مكَانَ مضاِيِق محبِتِه و اِلاحِتمالَ ِللْمكْروِه ِمن خوِفِه جعلَ لَهم ِمن ِفي

 الذُّلِّ ونكَانَ الْالْأَمةً  مأَِئم كَّاماً ولُوكاً حوا مارِف فَصولَاماًخاللَِّه أَع ةُ ِمنامِت الْكَرلَغب قَد و 
ملَه  
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 كَانوا حيثُ كَانِت الْأَملَاُء مجتِمعةً و الْأَهواُء كَيففَانظُروا  لَم تذْهِب الْآمالُ ِإلَيِه ِبِهم ما
 متناِصرةً و الْبصاِئر ناِفذَةً و الْعزاِئم السيوف و الْقُلُوب معتِدلَةً و الْأَيِدي متراِدفَةً و مؤتِلفَةً

 فَانظُروا ِإلَى ما الْعالَِمنياباً ِفي أَقْطَاِر الْأَرِضني و ملُوكاً علَى ِرقَاِب  يكُونوا أَربلَمواِحدةً أَ 
 وِرِهمِه ِفي آِخِر أُموا ِإلَيارصلَفَِت ِحنيتاخ ِت الْأُلْفَةُ وتتشت قَةُ وِت الْفُرقَعةُ والْكَِلم ةُ والْأَفِْئد و 

 ِنعمِتِه غَضارةَ و قَد خلَع اللَّه عنهم ِلباس كَرامِتِه و سلَبهم متحاِرِبنيني و تفَرقُوا تشعبوا مختِلِف
   .ِللْمعتِبِرينو بِقي قَصص أَخباِرِهم ِفيكُم ِعبراً 

   باألمماالعتبار
 فَما أَشد اعِتدالَ )عليهم السالم ( سحاق و بِني ِإسراِئيلَ  ولَِد ِإسماِعيلَ و بِني ِإِبحاِل فَاعتِبروا

 اهِتباش بأَقْر اِل ووثَاِلالْأَحالْأَم ِقِهمفَرت و ِتِهمتشاِل تِفي ح مهرلُوا أَمأَمت اِليةُ لَيِت الْأَكَاِسركَان 
 ماباً لَهبةُ أَراِصرالْقَي ويمهونازتِة حرضخ اِق وِر الِْعرحب ِريِف الْآفَاِق و نا عيناِبِت الدنِإلَى م 

 داراً عالَةً مساِكني ِإخوانَ دبٍر و وبٍر أَذَلَّ الْأُمِم فَتركُوهمالشيِح و مهاِفي الريِح و نكَِد الْمعاِش 
   لَا يأْوونَ ِإلَى جناِح دعوٍةو أَجدبهم قَراراً
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 و مختِلفَةٌِدي  علَى ِعزها فَالْأَحوالُ مضطَِربةٌ و الْأَييعتِمدونَ ِبها و لَا ِإلَى ِظلِّ أُلْفٍَة يعتِصمونَ
 مقْطُوعٍة ِمن بناٍت موُءودٍة و أَصناٍم معبودٍة و أَرحاٍم جهٍلالْكَثْرةُ متفَرقَةٌ ِفي بلَاِء أَزٍل و أَطْباِق 

  .و غَاراٍت مشنونٍة 

   برسول اللّهالنعمة
 ِبِملَِّتِه طَاعتهم و جمع فَعقَدم ِحني بعثَ ِإلَيِهم رسولًا  مواِقِع ِنعِم اللَِّه علَيِهِإلَى فَانظُروا

 فكَي مهِتِه أُلْفَتوعلَى دِتعرشن ملَه الَتأَس ا وِتهامكَر احنج ِهملَيةُ عمعاِولَ الندج ا وِعيِمهن 
 ِفي ِنعمِتها غَِرِقني و ِفي خضرِة عيِشها فَِكِهني قَد فَأَصبحوابركَِتها الْتفَِّت الِْملَّةُ ِبِهم ِفي عواِئِد 

 كَنِف ِعز غَاِلٍب و تعطَّفَِت الْأُمور ِإلَى الْأُمور ِبِهم ِفي ِظلِّ سلْطَاٍن قَاِهٍر و آوتهم الْحالُ تربعِت
 يمِلكُونَ الْأَرِضنيِبٍت فَهم حكَّام علَى الْعالَِمني و ملُوك ِفي أَطْراِف  ثَاملٍْكعلَيِهم ِفي ذُرى 

 و ِهملَيا عِلكُهمكَانَ ي نلَى مع ورونَالْأُمضمي ملَه زمغلَا ت ا ِفيِهمِضيهمكَانَ ي نِفيم كَامالْأَح 
  .اةٌ  و لَا تقْرع لَهم صفَقَناةٌ

   العصاةلوم
 اللَِّه الْمضروب علَيكُم ِحصن ِإنكُم قَد نفَضتم أَيِديكُم ِمن حبِل الطَّاعِة و ثَلَمتم و أَلَا

   سبحانه قَِد امتناللَّهِبأَحكَاِم الْجاِهِليِة فَِإنَّ 
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 ِإلَى حبِل هِذِه الْأُلْفَِة الَِّتي ينتِقلُونَ ِفي ِظلِّها و يأْوونَ ِمن جماعِة هِذِه الْأُمِة ِفيما عقَد بينهم علَى
 ِلأَنها أَرجح ِمن كُلِّ ثَمٍن و أَجلُّ ِمن كُلِّ ِقيمةًوِقني لَها كَنِفها ِبِنعمٍة لَا يعِرف أَحد ِمن الْمخلُ

 طٍَر وواخلَماع دعب اباً ورِة أَعرالِْهج دعب متِصر كُمالَاِة أَنولَاِم ِإلَّا الْمالِْإس لَّقُونَ ِمنعتا تاباً مزأَح 
 كَأَنكُم تِريدونَ أَنْ تكِْفئُوا الْعار ِمن الِْإمياِن ِإلَّا رسمه تقُولُونَ النار و لَا  لَا تعِرفُونَوِباسِمِه 

 ِفي أَرِضِه و أَمناً حرماً ِلحِرِميِه و نقْضاً ِلِميثَاِقِه الَِّذي وضعه اللَّه لَكُم انِتهاكاًالِْإسلَام علَى وجِهِه 
نيب مأْتِإنْ لَج كُمِإن لِْقِه ولَا ِإلَى خ اِئيلُ وربلَا ج لُ الْكُفِْر ثُمأَه كُمبارِرِه حلَا ِميكَاِئيلُ غَي و 

 ِعندكُم ِبالسيِف حتى يحكُم اللَّه بينكُم و ِإنَّ الْمقَارعةَمهاِجرونَ و لَا أَنصار ينصرونكُم ِإلَّا 
 اِمِه وأَي اِرِعِه وقَو أِْس اللَِّه وب ثَالَ ِمنقَاِئِعِهالْأَمناً واوهت ِذِه ولًا ِبأَخهج هِعيدِطئُوا وبتسفَلَا ت 

 أَيِديكُم ِإلَّا ِلترِكِهم الْأَمر  الْماِضي بينالْقَرنَ و يأْساً ِمن بأِْسِه فَِإنَّ اللَّه سبحانه لَم يلْعِن ِببطِْشِه
 الْمعاِصي و الْحلَماَء ِلترِك التناِهي ِلركُوِب و النهي عِن الْمنكَِر فَلَعن اللَّه السفَهاَء ِبالْمعروِف
 قَد أَلَا ومتقَطَعتأَم و هوددح مطَّلْتع لَاِم والِْإس دقَي  مهكَامِل أَحاِل أَهِبِقت اللَّه ِنيرأَم قَد أَلَا و 
 ِي وغكِْثالْبِضالناِد ِفي الْأَرالْفَس و   
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 أَما فَقَد جاهدت و أَما الْماِرقَةُ فَقَد دوخت و الْقَاِسطُونَت و أَما  الناِكثُونَ فَقَد قَاتلْفَأَما
 قَلِْبِه و رجةُ صدِرِه و بِقيت بِقيةٌ ِمن أَهِل وجبةُشيطَانُ الردهِة فَقَد كُِفيته ِبصعقٍَة سِمعت لَها 

  . ِإلَّا ما يتشذَّر ِفي أَطْراِف الِْبلَاِد تشذُّراً ِمنهمنَ اللَّه ِفي الْكَرِة علَيِهم لَأُِديلَن  و لَِئن أَِذالْبغِي

   الوحيفضل
 و مضر و قَد رِبيعةَ ِفي الصغِر ِبكَلَاِكِل الْعرِب و كَسرت نواِجم قُروِن وضعت أَنا

 ِفي وضعِني ِبالْقَرابِة الْقَِريبِة و الْمنِزلَِة الْخِصيصِة )صلى اهللا عليه وآله ( ِعي ِمن رسوِل اللَِّه عِلمتم موِض
 ِفراِشِه و يِمسِني جسده و يِشمِني عرفَه و ِفيِحجِرِه و أَنا ولَد يضمِني ِإلَى صدِرِه و يكْنفُِني 

غُ كَانَ يضميلَا َء الش ٍل وةً ِفي قَوِلي كَذْب دجا وم ِنيِه ولِْقمي طْلَةً ثُمخ نَ اللَّهقَر لَقَد ٍل وِفي ِفع 
ِم و  الْمكَاِرطَِريق أَنْ كَانَ فَِطيماً أَعظَم ملٍَك ِمن ملَاِئكَِتِه يسلُك ِبِه لَدنْ ِمن )صلى اهللا عليه وآله ( ِبِه 

 و هارهن و لَهالَِم لَيلَاِق الْعأَخ اِسنحمِلي ِفي لَقَد فَعرِه يأُم الْفَِصيِل أَثَر اعبات هِبعأَت تكُلِّ كُن 
 اِء ِبِه وِني ِباِلاقِْتدرأْمي لَماً ولَاِقِه عأَخ ٍم ِمنويٍةلَقَدنِفي كُلِّ س اِورجلَا  كَانَ ي و اهاَء فَأَرِبِحر 

 اهرِرييِئٍذغَيموي اِحدو تيب عمجي لَم و   

http://www.islam4u.com


  )٣٠١(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

خِدجيةَ و أَنا ثَاِلثُهما أَرى نور الْوحِي و  و )صلى اهللا عليه وآله (  الِْإسلَاِم غَير رسوِل اللَِّه ِفي
 )صلى اهللا عليه وآله (  الْوحي علَيِه نزلَ أَشم ِريح النبوِة و لَقَد سِمعت رنةَ الشيطَاِن ِحني والرسالَِة 

سا ري ا اللَِّه ولَفَقُلْتمةُ فَقَالَ هنِذِه الرِتِه  هادِعب ِمن أَِيس طَانُ قَديذَا الشكِإن عما أَسم عمست 
 ِبيِبن تلَس كى ِإلَّا أَنا أَرى مرت وو هعم تكُن لَقَد ٍر ويلَى خلَع كِإن و ِزيرلَو كصلى اهللا (  لَِكن

 ِإنك قَِد ادعيت عِظيماً لَم يدِعِه آباؤك و لَا محمديٍش فَقَالُوا لَه يا  لَما أَتاه الْملَأُ ِمن قُر)عليه وآله 
دا أَحنتبأَج تراً ِإنْ أَنأَم أَلُكسن نحن و ِتكيب ِه ِمنِإنْ ِإلَي ولٌ وسر و ِبين كا أَننِلمع اهنتيأَر و 
 لْلَمفْعفَقَالَ ت كَذَّاب اِحرس كا أَننِلمصلى اهللا عليه وآله (  ع( ا وِذِه ما هو لَنعدأَلُونَ قَالُوا تست 

 قَِلعنى تتةَ حرجاالشوِقهرفَقَالَ ِبع كيدي نيب ِقفت ِإنَّ )صلى اهللا عليه وآله (  و اللَّهيلى كُلِّ شع  ٍء قَِدير 
 تطْلُبونَ و ما و تشهدونَ ِبالْحق قَالُوا نعم قَالَ فَِإني سأُِريكُم تؤِمنونَفَِإنْ فَعلَ اللَّه لَكُم ذَِلك أَ 

 ٍر ويِفيئُونَ ِإلَى خلَا ت كُمأَن لَمي لَأَعِإنَِّإنزحي نم ِفي الْقَِليِب و حطْري نم ِفيكُم  ثُم ابزالْأَح ب
   :)صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ

 تعلَِمني أَني رسولُ اللَِّه فَانقَِلِعي و الشجرةُ ِإنْ كُنِت تؤِمِنني ِباللَِّه و الْيوِم الْآِخِر أَيتها يا
  ي بعثَه ِبالْحق لَانقَلَعت يدي ِبِإذِْن اللَِّه فَوالَِّذبينِبعروِقِك حتى تِقِفي 
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 كَقَصِف أَجِنحِة الطَّيِر حتى وقَفَت بين قَصف و جاَءت و لَها دِوي شِديد و ِبعروِقها
يدوِل يسصلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه ر( لَىا الْأَعِنهصِبغ أَلْقَت فِْرفَةً ورلَى موِل اللَِّه عسر  ) صلى اهللا عليه وآله( و 

ِلك قَالُوا  ِإلَى ذَالْقَوم فَلَما نظَر )صلى اهللا عليه وآله (  و كُنت عن يِميِنِه منِكِبيِببعِض أَغْصاِنها علَى 
 أِْتكا فَلْيهراراً فَمِتكْباس اً ولُواعفُهِه ِنصلَ ِإلَيفَأَقْب ا ِبذَِلكهرا فَأَمفُهقَى ِنصبي ا وفُهِنص 

 فلْتت تاً فَكَادِويِه ددأَش اٍل وِب ِإقْبجوِلكَأَعسفَقَالُو)صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه ِبر  راً فَموتع ا كُفْراً و
 فَرجع فَقُلْت أَنا لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه ِإني )صلى اهللا عليه وآله (  النصف فَلْيرِجع ِإلَى ِنصِفِه كَما كَانَ فَأَمره هذَا

 ما فَعلَت ِبأَمِر اللَِّه تعالَى فَعلَترةَ  ِبك يا رسولَ اللَِّه و أَولُ من أَقَر ِبأَنَّ الشجمؤِمٍنأَولُ 
 و ِتكوبِديقاً ِبنصلَالًاتِإج كَذَّاب لْ ساِحرب مكُلُّه مفَقَالَ الْقَو ِتكِلكَِلم ِجيبع ِفيفِر خحالس 

 لَاِئٍم لَومةُِإني لَِمن قَوٍم لَا تأْخذُهم ِفي اللَِّه  يعنونِني و هذَاِفيِه و هلْ يصدقُك ِفي أَمِرك ِإلَّا ِمثْلُ 
 اللَّيِل و منار النهاِر متمسكُونَ ِبحبِل عمارِسيماهم ِسيما الصديِقني و كَلَامهم كَلَام الْأَبراِر 

 و لَا يغلُّونَ و لَا يفِْسدونَ يعلُونَ لَا يستكِْبرونَ و لَا  سنن اللَِّه و سنن رسوِلِهيحيونَالْقُرآِن 
 اِن وِفي الِْجن مهقُلُوبمهادسِل أَجمِفي الْع .  
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  :يصف فيها المتقين ) عليه السالم (  له خطبة من و  - ١٩٣
ِويأَنَّ ر ِمِننيؤاِحباً ِلأَِمِري الْمعليه السالم (  ص( اممه قَالُ لَهكَانَ ي ا أَِمريي اِبداً فَقَالَ لَهلًا عجر 

 ِلي ِصف ِمِننيؤالْمِقنيتثَاقَلَ الْمفَت ِهمِإلَي ظُري أَنى كَأَنتعليه السالم ( ح ( نع امما هقَالَ ي اِبِه ثُموج 
 ِبهذَا الْقَوِل همام مع الَِّذين اتقَوا و الَِّذين هم محِسنونَ فَلَم يقْنع اللَّهاتِق اللَّه و أَحِسن ف ِإنَّ 

   :)عليه السالم (  ثُم قَالَ )صلى اهللا عليه وآله (  و صلَّى علَى النِبي علَيِهحتى عزم علَيِه فَحِمد اللَّه و أَثْنى 
 غَِنياً عن طَاعِتِهم آِمناً ِمن خلَقَهم فَِإنَّ اللَّه سبحانه و تعالَى خلَق الْخلْق ِحني بعد أَما

 بينهم معاِيشهم و فَقَسم من عصاه و لَا تنفَعه طَاعةُ من أَطَاعه  معِصيةُتضرهمعِصيِتِهم ِلأَنه لَا 
 مهاِضعوا مينالد ِمن مهعضقُونَوتفَالْم و ابوالص مِطقُهناِئِل ملُ الْفَضأَه ما هِفيه مهسلْبم 

والت مهيشم و اداِلاقِْتص مهارصوا أَبغَض عااضملَى الِْعلِْم عع مهاعمقَفُوا أَسو و ِهملَيع اللَّه مرح 
 ِفي الرخاِء و لَو لَا الْأَجلُ الَِّذي كَتب نزلَت لَهم نزلَت أَنفُسهم ِمنهم ِفي الْبلَاِء كَالَِّتي الناِفِع
 ِهاللَّهلَيعٍن ميفَةَ عطَر اِدِهمسِفي أَج مهاحوأَر ِقرتست قاً لَموالِْعقَاِب ش فاً ِمنوخ اِب وِإلَى الثَّو 

 رآها فَهم ِفيها قَد فَصغر ما دونه ِفي أَعيِنِهم فَهم و الْجنةُ كَمن أَنفُِسِهمعظُم الْخاِلق ِفي 
معنا مآهر قَد نكَم ارالن و مه ونَ ومةٌ فَهونأْمم مهوررش ةٌ وونزحم مهونَ قُلُوبذَّبعا مِفيه و 

مهاتاجح ِحيفَةٌ ون مهادسأَج  
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 لَهم أَعقَبتهم راحةً طَِويلَةً ِتجارةٌ مرِبحةٌ يسرها قَِصريةً و أَنفُسهم عِفيفَةٌ صبروا أَياماً خِفيفَةٌ
 مهترأَس ا ووهِريدي ا فَلَمينالد مهتادأَر مهباروا فَفَدا أَمهِمن مهفُسأَن  مهامافُّونَ أَقْدلَ فَصاللَّي

اِلنيونَ ِبِه تنزحِتيلًا يرا تهلُونترآِن ياِء الْقُرزِلأَج مهفُسوا أَنرفَِإذَا م اِئِهماَء دوونَ ِبِه دِثريتسي و 
 شوقاً و ظَنوا أَنها نصب أَعيِنِهم و ِإلَيهاهم  تشِويق ركَنوا ِإلَيها طَمعاً و تطَلَّعت نفُوسِفيهاِبآيٍة 

 زِفري جهنم و شِهيقَها ِفي أَنَّ ِفيها تخِويف أَصغوا ِإلَيها مساِمع قُلُوِبِهم و ظَنوا ِبآيٍةِإذَا مروا 
 أَطْراِفمفْتِرشونَ ِلِجباِهِهم و أَكُفِِّهم و ركَِبِهم و  أَوساِطِهم علَىأُصوِل آذَاِنِهم فَهم حانونَ 

 الَى ِفي فَكَاِك ِرقَاِبِهمعونَ ِإلَى اللَِّه تطْلُبي اِمِهمأَقْدو اُء قَدِقيأَت ارراُء أَبلَماُء علَمفَح ارها النأَم 
 ماهربفوظُالْخناِح يالِْقد يرب  مهبسحفَي اِظرالن ِهمِإلَي ىرضرقُولُ مي ٍض ورم ِم ِمنا ِبالْقَوم و 

 لَقَد وِلطُوا وخ لَقَدمالَطَهلَا خ الْقَِليلَ و اِلِهممأَع نَ ِمنوضرلَا ي ِظيمع رونَ أَمكِْثرتسي الْكَِثري 
 فَيقُولُ لَه مشِفقُونَ ِإذَا زكِّي أَحد ِمنهم خاف ِمما يقَالُ أَعماِلِهمنَ و ِمن فَهم ِلأَنفُِسِهم متِهمو

   ِبنفِْسي اللَّهم لَاِمنيأَنا أَعلَم ِبنفِْسي ِمن غَيِري و ربي أَعلَم ِبي 
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 أَحِدِهم يظُنونَ و اغِْفر ِلي ما لَا يعلَمونَ فَِمن علَامِة ِمما ِبما يقُولُونَ و اجعلِْني أَفْضلَ تؤاِخذِْني
 ماً ِفي ِلٍني وزح ةً ِفي ِديٍن وقُو ى لَهرت كاناًأَنِقٍنيِإميِعلْماً ِفي ِحلٍْم  ِفي ي صاً ِفي ِعلٍْم وِحر و 

 طَلَباً ِفي حلَاٍل و و ِغنى و خشوعاً ِفي ِعبادٍة و تجملًا ِفي فَاقٍَة و صبراً ِفي ِشدٍة ِفيو قَصداً 
 علَى وجٍل يمِسي و همه  الصاِلحةَ و هوالْأَعمالَنشاطاً ِفي هدى و تحرجاً عن طَمٍع يعملُ 

 و كْرالشِبحصا يِذراً ِلمفَِرحاً ح ِبحصي ِذراً وح ِبيتي الذِّكْر همه و ذِّرفَِرحاً ح فْلَِة والْغ ِمن 
 ِفيماه لَم يعِطها سؤلَها  استصعبت علَيِه نفْسه ِفيما تكْرِإِنِبما أَصاب ِمن الْفَضِل و الرحمِة 

 يمزج الِْحلْم ِبالِْعلِْم و الْقَولَ ِبالْعمِل تراه يبقَىتِحب قُرةُ عيِنِه ِفيما لَا يزولُ و زهادته ِفيما لَا 
 أَكْلُه سهلًا أَمره حِريزاً ِدينه ميتةً شهوته وراًمنز أَملُه قَِليلًا زلَلُه خاِشعاً قَلْبه قَاِنعةً نفْسه قَِريباً

 كَانَ ِفي الْغاِفِلني كُِتب ِفي الذَّاِكِرين و ِإنْ غَيظُه الْخير ِمنه مأْمولٌ و الشر ِمنه مأْمونٌ مكْظُوماً
 من حرمه و يِصلُ من يعِطيِفِلني يعفُو عمن ظَلَمه و  لَم يكْتب ِمن الْغاالذَّاِكِرينِإنْ كَانَ ِفي 

   غَاِئباً منكَره حاِضراً معروفُهقَولُهقَطَعه بِعيداً فُحشه لَيناً 
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 و ِفي الْمكَاِرِه صبور و ِفي الرخاِء شكُور لَا يِحيف وقُور خيره مدِبراً شره ِفي الزلَاِزِل مقِْبلًا
تحِفظَ  علَيِه لَا يِضيع ما اسيشهد يبِغض و لَا يأْثَم ِفيمن يِحب يعتِرف ِبالْحق قَبلَ أَنْ منعلَى 

 و لَا يدخلُ ِبالْمصاِئِب ِبالْأَلْقَاِب و لَا يضار ِبالْجاِر و لَا يشمت يناِبزو لَا ينسى ما ذُكِّر و لَا 
 قالْح ِمن جرخلَا ي اِطِل وِإنِْفي الْبتولُ صعي لَم ِحكِإنْ ض و هتمص همغي لَم تمِإنْ  ص و ه

ِغيب لَه ِقمتنالَِّذي ي وه كُونَ اللَّهى يتح ربِه صلَيع هفْسٍة ناحِفي ر هِمن اسالن اٍء ونِفي ع هِمن 
 هفْسن بعِتِهأَتِلآِخر هنع داعبت نمع هدعفِْسِه بن ِمن اسالن احأَر و دهززن و  نِمم هوند ةٌ واه

 سةٌ لَيمحر و ِلني ها ِمنندهداعبٍة تِديعخ كٍْر وِبم هونلَا د ٍة وظَمع ٍر وِبِكب .  
   :)عليه السالم (  الْمؤِمِننيفَصِعق همام صعقَةً كَانت نفْسه ِفيها ، فَقَالَ أَِمري  : قَالَ
 الْمواِعظُ الْباِلغةُ ِبأَهِلها ، تصنعأَ هكَذَا :  اللَِّه لَقَد كُنت أَخافُها علَيِه ، ثُم قَالَ و أَما

 أَجٍل وقْتاً لَا ِلكُلِّويحك ِإنَّ  : )عليه السالم (  يا أَِمري الْمؤِمِنني ، فَقَالَ بالُكفَما : فَقَالَ لَه قَاِئلٌ 
لًا لَا يهفَم هزاوجتباً لَا يبس و وهدعدعت اِنكلَى ِلسطَانُ عيفَثَ الشا نما فَِإنِلِمثِْله .  
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  : يصف فيها المنافقين )عليه السالم (  له خطبة من و  - ١٩٤
هدمحلَى نع ِة وِصيعالْم ِمن هنع ذَاد ِة والطَّاع ِمن لَه فَّقا وم أَلُهسِلِه نبِبح اماً ومِتِه تِلِمن 

 تجرع ِفيِه ومرٍة  عبده و رسولُه خاض ِإلَى ِرضواِن اللَِّه كُلَّ غَمحمداًاعِتصاماً و نشهد أَنَّ 
 نَ وونالْأَد نَ لَهلَوت قَد ٍة وكُلَّ غُصأَلَّبت ا وهتأَِعن برِه الْعِإلَي تلَعخ نَ ووِه الْأَقْصلَيع تبرض 

ن أَبعِد الداِر و أَسحِق الْمزاِر ،  ِمعداوتهاِإلَى محاربِتِه بطُونَ رواِحِلها حتى أَنزلَت ِبساحِتِه 
 ادِعب اللَِّهأُوِصيكُم مهفَاِق فَِإنلَ النأَه كُمذِّرأُح ى اللَِّه وقْوالُّونَ ِبتالُّونَ الضالز ِضلُّونَ والْم 

 ِبكُلِّ ِمرصاٍد يرصدونكُمِمدونكُم ِبكُلِّ ِعماٍد و  و يفْتنونَ افِْتناناً و يعأَلْواناًالْمِزلُّونَ يتلَونونَ 
 مهِصفَاح ةٌ وِويد مهةٌقُلُوبِقين اٌء وود مفُهصاَء ورونَ الضِدبي فَاَء وونَ الْخشمي ملُهقَو ِشفَاٌء و 

 اِء وخةُ الردساُء حياُء الْعالد ملُهوِفعكِّدؤم و ِريعِبكُلِّ طَِريٍق ص ماِء لَهجقِْنطُو الرم لَاِء وِإلَى الْب 
 يتراقَبونَ الْجزاَء ِإنْ سأَلُوا أَلْحفُوا و ِإنْ وكُلِّ قَلٍْب شِفيع و ِلكُلِّ شجٍو دموع يتقَارضونَ الثَّناَء 

  عذَلُوا كَشفُوا
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و قوا ِلكُلِّ حدأَع فُوا قَدروا أَسكَماِطلًا ِإنْ حاٍب بِلكُلِّ ب قَاِتلًا و يِلكُلِّ ح اِئلًا وِلكُلِّ قَاِئٍم م و 
 ِليِقيموا ِبِه أَسواقَهم و ينِفقُوا ِبِه ِبالْيأِْساحاً يتوصلُونَ ِإلَى الطَّمِع  و ِلكُلِّ لَيٍل ِمصبِمفْتاحاً

 ملَاقَهقُولُونَأَعي وا الطَِّريقنوه ونَ قَدهومِصفُونَ فَيي ونَ وهبشفَي ةُ ولُم مفَه ِضيقوا الْملَعأَض 
  . ِحزب الشيطاِن أَال ِإنَّ ِحزب الشيطاِن هم الْخاِسرونَ أُولِئكلنرياِن الشيطَاِن و حمةُ ا

  :يحمد اللّه و يثني على نبيه و يعظ ) عليه السالم (  له خطبة من و  -١٩٥
   اللّهحمد

دماِللَِّه الْحاِئِه مِريلَاِل ِكبج لْطَاِنِه وآثَاِر س ِمن رالَِّذي أَظْه  ريح قُوِل ِمنقَلَ الْعم 
  . النفُوِس عن ِعرفَاِن كُنِه ِصفَِتِه هماِهِمعجاِئِب قُدرِتِه و ردع خطَراِت 

  الشهادتان
و دهأَش ِإيقَاٍن و اٍن وةَ ِإميادهش ِإلَّا اللَّه لَاٍص أَنْ لَا ِإلَهِإخأَنَّ م دهأَش اٍن وِإذْع داً  ومح

 ولُهسر و هدبعلَهسةٌ أَريِن طَاِمسالد اِهجنم ةٌ واِرسى ددالْه لَامأَع و عدفَص حصن و قِبالْح 
  ِللْخلِْق
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ودلَّى  هِد صِبالْقَص رأَم ِد وشى ِإلَى الراللَّه لَّمس آِلِه و ِه ولَيع .  

  العظة
وا ولَماع لَم ثاً وبع لُقْكُمخي لَم هاللَِّه أَن ادِعب ِسلْكُمري و كُملَيِمِه علَغَ ِنعبم ِلملًا عمه 

 هانسى ِإحصأَحكُمفَِإلَي  ِه ووا ِإلَياطْلُب و وهِجحنتاس و وهفِْتحتاسوهِنحمتاس هنع كُما قَطَعفَم 
 هوند كُمنع لَا أُغِْلق و ابِحجابكُلِّ ب عم اٍن وأَو ِفي كُلِّ ِحٍني و كَاٍن ولَِبكُلِّ م هِإن ٍس وِإن 

 ساِئلٌ و لَا يستقِْصيِه ناِئلٌ و لَا يلِْويِه يستنِفدهاُء و لَا ينقُصه الِْحباُء و لَا و جانٍّ لَا يثِْلمه الْعطَ
 صخشنع نةٌ عِهب هزجحلَا ت ٍت ووص نع تولِْهيِه صلَا ي ٍص وخلٍْب شس لُهغشلَا ي و 

هوِلهلَا ت ٍة ومحر نع بغَض نةٌ عمحِعقَاٍب ر هقْطَعلَا ي وِر وِن الظُّهطُونُ عالْب هِجنلَا ي و 
ورالظُّه طَنفَب رظَه ا ونلَا فَدع أَى وفَن بطُوِن قَرِن الْبع ِأ وذْري نْ لَمدي لَم انَ ود و لَنفَع طَنب 

 الزمام و الِْقوام فَِإنهاعانَ ِبِهم ِلكَلَاٍل أُوِصيكُم ِعباد اللَِّه ِبتقْوى اللَِّه  لَا استوالْخلْق ِباحِتياٍل 
 معاِقِل و تؤلْ ِبكُم ِإلَى أَكْناِن الدعِة و أَوطَاِن السعِة ِبحقَاِئِقهافَتمسكُوا ِبوثَاِئِقها و اعتِصموا 

نم ِز وِفيالِْحر اِزِل الِْعز  
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 و تعطَّلُ ِفيِه صروم الِْعشاِر و ينفَخ ِفي الصوِر الْأَقْطَار تشخص ِفيِه الْأَبصار و تظِْلم لَه يوٍم
هزفَتق مِذلُّ الشت ٍة وجكُلُّ لَه كَمبت ٍة وجهكُلُّ م اِمخوا الشهلْدص ِصريفَي اِسخوالر مالص و 

 قاً وقْراباً رراسهدهعم و فَعني ِميملَا ح و فَعشي ِفيعلَقاً فَلَا شملَا قَاعاً س فَعدةٌ تِذرعم .  

  ) :عليه السالم (  له خطبة من و  - ١٩٦
   النبيبعثة

ثَهعب ِحني اِضحو جهنلَا م و اِطعس ارنلَا م و قَاِئم لَملَا ع .  

   بالزهدالعظة
أُوِصيكُم ادِعب ارا دها فَِإنينالد كُمذِّرأُح ى اللَِّه وقْووٍص اللَِّه ِبتخِغشنلَّةُ تحم يٍص  و

 ِميدت اِئنا بهقَاِطن و ا ظَاِعنهاِكناسِلهِج ِبأَهِفي لُج اِصفوا الْعقِْصفُهِة تِفينانَ السدياِر مالِْبح 
حِملُه علَى  تحِفزه الرياح ِبأَذْياِلها و تالْأَمواِجفَِمنهم الْغِرق الْوِبق و ِمنهم الناِجي علَى بطُوِن 

   مهلٍَكفَِإلَى فَما غَِرق ِمنها فَلَيس ِبمستدرٍك و ما نجا ِمنها أَهواِلها
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ادالْأَِعب وا ولَماللَِّه الْآنَ فَاع  نطْلَقَةٌلْسم قَلَبنالْم ةٌ وناُء لَدضالْأَع ةٌ وِحيحانُ صدالْأَب و فَِسيح و 
  . علَيكُم نزولَه و لَا تنتِظروا قُدومهفَحقِّقُواالْمجالُ عِريض قَبلَ ِإرهاِق الْفَوِت و حلُوِل الْموِت 

ينبه فيه على فضيلته لقبول قوله و ) لسالم عليه ا(  له كالم من و  - ١٩٧
  :أمره و نهيه 

و ٍد لَقَدمحاِب محأَص فَظُونَ ِمنحتسالْم ِلملَا )صلى اهللا عليه وآله (  ع لَى اللَِّه وع دأَر ي لَمأَن 
 ةً قَطُّ واعوِلِه سسلَى رعاِطلَقَدوفِْسي ِفي الْمِبن هتياسا  وِفيه كُصنطَالُِن الَِّتي تالْأَب رأَختت و 

 ِني اللَّهمةً أَكْردجن اما الْأَقْداِفيهولُ اللَِّه ِبهسر قُِبض لَقَد صلى اهللا عليه وآله (  و( هأْسِإنَّ ر لَى ولَع 
ا عهتررِفي كَفِّي فَأَم هفْسن الَتس لَقَد ِري ودِهيلَى صجو لَهغُس لِّيتو لَقَد صلى اهللا عليه وآله (  و( 

 و ما فَارقَت سمِعي هينمةٌ يعرج فَضجِت الدار و الْأَفِْنيةُ ملَأٌ يهِبطُ و ملَأٌ أَعواِنيو الْملَاِئكَةُ 
 فَانفُذُوا علَى ميتاًِحيِه فَمن ذَا أَحق ِبِه ِمني حياً و  واريناه ِفي ضِرحتىِمنهم يصلُّونَ علَيِه 
قدصلْت و اِئِركُمصب  
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كُماتالَِّذي لَاِنيفَو كُموداِد عِفي ِجه  لَى ِإلَهلَع مهِإن و قِة الْحادلَى جي لَعِإن ولَِّة ِإلَّا هزاِطِل مالْب 
 ِلي و اللَّه ِفرغتأَس ونَ وعمسا تأَقُولُ ملَكُم.   

ينبه على إحاطة علم اللّه بالجزئيات، ) عليه السالم (  له خطبة من و  - ١٩٨
  :فضل اإلسالم و القرآن  يبين وثم يحث على التقوى، 

لَمعي ِجيجع اِت ولَواِد ِفي الْخالِْعب اِصيعم اِت ووِش ِفي الْفَلَوحالْو ِتلَافاِن ِفي اخينالن 
 سِفري و  الْعاِصفَاِت و أَشهد أَنَّ محمداً نِجيب اللَِّهِبالرياِحالِْبحاِر الْغاِمراِت و تلَاطُم الْماِء 

  .وحِيِه و رسولُ رحمِتِه 

   بالتقوىالوصية
 يكُونُ معادكُم و ِبِه نجاح ِإلَيِه فَِإني أُوِصيكُم ِبتقْوى اللَِّه الَِّذي ابتدأَ خلْقَكُم و بعد أَما

 تقْوى اللَِّه فَِإنَّ سِبيِلكُم و ِإلَيِه مراِمي مفْزِعكُم  و نحوه قَصدرغْبِتكُمطَِلبِتكُم و ِإلَيِه منتهى 
 و و ِشفَاُء مرِض أَجساِدكُم و صلَاح فَساِد صدوِركُم أَفِْئدِتكُمدواُء داِء قُلُوِبكُم و بصر عمى 

اِركُمصا أَبشِجلَاُء ع و فُِسكُمِس أَنند ورطُه  
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اِد وواُء سِضي و أِْشكُمِع جفَز نأَم ِتكُمِخيلًا ظُلْمد و ونَ ِدثَاِركُماراً دةَ اللَِّه ِشعلُوا طَاععفَاج 
 و منهلًا ِلِحِني وروِدكُم و شِفيعاً أُموِركُمبين أَضلَاِعكُم و أَِمرياً فَوق  ِشعاِركُم و لَِطيفاً دونَ

 ِتكُمِك طَِلبرِلدكَناً وس و وِركُمطُوِن قُبِلب اِبيحصم و ِعكُمِم فَزوةً ِلينفَساً ِلطُوِل جن و ِتكُمشحو 
 موقَدٍة ِنرياٍن ِمن متاِلف مكْتِنفٍَة و مخاِوف متوقَّعٍة و أُواِر ِحرزنَّ طَاعةَ اللَِّه ِلكَرِب مواِطِنكُم فَِإ

 اِئددالش هنع تبزى عقْوذَ ِبالتأَخ نفَمدعب ا وِتهاررم دعب ورالْأُم لَه لَتلَواح ا وهوند تجفَران 
نع لَه لَتهأَس ا واكُِمهرت دعب اجوالْأَم هابعالص دعةُ بامِه الْكَرلَيع طَلَته ا واِبهصِإن دعب 

 علَيِه  علَيِه النعم بعد نضوِبها و وبلَتتفَجرتو تحدبت علَيِه الرحمةُ بعد نفُوِرها و . قُحوِطها
 و وعظَكُم ِبِرسالَِتِه و امتن علَيكُم ِبِنعمِتِه ِبموِعظَِتِه بعد ِإرذَاِذها فَاتقُوا اللَّه الَِّذي نفَعكُم الْبركَةُ
   .طَاعِتِه أَنفُسكُم ِلِعبادِتِه و اخرجوا ِإلَيِه ِمن حق فَعبدوا

   اإلسالمفضل
 علَى عيِنِه و أَصفَاه ِخيرةَ اصطَنعه هذَا الِْإسلَام ِدين اللَِّه الَِّذي اصطَفَاه ِلنفِْسِه و ِإنَّ مثُ

 أَقَام لِْقِه وخهاِئمعانَديِتِه أَذَلَّ الْأَدبحلَى مع   
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 ِبكَرامِتِه و خذَلَ محاديِه ِبنصِرِه و هدم أَركَانَ أَعداَءه و وضع الِْملَلَ ِبرفِْعِه و أَهانَ ِبِعزِتِه
 ِبمواِتِحِه ثُم جعلَه لَا انِفصام ضالِْحيا ِبركِْنِه و سقَى من عِطش ِمن ِحياِضِه و أَتأَق الضلَالَِة

 لَا انِقلَاع ِلشجرِتِه و لَا و ِلحلْقَِتِه و لَا انِهدام ِلأَساِسِه و لَا زوالَ ِلدعاِئِمِه فَكِلعروِتِه و لَا 
 ِلسهولَِتِه و لَا وعوثَةَِه و لَا ضنك ِلطُرِقِه و لَا  و لَا جذَّ ِلفُروِعِلشراِئِعِهانِقطَاع ِلمدِتِه و لَا عفَاَء 

 لَا عصلَ ِفي عوِدِه و لَا وعثَ ِلفَجِه و لَا انِطفَاَء ِلمصاِبيِحِه وسواد ِلوضِحِه و لَا ِعوج ِلانِتصاِبِه 
ِفو اخأَس اِئمعد وِتِه فَهلَاوةَ ِلحاررلَا م  قاي الْحهاخنأَس ترغَز اِبيعني ا وهاسا آسلَه تثَب و 

 ا وهونيعاِبيحصم ا وهفَّارا سى ِبهداقْت ارنم ا وهانِنري تبش لَاماِهلُ أَعنم ا وهاجا ِفجِبه قُِصد 
 فَهو ِعند اللَِّه طَاعِتِهنتهى ِرضواِنِه و ِذروةَ دعاِئِمِه و سنام  ِفيِه ماللَّهجعلَ . رِوي ِبها ورادها

 معِوذُ الْمناِرُء النرياِن عِزيز السلْطَاِن مشِرف   الْبرهاِن مِضيمِنريوِثيق الْأَركَاِن رِفيع الْبنياِن 
ِبعات و فُوهرثَاِر فَشِه الْموا ِإلَيأَد و وهقَّهح هاِضعوم وهعض و .  

   األعظمالرسول
داً ِإنَّ ثُممحثَ معب هانحبس صلى اهللا عليه وآله (  اللَّه(قِبالْح   
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لَ ِحنيأَقْب و ِقطَاعا اِلانينالد ا ِمنند ِمن اٍق ورِإش دعا بهتجهب تأَظْلَم و ِة اِلاطِّلَاعالْآِخر تقَام 
ٍب ِمن  ِفي انِقطَاٍع ِمن مدِتها و اقِْتراِقيادِبأَهِلها علَى ساٍق و خشن ِمنها ِمهاد و أَِزف ِمنها 

 ا واِطهرٍمأَشرصت اٍر ِمنِتشان ا ولْقَِتهح اٍم ِمنِفصان ا وِلهأَه ا ِمنِبهبس ا ولَاِمهأَع فَاٍء ِمنع و 
 رِبيعاً ِلأَهِل و  طُوِلها جعلَه اللَّه بلَاغاً ِلِرسالَِتِه و كَرامةً ِلأُمِتِهِمنتكَشٍف ِمن عوراِتها و ِقصٍر 
   .ِلأَنصاِرِهزماِنِه و ِرفْعةً ِلأَعواِنِه و شرفاً 

   الكريمالقرآن
لَ ثُمزاجاً لَا أَنِسر و هاِبيحصطْفَأُ موراً لَا تن ابِه الِْكتلَيو عبخي كردراً لَا يحب و هقُّدوت 

اجاً لَا يهِمن و هرِضلُّ قَعهجهن دمخقَاناً لَا يفُر و ُءهوض ظِْلماعاً لَا يعش و هانهرب مدهاناً لَا تيِتب و 
 فَهو معِدنُ أَعوانه و ِعزاً لَا تهزم أَنصاره و حقّاً لَا تخذَلُ أَسقَامهأَركَانه و ِشفَاًء لَا تخشى 

الِْإمي اِبيعني و هتوحبحب الِْعلِْماِن و أَثَاِفي و هانرغُد ِل ودالْع اضِري و هورحب لَاِم والِْإس و هانينب و 
 ِزفُهنلَا ي رحب و هِغيطَان و قةُ الْحِديِزفُونَأَونتسوالْماِتحا الْمهِضبنونٌ لَا ييع اِهلُ ونم نَ و  
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 الْمساِفرونَ و أَعلَام لَا يعمى عنها الساِئرونَ و نهجها يِغيضها الْواِردونَ و مناِزلُ لَا يِضلُّ لَا
طَِش  لَآكَاماً ِلعِري اللَّه لَهعونَ جا الْقَاِصدهنع وزجاِءا يلَمالْع اجحم اِء وِبيعاً ِلقُلُوِب الْفُقَهر و 

ا مِنيعاً  حبلًا وِثيقاً عروته و معِقلًو و دواًء لَيس بعده داٌء و نوراً لَيس معه ظُلْمةٌ الصلَحاِءِلطُرِق 
 ِلمِن انتحلَه و برهاناً عذْراً تولَّاه و ِسلْماً ِلمن دخلَه و هدى ِلمِن ائْتم ِبِه و ِلمنِذروته و ِعزاً 

 مِطيةً ِلمن وملَه  خاصم ِبِه و فَلْجاً ِلمن حاج ِبِه و حاِملًا ِلمن حِلمنِلمن تكَلَّم ِبِه و شاِهداً 
 و ِعلْماً ِلمن وعى و حِديثاً ِلمن روى و حكْماً استلْأَمأَعملَه و آيةً ِلمن توسم و جنةً ِلمِن 

 نىِلمقَض.   

  :كان يوصي به أصحابه ) عليه السالم (  له كالم من و  - ١٩٩
  الصالة

 ِبها فَِإنها كانت علَى تقَربوالَاِة و حاِفظُوا علَيها و استكِْثروا ِمنها و  الصأَمر تعاهدوا
 قالُوا سقَر أَهِل الناِر ِحني سِئلُوا ما سلَكَكُم ِفي واِب تسمعونَ ِإلَى جلَاالْمؤِمِنني ِكتاباً موقُوتاً أَ 

لِّنيصالْم ِمن كن لَم وبالذُّن تحا لَتهِإن و تولُ حسا رههبش ِق وبالر ا ِإطْلَاقطِْلقُهت ِق ورالْو 
  )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه
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 ِمنها ِفي الْيوِم و اللَّيلَِة خمس مراٍت فَما يغتِسلُكُونُ علَى باِب الرجِل فَهو  تِبالْحمِة
 الَِّذين لَا تشغلُهم عنها الْمؤِمِنني يبقَى علَيِه ِمن الدرِن و قَد عرف حقَّها ِرجالٌ ِمن أَنْعسى 

 ِتجارةٌ و ال بيع تلِْهيِهم عيٍن ِمن ولٍَد و لَا ماٍل يقُولُ اللَّه سبحانه ِرجالٌ ال قُرةُا ِزينةُ متاٍع و لَ
 الِة وِإقاِم الص ِذكِْر اللَِّه و نولُ اللَِّه ِإيتاِءعسكَانَ ر كاِة وِصباً )صلى اهللا عليه وآله (  الزلَاِة نِبالص دعب 

الت هانحبِل اللَِّه سِة ِلقَونِبالْج ِشِري لَهبا وِبه رأْمها فَكَانَ يلَيع طَِبراص الِة وِبالص لَكأَه رأْم لَهأَه و 
 هفْسا نهلَيع ِبرصي.  

  الزكاة
لَِإنَّ ثُمِل الِْإساناً ِلأَهبلَاِة قُرالص عم ِعلَتكَاةَ جاِم  الزنا فَمها فَِإنفِْس ِبهالن با طَيطَاهأَع 

 يكِْثرنَّ علَيها لَهفَه فَِإنَّ لَا ِمن الناِر ِحجازاً و ِوقَايةً فَلَا يتِبعنها أَحد نفْسه و وتجعلُ لَه كَفَّارةً 
 مغبونُ الْأَجِر ِبالسنِةجو ِبها ما هو أَفْضلُ ِمنها فَهو جاِهلٌ  ِبها يرالنفِْسمن أَعطَاها غَير طَيِب 

  .ضالُّ الْعمِل طَِويلُ الندِم 

  األمانة
اَء ثُمأَد تِرضا عها ِإنِلهأَه ِمن سلَي نم ابخ ِة فَقَدانلَى الْأَمع ِة وِنيباِت الْماومالس 

   الطُّوِلذَاِترِضني الْمدحوِة و الِْجباِل الْأَ

http://www.islam4u.com


  )٣١٨(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

 أَوٌء ِبطُوٍل أَو عرٍض   شي و لَا أَعظَم ِمنها و لَِو امتنعأَعلَى فَلَا أَطْولَ و لَا أَعرض و لَا الْمنصوبِة
 ِة وقُوبالْع ِمن فَقْنأَش لَِكن و نعنتلَام ِعز ٍة أَوقُوقَلْنع وه و نهِمن فعأَض وه نِهلَ ما جم 

 هانُ ِإنسولًا كانَالِْإنهظَلُوماً ج .  

   اللّه تعالىعلم
 ِفي لَيِلِهم و نهاِرِهم لَطُف ِبِه مقْتِرفُونَ تعالَى لَا يخفَى علَيِه ما الِْعباد  سبحانه واللَّه ِإنَّ

 خلَواتكُم و أَعضاؤكُم شهوده و جواِرحكُم جنوده و ضماِئركُم عيونه ِعلْماًخبراً و أَحاطَ ِبِه 
 هانِعي.  

  :في معاوية ) عليه السالم (  له مكال من و  -٢٠٠
اللَِّه و و رفْجي و ِدرغي هلَِكن ي وى ِمنهةُ ِبأَداِويعا مم لَو ِمن تِر لَكُندةُ الْغاِهيلَا كَر 

 ِبِه يوم يعرفِلواٌء  فُجرةٌ و كُلُّ فُجرٍة كُفَرةٌ و ِلكُلِّ غَاِدٍر غُدرٍةأَدهى الناِس و لَِكن كُلُّ 
 ِة وِكيدفَلُ ِبالْمغتا أُساللَِّه م ِة وامِة لَاالِْقيِديدِبالش زمغتأُس .  
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  :يعظ بسلوك الطريق الواضح  ) عليه السالم(  له كالم من و  -٢٠١
 قَِد اجتمعوا علَى ماِئدٍة الناس لَا تستوِحشوا ِفي طَِريِق الْهدى ِلِقلَِّة أَهِلِه فَِإنَّ الناس أَيها

 ناقَةَ عقَرخطُ و ِإنما  الناس ِإنما يجمع الناس الرضا و السأَيهاِشبعها قَِصري و جوعها طَِويلٌ 
 ِبالرضا فَقَالَ سبحانه فَعقَروها فَأَصبحوا عموهثَمود رجلٌ واِحد فَعمهم اللَّه ِبالْعذَاِب لَما 

 اناِدِمنيكَِّة فَمالس اروفَِة خسِبالْخ مهضأَر تارا كَانَ ِإلَّا أَنْ خمحِة ِةالْماروِض الْخِفي الْأَر 
 لَكس نم اسا النهأَييِه الطَِّريقِفي الت قَعو الَفخ نم اَء والْم درو اِضحالْو .  

٢٠٢ -  و ِمن فِْن ) عليه السالم (  كَلَاٍم لَهد دِعن قَالَه هأَن هنع ِويِةرديس 
) صلى الله عليه وآله  ( اللَِّهكَالْمناِجي ِبِه رسولَ )  عليها السالم (النساِء فَاِطمةَ 

  :ِعند قَبِرِه 
لَامالس كلَياِزلَِة ِفي عالن ِتكنِن ابع ي ونولَ اللَِّه عسا ري اِركِجو اِق ِبكِة اللَّحِريعالس و 

 نولَ اللَِّه عسا رِتقَلَّ يِفيصكقر ِري وبص   
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 وسدتك فُرقَِتك و فَاِدِح مِصيبِتك موِضع تعز فَلَقَد ِبعِظيِم تجلُِّدي ِإلَّا أَنَّ ِفي التأَسي ِلي عنها
 ف ِإنا ِللَِّه و ِإنا ِإلَيِه راِجعونَ فَلَقَِد نفْسكِفي ملْحودِة قَبِرك و فَاضت بين نحِري و صدِري 

اللَّه  فَمسهد ِإلَى أَنْ يختار لَيِلي و أُِخذَِت الرِهينةُ أَما حزِني فَسرمد و أَما الْوِديعةُاسترِجعِت 
 تالَِّتي أَن كاراِلي دا ِبهِمهضلَى هع ِتكافُِر أُمضِبت كتناب ئُكبنتس و ِقيما مِفهفَأَح الَ وؤالس 

 لَا مودٍعام  و لَم يخلُ ِمنك الذِّكْر و السلَام علَيكُما سلَالْعهداستخِبرها الْحالَ هذَا و لَم يطُِل 
 لَالٍَة وم نفَلَا ع ِرفصِئٍم فَِإنْ أَنلَا س ِإنْقَاٍل و اِبِرينالص اللَّه دعا وِبم وِء ظَنس نفَلَا ع أُِقم .  

في التزهيد من الدنيا و الترغيب ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٠٣
  :في اآلخرة 

 ممركُم ِلمقَركُم و لَا ِمنا الدنيا دار مجاٍز و الْآِخرةُ دار قَراٍر فَخذُوا  ِإنمالناس أَيها
 نم دِعن كُمارتِتكُوا أَسهتلَمعِل يقَب ِمن كُما قُلُوبينالد وا ِمنِرجأَخ و كُماررا أَنْ أَسهِمن جرخت 

   ِإنَّ الْمرَء ِإذَا هلَك قَالَ الناس ما تركخِلقْتميها اختِبرتم و ِلغيِرها أَبدانكُم فَِف
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كُواؤِللَِّه آب ما قَدلَاِئكَةُ مقَالَِت الْم  واممكُونَ فَقَدا فَيِلفُوا كُلخلَا ت ضاً وقَر لَكُم كُنضاً يعب 
  . علَيكُم فَرضاً

  :كان كثيرا ما ينادي به أصحابه ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٠٤
 الدنيا و انقَِلبوا علَىةَ  اللَّه فَقَد نوِدي ِفيكُم ِبالرِحيِل و أَِقلُّوا الْعرجرِحمكُم تجهزوا

 ِمن بد أَمامكُم عقَبةً كَئُوداً و مناِزلَ مخوفَةً مهولَةً لَا فَِإنَِّبصاِلِح ما ِبحضرِتكُم ِمن الزاِد 
وكُم داِنيةٌ و كَأَنكُم ِبمخاِلِبها  الْمِنيِة نحملَاِحظَو اعلَموا أَنَّ . الْوروِد علَيها و الْوقُوِف ِعندها

 وقَد وِر والْأُم اتفِْظعا مِفيه كُمتمهد قَد و ِفيكُم تِشبن ِضلَاتعذُوِرمحالْم  . لَاِئقوا عفَقَطِّع
  . التقْوى ِبزاِدالدنيا و استظِْهروا 

  . الرواية هذه تقدم خبالف ء من هذا الكالم فيما  قد مضى شيو 
كلم به طلحة و الزبير بعد بيعته ) عليه السالم (  له كالم من و  -٢٠٥

  : ترك مشورتهما، و االستعانة في األمور بهما منبالخالفة و قد عتبا عليه 
ا لَقَدمتقَمن اِني أَيِبرخا كَِثرياً أَ لَا تمأْتجأَر ِسرياً وي يا  كَانَ ٍء شكُمتفَعد قا ِفيِه حلَكُم

  استأْثَرتعنه أَم أَي قَسٍم 
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فْت عنه أَم جِهلْته أَم أَخطَأْت  الْمسِلِمني ضعِمن ِبِه أَم أَي حق رفَعه ِإلَي أَحد علَيكُما
هابب . ِة اللَِّهولَا ِفي الِْولَاي ةٌ وغْبِلي ِفي الِْخلَافَِة ر تا كَانةٌ مبِإر ا وهوِني ِإلَيمتوعد كُملَِكن و 

 ِبالْحكِْم ِبِه أَمرنا اللَِّه و ما وضع لَنا و  أَفْضت ِإلَي نظَرت ِإلَى ِكتاِبفَلَماحملْتموِني علَيها 
 ِبيالن نتا اسم و هتعبلَا )صلى اهللا عليه وآله ( فَات ا وأِْيكُمِإلَى ر ِفي ذَِلك جتأَح فَلَم هتيدأِْي فَاقْتر 

ِشريتفَأَس هِهلْتج كْمح قَعلَا و ا وِركُمغَي ا واِنيكُموِإخ لَم كَانَ ذَِلك لَو و ِلِمنيسالْم ِمن 
 ا وكُمنع غَبالَاأَرِركُمغَي نِة فَِإنَّ .  عوِر الْأُسأَم ا ِمنمتا ذَكَرا مأَم وا ذَِلكأَن كُمأَح لَم رأَم 

 قَد )صلى اهللا عليه وآله ( دت أَنا و أَنتما ما جاَء ِبِه رسولُ اللَِّه  وجبلِْفيِه ِبرأِْيي و لَا وِليته هوى ِمني 
 ِمن قَسِمِه و أَمضى ِفيِه حكْمه فَلَيس لَكُما و اللَِّه اللَّهفُِرغَ ِمنه فَلَم أَحتج ِإلَيكُما ِفيما قَد فَرغَ 

 ِإلَى الْحق و أَلْهمنا و ِإياكُم قُلُوِبكُمأَخذَ اللَّه ِبقُلُوِبنا و . ذَا عتبى لَا ِلغيِركُما ِفي هوِعنِدي 
ربالص .  

 رأَى جوراً فَرده و كَانَ أَورِحم اللَّه رجلًا رأَى حقّاً فَأَعانَ علَيِه   : )عليه السالم (  قال مث
  .صاِحِبِه عوناً ِبالْحق علَى 
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و قد سمع قوما من أصحابه يسبون ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٠٦
   :بصفينأهل الشام أيام حربهم 

 و ذَكَرتم حالَهم كَانَ أَعمالَهم و لَِكنكُم لَو وصفْتم  لَكُم أَنْ تكُونوا سباِبنيأَكْره ِإني
 و ِدماَءهم و ِدماَءنا الْعذِْر و قُلْتم مكَانَ سبكُم ِإياهم اللَّهم احِقن ِفيأَصوب ِفي الْقَوِل و أَبلَغَ 

و ِنِهميب ا وِننيب ذَات ِلحأَص ِدِهماه و ِهلَهج نم قالْح ِرفعى يتح لَالَِتِهمض ِمن ِويعرِن يع 
  .الْغي و الْعدواِن من لَِهج ِبِه 

في بعض أيام صفين و قد رأى ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٠٧
  : إلى الحرب يتسرع) عليه السالم ( الحسن ابنه 
عليهما (  و الْحسين الْحسنذَا الْغلَام لَا يهدِني ، فَِإنِني أَنفَس ِبهذَيِن ـ يعِني  هعني امِلكُوا

   .)صلى اهللا عليه وآله (  ِبِهما نسلُ رسوِل اللَِّه ينقَِطع ـ علَى الْموِت ِلئَلَّا )السالم 
  . عين هذا الغالم من أعلى الكالم و أفصحه وااملك )عليه السالم ( قوله :  السيد الشريف قال 

قاله لما اضطرب عليه أصحابه في ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٠٨
  :أمر الحكومة 

  نِهكَتكُم ِإنه لَم يزلْ أَمِري معكُم علَى ما أُِحب حتى الناس أَيها
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برالْح و كُمِمن ذَتاللَِّه أَخ و قَد و كَترتكهأَن كُمودِلع ِهي ِس أَِمرياً .  وأَم تكُن لَقَد
تحبفَأَص تحباِهياً فَأَصِس نأَم تكُن وراً وأْمم موا الْيموِلي لْي سلَي قَاَء والْب متببأَح قَد اً وِهينم 

  . علَى ما تكْرهونَ أَحِملَكُمأَنْ 

بالبصرة و قد دخل على العالء بن ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٠٩
  : يعوده، فلما رأى سعة داره قال أصحابهزياد الحارثي و هو من 

 كُنت أَحوج و بلَى الْآِخرِةعِة هِذِه الداِر ِفي الدنيا و أَنت ِإلَيها ِفي  تصنع ِبِسكُنت ما
 الْحقُوق ِفيها الضيف و تِصلُ ِفيها الرِحم و تطِْلع ِمنها تقِْريِإنْ ِشئْت بلَغت ِبها الْآِخرةَ 

لَغب قَد تا فَِإذاً أَنهطَاِلعةَ فَقَالَ ما الْآِخرِبه تلَه اِصمأَِخي ع ككُو ِإلَيأَش ِمِننيؤالْم ا أَِمريلَاُء يالْع 
 ناٍدبا ِزيينِن الدلَّى عخت اَءةَ وبالْع قَالَ لَِبس ا لَهم قَالَ قَالَ و يدا عاَء قَالَ يا جِبِه فَلَم لَيع 

   الْخِبيثُ أَ ما رِحمت أَهلَكِبكاستهام نفِْسِه لَقَِد 
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اِت وبالطَّي لَّ لَكأَح ى اللَّهرأَ ت كلَدو ووأَه تا أَنذَهأْخأَنْ ت هكْري وه  ذَِلك لَى اللَِّه ِمننُ ع
 مأْكَِلك قَالَ ويحك ِإني لَست جشوبِة يا أَِمري الْمؤِمِنني هذَا أَنت ِفي خشونِة ملْبِسك و قَالَ

 ِإنَّ اللَّه تالَىكَأَنعت مهفُسوا أَنرقَدِل أَنْ يدِة الْعلَى أَِئمع ضفَ فَرعغَ ِبالْفَِقِري ِةِبضيبتلَا ياِس كَيالن 
 هفَقْر.  

و قد سأله سائل عن أحاديث البدع و ) عليه السالم (  له كالم من و  -٢١٠
  ) :عليه السالم (  الخبر فقال اختالفعما في أيدي الناس من 

 و عاماً و خاصاً منسوخاًِسخاً و  أَيِدي الناِس حقّاً و باِطلًا و ِصدقاً و كَِذباً و ناِفي ِإنَّ
 ِحفْظاً و اِبهاً وشتم كَماً وحم ماًوهوِل اللَِّه وسلَى رع كُِذب لَقَد لَى )صلى اهللا عليه وآله (  وِدِه عهع 

 ِمن الناِر و ِإنما أَتاك ِبالْحِديِث همقْعدحتى قَام خِطيباً فَقَالَ من كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ 
  . لَهم خاِمس لَيسأَربعةُ ِرجاٍل 

  المنافقون
  لَا مظِْهر ِللِْإمياِن متصنع ِبالِْإسلَاِم لَا يتأَثَّم و مناِفق رجلٌ
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جرحتوِل اللَِّه يسلَى رع كِْذبصلى اهللا عليه وآله (  ي( كَاِذب اِفقنم هأَن اسالن ِلمع داً فَلَومعتم 
 لُوالَمقْبي اِحبقَالُوا ص مهلَِكن و لَهقُوا قَودصي لَم و هوِل ِمنسصلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه ر( ِمعس و آهر 

 هنع لَِقف و هذُونَِمنأْخا فَيِبم اِفِقنينِن الْمع اللَّه كربأَخ قَد ِلِه وِبقَو كربا أَخِبم مفَهصو و 
 هدعقُوا بب ثُم ِبِه لَك مفَهصواوبقَرِة فَتاِر  ِإلَى أَِئماِة ِإلَى النعالد لَالَِة ووِرالضاِن ِبالزتهالْب و 

 ِرقَاِب الناِس فَأَكَلُوا ِبِهم الدنيا و ِإنما الناس مع علَىفَولَّوهم الْأَعمالَ و جعلُوهم حكَّاماً 
   .الْأَربعِةا أَحد  و الدنيا ِإلَّا من عصم اللَّه فَهذَالْملُوِك

  الخاطئون
لٌ وجِهِه رجلَى وع فَظْهحي ئاً لَميوِل اللَِّه شسر ِمن ِمعس ِهمكَِذباً فَو دمعتي لَم ِفيِه و 

 ِويِه وري ِه ويدِفي ي ولُفَهمعوِل اللَِّه يسر ِمن هتِمعا سقُولُ أَني صلى اهللا عليه وآله (  ِبِه و( ِلمع فَلَو 
 لُوهقْبي ِفيِه لَم ِهمو هونَ أَنِلمسالْمهِمن هفَضلَر كَذَِلك هأَن وه ِلمع لَو و .  

   الشبهةاهل
لٌ وجوِل اللَِّه رسر ِمن ِمعئاً )صلى اهللا عليه وآله (  ثَاِلثٌ سيش رأْميِإن لَا  ِبِه ثُم وه و هنى عهن ه

 هِمعس أَو لَمعىيهنينع   
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يِفظَ ٍء شفَح لَمعلَا ي وه ِبِه و رأَم ثُم وخسنفَِظ الالْمحي لَم و  وخسنم هأَن ِلمع فَلَو اِسخنهفَضلَر 
 هأَن هِمن وهِمعونَ ِإذْ سِلمسالْم ِلمع لَو ووخسنم وهفَضلَر .  

   الحافظونالصادقون
و رآخ ِغضبوِلِه مسلَى رلَا ع لَى اللَِّه وع كِْذبي لَم اِبعاِللْكَِذِب ر فاً ِمنوخ  للَِّه و

 ما و لَم يِهم بلْ حِفظَ ما سِمع علَى وجِهِه فَجاَء ِبِه علَى )صلى اهللا عليه وآله ( تعِظيماً ِلرسوِل اللَِّه 
 اِسخِفظَ النح وفَه هِمن قُصني لَم ِفيِه و ِزدي لَم هِمعِملَسفَعنفَج وخسنِفظَ الْمح ِبِه و  و هنع ب

 و اصالْخ فرعامالْعيكُلَّ ش عضفَو اِبهشتالْم و كَمحالْم و   و هِضعوٍء مقَد كُونُ ِمنكَانَ ي 
 لَا يعِرف ما  فَكَلَام خاص و كَلَام عام فَيسمعه منوجهاِن الْكَلَام لَه )صلى اهللا عليه وآله ( رسوِل اللَِّه 

 فَيحِملُه الساِمع و يوجهه علَى غَيِر )صلى اهللا عليه وآله (  اللَّه سبحانه ِبِه و لَا ما عنى رسولُ اللَِّه عنى
 )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه وِلرس و ما قُِصد ِبِه و ما خرج ِمن أَجِلِه و لَيس كُلُّ أَصحاِب ِبمعناهمعِرفٍَة 

 هفِْهمتسي و أَلُهسكَانَ ي نىمتِجيحونَ أَنْ يِحبوا لَيِإنْ كَان   الطَّاِرئ و اِبيرَء الْأَعأَلَهسعليه (  فَي

   حتى)السالم 
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 سأَلْته عنه و حِفظْته فَهِذِه وجوه ما علَيِه الناس ِإلَّاٌء   و كَانَ لَا يمر ِبي ِمن ذَِلك شييسمعوا
  . اخِتلَاِفِهم و ِعلَِلِهم ِفي ِرواياِتِهم ِفي

  : صنعة الكون عجيبفي ) عليه السالم (  له خطبة من و  -٢١١
لَ كَانَ وعِتِه أَنْ جعنِديِع لَطَاِئِف صب وِتِه ورباِر جِمِن اقِْتد اِخِر ِمنِر الزحاِء الْبم 

تاِقها  فَطَر ِمنه أَطْباقاً فَفَتقَها سبع سماواٍت بعد ارِتثُمالْمتراِكِم الْمتقَاِصِف يبساً جاِمداً 
كَتسمتضاً فَاسى أَرسأَر ِه ودلَى حع تقَام ِرِه وا ِبأَمِملُهحي قَامالْقَم و ِجرنثْعالْم رضالْأَخ 

ها و نشوز  جلَاِميدجبلَ و أَذْعن ِلهيبِتِه و وقَف الْجاِري ِمنه ِلخشيِتِه و ِلأَمِرِهالْمسخر قَد ذَلَّ 
 رست و أَلْزمها قَراراِتها فَمضت رُءوسها ِفي الْهواِء و مراِسيهامتوِنها و أَطْواِدها فَأَرساها ِفي 

 اخأَس ا ووِلههس نا عالَهِجب دهاِء فَأَنا ِفي الْمولُهاأُصهاِعدا قَووِن أَقْطَاِرهتاِضِع  ِفي موم و
 قها فَأَشاِبهصاأَنِقلَالَه اداً وِض ِعما ِللْأَرلَهعج ا وهازشأَطَالَ أَن ا وهزأَر تكَناداً فَستا أَوِفيه 

 ِميدأَنْ ت ا ِمنكَِتهرلَى حاعِلهِبأَها فَساِضِعهوم نولَ عزت ا أَوِلهِبِحم ِسيخت انَ  أَوحبنم 
  أَمسكَها بعد موجاِن
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اشاً فَوق بحٍر  ِلخلِْقِه ِمهاداً و بسطَها لَهم ِفرفَجعلَها و أَجمدها بعد رطُوبِة أَكْناِفها ِمياِهها
يلُج احيالر هِكركَرِري تسقَاِئٍم لَا ي ِري وجاِكٍد لَا ير اِصفوالْع اِرفالذَّو اممالْغ هضخمت و 

  . يخشى ِلمنِإنَّ ِفي ذِلك لَِعبرةً 

كان يستنهض بها أصحابه إلى جهاد ) عليه السالم (  له خطبة من و  - ٢١٢
  :هل الشام في زمانه أ

ما اللَّهمأَي راِدلَةَ غَيا الْعنقَالَتم ِمعس اِدكِعب ٍد ِمنبِة عاِئرِة الْجفِْسدالْم رةَ غَيِلحصالْم و 
 ِإعزاِز ِديِنك فَِإنا عناَء  بعد سمِعِه لَها ِإلَّا النكُوص عن نصرِتك و الِْإبطَفَأَبىِفي الديِن و الدنيا 

 را أَكْبِه يلَيع كِهدشتسناِهِدينالش هتكَنا أَسم ِميعِه جلَيع ِهدشتسن ةً وادهش كضأَر و 
 ِرِه وصن نِني عغالْم دعب تأَن ثُم اِتكاوِبِه الْآِخذُمسِبذَن لَه .  

  :في تمجيد اللّه و تعظيمه ) عليه السالم  ( له خطبة  منو  - ٢١٣
دمقَاِل ِللَِّه الْحاِلِب ِلمالْغ لُوِقنيخِه الْمبش نع ِليالْع اِصِفنيِبِريِه الْوداِئِب تجالظَّاِهِر ِبع 

   ِعزِتِه عن ِفكِْرِبجلَاِلِللناِظِرين و الْباِطِن 
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ِمنيهوتلَا الْم اٍب واِلِم ِبلَا اكِْتساٍد الْعِديوِر ِبلَا ازِميِع الْأُمِر ِلجقَدفَاٍد الْمتسلَا ِعلٍْم م ٍة وِويلَا ر و 
غِمٍري الَِّذي لَا تِضيضتسلَا ي و الظُّلَم اهاِرُء  شوِبالْأَن سلَي ارهِه نلَيِري عجلَا ي لٌ ولَي قُههرلَا ي و 

اكُهراِر ِإدبِبالِْإخ هلَا ِعلْم اِر وصِبالِْإب .  

  )صلى الله عليه وآله (  منها في ذكر النبي و
لَهساِء أَريِفِبالض همقَد و  و فَاِتقِبِه الْم قتِطفَاِء فَري اِلاصراوذَلَّلَ ِبِه س و اِلبغِبِه الْم 

  . حتى سرح الضلَالَ عن يِمٍني و ِشماٍل الْحزونةَالصعوبةَ و سهلَ ِبِه 

يصف جوهر الرسول، و يصف ) عليه السالم (  له خطبة من و  - ٢١٤
  :بالتقوى العلماء، و يعظ 

و دهداً أَشمحأَنَّ م دهأَش لَ وفَص كَمح لَ ودلٌ عدع هأَن هدباِدِه عِعب ديس و ولُهسر و 
 لْقالْخ اللَّه خسا نِنكُلَّميقَتِفر برلَا ض و اِهرِفيِه ع ِهمسي ا لَمِرِهميِفي خ لَهعفَاِفيِه ج  أَلَا و ِجر

 طَاعٍة ِللْحق دعاِئم و ِللطَّاعِة ِعصماً و ِإنَّ لَكُم ِعند كُلِّ وِإنَّ اللَّه سبحانه قَد جعلَ ِللْخيِر أَهلًا 
  عوناً ِمن اللَِّه سبحانه يقُولُ

http://www.islam4u.com


  )٣٣١(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

  . ِلمكْتٍف و ِشفَاٌء ِلمشتٍف ِكفَاٌء الْأَلِْسنِة و يثَبت الْأَفِْئدةَ ِفيِه علَى

   العلماءصفة
وا ولَمونَ اعونصي هِعلْم فَِظنيحتساللَِّه الْم ادأَنَّ ِعب هونصمونيونَ عرفَجي لُونَ  واصوتي ه

 ِة ونَِبالِْولَايلَاقَوتونَ يردصي ٍة وِوينَ ِبكَأٍْس راقَوستي ِة وبحٍة ِبالْملَا ِبِري ةُ ويبالر مهوبشلَا ت 
 فَكَانوا يتواصلُونَونَ و ِبِه  عقَد خلْقَهم و أَخلَاقَهم فَعلَيِه يتحابذَِلكتسِرع ِفيِهم الِْغيبةُ علَى 

 و هذُ ِمنخؤقَى فَيتنذِْر يِل الْبفَاضلْقَىكَتي ِحيصمالت هذَّبه و ِليصخالت هزيم قَد .  

   بالتقوىالعظة
 امرؤ ِفي قَِصِري أَياِمِه و لْينظُِر  كَرامةً ِبقَبوِلها و لْيحذَر قَاِرعةً قَبلَ حلُوِلها وامرؤ فَلْيقْبِل

 فَطُوبى ِلِذي منتقَِلِه يستبِدلَ ِبِه منِزلًا فَلْيصنع ِلمتحوِلِه و معاِرِف حتىقَِليِل مقَاِمِه ِفي منِزٍل 
 بنجت ِديِه وهي نم ِليٍم أَطَاعقَلٍْب سنمأَص ِديِه وري  و هرصب نِر مصِة ِببلَامِبيلَ السس اب

 أَسبابه و استفْتح التوبةَ و أَماطَ تقْطَع هاٍد أَمره و بادر الْهدى قَبلَ أَنْ تغلَق أَبوابه و طَاعِة
 ةَ فَقَدبوالْحأُِقيمالس جهن ِديه لَى الطَِّريِق وِبيِل  ع.  
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  :كان يدعو به كثيرا ) عليه السالم (  له دعاء من و  -٢١٥
دموباً ِللَِّه الْحرضلَا م ِقيماً ولَا س تاً ويِبي م ِبحصي لَ الَِّذي لَملَا ىع وٍء ووِقي ِبسرع 

 مستوِحشاً و لَا مرتداً عن ِديِني و لَا منِكراً ِلربي و لَا داِبِريمأْخوذاً ِبأَسوِإ عمِلي و لَا مقْطُوعاً 
بحت عبداً مملُوكاً ظَاِلماً  الْأُمِم ِمن قَبِلي أَصِبعذَاِبِمن ِإمياِني و لَا ملْتِبساً عقِْلي و لَا معذَّباً 

 ِإلَّا ما أَعطَيتِني و لَا أَتِقي ِإلَّا ما آخذَ لَك الْحجةُ علَي و لَا حجةَ ِلي و لَا أَستِطيع أَنْ ِلنفِْسي
 أَو أُضام ِفي سلْطَاِنك أَو هداكِفي  ِإني أَعوذُ ِبك أَنْ أَفْتِقر ِفي ِغناك أَو أَِضلَّ اللَّهموقَيتِني 

 لَك رالْأَم و دطَهأُضماللَّه اِئِمي وكَر ا ِمنهِزعتنٍة تلَ كَِرميفِْسي أَولْ نعلَ اجا أَوهِجعترٍة تِديعو 
 مِدي اللَّهِعن ِمكاِئِع ِنعدو اِمنذِْإنأَنْ ن وذُ ِبكعن  نع نتفْتأَنْ ن أَو ِلكقَو نع بهِديِنك أَو 

 اَء ِمنى الَِّذي جدونَ الْها دناؤوا أَهِبن عابتتِدكِعن.   

  :خطبها بصفين ) عليه السالم (  له خطبة من و  - ٢١٦
 و لَكُم علَي ِمن الْحق ِمثْلُ أَمِركُملَايِة  فَقَد جعلَ اللَّه سبحانه ِلي علَيكُم حقّاً ِبِوبعد أَما

 كُملَيالَِّذي ِلي عقاِء ِفيفَالْحيالْأَش عسأَو   
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 ِإلَّا جرى علَيِه و لَا يجِري علَيِه ِإلَّا جرى لَه ِلأَحٍدناصِف لَا يجِري  و أَضيقُها ِفي التالتواصِف
 ولَو ِه لَكَانَ ذَِلكلَيع ِريجلَا ي و لَه ِريجٍد أَنْ ياِلصاً كَانَ ِلأَحلِْقِه خونَ خد هانحبِللَِّه س 

 اِدِه ولَى ِعبِتِه عرِلقُدِلِهِلعد هلَِكن اِئِه وقَض وفرِه صلَيع ترا جِفي كُلِّ م هانحبس قَّهلَ حعج 
 هو ِمن ِبما علَيِه مضاعفَةَ الثَّواِب تفَضلًا ِمنه و توسعاً جزاَءهمعلَى الِْعباِد أَنْ يِطيعوه و جعلَ 

 لُهِزيِد أَهالْم.  

  لوالي و حق الرعية احق
لَ ثُمعلَى جاِس عِض النعا ِلبهضرقُوقاً افْتقُوِقِه حح ِمن هانحبٍض سعكَافَأُ ِفي بتا تلَهعفَج 

 ضاً وعا بهضعب وِجبي ا ووِههجٍضلَاوعا ِإلَّا ِببهضعب بجوتسي  . ضرا افْتم ظَمأَع وبسهانح 
 قح ِة وِعيلَى الراِلي عالْو ققُوِق حالْح ِتلْك ِةِمنِعيالر هانحبس ا اللَّههضةٌ فَراِلي فَِريضلَى الْوع 

لَّا ِبصلَاِح الْولَاِة و لَا  تصلُح الرِعيةُ ِإفَلَيست كُلٍّ فَجعلَها ِنظَاماً ِلأُلْفَِتِهم و ِعزاً ِلِديِنِهم علَىِلكُلٍّ 
 لُحصلَاةُتةُ الْوِعيالر تِة فَِإذَا أَدِعيِة الرِتقَامِإلَى ِإلَّا ِباس زا عقَّها حهاِلي ِإلَيى الْوأَد و قَّهاِلي حالْو 
 قالْحمهنيبعم لَتدتاع يِن والد اِهجنم تقَام و  ِل ودالْع اِلمترج لَحفَص ننا السلَى أَذْلَاِلهع 

 واِليها أَو الرِعيةُو ِإذَا غَلَبِت .  الدولَِة و يِئست مطَاِمع الْأَعداِءبقَاِءِبذَِلك الزمانُ و طُِمع ِفي 
 لَفَتتِتِه اخِعياِلي ِبرالْو فحأَجاِلكنه  
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 ِفي الديِن و تِركَت محاج السنِن فَعِملَ ِبالْهوى الِْإدغَالُ و ظَهرت معاِلم الْجوِر و كَثُر الْكَِلمةُ
 طِّلَِتوكَاعالْأَح  شحوتسفُوِس فَلَا يِعلَلُ الن تكَثُر و ِظيِمماِطٍل فُِعلَ ِلعِظيِم بلَا ِلع طِّلَ وع قح 

فَعلَيكُم ِبالتناصِح .  الِْعباِدِعند و تِعز الْأَشرار و تعظُم تِبعات اللَِّه سبحانه الْأَبرارفَهناِلك تِذلُّ 
 الْعمِل ِفي فَلَيس أَحد و ِإِن اشتد علَى ِرضا اللَِّه ِحرصه و طَالَ علَيِهي ذَِلك و حسِن التعاوِن ِف

 لُهأَه هانحبس ا اللَّهِقيقَةَ ماِلٍغ حِبب هادِتهاجلَِمنقُوِق اللَِّه عاِجِب حو ِمن لَِكن و ِة لَهى  الطَّاع
 و لَيس امرؤ و ِإنْ عظُمت ِفي بينهم ِبمبلَِغ جهِدِهم و التعاونُ علَى ِإقَامِة الْحق النِصيحةُِعباِدِه 

 و هِزلَتنم قالْحتمقَدت لَهما حلَى مانَ ععِق أَنْ يِبفَو هيِن فَِضيلَتِفي الد اللَّهح ِمن  ؤرلَا ام قِِّه و
 و فُوسالن هترغِإنْ ص وهتمحانَ اقْتعي أَو لَى ذَِلكع ِعنيوِن أَنْ يونُ ِبديِه الْعلَيع.   

هابِفيِه )عليه السالم (  فَأَج كِْثراِبِه ِبكَلَاٍم طَِويٍل يحأَص لٌ ِمنجاَء رالثَّن ذْكُري ِه ولَيع  و هعمس
   :)عليه السالم ( طَاعته لَه ، فَقَالَ 

 ِمن قَلِْبِه أَنْ يصغر موِضعه حق من عظُم جلَالُ اللَِّه سبحانه ِفي نفِْسِه و جلَّ ِمن ِإنَّ
 و لَطُف علَيِهن عظُمت ِنعمةُ اللَِّه  و ِإنَّ أَحق من كَانَ كَذَِلك لَمِسواهِعنده ِلِعظَِم ذَِلك كُلُّ ما 

  ِمن علَى أَحٍد ِإلَّا ازداد حق اللَِّه علَيِه ِعظَماً و ِإنَّ اللَِّهِإحسانه ِإلَيِه فَِإنه لَم تعظُم ِنعمةُ 
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 ِبِهم حب الْفَخِر و يوضع أَمرهم علَى الِْكبِر و يظَن حالَاِت الْولَاِة ِعند صاِلِح الناِس أَنْ أَسخِف
 قَدتكَِره اَء والِْإطْر ي أُِحبأَن كُمالَ ِفي ظَنكُونَ جأَنْ ي اعِتماسِد اللَِّه  الثَّنمِبح تلَس اِء و

 تكُن لَو و كَذَِلكأُِحب نع هانحبِحطَاطاً ِللَِّه سان هكْترلَت قَالَ ذَِلكِل أَنْ ياونِبِه ت قأَح وا هم 
 ثَناٍءلَاِء فَلَا تثْنوا علَي ِبجِميِل  الناس الثَّناَء بعد الْباستحلَىِمن الْعظَمِة و الِْكبِرياِء و ربما 

 ِمن كُمِإلَي و هانحبفِْسي ِإلَى اللَِّه ساِجي نرِةِلِإخِقيلَا الت اِئضفَر ا واِئهأَد غْ ِمنأَفْر قُوٍق لَمِفي ح 
 دبِمنبِبِه الْج كَلَّما توِني ِبمكَلِّما فَلَا تاِئهضِإم  ةُ وِل لَااِبرأَه دفَّظُ ِبِه ِعنحتا يي ِبمفَّظُوا ِمنحتت 

 ِة واِدرلَاالْب قِتثْقَالًا ِفي حوا ِبي اسظُنلَا ت ِة وعانصاِلطُوِني ِبالْمخظَاٍم ِقيلَ تِإع اسلَا الِْتم ِلي و 
 ِبِهما أَثْقَلَ علَيِه الْعملُنْ يقَالَ لَه أَِو الْعدلَ أَنْ يعرض علَيِه كَانَ  أَالْحقِلنفِْسي فَِإنه مِن استثْقَلَ 

 أَو ققَالٍَة ِبحم نكُفُّوا عٍةفَلَا تورشلَا م ِطئَ وِق أَنْ أُخفِْسي ِبفَوِفي ن تي لَسٍل فَِإندِبع نآم 
 ِبِه ِمني فَِإنما أَنا و أَنتم عِبيد مملُوكُونَ أَملَككِْفي اللَّه ِمن نفِْسي ما هو  ينْذَِلك ِمن ِفعِلي ِإلَّا أَ

 بلَاِلر ا وفُِسنأَن ِمن ِلكما لَا نا مِمن ِلكمي هرغَي با رنجرِه أَخلَيا عنلَحا صا ِفيِه ِإلَى ما كُنِمم 
ا فَأَبلَنددعى بمالْع دعةَ بِصريا الْبطَانأَع ى ودلَالَِة ِبالْهالض .  
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  :في التظلم و التشكي من قريش ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢١٧
اللَّهي مِإن قَد مهفَِإن مهانأَع نم ٍش ويلَى قُرع ِديكعتوا أَسقَطَع اِئي وأَكْفَئُوا ِإن ِحِمي ور 

 و ِفي تأْخذَه أَولَى ِبِه ِمن غَيِري و قَالُوا أَلَا ِإنَّ ِفي الْحق أَنْ كُنتأَجمعوا علَى منازعِتي حقّاً 
قالْح تم وماً أَومغم ِبرفَاص هعنمفاً أَنْ تأَستلَا م و لَا ذَاب و اِفدِلي ر سفَِإذَا لَي تظَرفَن 

اِعدسِة مِنيِن الْمع ِبِهم تننِتي فَضيلَ بِإلَّا أَه تيلَى فَأَغْضِريِقي ع تِرعج لَى الْقَذَى وع 
ص ا وجالش ِمن ترِز كَظِْمبخو ِللْقَلِْب ِمن آلَم لْقَِم والْع ِمن رلَى أَمِظ عيفَاِر الْغالش.   

 أثناء خطبة متقدمة إال أين ذكرته هاهنا يفو قد مضى هذا الكالم :  الشريف رضي اهللا عنه قال 
  .الختالف الروايتني 

السائرين إلى البصرة في ذكر ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢١٨
  ) :عليه السالم ( لحربه 

 ِمصٍر كُلُّهم ِفي أَهِل عماِلي و خزاِن بيِت الْمسِلِمني الَِّذي ِفي يدي و علَى علَى فَقَِدموا
   و أَفْسدواكَِلمتهمطَاعِتي و علَى بيعِتي فَشتتوا 
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لَيِتي علَى ِشيعوا عثَبو و مهتاعملُوا جفَقَت اِفِهميلَى أَسوا عضطَِائفَةٌ ع راً وغَد مهطَِائفَةً من 
  . ِبها حتى لَقُوا اللَّه صاِدِقني فَضاربوا

لما مر بطلحة بن عبد الله و عبد ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢١٩
  : قتيالن يوم الجمل هماالرحمن بن عتاب بن أسيد و 

لَقَد حبأَص اللَِّه لَقَد ا وكَاِن غَِريباً أَمذَا الْمٍد ِبهمحو مأَب تكُن شيكُونَ قُرأَنْ ت هأَكْر 
 لَقَد جمح وتِري ِمن بِني عبِد مناٍف و أَفْلَتتِني أَعيانُ بِني أَدركْت الْكَواِكِب قَتلَى تحت بطُوِن

 لَهوا أَهكُوني ٍر لَمِإلَى أَم ماقَهنوا أَعلَعواأَتِقصفَو هوند .  

في وصف السالك الطريق إلى اللّه ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٢٠
  :سبحانه 
ا قَديأَح غَِليظُه لَطُف و ِليلُهج قى دتح هفْسن اتأَم و قْلَهع ِق ورالْب كَِثري لَاِمع لَه قرب 

 لَكس و الطَِّريق انَ لَهاِر ِبِهفَأَبد ِة ولَاماِب السِإلَى ب ابوالْأَب هتافَعدت ِبيلَ وِةالِْإ السقَام تتثَب و 
  . و الراحِة ِبما استعملَ قَلْبه و أَرضى ربه الْأَمِنِرجلَاه ِبطُمأِْنينِة بدِنِه ِفي قَراِر 
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  :قاله بعد تالوته ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٢١
 أَلْهاكُم مترى زتح كاثُرالت قاِبرالْم و ا أَغْفَلَهراً موز و هدعا أَباماً مرم ا لَهطَراً يا خم 

 ِكٍر ودم أَي مها ِمنلَوختلَقَِد اس هأَفْظَعموهشاونِعيتكَاٍن بم ونَ  ِمنرفْخي اِئِهماِرِع آبصٍد أَ فَِبم
 ِديِدأَمِبع و تواداً خسأَج مهونَ ِمنِجعترونَ يكَاثَرتلْكَى يكَاٍت الْهروا حكُونلَأَنْ ي و تكَنس 

 ِبِهم مقَام يقُومواٍة أَحجى ِمن أَنْ  و لَأَنْ يهِبطُوا ِبِهم جناب ِذلَّمفْتخراًِعبراً أَحق ِمن أَنْ يكُونوا 
 عنهم و ضربوا ِمنهم ِفي غَمرِة جهالٍَة و لَِو استنطَقُوا الْعشوِةِعزٍة لَقَد نظَروا ِإلَيِهم ِبأَبصاِر 

 ذَهبوا ِفي الْأَرِض ضلَّالًا و ذَهبتم ِفي لَقَالَتعرصاِت ِتلْك الدياِر الْخاِويِة و الربوِع الْخاِليِة 
 قَاِبِهمالًاأَعهج و اِدِهمسونَ ِفي أَجِبتنتست و اِمِهمطَئُونَ ِفي هونَ تعترونَ تكُنست ا لَفَظُوا وِفيم 

 سلَف غَايِتكُم و فُراطُ أُولَِئكُم و نواِئح علَيكُم  بينكُم و بينهم بواٍكالْأَيامِفيما خربوا و ِإنما 
 تكَان الَِّذين اِهِلكُمنممقاًلَهوس لُوكاً وِر مالْفَخ اتلَبح و الِْعز قَاِومم   
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 علَيِهم ِفيِه فَأَكَلَت ِمن لُحوِمِهم و شِربت ِمن الْأَرض ِفي بطُوِن الْبرزِخ سِبيلًا سلِّطَِت سلَكُوا
اِئِهمِدم ونَ ومناداً لَا يمج وِرِهماِت قُبووا ِفي فَجحباراً فَأَصِضممهفِْزعونَ لَا يدوجلَا ي  ودرو 

 ِللْقَواِصِف غُيباً لَا يأْذَنونَ تنكُّر الْأَحواِل و لَا يحِفلُونَ ِبالرواِجِف و لَا يحزنهمالْأَهواِل و لَا 
 ما عن طُوِل و و ِإنما كَانوا جِميعاً فَتشتتوا و آلَافاً فَافْترقُوا يحضرونَينتظَرونَ و شهوداً لَا 

 مهاربأَخ تِميع لِِّهمحِد معلَا ب و ِدِهمهعو مهلَتدقُوا كَأْساً بس مهلَِكن و مهارِدي تمص 
رعى  الصفَِة صارِتجاِل و ِبالسمِع صمماً و ِبالْحركَاِت سكُوناً فَكَأَنهم ِفي خرساًِبالنطِْق 

 ِمنهم يتزاورونَ بِليت بينهم عرا التعارِف و انقَطَعت لَاسباٍت ِجريانٌ لَا يتأَنسونَ و أَِحباُء 
ِللَيٍل  و هم أَِخلَّاُء لَا يتعارفُونَ الْهجِرأَسباب الِْإخاِء فَكُلُّهم وِحيد و هم جِميع و ِبجاِنِب 

 اِرِهم شاهدوا ِمن أَخطَاِر دسرمداً مساًء أَي الْجِديديِن ظَعنوا ِفيِه كَانَ علَيِهم ِلنهاٍرصباحاً و لَا 
 ِإلَى مباَءٍة فَاتت لَهم آياِتها أَعظَم ِمما قَدروا فَِكلْتا الْغايتيِن مدت ِمنأَفْظَع ِمما خافُوا و رأَوا 

   ِبها لَعيوا ِبِصفَِة ما شاهدوا و ما عاينواينِطقُونَمباِلغَ الْخوِف و الرجاِء فَلَو كَانوا 
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وع لَِئن  تقَطَعان و مهآثَار تِميمهاربأَخ مهنع تِمعس ِر والِْعب ارصأَب ِفيِهم تعجر آذَانُ لَقَد 
 الْوجوه النواِضر و خوِت الْأَجسام كَلَحِتالْعقُوِل و تكَلَّموا ِمن غَيِر ِجهاِت النطِْق فَقَالُوا 

و اِعموا الننا لَِبسثْناروت ِع وجضالْم ا ِضيقنكَاَءدت الِْبلَى و امدةَ أَهشحا الْونلَيع تكَّمهت و 
 تحمفَان وتمالص وعبالراِسنحِفي م طَالَت ا وِرنوص اِرفعم تكَّرنت ا واِدنساِكِن أَجسم 

نتِة ِإقَامشحلَا الْو جاً وٍب فَركَر ِمن ِجدن لَم ا وِمن كُِشف أَو قِْلكِبع مهثَّلْتم عاً فَلَوستِضيٍق م 
 مهنعوبجحم اموِبالْه مهاعمأَس تخستقَِد ار و الِْغطَاِء لَك كَّتتفَاس مهارصأَب لَتحاكْت و 

 صدوِرِهم ِفي أَفْواِهِهم بعد ذَلَاقَِتها و همدِت الْقُلُوب ِفي الْأَلِْسنةُت و تقَطَّعِت ِبالتراب فَخسفَ
 ِديدج مهٍة ِمناِرحاثَ ِفي كُلِّ جع ا وقَظَِتهي دعا ِبلًىبهالْآفَِة ِإلَي قلَ طُرهس ا وهجمس 

 عيوٍن لَهم ِفي كُلِّ أَقْذَاَء تدفَع و لَا قُلُوب تجزع لَرأَيت أَشجانَ قُلُوٍب و أَيٍدمستسِلماٍت فَلَا 
 ِقلُ وتناٍل لَا تٍة ِصفَةُ حةٌفَظَاعرأَِنيِق غَم ٍد وسِزيِز جع ِمن ضأَكَلَِت الْأَر ِلي فَكَمجنٍن لَا تلَو 

ا غَِذيينلَّلُ كَانَ ِفي الدعتٍف يرش ِبيبر ٍف وروِر ترِة ِبالسلْوِإلَى الس عفْزي ِنِه وزِة حاعِفي س 
   ِبِه ضناً ِبغضارِة عيِشِهنزلَتِإنْ مِصيبةٌ 
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و كحضي وا هنيلَِعِبِه فَب ِوِه وةً ِبلَهاححٍش غَفُوٍل ِإذْ ِإلَى شيِه ِفي ِظلِّ عِإلَي كحضت ا وينالد 
 لَا  ِمن كَثٍَب فَخالَطَه بثٌّالْحتوف ِبِه حسكَه و نقَضِت الْأَيام قُواه و نظَرت ِإلَيِه الدهروِطئَ 

 فَفَِزع ِإلَى ما ِبِصحِتِه يِجده و تولَّدت ِفيِه فَترات ِعلٍَل آنس ما كَانَ كَانَيعِرفُه و نِجي هم ما 
 ِإلَّا ثَور ِبباِرٍد  ِبالْقَار و تحِريِك الْباِرِد ِبالْحار فَلَم يطِْفئْالْحاركَانَ عوده الْأَِطباُء ِمن تسِكِني 
 جيِإلَّا ه ارِبح كرلَا ح ةً واررةًحودرب داِئِع ِإلَّا أَمالطَّب اِزٍج ِلِتلْكملَ ِبمدتلَا اع ا وهكُلَّ ذَاِت ِمن 

 و هضرملَ مذَه و لِّلُهعم رى فَتتاٍء حادايعِبِصفَِة ت لُهأَه  ِاِئلنياِب السوج نوا عِرسخ اِئِه ودهنع 
 ِلما ِبِه و ممن لَهم ِإياب عاِفيِتِه و مصبر هوو تنازعوا دونه شِجي خبٍر يكْتمونه فَقَاِئلٌ يقُولُ 

 جناٍح ِمن ِفراِق الدنيا و علَىِه فَبينا هو كَذَِلك  يذَكِّرهم أُسى الْماِضني ِمن قَبِلفَقِْدِهلَهم علَى 
 لَه ضرِة ِإذْ عِك الْأَِحبرتاِرضةُ عطُوبر تِبسي ِتِه واِفذُ ِفطْنون تريحِصِه فَتغُص اِنِه ِمنِلس فَكَم 

در نع يفَع فَهراِبِه عوج ِمن ِهمم ِمن اٍءِه وعكَِبٍري كَانَ د ِمن هنع امصفَت هِمعِلٍم ِبقَلِْبِه سؤم 
هظِّمعي اٍت ِهيرمِت لَغوِإنَّ ِللْم و همحرِغٍري كَانَ يص أَو ِدلَ أَفْظَعتعت ِبِصفٍَة أَو قرغتسأَنْ ت ِمن 

   .الدنياعلَى عقُوِل أَهِل 
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  :قاله عند تالوته ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٢٢
 حبسالْآصاِل ي و ودِفيها ِبالْغ ِذكِْر اللَِّرجالٌ لَه نع عيال ب ةٌ وِتجار لِْهيِهمال ت  ِه ِإنَّ اللَّه
هانحبِبِه س عمسِجالًء ِللْقُلُوِب ت لَ الذِّكْرعالَى جعت و دعب ِة ووشالْع دعِبِه ب ِصربت ِة وقْرالْو 

 دعِبِه ب قَادنِةتدانعالْم دعِة بهرِفي الْب هآلَاؤ تزِللَِّه ع ِرحا بم و رِةالْباِت هراِن الْفَتمِفي أَز و 
 و ِفي ِفكِْرِهم ماهاجن ادِعبمهقَظٍَة ِفي كَلَّموِر يوا ِبنحبصتفَاس قُوِلِهماِر ِفي ذَاِت عصالْأَب و 

 أَخذَِة الْأَِدلَِّة ِفي الْفَلَواِت من  يخوفُونَ مقَامه ِبمنِزلَوالْأَسماِع و الْأَفِْئدِة يذَكِّرونَ ِبأَياِم اللَِّه 
 نم اِة وجِبالن وهرشب و ِه طَِريقَهوا ِإلَيِمدح دذَالْقَصأَخ و ِه الطَِّريقوا ِإلَيالًا ذَمِشم ِميناً وي 

 ِمن وهذَّرلَكَِةحاِتالْهالظُّلُم ِتلْك اِبيحصم وا كَذَِلككَان أَِدلَّةَ  و و ِإنَّ ِللذِّكِْر ِتلْك اِت وهبالش 
 الْحياِة و يهِتفُونَ أَيام فَلَم تشغلْهم ِتجارةٌ و لَا بيع عنه يقْطَعونَ ِبِه بدلًالَأَهلًا أَخذُوه ِمن الدنيا 

 عِنغاِفِلني و يأْمرونَ ِبالِْقسِط و يأْتِمرونَ ِبِه و ينهونَ  الْأَسماِعِبالزواِجِر عن محاِرِم اللَِّه ِفي 
 و هم ِفيها فَشاهدوا ما وراَء ذَِلك الْآِخرِةالْمنكَِر و يتناهونَ عنه فَكَأَنما قَطَعوا الدنيا ِإلَى 

  زِخ غُيوب أَهِل الْبراطَّلَعوافَكَأَنما 
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 ِعداِتها فَكَشفُوا ِغطَاَء ذَِلك ِلأَهِل الدنيا حتى علَيِهم طُوِل الِْإقَامِة ِفيِه و حقَّقَِت الِْقيامةُ ِفي
مهكَأَنورونَ  يعمسا لَا يونَ معمسي و اسى النرا لَا ينَ مفَلَو قَاِوِمِهمِفي م قِْلكِلع مهثَّلْتم 

 ِة وودمحالْماِلِسِهمجم و اِلِهممأَع اِوينووا درشن قَد ِة وودهشغُوا الْمفَر فُِسِهمِة أَنباسحِلم 
ِغريلَى كُلِّ صوا عٍة أُِمركَِبري اٍة ولُوا ِبهمح ا وطُوا فيها فَفَرهنوا عهن ا أَوهنوا عرِثقَلَ فَقَص 

 نِشيجاً و تجاوبوا نِحيباً يِعجونَ ِإلَى فَنشجواأَوزِاِرهم ظُهورهم فَضعفُوا عِن اِلاسِتقْلَاِل ِبها 
 ِمن ِهمبقَارِمم ى قَدجد اِبيحصم ى وده لَامأَع تأَياٍف لَرِتراع ٍم ودن فَّتح لَاِئكَةُ والْم ِبِهم 

 ةُ وِكينالس ِهملَيع لَتزنتتفُِتح قَاِعدم ملَه تأُِعد اِء ومالس ابوأَب ماِت لَهامٍد الْكَرقْعِفي م 
 فَاقٍَة رهاِئن و حِمد مقَامهم يتنسمونَ ِبدعاِئِه روح التجاوِز سعيهمه علَيِهم ِفيِه فَرِضي اطَّلَع اللَّ

 قُلُوبهم و طُولُ الْبكَاِء عيونهم ِلكُلِّ باِب الْأَسىِإلَى فَضِلِه و أُسارى ِذلٍَّة ِلعظَمِتِه جرح طُولُ 
ٍة رِه ِإلَىغْبيلَد ِضيقلَا ت نأَلُونَ مسةٌ يقَاِرع دي مهاللَِّه ِمن اِدحنالْمونَ  واِغبِه الرلَيع ِخيبلَا ي 

 كفْسن اِسبفَحفِْسكِلن كرغَي ِسيبا حفُِس لَهالْأَن ا ِمنهرفَِإنَّ غَي .  
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يا أَيها الِْإنسانُ ما { قاله عند تالوته ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٢٣
 كغَركبالْكَِريِم ِبر  {:  

ضحئُوٍل أَدسمرأَب ةً لَقَدِذرعم رتغم أَقْطَع ةً وجالَةً  حهج فِْسِهحا ِبنانُ مسا الِْإنها أَيي 
 أَم لَيس ِمن بلُولٌ ِبربك و ما أَنسك ِبهلَكَِة نفِْسك أَ ما ِمن داِئك غَركجرأَك علَى ذَنِبك و ما 

يِرك فَلَربما ترى الضاِحي ِمن حر الشمِس  ِمن غَترحمنومِتك يقَظَةٌ أَ ما ترحم ِمن نفِْسك ما 
ِظلُّهِكي فَتبفَت هدسج ِمضلَى ِبأَلٍَم يتبى الْمرت ةً أَومحلَى رع كلَّدج و اِئكلَى دع كربا صفَم لَه 

 و اِبكصماكزأَع ِهي و فِْسكلَى نكَاِء عِن الْبع  و كلَيفُِس عالْأَن زعفكَي فوخ وِقظُكلَا ي 
 ِمن و سطَواِتِه فَتداو ِمن داِء الْفَترِة ِفي قَلِْبك ِبعِزميٍة مداِرجبياِت ِنقْمٍة و قَد تورطْت ِبمعاِصيِه 

 آِنساً و تمثَّلْ ِفي حاِل تولِّيك عنه ِبِذكِْرِهمِطيعاً و كَرى الْغفْلَِة ِفي ناِظِرك ِبيقَظٍَة و كُن ِللَِّه 
 كلَيع الَهِإقْبوكعدي هنلٍّ عوتم تأَن ِلِه وِبفَض كدمغتي فِْوِه وا ِإلَى ِإلَى عم قَِوي الَى ِمنعِرِه فَتغَي 

 ِمن تعاضوت و همِعيٍفأَكْرضِرِه مِف ِستِفي كَن تأَن ِتِه وِصيعلَى مع أَكرا أَج  
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ِقيمم فَلَم قَلِّبتِلِه مِة فَضعِفي س و كعنميكنع ِتكهي لَم و لَهفَض  لُ ِمنخت لْ لَمب هرلُطِْفِه ِست 
 علَيك أَو بِليٍة يصِرفُها عنك فَما ظَنك ِبِه لَو يسترهامطْرف عيٍن ِفي ِنعمٍة يحِدثُها لَك أَو سيئٍَة 

هتِفي أَطَع تفَةَ كَانِذِه الصأَنَّ ه اللَِّه لَو ماي ِف وتِنملَ قَيأَو تِة لَكُنرِن ِفي الْقُدياِزيوتِة مِفي الْقُو 
 أَقُولُ ما الدنيا غَرتك و لَِكن ِبها حقّاً علَى نفِْسك ِبذَِميِم الْأَخلَاِق و مساِوِئ الْأَعماِل و حاِكٍم

 لَقَد و ترراغْتكفَتكَاشآذَن الِْعظَاِت و  ِمن كِعدا تِبم لَِهي اٍء وولَى سع كوِلتزلَاِء نالْب 
 أَنْ تكِْذبك أَو تغرك و لَرب ناِصٍح لَها ِعندك ِمنِبِجسِمك و النقِْص ِفي قُوِتك أَصدق و أَوفَى 

 مهتموعت لَِئن و كَذَّبا مِرهبخ اِدٍق ِمناِر  صيا ِفي الدهفْتِةراِويا الْخهنِجدِة لَتاِليوِع الْخبالر و 
 ذِْكِريكِن تسح ِمنو و ِحيِح ِبكالش و كلَيِفيِق علَِّة الشحِبم ِعظَِتكولَاِغ مب ملَِنع لَم نم ارد 

 الْيوم و ِإنَّ السعداَء ِبالدنيا غَداً هم الْهاِربونَ ِمنها محلانها يرض ِبها داراً و محلُّ من لَم يوطِّ
 ةُ واما الِْقيلَاِئِلهِبج قَّتح اِجفَةُ وفَِت الرجِإذَا رلَِحق و هتدبوٍد عبعِبكُلِّ م و لُهٍك أَهسنِبكُلِّ م 

 بصٍر ِفي الْهواِء و لَا همس خرقاعِتِه فَلَم يجز ِفي عدِلِه و ِقسِطِه يومِئٍذ  أَهلُ طَمطَاٍعِبكُلِّ 
  منقَِطعةٌ فَكَم حجٍة يوم ذَاك داِحضةٌ و علَاِئِق عذٍْر ِبحقِِّهقَدٍم ِفي الْأَرِض ِإلَّا 
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رحفَت و كذْرِبِه ع قُوما يم ِركأَم ِمن تثْبت و قَى لَهبا لَا تِمم قَى لَكبا يذْ مخ و كتجِبِه ح 
رسيتا التطَايلْ محار اِة وجالن قرب ِشم و فَِركِمِري  ِلسش.  

  :يتبرأ من الظلم ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٢٤
ِفي اللَِّه و رأُج داً أَوهساِن مدعِك السسلَى حع الْأَغْلَاِل لَأَنْ أَِبيت ِمن ِإلَي بفَّداً أَحصم 

 ولَهسر و أَنْ أَلْقَى اللَّهمويعِة ظَاِلماً ِلبامالِْقي يغَاِصباً ِلش اِد وِض الِْعب  طَاِمٍء ِمنالْح أَظِْلم فكَي و 
 و قَد عِقيلًا و يطُولُ ِفي الثَّرى حلُولُها و اللَِّه لَقَد رأَيت قُفُولُهاأَحداً ِلنفٍْس يسِرع ِإلَى الِْبلَى 

اعاً وص كُمرب ِني ِمناحمتى استح لَقأَم تأَير فَقِْرِهم اِن ِمنالْأَلْو روِر غُبعثَ الشعش هانيِصب 
 علَي الْقَولَ مردداً فَأَصغيت ِإلَيِه كَرر سودت وجوههم ِبالِْعظِْلِم و عاودِني مؤكِّداً و كَأَنما

 ِعي فَظَنميسأَأَن ِديِني و هفَاِرقاً طَِريقَِتي  أَِبيعم هادِقي ِبعتتيمفَأَح  
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ِمِه لَهِجس ا ِمنهتينأَد ةً ثُمِديدح ِبرتعأَِلي ٍف ِمننِذي د ِجيجض جا فَضأَنْ  ِبه كَاد ا ولَِمهِرقتحي 
 ِمن حِديدٍة أَحماها ِإنسانها ِللَِعِبِه و تِئنِمن ِميسِمها فَقُلْت لَه ثَِكلَتك الثَّواِكلُ يا عِقيلُ أَ 

 لَظَى و أَعجب ِمن ذَِلك ِمنن  سجرها جبارها ِلغضِبِه أَ تِئن ِمن الْأَذَى و لَا أَِئناٍرتجرِني ِإلَى 
 فَقُلْت أَ قَيِئها و معجونٍة شِنئْتها كَأَنما عِجنت ِبِريِق حيٍة أَو ِوعاِئهاطَاِرق طَرقَنا ِبملْفُوفٍَة ِفي 

 مرحم قَةٌ فَذَِلكدص كَاةٌ أَمز اِصلَةٌ أَمنلَيِت عيلَ الْبةٌ  أَهِديا ههلَِكن و لَا ذَاك فَقَالَ لَا ذَا وفَقُلْت 
 مختِبطٌ أَنت أَم ذُو ِجنٍة أَم تهجر و اللَِّه لَو أَهِبلَتك الْهبولُ أَ عن ِديِن اللَِّه أَتيتِني ِلتخدعِني 

 ِطيتأُعأَفْلَاالْأَقَاِليم تحا تةَ ِبمعبالس  اللَّه ِصيلَى أَنْ أَعا عا ِفيِكهٍة مِعريش لْبا جهلُبلٍَة أَسمن 
 اكُمينِإنَّ د و هلْتِديفَعِعن ِليا ِلعا مهمقْضٍة تادرقٍَة ِفي فَِم جرو نُ ِمنولَأَه لَذٍَّة و ى وفْنِعيٍم يِلن 

وذُ ِباللَِّه ِمنعقَى نباِت لَا تبقِْل سالْع ِعنيتسِبِه ن لَِل وِح الزقُب و .  

  :يلتجئ إلى اللّه أن يغنيه ) عليه السالم (  له دعاء من و  -٢٢٥
ماللَّه نصاِهيذُلْ جبلَا ت اِر وسِهي ِبالْيجو   
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 أُفْتتن ِشرار خلِْقك و أُبتلَى ِبحمِد من أَعطَاِني و أَستعِطف فَأَسترِزق طَاِلِبي ِرزِقك و ِبالِْإقْتاِر
 ِليكُلِِّه و اِء ذَِلكرو ِمن تأَن ِني وعنم نم طَاِءِبذَمِعالِْإعنالْم و يلى كُلِّ شع كِإن   ٍء قَِدير.  

  :في التنفير من الدنيا ) عليه السالم (  له خطبة من و  - ٢٢٦
ارلَاِء دِبالْب ا والُهوأَح ومدوفَةٌ لَا ترعِر مدِبالْغ فُوفَةٌ وحلَا م ِلفَةٌ وتخالٌ موا أَحالُهزن لَمسي 

 ِفيها أَغْراض مستهدفَةٌ أَهلُها ِفيها مذْموم و الْأَمانُ ِمنها معدوم و ِإنما الْعيش تارات متصرفَةٌ
 ا واِمهِبِسه ِميِهمرتفِْنيِهمت متا أَنم و كُماللَِّه أَن ادوا ِعبلَماع ا واِمهلَىِفيِه ِبِحما عينِذِه الده ِمن  

 نِمم لَكُمى قَبضم قَد نِبيِل مآثَاراً كَانَس دعأَب اراً وِدي رمأَع اراً ومأَع كُملَ ِمنأَطْو تحبأَص 
 مهادسأَج ةً واِكدر مهاحِري ةً واِمده مهاتوةًأَصاِليةً باِفيع مهآثَار ةً واِليخ مهارِدي لُوا  ودبتفَاس

 و الْقُبور اللَّاِطئَةَ الْملْحدةَ الْمسندةَ الْمشيدِة و النماِرِق الْممهدِة الصخور و الْأَحجار ِبالْقُصوِر
 ِنيب لَىالَِّتي قَدع  
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 مقْتِرب و ساِكنها مغتِرب بين أَهِل محلٍَّة فَمحلُّها ِفناؤها و شيد ِبالتراِب ِبناؤها الْخراِب
وِحِشنيطَاِن مونَ ِبالْأَوأِْنستسلَا ي اِغِلنيشتاٍغ مِل فَرأَه و لُواصوتلَى  لَا ياِن علَ الِْجرياصوونَ ت

 ِبكَلْكَِلِه الِْبلَى طَحنهم و دنو الداِر و كَيف يكُونُ بينهم تزاور و قَد الِْجواِرما بينهم ِمن قُرِب 
 ى والثَّر اِدلُ ونالْج مهأَكَلَت وا ِإكَأَنْوارا صِإلَى م متِصر قَد  ذَِلك كُمنهتار ِه ولَيعجضالْم و 

 تاهنت لَو ِبكُم ففَكَي عدوتسالْم ذَِلك كُممضلُوا كُلُّ ِبكُمبت ناِلكه ورِت الْقُبِثرعب و ورالْأُم 
  . يفْترونَ كانواهم ما  و ردوا ِإلَى اللَِّه موالهم الْحق و ضلَّ عنأَسلَفَتنفٍْس ما 

يلجأ فيه إلى اللّه ليهديه إلى ) عليه السالم (  له دعاء من و  -٢٢٧
  :الرشاد 

ماللَّه كِة ِإنِبالِْكفَاي مهرضأَح و اِئكِليِلأَو الْآِنِسني سآن كِِّلنيوتِفي ِللْم مهاِهدشت كلَيع 
 مكْشوفَةٌ و لَك ِفي ضماِئِرِهم و تعلَم مبلَغَ بصاِئِرِهم فَأَسرارهم علَيِهمع سراِئِرِهم و تطَِّل

 مهتشحوفَةٌ ِإنْ أَولْهم كِإلَي مهةُقُلُوببرئُوا الْغلَج اِئبصالْم ِهملَيع تبِإنْ ص و كِذكْر مهسآن 
   عن قَضاِئكمصاِدرهاِة ِبك ِعلْماً ِبأَنَّ أَِزمةَ الْأُموِر ِبيِدك و  اِلاسِتجارِإلَى
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ماللَّه ِميتع أَلَِتي أَوسم نع تِإنْ فَِهه نِتيعذْ ِبقَلِْبي ِإلَى  ِطلْبخ اِلِحي وصلَى ملَِّني عفَد 
 احِملِْني علَى عفِْوك و اللَّهم ذَِلك ِبنكٍْر ِمن ِهداياِتك و لَا ِبِبدٍع ِمن ِكفَاياِتك فَلَيسمراِشِدي 

 ِلكدلَى عِملِْني عحلَا ت.  

  : بعض أصحابه يريد به) عليه السالم (  له كالم من و  -٢٢٨
 و خلَّف الِْفتنةَ ذَهب نِقي السنةَ فُلَاٍن فَلَقَد قَوم الْأَود و داوى الْعمد و أَقَام بلَاُء ِللَِّه

حقِِّه رحلَ و  ِباتقَاه خيرها و سبق شرها أَدى ِإلَى اللَِّه طَاعته و أَصابالثَّوِب قَِليلَ الْعيِب 
  . الضالُّ و لَا يستيِقن الْمهتِدي ِبهاتركَهم ِفي طُرٍق متشعبٍة لَا يهتِدي 

  :في وصف بيعته بالخالفة ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٢٩
  . و قد تقدم مثله بألفاظ خمتلفة :  الشريف قال 

و مطْتسبهِدي فَكَفَفْتي  ا ثُمهتضا فَقَبوهمتددم ا وماكَكْتدلَى تالِْإِبِل الِْهيِم ع اكدت لَيع 
 موا ياِضهاِحيِدهِتِورقَطَعى انتح   
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 ِمن سروِر الناِس ِببيعِتِهم ِإياي أَِن ابتهج ِبها بلَغَ سقَطَ الرداُء و وِطئَ الضِعيف و  والنعلُ
ِغريالص ِليلُ وا الْعهوحلَ نامحت و ا الْكَِبريهِإلَي جده و ترسح ابا الِْكعهِإلَي .  

  :في مقاصد أخرى ) لسالم عليه ا(  له خطبة من و  - ٢٣٠
 و نجاةٌ ِمن كُلِّ هلَكٍَة ملَكٍَة اللَِّه ِمفْتاح سداٍد و ذَِخريةُ معاٍد و ِعتق ِمن كُلِّ تقْوى فَِإنَّ

  . و تنالُ الرغَاِئب الْهاِربِبها ينجح الطَّاِلب و ينجو 

   العملفضل
 هاِدئَةٌ و الْأَقْلَام جاِريةٌ و الْحالُ يرفَع و التوبةُ تنفَع و الدعاُء يسمع و  الْعملُو فَاعملُوا

 لَذَّاِتكُم و هاِدم ناِكساً أَو مرضاً حاِبساً أَو موتاً خاِلساً فَِإنَّ الْموت عمراًباِدروا ِبالْأَعماِل 
 غَير محبوٍب و ِقرنٌ غَير مغلُوٍب و واِتر غَير مطْلُوٍب زاِئرم و مباِعد ِطياِتكُم مكَدر شهواِتكُ

قَد و اِئلُهغَو كُمفَتكَنت و اِئلُهبح كُملَقَتأَع كُمتدأَقْص تعابتت و هتطْوس ِفيكُم تظُمع و اِبلُهعم 
  ته عدومعلَيكُ

http://www.islam4u.com


  )٣٥٢(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

و اكُمشغأَنْ ت وِشكفَي هتوبن كُمنع اِجي قَلَّتود اِتِه ورغَم اِدسنح ِعلَِلِه و امِتداح ظُلَِلِه و 
 فَكَأَنْ قَد أَتاكُم بغتةً فَأَسكَت مذَاِقِه و أَِليم ِإرهاِقِه و دجو أَطْباِقِه و جشوبةُ راِتِهسكَغَواِشي 

 قفَر و كُمِجينكُمِدين اثَكُمرثَ وعب و كُمارطَّلَ ِديع و كُمفَّى آثَارع ونَ وِسمقْتينيب اثَكُمرت  
  . لَم يمنع و آخر شاِمٍت لَم يجزع محزوٍنحِميٍم خاص لَم ينفَع و قَِريٍب 

   الجدفضل
كُملَيفَع دِد ِبالْجوزالت اِد ودِتعاِلاس ِب وأَهالت اِد وِتهاِلاج ِفي و كُمنرغلَا ت اِد وِزِل الزنم 

 احتلَبوا الَِّذين كَانَ قَبلَكُم ِمن الْأُمِم الْماِضيِة و الْقُروِن الْخاِليِة مندنيا كَما غَرت الْحياةُ ال
 همأَموالُ و أَخلَقُوا ِجدتها و أَصبحت مساِكنهم أَجداثاً و ِعدتهاِدرتها و أَصابوا ِغرتها و أَفْنوا 

 نِفلُونَ محلَا ي و ماهأَت نِرفُونَ معاثاً لَا يِمريمكَاها بينوا الدذَرفَاح ماهعد نونَ مِجيبلَا ي و 
عناؤها و لَا  و لَا ينقَِضي رخاؤها غَرارةٌ خدوع معِطيةٌ منوع ملِْبسةٌ نزوع لَا يدوم غَدارةٌفَِإنها 

  .يركُد بلَاؤها 

   منها في صفة الزهادو
   ِمن أَهِل الدنيا و لَيسوا ِمن أَهِلها فَكَانواقَوماً كَانوا
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 و بادروا ِفيها ما يحذَرونَ تقَلَّب أَبداِنِهم بين يبِصرونَس ِمنها عِملُوا ِفيها ِبما  كَمن لَيِفيها
يانرظَه توونَ مظِّمعا يينلَ الدنَ أَهوري ِة وِل الْآِخرأَه اِدِهمسِت أَجوظَاماً ِلمِإع دأَش مه و 

يقُلُوِب أَح اِئِهم.  

خطبها بذي قار و هو متوجه إلى ) عليه السالم (  له خطبة من و  - ٢٣١
  " :الجمل "كتابالبصرة ذكرها الواقدي في 

عدا فَصِبم عدِبِه الص اللَّه ِه فَلَمبالَاِت رلَّغَ ِرسب ِبِه و أُِمر ِبِه و أَلَّف و قِبِه الْفَت قتر 
يلَ بماِم الشحذَِوي الْأَر ندعِة باِئِن الْقَاِدحغالض وِر ودِة ِفي الصاِغرِة الْواودالْقُلُوِب ِفي الْع .  

كلم به عبد الله بن زمعة و هو من ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٣٢
  : في خالفته يطلب منه ماال عليهشيعته، و ذلك أنه قدم 

 ِللْمسِلِمني و جلْب ٌء فَيِإنَّ هذَا الْمالَ لَيس ِلي و لَا لَك و ِإنما هو   : )عليه السالم (  فقال
 ِلغيِر تكُونُ كَانَ لَك ِمثْلُ حظِِّهم و ِإلَّا فَجناةُ أَيِديِهم لَا حرِبِهمأَسياِفِهم فَِإنْ شِركْتهم ِفي 

 اِهِهمأَفْو.  
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بعد أن أقدم أحدهم عل الكالم ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٣٣
  : و وصف فساد الزمان البيت،فحصر، و هو في فضل أهل 

 و لَا يمِهلُه النطْق ِإذَا اتسع امتنعفَلَا يسِعده الْقَولُ ِإذَا  ِإنَّ اللِّسانَ بضعةٌ ِمن الِْإنساِن و أَلَا
  . و ِفينا تنشبت عروقُه و علَينا تهدلَت غُصونه الْكَلَاِمو ِإنا لَأُمراُء 

   الزمانفساد
وا ولَماٍن الْاعمِفي ز كُمأَن اللَّه كُمِحمر  قِق قَِليلٌقَاِئلُ ِفيِه ِبالْحدِن الصانُ عاللِّس و 

 عاِرم و فَتاهم معتِكفُونَ علَى الِْعصياِن مصطَِلحونَ علَى الِْإدهاِن أَهلُهكَِليلٌ و اللَّاِزم ِللْحق ذَِليلٌ 
مهقَاِرن و اِفقنم مهاِلمع و آِثم مهاِئبش اِذقمم مهولُ غَِنيعلَا ي و مهكَِبري مهِغريص ظِّمعلَا ي 

مهفَِقري.   

  ) :عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٣٤
 عن ماِلِك بِن ِدحيةَ قَالَ يِزيد الْيماِمي عن أَحمد بِن قُتيبةَ عن عبِد اللَِّه بِن ِذعلَب روى

كُن مِنِينؤأَِمِري الْم داِس فَقَالَ )عليه السالم ( ا ِعنالن ِتلَافاخ هدِعن ذُِكر قَد و :  
   بينهم مباِدئ ِطيِنِهم و ذَِلك أَنهم كَانوا ِفلْقَةًفَرق ِإنما
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ِمن ٍة وبرِن تزح ا وذِْبهع ٍض وِخ أَربا سِلههس ونَ وبقَارتي ِضِهمِب أَرِب قُرسلَى حع مفَه 
ِصري الِْهمِة و زاِكي الْعمِل  قَالْقَامِة يتفَاوتونَ فَتام الرواِء ناِقص الْعقِْل و ماد اخِتلَاِفهاعلَى قَدِر 

 ظَِر ونالْم قَِبيحِة قَِريبِليبالْج كَرنِة مِريبالض وفرعم ِر وبالس ِعيدِر بالْقَع و قفَرتالْقَلِْب م اِئهت 
 ِديداِن حاللِّس طَِليق و اِناللُّبنالْج.   

٢٣٥-  و ِمنعليه السالم  (  كَلَاٍم لَه ( وِل اللَِّهسلَ رِلي غُسي وه و قَالَه )
  :و تجِهيزه ) صلى الله عليه وآله 

 ِبموِت غَيِرك ِمن النبوِة ينقَِطع انقَطَع ِبموِتك ما لَم ِد و أُمي يا رسولَ اللَِّه لَقَأَنت ِبأَِبي
بأَخ اِء وبالِْإن اِءاِر ومالس تممع و اكِسو نملِّياً عسم تى ِصرتح تصصى ختح اسالن ارص 

 ِر وبِبالص ترأَم كلَا أَن لَو اًء ووس ِفيكتيهلَكَانَ ن ئُوِن واَء الشم كلَيا عنفَدِع لَأَنزِن الْجع 
 رده و لَا يستطَاع دفْعه ِبأَِبي أَنت يملَك الْكَمد محاِلفاً و قَلَّا لَك و لَِكنه ما لَا  مماِطلًا والداُء

  . ربك و اجعلْنا ِمن باِلك ِعندو أُمي اذْكُرنا 
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اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٣٦
  :ثم لحاقه به  ) وآلهصلى الله عليه ( هجرة النبي 
لْتعفَج عبوِل اللَِّه أَتسذَ رأْخصلى اهللا عليه وآله (  م( هى فَأَطَأُ ِذكْرتحِإلَى الْع تيهتِج  انر.  

 الذي رمى الكالم فأطأ ذكره من )عليه السالم ( يف كالم طويل ، قوله :  الشريف رضي اهللا عنه السيد قال
 من بدء خروجي إىل أن انتهيت إىل )صلى اهللا عليه وآله ( به إىل غاييت اإلجياز و الفصاحة أراد أين كنت أعطى خربه 

  . العجيبة الكنايةهذا املوضع فكىن عن ذلك ذه 
  :في المسارعة إلى العمل ) عليه السالم (  له خطبة من و  - ٢٣٧

 و الْمدِبر يدعى و مبسوطَةٌ أَنتم ِفي نفَِس الْبقَاِء و الصحف منشورةٌ و التوبةُ و فَاعملُوا
 و التوبِةلُ و ينقَِضي الْأَجلُ و يسد باب  و ينقَِطع الْمهالْعملُُء يرجى قَبلَ أَنْ يخمد  الْمِسي

 و أَخذَ ِمن حي ِلميٍت و ِمن فَاٍن ِلباٍق و ِمن ذَاِهٍب ِلنفِْسِهتصعد الْملَاِئكَةُ فَأَخذَ امرؤ ِمن نفِْسِه 
 عمِلِه امرؤ أَلْجم نفْسه ِبِلجاِمها و ِإلَىِه و منظُور  امرؤ خاف اللَّه و هو معمر ِإلَى أَجِلِلداِئٍم

  . اللَِّه طَاعِة ِبِلجاِمها عن معاِصي اللَِّه و قَادها ِبِزماِمها ِإلَى فَأَمسكَهازمها ِبِزماِمها 
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  :في شأن الحكمين و ذم أهل الشام ) عليه السالم (  له كالم من و  - ٢٣٨
 شوٍب ِممن ينبِغي أَنْ كُلِّ و عِبيد أَقْزام جِمعوا ِمن كُلِّ أَوٍب و تلُقِّطُوا ِمن طَغام جفَاةٌ

عي و بدؤي و فَقَّهي و لَّمبردي وا ِمنسِه لَييدلَى يذَ عخؤي ِه ولَيلَّى عوي و اِجِرينهالْم و 
 و ارا الدؤوبت الَِّذين لَا ِمن اِر وصالِْإميانَالْأَن بأَقْر فُِسِهموا ِلأَنارتاخ مِإنَّ الْقَو ِم أَلَا وا الْقَوِمم 

 قَيٍس ِمما تكْرهونَ و ِإنما عهدكُم ِبعبِد اللَِّه بِن الْقَوِم و ِإنكُم اخترتم ِلأَنفُِسكُم أَقْرب تِحبونَ
 و كُمارتوا أَوةٌ فَقَطِّعنا ِفتهقُولُ ِإنِس يواِبالْأَمطَأَِشيمأَخ اِدقاً فَقَدفَِإنْ كَانَ ص وفَكُميِسِريِه  سِبم 

 رٍهغَيكْرتسوا مفَعةُ فَادمهالت هتلَِزم ِإنْ كَانَ كَاِذباً فَقَد ِد اللَِّه ِفي وباِص ِبعِن الْعِرو بمِر عدص 
 تغزى و ِإلَى كُمِبلَاِد الْأَياِم و حوطُوا قَواِصي الِْإسلَاِم أَ لَا ترونَ ِإلَى مهلَبِن الْعباِس و خذُوا 

  .صفَاِتكُم ترمى 

صلى الله ( يذكر فيها آل محمد ) عليه السالم (  له خطبة من و  - ٢٣٩
  ) :عليه وآله 

مه شيعِعلِْمِهم نع مهِحلْم كُمِبرخِل يهالْج توم الِْعلِْم و   
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ِحكَِم و نع مهتمص و اِطِنِهمب نع مهظَاِهر ِطِقِهمنم ِلفُونَ ِفيِه وتخلَا ي و قاِلفُونَ الْحخلَا ي 
 مهاِئمعِإد قالْح ادع اِم ِبِهمِتصاِلاع لَاِئجو لَاِم واِبِهلَى  الِْإسِنص قَاِمِه وم ناِطلُ عالْب احزان و 

 نع هانِلس قَطَعِبِتِهانناٍع ممقْلَ سٍة لَا عايِرع ٍة وايقْلَ ِوعع ينقَلُوا الدع اةَ الِْعلِْم ووٍة فَِإنَّ رايِرو 
  .كَِثري و رعاته قَِليلٌ 

قاله لعبد الله بن العباس و قد جاءه ) لسالم عليه ا(  له كالم من و  - ٢٤٠
 يسأله فيها الخروج إلى ماله بينبع ، ليقل هتف محصوربرسالة من عثمان و هو 

  : سأله مثل ذلك من قبل ، فقال عليه السالم كانالناس باسمه للخالفة، بعد أن 
 أَقِْبلْ و أَدِبر بعثَ ِبالْغرِبملًا ناِضحاً  عباٍس ، ما يِريد عثْمانُ ِإلَّا أَنْ يجعلَِني جابن يا

 لَقَد دفَعت عنه اللَِّه أَنْ أَقْدم ثُم هو الْآنَ يبعثُ ِإلَي أَنْ أَخرج و ِإلَيِإلَي أَنْ أَخرج ثُم بعثَ 
  .حتى خِشيت أَنْ أَكُونَ آِثماً 

  :يحث به أصحابه على الجهاد ) ه السالم علي(  له كالم من و  - ٢٤١
و ِفياللَّه ِهلُكُممم و هرأَم ثُكُمروم و هكْرش أِْديكُمتسم   
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 الْمآِزِر و اطْووا فُضولَ الْخواِصِر لَا تجتِمع عِزميةٌ عقَدا سبقَه فَشدوا  محدوٍد ِلتتنازعوِمضماٍر
 ةٌوِليمو ى الظُّلَمحأَم ِم وواِئِم الْيزِلع موالن قَضا أَنذَاِكِري مِم ِلتالِْهم .  

 سلم تسليما وح الدجى و العروة الوثقى ،  اللّه على سيدنا حممد النيب األمي ، و على آله مصابيصلى و
  .كثريا
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  رسائل
  املؤمنني أمري

   )السالم عليه(
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  باب
  من املختار

  )عليه السالم (  أمري املؤمنني علي موالنا كتب
   إىل أعدائه و أمراء بالدهرسائله و

   يف ذلكيدخل و
   من عهوده إىل عمالهاختري ما

   ألهلهوصاياه و
   أصحابه و

إلى أهل الكوفة عند مسيره من ) عليه السالم (  له كتاب من و  -١
  :نة إلى البصرة المدي

ِد ِمنبِة عهبِل الْكُوفَِة جِإلَى أَه ِمِننيؤأَِمِري الْم ِلياِر اللَِّه عصالْأَن دعا بِب أَمراِم الْعنس و 
 نع كُمِبري أُخِرفَِإنوا أَمنطَع اساِنِه ِإنَّ النكَِعي هعمكُونَ سى يتانَ حثْملَ عِهعي لًا ِمنجر تفَكُن 

 و هابتِتعاس أُكِْثر اِجِرينها ِفيِه أُِقلُّالْمِرِهمينُ سوأَه ريبالز ةُ وكَانَ طَلْح و هابِعت ِجيفالْو و 
قَوم فَقَتلُوه و بايعِني الناس  غَضٍب فَأُِتيح لَه فَلْتةُأَرفَق ِحداِئِهما الْعِنيف و كَانَ ِمن عاِئشةَ ِفيِه 

 رغَيِهنيكْرتسوا ملَماع و ِرينيخم لْ طَاِئِعنيب ِرينبجلَا م أَنَّ و ا وِلهِبأَه تقَلَع ِة قَدرالِْهج ارد 
 تاشج ا ووا ِبهقَلَعشيلَى الْجةُ عنِت الِْفتقَام ِل وجوا ِإلَى  الِْمرِرعقُطِْب فَأَسوا أَِمِريكُماِدرب و 

  .ِجهاد عدوكُم ِإنْ شاَء اللَّه عز و جلَّ 
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  :البصرة إليهم بعد فتح ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٢
و اكُمزج نسأَح كُمِبيِت نيِل بأَه نٍر عِل ِمصأَه ِمن ا اللَّهم ِتِه وِبطَاع اِمِلنيِزي الْعجي 

 متِمعس ِتِه فَقَدمِلِنع اِكِرينالشو متبفَأَج مِعيتد و متأَطَع .  

  :بن الحارث قاضيه لشريح ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٣
و ِوير ِمِننيؤأَِمِري الْم اِرِث قَاِضيالْح نب حيراراً )عليه السالم (  أَنَّ شِدِه دهلَى عى عرتاش 

 هلَغاراً فَبِدين اِننيِبثَمذَِلك قَالَ لَه حاً ويرى شعدتفَاس :  
  . ِفيِه شهوداً أَشهدتماِنني ِديناراً و كَتبت لَها ِكتاباً و  ابتعت داراً ِبثَأَنك بلَغِني
 نظَر الْمغضِب ، ثُم قَالَ ِإلَيِهقَد كَانَ ذَِلك يا أَِمري الْمؤِمِنني ، قَالَ فَنظَر :  شريح لَه فَقَالَ

 لَه:  
 عن بينِتك حتى يسأَلُك لَا ينظُر ِفي ِكتاِبك و لَا أَما ِإنه سيأِْتيك من : شريح يا

 كِلمسي اِخصاً وا شهِمن كِرجخِذِه ِإلَىيه تعتكُونُ ابلَا ت حيرا شي ظُراِلصاً فَانخ ِركقَب ارالد 
ِر حغَي ِمن نالثَّم تقَدن أَو اِلكِر مغَي ِمن افَِإذَالَاِلكينالد ارد تِسرخ قَد تأَن   
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ِة والْآِخر ارد  . تكُن لَو كا ِإنِنيأَمتيأَتبلَكَت تيرتا اشم اِئكِشر دلَى  ِعناباً عِكت لَك ِذِهته 
   .فَوقالنسخِة فَلَم ترغَب ِفي ِشراِء هِذِه الداِر ِبِدرهٍم فَما 

ةُ وخسِذه النذَا ِ : هِحيِل هِللر ِعجأُز ٍت قَديم ذَِليلٌ ِمن دبى عرتا اشى مرتاراً اشد هِمن 
 الْهاِلِكني و تجمع هِذِه الدار حدود أَربعةٌ الْحد ِخطَِّةِمن جاِنِب الْفَاِنني و ِمن داِر الْغروِر 

 دواِعي الْمِصيباِت و الْحد الثَّاِلثُ ِإلَى ينتِهي ِإلَى دواِعي الْآفَاِت و الْحد الثَّاِني ينتِهي الْأَولُ
ِهي ِإلَى الْهتنى يِديورالْم ِوي وغطَاِن الْميِهي ِإلَى الشتني اِبعالر دالْح ِذِه ِفيِه وه ابب عرشي 

 و الْقَناعِة هذَا الْمزعِج ِبالْأَجِل هِذِه الدار ِبالْخروِج ِمن ِعز ِمنالداِر اشترى هذَا الْمغتر ِبالْأَمِل 
خالد كرا أَدِة فَماعرالض ذَاوِل ِفي ذُلِّ الطَّلَِب ولَى هٍك فَعرد ِمن هى ِمنرتا اشِري ِفيمتشالْم 

 ِمثِْل ِكسرى و قَيصر و الْفَراِعنِة الْملُوِك و ساِلِب نفُوِس الْجباِبرِة و مِزيِل ملِْك أَجساِممبلِْبِل 
ٍع وبت و ريِحم نم عمالَ جالْم و فرخز و ديش ى ونب نم و اِل فَأَكْثَرلَى الْمع دجن رخاد و 

 مهاصخلَِد ِإشِمِه ِللْوعِبز ظَرن و قَدتاع ِميعاًوِضِع جوم اِب والِْحس ِض ورِقِف الْعوِإلَى م 
 اِب وِعقَاِبالْالثَّو ناِلكه ِسرخ اِء وِل الْقَضِبفَص رالْأَم قَعِطلُونَ ِإذَا وبقْلُ الْمالْع لَى ذَِلكع ِهدش 

  . سِلم ِمن علَاِئِق الدنيا وِإذَا خرج ِمن أَسِر الْهوى 
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  :إلى بعض أمراء جيشه ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٤
 ِبالْقَوِم ِإلَى الشقَاِق و الْأُمور ِإلَى ِظلِّ الطَّاعِة فَذَاك الَِّذي نِحب و ِإنْ توافَِت عادوا فَِإنْ

 نِبم دهاِن فَانيالِْعصكِإلَىأَطَاع  نمع كعم قَادِن انِن ِبمغتاس و اكصع نم سقَاعفَِإنَّ ت كنع 
 ِدِه وهشم ِمن ريخ هِغيبم كَاِرهتالْمهودوِضِه قُعهن ى ِمنأَغْن .  

  :إلى أشعث بن قيس عامل أذربيجان ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٥
ِإنَّ ولَي لَكمع  ةٌ وانأَم ِقكنِفي ع هلَِكن ٍة ومِبطُع لَك ستأَن سلَي قَكفَو نى ِلمعرتسم 

 ٍة وِعيِفي ر اتفْتأَنْ ت لَالَك زاِل اللَِّه عم الٌ ِمنم كيدِفي ي ِثيقٍَة وِإلَّا ِبو اِطرخت و تأَن لَّ وج 
تاِنِه حزخ لِّي ِمنلَع و ِإلَي هلِّمسأَلَّاى ت لَامالس و لَك لَاِتكو رأَكُونَ ش .  

  :إلى معاوية ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٦
هِني ِإنعايانَ بثْمع و رمع كٍْر وا بوا أَبعايب الَِّذين ملَى الْقَوعموهعايا بم   
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 أَنْ يرد و ِإنما الشورى ِللْمهاِجِرين و الْأَنصاِر ِللْغاِئِب فَلَم يكُن ِللشاِهِد أَنْ يختار و لَا علَيِه
 فَِإنْ خرج عن أَمِرِهم خاِرج ِبطَعٍن ِرضاو سموه ِإماماً كَانَ ذَِلك ِللَِّه  اجتمعوا علَى رجٍل فَِإِن

 وهدٍة رعِبد ِإلَىأَو راِعِه غَيبلَى اتع لُوهى قَاتفَِإنْ أَب هِمن جرا خِبيِل ما سم اللَّه لَّاهو و ِمِننيؤالْم 
ملَع لَّى ووا تةُِري ياِويعأَ مري أَبنِجدلَت اكوونَ هد قِْلكِبع تظَرن اِس لَِئنالن انَ وثْمِم عد ِمن 

 هنلٍَة عزِفي ع تي كُنأَن نلَمعِإلَّالَت لَامالس و ا لَكدا بم نجى فَتنجتأَنْ ت .  

  :إليه أيضا ) الم عليه الس(  منه كتاب من و  - ٧
 ِبضلَاِلك و أَمضيتها نمقْتها فَقَد أَتتِني ِمنك موِعظَةٌ موصلَةٌ و ِرسالَةٌ محبرةٌ بعد أَما

 سِرٍئ لَيام ابِكت و أِْيكوِء رِبسلَهوالْه اهعد قَد هِشدري لَا قَاِئد ِديِه وهي رصى  بهابفَأَج هقَاد و 
   .خاِبطاًالضلَالُ فَاتبعه فَهجر لَاِغطاً و ضلَّ 

و ها   :ِمنهةٌ ِلأَنعيا بِفيه فأْنتسلَا ي و ظَرا النى ِفيهثَنةٌ لَا ياِحدو ارا الِْخيهِمن اِرجالْخ 
اِهندا مي ِفيهورالْم و طَاِعن.   
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إلى جرير بن عبد الله البجلي لما ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٨
  :أرسله إلى معاوية 

 الْجزِم ثُم خيره بين ِبالْأَمِرى الْفَصِل و خذْه  فَِإذَا أَتاك ِكتاِبي فَاحِملْ معاِويةَ علَبعد أَما
 فَخذْ بيعته و السلْم فَِإِن اختار الْحرب فَانِبذْ ِإلَيِه و ِإِن اختار مخِزيٍةحرٍب مجِليٍة أَو ِسلٍْم 

 لَامالس.  

  :ة إلى معاوي) عليه السالم (  له كتاب من و  -٩
ادا فَأَرنمقَو ومما الْهوا ِبنمه ا وِلنأَص احِتياج ا ونِبيلَ نقَت ا وونعنم ا الْأَفَاِعيلَ ولُوا ِبنفَع 

 اللَّه لَنا  فَعزمالْحرِب و اضطَرونا ِإلَى جبٍل وعٍر و أَوقَدوا لَنا نار الْخوفالْعذْب و أَحلَسونا 
 عِن يحاِمي وراِء حرمِتِه مؤِمننا يبِغي ِبذَِلك الْأَجر و كَاِفرنا ِمنعلَى الذَّب عن حوزِتِه و الرمِي 

 نحا نِمم ٍش ِخلْويقُر ِمن لَمأَس نم ِل وقُِفيِهالْأَصٍة تِشريع أَو هعنمِبِحلٍْف ي  ِمن وفَه هوند وم
  الْبأْس ِإذَا احمر )صلى اهللا عليه وآله (  أَمٍن و كَانَ رسولُ اللَِّه ِبمكَاِنالْقَتِل 
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و مقَد اسالن مجقَى  أَحِتِه فَويلَ بأَهِبِهم نةُ بديبِة فَقُِتلَ عالْأَِسن وِف ويالس رح هابحأَص 
 مؤتةَ و أَراد من لَو ِشئْت ذَكَرت يوم يوم بدٍر و قُِتلَ حمزةُ يوم أُحٍد و قُِتلَ جعفَر الْحاِرِث

 فَيا عجباً ِللدهِر ِإذْ أُجلَت ِمن الشهادِة و لَِكن آجالَهم عجلَت و مِنيته رادواأَاسمه ِمثْلَ الَِّذي 
 عسي لَم ننُ ِبي مقْري تِميِصرِبقَد دِلي أَحداِبقَِتي الَِّتي لَا يكَس لَه كُنت لَم ا وِإلَّا أَنْ ِبِمثِْله 

م ِعيدي لَا أَظُن و ِرفُها لَا أَعٍع مدا اللَّها مأَم اٍل ولَى كُلِّ حِللَِّه ع دمالْح و ِرفُهعي أَلْتس ِمن 
غَيِرك و  أَره يسعِني دفْعهم ِإلَيك و لَا ِإلَى فَلَمدفِْع قَتلَِة عثْمانَ ِإلَيك فَِإني نظَرت ِفي هذَا الْأَمِر 

 لَا يكَلِّفُونك طَلَبهم ِفي يطْلُبونك لَم تنِزع عن غَيك و ِشقَاِقك لَتعِرفَنهم عن قَِليٍل لَِئنلَعمِري 
 لُقْيانه و السلَام سركي و لَا سهٍل ِإلَّا أَنه طَلَب يسوُءك ِوجدانه و زور لَا جبٍلبر و لَا بحٍر و لَا 

  .ِلأَهِلِه 

  :إليه أيضا ) عليه السالم (  له كتاب من و  -١٠
و فكَي ِفيِه ِمن تا أَنم لَاِبيبج كنع فَتكَشِإذَا ت اِنعص تا أَنينا دِتهِبِزين تجهبت قَد 

 كتعا دِبلَذَِّته تعدخ وبافَأَجهت  
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ا وهتفَأَطَع كترأَم ا وهتعبفَات كتقَاد و نِمج هِمن ِجيكنا لَا يلَى مع اِقفو ِقفَكأَنْ ي وِشكي هِإن 
سفَاقْعا  عِلم رمش اِب وةَ الِْحسبذْ أُهخ ِر وذَا الْأَمه نقَد اةَ ِمنوكِِّن الْغملَا ت و لَ ِبكزن 

 ِمنك مأْخذَه الشيطَانُ ما أَغْفَلْت ِمن نفِْسك فَِإنك مترف قَد أَخذَ أُعِلمكسمِعك و ِإلَّا تفْعلْ 
 و الدِم و متى كُنتم يا معاِويةُ ساسةَ الرِعيِة و الروِحيك أَملَه و جرى ِمنك مجرى و بلَغَ ِف

  ِمن لُزوِم سواِبِق الشقَاِء و أُحذِّركِباللَِّه أَمِر الْأُمِة ِبغيِر قَدٍم ساِبٍق و لَا شرٍف باِسٍق و نعوذُ ولَاةَ
 و قَد دعوت ِإلَى الْحرِب فَدِع السِريرِة ِفي ِغرِة الْأُمِنيِة مختِلف الْعلَاِنيِة و متماِدياًأَنْ تكُونَ 

 اِنباً وج اسالنجرا اخنأَي لَمعاِل ِلتالِْقت ِن ِمنِف الْفَِريقَيأَع و ِإلَي ِرينلَى قَلْالْمطَّى  عغالْم ِبِه و
 و مِعي جدك و أَِخيك و خاِلك شدخاً يوم بدٍر و ذَِلك السيف قَاِتلُعلَى بصِرِه فَأَنا أَبو حسٍن 

ِمنهاِج الَِّذي  نِبياً و ِإني لَعلَى الْاستحدثْتِبذَِلك الْقَلِْب أَلْقَى عدوي ما استبدلْت ِديناً و لَا 
 وهمكْترتثَاِئراً طَاِئِعني ِجئْت كأَن تمعز و ِهنيكْرِفيِه م ملْتخد ِم وِبد تِلمع لَقَد انَ وثْمع 

  حيثُ
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قَعِإنْ و اكنه ِمن هانَ فَاطْلُبثْمع مد تِب ِإذَا كُنرالْح ِمن ِضجت كتأَير ي قَدطَاِلباً فَكَأَن كتضع 
  ِمن الضرِب الْمتتاِبِع و الْقَضاِءجزعاًضِجيج الِْجماِل ِبالْأَثْقَاِل و كَأَني ِبجماعِتك تدعوِني 

 اِرعصم اِقِع والْودعب ةٌ أَواِحدةٌ جكَاِفر ِهي اِب اللَِّه وِإلَى ِكت اِرعصةٌ ماِيعبةٌ ماِئدح .  

  :وصى بها جيشا بعثه إلى العدو ) عليه السالم (  له وصية من و  -١١
 أَو ِسفَاِح الِْجباِل أَو الْأَشراِفم ِفي قُبِل  ِبعدو أَو نزلَ ِبكُم فَلْيكُن معسكَركُنزلْتم فَِإذَا

 واِحٍد أَِو اثْنيِن و وجٍه لَكُم ِردءاً و دونكُم مرداً و لْتكُن مقَاتلَتكُم ِمن يكُونَأَثْناِء الْأَنهاِر كَيما 
 مخافٍَة مكَاِناِكِب الِْهضاِب ِلئَلَّا يأِْتيكُم الْعدو ِمن  و منالِْجباِلاجعلُوا لَكُم رقَباَء ِفي صياِصي 

 فَِإذَا و عيونَ الْمقَدمِة طَلَاِئعهم و ِإياكُم و التفَرق عيونهمأَو أَمٍن و اعلَموا أَنَّ مقَدمةَ الْقَوِم 
 و ِإذَا غَِشيكُم اللَّيلُ فَاجعلُوا الرماح ِكفَّةً و جِميعاًا ارتحلْتم فَارتِحلُوا نزلْتم فَانِزلُوا جِميعاً و ِإذَ

  . النوم ِإلَّا ِغراراً أَو مضمضةً تذُوقُوالَا 
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وصى بها معقل بن قيس الرياحي ) عليه السالم (  له وصية من و  -١٢
  : آالف مقدمة له ثالثةحين أنفذه إلى الشام في 

 تقَاِتلَن ِإلَّا من قَاتلَك و ِسِر لَا الَِّذي لَا بد لَك ِمن ِلقَاِئِه و لَا منتهى لَك دونه و اللَّه اتِق
درالْب رغَو ِن واِسيِل فَِإنَّ ِبالنلَ اللَّيأَو ِسرلَا ت ِر ويِفي الس فِّهر و قَاماً اللَّهم هرقَد كَناً وس لَهعج 

ِجر الْفَجر  ينفَِحني و روح ظَهرك فَِإذَا وقَفْت ِحني ينبِطح السحر أَو بدنكلَا ظَعناً فَأَِرح ِفيِه 
 كَِة اللَِّه فَِإذَا لَِقيترلَى بع فَِسرودالْع ونِم دالْقَو نُ ِمندلَا ت طاً وسو اِبكحأَص ِمن فَِقف نم 

 نم داعبت مهنع داعبلَا ت و برالْح ِشبنأَنْ ي ِريديابهأَي كأِْتيى يتح أْسلَا  الْب ِري وم
 مهآننش كُمِملَنحلَىيع ِهمذَاِر ِإلَيالِْإع و اِئِهمعلَ دقَب اِلِهمِقت .  

  :إلى أميرين من أمراء جيشه ) عليه السالم (  له كتاب من و  -١٣
و قَد نب اِلكا مِزكُميِفي ح نلَى مع ا وكُملَيع تراِرِث أَمالْالْح  و ا لَهعمفَاس رتأَش

 عاً وِدر لَاهعاج ا واًأَِطيعنِمجهفَِإن   
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نلَا ِمم و هقْطَتلَا س و هنهو افخلَا ي هطْؤا الْبما  عِإلَى م هاعرلَا ِإس و مزِه أَحِإلَي اعرطُْءِإسالْب 
  .عنه أَمثَلُ 

  :لعسكره قبل لقاء العدو بصفين ) عليه السالم (  له وصية من و  - ١٤
 حتى يبدُءوكُم  تركُكُم ِإياهمو حتى يبدُءوكُم فَِإنكُم ِبحمِد اللَِّه علَى حجٍة تقَاِتلُوهم لَا

 ِهملَيع ى لَكُمرةٌ أُخجلَا فَِإذَاح ِبراً ودلُوا مقْتةُ ِبِإذِْن اللَِّه فَلَا تِزميِت الْهوا كَانِصيبلَا ت ِوراً وعم 
و سببن أُمراَءكُم فَِإنهن  و ِإنْ شتمن أَعراضكُم ِبأَذًىتجِهزوا علَى جِريٍح و لَا تِهيجوا النساَء 

ِعيفَاتض رمؤا لَنقُوِل ِإنْ كُنالْع فُِس والْأَن ى والْقُو ِإنْ كَانَ ِبالْكَف و ِركَاتشلَم نهِإن و نهنع 
  . ِمن بعِدِه  ِبها و عِقبهفَيعيرِة  الْمرأَةَ ِفي الْجاِهِليِة ِبالْفَهِر أَِو الِْهراولَيتناولُالرجلُ 

يقول إذا لقي ) عليه السالم ( كان ) عليه السالم (  له دعاء من و  -١٥
  :العدو محاربا 

ماللَّه كِإلَي ارصِت الْأَبصخش و اقنِت الْأَعدم و ِت الْقُلُوبأَفْض و و امِقلَِت الْأَقْدن 
ِضيأُنحرص قَد مانُ اللَّهدِت الْأَب  
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 وكَثْرةَ عدونا  ِإنا نشكُو ِإلَيك غَيبةَ نِبينا و اللَّهم الشنآِن و جاشت مراِجلُ الْأَضغاِن مكْنونُ
  . و أَنت خير الْفاِتِحني ِبالْحقتشتت أَهواِئنا ربنا افْتح بيننا و بين قَوِمنا 

  :ألصحابه عند الحرب ) عليه السالم  ( يقول كان و  -١٦
 و أَعطُوا السيوف حقُوقَها و حملَةٌبعدها  علَيكُم فَرةٌ بعدها كَرةٌ و لَا جولَةٌ تشتدنَّ لَا

 الطِّلَحِفي و أَِميتوا الضرِب و اذْمروا أَنفُسكُم علَى الطَّعِن الدعِسي و مصاِرعهاوطِّئُوا ِللْجنوِب 
 دأَطْر هفَِإن اتوِلالْأَصِللْفَشبالْح الَِّذي فَلَق وا  فَولَما أَسةَ ممسأَ النرب ةَ وو وا ولَمستلَِكِن اس 

  . أَظْهروه علَيِهأَسروا الْكُفْر فَلَما وجدوا أَعواناً 

إلى معاوية جوابا عن كتاب منه ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ١٧
  :إليه

ا وي لَأَمفَِإن امالش ِإلَي كطَلَب  موالْي كِطيِلأُع أَكُن امِإنَّ م لُكا قَوأَم ِس وأَم كتعنم 
 الْجنِة و من فَِإلَى ِإلَّا حشاشاِت أَنفٍُس بِقيت أَلَا و من أَكَلَه الْحق الْعربالْحرب قَد أَكَلَِت 

  أَكَلَه الْباِطلُ فَِإلَى الناِر و أَما
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 علَى الشك ِمني علَى الْيِقِني و لَيس أَهلُ الشاِم ِبأَمضى ِفي الْحرِب و الرجاِل فَلَست اسِتواؤنا
صراِبأَحينلَى الدا  عأَم ِة ولَى الْآِخراِق عِل الِْعرأَه ِمن لُكقَو نحن اٍف فَكَذَِلكنِد مبو عنا بِإن 

 سلَي لَِكن ةُويانَ أُمفْيو سلَا أَب طَِّلِب وِد الْمبكَع برلَا ح اِشٍم وكَأَِبي كَه اِجرهلَا الْم طَاِلٍب و 
 الْخلْف لَا الْمِحق كَالْمبِطِل و لَا الْمؤِمن كَالْمدِغِل و لَِبئْس وا الصِريح كَاللَِّصيِق كَالطَِّليِق و لَ

 فَضلُ النبوِة الَِّتي أَذْلَلْنا ِبها الْعِزيز و بعدخلْف يتبع سلَفاً هوى ِفي ناِر جهنم و ِفي أَيِدينا 
نشعاا نِبه اجاً وِفي ِديِنِه أَفْو برالْع لَ اللَّهخا أَدلَم الذَِّليلَ و تلَمأَس عاً وةُ طَوِذِه الْأُمه لَه 

  ِبسبِقِهم والسبِق الديِن ِإما رغْبةً و ِإما رهبةً علَى ِحني فَاز أَهلُ ِفيكَرهاً كُنتم ِممن دخلَ 
 ِلِهملُونَ ِبفَضونَ الْأَواِجرهالْم بِبيلًا فَلَاذَهس فِْسكلَى نلَا ع ِصيباً ون طَاِن ِفيكيِللش لَنعجت و 

 لَامالس.  

إلى عبد الله بن عباس و هو عامله ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ١٨
  :على البصرة 

و لَماعةَ مرصاِدثْ  أَنَّ الْبِن فَحالِْفت ِرسغم و ِليسِبطُ ِإباهلَهلُلْ أَهاح و ِهماِن ِإلَيسِبالِْإح 
 نِف عوةَ الْخقْدعقُلُوِبِهم  
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ونِني تلَغب قَد  ِميٍم وِني تِلب كركمِإلَّا ِغلْظَت مجن ملَه ِغبي ِميٍم لَمِني تِإنَّ ب و ِهملَيع طَلَع ملَه 
 ٍة واِهِليغٍْم ِفي جقُوا ِبوبسي لَم مهِإن و رةًلَاآخاصةً خابقَر ةً واسِحماً ما رِبن مِإنَّ لَه لَاٍم وِإس  

نحا نِتهلَى قَِطيعونَ عورأْزم ا ولَى ِصلَِتهونَ عورأْجم عبى فَاررا جِفيم اللَّه كِحماِس ربا الْعأَب 
 و اِنكلَى ِلسعِدكاِلِح يص دِعن كُن و ِريكَاِن ِفي ذَِلكا شفَِإن رش ٍر ويخ ي ِمنلَا ظَن و ِبك 

  .ن رأِْيي ِفيك و السلَام يِفيلَ

  :إلى بعض عماله ) عليه السالم (  له كتاب من و  -١٩
 احِتقَاراً و جفْوةً و نظَرت و فَِإنَّ دهاِقني أَهِل بلَِدك شكَوا ِمنك ِغلْظَةً و قَسوةً بعد أَما

 ِمن اللِِّني ِجلْباباً و لَا أَنْ يقْصوا و يجفَوا ِلعهِدِهم فَالْبس لَهم ِكِهمِلِشرفَلَم أَرهم أَهلًا ِلأَنْ يدنوا 
 ماِولْ لَهد ِة ودالش ٍف ِمنِبطَر هوبشتنياِء بنالِْإد قِْريِب والت نيب ملَه جزام أْفَِة والر ِة ووالْقَس 

واِد وعالِْإب  اَء اللَّهاِء ِإنْ شالِْإقْص .  
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إلى زياد ابن أبيه و هو خليفة عامله ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٢٠
) عليه السالم ( لمؤمنين  و عبد الله عامل أمير االبصرةعبد الله بن عباس على 
  : و فارس و كرمان و غيرها األهوازيومئذ عليها و على كور 

ي وِإن ِمن تنخ كِني أَنلَغب اِدقاً لَِئنماً صِباللَِّه قَس أُقِْسم ِء فَي ِغرياً أَوئاً صيش ِلِمنيسالْم 
 كلَينَّ عدةًكَِبرياً لَأَشدقَش كعدت  ِر وِئيلَ الْأَمِر ضفِْر ثَِقيلَ الظَّهِليلَ الْولَامالس.   

  :إلى زياد أيضا ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٢١
 ِبقَدِر ضرورِتك و الْماِل ِمن مِسك مقْتِصداً و اذْكُر ِفي الْيوِم غَداً و أَالِْإسراف فَدِع

ولَ ِليِم الْفَضأَ قَد ِتكاجوِم حجرت هدِعن تأَن و اِضِعنيوتالْم رأَج اللَّه كِطيعأَنْ ي ِمن ِرينكَبتالْم 
 و الضِعيف و الْأَرملَةَ أَنْ يوِجب لَك ثَواب الْمتصدِقني تمنعهو تطْمع و أَنت متمرغٌ ِفي النِعيِم 

مِإن و ما قَدلَى مع قَاِدم و لَفا أَسِبم ِزيجُء مرا الْملَامالس.   
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إلى عبد الله بن العباس رحمه الله ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٢٢
 انتفعت بكالم بعد كالم رسول الله صلى اللّه ما "يقولى و كان عبد اللّه تعال

  " : الكالمبهذاعليه و آله، كانتفاعي 
 فَوت ما لَم يكُن ِليدِركَه يسوؤه فَِإنَّ الْمرَء قَد يسره درك ما لَم يكُن ِليفُوته و بعد أَما

كوررس كُنفَلْي ا ِنلْتِبم ِمن ا ِنلْتم ا وهِمن كا فَاتلَى مع فُكأَس كُنلْي و ِتكآِخر ِمن اكيند 
 أْسا فَلَا تهِمن كا فَاتم حاً وِبِه فَر كِْثرِهفَلَا تلَيِت عوالْم دعا بِفيم كمه كُنلْي عاً وزج .  

قاله قبل موته على سبيل الوصية لما )  السالم عليه(  له كالم من و  -٢٣
   :اللهضربه ابن ملجم لعنه 

 تضيعوا سنته أَِقيموا فَلَا )صلى اهللا عليه وآله (  أَلَّا تشِركُوا ِباللَِّه شيئاً و محمد لَكُم وِصيِتي
 ِعبرةٌ و خلَاكُم ذَم أَنا ِبالْأَمِس صاِحبكُم و الْيوم يِنالِْمصباحهذَيِن الْعموديِن و أَوِقدوا هذَيِن 

 ِمي ود ِليا وفَأَن قِإنْ أَب فَاِرقُكُمغَداً م و ِلي ِإنْلَكُم فْوفَالْع فِإنْ أَع اِدي واُء ِميعفَالْفَن أَفْن 
 ةٌ وبقُروفُوا أَ هةٌ فَاعنسح لَكُم  و لَكُم اللَّه ِفرغونَ أَنْ يِحباللَِّهال ت اِردِت ووالْم أَِني ِمنا فَجم 

 لَا طَاِلع و هتكَِرههتكَراأَنم و   
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تما  ِإلَّا كَقَكُن و دجطَاِلٍب و و دراِرٍب ودراِر ِعنِللْأَب رياللَِّه خ .  
 هذا الكالم فيما تقدم من بعضأقول و قد مضى :  السيد الشريف رضي اهللا عنه قال 

  .اخلطب إال أن فيه هاهنا زيادة أوجبت تكريره 

 بما يعمل في أمواله كتبها بعد) عليه السالم (  له وصية من و  - ٢٤
  :منصرفه من صفين 

 ِفي ماِلِه ابِتغاَء وجِه اللَِّه ِليوِلجه الْمؤِمِنني أَمر ِبِه عبد اللَِّه عِلي بن أَِبي طَاِلٍب أَِمري ما هذَا
  . و يعِطيه ِبِه الْأَمنةَ الْجنةَِبِه 

 ِمنه ِبالْمعروِف ينِفقعِلي يأْكُلُ ِمنه ِبالْمعروِف و  ِبذَِلك الْحسن بن يقُوم فَِإنه  :ِمنها
 يح نيسح ثٌ ودٍن حسثَ ِبحدفَِإنْ حقَام ينِإنَّ ِلاب و هردصم هردأَص و هدعِر بةَ ِبالْأَمفَاِطم 

و ِليِني عِمثْلَ الَِّذي ِلب ِليقَِة عدص ي ِمنا ِإنمِه ِإنجاَء وِتغةَ ابفَاِطم ينِإلَى اب ِبذَِلك امالِْقي لْتعج 
 و تشِريفاً ِلوصلَِتِه و يشتِرطُ علَى ِلحرمِتِه و تكِْرمياً )صلى اهللا عليه وآله (  و قُربةً ِإلَى رسوِل اللَِّه اللَِّه

 لُهعجِهالَِّذي يِرِه  ِإلَيثَم ِمن ِفقني وِلِه ولَى أُصالَ عالْم كرتثُأَنْ ييأَلَّا ح و لَه ِديه ِبِه و أُِمر 
   الْقُرى وِديةً حتى تشِكلَ أَرضها ِغراساًهِذِهيِبيع ِمن أَولَاِد نِخيِل 

http://www.islam4u.com


  )٣٨٠(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

و ِهنلَيع اِئي اللَّاِتي أَطُوفِإم كَانَ ِمن نا ملَه ِهي ا ولَِدهلَى وع كسماِملٌ فَتح ِهي أَو لَدو 
  . و حررها الِْعتق الرقنها  مات ولَدها و ِهي حيةٌ فَِهي عِتيقَةٌ قَد أَفْرج عفَِإنِْمن حظِِّه 

.  و أال يبيع من خنلها ودية الودية الفسيلة و مجعها وديالوصية يف هذه )عليه السالم ( قوله :  الشريف قال 
 النخل غراس حىت تشكل أرضها غراسا هو من أفصح الكالم و املراد به أن األرض يكثر فيها )عليه السالم ( و قوله 

  . غريها حيسبها الناظر على غري تلك الصفة اليت عرفها ا فيشكل عليه أمرها و حىت يراها
كان يكتبها لمن يستعمله على ) عليه السالم (  له وصية من و  -٢٥

  :الصدقات 
 عليه السالم كان يقيم عماد احلق، و يشرع أمثلة أنهو إمنا ذكرنا هنا مجال ليعلم ا :  الشريف قال 

  .  دقيقها و جليلهاواألمور و كبريها العدل، يف صغري 

طَِلقلَى انِلماً عسم نعورلَا ت و لَه ِريكلَا ش هدحى اللَِّه وقْوت ِه كَاِرهاً ولَينَّ عازتجلَا ت 
 ِمن أَكْثَر هذَنَّ ِمنأْخلَا ت وقحلَى الْحع تاِلِه فَِإذَا قَِدماللَِّه ِفي م  اِئِهمِزلْ ِبمفَان يِر أَنْ ِمنغَي 

 الْوقَاِر حتى تقُوم بينهم فَتسلِّم علَيِهم و لَا تخِدج وتخاِلطَ أَبياتهم ثُم امِض ِإلَيِهم ِبالسِكينِة 
 اللَِّه و خِليفَته ِلآخذَ ِمنكُم حق اللَِّه ِفي وِليم  لَهم ثُم تقُولَ ِعباد اللَِّه أَرسلَِني ِإلَيكُِبالتِحيِة

 اِلكُمولْأَمِه فَِإنْ فَهِليِإلَى و وهدؤفَت قح ِمن اِلكُموقَالَ ِللَِّه ِفي أَم معِإنْ أَن و هاِجعرقَاِئلٌ لَا فَلَا ت 
 طَِلقفَان ِعمنم لَكهعغَم ِمن أَو هوِعدت أَو ِخيفَهِر أَنْ تي  
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ِسفَهعت ِمن طَاكا أَعذْ مفَخ ِهقَهرت ٍب أَوِإِبلٌ فَذَه ةٌ أَواِشيم ٍة فَِإنْ كَانَ لَهِفض ا  أَولْهخدِإلَّالَا ت 
 دخولَ متسلٍِّط علَيِه و لَا عِنيٍف ِبِه و لَا تنفِّرنَّ علَيها لَه فَِإذَا أَتيتها فَلَا تدخلْ أَكْثَرهاِبِإذِْنِه فَِإنَّ 
 صدعيِن ثُم خيره فَِإذَا اختار فَلَا مالَالْ و لَا تفِْزعنها و لَا تسوأَنَّ صاِحبها ِفيها و اصدِع بِهيمةً

 تعِرضن ِلما اختاره فَلَا فَلَا ثُم اصدِع الْباِقي صدعيِن ثُم خيره فَِإذَا اختار اختارهتعِرضن ِلما 
 فَأَِقلْه استقَالَكِه ِفي ماِلِه فَاقِْبض حق اللَِّه ِمنه فَِإِن  وفَاٌء ِلحق اللَِّفيِهتزالُ كَذَِلك حتى يبقَى ما 

 و عوداً أَولًا حتى تأْخذَ حق اللَِّه ِفي ماِلِه و لَا تأْخذَنَّ صنعتثُم اخِلطْهما ثُم اصنع ِمثْلَ الَِّذي 
 و لَا تأْمنن علَيها ِإلَّا من تِثق ِبِديِنِه راِفقاً عواٍرمهلُوسةً و لَا ذَات لَا هِرمةً و لَا مكْسورةً و لَا 

 و لَا توكِّلْ ِبها ِإلَّا ناِصحاً شِفيقاً و أَِميناً بينهم الْمسِلِمني حتى يوصلَه ِإلَى وِليِهم فَيقِْسمه ِبماِل
 ما اجتمع ِعندك نصيره ِإلَينا معِنٍف و لَا مجِحٍف و لَا ملِْغٍب و لَا متِعٍب ثُم احدر رغَيحِفيظاً 

صر  و لَا يمفَِصيِلها أَِمينك فَأَوِعز ِإلَيِه أَلَّا يحولَ بين ناقٍَة و بين أَخذَهاحيثُ أَمر اللَّه ِبِه فَِإذَا 
 رضا فَيهنلَب]ِضرا ] فَيلَِدهِبو ذَِلكو ا ِفي ذَِلكاِتهاِحبوص نيِدلْ بعلْي كُوباً وا رهندهجلَا ي و 

 ِقِب وأِْن ِبالنتسلْي لَى اللَّاِغِب وع فِّهرلْي ا وهنيِبِه الظَّاِلِعب رما تا مهوِردلْي ِدلْ  وعلَا ي ِر ودالْغ ِمن
   عن نبِت الْأَرِض ِإلَى جواد الطُّرِق و لْيروحها ِفيِبها
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 حتى تأِْتينا ِبِإذِْن اللَِّه بدناً منِقياٍت غَير الْأَعشاِب  و لْيمِهلْها ِعند النطَاِف والساعاِت
 فَِإنَّ ذَِلك أَعظَم )صلى اهللا عليه وآله (  نِبيِه و لَا مجهوداٍت ِلنقِْسمها علَى ِكتاِب اللَِّه و سنِة متعباٍت

 بأَقْر و ِركِلأَجِدكشِلرِإنْ ش  اَء اللَّه.  

إلى بعض عماله و قد بعثه على ) عليه السالم (  له عهد من و  -٢٦
  :الصدقة 

هرى أَمقْوثُ لَا ِبتيِلِه حماِت عِفيخ ِرِه واِئِر أَمراللَِّه ِفي س ِهيدش و هونِكيلَ دلَا و و هرغَي 
يلَ ِبشمعأَلَّا ي هرٍء  أَمِمنطَاع  و را أَسِرِه ِفيمِإلَى غَي اِلفخفَي را ظَهِة اللَِّه ِفيمنم ِلفتخي لَم 

 فَقَد هقَالَتم و لُهِفع و هتلَاِنيع و هىِسرأَد و مههبجأَلَّا ي هرأَم ةَ وادالِْعب لَصأَخ ةَ وانلَا الْأَم 
لَا ي و مههضعي ِهملَيِة عارلًا ِبالِْإمفَضت مهنع غَبرمهلَى فَِإنانُ عوالْأَع يِن وانُ ِفي الدوالِْإخ 

 و شركَاَء أَهلَ معلُوماً و ِإنَّ لَك ِفي هِذِه الصدقَِة نِصيباً مفْروضاً و حقّاً الْحقُوِقاسِتخراِج 
 أَكْثَِر حقَّك فَوفِِّهم حقُوقَهم و ِإلَّا تفْعلْ فَِإنك ِمن موفُّوكَء ذَِوي فَاقٍَة و ِإنا مسكَنٍة و ضعفَا

  الناِس خصوماً يوم الِْقيامِة
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و  اُء واللَِّه الْفُقَر دِعن همصخ نى ِلمسؤباِكنيسالْم ونَ واِرمالْغ ونَ وفُوعدالْم اِئلُونَ والس و 
 نِبيِلابالس لَم ِة وانِفي الِْخي عتر ِة وانانَ ِبالْأَمهتِن اسم و هزني ا فَقَدهنع هِدين و هفْسلَّ  نأَح

 فِْسِه الذُّلَّ وِبنيِإنَّ الِْخز ى وزأَخ ِة أَذَلُّ وِفي الْآِخر وه ا وينِفي الد ظَمِة أَعةُ الْأُمانِة ِخيانالِْخي 
 ِغش الِْغش أَفْظَع ِةوالْأَِئم لَامالس و .  

كر رضي الله عنه إلى محمد بن أبي ب) عليه السالم (  له عهد من و  - ٢٧
  :حين قلده مصر 

ِفضفَاخ مآِس لَه و كهجو مطْ لَهساب و كاِنبج ملَه أَِلن و كاحنج مهنيظَِة بِفي اللَّح 
 اللَّه علَيِهم فَِإنَّ  لَهم و لَا ييأَس الضعفَاُء ِمن عدِلكحيِفكو النظْرِة حتى لَا يطْمع الْعظَماُء ِفي 

 ِة ِمنِغريِن الصاِدِه عِعب رشعم اِئلُكُمسالَى يعتاِلكُممِة فَِإنْ أَعورتسالْم ِة والظَّاِهر ِة والْكَِبري و 
ذِّبعوا يلَماع و مأَكْر وفَه فعِإنْ ي و أَظْلَم متفَأَن اداللَِّه أَِعب  ا ويناِجِل الدوا ِبعبذَه ِقنيتنَّ الْم
 الدنيا ِفي آِخرِتِهم سكَنوا أَهلَ فَشاركُوا أَهلَ الدنيا ِفي دنياهم و لَم يشاِركُوا الْآِخرِةآِجِل 

 تِكنا سِل ما ِبأَفْضينالدظُوفَح ا أُِكلَتِل ما ِبأَفْضأَكَلُوه  ِظيا حا ِبمينالد ِبِهوا ِمن فُونَ ورتالْم 
 الراِبِح أَصابوا الْمتجِر ثُم انقَلَبوا عنها ِبالزاِد الْمبلِِّغ و الْمتكَبرونَأَخذُوا ِمنها ما أَخذَه الْجباِبرةُ 
 و ماهينا ِفي دينِد الدهقَّلَذَّةَ زيواتنمهأَن   
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 و لَا ينقُص لَهم نِصيب ِمن لَذٍَّة فَاحذَروا ِعباد دعوةٌ اللَِّه غَداً ِفي آِخرِتِهم لَا ترد لَهم ِجريانُ
 عِظيٍم و خطٍْب جِليٍل ِبخيٍر لَا يكُونُ معه ِبأَمٍرالْموت و قُربه و أَِعدوا لَه عدته فَِإنه يأِْتي  اللَِّه

ِإلَى الناِر  عاِمِلها و من أَقْرب ِمن شر لَا يكُونُ معه خير أَبداً فَمن أَقْرب ِإلَى الْجنِة أَوشر أَبداً 
 متأَن ا واِمِلهع اُءِمندطُر هِمن مترِإنْ فَر و ذَكُمأَخ لَه متِت ِإنْ أَقَموالْم كَكُمرأَد لَكُم مأَلْز وه و 

 قُودعم توالْم ِظلِّكُم ِمناِصيكُمووِبنذَرفَاح لِْفكُمخ ى ِمنطْوا تينالد ا  وهراراً قَعا نِعيدب و 
 لَا تسمع ِفيها دعوةٌ و لَا تفَرج ِفيها كُربةٌ وحرها شِديد و عذَابها جِديد دار لَيس ِفيها رحمةٌ 

فَاجمعوا بينهما فَِإنَّ الْعبد ِإنما  ِبِه أَنْ يشتد خوفُكُم ِمن اللَِّه و أَنْ يحسن ظَنكُم استطَعتمو ِإِن 
 أَشدهم خوفاً ِللَِّه و ِباللَِّه علَى قَدِر خوِفِه ِمن ربِه و ِإنَّ أَحسن الناِس ظَناً ِبربِهيكُونُ حسن ظَنِه 

 محقُوق فَأَنت أَعظَم أَجناِدي ِفي نفِْسي أَهلَ ِمصر  أَني قَد ولَّيتكبكٍْراعلَم يا محمد بن أَِبي 
 ِديِنك نع اِفحنأَنْ ت و فِْسكلَى نع اِلفخأَنْ تلَا و ِر وهالد ةٌ ِمناعِإلَّا س لَك كُني لَم لَو 

 ِخِط اللَّهساتلِْقِه فَِإنَّ ِفي اللَِّه ِبِرضخ ٍد ِمنأَح  ِرِه وغَي لَفاً ِمنخسِرِه لَيِفي غَي لَفاللَِّه خ ِمن 
   لَها و لَا تعجلْ وقْتها ِلفَراٍغ و لَاالْمؤقَِّتصلِّ الصلَاةَ ِلوقِْتها 
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  .ٍء ِمن عمِلك تبع ِلصلَاِتك   شيكُلَّ عن وقِْتها ِلاشِتغاٍل و اعلَم أَنَّ تؤخرها
و هِمن:   هلَا فَِإن و ِبيالن ِليو ى ودالر امِإم ى ودالْه اماَء ِإموس ودقَالَ ِلي ع لَقَد و ِبيالن 
 اللَّه فَيمنعه لَا أَخاف علَى أُمِتي مؤِمناً و لَا مشِركاً أَما الْمؤِمن ِإني )صلى اهللا عليه وآله ( لَِّه رسولُ ال

 اللَّه هعقْمفَي ِركشا الْمأَم اِنِه وِكِهِبِإميِبِشراِن عناِفِق الْجنكُلَّ م كُملَيع افي أَخلَِكن اِناِلِم  واللِّس 
  .يقُولُ ما تعِرفُونَ و يفْعلُ ما تنِكرونَ 

  :إلى معاوية جوابا ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٢٨
  .و هو من حماسن الكتب :  الشريف قال 

 ِلِديِنِه و تأِْييده ) عليه وآله صلى اهللا(  فَقَد أَتاِني ِكتابك تذْكُر ِفيِه اصِطفَاَء اللَِّه محمداً بعد أَما
 ِمن هدأَي نِلم اهاِبِهِإيحأَص باً ِإذْ طَِفقْتجع كِمن رها الدأَ لَنبخ ا فَلَقَدنِبرخالَى تعلَاِء اللَِّه تِبب 

 ِإلَى مسدِدِهِقِل التمِر ِإلَى هجر أَو داِعي  فَكُنت ِفي ذَِلك كَنانِبيناِعندنا و ِنعمِتِه علَينا ِفي 
   فُلَانٌ و فُلَانٌ فَذَكَرت أَمراً ِإنْ تم اعتزلَكالِْإسلَاِمالنضاِل و زعمت أَنَّ أَفْضلَ الناِس ِفي 
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ا كُلُّهم و هثَلْم قْكلْحي لَم قَصِإنْ ن و تأَن و اِئسالس ولَ وفْضالْم الْفَاِضلَ و و 
ِتيب درجاِتِهم و  و ترالْأَوِلني و أَبناِء الطُّلَقَاِء و التمِييز بين الْمهاِجِرين ِللطُّلَقَاِءالْمسوس و ما 

 اتهيه قَاِتِهمطَب ِريفعتِه لَقَدلَيع نا مِفيه كُمحي طَِفق ا وهِمن سلَي حِقد نح كْما أَ لَا الْحلَه 
 و لَى ظَلِْعكانُ عسا الِْإنهأَي عبرتِرفعتثُ أَخيح رأَختت و ِعكذَر ورا  قُصفَم رالْقَد كركلَيع 

 ابلَذَه كِإن الظَّاِفِر و لَا ظَفَر لُوِب وغةُ الْمِبٍر ِفيغَلَبخم رى غَيرِد أَ لَا تِن الْقَصاغٌ عويِه رالت 
 و لَكِبيِل لَِكنوا ِفي سِهدشتماً اسثُ أَنَّ قَودِة اللَِّه أُحماللَِّه ِبِنع و اِجِرينهالْم الَى ِمنعت 

صلى اهللا (  اللَِّه استشِهد شِهيدنا ِقيلَ سيد الشهداِء و خصه رسولُ ِإذَاالْأَنصاِر و ِلكُلٍّ فَضلٌ حتى 

 و اللَِّهاً قُطِّعت أَيِديِهم ِفي سِبيِل  أَ و لَا ترى أَنَّ قَومعلَيِه ِبسبِعني تكِْبريةً ِعند صلَاِتِه )عليه وآله 
 ِقيلَ الطَّيار ِفي الْجنِة و ذُو الْجناحيِن و لَو ِبواِحِدِهمِلكُلٍّ فَضلٌ حتى ِإذَا فُِعلَ ِبواِحِدنا ما فُِعلَ 

 فَضاِئلَ جمةً تعِرفُها قُلُوب الْمؤِمِنني و لَا ذَاِكر  ما نهى اللَّه عنه ِمن تزِكيِة الْمرِء نفْسه لَذَكَرلَا
 ربنا و الناس بعد صناِئع لَنا لَم صناِئع الساِمِعني فَدع عنك من مالَت ِبِه الرِميةُ فَِإنا آذَانُتمجها 

 ا قَِدمينعنماينِعزاِديلَا ع و ِمكلَى قَوا عِلنطَو   

http://www.islam4u.com


  )٣٨٧(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

  ِفعلَ الْأَكْفَاِء و لَستم هناك و أَنى يكُونُ ذَِلك وأَنكَحنا خلَطْناكُم ِبأَنفُِسنا فَنكَحنا و أَنْ
 الْأَحلَاِف و ِمنا سيدا شباِب أَهِل أَسد النِبي و ِمنكُم الْمكَذِّب و ِمنا أَسد اللَِّه و ِمنكُم ِمنا

 كُمِمن ِة ونةُالْجيالَةُ ِصبمح كُمِمن و الَِمنياِء الْعِنس ريا خِمن اِر وطَِب النِفي كَِثالْح  ا وا لَنٍري ِمم
 و ِمعس ا قَدنلَامفَِإس كُملَياعنتاِهِليا جنذَّ عا شا ملَن عمجاللَِّه ي ابِكت و فَعدلَا ت و لُهقَو وه 

 مهضعحاِم بأُولُوا الْأَر الَى وعت و هانحبىلسقَأَو ٍض ِفي ِكتاِب اللَِّه وعلَى  ِببالَى ِإنَّ أَوعت لُهو
 وِلي الْمؤِمِنني فَنحن مرةً أَولَى اللَّه لَلَِّذين اتبعوه و هذَا النِبي و الَِّذين آمنوا و ِبِإبراِهيمالناِس 

 ِة وابةًِبالْقَرارونَتاِجرهالْم جتا احلَم ِة ولَى ِبالطَّاعلَى  أَواِر عصوِل اللَِّه الْأَنسِقيفَِة ِبرالس موي  )

 يكُن ِبغيِرِه فَالْأَنصار علَى ِإنْ علَيِهم فَِإنْ يكُِن الْفَلَج ِبِه فَالْحق لَنا دونكُم و فَلَجوا )صلى اهللا عليه وآله 
 كَذَِلك حسدت و علَى كُلِِّهم بغيت فَِإنْ يكُن ذَِلك  الْخلَفَاِءِلكُلِّدعواهم و زعمت أَني 

 كِإلَي ذْركُونَ الْعفَي كلَيةُ عايِت الِْجنسفَلَي.  
و ا ِتلْكهارع كنع كَاةٌ ظَاِهرش .  
و ى  : قُلْتتح وششخلُ الْممالْج قَادا يكَم أُقَاد تي كُنأُِإناِيعب  
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و ذُمأَنْ ت تدأَر اللَِّه لَقَد رملَع تحدفَم ِلِم ِمنسلَى الْما عم و تحضفَافْت حفْضأَنْ ت و 
 مرتاباً ِبيِقيِنِه و هِذِه حجِتي ِإلَى لَا مظْلُوماً ما لَم يكُن شاكّاً ِفي ِديِنِه و  ِفي أَنْ يكُونَغَضاضٍة

 ا وهدقَص ِركيغَيلَِكن ا ثُمِذكِْره ِمن حنا سِر ما ِبقَدهِمن لَك أَطْلَقْت تِري ذَكَرأَم ا كَانَ ِمنم 
 أَ مقَاِتِلِه ِلرِحِمك ِمنه فَأَينا كَانَ أَعدى لَه و أَهدى ِإلَى هِذِهك أَنْ تجاب عن و أَمِر عثْمانَ فَلَ

 أَم كَفَّهتاس و هدقْعتفَاس هترصن ذَلَ لَهب نِنمى متِه حونَ ِإلَينثَّ الْمب و هنى عاخرفَت هرصنتاس 
 و الْقاِئِلني ِلِإخواِنِهم هلُم ِإلَينا و ال ِمنكُم علَيِه كَلَّا و اللَِّه لَ قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقني رهقَدأَتى 

انَ الذَّنب ِإلَيِه  علَيِه أَحداثاً فَِإنْ كَأَنِقمو ما كُنت ِلأَعتِذر ِمن أَني كُنت .  ِإلَّا قَِليلًاالْبأْسيأْتونَ 
 اِدي وشِتيِإرايِهد لَه بلُوٍم لَا ذَنم بفَر لَه .  

و قَد حصنتةَ الْمالظِّن ِفيدتسي .  
ا وِفيِقي ِإلَّا موما ت و تطَعتا اسم الحِإلَّا الِْإص تدِه أُِباللَِّه أَرِإلَي و كَّلْتوِه تلَيع  و ِنيب

 سلَي هأَن تِليذَكَركْتحأَض فَلَقَد فيِإلَّا الس كداِبي ِعنحِلأَص و   
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دعِد ببِني عب تى أَلْفَيتاٍر مبِتعاس طَِّلِبالْم ِفنيوخِف ميِبالس و اِكِلنياِء ندِن الْأَعع .  
  . يلْحِق الْهيجا حملْ قَِليلًا فَلَبثْ

كطْلُبيفَس نم كوحِقلٌ نرا مأَن و ِعدبتسا تم كِمن بقْري و طْلُبِفي ت فٍَل ِمنحج 
 شِديٍد ِزحامهم ساِطٍع قَتامهم متسرِبِلني سراِبيلَ ِبِإحساٍن و التاِبِعني لَهم الْمهاِجِرين و الْأَنصاِر

 بدِريةٌ و سيوف هاِشِميةٌ قَد عرفْت ذُريةٌ أَحب اللِّقَاِء ِإلَيِهم ِلقَاُء ربِهم و قَد صِحبتهم الْموِت
 اِقعواِنماِلهص ِمن ما ِهي و ِلكأَه و كدج و اِلكخ و ِفي أَِخيك ِعيٍد الظَّاِلِمنيِبب .  

  :إلى أهل البصرة ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٢٩
و قَد هنا عوبغت ا لَمم ِشقَاِقكُم و ِلكُمباِر حِتشكَانَ ِمِن ان تفَوِرِمكُفَعجم نع  و م

 و ِبِركُمدم نع فيالس تفَعرقَِبلْت ةُ وِديرالْم ورالْأُم ِبكُم طَتفَِإنْ خ قِْبِلكُمم ِمن فَهاِء سالْآر 
لْجأْتموِني  قَربت ِجياِدي و رحلْت ِركَاِبي و لَِئن أَقَدالْجاِئرِة ِإلَى منابذَِتي و ِخلَاِفي فَها أَنا ذَا 

  الْمِسِريِإلَى 

http://www.islam4u.com


  )٣٩٠(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

كُمكُونُ ِإلَيةً لَا يقْعو ِبكُم نلَأُوِقع مواِريي عأَن عقَِة لَاِعٍق ما ِإلَّا كَلَعهِل ِإلَيمِلِذي  الْج ِةفالطَّاع 
  . ِإلَى بِري و لَا ناِكثاً ِإلَى وِفي متهماًِمنكُم فَضلَه و ِلِذي النِصيحِة حقَّه غَير متجاِوٍز 

  :إلى معاوية ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٣٠
 ما لَا تعذَر ِبجهالَِتِه فَِإنَّ معِرفَِةو ارِجع ِإلَى  ِفيما لَديك و انظُر ِفي حقِِّه علَيك اللَّه فَاتِق

 الْأَكْياس و يخاِلفُها يِردها و سبلًا نيرةً و محجةً نهجةً و غَايةً مطَّلَبةً واِضحةًِللطَّاعِة أَعلَاماً 
 ارا جهنع كَبن نم كَاسِنالْأَنعقلَّ  الْحأَح و هتمِنع اللَّه رغَي يِه وطَ ِفي التبخ ِبِه و هتِنقْم 

 و ِبيلَكس لَك اللَّه نيب فَقَد كفْسن كفْسثُفَنيِة حِإلَى غَاي تيرأَج فَقَد كورأُم ِبك تاهنت 
 ٍر وسلَِّةخحم قَد كفْساً  كُفٍْر فَِإنَّ نغَي كتمأَقْح اً ورش كتلَجأَوو و اِلكهالْم كتدرأَو 

 اِلكسالْم كلَيع ترعأَو.  
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كتبها ) عليه السالم ( لي للحسن بن ع) عليه السالم (  له وصية من و  -٣١
  : من صفين انصرافهإليه بحاضرين عند 

اِلِد ِمنِر الْومِبِر الْعداِن الْممِللز ِقرِلِم الْفَاِن الْمستسالْم ى وتوالْم اِكنساِكِن ما السينِللد 
 من قَد هلَك غَرِض الْأَسقَاِم و سِبيلَا يدِرك الساِلِك  غَداً ِإلَى الْمولُوِد الْمؤمِل ما لَعنهاالظَّاِعِن 

 اِم وِة الْأَيِهينِةرِميغَِرِمي ر وِر وراِجِر الْغت ا وينِد الدبع اِئِب وصا الْماينالْم ِت ووأَِسِري الْم و 
 بعدصِب الْآفَاِت و صِريِع الشهواِت و خِليفَِة الْأَمواِت أَما  نوحِليِف الْهموِم و قَِريِن الْأَحزاِن 

 علَي و ِإقْباِل الْآِخرِة ِإلَي ما يزعِني عن الدهِرفَِإنَّ ِفيما تبينت ِمن ِإدباِر الدنيا عني و جموِح 
 هموِم الناِس هم نفِْسي دونَِبما وراِئي غَير أَني حيثُ تفَرد ِبي  ِسواي و اِلاهِتماِم منِذكِْر 

 نفَِني عرص أِْيي وفَِني ردفَصايوكُونُ هلَا ي ى ِبي ِإلَى ِجدِري فَأَفْضأَم ضحِلي م حرص ِفيِه و 
تدجو و كَِذب هوبشٍق لَا يِصد و لْ لَِعبِضي بعب ككتدجو كابأَص ئاً لَويى كَأَنَّ شتكُلِّي ح 

   لَو أَتاك أَتاِني فَعناِنيالْموتأَصابِني و كَأَنَّ 
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اِمنم ِركفِْسي  أَمِر نأَم ِنيِني ِمنعي تبفَكَت أَو لَك ِقيتا بظِْهراً ِبِه ِإنْ أَنتساِبي مِكت كِإلَي فَِنيت 
 ِرِه ووِم أَملُز و ينب ى اللَِّه أَيقْوِبت ي أُوِصيكِةفَِإنارِعم أَي ِلِه وباِم ِبحِتصاِلاع ِبِذكِْرِه و قَلِْبك 

 قَلْبك ِبالْموِعظَِة و أَِمته ِبالزهادِة أَحِي ِمن سبٍب بينك و بين اللَِّه ِإنْ أَنت أَخذْت ِبِه أَوثَقسبٍب 
ره فَجاِئع الدنيا و  ِبالْفَناِء و بصقَرره و نوره ِبالِْحكْمِة و ذَلِّلْه ِبِذكِْر الْموِت و ِبالْيِقِنيو قَوِه 

 و ذَكِّره ِبما الْماِضني فُحش تقَلُِّب اللَّياِلي و الْأَياِم و اعِرض علَيِه أَخبار وحذِّره صولَةَ الدهِر 
 ِلنيالْأَو ِمن لَككَانَ قَب نم ابأَصوفَان آثَاِرِهم و اِرِهمِفي ِدي ا  ِسرمع لُوا وا فَعِفيم قَلُواظُرتان 

 الْأَِحبِة و حلُّوا ِديار الْغربِة و كَأَنك عن قَِليٍل عِنو أَين حلُّوا و نزلُوا فَِإنك تِجدهم قَِد انتقَلُوا 
 قَدتِصركتآِخر ِبعلَا ت و اكثْوم ِلحفَأَص ِدِهمكَأَح  و اكينِع ِبدد و ِرفعا لَا تلَ ِفيمالْقَو 

 و كَلَّفت ا لَمِفيم الِْخطَابِسكِة أَمريح دِعن فَِإنَّ الْكَف هلَالَتض طَِريٍق ِإذَا ِخفْت نلَاِل عالض 
 كُنوِف ترعِبالْم رأْم اِل ووكُوِب الْأَهر ِمن ريخِلِمنأَه  و اِنكِلس و ِدكِبي كَرنِكِر الْمأَن ِه و

 نم اِينبلَهفَع ذْكأْخلَا ت اِدِه وِجه قِفي اللَِّه ح اِهدج و ِدكهاللَِّهِفي ِبج   
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 تفَقَّه ِفي الديِن و عود نفْسك التصبر علَى و لَاِئٍم و خِض الْغمراِت ِللْحق حيثُ كَانَ لَومةُ
 ِإلَى ِإلَِهك فَِإنك كُلِّها ِنعم الْخلُق التصبر ِفي الْحق و أَلِْجئْ نفْسك ِفي أُموِرك والْمكْروِه 

اِنٍع تم ِريٍز وٍف حا ِإلَى كَهِزيٍزلِْجئُهع طَاَء وِدِه الْعفَِإنَّ ِبي كبأَلَِة ِلرسِفي الْم ِلصأَخ انَ ومالِْحر 
 أَنهو اعلَم  عنك صفْحاً فَِإنَّ خير الْقَوِل ما نفَع تذْهبنو أَكِْثِر اِلاسِتخارةَ و تفَهم وِصيِتي و لَا 

 و تعلُّمه أَي بني ِإني لَما رأَيتِني قَد بلَغت ِسناً يِحقلَا خير ِفي ِعلٍْم لَا ينفَع و لَا ينتفَع ِبِعلٍْم لَا 
 تدرأَو و كِتي ِإلَيِصيِبو ترادناً بهو اددِني أَزتأَيالًارِخصونَ  ِمنِلي دلَ ِبي أَججعلَ أَنْ يا قَبه

 كِإلَي اأَنْ أُفِْضيِمي ِبمِفي ِجس تِقصا نأِْيي كَمِفي ر قَصأَنْ أُن فِْسي أَوِفي ن أَو كِبقَِني ِإلَيسي 
ما قَلْب الْحدِث كَالْأَرِض  كَالصعِب النفُوِر و ِإنفَتكُونَبعض غَلَباِت الْهوى و ِفتِن الدنيا 

 قَبلَ أَنْ يقْسو قَلْبك و يشتِغلَ لُبك ِبالْأَدِبٍء قَِبلَته فَبادرتك   ما أُلِْقي ِفيها ِمن شيالْخاِليِة
 تجِربته فَتكُونَ قَد كُِفيت ويته  رأِْيك ِمن الْأَمِر ما قَد كَفَاك أَهلُ التجاِرِب بغِبِجدِلتستقِْبلَ 

 ِمن وِفيتع ةَ الطَّلَِب وئُونِعلَاِجم أِْتيِه وا نكُن ا قَدم ذَِلك ِمن اكِة فَأَتِربجانَ التبتا اسم لَك 
 ي وِإن ينب أَي ها ِمننلَيع ا أَظْلَممبِإنْرمع أَكُن لَم  تظَرن ِلي فَقَدكَانَ قَب نم رمع تر  
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 كَأَني ِبما  ِفي آثَاِرِهم حتى عدت كَأَحِدِهم بلِْسرت أَعماِلِهم و فَكَّرت ِفي أَخباِرِهم و ِفي
 صفْو ذَِلك ِمن كَدِرِه و نفْعه فَعرفْت ِمن أُموِرِهم قَد عمرت مع أَوِلِهم ِإلَى آِخِرِهم ِإلَيانتهى 

نك مجهولَه  صرفْت عو لَك ِمن كُلِّ أَمٍر نِخيلَه و توخيت لَك جِميلَه فَاستخلَصتِمن ضرِرِه 
 الْواِلد الشِفيق و أَجمعت علَيِه ِمن أَدِبك أَنْ يكُونَ يعِنيو رأَيت حيثُ عناِني ِمن أَمِرك ما 

ٍة ذَِلكِر ذُو ِنيهلُ الدبقْتم ِر ومقِْبلُ الْعم تأَن ٍة وِليمسأَنْ أَب ٍة واِفيفٍْس صن ِليِم  وعِبت ِدئَكت
 و حراِمِه لَا أُجاِوز ذَِلك حلَاِلِه و جلَّ و تأِْويِلِه و شراِئِع الِْإسلَاِم و أَحكَاِمِه و عزِكتاِب اللَِّه 

 ِرِه ثُمِإلَى غَي ِبكفَقْتأَش ِفيِه ِمن اسالن لَفتا اخم كلَيع ِبسلْتأَنْ ي أَهاِئِهمِمثْلَ و اِئِهمآر و 
 ِإسلَاِمك ذَِلك علَى ما كَِرهت ِمن تنِبيِهك لَه أَحب ِإلَي ِمن ِإحكَامالَِّذي الْتبس علَيِهم فَكَانَ 

ِدك و أَنْ يهِديك ِلقَصِدك  اللَّه ِفيِه ِلرشيوفِّقَكِإلَى أَمٍر لَا آمن علَيك ِبِه الْهلَكَةَ و رجوت أَنْ 
 تِهدفَعكِإلَي تا أَنم بأَنَّ أَح ينا بي لَماع ِذِه وِتي هِصيى اللَِّه آِخذٌ وقْوِتي تِصيو ِمن ِبِه ِإلَي 

 و الصاِلحونَ آباِئكِه الْأَولُونَ ِمن  اللَّه علَيك و الْأَخذُ ِبما مضى علَيفَرضهو اِلاقِْتصار علَى ما 
 ثُم مفَكِّر ِلأَنفُِسِهم كَما أَنت ناِظر و فَكَّروا كَما أَنت نظَرواِمن أَهِل بيِتك فَِإنهم لَم يدعوا أَنْ 

مهدر  
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آِخر فُوا ورا عِذ ِبمِإلَى الْأَخ اِك ذَِلكسلَ الِْإمقْبأَنْ ت كفْسن تكَلَّفُوا فَِإنْ أَبي ا لَممع ونَ ذَِلكد 
 ذَِلك كطَلَب كُنوا فَلْيِلما عكَم لَمعٍمأَنْ تفَهلُِّبتعت اِت  وومصلَِق الْخع اِت وهبِط الشروٍم لَا ِبت

و و ِة ِبِإلَِهكانِتعِباِلاس ِفي ذَِلك ظَِركلَ نأْ قَبدِة ابغْبٍة الراِئبِك كُلِّ شرت و ِفيِقكوِه ِفي تِإلَي 
 فَخشع و تم رأْيك قَلْبكأَيقَنت أَنْ قَد صفَا  أَو أَسلَمتك ِإلَى ضلَالٍَة فَِإنْ شبهٍةأَولَجتك ِفي 

 ِفي ذَِلك كمكَانَ ه و عمتاًفَاجمه لَك ِمعتجي ِإنْ لَم و لَك ترا فَسِفيم ظُراِحداً فَانا وم 
 كأَن لَمفَاع ِفكِْرك و ظَِركاِغ نفَر و فِْسكن ِمن ِحباتمِإن اَء وطُ الظَّلْمروتت اَء ووشِبطُ الْعخت 

 طَاِلب سيِنلَيثَلُ الدأَم ذَِلك نع اكسالِْإم لَطَ وخ طَ أَوبخ نم مفَهفَت لَماع ِتي وِصيو ينا بي 
 وِت هوالْم اِلكأَنَّ ماِلكامأَنَّ الْخ اِة ويالْح  فِْنيأَنَّ الْم و ِميتالْم وه ِلقوأَنَّ ه و ِعيدالْم 

 و النعماِء تكُن ِلتستِقر ِإلَّا علَى ما جعلَها اللَّه علَيِه ِمن لَمالْمبتِلي هو الْمعاِفي و أَنَّ الدنيا 
اِد أَوعاِء ِفي الْمزالْج ِتلَاِء واَء اِلابا شا مِمميش كلَيكَلَ عفَِإنْ أَش لَمعلَا ت   ِملْهفَاح ذَِلك ٌء ِمن

 ما أَكْثَر ما تجهلُ ِمن الْأَمِر و يتحير و جهالَِتك فَِإنك أَولُ ما خِلقْت ِبِه جاِهلًا ثُم علِّمت علَى
 و كأْيِضلُِّفيِه رِبالَِّذي ِفيِهي ِصمتفَاع ذَِلك دعب هِصربت ثُم كرصب   
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لَقَكخ لَه كُنلْي و اكوس و قَكزر و كدبعِمت و كتغْبِه رِإلَي و  ينا بي لَماع و كفَقَتش هن
 فَارض ِبِه راِئداً و ِإلَى )صلى اهللا عليه وآله (  الرسولُ أَحداً لَم ينِبئْ عِن اللَِّه سبحانه كَما أَنبأَ عنه أَنَّ

 و ِإِن اجتهدت مبلَغَ نظَِري ِلنفِْسكي النظَِر  فَِإني لَم آلُك نِصيحةً و ِإنك لَن تبلُغَ ِفقَاِئداًالنجاِة 
 ينا بي لَماع و لَكهأَن آثَار تأَيلَر و لُهسر كتلَأَت ِريكش كبكَانَ ِلر لِْكِه لَوم لْطَاِنِه وس و 

 هلَِكن ِصفَاِتِه و و الَهأَفْع فْترلَعِإلَهاِحدلَا  و و دلِْكِه أَحِفي م هادضلَا ي هفْسن فصا وولُ كَمزي 
 ربوِبيته آِخر بعد الْأَشياِء ِبلَا ِنهايٍة عظُم عن أَنْ تثْبت وأَبداً و لَم يزلْ أَولٌ قَبلَ الْأَشياِء ِبلَا أَوِليٍة 

صب اطَِة قَلٍْب أَولْ ِبِإحفَافْع ذَِلك فْتراٍر فَِإذَا عكَم طَِرِه وِر خِفي ِصغ لَهفْعأَنْ ي ِغي ِلِمثِْلكبني 
 و الْخشيِة ِمن عقُوبِتِه و طَاعِتِه و كَثْرِة عجِزِه و عِظيِم حاجِتِه ِإلَى ربِه ِفي طَلَِب مقِْدرِتِهِقلَِّة 

خس فَقَِة ِمنِطِه الشهقَِبيٍح فَِإن نِإلَّا ع كهني لَم ٍن وسِإلَّا ِبح كرأْمي ا لَمِن يع كأْتبأَن ي قَدِإن ينب 
ت لَك  و ضربِفيها انِتقَاِلها و أَنبأْتك عِن الْآِخرِة و ما أُِعد ِلأَهِلها والدنيا و حاِلها و زواِلها 

  ِفيِهما

http://www.islam4u.com


  )٣٩٧(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

 جِديب منِزلٌ مثَلُ من خبر الدنيا كَمثَِل قَوٍم سفٍْر نبا ِبِهم ِإنما ِلتعتِبر ِبها و تحذُو علَيها الْأَمثَالَ
 و وعثَاَء الطَِّريِق و ِفراق الصِديِق و خشونةَ السفَِر فَاحتملُوافَأَموا منِزلًا خِصيباً و جناباً مِريعاً 

 اِرِهمِزلَ قَرنم و اِرِهمةَ دعوا سأْتِم ِليةَ املَطْعوبشجسفَلَييونَ ِلشِجدي   ذَِلك نَ ٍء ِمنورلَا ي أَلَماً و
 و أَدناهم ِمن محلَِّتِهم و مثَلُ مِن منِزِلِهمَء أَحب ِإلَيِهم ِمما قَربهم ِمن   و لَا شيمغرماًنفَقَةً ِفيِه 
ٌء أَكْره ِإلَيِهم و   فَلَيس شيجِديٍب  قَوٍم كَانوا ِبمنِزٍل خِصيٍب فَنبا ِبِهم ِإلَى منِزٍلكَمثَِلاغْتر ِبها 

 ِمن مهدِعن قَِةلَا أَفْظَعفَارونَ مِصريي ِه ولَيونَ عمجها يوا ِفيِه ِإلَى ما كَانِه ملْ ِإلَيعاج ينا بي 
 نيب و كنيا باناً ِفيمِميز كفْسنِركغَيِركيِلغ ِببا  فَأَحم لَه هاكْر و فِْسكِلن ِحبا تم هكْرت ا ولَه 

 ِسنأَح و ظْلَمأَنْ ت ِحبا لَا تكَم ظِْلمالَا تا كَمم فِْسكن ِمن قِْبحتاس و كِإلَي نسحأَنْ ي ِحبت 
هقِْبحتستاهضرا تاِس ِبمالن ِمن ضار و ِركغَي ِمن  ِمن ملَه فِْسكِإنْ قَلَّ ن و لَمعا لَا تقُلْ ملَا ت و 

 و آفَةُ الْأَلْباِب الصواِب ما لَا تِحب أَنْ يقَالَ لَك و اعلَم أَنَّ الِْإعجاب ِضد تقُلْما تعلَم و لَا 
عفَاس  
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 هِديت ِلقَصِدك فَكُن أَخشع ما تكُونُ ِلربك و أَنت كَدِحك و لَا تكُن خاِزناً ِلغيِرك و ِإذَا ِفي
 لَمأَنَّاعٍة وِديدقٍَّة ششم ٍة وِعيدافٍَة بسطَِريقاً ذَا م كامأَم  هاِد أَنِتيِن اِلارسح نِفيِه ع ى ِبكلَا ِغن 

 ِمن لَاِغكِر بقَد اِدوالز قفَو ِركلَى ظَهع ِملَنحِر فَلَا تِخفَِّة الظَّه عم طَاقَِتك كُونَ ِثقْلُ ذَِلكفَي 
 ِمن تدجِإذَا و و كلَيالًا عبِلوأَهحي نِة  الْفَاقَِة مامِم الِْقيوِإلَى ي كادز ِملُ لَكاِفيكوِبِه غَداً فَي 

 لْهمح و هِنمِه فَاغْتِإلَي اجتحثُ تيحاهِإي لَّكِه فَلَعلَيع قَاِدر تأَن ِويِدِه وزت ِمن أَكِْثر و هطْلُبفَلَا ت 
 كضقْرتِن اسم ِنماغْت و هِجدت اكاِل ِغنلَِفي حعجأَنَّ ِلي لَماع و ِتكرسِم عوِفي ي لَك اَءهقَض 

 كامةًأَمقَبع ثِْقِل والْم الًا ِمنح نسا أَحِفيه ِخفِطئُ كَئُوداً الْمبالْم الًا ِمنح حا أَقْبهلَيع 
 ِبطَكهأَنَّ م ِرِع وساالْمالَِبهحلَا م  فِْسكِلن دتاٍر فَارلَى نع ٍة أَونلَى جا علَةَ ِإمقَب و وِلكزن 

 دعب سفَلَي لُوِلكلَ حِزلَ قَبنطِِّئ الْمِتووأَنَّ الْم لَماع و فرصنا مينلَا ِإلَى الد و بتعتسالَِّذي م 
 و تكَفَّلَ لَك ِبالِْإجابِة و أَمرك أَنْ الدعاِءلْأَرِض قَد أَِذنَ لَك ِفي ِبيِدِه خزاِئن السماواِت و ا

 أَلَهستكِطيعِليكمحرِلي هِحمرتست و   
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و لَم  كبجحي نم هنيب و كنيلْ بعجيهنع كعنمي لَم ِه وِإلَي لَك فَعشي نِإلَى م لِْجئْكي لَم ِإنْ و 
 لَم ِة وقْمِبالن اِجلْكعي لَم ِة وبوالت ِمن أْتأَسكريعثُ الْفَييح كحفْضي لَم ِة وابِبالِْإن  ةُ ِبكِضيح

 و لَم يؤِيسك ِمن الرحمِة بلْ ِبالْجِرميِة لَم يشدد علَيك ِفي قَبوِل الِْإنابِة و لَم يناِقشك وأَولَى 
تح لَك  فَو حسنةً و حسب سيئَتك واِحدةً و حسب حسنتك عشراً الذَّنِبجعلَ نزوعك عِن 

 هتياداِب فَِإذَا نتِتعاِلاس ابب اِب وتالْم اببِمعِه سِإلَي تيفَأَفْض اكوجن ِلمع هتياجِإذَا ن و اكِند 
ِتكاجِبح و كوممِه هِإلَي تكَوش و فِْسكن ذَات هثَثْتأَب و هفْتكْشتاساس و كوبلَى  كُرع هتنعت

 ِمن هأَلْتس و وِركاِئِنأُمزِة خادِزي ِمن هرطَاِئِه غَيلَى ِإعع قِْدرا لَا يِتِه ممحاِر رمِة الْأَعِصح و 
 فَمتىِه ِمن مسأَلَِتِه  مفَاِتيح خزاِئِنِه ِبما أَِذنَ لَك ِفييديكالْأَبداِن و سعِة الْأَرزاِق ثُم جعلَ ِفي 

 تطَرمتاس ِتِه ومِنع ابواِء أَبعِبالد تحفْتتاس ِشئْتآِبيبِتِه شابطَاُء ِإجِإب كطَنقَنِتِه فَلَا يمحر 
 ذَِلك أَعظَم ِلأَجِر الساِئِل و ونَِليكُ علَى قَدِر النيِة و ربما أُخرت عنك الِْإجابةُ الْعِطيةَفَِإنَّ 

 طَاِء الْآِمِل ولَ ِلعزاأَجمبريالش أَلْتس   هراً ِمنيخ أُوِتيت و اهتؤاِجلًاَء فَلَا تع ِرفص آِجلًا أَو أَو 
   يبقَىِفيما ِديِنك لَو أُوِتيته فَلْتكُن مسأَلَتك  طَلَبته ِفيِه هلَاكقَدعنك ِلما هو خير لَك فَلَرب أَمٍر 
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الُ لَا لَكفَالْم الُهبو كنفَى عني و الُهمقَى جبيقَى لَهبلَا ت و ا  لَكمِإن كأَن ينا بي لَماع و ِلقْتخ 
 قَاِء واِء لَا ِللْبِللْفَن ا وينِة لَا ِللدِتِللْآِخروطَِريٍق ِللْم ٍة ولْغاِر بد ٍة وِفي قُلْع كأَن اِة ويِإلَى لَا ِللْح 

جنِت الَِّذي لَا يوالْم طَِريد كأَن ِة والْآِخر هو ِمنهاِربه فَكُن ِركُهدم هأَن دلَا ب و هطَاِلب هفُوتلَا ي و 
هِمن تكُن ئٍَة قَدياٍل سلَى حع تأَن و ِركَكدذَِر أَنْ يلَى حثُ عدحِة تبوا ِبالتهِمن كفْسن 

 ذَِلك نيب و كنيولَ بحفَِإذَافَيتأَن  كفْسن لَكْتأَه قَد .  

   الموتذكر
 بعد الْموِت ِإلَيِه حتى تفِْضي أَكِْثر ِمن ِذكِْر الْموِت و ِذكِْر ما تهجم علَيِه و بني يا

 هِمن ذْتأَخ قَد و كأِْتييكةً فَِحذْرتغب كأِْتيلَا ي و كرأَز لَه تددش و  و كرهبياكا ِإيِبم رتغأَنْ ت 
 عن تكَالُِبِهم علَيها فَقَد نبأَك اللَّه عنها و نعت ِهي لَك وترى ِمن ِإخلَاِد أَهِل الدنيا ِإلَيها 

اِويةٌ و ِسباع ضاِريةٌ يِهر بعضها علَى  عِكلَابنفِْسها و تكَشفَت لَك عن مساِويها فَِإنما أَهلُها 
 ٍض وعأْكُلُبي معا نهِغريا صهكَِبري رقْهي ا وا ذَِليلَههِزيزقَّلَةٌ ععم لَّتأَض لَةٌ قَدمهى مرأُخ و 

 تِكبر ا وقُولَهاعولَههجٍثمعاٍد وٍة ِبواهع وحرس   
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سا لَيهِسيمي ِسيملَا م ا وهِقيماٍع يا رلَه لَكَتس اِرِهمصِبأَب ذَتأَخ ى ومالْع ا طَِريقينالد ِبِهم 
 ناِرعنى مدواالْهاهفَت  ا وِتهمغَِرقُوا ِفي ِنع ا وِتهريا ِفي حذُوهخا اتوا ِبهلَِعب و ِبِهم تاً فَلَِعببر 

   .وراَءهاو نسوا ما 

   في الطلبالترفق
 يا بني  يلْحق و اعلَمأَنْ الظَّلَام كَأَنْ قَد وردِت الْأَظْعانُ يوِشك من أَسرع يسِفر رويداً

 و ِإنْ كَانَ الْمسافَةَ النهار فَِإنه يسار ِبِه و ِإنْ كَانَ واِقفاً و يقْطَع وأَنَّ من كَانت مِطيته اللَّيلَ 
 لَن كِقيناً أَني لَماع اِدعاً وِقيماً ولُغَمبتأَن و لَكأَج ودعت لَن و لَككَانَ  أَم نِبيِل مِفي س ك

لَكقَب بر هِب فَِإنسكْتِملْ ِفي الْمأَج ِفي الطَّلَِب و فِّضطَلٍَب فَخ سلَي ٍب ورِإلَى ح رج قَد 
 ِإلَى ساقَتك  ِبمحروٍم و أَكِْرم نفْسك عن كُلِّ دِنيٍة و ِإنْمجِمٍلكُلُّ طَاِلٍب ِبمرزوٍق و لَا كُلُّ 

 ذُلُ ِمنبا تِبم اضتعت لَن كغَاِئِب فَِإنالرفِْسكن اللَّه لَكعج قَد و ِركغَي دبع كُنلَا ت ضاً وِعو 
 توِجف ِبك مطَايا الطَّمِع  و ِإياك أَنِْبعسٍر ما خير خيٍر لَا ينالُ ِإلَّا ِبشر و يسٍر لَا ينالُ ِإلَّا وحراً 

  فَتوِردك مناِهلَ
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ِإنك مدِرك قَسمك و آِخذٌ  بين اللَِّه ذُو ِنعمٍة فَافْعلْ فَو و ِإِن استطَعت أَلَّا يكُونَ بينك الْهلَكَِة
كمهس ِمن مأَكْر و ظَمأَع هانحباللَِّه س ِمن ِسريِإنَّ الْي الْكَِثِري و هِإنْ كَانَ كُلٌّ ِمن لِْقِه وخ ِمن .  

   شتىوصايا
و لَاِفيكِمت ا فَاتم اِككرِإد ِمن رسأَي ِتكمص طَ ِمنا فَرم  نِطِقكنا ِفي مِحفْظُ م و 

 الْيأِْس أَحب ِإلَي ِمن طَلَِب ما ِفي يدي غَيِرك و مرارةُ يديكالِْوعاِء ِبشد الِْوكَاِء و ِحفْظُ ما ِفي 
 الْفُجوِر و الْمرُء أَحفَظُ ِلِسرِه  ِمن الِْغنى معخيرخير ِمن الطَّلَِب ِإلَى الناِس و الِْحرفَةُ مع الِْعفَِّة 

 بر اٍعوس رصأَب فَكَّرت نم و رجأَه أَكْثَر نم هرضا يقَاِرنْ ِفيم اِينب و مهِمن كُنِر تيلَ الْخأَه 
 ِبنت رلَ الشأَهمهنِععالض ظُلْم و امرالْح امالطَّع الظُّلِْم  ِبئْس شقاً ِإذَايِف أَفْحرخ فْقكَانَ الر 

 و الداُء دواًء و ربما نصح غَير الناِصِح و غَش داًءكَانَ الْخرق ِرفْقاً ربما كَانَ الدواُء 
حصنتسالْم اِئعضا بهى فَِإننلَى الْمكَالَ عاِلات و اكِإي كَى ووالن ريخ اِرِب وجقْلُ ِحفْظُ التالْع و 

 و لَا كُلُّ غَاِئٍب يِصيب باِدِر الْفُرصةَ قَبلَ أَنْ تكُونَ غُصةً لَيس كُلُّ طَاِلٍب وعظَكما جربت ما 
 اِد وةُ الزاعاِد ِإضالْفَس ِمن و ئُوبةُيدفْسِلكُم اِد وعالْم  را قُدم أِْتيكي فوةٌ ساِقبٍر علِّ أَملَك 

  التاِجر مخاِطر و رب يِسٍري أَنمى ِمن كَِثٍري لَا خير ِفي
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ٍء رجاَء أَكْثَر   ما ذَلَّ لَك قَعوده و لَا تخاِطر ِبشيالدهري صِديٍق ظَِنٍني ساِهِل  مِهٍني و لَا ِفمِعٍني
 هِمنو ِمن كفْسِملْ ناِج احةُ اللَّجِطيم ِبك حمجأَنْ ت اكِإي أَِخيك دِعن لَِة ولَى الصِمِه عرص دِعن 

 و ِعند الدنو و ِعند جموِدِه علَى الْبذِْل و ِعند تباعِدِه علَى الْمقَاربِةطَِف و صدوِدِه علَى اللَّ
 ِإياك حتى كَأَنك لَه عبد و كَأَنه ذُو ِنعمٍة علَيك و الْعذِْرِشدِتِه علَى اللِِّني و ِعند جرِمِه علَى 

عضِر أَنْ تيِبغ لَهفْعأَنْ ت ِضِعِه أَووِر مِفي غَي ِلِه ذَِلكأَه اِديعِديقاً فَتص ِديِقكص ودِخذَنَّ عتلَا ت 
 و ِديقَكصضحِع امرجت ةً وقَِبيح أَو تةً كَاننسةَ حِصيحالن اكظَ أَخيةً الْغعرج أَر ي لَمفَِإن 

 عدوك علَى و ِلن ِلمن غَالَظَك فَِإنه يوِشك أَنْ يِلني لَك و خذْ مغبةًى ِمنها عاِقبةً و لَا أَلَذَّ أَحلَ
 تدِإنْ أَر ِن ويلَى الظَّفَرأَح هِل فَِإنةَِبالْفَضِجقَِطيعرةً يِقيب فِْسكن ِمن ِق لَهبتفَاس ا  أَِخيكهِإلَي ع

 لَا تِضيعن حق أَِخيك اتكَالًا علَى ما و بدا لَه ذَِلك يوماً ما و من ظَن ِبك خيراً فَصدق ظَنه ِإنْ
 هنيب و كنيبهفَِإن لُكأَه كُنلَا ي و قَّهح تعأَض نِبأٍَخ م لَك سقَى لَيلْأَشالْخ  نغَبرلَا ت و ِق ِبك

 علَى تكُونن أَخوك أَقْوى علَى قَِطيعِتك ِمنك علَى ِصلَِتِه و لَا يكُوننِفيمن زِهد عنك و لَا 
   علَيكيكْبرنَّالِْإساَءِة أَقْوى ِمنك علَى الِْإحساِن و لَا 
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ظُلْم ِتِه ورضى ِفي معسي هفَِإن كظَلَم نم فِْعكا ني لَماع و وَءهسأَنْ ت كرس ناُء مزج سلَي و 
 ينأَنَّبِرز و هطْلُبت ققَاِن ِرزِرز قزالر  تفَِإنْ أَن كطْلُبي قلَم دِعن وعضالْخ حا أَقْبم اكأِْتِه أَتت 

 كُنت جاِزعاً علَى ِإنْ الِْغنى ِإنما لَك ِمن دنياك ما أَصلَحت ِبِه مثْواك و ِعندالْحاجِة و الْجفَاَء 
 لَم يِصلْ ِإلَيك استِدلَّ علَى ما لَم يكُن ِبما قَد كَانَ مالِّ ما تفَلَّت ِمن يديك فَاجزع علَى كُ

 ِإذَا بالَغت ِفي ِإيلَاِمِه فَِإنَّ الْعاِقلَ يتِعظُ ِإلَّا الْأُمور أَشباه و لَا تكُونن ِممن لَا تنفَعه الِْعظَةُ فَِإنَّ
 ِبعزاِئِم الصبِر و حسِن الْهموِماطْرح عنك واِرداِت . ا تتِعظُ ِإلَّا ِبالضرِب الْبهاِئم لَوِبالْآداِب 

 دالْقَص كرت نِقِني مالْيارى جوالْه و هبغَي قدص نم ِديقالص و اِسبنم اِحبالص و ِريكش 
 بِعيٍد و الْغِريب من لَم يكُن لَه حِبيب من ِمنن قَِريٍب و قَِريٍب أَبعد الْعمى و رب بِعيٍد أَقْرب ِم

 قى الْحدعتاقض و قَى لَهِرِه كَانَ أَبلَى قَدع رصِن اقْتم و هبذْهم ثَقأَو ببِبِه س ذْتٍب أَخبس 
انحباللَِّه س نيب و كنيب و هناكاً ِإذَا مرِإد أْسكُونُ الْيي قَد كودع وفَه اِلكبي كَانَ لَم عالطَّم 

 و ربما أَخطَأَ الْبِصري قَصده و أَصاب تصابهلَاكاً لَيس كُلُّ عورٍة تظْهر و لَا كُلُّ فُرصٍة 
 هدشى رمِرالْأَعأَخراِهِل  الشةُ الْجقَِطيع و هلْتجعت ِإذَا ِشئْت كِدلُ فَِإنعِصلَةَت   
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 السلْطَانُس كُلُّ من رمى أَصاب ِإذَا تغير  أَهانه لَيأَعظَمه من أَِمن الزمانَ خانه و من الْعاِقِل
 لَ الطَِّريِق وِفيِق قَبِن الرلْ عانُ سمالز ريغِنتا عالْكَلَاِم م ِمن ذْكُرأَنْ ت اكاِر ِإيلَ الداِر قَبالْج 

  . مضِحكاً و ِإنْ حكَيت ذَِلك عن غَيِرك يكُونُ

   في المرأةيالرأ
و اكِإي ِإلَى أَفٍْن و نهأْياِء فَِإنَّ رسةَ النراوشم و نهمزع ِمن ِهنلَيع اكْفُف ٍن وهِإلَى و 

 اِبكِبِحج اِرِهنصأَبناهِإي سلَي و ِهنلَيقَى عاِب أَبةَ الِْحجفَِإنَّ ِشد نهوجرخدِبأَش  ِمن 
 و ِهنلَيِبِه ع وثَقلَا ي نم اِلكخلِِّك ِإِنِإدملَا ت لْ وفَافْع كرغَي ِرفْنعأَلَّا ي تطَعتأَةَ اسرالْم ِمن 
 لَا وامِتها نفْسها  و لَيست ِبقَهرمانٍة و لَا تعد ِبكَرريحانةٌأَمِرها ما جاوز نفْسها فَِإنَّ الْمرأَةَ 

 رايغالت و اكِإي ا وِرهيِلغ فَعشا ِفي أَنْ تهطِْمعةَ ِفيتِحيحو الصعدي ٍة فَِإنَّ ذَِلكرِضِع غَيوِر مغَي 
لًا تأْخذُه ِبِه فَِإنه أَحرى أَلَّا  عمخدِمك و الْبِريئَةَ ِإلَى الريِب و اجعلْ ِلكُلِّ ِإنساٍن ِمن السقَِمِإلَى 

 أَصلُك الَِّذي ِإلَيِه تِصري و و أَكِْرم عِشريتك فَِإنهم جناحك الَِّذي ِبِه تِطري ِخدمِتكيتواكَلُوا ِفي 
  .و يدك الَِّتي ِبها تصولُ 
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  دعاء
 و الْآِجلَِة و الدنيا و الْعاِجلَِة ِدينك و دنياك و اسأَلْه خير الْقَضاِء لَك ِفي اللَّه استوِدِع

 لَامالس ِة والْآِخر.  

  :وية إلى معا) عليه السالم (  له كتاب من و  -٣٢
و تيدأَر و كيِبغ مهتعداِس كَِثرياً خالن ِجيلًا ِمن مهتأَلْقَي ماهشغت ِركحِج بوِفي م 

 لَاطَمتت و اتالظُّلُمِبِهم قَاِبِهملَى أَعوا عكَصن و ِتِهمهِوج نوا عازفَج اتهبالش لَى وا علَّووت 
بأَد نِإلَّا م اِبِهمسلَى أَحلُوا عوع و فَاَءاِرِهم و ِرفَِتكعم دعب قُوكفَار مهاِئِر فَِإنصِل الْبأَه ِمن 

 يا  ِبِهم عِن الْقَصِد فَاتِق اللَّهعدلْت ِإلَى اللَِّه ِمن موازرِتك ِإذْ حملْتهم علَى الصعِب و هربوا
 و فِْسكةُ ِفي ناِويعاِذِبمج و كنةٌ عقَِطعنا مينفَِإنَّ الد كادطَانَ ِقييةَ الشالْآِخر و كةٌ ِمنقَِريب 

 لَامالس.  

إلى قثم بن العباس و هو عامله على ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٣٣
  :مكة 

  الْمغِرِب كَتب ِإلَي يعِلمِني أَنه فَِإنَّ عيِني ِببعد أَما
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هجاِم وِل الشأَه ِمن اسِسِم أُنوِي ِإلَى الْممِهالْعاِع الْكُممالْأَس مالْقُلُوِب الص  اِر الَِّذينصالْأَب 
 و يحتِلبونَ الدنيا درها ِبالديِن و الْخاِلِق الْحق ِبالْباِطِل و يِطيعونَ الْمخلُوق ِفي معِصيِة يلِْبسونَ

اِملُه و لَا يجزى جزاَء الشر ِإلَّا  عِإلَّا ِبآِجِل الْأَبراِر الْمتِقني و لَن يفُوز ِبالْخيِر عاِجلَهايشترونَ 
 فَأَِقم لَىفَاِعلُهاِصِح اللَِّبيِب عالن ِليِب واِزِم الصالْح امِقي كيدا ِفي ياِبِع مِطيِع التلْطَاِنِه الْمِلس 

 ذَرتعا يم و اكِإي اِمِه وِلِإمهِمنالن دِعن كُنلَا ت اِء  وأْسالْب دلَا ِعن ِطراً واِء بمفَِشلًاع لَامالس و .  

إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٣٤
 ثم توفي األشتر في توجهه إلى هناك قبل مصر،توجده من عزله باألشتر عن 

  :وصوله إليها 
 ِإني لَم أَفْعلْ ذَِلك ون تسِريِح الْأَشتِر ِإلَى عمِلك  فَقَد بلَغِني موِجدتك ِمبعد أَما

 سلْطَاِنك لَك ِفي الِْجد و لَو نزعت ما تحت يِدك ِمن ازِدياداًاسِتبطَاًء لَك ِفي الْجهد و لَا 
 بجأَع ةً وئُونم كلَيع رسأَي وا هم كتلَّيلَوكِإلَي رِمص رأَم هتلَّيو تلَ الَِّذي كُنجةً ِإنَّ الرِولَاي 

   فَلَقَِد استكْملَ أَيامه و لَاقَىاللَّه رجلًا لَنا ناِصحاً و علَى عدونا شِديداً ناِقماً فَرِحمه كَانَ
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هامِحم اللَّه لَاهونَ أَواضر هنع نحن و هانوِض ِرضام و كودِلع ِحرفَأَص لَه ابالثَّو فاعض و 
 اِلاسِتعانةَ ِباللَِّه يكِْفك أَكِْثِر و  و شمر ِلحرِب من حاربك و ادع ِإىل سِبيِل ربكبِصريِتكعلَى 

  . ِبك ِإنْ شاَء اللَّه ينِزلُما أَهمك و يِعنك علَى ما 

إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل ) عليه السالم  ( له من كتاب و  -٣٥
  :محمد بن أبي بكر 

 قَِد استشِهد فَِعند اللَِّه اللَّهمد بن أَِبي بكٍْر رِحمه  فَِإنَّ ِمصر قَِد افْتِتحت و محبعد أَما
 اِصحاً ولَداً نو هِسبتحاِملًانع تكُن قَد اِفعاً وكْناً در فاً قَاِطعاً ويس كَاِدحاً و ثَثْتلَى حع اسالن 

 كَاِرهاً و الْآِتي و دعوتهم ِسراً و جهراً و عوداً و بدءاً فَِمنهم قْعِةالْولَحاِقِه و أَمرتهم ِبِغياِثِه قَبلَ 
 الْقَاِعد مهِمن لُّ كَاِذباً وتعالْم مهاِذلًاِمناِجلًا خجاً عفَر مهلَ ِلي ِمنعجالَى أَنْ يعت أَلُ اللَّهأَس 

 نفِْسي علَى الْمِنيِة لَأَحببت أَلَّا توِطيِنيِعند ِلقَاِئي عدوي ِفي الشهادِة و  لَو لَا طَمِعي فَواللَِّه
 علَاِءأَلْقَى مؤداً هأَب ِبِهم ِقيلَا أَلْت اِحداً وماً ووي .  
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إلى أخيه عقيل بن أبي طالب في ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٣٦
  : و هو جواب كتاب كتبه إليه عقيل األعداءذكر جيش أنفذه إلى بعض 

تحرِه فَسِإلَي رمش ذَِلك هلَغا بفَلَم ِلِمنيسالْم شاً كَِثيفاً ِمنياِرباً جكَهن اِدماً  ون ص
 ِللِْإياِب فَاقْتتلُوا شيئاً كَلَا و لَا فَما كَانَ ِإلَّا الشمسفَلَِحقُوه ِببعِض الطَِّريِق و قَد طَفَّلَِت 

 فَلَأْياً ِبلَأٍْي  و لَم يبق ِمنه غَير الرمِقِبالْمخنِق ساعٍة حتى نجا جِريضاً بعد ما أُِخذَ ِمنه كَموِقِف
 الشقَاِق و ِجماحهم ِفي التيِه ِفي فَدع عنك قُريشاً و تركَاضهم ِفي الضلَاِل و تجوالَهم نجاما 

 فَجزت قَبِلي )صلى اهللا عليه وآله (  كَِإجماِعِهم علَى حرِب رسوِل اللَِّه حرِبيفَِإنهم قَد أَجمعوا علَى 
 ِحِمي ووا رقَطَع اِزي فَقَدوي الْجنشاً عيوِنيقُرلَبس ِمن هنع أَلْتا سا مأَم ي وِن أُملْطَانَ ابس 

اِس حوِلي ِعزةً و لَا  كَثْرةُ النيِزيدِني الِْقتاِل فَِإنَّ رأِْيي ِقتالُ الْمِحلِّني حتى أَلْقَى اللَّه لَا ِفيرأِْيي 
 متخشعاً و لَا مِقراً متضرعاً و لَا تحسبن ابن أَِبيك و لَو أَسلَمه الناس وحشةًتفَرقُهم عني 

 ِلسلَا س اِهناً وِم وياِمِللضمالز  
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  . و لَِكنه كَما قَالَ أَخو بِني سِليٍم الْمتقَعِدَء الظَّهِر ِللراِكِب   و لَا وِطيِللْقَاِئِد
 أَنْ ترى ِبي علَي  يِعز  كَيف أَنت فَِإنِني صبور علَى ريِب الزماِن صِليبتسأَِليِني فَِإنْ

 ِبيباَء حسي اٍد أَوع تمشةٌ فَيكَآب.  

  :إلى معاوية ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٣٧
 مع تضِييِع الْحقَاِئِق و الْمتبعِة ما أَشد لُزومك ِللْأَهواَء الْمبتدعِة و الْحيرِة اللَِّه فَسبحانَ

 علَى عثْمانَ و قَتلَِتِه الِْحجاج ِللَِّه ِطلْبةٌ و علَى ِعباِدِه حجةٌ فَأَما ِإكْثَارك ِهيراِح الْوثَاِئِق الَِّتي اطِّ
   .امالسلَ كَانَ النصر لَك و خذَلْته حيثُ كَانَ النصر لَه و حيثُفَِإنك ِإنما نصرت عثْمانَ 

  :إلى أهل مصر لما ولى عليهم األشتر) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٣٨
ِد ِمنبع ِم الَِّذينِإلَى الْقَو ِمِننيؤأَِمِري الْم ِليوا اللَِّه عغَِضبِللَِّه ِحني   
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ِصيع برقِِّه فَضِبح ذُِهب ِضِه وِفي أَر روالظَّاِعِن الْج ِقيِم والْم الْفَاِجِر و و رلَى الْبع اِدقَهرس 
م عبداً ِمن ِعباِد اللَِّه لَا  فَقَد بعثْت ِإلَيكُبعد معروف يستراح ِإلَيِه و لَا منكَر يتناهى عنه أَما فَلَا

 امنيامأَي دِع أَشواِت الراعاِء سدِن الْأَعكُلُ عنلَا ي ِف وولَى الْخع وه اِر وِريِق النح اِر ِمنالْفُج 
 سيف ِمن فَِإنها طَابق الْحق  فَاسمعوا لَه و أَِطيعوا أَمره ِفيممذِْحٍجماِلك بن الْحاِرِث أَخو 

 أَنْ فَِإنْ أَمركُم أَنْ تنِفروا فَانِفروا و ِإنْ أَمركُم الضِريبِةسيوِف اللَِّه لَا كَِليلُ الظُّبِة و لَا ناِبي 
 لَا يقَدم ِإلَّا عن أَمِري و قَد آثَرتكُم ِبِه  ويؤخرتِقيموا فَأَِقيموا فَِإنه لَا يقِْدم و لَا يحِجم و لَا 

  . ِلنِصيحِتِه لَكُم و ِشدِة شِكيمِتِه علَى عدوكُم نفِْسيعلَى 

  :إلى عمرو بن العاص ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٣٩
كفَِإن ِرٍئ ظَاِهٍرقَدا امينعاً ِلدبت كِدين لْتعوٍك  جتهم هغَي هرِست ِلِسِه وجِبم الْكَِرمي ِشنيي 

 ِبمخاِلِبِه و ينتِظر يلُوذُ أَثَره و طَلَبت فَضلَه اتباع الْكَلِْب ِللضرغَاِم فَاتبعتيسفِّه الْحِليم ِبِخلْطَِتِه 
  فَأَذْهبت دنياك و آِخرتك و لَو فَِريسِتِهما يلْقَى ِإلَيِه ِمن فَضِل 
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قفَِإنْ ِبالْح تا طَلَبم كْترأَد ذْتي أَخكِّنمانَ أَيفْيِن أَِبي سِمِن اب و كِمن ا  اللَّها ِبمِزكُمج
   .السلَام و ِإنْ تعِجزا و تبقَيا فَما أَمامكُما شر لَكُما و قَدمتما

  :إلى بعض عماله ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٤٠
عصيت ِإمامك و  و ربك فَقَد بلَغِني عنك أَمر ِإنْ كُنت فَعلْته فَقَد أَسخطْت بعد أَما

 كِني أَنلَغب كتانأَم تيزأَختدرج تحا تم أَكَلْت و كيمقَد تحا تم ذْتفَأَخ ضالْأَر كيدي 
 ظَماللَِّه أَع ابأَنَّ ِحس لَماع و كابِحس ِإلَي فَعفَارِمن لَامالس اِس واِب النِحس .  

  :إلى بعض عماله ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٤١
 و لَم يكُن رجلٌ ِبطَانِتي فَِإني كُنت أَشركْتك ِفي أَمانِتي و جعلْتك ِشعاِري و بعد أَما

 علَى الزمانَانِة ِإلَي فَلَما رأَيت  و موازرِتي و أَداِء الْأَمِلمواساِتيِمن أَهِلي أَوثَق ِمنك ِفي نفِْسي 
كمِن عاب  
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ةَ قَدانأَم و ِربح قَد ودالْع و اِس كَِلبالنو تِزيخ قَد ِذِه الْأُمه  تقَلَب ترغش و كَتفَن ةَ قَد
 مع الْخاِذِلني و خنته مع الْخاِئِنني فَلَا خذَلْته عمك ظَهر الِْمجن فَفَارقْته مع الْمفَاِرِقني و ِلابِن
 نابكمكُِن اعت لَم ككَأَن و تيةَ أَدانلَا الْأَم و تيآس  للَّهِريدلَى تع كُنت لَم ككَأَن و اِدكِبِجه 

 و كبر ٍة ِمننيبكِوي كَأَننت و ماهيند نةَ عِذِه الْأُمه ِكيدت تا كُنمِإن مهتا ِغرفَلَم ِئِهمفَي نع 
 علَيِه ِمن قَدرتعت الْكَرةَ و عاجلْت الْوثْبةَ و اختطَفْت ما  أَسرالْأُمِةأَمكَنتك الشدةُ ِفي ِخيانِة 

 و اِمِلِهمِة ِلأَرونصالْم اِلِهموأَماِمِهمتةَ أَيى الْكَِسريزةَ الِْمعاِميلِّ دالذِّئِْب الْأَز ِتطَافاخ هلْتمفَح 
 أَخِذِه كَأَنك لَا أَبا ِلغيِرك حدرت ِإلَى أَهِلك ِمن ِبحمِلِه غَير متأَثٍِّم ِإلَى الِْحجاِز رِحيب الصدِر

 اثَكرتِمن اِد أَ وعِبالْم ِمنؤا تانَ اللَِّه أَ محبفَس كأُم و ا أَِبيكا مهاِب أَيالِْحس ِنقَاش افخت 
ندكَانَ ِعن وددعالْم أُوِليا ِمن لَمعت تأَن اماً وطَع اباً ورِسيغُ شت فاِب كَيالْأَلْب كأْكُلُ أَنت 

 ِكحنت اَء والِْإم اعتبت اماً ورح برشت اماً وراَءحسالن اِكِني وسالْم ى وامتاِل الْيوأَم ِمن 
 و ِمِننيؤالْماِهِدينجالْم الَ ووِذِه الْأَمه ِهملَيع أَفَاَء اللَّه الَِّذين زرأَح و ِق اللَّهفَات ِذِه الِْبلَاده ِبِهم 

ك و  لَأُعِذرنَّ ِإلَى اللَِّه ِفيِمنك أَموالَهم فَِإنك ِإنْ لَم تفْعلْ ثُم أَمكَنِني اللَّه الْقَوِماردد ِإلَى هؤلَاِء 
   ضربت ِبِه أَحداً ِإلَّا دخلَمالَأَضِربنك ِبسيِفي الَِّذي 
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ارالن و نسأَنَّ الْح اللَِّه لَو و و نيسلَا ِمثْلَ الْحِدي  فَعا ِعنملَه تا كَانم لْتةٌالَِّذي فَعادولَا ه و 
 ا ومهِمن قذَ الْحى آختٍة حادي ِبِإرا ِمنظَِفرأُِزيح بِباللَِّه ر أُقِْسم ا وِتِهمظْلَمم ناِطلَ عالْب 

الَِمنياِلالْعوأَم ِمن هذْتا أَخِني أَنَّ مرسا يلَالٌ  مح داً ِليِهميور حِدي فَضعب ناثاً ِلمِمري كُهرأَت 
 قَد كفَكَأَنتلَغب الُكمأَع كلَيع تِرضع ى والثَّر تحت تِفند ى ودلِّ الْمحاِدي ِبالْمنالَِّذي ي 

  .يِه الرجعةَ و الت ِحني مناٍص  ِفالْمضيعالظَّاِلم ِفيِه ِبالْحسرِة و يتمنى 

إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي و ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٤٢
  : و استعمل نعمان بن عجالن الزرقي مكانه فعزله،كان عامله على البحرين، 

 و نزعت يدك ِبلَا ذَم الْبحريِنلَى  فَِإني قَد ولَّيت النعمانَ بِن عجلَانَ الزرِقي عبعد أَما
 كلَيثِْريٍب علَا ت و لَكفَلَقَد رةَ فَأَقِْبلْ غَيانالْأَم تيأَد ةَ والِْولَاي تنسلَا ظَِنٍني أَح لُوٍم ولَا م و 

 تدأَر أْثُوٍم فَلَقَدلَا م ٍم وهتمِسريِةالْمِعي  ِإلَى ظَلَمم دهشأَنْ ت تببأَح اِم وِل الشأَه كفَِإن نِمم 
  . الديِن ِإنْ شاَء اللَّهُ عموِدأَستظِْهر ِبِه علَى ِجهاِد الْعدو و ِإقَامِة 
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إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني و هو ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٤٣
  :عامله على أردشير خرة 

َء   أَنك تقِْسم فَيِإمامك أَمر ِإنْ كُنت فَعلْته فَقَد أَسخطْت ِإلَهك و عصيت عنك بلَغِني
 أَعراِب خيولُهم و أُِريقَت علَيِه ِدماؤهم ِفيمِن اعتامك ِمن وماحهم الْمسِلِمني الَِّذي حازته ِر

 ةَ لَِئنمسأَ النرب ةَ وبالْح الَِّذي فَلَقفَو ِمككَانَقَو ِخفَّنلَت اناً ووه لَيع نَّ لَكِجدقّاً لَتح ذَِلك 
 فَتكُونَ ِمن الْأَخسِرين ِديِنكتستِهن ِبحق ربك و لَا تصِلح دنياك ِبمحِق  فَلَا ِميزاناًِعنِدي 

 نم قِإنَّ ح الًا أَلَا ومأَعلَكِقبذَا الْفَيِة همِفي ِقس ِلِمنيسالْم ا ِمنلَنِقب اٌء   ووونَِء سِردِدي يِعن 
  .نَ عنه علَيِه و يصدرو

إلى زياد ابن أبيه و قد بلغه أن ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٤٤
  : باستلحاقه خديعتهمعاوية كتب إليه يريد 

و قَد و كِزلُّ لُبتسي كِإلَي بةَ كَتاِويعأَنَّ م فْترِفلُّ عتسي وا همفَِإن هذَرفَاح كبغَر 
  ِتي الْمرَءالشيطَانُ يأْ

http://www.islam4u.com


  )٤١٦(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

ِميِنِه ِمني نع لِْفِه وخ ِمن ِه ويدِن ييب كَانَ و قَد و هتِغر ِلبتسي و هغَفْلَت ِحمقْتاِلِه ِليِشم نع 
ِديِث ِمنح ةٌ ِمنطَّاِب فَلْتِن الْخب رمِن عمانَ ِفي زفْيفِْس أَِبي سطَاِن النيغَاِت الشزن غَةٌ ِمنزن و 

 و بسا نِبه تثْبفَِّع لَالَا يداِغِل الْما كَالْوِبه لِّقعتالْم ثٌ وا ِإرِبه قحتسي ذَوذَبِط الْموِب  الن.  
 ِفي نفِْسِه حتى ادعاه تزلْشِهد ِبها و رب الْكَعبِة ، و لَم :  ِزياد الِْكتاب قَالَ قَرأَ فَلَما

  .معاِويةُ 
 يهجم على الشرب ليشرب معهم و ليس منهم فال الذي الواغل هو )عليه السالم ( قوله :  الرضي قال 

 ما يناط برحل الراكب من قعب أو قدح أو ما أشبه ذلك فهو أبدا هونوط املذبذب يزال مدفعا حماجزا و ال
  . استعجل سريه ويتقلقل إذا حث ظهره 

إلى عثمان بن حنيف األنصاري و ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٤٥
 أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها، فمضى بلغهكان عامله على البصرة و قد 

  :إليها قوله 
اأَم دعِل بِة أَهيِفت لًا ِمنجِني أَنَّ رلَغب ٍف فَقَدينح نا ابِة يرصٍة الْببأْدِإلَى م اكعد 

 لَك طَابتسا تهِإلَي تعرانُفَأَسالْأَلْو ِجيبت كأَن تنا ظَنم الِْجفَانُ و كقَلُ ِإلَينت اِم ِإلَى وطَع 
   ما تقْضمهِإلَىعاِئلُهم مجفُو و غَِنيهم مدعو فَانظُر قَوٍم 
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ِمن هِعلْم كلَيع هبتا اشِم فَمقْضذَا الْمه ا فَالِْفظْهم ِإنَّ  و أَلَا و هلْ ِمنوِهِه فَنجِبِطيِب و تقَنأَي
 و ِإنَّ ِإمامكُم قَِد اكْتفَى ِمن دنياه أَلَاُء ِبنوِر ِعلِْمِه   مأْموٍم ِإماماً يقْتِدي ِبِه و يستِضيِلكُلِّ

 ِمن ِه ويرِمِهِبِطمطُعلَا ت كُمِإن ِه أَلَا ويصِبقُر  لَِكن و لَى ذَِلكونَ عوِنيقِْدراٍد أَِعينِتهاج ٍع ورِبو 
 لَا أَعددت و ِمن دنياكُم ِتبراً و لَا ادخرت ِمن غَناِئِمها وفْراً كَنزتو ِعفٍَّة و سداٍد فَواللَِّه ما 

 لَا أَخذْت ِمنه ِإلَّا كَقُوِت أَتاٍن دِبرٍة و لَِهي ِفي و ِشبراً ِلباِلي ثَوِبي ِطمراً و لَا حزت ِمن أَرِضها
 كُلِّ ما أَظَلَّته السماُء ِمن و أَوهن ِمن عفْصٍة مِقرٍة بلَى كَانت ِفي أَيِدينا فَدك أَوهىعيِني 

 ٍم وقَو فُوسا نهلَيع تحفَشتخا سهنا  عم و اللَّه كَمالْح مِنع و ِرينٍم آخقَو فُوسنعنأَص 
 ِفي ظُلْمِتِه آثَارها و تِغيب أَخبارها و تنقَِطعِبفَدٍك و غَيِر فَدٍك و النفْس مظَانها ِفي غٍَد جدثٌ 

 ةٌ لَوفْرحِزيدا حدي تعسأَو ا وِتهحِفي فُس  و رجا الْحطَهغا لَأَضاِفِرهردا الْمهجفُر دس و 
 تثْبت ِبالتقْوى ِلتأِْتي آِمنةً يوم الْخوِف الْأَكْبِر و أَروضهاالتراب الْمتراِكم و ِإنما ِهي نفِْسي 

تيدتلَاه ِشئْت لَو لَِق وزاِنِب الْمولَى جع ذَاِإلَى الطَِّريقفَّى هصم   
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ي  و لَِكن هيهات أَنْ يغِلبِني هواي و يقُودِنالْقَز و لُباِب هذَا الْقَمِح و نساِئِج هذَا الْعسِل
 طَمع لَه ِفي الْقُرِص و لَا عهد لَه لَا تخيِر الْأَطِْعمِة و لَعلَّ ِبالِْحجاِز أَو الْيمامِة من ِإلَىجشِعي 

 أَِبيت ِع أَوبطَاناًِبالشا ِمبأَكُونَ كَم ى أَورح ادأَكْب ثَى وطُونٌ غَرِلي بوح الْقَاِئلُ قَالَ و :  
و ِبيتاًء أَنْ تد كبسٍة حِبِبطْن * ِإلَى الِْقد ِحنت ادأَكْب لَكوح و  

 ِفي مكَاِرِه الدهِر أَو أَكُونَ أُشاِركُهم ِمن نفِْسي ِبأَنْ يقَالَ هذَا أَِمري الْمؤِمِنني و لَا أَقْنع أَ
 الْمربوطَِة همها كَالْبِهيمِة فَما خِلقْت ِليشغلَِني أَكْلُ الطَّيباِت  الْعيِشجشوبِةأُسوةً لَهم ِفي 

 سدى أَو أُترك تكْتِرش ِمن أَعلَاِفها و تلْهو عما يراد ِبها أَو تقَممهاعلَفُها أَِو الْمرسلَِة شغلُها 
أَج اِبثاً أَولَ عمأُه لَالَِة أَولَ الضبح رِسفتقُولُ ِإذَا كَانَ أَعي ي ِبقَاِئِلكُمكَأَن ِة واهتالْم ذَا طَِريقه 

 منازلَِة الشجعاِن أَلَا و ِإنَّ الشجرةَ وقُوت ابِن أَِبي طَاِلٍب فَقَد قَعد ِبِه الضعف عن ِقتاِل الْأَقْراِن 
رالْب لَبةَ أَصوداًياِت عاِبتالن لُوداً وج قةَ أَرِضرالْخ اِتعوالر ةَ وطَأُ الِْعذْيأَب قُوداً وى وأَقْو 

 تظَاهرِت كَالضوِء ِمن الضوِء و الذِّراِع ِمن الْعضِد و اللَِّه لَو اللَِّهو أَنا ِمن رسوِل . خموداً
رِت الْعكَنأَم لَو ا وهنع تلَّيا واِلي لَملَى ِقتع بصالْفُر دهأَجس ا وهِإلَي تعارا لَسِرقَاِبه ِمن   
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 و الِْجسِم الْمركُوِس حتى تخرج الْمدرةُ ِمن الْمعكُوِسِمن هذَا الشخِص  أَنْ أُطَهر الْأَرض ِفي
  . الْحِصيِد حببيِن 

و ِمن هآِخر وه اِب ، وذَا الِْكته :  
أَفْلَت ِمن حباِئِلِك و  و يا دنيا فَحبلُِك علَى غَاِرِبِك قَِد انسلَلْت ِمن مخاِلِبِك عني ِإلَيِك

 ناِحِضِك أَيدِفي م ابالذَّه تبنتونُاجالْقُر الَِّذين مالْأُم ناِعِبِك أَيدِبم ِتِهمرغَر الَِّذين ِتِهمنفَت 
 اِمنيضم وِر والْقُب اِئنهر ما هاِرِفِك فَهخوِدِبزِتاللُّحكُن اللَِّه لَو اً  ويقَالَباً ِحس اً وِئيرصاً مخش 

تلَأَقَم و اِنيِبالْأَم ِتِهمراٍد غَراللَِّه ِفي ِعب وددِك حلَيٍم علُوٍك أُمم اِوي وهِفي الْم ِتِهمأَلْقَي 
 وِطئَ دحضِك من و لَا صدر هيهات  أَوردِتِهم مواِرد الْبلَاِء ِإذْ لَا ِوردوأَسلَمِتِهم ِإلَى التلَِف 

 روِن ازم و ِك غَِرقجلُج ِكبر نم و ِلقزنع اقاِلي ِإنْ ضبِك لَا يِمن اِلمالس و فِّقاِئِلِك وبح 
 لَا أَِذلُّ لَِك فَتستِذلِّيِني و لَا واللَِّهفَ و الدنيا ِعنده كَيوٍم حانَ انِسلَاخه اعزِبي عني مناخهِبِه 

 نفِْسي ِرياضةً تِهش لَأَروضن و ايم اللَِّه يِميناً أَستثِْني ِفيها ِبمِشيئَِة اللَِّه فَتقُوِديِنيأَسلَس لَِك 
 ترِص ِإذَا قَدا ِإلَى الْقُرهعِهملَيِبع عقْنت وماً وطْعقْلَِتي  مم نعلَأَد وماً وأْدِنالِْملِْح مياٍء كَعم   
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بضِلئُ نتما أَ تهوعمفِْرغَةً دتسا مهِعينةُ ماِئمالسبا فَتِيهِرع ا  ِمنِبهشع ةُ ِمنِبيضالر عبشت و كر
ِبضرفَت هنيِإذاً ع تقَر عجهاِدِه فَيز ِمن ِليأْكُلُ عي ِة ِإذَا وِهيمطَاِولَِة ِبالْبتالْم ِننيالس دعى بداقْت 

 عركَت ِبجنِبها بؤسها و و ِإلَى ربها فَرضها  الساِئمِة الْمرِعيِة طُوبى ِلنفٍْس أَدتوالْهاِملَِة 
 ِفي غَلَب الْكَرى علَيها افْترشت أَرضها و توسدت كَفَّها ِإذَاهجرت ِفي اللَّيِل غُمضها حتى 

 نع افَتجت و اِدِهمعم فوخ مهونيع رهٍر أَسشعمضماِجِعِهم ِهمبِبِذكِْر ر تمهمه و مهوبنج 
 و مهِشفَاهتعقَشاللَِّه أَال ت بِحز أُولِئك مهوبذُن فَاِرِهمِتغِإنَّ ِبطُوِل اس ماللَِّه ه بِحز 

 ٍف وينح نا ابي ِق اللَّهونَ فَاتفِْلحالْمكْفُفكُلْتِلي كاصأَقْر  كلَاصاِر خالن ونَ ِمن.  

  :إلى بعض عماله ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٤٦
 نخوةَ الْأَِثيِم و أَسد ِبِه لَهاةَ ِبِه فَِإنك ِممن أَستظِْهر ِبِه علَى ِإقَامِة الديِن و أَقْمع بعد أَما

  اللِِّنيِه علَى ما أَهمك و اخِلِط الشدةَ ِبِضغٍث ِمن  ِباللَّفَاستِعنالثَّغِر الْمخوِف 
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و ِزمتاع و فَقأَر فْقا كَانَ الرم فُقِة اردِبالشِني عغلَا ت ِحني  ِفضاخ ةُ ودِإلَّا الش كِةنِعيِللر 
 كاِنبج ملَه أَِلن و كهجو مطْ لَهساب و كاحنجِة وارالِْإش ِة وظْرالن ظَِة وِفي اللَّح مهنيآِس ب 

 ِةوِحيالت أَسيلَا ي و ِفكياُء ِفي حظَمالْع عطْمى لَا يتفَاُء حعالض لَامالس و ِلكدع ِمن .  

لما ) عليهما السالم ( للحسن و الحسين ) عليه السالم (  له وصية من و  -٤٧
   :اللهضربه ابن ملجم لعنه 

ها زِوي ٍء ِمن  علَى شيتأْسفَا اللَِّه و أَلَّا تبِغيا الدنيا و ِإنْ بغتكُما و لَا ِبتقْوى أُوِصيكُما
 و ققُولَا ِبالْح ا وكُمنلَاعمناً اعوظْلُوِم عِللْم ماً وصا ِللظَّاِلِم خكُون ِر وا ِللْأَجأُوِصيكُم ِميعج و 

ِإني سِمعت  و نظِْم أَمِركُم و صلَاِح ذَاِت بيِنكُم فَاللَِّهولَِدي و أَهِلي و من بلَغه ِكتاِبي ِبتقْوى 
 الصياِم اللَّه اللَّه ِفي و يقُولُ صلَاح ذَاِت الْبيِن أَفْضلُ ِمن عامِة الصلَاِة )صلى اهللا عليه وآله (  جدكُما

 و مهاهوا أَفْوِغباِم فَلَا تتلَاالْأَيِتكُمرضوا ِبحِضيعي   
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ةُ وِصيو مهفَِإن اِنكُمِفي ِجري اللَّه اللَّه كُمِبين و مثُهرويس ها أَننى ظَنتح وِصي ِبِهمالَ يا زم اللَّه 
ِبقُكُمسآِن لَا يِفي الْقُر اللَّه و كُمرِل ِبِه غَيمِبالْع اللَّه اللَّه و ِديِنكُم ودما عهلَاِة فَِإنِفي الص اللَّه 

 ِفياللَّه لَم ِركِإنْ ت هفَِإن مِقيتا بم لُّوهخلَا ت كُمبِت ريوا باظَرنت اِلكُمواِد ِبأَمِفي الِْجه اللَّه اللَّه و 
أَن و فُِسكُمو ِل واصوِبالت كُملَيع ِبيِل اللَِّه وِفي س ِتكُماذُِل أَلِْسنبالت قَاطُعالت و رابدالت و اكُمِإي و 

نَ فَلَا يستجاب  ثُم تدعوِشراركُم ِبالْمعروِف و النهي عِن الْمنكَِر فَيولَّى علَيكُم الْأَمرلَا تتركُوا 
 لَكُم.  

اَء  :  قَالَ ثُمونَ ِدموضخت كُمنطَِّلِب لَا أُلِْفيِد الْمبِني عا بيِلِمنيسقُولُونَ قُِتلَ الْمضاً توخ 
 فَاضِربوه ضربةً هِذِهبِتِه  ِبي ِإلَّا قَاِتِلي انظُروا ِإذَا أَنا ِمت ِمن ضرتقْتلُنأَِمري الْمؤِمِنني أَلَا لَا 

 و لَو الْمثْلَةَ يقُولُ ِإياكُم و )صلى اهللا عليه وآله (  رسولَ اللَِّه سِمعتِبضربٍة و لَا تمثِّلُوا ِبالرجِل فَِإني 
  .ِبالْكَلِْب الْعقُوِر 
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  :إلى معاوية ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٤٨
 خلَلَه ِعند من يِعيبه و قَد يبِدياِن و الزور يوِتغاِن الْمرَء ِفي ِديِنِه و دنياه و الْبغي فَِإنَّ

 رغَي كأَن تِلمِرعدٍكم قِر الْحيراً ِبغأَم امأَقْو امر قَد و هاتفَو ا قُِضيا مأَلَّوفَت مهلَى اللَِّه فَأَكْذَبع 
  فَلَم يجاِذبهِقياِدِه أَحمد عاِقبةَ عمِلِه و يندم من أَمكَن الشيطَانَ ِمن منفَاحذَر يوماً يغتِبطُ ِفيِه 

 آِن وكِْم الْقُرا ِإلَى حنتوعد قَد وتا لَسنبا أَجلَِكن ا ونبأَج اكا ِإينلَس ِلِه وأَه آنَ ِمنِفي الْقُر 
 لَامالس كِْمِه وح.  

  :إلى معاوية أيضا ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٤٩
 شيئاً ِإلَّا فَتحت لَه ِحرصاً ِمنها عن غَيِرها و لَم يِصب صاِحبها  فَِإنَّ الدنيا مشغلَةٌبعد أَما

 لَن ا وجاً ِبهلَه ا وهلَيعِنيغتسي ا وهِمن هلُغبي ا لَمما عالَ ِفيها نا ِبمهاِحبص ِمن اقِفر اِء ذَِلكرو 
ا أَبم قْضن و عما جلَِو م و مرتربتاع لَامالس و ِقيا بم ِفظْتى حضا مِبم .  
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  :إلى أمرائه على الجيش ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٥٠
ِد ِمنبِلعِإلَى  اللَِّه ع ِمِننيؤِن أَِبي طَاِلٍب أَِمِري الْمب اِبيحقّاً أَصفَِإنَّ ح دعا باِلِح أَمسالْم 

 ما قَسم اللَّه لَه ِمن يِزيده علَى رِعيِتِه فَضلٌ نالَه و لَا طَولٌ خص ِبِه و أَنْ يغيرهعلَى الْواِلي أَلَّا 
نِمِه دِنع اِدِه وِعب اً ِمنطْفاًوع ِجزتِدي أَلَّا أَحِعن ِإنَّ لَكُم اِنِه أَلَا وولَى ِإخع كُموناً ِإلَّا ِفي دِسر 

 و لَا أُؤخر لَكُم حقّاً عن محلِِّه و لَا أَِقف ِبِه دونَ حكٍْمحرٍب و لَا أَطِْوي دونكُم أَمراً ِإلَّا ِفي 
 وجبت ِللَِّه علَيكُم النعمةُ و ِلي ذَِلك و أَنْ تكُونوا ِعنِدي ِفي الْحق سواًء فَِإذَا فَعلْت مقْطَِعِه

 ةُ والطَّاع كُملَيوا أَلَّاعوضخأَنْ ت لَاٍح وطُوا ِفي صفَرلَا ت ٍة ووعد نوا عكُصناِت ترمِإلَى الْغ 
 يكُن أَحد أَهونَ علَي ِممِن اعوج ِمنكُم ثُم أُعِظم لَمحق فَِإنْ أَنتم لَم تستِقيموا ِلي علَى ذَِلك الْ
لَه ذَا ِمنذُوا هةً فَخصخا رِدي ِفيهِعن ِجدلَا ي ةَ وقُوبالْع اِئكُمرفُِسكُأُمأَن ِمن مطُوهأَع ا  وم م

  . و السلَام أَمركُميصِلح اللَّه ِبِه 
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  :إلى عماله على الخراج ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٥١
ِد ِمنبعأَِمِري الْم ِليا  اللَِّه عاِج أَمراِب الْخحِإلَى أَص ِمِننيؤدعب وا هم ذَرحي لَم نفَِإنَّ م 

 مقَدي ِه لَمِإلَي اِئرفِْسِهصِلن و ِسريِبِه ي ما كُلِّفْتوا أَنَّ ملَماع ا وهِرزحا يأَنَّ م لَم لَو و كَِثري هابثَو 
 عذْر لَا و الْعدواِن ِعقَاب يخاف لَكَانَ ِفي ثَواِب اجِتناِبِه ما الْبغِيلَّه عنه ِمن  النهىيكُن ِفيما 

 و فُِسكُمأَن ِمن اسِصفُوا النِك طَلَِبِه فَأَنرواِفي تِبركَلَاُء اصو ِة وِعيانُ الرزخ كُمفَِإن اِئِجِهموِلح 
 لَا تحِبسوه عن طَِلبِتِه و لَا تِبيعن ِللناِس و سفَراُء الْأَِئمِة و لَا تحِشموا أَحداً عن حاجِتِه  والْأُمِة

  و لَا تضِربن أَحداًعبداً ِشتاٍء و لَا صيٍف و لَا دابةً يعتِملُونَ علَيها و لَا ِكسوةَِفي الْخراِج 
 نسملَا ت ٍم وهكَاِن ِدرطاً ِلموالَسوا مِجدٍد ِإلَّا أَنْ تاهعلَا م لٍّ وصاِس مالن ٍد ِمنساً أَحفَر أَو 

 الِْإسلَاِم  ِللْمسِلِم أَنْ يدع ذَِلك ِفي أَيِدي أَعداِءينبِغيِسلَاحاً يعدى ِبِه علَى أَهِل الِْإسلَاِم فَِإنه لَا 
 حسن ِسريٍة و لَا الرِعيةَ معونةً و الْجند شوكَةً علَيِه و لَا تدِخروا أَنفُسكُم نِصيحةً و لَا فَيكُونَ

  انه قَِد اصطَنع ِعندنا سبحاللَّه و أَبلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه ما استوجب علَيكُم فَِإنَّ قُوةًلَا ِدين اللَِّه 
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أَنْ و ا وِدنهِبج هكُرشأَنْ ن كُمدِعن هرصنةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْنلَا قُو ا ونتقُو تلَغا بِبم  ِليِظيِمعالْع.   

  :إلى أمراء البالد في معنى الصالة ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٥٢
 و صلُّوا ِبِهم الْعصر و الْعنِزَء الشمس ِمن مرِبِض   فَصلُّوا ِبالناِس الظُّهر حتى تِفيبعد أَما

 ِحني النهاِر ِحني يسار ِفيها فَرسخاِن و صلُّوا ِبِهم الْمغِرب نِمالشمس بيضاُء حيةٌ ِفي عضٍو 
 لُّوا ِبِهمص ى وِإلَى ِمن اجالْح فَعدي و اِئمالص فِْطراَءيالِْعش ِل وِإلَى ثُلُِث اللَّي فَقى الشاروتي ِحني 

 لُّوا ِبِهماةَصدلُالْغجالر لَاةَ  وص لُّوا ِبِهمص اِحِبِه وص هجو ِرفعي ِفِهمعأَضاِننيوا فَتكُونلَا ت و .  

كتبه لألشتر النخعي لما واله على ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٥٣
 أميرها محمد بن أبي بكر، و هو أطول عهد أمرمصر و أعمالها حين اضطرب 

  :كتبه و أجمعه للمحاسن 
اللَِّه ِمِبس ِلياللَِّه ع دبِبِه ع را أَمذَا مِحيِم ، هِن الرمحالر أَِمري نب اِلكم ِمِننيؤالْم 

رتاِرِث الْأَشالْح  
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 و ِجهاد عدوها و اسِتصلَاح أَهِلها و ِعمارةَ خراِجهالَيِه ِحني ولَّاه ِمصر ِجبايةَ  عهِدِه ِإِفي
  ِبِه ِفي ِكتاِبِه ِمن فَراِئِضِه و سنِنِه الَِّتي لَاأَمر أَمره ِبتقْوى اللَِّه و ِإيثَاِر طَاعِتِه و اتباِع ما ِبلَاِدها
 دعسيدأَح ا ووِدهحج عقَى ِإلَّا مشلَا ي ا واِعهبا ِإلَّا ِباتِتهاعِإض ِبقَلِْبِه و هانحبس اللَّه رصنأَنْ ي و 
 ِدِه واِنِهيِلس و هرصن نِر مصكَفَّلَ ِبنت قَد هملَّ اسج هاِز فَِإنزِإعو هزأَع نم  هفْسن كِْسرأَنْ ي هرأَم 

 رِحم اللَّه ثُم اعلَم يا ما يزعها ِعند الْجمحاِت فَِإنَّ النفْس أَمارةٌ ِبالسوِء ِإلَّا وِمن الشهواِت 
 الناس عدٍل و جوٍر و أَنَّ  قَد جرت علَيها دولٌ قَبلَك ِمنِبلَاٍدماِلك أَني قَد وجهتك ِإلَى 

 ِفيِه ِمن ظُرنت تا كُنِفي ِمثِْل م وِركأُم ونَ ِمنظُرنوِريأُم تا كُنم قُولُونَ ِفيكي و لَكلَاِة قَبالْو 
 و قُولُ ِفيِهماتملَِإنع ملَه ِري اللَّهجا يِبم اِلِحنيلَى الصلُّ عدتسِنى  يأَلْس بأَح كُناِدِه فَلْيِعب 

 الشح فَِإنَّ فَامِلك هواك و شح ِبنفِْسك عما لَا يِحلُّ لَك الصاِلِحالذَّخاِئِر ِإلَيك ذَِخريةُ الْعمِل 
 أَو تبا أَحا ِفيمهِمن افصفِْس الِْإنِبالنتكَِرهكقَلْب ِعرأَش و  مةَ لَهبحالْم ِة وِعيةَ ِللرمحالر و 

 ِنمتغاِرياً تعاً ضبس ِهملَيع نكُونلَا ت و ِبِهم اللُّطْفمأَكْلَه يِن وِفي الد لَك ا أَخفَاِن ِإمِصن مهفَِإن 
   لَك ِفي الْخلِْق يفْرطُنِظريِإما 
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مهِمن الِْعلَلُ و ملَه ِرضعت لَلُ وى الزتؤي فِْوكع ِمن ِطِهمطَِإ فَأَعالْخ ِد ومِفي الْع ِديِهملَى أَيع و 
رت و ِحبِمثِْل الَِّذي ت فِْحكص ِمن اللَّه كِطيعى أَنْ يفِْوِهضاِلي عو و مقَهفَو كفِْحِه فَِإنص و 

 قَكفَو كلَيِر عالْأَمو لَاكتاب و مهرأَم كْفَاكتقَِد اس و لَّاكو نم قفَو اللَّه ِبِهم نِصبنلَا ت و 
 علَى و لَا ِغنى ِبك عن عفِْوِه و رحمِتِه و لَا تندمن ِبِنقْمِتِه يد لَك نفْسك ِلحرِب اللَِّه فَِإنه لَا

 ِمنها مندوحةً و لَا تقُولَن ِإني مؤمر وجدتعفٍْو و لَا تبجحن ِبعقُوبٍة و لَا تسِرعن ِإلَى باِدرٍة 
 فَأُطَاع رفَِإنَّآم  بقَرت يِن وكَةٌ ِللدهنم غَالٌ ِفي الْقَلِْب وِإد ذَِلكا ِمنم ثَ لَكدِإذَا أَح ِر والِْغي 

 لْطَاِنكس ِفيِه ِمن تةًأَنهأُب و قَكلِْك اللَِّه فَوِإلَى ِعظَِم م ظُرِخيلَةً فَانم ِتِه أَورا لَا قُدلَى مع كِمن 
 قِْدرت فَِإنَّ ذَِلك فِْسكن ِه ِمنلَيعطَاِمنِفييي و ِبكغَر ِمن كنع كُفي و اِحكِطم ِمن كُء   ِإلَي
كاةَ اللَِّه ِفي ِإلَيامسم و اكِإي قِْلكع ِمن كنع بزا عِتِه ِبمظَموِتِه فَِإنَّ عربِبِه ِفي ج هبشالت و 

ِذلُّ كُلَّ اللَّهاٍر يبج ِمن اسِصِف النأَن و ِصِف اللَّهاٍل أَنتخكُلَّ م ِهنيي و فِْسكِة ناصخ ِمن و 
 ِتكِعير ى ِمنوِفيِه ه لَك نم و ِلكأَهكفَِإن اللَِّه كَانَ اللَّه ادِعب ظَلَم نم و ظِْلملْ تفْعِإلَّا ت 

صخهمهتجح ضحأَد اللَّه هماصخ نم اِدِه وونَ ِعبد   
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و و وبتي أَو ِزعنى يتباً حركَانَ ِللَِّه ح سلَييش  ى ِإلَى تعِتِه ٌء أَدِجيِل ِنقْمعت ِة اللَِّه ومِيِري ِنعغ
ِمن ِدينطَهضةَ الْموعد ِميعس لَى ظُلٍْم فَِإنَّ اللَّهٍة عِإقَام و بأَح كُنلْي اِد وصِبالِْمر ِللظَّاِلِمني وه 

 كوِر ِإلَياالْأُمطُهسِلأَودا ِفي الْعهمأَع و قى  ِفي الْحا ِلِرضهعمأَج ِة وِعيِة الرامطَ الْعخفَِإنَّ س 
 الرِعيِة الْخاصِة يغتفَر مع ِرضى الْعامِة و لَيس أَحد ِمن سخطَيجِحف ِبِرضى الْخاصِة و ِإنَّ 

عأَقَلَّ م اِء وخةً ِفي الرئُوناِلي ملَى الْوةً أَثْقَلَ عونأَلَ لَهأَس اِف وصِللِْإن هأَكْر لَاِء وِفي الْب 
 اِف وأَقَلَِّبالِْإلْح ِع ونالْم دذْراً ِعنطَأَ عأَب طَاِء والِْإع دكْراً ِعنش فعِر أَضهاِت الدِلمم دراً ِعنبص 

 ِة واصِل الْخأَه اِمنميِن ِإنالد اداِء  ِعمدةُ ِللْأَعدالْع و ِلِمنيسالْم اعِجم ةُوامالْع كُنِة فَلْيالْأُم ِمن 
 و مهعم لُكيم و ملَه كوِصغكُنلْي مهأَطْلَب كدِعن مأَهنأَش و كِمن ِتكِعير دعاِيِب أَبعاِس ِلمالن 

 فَلَا تكِْشفَن عما غَاب عنك ِمنها فَِإنما علَيك سترهااً الْواِلي أَحق من فَِإنَّ ِفي الناِس عيوب
طِْهريِر تتفَاس كنع ا غَابلَى مع كُمحي اللَّه و لَك را ظَهةَ مروالْع كِمن ِر اللَّهتسي تطَعتا اسم 

 كُلِّ ِوتٍر و سبب أَطِْلق عِن الناِس عقْدةَ كُلِّ ِحقٍْد و اقْطَع عنك رِعيِتكن ما تِحب ستره ِم
  تغاب عن كُلِّ ما لَا يِضح لَك و لَا
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 و ِإنْ تشبه ِبالناِصِحني و لَا تدِخلَن ِفي مشورِتك غَاش ِإلَى تصِديِق ساٍع فَِإنَّ الساِعي نتعجلَ
 عِن الْأُموِر و لَا حِريصاً يزين يضِعفُك يعِدلُ ِبك عِن الْفَضِل و يِعدك الْفَقْر و لَا جباناً بِخيلًا
 ِر لَكوِبالْج هروُء فَِإنَّالشا سهعمجى يتش اِئزغَر صالِْحر و نبالْج لَ وخالْب الظَّن رِباللَِّه ِإنَّ ش 

 لَكاِر قَبركَانَ ِللْأَش نم اِئكرزِزيراًوةً وِبطَان لَك نكُونِفي الْآثَاِم فَلَا ي مِركَهش نم فَِإ ومهن 
 اِجدو تأَن ِة وانُ الظَّلَموِإخ ِة وانُ الْأَثَموأَعمهِمن و فَاِذِهمن و اِئِهمِمثْلُ آر لَه نلَِف ِممالْخ ريخ 

سلَي لَم نِمم آثَاِمِهم و اِرِهمزأَو و اِرِهمِه ِمثْلُ آصلَياِونْ ععلَى ظُلِْميلَى  ظَاِلماً علَا آِثماً ع ِه و
 ِإثِْمِه أُولَِئكفأَخ كلَيى عنأَح ةً وونعم لَك نسأَح ةً وئُونم كلَيطْفاً عِإلْفاً ع ِركيأَقَلُّ ِلغ و 

 لَك و الْحقهم ِبمر  و حفَلَاِتك ثُم لْيكُن آثَرهم ِعندك أَقْولَِلخلَواِتكفَاتِخذْ أُولَِئك خاصةً 
 ا كَِرهِمم ككُونُ ِمنا يةً ِفيمداعسم مأَقَلَّهاللَّه قالْص و قَعثُ ويح اكوه ِمن اِقعاً ذَِلكاِئِه وِليِلأَو 

 ِبباِطٍل لَم تفْعلْه فَِإنَّ كَثْرةَ يبجحوك الْورِع و الصدِق ثُم رضهم علَى أَلَّا يطْروك و لَا ِبأَهِل
 ِعندك ِبمنِزلٍَة سواٍء ُء الْمِسي و تدِني ِمن الِْعزِة و لَا يكُونن الْمحِسن و الزهوالِْإطْراِء تحِدثُ 

فَِإنَّ ِفي ذَِلك  
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 ما ِلأَهِل الِْإساَءِة علَى الِْإساَءِة و أَلِْزم كُلا ِمنهم تدِريباً ِلأَهِل الِْإحساِن ِفي الِْإحساِن و تزِهيداً
يش سلَي هأَن لَماع و هفْسن مِن  أَلْزسى ِإلَى حعظٌَء ِبأَدِفيِفِه نخت و ِهماِنِه ِإلَيسِإح ِتِه ِمنِعياٍع ِبرر 

 ِقبلَهم فَلْيكُن ِمنك ِفي ذَِلك أَمر لَه علَيِهم و ترِك اسِتكْراِهِه ِإياهم علَى ما لَيس الْمئُوناِت
 نسِبِه ح لَك ِمعتجيفَِإنَّالظَّن ِتكِعيباً طَِويلًا  ِبرصن كنع قْطَعي الظَّن نسح و نم قِإنَّ أَح 

 و هدِعن كلَاؤب نسح نِبِه لَم كظَن نسلَا ِإنَّح و هدِعن كلَاؤاَء بس نِبِه لَم كاَء ظَنس نم قأَح 
قُضنِذته وردا صِملَ ِبهةً عاِلحةً صنس  ِة وِه الْأُمتعمتاج ةُ وِعيا الرهلَيع تلَحص ا الْأُلْفَةُ وِبه 

 ِلمن سنها و الِْوزر علَيك ِبما الْأَجرٍء ِمن ماِضي ِتلْك السنِن فَيكُونَ   سنةً تضر ِبشيتحِدثَنلَا 
 ا وهِمن تقَضنأَكِْثراردا  مثِْبيِت ماِء ِفي تكَمةَ الْحاقَشنم اِء ولَمةَ الْعسلَحص و ِبلَاِدك رِه أَملَيع 

 اسِبِه الن قَامتا اسِة مِإقَاملَكا ِإلَّا قَبهضعب لُحصلَا ي قَاتةَ طَبِعيأَنَّ الر لَماع ٍض وعى ِببلَا ِغن و 
نا عِضهعِبب اللَِّه و ودنا جهٍض فَِمنعا بهِمن ِل وداةُ الْعا قُضهِمن ِة واصالْخ ِة وامالْع ابا كُتهِمن 

 ِة ويلُ الِْجزا أَههِمن فِْق والر اِف وصالُ الِْإنماِجعرالْخهِمن اِس وِة النِلمسم ِة وِل الذِّمأَه ا  ِمن
 ارجالتاِتواعنلُ الصأَه   
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ِة واجذَِوي الْح فْلَى ِمنقَةُ السا الطَّبهِمن و همهس لَه ى اللَّهمس كُلٌّ قَد ِة وكَنسالْم  و
 ِعندنا محفُوظاً فَالْجنود ِمنه عهداً )صلى اهللا عليه وآله (  ِفي ِكتاِبِه أَو سنِة نِبيِه فَِريضةًوضع علَى حدِه 

 ِإلَّا ِبِهم ثُم الرِعيةُ  زين الْولَاِة و ِعز الديِن و سبلُ الْأَمِن و لَيس تقُوموِبِإذِْن اللَِّه حصونُ الرِعيِة 
 ِرجخا يوِد ِإلَّا ِبمنِللْج املَا ِقواِد اللَّهلَى ِجهنَ ِبِه عوقْواِج الَِّذي يرالْخ ِمن ملَه ِهمودع و 

 كُونُ ِمني و مهِلحصا يِه ِفيملَيونَ عِمدتعاِءيرلَا ِقو ثُم ِتِهماجِن ِإلَّا  حفَينِن الصذَيِله امو
 ِمن الْمعاِقِد و يجمعونَ ِمن يحِكمونَ الثَّاِلِث ِمن الْقُضاِة و الْعماِل و الْكُتاِب ِلما ِبالصنِف

 ِبالتجاِر و ذَِوي ِإلَّا لَهم جِميعاً  ِمن خواص الْأُموِر و عوامها و لَا ِقوامعلَيِهالْمناِفِع و يؤتمنونَ 
 ِه ِمنلَيونَ عِمعتجا ياِت ِفيماعنالصاِفِقِهمرم ِمن مهكْفُوني و اِقِهموأَس ِمن هونِقيمي فُِّق ورالت 
 ثُم ِرِهمغَي ِرفْق هلُغبا لَا يم ِديِهمقَةُِبأَيفْالطَّبالس  ِة الَِّذينكَنسالْم ِة واجِل الْحأَه لَى ِمنِحقي 

 الْواِلي حق ِبقَدِر ما يصِلحه و لَيس يخرج علَىِرفْدهم و معونتهم و ِفي اللَِّه ِلكُلٍّ سعةٌ و ِلكُلٍّ 
 اِلي ِمنِقيقَِةالْوح ذَِلك ِمن اللَّه هما أَلْزم  اِم وِتمِةِإلَّا ِباِلاهانِتعوِم اِلاسلَى لُزفِْسِه عِطِني نوت ِباللَِّه و 

 و قِرالْحبالص وِدكنج لِّ ِمنثَقُلَ فَو ِه أَولَيع فا خِه ِفيملَيع مهحصوِلِه أَنسِلر ِللَِّه و فِْسكِفي ن 
 مقَاهأَن و اِمكِلِإم وباًجِحلْماًي ملَهأَفْض و   
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نِإلَى ِمم ِريحتسي ِب وضِن الْغِطئُ عبذِْر يالْعاِء ولَى الْأَقِْويو عبني فَاِء وعِبالض أَفري و  نلَا ِمم 
 و الْأَحساِب و أَهِل الْبيوتاِت الْمروَءاِتيِثريه الْعنف و لَا يقْعد ِبِه الضعف ثُم الْصق ِبذَِوي 

 ِة واِلحاِبِقالصواِء السخالس ِة واعجالش ِة ودجِل النأَه ِة ثُمنسالْح ِة فَِإواحمالس هنم اعِجم 
 لَا يتفَاقَمن و تفَقَّد ِمن أُموِرِهم ما يتفَقَّد الْواِلداِن ِمن ولَِدِهما ثُمِمن الْكَرِم و شعب ِمن الْعرِف 

يش فِْسكلَا  ِفي ن ِبِه و مهتينٌَّء قَوِقرحِإنْ قَت ِبِه و مهتداهعةٌ  لُطْفاً تاِعيد هلَّ فَِإنمذِْل لَهِإلَى ب 
 عدلَا ت و ِبك ِن الظَّنسح و ِة لَكِصيحالنفَقُّدا فَِإنَّ تِسيِمهلَى جكَالًا عات وِرِهملَِطيِف أُم 

 عنه و لْيكُن آثَر رُءوِس غنونَيست لُطِْفك موِضعاً ينتِفعونَ ِبِه و ِللْجِسيِم موِقعاً لَا ِمنِللْيِسِري 
 نم كدِعن ِدكنجماهاسا وِتِه ِبمِجد ِمن ِهملَيلَ عأَفْض ِتِه وونعِفي م مهعسي ماَءهرو نم عسي و 

 يعِطفدو فَِإنَّ عطْفَك علَيِهم  هماً واِحداً ِفي ِجهاِد الْعهمهمِمن خلُوِف أَهِليِهم حتى يكُونَ 
 ِإنه الْعدِل ِفي الِْبلَاِد و ظُهور مودِة الرِعيِة و اسِتقَامةُقُلُوبهم علَيك و ِإنَّ أَفْضلَ قُرِة عيِن الْولَاِة 
 نِصيحتهم ِإلَّا ِبِحيطَِتِهم علَى ولَاِة الْأُموِر و ِقلَِّة ِصحتلَا تظْهر مودتهم ِإلَّا ِبسلَامِة صدوِرِهم و لَا 

   دوِلِهم و ترِكاسِتثْقَاِل
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 و واِصلْ ِفي حسِن الثَّناِء علَيِهم و تعِديِد ما أَبلَى آماِلِهمح ِفي  انِقطَاِع مدِتِهم فَافْساسِتبطَاِء
 الشجاع و تحرض الناِكلَ ِإنْ شاَء اللَّه ثُم تهز الْبلَاِء ِمنهم فَِإنَّ كَثْرةَ الذِّكِْر ِلحسِن أَفْعاِلِهم ذَوو

 ِرفِرٍئ ِلكُلِّاعِرٍئ ِإلَى  املَاَء امب نمضلَا ت لَى وا أَبم مهِرِهِمنِة غَيونَ غَاينَّ ِبِه درقَصلَا ت و 
 كنوعدلَا ي لَاِئِه وبفرلَا ش ِغرياً وا كَانَ صلَاِئِه مب ِمن ِظمعِرٍئ ِإلَى أَنْ تةُ امعِرٍئ ِإلَى أَنْ ضام 

 ِإلَى اللَِّه و رسوِلِه ما يضِلعك ِمن الْخطُوِب و يشتِبه ارددن بلَاِئِه ما كَانَ عِظيماً و تستصِغر ِم
كلَيع بٍم أَحالَى ِلقَوعت قَالَ اللَّه وِر فَقَدالْأُم ِمن مهادشِإر و وا اللَّهوا أَِطيعنآم ا الَِّذينهيا أَي 
 ِإلَى اللَِّه و الرسوِل فَالرد ِإلَى فَردوهٍء   و أُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيالرسولَيعوا أَِط

ِة ثُم اختر  غَيِر الْمفَرقَالْجاِمعِة ِكتاِبِه و الرد ِإلَى الرسوِل الْأَخذُ ِبسنِتِه ِبمحكَِماللَِّه الْأَخذُ 
 الْخصوم و لَا تمحكُه رِعيِتك ِفي نفِْسك ِممن لَا تِضيق ِبِه الْأُمور و لَا أَفْضلَِللْحكِْم بين الناِس 

 ِمن رصحلَا ي لَِّة وى ِفي الزادمتيِء الْفَي ِرفشلَا ت و فَهرِإذَا ع قٍع  ِإلَى الْحلَى طَمع هفْسنلَا و 
 و آخذَهم ِبالْحجِج و أَقَلَّهم تبرماً الشبهاِتيكْتِفي ِبأَدنى فَهٍم دونَ أَقْصاه و أَوقَفَهم ِفي 

  ِبمراجعِة
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 ِعند اتضاِح الْحكِْم ِممن لَا يزدِهيِه ِإطْراٌء و أَصرمهم و أَصبرهم علَى تكَشِف الْأُموِر و الْخصِم
بذِْل ما يِزيلُ ِعلَّته و تِقلُّ  و افْسح لَه ِفي الْقَضاِئِه يستِميلُه ِإغْراٌء و أُولَِئك قَِليلٌ ثُم أَكِْثر تعاهد لَا

 هعمهتاجا لَا حم كيِزلَِة لَدنالْم ِطِه ِمنأَع اِس وِإلَى الن عطْمي ِبذَِلك نأْمِلي ِتكاصخ ِمن هرِفيِه غَي 
 قَد كَانَ أَِسرياً ِفي أَيِدي الدينِإنَّ هذَا  لَه ِعندك فَانظُر ِفي ذَِلك نظَراً بِليغاً فَالرجاِلاغِْتيالَ 

 اخِتباراً و لَا فَاستعِملْهم تطْلَب ِبِه الدنيا ثُم انظُر ِفي أُموِر عماِلك والْأَشراِر يعملُ ِفيِه ِبالْهوى 
 التجِربِة و أَهلَعِب الْجوِر و الِْخيانِة و توخ ِمنهم  ِجماع ِمن شفَِإنهماتولِِّهم محاباةً و أَثَرةً 

 ِة واِلحاِت الصوتيِل الْبأَه اِء ِمنيِمالْحالْقَد لَاقاً وأَخ مأَكْر مهِة فَِإنمقَدتلَاِم الْمِفي الِْإس حأَص 
 نظَراً ثُم أَسِبغْ علَيِهم الْأَرزاق فَِإنَّ الْأُموِرشراقاً و أَبلَغُ ِفي عواِقِب أَعراضاً و أَقَلُّ ِفي الْمطَاِمِع ِإ

 ةٌذَِلكِل قُواونت نع مى لَهِغن و فُِسِهملَاِح أَنِتصلَى اسع ما لَهم ِهملَيةٌ عجح و ِديِهمأَي تحت 
 كرالَفُوا أَمِإنْ خ واأَوثَلَم ونَ ِمنيِث الْععاب و مالَهمأَع فَقَّدت ثُم كتانِل أَمفَاِء أَهالْو ِق ودالص 

 رِفي الس كداهعفَِإنَّ ت ِهملَيعوِرِهمفِْق ِلأُمالر ِة واناِل الْأَممِتعلَى اسع مةٌ لَهودِة حِعيِبالر و 
   ِإلَى ِخيانٍة اجتمعت ِبهايدهظْ ِمن الْأَعواِن فَِإنْ أَحد ِمنهم بسطَ تحفَّ

http://www.islam4u.com


  )٤٣٦(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

 ِبمااِهداً فَبسطْت علَيِه الْعقُوبةَ ِفي بدِنِه و أَخذْته  شِبذَِلك ِعندك أَخبار عيوِنك اكْتفَيت علَيِه
 ذَلَِّة وقَاِم الْمِبم هتبصن ِلِه ثُممع ِمن ابأَصهتمسو رأَم فَقَّدت ِة ومهالت ارع هتقَلَّد ِة وانِبالِْخي 

 ِسواهم و لَا صلَاح ِلمن ِلمننَّ ِفي صلَاِحِه و صلَاِحِهم صلَاحاً  ِبما يصِلح أَهلَه فَِإالْخراِج
 اسِلأَنَّ الن ِإلَّا ِبِهم ماهِسومِفي كُلَّه كظَرن كُنلْي ِلِه وأَه اِج ورلَى الْخالٌ عِة ِعيارِض ِعمالْأَر 

 لَا يدرك ِإلَّا ِبالِْعمارِة و من طَلَب الْخراج ِبغيِر ذَِلكلْخراِج ِلأَنَّ أَبلَغَ ِمن نظَِرك ِفي اسِتجلَاِب ا
 ِإلَّا قَِليلًا فَِإنْ شكَوا ِثقَلًا أَو ِعلَّةً أَِو انِقطَاع أَمره أَخرب الِْبلَاد و أَهلَك الِْعباد و لَم يستِقم ِعمارٍة
 عطَش خفَّفْت عنهم ِبما ترجو أَنْ ِبهابالٍَّة أَو ِإحالَةَ أَرٍض اغْتمرها غَرق أَو أَجحف  أَو ِشرٍب

 و مهرِبِه أَم لُحصلَاييش كلَيع ثْقُلَني   هفَِإن مهنةَ عئُونِبِه الْم فَّفْتٌء خرذُخ كلَيونَ ِبِه عودعي 
 الْعدِل ِباسِتفَاضِة مع اسِتجلَاِبك حسن ثَناِئِهم و تبجِحك ِولَايِتكِفي ِعمارِة ِبلَاِدك و تزِيِني 

 ترا ذَخِبم ِتِهملَ قُوِمداً فَضتعم ِفيِهممهدِعنهتدوا عِبم مهالثِّقَةَ ِمن و ملَه اِمكمِإج ِمن  مِمن 
 ِإذَا عولْت ِفيِه علَيِهم ِمن بعد احتملُوه ماعدِلك علَيِهم و ِرفِْقك ِبِهم فَربما حدثَ ِمن الْأُموِر 

   ِمن ِإعواِز خراب الْأَرِضيؤتى ِبِه فَِإنَّ الْعمرانَ محتِملٌ ما حملْته و ِإنما أَنفُسهمطَيبةً 
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 اِعِهمانِتفَ الْولَاِة علَى الْجمِع و سوِء ظَنِهم ِبالْبقَاِء و ِقلَِّة أَنفُِس و ِإنما يعِوز أَهلُها ِلِإشراِف أَهِلها
 خيرهم و اخصص رساِئلَك الَِّتي تدِخلُ ِفيها أُموِركِبالِْعبِر ثُم انظُر ِفي حاِل كُتاِبك فَولِّ علَى 

 ككَاِيدموأَس كارلَا ر نلَاِق ِمماِلِح الْأَخوِه صجِلو ِعِهممِبأَج هِطربِرتتجةُ فَيامالْكَر  كلَيا عِبه ئ
 و ِإصداِر علَيك و لَا تقْصر ِبِه الْغفْلَةُ عن ِإيراِد مكَاتباِت عماِلك ملٍَإِفي ِخلَاٍف لَك ِبحضرِة 

ه لَك و لَا  و يعِطي ِمنك و لَا يضِعف عقْداً اعتقَدلَكجواباِتها علَى الصواِب عنك ِفيما يأْخذُ 
 ِجزعينفِْسِه ِفي عِر نلَغَ قَدبلُ مهجلَا ي و كلَيع ِقدا عوِر ِإطْلَاِق مفِْسِه الْأُمِر ناِهلَ ِبقَدفَِإنَّ الْج 

 و حسِن الظَّن امِتكاسِتن ثُم لَا يكُِن اخِتيارك ِإياهم علَى ِفراسِتك و أَجهلَيكُونُ ِبقَدِر غَيِرِه 
 ذَِلك ِمن وراَء الْولَاِة ِبتصنِعِهم و حسِن ِخدمِتِهم و لَيس ِلِفراساِتِمنك فَِإنَّ الرجالَ يتعرضونَ 

يِة شانالْأَم ِة وِصيحلَِكِن  الن ٌء ومهِبرتاخقَب اِلِحنيلُّوا ِللصا وِبم  ِنِهمسِلأَح ِمدفَاع ِفي كَانَلَك 
 دِليلٌ علَى نِصيحِتك ِللَِّه و ِلمن ولِّيت أَمره و ذَِلكالْعامِة أَثَراً و أَعرِفِهم ِبالْأَمانِة وجهاً فَِإنَّ 

 لَا يتشتت علَيِه كَِثريها و مهما وكَِبريها  كُلِّ أَمٍر ِمن أُموِرك رأْساً ِمنهم لَا يقْهره ِلرأِْساجعلْ 
 ِمن اِبكٍبكَانَ ِفي كُتيعهتأُلِْزم هنع تيابغفَت   
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ثُمجِص ِبالتوتاس  اِت واعنذَِوي الص ِصاِر وطَِرِب أَوضالْم و مهِقيِم ِمنراً الْميخ ِبِهم 
 اِلِه وفِِّقِبمرتالْم اببأَس اِفِع ونالْم ادوم مهِنِه فَِإنداِفِق ِببرطَاِرِح الْمالْم اِعِد وبالْم ا ِمنهلَّابج و 

 و كرِفي بحبِرك اسالن ِئملْتثُ لَا ييح و ِلكبج و ِلكهس ا واِضِعهوا ِلمهلَيِرُءونَ عتجلَا ي و 
 افخلَا ت ِسلْم مهفَِإنهاِئقَتب مهورأُم فَقَّدت و هى غَاِئلَتشخلَا ت لْحص و ِتكرضاِشي ِبحوِفي ح و 

اع و أَنَّ ِفي كَِثٍري ِبلَاِدك ذَِلك عم لَممهِمن اِفِع ونِتكَاراً ِللْماح اً قَِبيحاً وحش ِضيقاً فَاِحشاً و 
 الْولَاِة فَامنع ِمن اِلاحِتكَاِر فَِإنَّ علَى ِفي الِْبياعاِت و ذَِلك باب مضرٍة ِللْعامِة و عيب تحكُّماً

 عدٍل و أَسعاٍر لَا تجِحف ِبمواِزيِن منع ِمنه و لْيكُِن الْبيع بيعاً سمحاً )صلى اهللا عليه وآله ( ِه رسولَ اللَّ
يِر  عاِقبه ِفي غَو الْمبتاِع فَمن قَارف حكْرةً بعد نهِيك ِإياه فَنكِّلْ ِبِه وِبالْفَِريقَيِن ِمن الْباِئِع 

 و الْمحتاِجني ِمن الَِّذين لَا ِحيلَةَ لَهم ِمن الْمساِكِني و السفْلَىِإسراٍف ثُم اللَّه اللَّه ِفي الطَّبقَِة 
 حقِِّهظَك ِمن  قَاِنعاً و معتراً و احفَِظ ِللَِّه ما استحفَالطَّبقَِةأَهِل الْبؤسى و الزمنى فَِإنَّ ِفي هِذِه 

 ماً ِمنِقس اِلِك وِت ميب ماً ِمنِقس ملْ لَهعاج و لٍَد فَِإنَّ غَلَّاِتِفيِهملَاِم ِفي كُلِّ باِفي الِْإسوص 
 مهى ِمنكُلٌِّمثْلَِللْأَقْص ى ونالَِّذي ِللْأَد   
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 فَِإنك لَا تعذَر ِبتضِييِعك التاِفه ِلِإحكَاِمك بطَر استرِعيت حقَّه و لَا يشغلَنك عنهم قَِد
 الْكَِثريِهمالْملَه كدخ رعصلَا ت و مهنع كمه ِخصشفَلَا ت  و مفَقَّدت كِصلُ ِإلَيلَا ي نم ورأُم 

 هِحمقْتت نِمم مهونُِمنيِل الْعأَه ِمن كِثقَت غْ ِلأُولَِئكالُ فَفَرجالر هِقرحت ِة ويشِع الْخاضوالت و 
 الرِعيِة أَحوج بيِن ِإلَى اللَِّه يوم تلْقَاه فَِإنَّ هؤلَاِء ِمن  ِبالِْإعذَاِرِفيِهمفَلْيرفَع ِإلَيك أُمورهم ثُم اعملْ 

 و ذَِوي الْيتِم ِإلَى اللَِّه ِفي تأِْديِة حقِِّه ِإلَيِه و تعهد أَهلَ فَأَعِذرِإلَى الِْإنصاِف ِمن غَيِرِهم و كُلٌّ 
 نِمم نقَِّة ِفي السلَا الر و لَا ِحيلَةَ لَهِصبني قالْح لَاِة ثَِقيلٌ ولَى الْوع ذَِلك و هفْسأَلَِة نسِللْم 

وا كُلُّهاٍم طَلَبلَى أَقْوع اللَّه فِّفُهخي قَد ةَ ثَِقيلٌ واِقبوِد اللَِّه الْععوِق مِثقُوا ِبِصدو و مهفُسوا أَنربفَص 
مِفيِه لَه مغُ لَهفَرماً تِقس كاِت ِمناجلْ ِلذَِوي الْحعاج و كصخاً شامِلساً عجم ملَه ِلسجت و 

 شرِطك حتى و خلَقَك و تقِْعد عنهم جندك و أَعوانك ِمن أَحراِسك الَِّذيفَتتواضع ِفيِه ِللَِّه 
م ككَلِّمي يِتٍع فَِإنعتتم رغَي مهكَلِّمتتِمعولَ اللَِّه سسِطٍن )صلى اهللا عليه وآله (  روِر مقُولُ ِفي غَيي لَن 

 الْقَِوي ِمن قُّها حِعيِف ِفيهذُ ِللضخؤةٌ لَا يأُم سقَدترغَي و مهِمن قرِمِل الْختاح ِتٍع ثُمعتتم  الِْعي
 حن ومهنعيقالض   
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و افأَكْن ِبذَِلك كلَيع ِط اللَّهسبي فِتِه الْأَنمحا رِط مأَع ِتِه وطَاع ابثَو لَك وِجبي و 
 ِمن مباشرِتها ِمنها لَك امنع ِفي ِإجماٍل و ِإعذَاٍر ثُم أُمور ِمن أُموِرك لَا بد وعطَيت هِنيئاً أَ

 هنا عيعا يِبم اِلكمةُ عابِإجكابكُت كلَيا عوِدهرو مواِس ياِت الناجح اردا ِإصهِمن ا وِبمت  جرح
 لَهمٍم عوِض ِلكُلِّ يأَم و اِنكوأَع وردفَِإنَِّبِه ص و كنيا بِفيم فِْسكلْ ِلنعاج ا ِفيِه وٍم موِلكُلِّ ي 

نيب اِم والْأَقْس لَ ِتلْكزأَج اِقيِت ووالْم لَ ِتلْكا ِللَِّه ِإذَا ِإنْ اللَِّه أَفْضكُلُّه تا  كَانِفيه تلَحص
 تِلمس ةُ وياالنهِمن كِبِه ِللَِّه ِدين ِلصخا تِة ماصِفي خ كُنلْي ةُ وِعيةُ الرِإقَام لَه اِئِضِه الَِّتي ِهيفَر 

 ِنكدب ِمن ِط اللَّهةً فَأَعاصِبِه ِإِفيخ تبقَرا تم فو و اِركهن و ِلكلَي  لَى اللَِّه ِمنكَاِملًا ذَِلك 
 و ِإذَا قُمت ِفي صلَاِتك ِللناِس فَلَا تكُونن منفِّراً بلَغَغَير مثْلُوٍم و لَا منقُوٍص باِلغاً ِمن بدِنك ما 

 لَاو ةُ واجالْح لَه ِبِه الِْعلَّةُ و ناِس معاً فَِإنَّ ِفي النيضم ولَ اللَِّه قَدسر أَلْتصلى اهللا عليه وآله (  س( ِحني 
   ِبالْمؤِمِنني رِحيماًكُن كَيف أُصلِّي ِبِهم فَقَالَ صلِّ ِبِهم كَصلَاِة أَضعِفِهم و الْيمِنوجهِني ِإلَى 
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و نع كابِتجاح لَنطَوفَلَا ت دعا بأَم ِتكِعير ةٌ ِمنبعِة شِعيِن الرلَاِة عالْو ابِتجيِق فَِإنَّ احالض و 
 قْطَعي مهِمن ابِتجاِلاح وِر وِقلَّةُ ِعلٍْم ِبالْأُممهنعتا احم ِعلْم  و الْكَِبري مهدِعن رغصفَي هونوا دبج

ظُمعي ابشي و الْقَِبيح نسحي و نسالْح حقْبي و ِغريالص قلَا الْح رشاِلي با الْومِإن اِطِل وِبالْب 
 ِبها ضروب تعرفلَى الْحق ِسمات  الناس ِبِه ِمن الْأُموِر و لَيست ععنهيعِرف ما توارى 

 ِإما امرؤ سخت نفْسك ِبالْبذِْل ِفي الْحق فَِفيم رجلَيِن الْكَِذِب و ِإنما أَنت أَحد ِمنالصدِق 
كابِتجاح ِديِه أَوسٍل كَِرٍمي تِفع ِطيِه أَوعت قاِجِب حو لًى ِمنتباِس مالن كَف عرا أَسِع فَمنِبالْم 

 مئُونةَ ِفيِه علَيك ِمن لَا ِمن بذِْلك مع أَنَّ أَكْثَر حاجاِت الناِس ِإلَيك ِمما أَِيسواعن مسأَلَِتك ِإذَا 
 تطَاولٌ وي خاصةً و ِبطَانةً ِفيِهم اسِتئْثَار  ثُم ِإنَّ ِللْواِلمعاملٍَةشكَاِة مظِْلمٍة أَو طَلَِب ِإنصاٍف ِفي 

 ةَ أُولَِئكادم ِسملٍَة فَاحامعاٍف ِفي مصِقلَّةُ ِإن ٍد ِبقَطِْعوِلأَح نقِْطعلَا ت اِل ووالْأَح اِب ِتلْكبأَس 
 ِمنِتكاِشيحكِمن نعطْملَا ي ةً وقَِطيع ِتكامح ِتقَاِد  وٍة ِفي اعقْداِس ِفي عالن ا ِمنِليهي نِبم رضت 

 دونك و عيبه لَهم يحِملُونَ مئُونته علَى غَيِرِهم فَيكُونَ مهنأُ ذَِلك مشترٍكِشرٍب أَو عمٍل 
  لَِزمه ِمن الْقَِريِب و الْبِعيِد و كُن ِفي ذَِلك صاِبراً من الْحقعلَيك ِفي الدنيا و الْآِخرِة و أَلِْزِم 
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 فَِإنَِّقبته ِبما يثْقُلُ علَيك ِمنه  حيثُ وقَع و ابتِغ عاخاصِتك واِقعاً ذَِلك ِمن قَرابِتك و محتِسباً
 لَهم ِبعذِْرك و اعِدلْ عنك ظُنونهم فَأَصِحرمغبةَ ذَِلك محمودةٌ و ِإنْ ظَنِت الرِعيةُ ِبك حيفاً 

 اِركحِعفَِإنَِّبِإصِرفْقاً ِبر و فِْسكِلن كةً ِمناضِري ِفي ذَِلك  و ِتكذَاراًيِإع ِمن كتاجلُغُ ِبِه حبت 
 الصلِْح دعةً ِفي صلْحاً دعاك ِإلَيِه عدوك و ِللَِّه ِفيِه ِرضا فَِإنَّ تدفَعنتقِْوِميِهم علَى الْحق و لَا 

الْحذَر كُلَّ الْحذَِر ِمن عدوك بعد صلِْحِه  و لَِكِن ِلِبلَاِدكِلجنوِدك و راحةً ِمن هموِمك و أَمناً 
 ِفي ذَِلك حسن الظَّن و ِإنْ عقَدت بينك و اتِهم الْعدو ربما قَارب ِليتغفَّلَ فَخذْ ِبالْحزِم و فَِإنَّ

 نيبكودعةً فَحِذم كِمن هتسأَلْب ةً أَوقْدع  كدهفَاِءطْ علْ ِبالْوعاج ِة وانِبالْأَم كتِذم عار و 
 علَيِه اجِتماعاً مع تفَرِق أَشدٌء الناس   ما أَعطَيت فَِإنه لَيس ِمن فَراِئِض اللَِّه شيدونَنفْسك جنةً 

 ِفيما بينهم دونَ الْمشِركُونَِظيِم الْوفَاِء ِبالْعهوِد و قَد لَِزم ذَِلك  ِمن تعآراِئِهمأَهواِئِهم و تشتِت 
 لُوا ِمنبوتا اسِلم ِلِمنيساِقِبالْموع ِدكهِبع نِخيسلَا ت و ِتكنَّ ِبِذمِدرغِر فَلَا تدالْغ و ِتلَنخلَا ت 

لَا ي هفَِإن كودلَى اللَِّه ِإلَّا عع ِرئتاِهلٌجج اهناً أَفْضأَم هتِذم و هدهع لَ اللَّهعج قَد و ِقيش نيب 
  الِْعباِد ِبرحمِتِه و حِرمياً يسكُنونَ ِإلَى
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 لَا مدالَسةَ و لَا ِخداع ِفيِه و لَا تعِقد عقْداً تجوز و و يستِفيضونَ ِإلَى ِجواِرِه فَلَا ِإدغَالَ منعِتِه
ونك ِضيق أَمٍر لَِزمك ِفيِه  و لَا يدعالتوِثقَِة و لَا تعولَن علَى لَحِن قَوٍل بعد التأِْكيِد و الِْعلَلَِفيِه 

 انِفراجه و فَضلَ ترجو طَلَِب انِفساِخِه ِبغيِر الْحق فَِإنَّ صبرك علَى ِضيِق أَمٍر ِإلَىعهد اللَِّه 
 افخٍر تغَد ِمن ريِتِه خاِقبعهتِبعاللَِّه ِفيِه ِطلْت ِمن ِحيطَ ِبكأَنْ ت قِْبلُ  وتسةٌ لَا تابلَا ِفيه و اكيند 

 لَا وٌء أَدعى ِلِنقْمٍة و لَا أَعظَم ِلتِبعٍة   فَِإنه لَيس شيِحلِّهاآِخرتك ِإياك و الدماَء و سفْكَها ِبغيِر 
مفِْك الدس ٍة ِمندِقطَاِع مان ٍة وماِل ِنعوى ِبزرِراِء أَحيكِْم ِبغِبالْح ِدئتبم هانحبس اللَّه ا وقِّهح 

 نياِدبِة فَلَا الِْعبامالِْقي مواِء يمالد افَكُوا ِمنسا تِفيم نيقَوت اٍم فَِإنَّ ذَِلكرٍم حفِْك دِبس كلْطَانس 
 ِعفُهضا يِممو ِزيلُهلْ يب هوِهني  اللَِّه و دِعن لَك ذْرلَا ع و قُلُهني ِد ِلأَنَّ ِفيِه لَاومِل الْعِدي ِفي قَتِعن 

 فَِإنَّ ِفي ِبالْعقُوبِة ِبخطٍَإ و أَفْرطَ علَيك سوطُك أَو سيفُك أَو يدك ابتِليتقَود الْبدِن و ِإِن 
ا مقَها فَوِة فَمكْزلَةً فَلَا الْوقْتنحطْماِء تِليِإلَى أَو يدؤأَنْ ت نع لْطَاِنكةُ سوخن وِل ِبكقْتالْم 

   يعِجبك ِمنها و حبِبماحقَّهم و ِإياك و الِْإعجاب ِبنفِْسك و الثِّقَةَ 
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 و ِفي نفِْسِه ِليمحق ما يكُونُ ِمن ِإحساِن الْمحِسِنني الشيطَاِن فَِإنَّ ذَِلك ِمن أَوثَِق فُرِص الِْإطْراِء
 ديزأَِو الت اِنكسِبِإح ِتكِعيلَى رع نالْم و اكاِإيكَِفيم  كِعدوم ِبعتفَت مهِعدأَنْ ت أَو ِلكِفع انَ ِمن

لِْفكِبخ بذْهي ديزالت انَ وسِطلُ الِْإحبي نوِر فَِإنَّ الْمِبن دِعن قْتالْم وِجبي لْفالْخ و قالْح 
 و ِإياك و الْعجلَةَ ِبالْأُموِر تفْعلُونَ اللَِّه أَنْ تقُولُوا ما ال  اللَّه تعالَى كَبر مقْتاً ِعندقَالَاللَِّه و الناِس 

 أَِو الْوهن عنها ِإذَا تنكَّرت ِفيها ِعند ِإمكَاِنها أَِو اللَّجاجةَ ِفيها ِإذَا التسقُّطَقَبلَ أَواِنها أَِو 
 ِفيِه الناس و أَوِقع كُلَّ أَمٍر موِقعه و ِإياك و اِلاسِتئْثَار ِبما عهموِضاستوضحت فَضع كُلَّ أَمٍر 

 حضو ا قَدى ِبِه ِممنعا تمع اِبيغالت ةٌ وووِنأُسيا قَِليٍل ِللْعمع و ِركيِلغ كوذٌ ِمنأْخم هفَِإن 
 كَِشفنتكنةُ اعأَغِْطي  ِلكظْلُوِم امِللْم كِمن فصتني وِر وةَلْأُمِميح و كدةَ حروس و ِفكأَن 

 اِنكِلس بغَر و ِدكةَ يطْوسِة وطْوأِْخِري الست ِة واِدرالْب ِبكَف كُلِّ ذَِلك ِمن ِرستى احتح 
ارِتياِلاخ ِلكمفَت كبغَض كُنسي ِمن ذَِلك كُمحت لَن و فِْسكاِد نعِبِذكِْر الْم كوممه كِْثرى تتح 

كبِإلَى ر  

http://www.islam4u.com


  )٤٤٥(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

وى ِلمضا مم ذَكَّرتأَنْ ت كلَيع اِجبالْو  نكمقَدت ٍة فَاِضلٍَة أَونس اِدلٍَة أَوٍة عكُومح ِمن 
 ِمما عِملْنا ِبِه ِفيها و شاهدت أَو فَِريضٍة ِفي ِكتاِب اللَِّه فَتقْتِدي ِبما )صلى اهللا عليه وآله ( أَثٍَر عن نِبينا 

 ِلنفِْسيت ِإلَيك ِفي عهِدي هذَا و استوثَقْت ِبِه ِمن الْحجِة  عِهدماتجتِهد ِلنفِْسك ِفي اتباِع 
 فِْسكِع نرست دِعلَّةٌ ِعن كُونَ لَكلَا تِلكَي كلَيِإلَىع ِتِه ومحِة رعِبس أَلُ اللَّها أَسأَن ا واهوه 

 ِرضاه ِمن الِْإقَامِة علَى الْعذِْر ِفيِه أَنْ يوفِّقَِني و ِإياك ِلما  علَى ِإعطَاِء كُلِّ رغْبٍةقُدرِتِهعِظيِم 
 النعمِة و ِم و تماالِْبلَاِد مع حسِن الثَّناِء ِفي الِْعباِد و جِميِل الْأَثَِر ِفي خلِْقِهالْواِضِح ِإلَيِه و ِإلَى 

أَنْ ي ِة وامِعيِف الْكَرضت ِتمِليخ لَامالس ونَ وِه راِجعا ِإلَيِة ِإنادهالش ِة وادعِبالس لَك لَى وع 
 ِبنيالطَّي لَّمس آِلِه و ِه ولَيلَّى اللَِّه عوِل اللَِّه صسرالطَّاِهِرين لَامالس ِليماً كَِثرياً وست لَّمس و .  

مع عمران بن (إلى طلحة و الزبير )  السالم عليه(  له كتاب من و  -٥٤
 اإلسكافي في كتاب المقامات في مناقب جعفرذكره أبو ) الحصين الخزاعي

  : أمير المؤمنين عليه السالم 
 حتى  أَرادوِني و لَم أُباِيعهمحتى فَقَد عِلمتما و ِإنْ كَتمتما أَني لَم أُِرِد الناس بعد أَما

 غَاِلٍب و لَا ِلعرٍض ِلسلْطَاٍن أَرادِني و بايعِني و ِإنَّ الْعامةَ لَم تباِيعِني ِممنبايعوِني و ِإنكُما 
  حاِضٍر فَِإنْ
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 فَقَد ِإلَى اللَِّه ِمن قَِريٍب و ِإنْ كُنتما بايعتماِني كَاِرهيِن توبا بايعتماِني طَاِئعيِن فَارِجعا و كُنتما
 ةَ وا الطَّاعاِركُمِبيلَ ِبِإظْها السكُملَيا ِلي عملْتعاجاِركُمرِإسِري مملَع ةَ وِصيعالْم  قا ِبأَحمتا كُن

اِجِرينهذَا الْما هكُمفْعِإنَّ د اِن ومالِْكت ِة وِقيِبالت را الْأَمكُملَيع عسلَا ِفيِه كَانَ أَوخدِل أَنْ تقَب ِمن 
 اِمنوِجكُمري خا أَنمتمعز قَد ا ِبِه واِركُمِإقْر دعب هِمن لْتقَتع  لَّفخت نا مكُمنيب ِني ويانَ فَبثْم

 أَيها الشيخاِن عن فَارِجعا أَهِل الْمِدينِة ثُم يلْزم كُلُّ امِرٍئ ِبقَدِر ما احتملَ ِمنعني و عنكُما 
 ظَما فَِإنَّ الْآنَ أَعأِْيكُمارِركُمِل أَنْأَمقَب ِمن ارالْع  و ارالن و ارالْع عمجتي لَامالس.   

  :إلى معاوية ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٥٥
 ِفيها أَهلَها ِليعلَم أَيهم أَحسن ابتلَى فَِإنَّ اللَّه سبحانه قَد جعلَ الدنيا ِلما بعدها و بعد أَما

 ِلنبتلَي ِبها و قَِد ابتلَاِني ِفيها خِلقْنا و لَا ِبالسعِي ِفيها أُِمرنا و ِإنما وِضعنا ِللدنياعملًا و لَسنا 
تِني  الْقُرآِن فَطَلَبِبتأِْويِل أَحدنا حجةً علَى الْآخِر فَعدوت علَى الدنيا فَجعلَاللَّه ِبك و ابتلَاك ِبي 

 اِني ولَا ِلس ِدي وِن يجت ا لَمِبمهتيصع و اِهلَكُمج كُماِلمع أَلَّب اِم ِبي ولُ الشأَه و تأَن 
كُمقَاِئمكُمقَاِعد   
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 و اصِرف ِإلَى الْآِخرِة وجهك فَِهي طَِريقُنا و ِقيادك اللَّه ِفي نفِْسك و ناِزِع الشيطَانَ اتِقفَ
 طَِريقُكلَ والْأَص سمٍة تاِجِل قَاِرعِبع هِمن اللَّه كِصيبأَنْ ي ذَراح و ي أُوِلي لَكفَِإن اِبرالد قْطَعت 

 حتى يحكُم اللَّه بيننا ِبباحِتك لَِئن جمعتِني و ِإياك جواِمع الْأَقْداِر لَا أَزالُ فَاِجرٍةاللَِّه أَِليةً غَير ِب
 الْحاِكِمني ريخ وه و.  

وصى بها شريح بن هانئ لما جعله ) عليه السالم (  له وصية من و  -٥٦
  :لشام على مقدمته إلى ا

 لَا تأْمنها علَى حاٍل و ِفي كُلِّ صباٍح و مساٍء و خف علَى نفِْسك الدنيا الْغرور اللَّه اتِق
 كفْسن عدرت ِإنْ لَم كأَن لَماع وناُء ِإلَى عوالْأَه ِبك تموٍه سكْرافَةَ مخم ِحبا تكَِثٍري ِمم 

  . الْحِفيظَِة واِقماً قَاِمعاً ِعند ِمن الضرِر فَكُن ِلنفِْسك ماِنعاً راِدعاً و ِلنزوِتك ٍريكَِث

إلى أهل الكوفة عند مسيره من ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٥٧
  :المدينة إلى البصرة 

  ماً و ِإما فَِإني خرجت ِمن حيي هذَا ِإما ظَاِلبعد أَما
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فَِإنْ كُنت  ِإلَي و ِإني أُذَكِّر اللَّه من بلَغه ِكتاِبي هذَا لَما نفَر علَيِه و ِإما باِغياً و ِإما مبِغياً مظْلُوماً
   .استعتبِنيمحِسناً أَعانِني و ِإنْ كُنت مِسيئاً 

كتبه إلى أهل األمصار يقص فيه ما ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٥٨
  :جرى بينه و بين أهل صفين 

كَانَ و اِم وِل الشأَه ِمن مالْقَو ا ونقَيا الْتا أَنِرنُء أَمدالظَّ باِهر اِحدا ونِبين و اِحدا ونبأَنَّ ر 
 ِبرسوِلِه و لَا التصِديِق واِحدةٌ و لَا نستِزيدهم ِفي الِْإمياِن ِباللَِّه و الِْإسلَاِمو دعوتنا ِفي 

 نداِو ما لَا تعالَوامانَ و نحن ِمنه براٌء فَقُلْنا  ِفيِه ِمن دِم عثْاختلَفْنايستِزيدوننا الْأَمر واِحد ِإلَّا ما 
 ِة واِئرِبِإطْفَاِء الن موالْي كردِكِنييسى تقْوفَن ِمعجتسي و رالْأَم دتشى يتِة حاملَى الْعِع عضو 

 حتى جنحِت الْحرب و ركَدت و وقَدت فَأَبوامكَابرِة الْحق مواِضعه فَقَالُوا بلْ نداِويِه ِبالْ
 ا وهانِنريتِمشح ا وا ِفينهاِلبخم تعضو و ماهِإي ا ونتسرا ضفَلَم ِإلَى ِفيِهم ذَِلك دوا ِعنابأَج 

 علَيِهم استبانتى ما دعوا و سارعناهم ِإلَى ما طَلَبوا حتى  ِإلَفَأَجبناهمالَِّذي دعوناهم ِإلَيِه 
 نةُ فَمِذرعالْم مهِمن تقَطَعان ةُ وجالْحملَكَِة تالْه ِمن اللَّه قَذَهالَِّذي أَن وفَه مهِمن لَى ذَِلكع و 

وى فَهادمت و لَج نم  
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اِكسالر لَى قَلِْبِه وع انَ اللَّهالَِّذي ر تارأِْسِه صلَى رِء عوةُ الساِئرد .  

إلى األسود بن قطبة صاحب جند ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٥٩
  :وان حل

 فَلْيكُن أَمر الناِس ِعندك الْعدِل فَِإنَّ الْواِلي ِإذَا اختلَف هواه منعه ذَِلك كَِثرياً ِمن بعد أَما
 هاًء فَِإنوس قِفي الْحسلَي ثَالَهأَم ِكرنا تم ِنبتِل فَاجدالْع ِمن ضِر ِعووِفي الْج واب  كفْسِذلْ نت

 و هاباِجياً ثَور كلَيع اللَّه ضرا افْتفاًِفيموختم ٍة لَمِليب ارا دينأَنَّ الد لَماع و هغْ ِعقَابفْرا يهاِحبص 
 و أَبداًٌء  ه لَن يغِنيك عِن الْحق شي يوم الِْقيامِة و أَنحسرةًِفيها قَطُّ ساعةً ِإلَّا كَانت فَرغَته علَيِه 

 ِبجهِدك فَِإنَّ الَِّذي يِصلُ ِإلَيك ِمن الرِعيِةِمن الْحق علَيك ِحفْظُ نفِْسك و اِلاحِتساب علَى 
  . الَِّذي يِصلُ ِبك و السلَام ِمنذَِلك أَفْضلُ 

  :إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم ) ه السالم علي(  له كتاب من و  -٦٠
ِد ِمنبع شيِبِه الْج رم نِإلَى م ِمِننيؤأَِمِري الْم ِلياللَِّه ع اِل الِْبلَاِدِمنمع اِج وراِة الْخبج   
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 علَيِهم ِبكُم ِإنْ شاَء اللَّه و قَد أَوصيتهم ِبما يِجب ِللَِّه مارةٌ بعد فَِإني قَد سيرت جنوداً ِهي أَما
 كُمأُ ِإلَيرا أَبأَن ذَا وِف الشرص الْأَذَى و كَف ِمنوِمن ِتكُمِة  ِإلَى ِذمعوج ِش ِإلَّا ِمنيِة الْجرعم 

 طَرضلَاالْم مهلَ ِمناونت نكِّلُوا مِعِه فَنباً ِإلَى ِشبذْها مهنع ِجدئاً ييكُفُّوا ش و ظُلِْمِهم نظُلْماً ع 
 نع اِئكُمفَهس ِديأَيِتِهمارضمتا اسِفيم مِض لَهرعالت ا  وأَن و مهِمن اهنيثْننيِش بيِر الْجأَظْه 

 اكُمرا عم و كُمظَاِلمم وا ِإلَيفَعافَارِإلَّا ِمم هفْعِطيقُونَ دا لَا تم و ِرِهمأَم ِمن كُمِلبغِبي ِباللَِّه ي و 
اَء اللَّهِة اللَِّه ِإنْ شونعِبم هرا أُغَيفَأَن.   

إلى كميل بن زياد النخعي و هو ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٦١
 دفع من يجتاز به من جيش العدو طالبا تركهعامله على هيت ، ينكر عليه 

  :الغارة 
ر و ِإنَّ  حاِضر و رأْي متبلَعجز فَِإنَّ تضِييع الْمرِء ما ولِّي و تكَلُّفَه ما كُِفي بعد أَما

 من يمنعها و لَا ِبها ِقرِقيِسيا و تعِطيلَك مساِلحك الَِّتي ولَّيناك لَيس أَهِلتعاِطيك الْغارةَ علَى 
 فَقَد اععش أْيا لَرهنع شيالْج دريتِصرع اِئكدأَع ةَ ِمنارالْغ ادأَر نراً ِلمِجس  اِئكِليلَى أَورغَي 
  شِديِد الْمنِكِب و لَا مِهيِب الْجاِنِب
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كَةً ووش ودلَا كَاِسٍر ِلع ةً ورثُغ ادلَا س ِل وأَه نٍن عغأَِمِريِه  لَا م نٍز عجلَا م ِرِه وِمص.  

إلى أهل مصر مع مالك األشتر لما ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٦٢
  :واله إمارتها 

 ِللْعالَِمني و مهيِمناً علَى نِذيراً )صلى اهللا عليه وآله (  فَِإنَّ اللَّه سبحانه بعثَ محمداً بعد أَما
سرى الْمضا مفَلَم ا )عليه السالم ( ِلنياللَِّه مِدِه فَوعب ِمن رونَ الْأَمِلمسالْم عازنوِعي كَانَ تلْقَى ِفي ري 

 ِعجزت براِلي أَنَّ الْعِبب طُرخلَا ي ذَاوِدِه هعب ِمن رصلى اهللا عليه وآله (  الْأَم( ِتِه ويِل بأَه نالَ ع مهأَن 
 علَى فُلَاٍن يباِيعونه فَأَمسكْت يِدي حتى رأَيت الناِسمنحوه عني ِمن بعِدِه فَما راعِني ِإلَّا انِثيالُ 

 فَخِشيت ِإنْ )ه وآله صلى اهللا علي(  محمٍد ديِن الناِس قَد رجعت عِن الِْإسلَاِم يدعونَ ِإلَى محِق راِجعةَ
 علَي أَعظَم ِمن فَوِت ِبِه و أَهلَه أَنْ أَرى ِفيِه ثَلْماً أَو هدماً تكُونُ الْمِصيبةُ الِْإسلَاملَم أَنصِر 

 اعتم ا ِهيمالَِّتي ِإن ِتكُماٍمِولَايوأَيزا يا كَانَ كَما مهولُ ِمنزقَلَاِئلَ ي  أَو ابرالُ السكَم عقَشتي 
 احى زتاِث حدالْأَح ِفي ِتلْك تضهفَن ابحاِطلُالسالْبهنهنت و ينأَنَّ الداطْم و قهز و   
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و هي   :ِمنِإن ا وا مِض كُلِّهالْأَر ِطلَاع مه اِحداً وو مهلَِقيت اللَِّه لَو تالَيلَا ب و 
 ِفيِه و مالَِّذي ه لَاِلِهمض ي ِمنِإن و تشحوتىاسدالْه فِْسي ون ٍة ِمنِصريلَى بِه لَعلَيا عالَِّذي أَن 

 ِقٍني ِمنييراِبِه بِن ثَوسح و اقتشي ِإلَى ِلقَاِء اللَِّه لَمِإن و ِظرتنلَم ِليى أَنْ يِني آسلَِكن اٍج ور 
  و الصاِلِحني حرباً وخولًا و فُجارها فَيتِخذُوا مالَ اللَِّه دولًا و ِعباده سفَهاؤهاأَمر هِذِه الْأُمِة 

 مهباً فَِإنَّ ِمنِحز الَِّذيالْفَاِسِقني لَاِم واً ِفي الِْإسدح ِلدج و امرالْح ِفيكُم ِربش ِإنَّ قَد نم مهِمن 
أِْنيبكُم و  فَلَو لَا ذَِلك ما أَكْثَرت تأِْليبكُم و تالرضاِئخلَم يسِلم حتى رِضخت لَه علَى الِْإسلَاِم 

كُمعمأَ ج متينو و متيِإذْ أَب كُمكْترلَت و كُمِريضحت ِإلَى لَا و و تقَصتقَِد ان اِفكُمنَ ِإلَى أَطْرورت 
ِحمكُم اللَّه ِإلَى  رانِفروا و ِإلَى مماِلِككُم تزوى و ِإلَى ِبلَاِدكُم تغزى افْتِتحتأَمصاِركُم قَِد 

 نِصيبكُم الْأَرِض فَتِقروا ِبالْخسِف و تبوُءوا ِبالذُّلِّ و يكُونَ ِإلَىِقتاِل عدوكُم و لَا تثَّاقَلُوا 
 لَم امن نم و ِب الْأَِرقرا الْحِإنَّ أَخ و سالْأَخمني لَامالس و هنع .  
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إلى أبي موسى األشعري و هو ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٦٣
 تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم عنهعامله على الكوفة، و قد بلغه 

  :لحرب أصحاب الجمل 
ِد ِمنبٍس  اللَّعِن قَيِد اللَِّه ببِإلَى ع ِمِننيؤأَِمِري الْم ِلياِه عأَم ولٌ هقَو كنِني علَغب فَقَد دعب 

 جحِرك و ِمن رسوِلي علَيك فَارفَع ذَيلَك و اشدد ِمئْزرك و اخرج قَِدملَك و علَيك فَِإذَا 
كعم نم بدِإنْ ان فُذْ وفَان قَّقْتفَِإنْ ح لْتفَشلَا ت و تثُ أَنيح ِمن نيتؤاللَِّه لَت ماي و دعفَاب 

كرتت و اِمِدكِبج كذَاِئب و اِثِركِبخ كدبلَطَ زخى يتى حتح ِمن ذَرحت و ِتكدِقع نلُ عجعت 
 يركَب الْكُبرى و ما ِهي ِبالْهوينى الَِّتي ترجو و لَِكنها الداِهيةُ خلِْفكك ِمن أَماِمك كَحذَِر

 عقْلَك و امِلك أَمرك و خذْ نِصيبك و حظَّك فَاعِقلْجملُها و يذَلَّلُّ صعبها و يسهلُ جبلُها 
 و أَنت ناِئم حتى لَا يقَالَ أَين لَتكْفَين ِإلَى غَيِر رحٍب و لَا ِفي نجاٍة فَِبالْحِري  فَتنحكَِرهتفَِإنْ 

   .السلَام لَحق مع مِحق و ما أُباِلي ما صنع الْملِْحدونَ و ِإنهفُلَانٌ و اللَِّه 
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  : إلى معاوية جواباً ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٦٤
 الْجماعِة فَفَرق بيننا و بينكُم و فَِإنا كُنا نحن و أَنتم علَى ما ذَكَرت ِمن الْأُلْفَِة بعد أَما

 ا ونا آمِس أَنأَممتكَفَر لَما أَسم و متفُِتن ا ونقَمتا اسأَن موالْي و كُمِلمسأَنْ م دعب هاً وِإلَّا كَر 
 لَاِم كُلُّهالِْإس فوِلكَانَ أَنسصلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه ِلر( لْتي قَتأَن تذَكَر باً وةَطَلْ ِحزح و ريبالز و 

 نيب لْتزن ةَ واِئشِبع تدرِنشيرالِْمص ذْرلَا الْع و كلَيفَلَا ع هنع تِغب رأَم ذَِلك ِفيِه و و كِإلَي 
وم أُِسر أَخوك فَِإنْ كَانَ  قَِد انقَطَعِت الِْهجرةُ يوذَكَرت أَنك زاِئِري ِفي الْمهاِجِرين و الْأَنصاِر 

 ِإلَيك ِللنقْمِة ِمنك و ِإنْ بعثَِني فَِإني ِإنْ أَزرك فَذَِلك جِدير أَنْ يكُونَ اللَّه ِإنما فَاسترِفهِفيِه عجلٌ 
  : أَسٍد بِنيتزرِني فَكَما قَالَ أَخو 

قِْبِلنيتسِف ميالص احِري مهِربضوِد * تلْمج اٍر وأَغْو نياِصٍب بِبح  
ِدي وِفيِعن أَِخيك و اِلكخ و كدِبج هتضضالَِّذي أَع فيالس   
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 الْقَلِْب الْمقَاِرب الْعقِْل و الْأَولَى أَنْ يقَالَ الْأَغْلَفنك و اللَِّه ما عِلمت  واِحٍد و ِإمقَاٍم
 لَككِإن كِلأَن لَا لَك كلَيوٍء عس طْلَعم كلَّماً أَطْلَعس ِقيتر تدشن رغَي تيعر و الَِّتكض رغَي 

 تطَلَب و ِتكاِئمراً سأَمتلَس ِمن لَكقَو دعا أَبِدِنِه فَمعلَا ِفي م ِلِه وأَه ِمن ِلكا ِفعم قَِريب و 
 مهلَتماٍل حوأَخ اٍم ومأَع ِمن تهبةُأَشقَاوٍد الشمحوِد ِبمحلَى الْجاِطِل عي الْبنمت صلى اهللا عليه (  و

 لَم يمنعوا حِرمياً ِبوقِْع سيوٍف ما خلَا وصاِرعهم حيثُ عِلمت لَم يدفَعوا عِظيماً  فَصِرعوا م)وآله 
 لَم غَى وا الْوهاِمناِشهملْ تخانَ فَادثْملَِة عِفي قَت تأَكْثَر قَد ى ونيوا الْهِفيم ثُم اسلَ ِفيِه النخد 

 خدعةُ فَِإنها علَى ِكتاِب اللَِّه تعالَى و أَما ِتلْك الَِّتي تِريد ِإياهمقَوم ِإلَي أَحِملْك و حاِكِم الْ
 اِل وِل الِْفصِن ِفي أَوِن اللَّبع ِبيالصلَامِلِه السِلأَه .  

  :إليه أيضا ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٦٥
 فَقَد سلَكْت مداِرج الْأُموِر فَقَد آنَ لَك أَنْ تنتِفع ِباللَّمِح الْباِصِر ِمن ِعياِن دبع أَما

  أَسلَاِفك ِبادعاِئك الْأَباِطيلَ
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اقْو  الْأَكَاِذيِب و ِن ويالْم ورغُر اِمكِتحاِلكِتحِزنَ ِبانتا قَِد اخِلم اِزكِتزاب و كنلَا عع ا قَدم 
كوند ِمن لَك مأَلْز وا هوداً ِلمحج و قالْح اراً ِمنِفر ِمكلَح و كعمس اهعو ا قَدِمم ِمكد و 
 فَاحذَِر الشبهةَ و اللَّبس بعد الْحق ِإلَّا الضلَالُ الْمِبني و بعد الْبياِن ِإلَّا ذَاِه صدرك فَما مِلئَ ِب

قَد أَتاِني  و ظُلْمتها طَالَما أَغْدفَت جلَاِبيبها و أَغْشِت الْأَبصار الِْفتنةَاشِتمالَها علَى لُبسِتها فَِإنَّ 
 لَا قُواها عِن السلِْم و أَساِطري لَم يحكْها ِمنك ِعلْم و ضعفَتِكتاب ِمنك ذُو أَفَاِنني ِمن الْقَوِل 

 بِعيدِة  و ترقَّيت ِإلَى مرقَبٍةالدمياِسِحلْم أَصبحت ِمنها كَالْخاِئِض ِفي الدهاِس و الْخاِبِط ِفي 
 ِللَِّه أَنْ تِلي ِللْمسِلِمني حاش تقْصر دونها الْأَنوق و يحاذَى ِبها الْعيوق و الْأَعلَاِمالْمراِم ناِزحِة 

 داً أَوِور راً أَودِدي صعبِريالْآنَ أُج داً فَِمنهع قْداً أَوع مهٍد ِمنلَى أَحع فَ لَككاردت و كفْسن 
 دهنى يتح طْتِإنْ فَر كا فَِإنلَه ظُرانكراً ِإلَيأَم تِنعم و ورالْأُم كلَيع تِتجاللَِّه أُر ادِعب وه 

 لَامالس ولٌ وقْبم موالْي كِمن.  
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إلى عبد الله بن العباس و قد تقدم ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٦٦
  :ذكره بخالف هذه الرواية 

 الَِّذي لَم ِء  و يحزنُ علَى الشيِليفُوتهِء الَِّذي لَم يكُن   فَِإنَّ الْمرَء لَيفْرح ِبالشيبعد أَما
 غَيٍظ و لَِكن ِشفَاُء أَفْضلَ ما ِنلْت ِفي نفِْسك ِمن دنياك بلُوغُ لَذٍَّة أَو يكُنيكُن ِليِصيبه فَلَا 

 كُنلْي و قاُء حيِإح اِطٍل أَوِإطْفَاُء بكوررسمه و لَّفْتا خلَى مع فُكأَس و تما قَدا  ِبمِفيم ك
دعِت بوالْم .  

 لىإلى قثم بن العباس و هو عامله ع) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٦٧
  :مكة 

 الْعصريِن فَأَفِْت الْمستفِْتي و لَهم فَأَِقم ِللناِس الْحج و ذَكِّرهم ِبأَياِم اللَِّه و اجِلس بعد أَما
 ِإلَّا وجهك حاِجب و لَا يكُن لَك ِإلَى الناِس سِفري ِإلَّا ِلسانك و لَا الْعاِلم و ذَاِكِر علِِّم الْجاِهلَ

 ِإنْ ِذيدت عن أَبواِبك ِفي أَوِل ِورِدها لَم تحمد فَِإنهاو لَا تحجبن ذَا حاجٍة عن ِلقَاِئك ِبها 
   اللَِّه فَاصِرفْه ِإلَى من ِقبلَكماِل علَى قَضاِئها و انظُر ِإلَى ما اجتمع ِعندك ِمن  بعدِفيما
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ِصيباًِمنِة ماعجالْم اِل وِبِه  ذَِوي الِْعي اِضعوم ِملْهفَاح ذَِلك نلَ عا فَضم لَّاِت والْخ الْفَاقَِة و 
 ِمن ساِكٍن أَجراً فَِإنَّ اللَّه سبحانه يقُولُ سواًء يأْخذُوا ِلنقِْسمه ِفيمن ِقبلَنا و مر أَهلَ مكَّةَ أَلَّا ِإلَينا

الْباِد فَالْعاِكف اِدي الَِّذي  ِفيِه والْب ِبِه و ِقيمالْم اِكفالْعجحي و ا اللَّهفَّقَنِلِه وِر أَهغَي ِه ِمنِإلَي 
 اكُمِهِإيابحِلم لَامالس و .  

إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٦٨
  :أيام خالفته 

 فَأَعِرض عما يعِجبك ِفيها ِلِقلَِّة سمهالُ الدنيا مثَلُ الْحيِة لَين مسها قَاِتلٌ  فَِإنما مثَبعد أَما
 و كُن آنس حالَاِتها ضع عنك همومها ِلما أَيقَنت ِبِه ِمن ِفراِقها و تصرِف وما يصحبك ِمنها 

 ِإلَى صاِحبها كُلَّما اطْمأَنَّ ِفيها ِإلَى سروٍر أَشخصته عنه فَِإنَّ أَحذَر ما تكُونُ ِمنها ما تكُونُ ِبها
 اٍش وِإلَى ِإحي هنع هالَتاٍس أَزِإلَى ِإين ذُوٍر أَوحملَامالس.   
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  :إلى الحارث الهمذاني ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٦٩
و كسمت مرح و لَالَهأَِحلَّ ح و هِصحنتاس آِن وِل الْقُربِبح هامرح لَفا سِبم قدص و 

ى ِمنضا مِبم ِبرتاع و قالْح ا ِمنينا الدهآِخر ضاً وعب ِبهشا يهضعا فَِإنَّ بهِمن ِقيا بِلم لَاِحق 
 تذْكُره ِإلَّا علَى حق و أَكِْثر ِذكْر الْموِت و ما أَنِْبأَوِلها و كُلُّها حاِئلٌ مفَاِرق و عظِِّم اسم اللَِّه 

 دعِتبوالْمتلَا ت كُلَّ  و ذَراح ِثيٍق وٍط ورِإلَّا ِبش توالْم نٍلممع هكْري فِْسِه وِلن هاِحبص اهضري 
 و ِلِمنيسِة الْمامِلعذَرِفي اح هى ِمنحتسي و رلُ ِبِه ِفي السمعٍل يمِة كُلَّ علَاِنيكُلَّ الْع ذَراح و 

 لَا اعتذَر ِمنه و لَا تجعلْ ِعرضك غَرضاً ِلِنباِل الْقَوِل و أَولَ عنه صاِحبه أَنكَره عمٍل ِإذَا سِئ
 كَِذباً و ِبِه فَكَفَى ِبذَِلك تِمعا سِبكُلِّ م اسِث الندحِبِه لَات ثُوكدا حاِس كُلَّ ملَى النع درت 

لًا فَكَفَى ِبذَِلكهج و دِعن لُماح ِة ورقْدالْم دِعن زاوجت ظَ ويِب اكِْظِم الْغضالْغ عم فَحاص و 
 ِلحصتاس ةُ واِقبالْع لَك كُنلَِة توكُلَّالد ةً ِمنمِنع نعيضلَا ت و كلَيع ا اللَّههمعٍة أَنمِم ِنعاللَِّه ِنع 

ِبِه ِعن اللَّه معا أَنم أَثَر كلَيع رلْي و كدكلَيع ةً ِمنقِْدمت ملُهأَفْض ِمِننيؤلَ الْمأَنَّ أَفْض لَماع و 
   و أَهِلِهنفِْسِه
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و قبٍر ييخ ِمن مقَدا تم كاِلِه فَِإنم لَك ذَراح و هريخ ِركيِلغ كُني هرخؤا تم و هرةَ ذُخابحص 
 اِحبفَِإنَّ الص لُهمع كَرني و هأْيِفيلُ ري نمربتعالِْعظَام ارصكُِن الْأَماس اِحِبِه وِبص  اعا ِجمهفَِإن م

ِلِمنيسِقلَّةَ الْم فَاِء والْج فْلَِة واِزلَ الْغنم ذَراح اِن ووا الْأَعلَى مع كأْير راقْص ِة اللَِّه ولَى طَاعع 
 و ِنيكعياكِإي طَاِن ويالش اِضرحا مهاِق فَِإنوالْأَس قَاِعدم و اِريضعِإلَى  م ظُرنأَنْ ت أَكِْثر ِن والِْفت

 تشهد الصلَاةَ ِإلَّا حتى ذَِلك ِمن أَبواِب الشكِْر و لَا تساِفر ِفي يوِم جمعٍة فَِإنَّمن فُضلْت علَيِه 
 علَى فَاِضلَةٌي جِميِع أُموِرك فَِإنَّ طَاعةَ اللَِّه  ِبِه و أَِطِع اللَّه ِفتعذَرفَاِصلًا ِفي سِبيِل اللَِّه أَو ِفي أَمٍر 

 فُقار ِة وادِفي الِْعب كفْسن اِدعخ ا واها ِسواما ِبها ِإلَّا ماطَهشن ا وهفْوذْ عخ ا وهرقْهلَا ت و 
 ِعند محلِّها و ِإياك أَنْ ينِزلَ تعاهِدها قَضاِئها و  علَيك ِمن الْفَِريضِة فَِإنه لَا بد ِمنمكْتوباًكَانَ 

 و توالْم ِبكتةَ أَنباحصم و اكِإي ا وينِفي طَلَِب الد كبر ِمن اِق آِبقالْفُس رِبالش رفَِإنَّ الش 
 ِببأَح و قِِّر اللَّهو و قلْحاَءمأَِحبوِد هنج ِمن ِظيمع دنج هفَِإن بضذَِر الْغاح و ِليسِإب لَامالس و 

.  
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إلى سهل بن حنيف األنصاري و هو ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٧٠
  : من أهلها لحقوا بمعاوية قوممله على المدينة في معنى عا

 فَلَا تأْسف علَى ما يفُوتك معاِويةَ فَقَد بلَغِني أَنَّ ِرجالًا ِممن ِقبلَك يتسلَّلُونَ ِإلَى بعد أَما
 بذْهي و ِدِهمدع ِمنكناًعغَي مفَكَفَى لَه ِدِهمدم اِفياً  ِمنش مهِمن لَك و مهارِفر ى ودالْه ِمن 

 ى ومِإلَى الْع مهاعِإيض و قِلالْحهونَ الْجِطعهم ا وهلَيقِْبلُونَ عا مينلُ دأَه ما هما فَِإنهِإلَي قَد و 
 و هوعو و وهِمعس و هأَور لَ ودفُوا الْعرعواعوا ِإلَى ِلمبرةٌ فَهوأُس قا ِفي الْحندِعن اسأَنَّ الن 

 جوٍر و لَم يلْحقُوا ِبعدٍل و ِإنا لَنطْمع ِفي ِمن فَبعداً لَهم و سحقاً ِإنهم و اللَِّه لَم ينِفروا الْأَثَرِة
  . شاَء اللَّه و السلَام ِإنْا صعبه و يسهلَ لَنا حزنه  أَنْ يذَلِّلَ اللَّه لَنالْأَمِرهذَا 

إلى المنذر بن الجارود العبدي ، و ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٧١
   :أعمالهخان في بعض ما واله من 

   فَِإنَّ صلَاح أَِبيك غَرِني ِمنك و ظَننت أَنك تتِبعبعد أَما
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هيدا هِفيم تفَِإذَا أَن ِبيلَهس لُكست و قِّيِقي ربلَا ت اداً وِقيان اكوِله عدلَا ت كنع ِإلَي ِتكِلآِخر 
 رمعاداً تتِصلُ عت و ِتكاِب آِخررِبخ اكيندكتِشريع كنِني علَغا بكَانَ م لَِئن و ِة ِديِنكِبقَِطيع 

 ِبأَهٍل أَنْ يسد ِبِه ثَغر أَو فَلَيس أَهِلك و ِشسع نعِلك خير ِمنك و من كَانَ ِبِصفَِتك لَجملُحقّاً 
 ِإلَي ِحني يِصلُ ِإلَيك فَأَقِْبلْ لَه قَدر أَو يشرك ِفي أَمانٍة أَو يؤمن علَى ِجبايٍة يعلَىمر أَو ينفَذَ ِبِه أَ

 اَء اللَّهذَا ِإنْ شاِبي هِكت.  
ظار يف عطفيه إنه لن : )عليه السالم (  فيه أمري املؤمنني قالو املنذر بن اجلارود هذا هو الذي :  الرضي قال 

  . شراكيه يفخمتال يف برديه تفال 
  :إلى عبد الله بن العباس ) عليه السالم (  له كتاب من و  - ٧٢
 ِبأَنَّ الدهر يوماِن اعلَم فَِإنك لَست ِبساِبٍق أَجلَك و لَا مرزوٍق ما لَيس لَك و بعد أَما

كلَيع موي و لَك موأَنَّ ي ا وينا الدم و ِفكعلَى ضع اكأَت ا لَكها كَانَ ِمنٍل فَمود اركَانَ د 
 ِتكِبقُو هفَعدت لَم كلَيا عهِمن.  
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  :إلى معاوية ) عليه السالم (  له ابكت من و  - ٧٣
 لَموهن رأِْيي و مخطِّئٌ ِكتاِبك فَِإني علَى التردِد ِفي جواِبك و اِلاسِتماِع ِإلَى بعد أَما

 أَحلَامه و تكِْذبهاِئِم  الْأُمور و تراِجعِني السطُور كَالْمستثِْقِل النتحاِولُِنيِفراسِتي و ِإنك ِإذْ 
 و أُقِْسم شِبيه أَ لَه ما يأِْتي أَم علَيِه و لَست ِبِه غَير أَنه ِبك يدِريالْمتحيِر الْقَاِئِم يبهظُه مقَامه لَا 
 اعلَم أَنَّ وي قَواِرع تقْرع الْعظْم و تهِلس اللَّحم  ِإلَيك ِمنلَوصلَتِباللَِّه ِإنه لَو لَا بعض اِلاسِتبقَاِء 

 نسأَح اِجعرأَنْ ت نع طَكثَب طَانَ قَديالشوِركِلِه أُمِلأَه لَامالس و ِتكِصيحقَاِل نأْذَنَ ِلمت و .  

 نقل من كتبه بين ربيعة و اليمن و) عليه السالم (  له حلف من و  -٧٤
  :خط هشام بن الكلبي 

 و باِديها أَنهم علَى حاِضرها اجتمع علَيِه أَهلُ الْيمِن حاِضرها و باِديها و رِبيعةُ ما هذَا
 ِه وونَ ِإلَيعداِب اللَِّه يونَِكترأْمِبِه لَي رأَم ِه وا ِإلَيعد نونَ مِجيبي ونَا  ِبِه ورتشلَا ي ناً وِبِه ثَم 

  يرضونَ
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 دعوتهم واِحدةٌ  ذَِلك و تركَه أَنصار بعضهم ِلبعٍضخالَف بدلًا و أَنهم يد واِحدةٌ علَى من ِبِه
 قَوٍم قَوماً و لَا ِلمسبِة قَوٍم ِلاسِتذْلَاِل ينقُضونَ عهدهم ِلمعتبِة عاِتٍب و لَا ِلغضِب غَاِضٍب و لَا لَا

 لَى ذَِلكماً عقَومهاِهدش و مهِليمح و مهاِلمع و مهِفيهس و مهغَاِئب و جماِهلُه ِهملَيِإنَّ ع ثُم 
  . اللَِّه كَانَ مسئُولًا و كَتب عِلي بن أَِبي طَاِلٍب عهدِبذَِلك عهد اللَِّه و ِميثَاقَه ِإنَّ 

إلى معاوية في أول ما بويع له ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٧٥
  " :الجمل"ذكره الواقدي في كتاب 

ِد ِمنبِن أَِبي  اعةَ باِويعِإلَى م ِمِننيؤأَِمِري الْم ِليانَللَِّه عفْيذَاِري سِإع تِلمع فَقَد دعا بأَم 
 و الْكَلَام كَِثري و طَِويلٌ حتى كَانَ ما لَا بد ِمنه و لَا دفْع لَه و الْحِديثُ عنكُمِفيكُم و ِإعراِضي 

  . و السلَام أَصحاِبك فَباِيع من ِقبلَك و أَقِْبلْ ِإلَي ِفي وفٍْد ِمن أَقْبلَدبر ما أَدبر و أَقْبلَ ما قَد أَ
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لعبد الله بن العباس عند استخالفه ) ليه السالم ع(  له وصية من و  - ٧٦
  :إياه على البصرة 

 طَيرةٌ ِمن الشيطَاِن و فَِإنه ِبوجِهك و مجِلِسك و حكِْمك و ِإياك و الْغضب الناس سِع
 ِمن كبا قَرأَنَّ م لَماللَِّهاعا بم اِر والن ِمن كاِعدبي  كبقَراللَِّه ي ِمن كداعاِر ِمنالن .  

لعبد الله بن العباس لما بعثه ) عليه السالم (  له وصية من و  -٧٧
  :لالحتجاج على الخوارج 

و لَِكن ... يقُولُونَ ِبالْقُرآِن فَِإنَّ الْقُرآنَ حمالٌ ذُو وجوٍه تقُولُ و تخاِصمهم لَا
  . مِحيصاً عنهالسنِة فَِإنهم لَن يِجدوا حاِججهم ِبا

إلى أبي موسى األشعري جوابا في ) عليه السالم (  له كتاب من و  -٧٨
  " : المغازي" األموي في كتاب يحيىأمر الحكمين، ذكره سعيد بن 

 الدنيا و نطَقُوا ِبالْهوى و معمالُوا  قَد تغير كَِثري ِمنهم عن كَِثٍري ِمن حظِِّهم فَالناس فَِإنَّ
   معِجباًمنِزلًاِإني نزلْت ِمن هذَا الْأَمِر 
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عمتفُاجأَن مهتبجأَع امِبِه أَقْو  و مهاسأَن سلَي لَقاً وكُونَ عأَنْ ي افحاً أَخقَر مهاِوي ِمنأُد 
 ِمني أَبتِغي ِبذَِلك حسن أُلْفَِتها و )صلى اهللا عليه وآله (  أَحرص علَى جماعِة أُمِة محمٍد فَاعلَمرجلٌ 

 آِب والْم مكَر اِب وأَِفيالثَّوا  ِباساِلِح مص نع تريغِإنْ ت فِْسي ولَى نع تأَيِنيلَِّذي وقْتفَار 
 ِمن ا أُوِتيم فْعن ِرمح نم ِقيِه فَِإنَّ الشلَيقِْلعاِطٍل الْعقُولَ قَاِئلٌ ِببأَنْ ي دبي لَأَعِإن ِة وِربجالت و 

وأَص راً قَدأَم أَنْ أُفِْسد  ِرفعا لَا تم عفَد اللَّه هوِء فَِإنَّلَحِبأَقَاِويِل الس كونَ ِإلَياِس طَاِئرالن ارِشر 
 ولَامالس.   

  :لما استخلف إلى أمراء األجناد ) عليه السالم (  كتبه كتاب من و  - ٧٩
 فَاشتروه و أَخذُوهم الْحقمنعوا الناس  فَِإنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم أَنهم بعد أَما

هوداِطِل فَاقْتِبالْب  
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  ) السالم عليه(  أمري املؤمنني  حكم
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 من حكم أمري املؤمنني عليه السالم و يدخل يف ذلك املختار من أجوبه املختار باب
  . الكالم القصري اخلارج يف سائر أغراضه ومسائله 
  . و لَا ضرع فَيحلَب فَيركَبلَا ظَهر كُن ِفي الِْفتنِة كَابِن اللَّبوِن  : )عليه السالم (  قَالَ - ١
٢ - عليه السالم (  قَالَ و( :  و عالطَّم رعشتِن اسفِْسِه مى ِبنرأَزِضير نع فكَش نِبالذُّلِّ م 

 نم هفْسِه نلَيع تانه ِه ورضرأَم هانا ِلسهلَيع .  
٣ - سالم عليه ال(  قَالَ و( :  الْفَقْر ةٌ وقَصنم نبالْج و ارلُ عخالْبِرسخي ِتِه وجح نع الْفَِطن 

  .الْمِقلُّ غَِريب ِفي بلْدِتِه 
٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  دهالز ةٌ واعجش ربالص آفَةٌ و زجةٌالْعوثَرمِنع ةٌ ونج عرالْو و  

  .الْقَِرين الرضى 
٥ - لَلٌ  : )عليه السالم (  قَالَ وح ابالْآد ةٌ واثَةٌ كَِرميِور ةٌالِْعلْمددجةٌ ماِفيآةٌ صِمر الِْفكْر و .  
٦ - ةُ  : )عليه السالم (  قَالَ واششالْب ِه وِسر وقدناِقِل صالْع ردالَةُصِحب ِة ودوالُ  الْمِتماِلاح
  .قَبر الْعيوِب
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ذَا وه نِة عارقَالَ ِفي الِْعب هأَن ِويى رنعالْمع ِضير نم وِب وياُء الْعأَلَةُ ِخبسضاً الْمأَي  فِْسِهنن 
  .كَثُر الساِخطُ علَيِه 

٧ - اِد  : )عليه السالم (  قَالَ والُ الِْعبمأَع و ِجحناٌء موقَةُ ددِفيالص ِنِهميأَع بصن اِجِلِهمع 
 اِلِهمِفي آج.  
٨ - ٍم  : )عليه السالم (  قَالَ وحِبش ظُرناِن يسذَا الِْإنوا ِلهبجاع وكَلَّمتظٍْم يِبع عمسي ٍم وِبلَح 

  و يتنفَّس ِمن خرٍم 
٩ - عليه السالم (  قَالَ و( :  هتارٍد أَعلَى أَحا عينلَِت الدِإذَا أَقْباِسنحم تربِإذَا أَد ِرِه وغَي 

  .عنه سلَبته محاِسن نفِْسِه 
١٠- ا  : )سالم عليه ال(  قَالَ وهعم مالَطَةً ِإنْ ِمتخم اساِلطُوا الناخكَوب متِإنْ ِعش و كُملَيع 

 كُموا ِإلَينح.  
١١- عليه السالم (  قَالَ و( :  هنع فْوِل الْععفَاج كودلَى عع تركْراًِإذَا قَدِه شلَيِة عرِللْقُد .  
١٢- اِب  : )يه السالم عل(  قَالَ وِن اكِْتسع زجع ناِس مالن زجاِنأَعوالِْإخ نم هِمن زجأَع و 

 مهِبِه ِمن ظَِفر نم عيض  
١٣- ِم فَلَا  : )عليه السالم (  قَالَ وعالن افأَطْر كُمِإلَي لَتصواِإذَا وفِّرنكِْرتا ِبِقلَِّة الشاهأَقْص  

.  
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١٤- عليه السالم (  قَالَ و( :  دعالْأَب لَه أُِتيح بالْأَقْر هعيض نم.  
١٥- عليه السالم (  قَالَ و( :  باتعوٍن يفْتا كُلُّ مم.  
١٦- كُونَ  : )عليه السالم (  قَالَ وى يتقَاِديِر حِللْم ورِذلُّ الْأُمتفتِبِري الْحدِفي الت .  
١٧- ِئلَ وعليه السالم (  س( وِلسِل الرقَو نع  ) وا )صلى اهللا عليه وآلهروا غَيهبشلَا ت و بيالش 

 قَِد اتسع و ذَِلك و الدين قُلٌّ فَأَما الْآنَ )صلى اهللا عليه وآله (  قَالَ ِإنما : )م عليه السال( ِبالْيهوِد ، فَقَالَ 
 ارتا اخم و ؤراِنِه فَامِبِجر برض و ِنطَاقُه.  

١٨- ذَلُوا  : )عليه السالم (  قَالَ وخ هعالَ ملُوا الِْقتزتاع ِفي الَِّذينقالْح صني لَم واواِطلَ رالْب 
.  

١٩- ِلِه  : )عليه السالم (  قَالَ وِبأَج ثَرِلِه عان أَمى ِفي ِعنرج نم.  
٢٠- ا  : )عليه السالم (  قَالَ وفَم اِتِهمثَروَءاِت عرأَِقيلُوا ذَِوي الْمثُرعي دي ِإلَّا و اِثرع مهِمن 
رِدِه ياللَِّه ِبي هفَع.  
٢١- اُء  : )عليه السالم (  قَالَ ويالْح ِة وبيةُ ِبالْخبيِت الْهاِنقُِرنمِبالِْحر رم رمةُ تصالْفُر و 

 صوا فُرِهزتاِب فَانحِرالسيالْخ.   
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٢٢- ا  : )عليه السالم (  قَالَ ونِكبِإلَّا ر و اهِطينفَِإنْ أُع قا حلَنازجِإنْ طَالَ أَع الِْإِبِل و 
  .السرى 
 أنا إن مل نعط حقنا كنا أذالء و ذلك أن معناهو هذا من لطيف الكالم و فصيحه و  :  الرضيقال 

  . و من جيري جمرامها األسريالبعري كالعبد و الرديف يركب عجز 

٢٣- ِبِه  : )عليه السالم (  قَالَ و ِرعسي لَم لُهمطَأَ ِبِه عأَب نمهبسن.   
٢٤- وِب الِْعظَاِم ِإغَاثَةُ  : )عليه السالم (  قَالَ واِت الذُّنكَفَّار وِفِمنلْهِن الْمع ِفيسنالت و 

  .ِب الْمكْرو
٢٥- عليه السالم (  قَالَ و( :  هانحبس كبر تأَيِإذَا ر مآد نا ابياِبعتي تأَن و همِنع كلَيع 

 هذَرِصيِه فَاحعت.  
٢٦- ِفي  : )عليه السالم (  قَالَ و رئاً ِإلَّا ظَهيش دأَح رما أَضاِتمافَلَتفَحص اِنِه وِت  ِلس

  .وجِهِه 
٢٧- عليه السالم (  قَالَ و( :  ى ِبكشا مم اِئكِش ِبدام.  
٢٨- ِد  : )عليه السالم (  قَالَ وهفَاُء الزِد ِإخهلُ الزأَفْض.  
٢٩- ِفي  : )عليه السالم (  قَالَ و توالْم اٍر وبِفي ِإد تاٍلِإذَا كُنلِْإقْبالْم عرا أَسقَى  فَمت.  
٣٠- ى  : )عليه السالم (  قَالَ وتح رتس اللَِّه لَقَدفَو ذَرالْح ذَرالْحهكَأَن غَفَر قَد .  
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٣١- ِئلَ وِن الْ)عليه السالم (  سِع  عبلَى أَرانُ عاِن فَقَالَ الِْإميِإمياِئمعد ِقِني والْي ِر وبلَى الصع 
 ربالص اِد والِْجه ِل وداالْعهِمن ِد وهالز فَِق والش ِق وولَى الشٍب ععِع شبلَى أَرقُِّب عرِن التفَم 
 ِمن الناِر اجتنب الْمحرماِت و من زِهد ِفي أَشفَق الشهواِت و من اشتاق ِإلَى الْجنِة سلَا عِن

 و الْيِقني ِمنها علَى أَربِع الْخيراِت ِبالْمِصيباِت و مِن ارتقَب الْموت سارع ِإلَى استهانَالدنيا 
 فَمن تبصر ِفي الِْفطْنِة الْأَوِلنيو تأَوِل الِْحكْمِة و موِعظَِة الِْعبرِة و سنِة  الِْفطْنِةشعٍب علَى تبِصرِة 

 ةُ والِْحكْم لَه تنيبتنةَ مرالِْعب فرع نم ةَ ورالِْعب فرةُ عالِْحكْم لَه تنيبا تمكَانَ ِفي فَكَأَن 
ِلنيٍب الْأَوعِع شبلَى أَرا عهلُ ِمندالْع لَى وع كِْم وِة الْحرهز ِر الِْعلِْم وغَو ِم وغَاِئِص الْفَه 

 عن شراِئِع الْحكِْم و من صدر فَمن فَِهم عِلم غَور الِْعلِْم و من عِلم غَور الِْعلِْم الِْحلِْمرساخِة 
 لَم لُمح ِرِه وطْ ِفي أَمفَرياشلَى عٍب ععِع شبلَى أَرا عهِمن ادالِْجه ِميداً واِس حِر ِفي النالْأَم 

 و شنآِن الْفَاِسِقني فَمن أَمر ِبالْمعروِف الْمواِطِنِبالْمعروِف و النهِي عِن الْمنكَِر و الصدِق ِفي 
 دشورظُه وفأُن غَمكَِر أَرنِن الْمى عهن نم و ِمِننيؤالْم اِطِن الْكَاِفِرينوِفي الْم قدص نم و 

 الْكُفْر و و غَِضب ِللَِّه غَِضب اللَّه لَه و أَرضاه يوم الِْقيامِة الْفَاِسِقنيقَضى ما علَيِه و من شِنئَ 
  . دعاِئم علَى التعمِق علَى أَربِع
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و نقَاِق فَمالش ِغ ويالز ِع وازنالت قمعِلتهِبالْج هاعِنز كَثُر نم و قِإلَى الْح ِنبي لَم  امد اهمع 
 تنسح ةُ ونسالْح هدِعن اَءتاغَ سز نم و قِن الْحعهدِعن نم لَالَِة والض كْرس ِكرس ئَةُ ويالس 

 ترعو اقِهشلَيع و هجرخِه ملَيع اقض و هرِه أَملَيلَ عضأَع و قُهطُر كلَى الشٍب  ععِع شبأَر
 هالَه من اِلاسِتسلَاِم فَمن جعلَ الِْمراَء ديدناً لَم يصِبح لَيلُه و وعلَى التماِري و الْهوِل و التردِد 

ياِطِني و مِن استسلَم  وِطئَته سناِبك الشالريِبما بين يديِه نكَص علَى عِقبيِه و من تردد ِفي 
  . و الْآِخرِة هلَك ِفيِهما الدنياِلهلَكَِة 

 و اخلروج عن الغرض املقصود يف هذا اإلطالةو بعد هذا كالم تركنا ذكره خوف :  الرضي قال 
  .الكتاب 

٣٢- عليه السالم (  قَالَ و( : فَاِعلُ الش و هِمن ريِر خيفَاِعلُ الْخ ررش هِمن .  
٣٣- عليه السالم (  قَالَ و( :  كُن ذِّراً وبم كُنلَا ت حاً ومس راًكُنقَدراً مقَتم كُنلَا ت و .  
٣٤- ى  : )عليه السالم (  قَالَ ونالْم كرى تالِْغن فرأَش.  
٣٥- عليه السالم (  قَالَ و( : ِإلَى الن عرأَس نونَ مهكْرا يونَ قَالُوااِس ِبملَمعا لَا يِفيِه ِبم .  
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٣٦- لَ  : )عليه السالم (  قَالَ وماَء الْعلَ أَسأَطَالَ الْأَم نم.  
٣٧-  يه السالم عل(  قَالَ و( :  هلَِقي قَد ودِعن و لُوا لَهجراِر فَتبالْأَن اِقنيهاِم دِسِريِه ِإلَى الشم 

  : بين يديِه فَقَالَ اشتدوا
تِفع ِبهذَا  و اللَِّه ما ينفَقَالَ الَِّذي صنعتموه فَقَالُوا خلُق ِمنا نعظِّم ِبِه أُمراَءنا هذَا ما

 كُمِإن و كُماؤرقُّونَأُمشنَ ِبِه ِفي لَتقَوشت و اكُمينِفي د فُِسكُملَى أَنع ِتكُمآِخر رسا أَخم و 
 حبأَر و ا الِْعقَاباَءهرقَّةَ وشةَالْمعاِر الدالن انُ ِمنا الْأَمهعم .  

٣٨- سالم عليه ال(  قَالَ و( :  ِنسِنِه الْحِلاب ) عليه السالم( ينا بفَظْ يعاً لَا احبأَر عاً وبي أَرنع 
 نهعم ِملْتا عم كرضِإنَّي شحأَو و قمالْفَقِْر الْح رأَكْب قْلُ وى الْعى الِْغنِة أَغْنشحالْو بجالْع 

سِب حسالْح مأَكْر و ينا بلُِق يالْخ ناكِإي كفَعنأَنْ ي ِريدي هِق فَِإنمقَةَ الْأَحادصم و كرضفَي و 
 كنع دقْعي هِخيِل فَِإنقَةَ الْبادصم و اكِإيجوأَح هقَةَ الْفَاِجِر فَِإنادصم و اكِإي ِه وكُونُ ِإلَيا تم 

ِبيعيك هقَةَ الْكَذَّاِب فَِإنادصم و اكِإي اِفِه واِب ِبالتركَالس كلَيع دعبي و ِعيدالْب كلَيع بقَري 
 الْقَِريب.  
٣٩- اِئِض  : )عليه السالم (  قَالَ وِبالْفَر تراِفِل ِإذَا أَضوةَ ِبالنبلَا قُر.  
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٤٠- عليه السالم (  قَالَ و( :  قَلْب اَء قَلِْبِه وراِقِل وانُ الْعِقِلسماِنِه الْأَحاَء ِلسرو .  
قل ال يطلق لسانه إال بعد مشاورة  املراد به أن العاوو هذا من املعاين العجيبة الشريفة :  الرضي قال 

 تسبق حذفات لسانه و فلتات كالمه مراجعة فكره و مماخضة رأيه فكأن لسان األمحقالروية و مؤامرة الفكرة و 
  . تابع لقلبه و كأن قلب األمحق تابع للسانه العاقل

  : و هو قوله آخر هذا املعىن بلفظ )عليه السالم (  قد روي عنه و  -٤١
ِقالْ قَلْبماِقِل ِفي قَلِْبِه أَحانُ الْعِلس ِفي ِفيِه و .  

  . معنامها واحد و 
٤٢- لَ  : )عليه السالم (  قَالَ وعا جلَّهتاِبِه ِفي ِعلٍَّة اعحِض أَصعِلباللَّه اككْوش ا كَانَ ِمنم 

 و ِإنما الْأَوراِقه يحطُّ السيئَاِت و يحتها حت  ِفيِه و لَِكنأَجرحطّاً ِلسيئَاِتك فَِإنَّ الْمرض لَا 
 و النيِة و الْأَقْداِم و ِإنَّ اللَّه سبحانه يدِخلُ ِبِصدِق ِبالْأَيِديالْأَجر ِفي الْقَوِل ِباللِّساِن و الْعمِل 

  .باِدِه الْجنةَ السِريرِة الصاِلحِة من يشاُء ِمن ِع
 ال أجر فيه ألنه ليس من قبيل ما يستحق عليه املرض إن )عليه السالم ( و أقول صدق :  الرضي قال 

 يف مقابلة فعل اهللا تعاىل بالعبد من اآلالم و األمراض و ما جيري جمرى كانالعوض ألن العوض يستحق على ما 
 كما يقتضيه )عليه السالم ( مقابلة فعل العبد فبينهما فرق قد بينه  و الثواب يستحقان على ما كان يف األجرذلك و 

  .علمه الثاقب و رأيه الصائب 

٤٣- عليه السالم (  قَالَ و( :  اللَّه محري تِن الْأَراِب ببِفي ِذكِْر خاببخ فَلَقَد تالْأَر نب 
 طَاِئعاً و راجه اِغباً ور لَمأَساِهداً قَِنعجم اشع ِن اللَِّه وع ِضير ِبالْكَفَاِف و .  
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٤٤- اِب  : )عليه السالم (  قَالَ وِملَ ِللِْحسع و ادعالْم ذَكَر نى ِلمطُوبوقَِنع  ِبالْكَفَاِف و 
  .رِضي عِن اللَِّه 
٤٥- ذَا  : )عليه السالم (  قَالَ وِفي هيِمِن ِبسؤالْم ومشيخ تبرض لَىلَوا عِني مِغضبأَنْ ي 

 قُِضي أَنهي و ذَِلك  علَى الْمناِفِق علَى أَنْ يِحبِني ما أَحبِنِبجماِتهاأَبغضِني و لَو صببت الدنيا 
 يالْأُم ِبياِن النلَى ِلسى عقَضصلى اهللا عليه وآله ( فَان( كِحبلَا ي و ِمنؤم كِغضبلَا ي ِليا عقَالَ ي هأَن 

اِفقنم.   
٤٦- عليه السالم (  قَالَ و( :  اللَِّه ِمن دِعن ريخ وُءكسئَةٌ تيٍةسنسح كِجبعت .  
٤٧- عليه السالم (  قَالَ و( :  قُهِصد ِتِه وِر ِهملَى قَدِل عجالر رلَىقَدع وَءِتِه ورِر مقَد 

 هِعفَّت فَِتِه وِر أَنلَى قَدع هتاعجلَىشِتِه عرِر غَيقَد .  
٤٨- عليه السالم (  قَالَ و( : ِبالْح الَِة الظَّفَرِبِإج مزالْح ِم وأِْيزاِر الررِصِني الْأَسحِبت أْيالر و 

.  
٤٩- عليه السالم (  قَالَ و( :  و اعلَةَ الْكَِرِمي ِإذَا جووا صذَراللَِّئيِماح ِبعِإذَا ش .  
٥٠- أَلَّ : )عليه السالم (  قَالَ وت نةٌ فَمِشيحاِل وجالر ا قُلُوبفَهلَتِهأَقْبلَيع .  
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٥١- عليه السالم (  قَالَ و( :  كدج كدعا أَسم ورتسم كبيع.  
٥٢- اِس ِب : )عليه السالم (  قَالَ ولَى النلَى أَوع مهرفِْو أَقْدِةالْعقُوبالْع.   
٥٣- ا كَانَ  : )عليه السالم (  قَالَ وا ماًء فَأَمِتدا كَانَ اباُء مخالسنع مذَمت اٌء ويأَلٍَة فَحسم 

.  
٥٤- كَالْ : )عليه السالم (  قَالَ و لَا فَقْر قِْل وى كَالْعِللَا ِغنهج لَا ولَا  ِمري ِب واثَ كَالْأَد

  .ظَِهري كَالْمشاورِة 
٥٥- عليه السالم (  قَالَ و( :  و هكْرا تلَى مع رباِن صربص ربالصربص ِحبا تمع .  
٥٦- ِفي  : )عليه السالم (  قَالَ و الْفَقْر و طَنِة وبرى ِفي الْغطَِنالِْغنةٌ الْوبغُر .  
٥٧- عليه السالم (  قَالَ و( :  فَدنالٌ لَا يةُ ماعالْقَن.  

   .)صلى اهللا عليه وآله ( و قد روي هذا الكالم عن النيب :  الرضي قال 

٥٨- اِت  : )عليه السالم (  قَالَ ووهةُ الشادالُ مالْم.  
٥٩- عليه السالم (  قَالَ و( : رشب نكَم كذَّرح نم ك.  
٦٠- عليه السالم (  قَالَ و( :  قَرع هنع لِّيِإنْ خ عبانُ ساللِّس.  
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٦١- عليه السالم (  قَالَ و( : بةُ اللَّسلْوح بقْرأَةُ عرِة الْم.  
٦٢- عليه السالم (  قَالَ و( :  نسِبأَح يٍة فَحِحيِبت يتياِإذَا حهِمن دي كِإلَي تِديِإذَا أُس و 

  . الْفَضلُ مع ذَِلك ِللْباِدِئ وفَكَاِفئْها ِبما يرِبي علَيها 
٦٣- الطَّا : )عليه السالم (  قَالَ و احنج ِفيعِلِب الش.  
٦٤- عليه السالم (  قَالَ و( :  مه و ِبِهم ارسكٍْب يا كَرينلُ الدأَهامِني.   
٦٥- ةٌ  : )عليه السالم (  قَالَ وبِة غُرالْأَِحب فَقْد.  
٦٦- ا ِإلَى  : )عليه السالم (  قَالَ وطَلَِبه نُ ِمنوِة أَهاجالْح تِرفَوا غَيِلهأَه .  
٦٧- طَاِء الْقَِليِل فَِإنَّ  : )عليه السالم (  قَالَ وِإع ِح ِمنتسانَلَا تمالِْحر هأَقَلُّ ِمن .  
٦٨- ةُ  : )عليه السالم (  قَالَ وِزين كْرالش ةُ الْفَقِْر وِزين فَافىالْعالِْغن.   
٦٩- عليه السالم (  قَالَ و( : ا تم كُني ا ِإذَا لَملْ مبفَلَا ت ِريدتكُن.   
٧٠- عليه السالم (  قَالَ و( :  فِْرطاً أَواِهلَ ِإلَّا مى الْجرطاًلَا تفَرم.   
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٧١- ِإذَ : )عليه السالم (  قَالَ و الْكَلَام قَصقْلُ نالْع ما ت.  
٧٢- عليه السالم (  قَالَ و( :  ددجي انَ ودالْأَب ِلقخي رهالَالدالْآم اِعدبي ةَ وِنيالْم بقَري و 

 ظَِفر نةَ مِنيِبِهالْأُم ِعبت هفَات نم و ِصبن .  
٧٣- أْ  : )عليه السالم (  قَالَ ودباماً فَلْياِس ِإمِللن هفْسن بصن نِليِممعِليِم ِبتعلَ تفِْسِه قَبن 

 هأِْديبت كُنلْي ِرِه وِتِهغَيِبِسري فِْسِه ون لِّمعم اِنِه وأِْديِبِه ِبِلسلَ تا قَبهبدؤلِِّم معم لَاِل ِمنِبالِْإج قأَح 
اِس والن ِبِهمدؤم .  

٧٤- ِلِه  : )عليه السالم (  قَالَ وِإلَى أَج طَاهِء خرالْم فَسن.  
٧٥- قٍَّع آٍت  : )عليه السالم (  قَالَ ووتكُلُّ م قٍَض ونوٍد مدعكُلُّ م.  
٧٦- عليه السالم (  قَالَ و( : هآِخر ِبرتاع تهبتِإذَا اش وراا ِإنَّ الْأُمِلهِبأَو.   
٧٧-  ةَ وزمِن حاِر بِر ِضربخ ِمن اِئيبالض نع أَلَِتِه لَهسم ةَ واِويعلَى موِلِه عخد دِعن 

يلُ سدولَه و  بعِض مواِقِفِه و قَد أَرخى اللَِّفي و قَالَ فَأَشهد لَقَد رأَيته )عليه السالم (  الْمؤِمِنني أَِمِري
  : بكَاَء الْحِزيِن و يقُولُ يبِكي قَاِبض علَى ِلحيِتِه يتملْملُ تملْملَ السِليِم و ِمحراِبِههو قَاِئم ِفي 

هات غُري  حانَ ِحينِك هيلَا يا دنيا ِإلَيِك عني أَ ِبي تعرضِت أَم ِإلَي تشوقِْت دنيا يا
 ةَ ِلي ِفيِك قَداجِري لَا حِكغَيطَلَّقْت  
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 الطَِّريِقن ِقلَِّة الزاِد و طُوِل  يِسري و أَملُِك حِقري آِه ِمخطَرِك لَا رجعةَ ِفيها فَعيشِك قَِصري و ثَلَاثاً
  .و بعِد السفَِر و عِظيِم الْموِرِد 

٧٨-  و كَلَاٍم ِمن أَ كَانَ ) عليه السالم (  لَه أَلَها سلَم اِمياِئِل الشاِللسنِسيرم 
  : هذَا مختاره طَِويٍلِإلَى الشاِم ِبقَضاٍء ِمن اللَِّه و قَدٍر بعد كَلَاٍم 

كحيو لَّكلَع كَانَ ذَِلك اِتماً لَوراً حقَد اًء لَاِزماً وقَض تنظَن كَذَِلك و ابطَلَ الثَّولَب 
 ِعيدالْو و دعقَطَ الْوس و ِذيِإنَّالِْعقَابحت ماههن ِيرياً وخت هادِعب رأَم هانحبس راً  اللَّهو كَلَّف 

 و لَم يعص مغلُوباً و لَم يطَع مكِْرهاً و لَم كَِثرياًيِسرياً و لَم يكَلِّف عِسرياً و أَعطَى علَى الْقَِليِل 
 الْأَرض و ما بينهما  السماواِت وخلَق لَِعباً و لَم ينِزِل الْكُتب ِللِْعباِد عبثاً و لَا الْأَنِبياَءيرِسِل 

 ظَن اِطلًا ذِلكباِر الَِّذينالن وا ِمنكَفَر لٌ ِللَِّذينيوا فَوكَفَر .  
٧٩- ةَ  : )عليه السالم (  قَالَ وفَِإنَّ الِْحكْم تى كَانةَ أَنِذ الِْحكْمكُونُخاِفِق تنِر الْمدِفي ص 

  . ِإلَى صواِحِبها ِفي صدِر الْمؤِمِن فَتسكُنحتى تخرج فَتلَجلَج ِفي صدِرِه 
٨٠- ةَ  : )عليه السالم (  قَالَ وِذ الِْحكْمِمِن فَخؤالَّةُ الْمةُ ضالِْحكْمفَاِق وِل النأَه ِمن لَو .  
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٨١- عليه السالم (  قَالَ و( :  هِسنحا يِرٍئ مةُ كُلِّ امِقيم.  
  . ال توزن ا حكمة و ال تقرن إليها كلمة وو هي الكلمة اليت ال تصاب هلا قيمة :  الرضي قال 

٨٢- عليه السالم (  قَالَ و( : تبرض ٍس لَومِبخ اطَ أُوِصيكُما آبهِإلَي الِْإِبِلم ِلذَِلك تلَكَان 
 سِئلَ عما لَا ِإذَا و لَا يخافَن ِإلَّا ذَنبه و لَا يستِحين أَحد ِمنكُم ربهأَهلًا لَا يرجونَّ أَحد ِمنكُم ِإلَّا 

 نِحيتسلَا ي و لَمقُولَ لَا أَعأَنْ ي لَمعأَيدحيلَِم الشعي ِإذَا لَم   كُملَيع و هلَّمعتِرَء أَنْ يبفَِإنَّ ِبالص 
 ِد وسالْج أِْس ِمناِن كَالرالِْإمي ِمن ربلَاالص هعم رباٍن لَا صلَا ِفي ِإمي و هعم أْسٍد لَا رسِفي ج ريخ 

.  
٨٣- كَانَ :  )عليه السالم (  قَالَ و ِه ولَياِء عطَ ِفي الثَّنٍل أَفْرجِلرقُولُ لَها تونَ ما دِهماً أَنتم 

 فِْسكا ِفي نم قفَو و.  
٨٤- عليه السالم (  قَالَ و( :  أَكْثَر داً ودقَى عِف أَبيةُ السِقيلَداًبو.   
٨٥- قَ : )عليه السالم (  قَالَ و كرت نم قَاِتلُهم تِري أُِصيبلَ لَا أَدو.  
٨٦- لَِد  : )عليه السالم (  قَالَ وج ِمن ِإلَي بِخ أَحيالش أْيلَاِمرِد الْغهشم ِمن ِوير و 

  .الْغلَاِم 
٨٧- عليه السالم (  قَالَ و( :  فَارِتغاِلاس هعم طُ وقْني نِلم تِجبع.  
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٨٨-  و دمحفٍَر معو جأَب هنكَى عح نب اِقرالْب ِليقَالَ )عليه السالم (  ع هأَن :  
 الْآخر فَتمسكُوا ِبِه فَدونكُم رِفع أَحدهما  الْأَرِض أَماناِن ِمن عذَاِب اللَِّه و قَدِفي كَانَ

 وفَه ِفعانُ الَِّذي را الْأَمولُأَمساِقي )صلى اهللا عليه وآله (  اللَِّه رانُ الْبا الْأَمأَم و فَارِتغفَاِلاس قَالَ اللَّه 
 و مهذِّبعِلي ما كانَ اللَّه الَى وعتتونَ  أَنِفرغتسي مه و مهذِّبعم ما كانَ اللَّه و ِفيِهم.  

   .االستنباطو هذا من حماسن االستخراج و لطائف :  الرضي قال 

٨٩- اللَِّه  : )عليه السالم (  قَالَ و نيب و هنيا بم لَحأَص نملَحأَص اِس والن نيب و هنيا بم اللَّه 
نم رأَم لَحِتِه أَصآِخر ِمن كَانَ لَه نم و اهيند رأَم لَه اللَّه لَحفِْسِه أَصاللَِّه ن ِه ِمنلَياِعظٌ كَانَ عو 

  .حاِفظٌ 
٩٠- ِط  : )عليه السالم (  قَالَ وقَني لَم نكُلُّ الْفَِقيِه م الْفَِقيهاسِة اللَِّه النمحر ِمن  لَم و

 لَم ِح اللَِّه وور ِمن مهِيسؤيمهِمنؤكِْر اللَِّه يم ِمن .  
٩١- لُّ  : )عليه السالم (  قَالَ وما تلُّ كَممت ِذِه الْقُلُوبانُِإنَّ هدالْأَب اِئفا طَروا لَهغتفَاب 

  .الِْحكَِم 
٩٢- الْ : )عليه السالم (  قَالَ و عضأَو اِن ولَى اللِّسع ِقفا وِعلِْم مهفَعِفي أَر را ظَهم 

  .الْجواِرِح و الْأَركَاِن 
٩٣- وذُ  : )عليه السالم (  قَالَ وي أَعِإن ماللَّه كُمدأَح قُولَنلَا يِبك دأَح سلَي هِة ِلأَننالِْفت ِمن 

   و لَِكن مِنِفتنٍة ِإلَّا و هو مشتِملٌ علَى
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 الدكُمأَو اللَّه سبحانه يقُولُ و اعلَموا أَنما أَموالُكُم و فَِإنَّ فَلْيستِعذْ ِمن مِضلَّاِت الِْفتِن استعاذَ
 ِإنْ الْأَولَاِد ِليتبين الساِخطَ ِلِرزِقِه و الراِضي ِبِقسِمِه و وِفتنةٌ و معنى ذَِلك أَنه يختِبرهم ِبالْأَمواِل 

 رظْهِلت لَِكن و فُِسِهمأَن ِمن ِبِهم لَمأَع هانحبالُكَانَ سالْأَفْعالَِّتي ِبه  الِْعقَاب و ابالثَّو قحتسا ي
  . الْماِل و يكْره انِثلَام الْحاِل تثِْمري يِحب الذُّكُور و يكْره الِْإناثَ و بعضهم يِحب بعضهمِلأَنَّ 

   .التفسريو هذا من غريب ما مسع منه يف :  الرضي قال 

٩٤- ِر ويِن الْخِئلَ عس  كْثُرأَنْ ي ريالْخ سفَقَالَ لَي وا همالُكم ريالْخ لَِكن و كلَدو و 
 حِمدت اللَّه و أَحسنت ِحلْمك و أَنْ تباِهي الناس ِبِعبادِة ربك فَِإنْ يعظُمأَنْ يكْثُر ِعلْمك و أَنْ 

 ِبالتوبِة يتداركُها الدنيا ِإلَّا ِلرجلَيِن رجٍل أَذْنب ذُنوباً فَهو ِفيه و لَا خير ِإنْ أَسأْت استغفَرت اللَّ
  .و رجٍل يساِرع ِفي الْخيراِت 

٩٥- ِقلُّ  : )عليه السالم (  قَالَ وي فكَي ى وقْوالت علٌ ممِقلُّ عالَا يلُ مقَبتي .  
٩٦- عليه السالم (  قَالَ و( :  مهلَماِء أَعِبياِس ِبالْأَنلَى الناِإنَّ أَولَى ِبملَا ِإنَّ أَوت اُءوا ِبِه ثُمج 

 لَلَِّذين راِهيماِس ِبِإبالنوهعبقَالَ ِإنَّ ات ةَ ثُموا الْآينآم الَِّذين و ِبيهذَا الن و ِليٍدومحم  أَطَاع نم 
  . ِإنْ قَربت قَرابته  محمٍد من عصى اللَّه وعدواللَّه و ِإنْ بعدت لُحمته و ِإنَّ 
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٩٧- و ِمعأُ )م عليه السال(  سقْري و دجهتِة يوِريرالْح لًا ِمنجفَقَالَ ر ِمن ريِقٍني خلَى يع مون 
 كلَاٍة ِفي شص.  
٩٨- قْلَ  : )عليه السالم (  قَالَ وع وهمتِمعِإذَا س ربِقلُوا الْخٍةاعاياةَ ِرعوٍة فَِإنَّ رايقْلَ ِرولَا ع 
   .قَِليلٌري و رعاته الِْعلِْم كَِث
٩٩- ونَ فَقَالَ وِه راِجعا ِإلَيِإن ا ِللَِّه وقُولُ ِإنلًا يجر ِمعلَى ِإنَّ سع ارا ِللَِّه ِإقْرا ِإنلَنقَو 

 لِْك وا ِبالْمفُِسناأَنلَنا ِبالْقَوفُِسنلَى أَنع ارونَ ِإقْرِه راِجعا ِإلَيِإن لِْك  وه.  
١٠٠ - عليه السالم (  قَالَ و( :  مِهِه فَقَالَ اللَّهجِفي و مقَو هحدم وكفِْسي ِإنن ِبي ِمن لَمأَع 

 مهفِْسي ِمنِبن لَما أَعأَن وما لَا اللَّها ملَن اغِْفر ونَ وظُنا يراً ِمميا خلْنعونَ اجلَمعي.   
١٠١ - اِئِج ِإلَّا  : )عليه السالم (  قَالَ وواُء الْحقَض ِقيمتسِبثَلَاٍثلَا ي و ظُمعا ِلتاِرهغِتصِباس 

 و رظْها ِلتاِمهِتكْتاِباسِجيِلهعِبت ؤنهِلت .  
١٠٢ - ِفيِه  : )عليه السالم (  قَالَ و بقَرانٌ لَا يماِس زلَى النأِْتي علَّاِإي فظَرلَا ي اِحلُ والْم 

 فعضلَا ي و ِصلَةَ ِفيِهِفيِه ِإلَّا الْفَاِجر ماً وقَةَ ِفيِه غُردونَ الصدعي ِصفنِحِم ِإلَّا الْمالر.   
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 و الصبياِن ذَِلك يكُونُ السلْطَانُ ِبمشورِة النساِء و ِإمارِة فَِعند و الِْعبادةَ اسِتطَالَةً علَى الناِس مناً
  .تدِبِري الِْخصياِن 
١٠٣ -  و قُوعرم لَقخ ارِه ِإزلَيع ِئيفَقَالَ فَِقيلَ ر ِفي ذَِلك لَه :  

يعشخ ونَ ِإنَّ لَهِمنؤِدي ِبِه الْمقْتي و فْسِذلُّ ِبِه النت و ا الْقَلْبيناِن الدودةَ عالْآِخر و 
لَِة  ِبمنِزهما أَحب الدنيا و تولَّاها أَبغض الْآِخرةَ و عاداها و فَمنمتفَاِوتاِن و سِبيلَاِن مختِلفَاِن 

  . ِمن واِحٍد بعد ِمن الْآخِر و هما بعد ضرتاِن قَربالْمشِرِق و الْمغِرِب و ماٍش بينهما كُلَّما 
١٠٤ -  قَالَ و ، كَاِليٍف الْبون نع  : تأَيرأَِمري ِمِننيؤعليه السالم (  الْم( قَد لٍَة ولَي ذَات 

 جرخ اِشِهِمنوِم ، فَقَالَ ِلي ِفرجِفي الن ظَرفَن  : تأَن اِقدأَ ر فوا نيأَم اِمقلْ رب فَقُلْت ، اِمقر 
  : ، قَالَ 

 قَوم اتخذُوا الْأَرض ِبساطاً أُولَِئك طُوبى ِللزاِهِدين ِفي الدنيا الراِغِبني ِفي الْآِخرِة نوف يا
 اشاً وا ِفرهابرت اواَءهوا مضقَر اَء ِدثَاراً ثُمعالد اراً وآنَ ِشعالْقُر ا ِطيباً ويناِج الدهلَى ِمنضاً عقَر 

 داوِإنَّ د فوا نِسيِح يا)عليه السالم ( الْمهِل فَقَالَ ِإناللَّي ِة ِمناعِذِه السِفي ِمثِْل ه ةٌ  قَاماعو لَسعدلَا ي 
 و ِهي ـ أَو عِريفاً أَو شرِطياً أَو صاِحب عرطَبٍة  عشاراًِفيها عبد ِإلَّا استِجيب لَه ِإلَّا أَنْ يكُونَ 

 اِحبص ـ أَو وربٍةالطُّنبةَ كَوطَبرضاً ِإنَّ الْعِقيلَ أَي قَد لُ ، والطَّب ِهي لُ ـ وةَ الطَّببالْكَو و 
  .الطُّنبور ـ 
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١٠٥ - فَلَا  : )عليه السالم (  قَالَ و اِئضفَر كُملَيع ضرافْت اِإنَّ اللَّهوهعيضتلَكُم دح و  
 نع اكُمهن ا ووهدتعوداً فَلَا تداَءحيأَش لَم اَء ويأَش نع لَكُم كَتس ا وِهكُوهتنا فَلَا تهعدي 

  .ِنسياناً فَلَا تتكَلَّفُوها 
١٠٦ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِر ِديِنِهمأَم ئاً ِمنيش اسالن كرتلَا يِتصلَاِحِلاس حِإلَّا فَت ماهيند 

 رأَض وا هم ِهملَيع اللَّههِمن.   
١٠٧ - عليه السالم (  قَالَ و( :  هِعلْم و لُههج لَهقَت اِلٍم قَدع برهعم هفَعنلَا ي .  
١٠٨ - اِن : )عليه السالم (  قَالَ وسذَا الِْإناِط هِبِني لِّقع ةٌ لَقَدعضب ِهي ذَِلك ا ِفيِه وم بجأَع 

 ِمن ادوم أَنَّ لَه ذَِلك و ِةالْقَلْباُء الِْحكْمجالر لَه حنا فَِإنْ سِخلَاِفه اداً ِمندأَض و أَذَلَّه و عالطَّم 
س قَتلَه الْأَسف و ِإنْ عرض لَه الْغضب اشتد  الْيأْملَكَهِإنْ هاج ِبِه الطَّمع أَهلَكَه الِْحرص و ِإنْ 

 شغلَه الْحذَر و ِإِن اتسع لَه الْخوف الْغيظُ و ِإنْ أَسعده الرضى نِسي التحفُّظَ و ِإنْ غَالَه ِبِه
 هتلَبتاس رةُالْأَماالِْغرالًا أَطْغم ِإنْ أَفَاد و  هتابِإنْ أَص ى والِْغن ةٌهِصيبم هتضِإنْ ع و عزالْج هحفَض 

 الِْبطْنةُ فَكُلُّ كَظَّته ِإنْ جهده الْجوع قَعد ِبِه الضعف و ِإنْ أَفْرطَ ِبِه الشبع والْفَاقَةُ شغلَه الْبلَاُء 
   .مفِْسدراٍط لَه تقِْصٍري ِبِه مِضر و كُلُّ ِإفْ
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١٠٩ - عليه السالم (  قَالَ و( :  قلْحا يطَى ِبهسقَةُ الْورمالن نحاِليناِلي التالْغ ِجعرا يهِإلَي و 
.  

١١٠ - عليه السالم ( الَ  قَو( :  نِإلَّا م هانحباللَِّه س رأَم ِقيملَا لَالَا ي و اِرعضلَا ي و اِنعصي 
 طَاِمعالْم ِبعتي.  
١١١ -  عليه السالم (  قَالَ و( :  فِّيوت قَد لُوهِجِعِه سرم دعِبالْكُوفَِة ب اِريصٍف الْأَنينح نب 

 ِمن هعمِصفِّني ِه واِس ِإلَيالن بكَانَ أَح :  
ِني لَوبأَح افَتهلٌ لَتبج .  
 أن احملنة تغلظ عليه فتسرع املصائب إليه و ال يفعل ذلك إال باألتقياء األبرار ذلك معىن

   :)عليه السالم (  املصطفني األخيار ، و هذا مثل قوله و
١١٢ - نا أَمنباباً  أَحِللْفَقِْر ِجلْب ِعدتسِت فَلْييلَ الْبه.  

  . قد يؤول ذلك على معىن آخر ليس هذا موضع ذكره و 
١١٣ - ةَ  : )عليه السالم (  قَالَ ودحلَا و قِْل والْع ِمن دوالَ أَعلَا مشحلَا أَو ِب وجالْع ِمن 

 لَا قَِرين كَحسِن الْخلُِق و لَا ِمرياثَ كَالْأَدِب و لَا قَاِئد وتقْوى عقْلَ كَالتدِبِري و لَا كَرم كَال
 و لَا ورع كَالْوقُوِف ِعند الشبهِة و كَالثَّواِب و لَا ِتجارةَ كَالْعمِل الصاِلِح و لَا ِربح كَالتوِفيِق
 دهِدلَا زهكَالزاِم ورةَ  ِفي الْحادلَا ِعب فَكُِّر وكَالت اِء لَا ِعلْمكَأَد اِء ويانَ كَالْحلَا ِإمي اِئِض والْفَر 

 بسلَا ح ِر وبِعالصاضولَا كَالت كَالِْحلِْم و لَا ِعز كَالِْعلِْم و فرلَا ش ةَ ورظَاهم ِمن ثَقأَو 
  .الْمشاورِة 
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١١٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  اِن وملَى الزع لَاحلَى الصوتِلِهِإذَا اسأَه لٌ الظَّنجاَء رأَس ثُم 
 رجلٌ فَأَحسن و ِإذَا استولَى الْفَساد علَى الزماِن و أَهِلِه  ظَلَمفَقَدِبرجٍل لَم تظْهر ِمنه حوبةٌ 

 رغَر ٍل فَقَدجِبر الظَّن.  
١١٥ - و عليه السالم (  ِقيلَ لَه( ِمِننيؤالْم ا أَِمريي كِجدن ففَقَالَ كَي  ) عليه السالم( :  فكَي

ى ِببفْني نالُ مكُونُ حي قَاِئِه وقَمسِنِه يأْمم ى ِمنتؤي ِتِه وِبِصح .  
١١٦ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِه واِن ِإلَيسٍج ِبالِْإحردتسم ِمن وٍركَمرغم ِه ولَيِر عتِبالس 

  .ِإملَاِء لَه  اللَّه أَحداً ِبِمثِْل الْابتلَىمفْتوٍن ِبحسِن الْقَوِل ِفيِه و ما 
١١٧ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِغضبم غَاٍل و ِحبلَاِن مجر ِفي لَكقَاٍله.   
١١٨ - ةٌ  : )عليه السالم (  قَالَ وِة غُصصةُ الْفُراعِإض.  
١١٩ - عليه السالم (  قَالَ و( :  نِة لَييثَِل الْحا كَمينثَلُ الدمهسا امِفهوِفي ج اِقعالن مالس و 

 ا الِْغرهِوي ِإلَيهاِهلُياِقلُ الْجالْع ا ذُو اللُّبهذَرحي و .  
١٢٠ - ِئلَ ووٍم)عليه السالم (  سزخو منا بٍش فَقَالَ أَميقُر نع   
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 ِفي ِنساِئِهم و أَما بنو عبِد شمٍس فَأَبعدها رأْياً النكَاح قُريٍش نِحب حِديثَ ِرجاِلِهم و فَريحانةُ
ا ِفي وذَلُ ِلمفَأَب نحا نأَم ا ووِرهاَء ظُهرا وا ِلمهعنِد أَماأَيين ا وفُوِسنِت ِبنوالْم دِعن حمأَس و 

 و أَكْثَر مهكَرأَم حبأَص و حصأَن و حأَفْص نحن و كَرأَن و .  
١٢١ - عليه السالم (  قَالَ و( :  بذْهٍل تمِن علَيمع نيا بانَ متشهٍل لَذَّتمع و هتِبعقَى تبت و 

قَى تبي و هتئُونم بذْههرأَج.   
١٢٢ - ا وِفيه توفَقَالَ كَأَنَّ الْم كحضلًا يجر ِمعةً فَسازِجن ِبعلَى تع و ا كُِتبِرنغَي 

 و بجا وِرنلَى غَيا عِفيه قا كَأَنَّكَأَنَّ الْحمع فْراِت سوالْأَم ى ِمنرا  الَِّذي ننونَقَِليٍل ِإلَياِجعر 
 بعدهم ثُم قَد نِسينا كُلَّ واِعٍظ و واِعظٍَة و مخلَّدونَنبوئُهم أَجداثَهم و نأْكُلُ تراثَهم كَأَنا 

  . ِبكُلِّ فَاِدٍح و جاِئحٍة رِمينا
١٢٣ - ذَلَّ  : )عليه السالم (  قَالَ و نى ِلمطُوب هبكَس طَاب فِْسِه وِفي نو هتِريرس تلَحص 

 لَ ِمنالْفَض فَقأَن و هِليقَتخ تنسح اِلِهوم و هراِس شِن النلَ عزع اِنِه وِلس لَ ِمنالْفَض كسأَم و 
هتِسعِة وعإلَى الِْبد بسني لَم ةُ ونالس .  

 و كذلك الذي )صلى اهللا عليه وآله (  إىل رسول اهللا الكالم أقول و من الناس من ينسب هذا : الرضي قال 
  .قبله 
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  . غَيرةُ الرجِل ِإميانٌ  وكُفْرغَيرةُ الْمرأَِة  : )عليه السالم (  و قَالَ - ١٢٤
١٢٥ - ا  : )عليه السالم (  قَالَ وهبسني ةً لَمبِنس لَامالِْإس نبسلَأَندأَح ِليمسالت وه لَامِلي الِْإسقَب 

 ِقنيالْي وه ِليمسالت ووالِْإقْر وه ِديقصالت و ِديقصالت وه ِقنيالْي  و اراراُء الِْإقْرالْأَد اُء والْأَد وه 
  .هو الْعملُ 
١٢٦ - الَِّذي  : )عليه السالم (  قَالَ و ِجلُ الْفَقْرعتسِخيِل يِللْب تِجبعهِمن هفُوتي و بره 

 و الْأَغِْنياِءو يحاسب ِفي الْآِخرِة ِحساب  عيش الْفُقَراِء الدنياالِْغنى الَِّذي ِإياه طَلَب فَيِعيش ِفي 
 يكُونُ غَداً ِجيفَةً و عِجبت ِلمن شك ِفي اللَِّه و وعِجبت ِللْمتكَبِر الَِّذي كَانَ ِبالْأَمِس نطْفَةً 

 ِلمن أَنكَر النشأَةَ عِجبتلْموتى و  اللَِّه و عِجبت ِلمن نِسي الْموت و هو يرى اخلْقهو يرى 
  . و عِجبت ِلعاِمٍر دار الْفَناِء و تاِرٍك دار الْبقَاِء الْأُولَىالْأُخرى و هو يرى النشأَةَ 

١٢٧ - عليه السالم (  قَالَ و( :  و مِبالْه ِليتِل ابمِفي الْع رقَص نالَامِللَِّه  ح سلَي نةَ ِللَِّه ِفيمج
 ِصيبفِْسِه نن اِلِه وِفي م.  

١٢٨ - عليه السالم (  قَالَ و( : اتقَّوو هلَقَّوت ِلِه وِفي أَو دراِن ِفي الْبدلُ ِفي الْأَبفْعي هآِخِرِه فَِإن 
  . يوِرق  يحِرق و آِخرهأَولُهكَِفعِلِه ِفي الْأَشجاِر 
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١٢٩ - عليه السالم (  قَالَ و( :  لُوقخالْم رغصي كداِلِق ِعنالْخ ِفيِعظَم ِنكيع .  
١٣٠ - عليه السالم (  قَالَ و( : عجر قَد لَى وع فرفَأَش ِصفِّني وِر ِمنا الْقُبِبظَاِهِر الْكُوفَِة ي 

 ِة ووِحشاِر الْميلَ الدالِّأَهحِة الْمبرلَ التا أَهِة يظِْلموِر الْمالْقُب ِة وقِْفرا الْملَ يا أَهِة يبرلَ الْغأَه 
متِة أَنشحلَ الْوا أَهِة يدحا الْولَن فَقَد ورا الدأَم لَاِحق عبت لَكُم نحن و اِبقطٌ سفَر تِكنا سأَم و 

 الُ فَقَدوا الْأَمأَم و تِكحن فَقَد اجوالْأَزتقُِسم ثُم كُمدا ِعنم ربا خا فَمندا ِعنم ربذَا خه 
 فَتاِبِه فَِإلَىالْتحأَص  وكُمربِفي الْكَلَاِم لَأَخ مأُِذنَ لَه ا لَوىأَنَّقَالَ أَمقْواِد التالز ريخ .  

١٣١ - ا  : )عليه السالم (  قَالَ وها أَيينالد ذُملًا يجر ِمعس قَد وا الذَّاموِرهرِبغ رتغا الْمينِللد 
 الْمتجرمةُ علَيك متى ِهي ِبالدنيا ثُم تذُمها أَنت الْمتجرم علَيها أَم تغترأَ الْمخدوع ِبأَباِطيِلها 

 كَم الثَّرى آباِئك ِمن الِْبلَى أَم ِبمضاِجِع أُمهاِتك تحت ِبمصاِرِعاستهوتك أَم متى غَرتك أَ 
   الشفَاَء و تستوِصف لَهملَهميك و كَم مرضت ِبيديك تبتِغي علَّلْت ِبكَفَّ
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 علَيِهم بكَاؤك لَم ينفَع أَحدهم ِإشفَاقُك و لَم  يجِديلَا غَداةَ لَا يغِني عنهم دواؤك و الْأَِطباَء
فعست قَد و ِتكِبقُو هنع فَعدت لَم و ِتكِفيِه ِبطَِلب ثَّلَتِعِه مرصِبم و كفْسا نينِبِه الد لَك 

 و دار ِغنى ِلمن تزود عنهادار عاِفيٍة ِلمن فَِهم  دار ِصدٍق ِلمن صدقَها و الدنيامصرعك ِإنَّ 
 وحِي اللَِّه و مهِبطُ ِبها مسِجد أَِحباِء اللَِّه و مصلَّى ملَاِئكَِة اللَِّه و اتعظَِمنها و دار موِعظٍَة ِلمِن 

وا ِفيهبساِء اللَِّه اكْتِليأَو رجتةَا ممحالر تآذَن قَد ا وهذُمذَا ي نةَ فَمنا الْجوا ِفيهِبحر ا وِنهيِبب و 
 لَهم ِببلَاِئها الْبلَاَء و شوقَتهم ِبسروِرها ِإلَى فَمثَّلَتنادت ِبِفراِقها و نعت نفْسها و أَهلَها 

 و تخِويفاً و تحِذيراً فَذَمها ِرجالٌ ترِهيباًيٍة و ابتكَرت ِبفَِجيعٍة ترِغيباً و  راحت ِبعاِفالسروِر
 و حدثَتهم فَصدقُوا و فَتذَكَّروا حِمدها آخرونَ يوم الِْقيامِة ذَكَّرتهم الدنيا وغَداةَ الندامِة 

فَات مهظَتعظُوا وع.  
١٣٢ - ٍم  : )عليه السالم (  قَالَ وواِدي ِفي كُلِّ ينلَكاً يواِإنَّ ِللَِّه موا ِلدعماج ِت ووِللْم 

  .ِللْفَناِء و ابنوا ِللْخراِب 
١٣٣ - عليه السالم (  قَالَ و( :  و قَرم ارلَا د رمم ارا دينالداسالنجا رِفيه  اعلٌ بجلَاِن ر

  . نفْسه فَأَعتقَها ابتاعِفيها نفْسه فَأَوبقَها و رجلٌ 
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١٣٤ - ِديق : )عليه السالم (  قَالَ وص ِديقكُونُ الصفَظَ لَا يحى يتاً حاهِفي ثَلَاٍث ِفي أَخ 
  .نكْبِتِه و غَيبِتِه و وفَاِتِه 

١٣٥ - عليه السالم (  قَالَ و( :  نعاً مبأَر مرحي عاً لَمبأَر ِطيأُع نمِطيِم أُعرحي اَء لَمعالد 
 من و الْقَبولَ و من أُعِطي اِلاسِتغفَار لَم يحرِم الْمغِفرةَ  يحرِملَمالِْإجابةَ و من أُعِطي التوبةَ 

  .أُعِطي الشكْر لَم يحرِم الزيادةَ 
 ادعوِني أَستِجب لَكُم و قال يف االستغفار و الدعاءو تصديق ذلك كتاب اهللا قال اهللا يف :  الرضي قال 

 و قال يف الشكر لَِئن شكَرتم لَأَِزيدنكُم و رِحيماً يظِْلم نفْسه ثُم يستغِفِر اللَّه يِجِد اللَّه غَفُوراً وأَمن يعملْ سوءاً 
فَأُولِئك يتوب اللَّه علَيِهم و  يتوبونَ ِمن قَِريٍب ثُم التوبةُ علَى اللَِّه ِللَِّذين يعملُونَ السوَء ِبجهالٍَة ِإنماقال يف التوبة 

  . عِليماً حِكيماً اللَّهكانَ 

١٣٦ - عليه السالم (  قَالَ و( :  جالْح و ِقيانُ كُلِّ تبلَاةُ قُرالصادِلكُلِّ ِجه ِعيٍف وكُلِّ ض 
يِن  شدكَاةُ الْبز كَاةٌ وٍء زاميأَِةالصرالْم ادِجه ِل  وعبالت نسح .  

١٣٧ - قَِة  : )عليه السالم (  قَالَ ودِبالص قزِزلُوا الرنتاس.  
١٣٨ - ِة  : )عليه السالم (  قَالَ وِطيِبالْع ادلَِف جِبالْخ قَنأَي نم.  
١٣٩ - ِة  : )عليه السالم (  قَالَ وئُونِر الْملَى قَدةُ عونعِزلُ الْمنت.  
١٤٠ - عليه السالم (  قَالَ و( :  دصِن اقْتالَ ما عم.  
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١٤١ - ِن  : )عليه السالم (  قَالَ ويارسالْي داِل أَحِقلَّةُ الِْعي.  
١٤٢ - قِْل  : )يه السالم عل(  قَالَ والْع فِنص ددوالت.  
١٤٣ - ِم  : )عليه السالم (  قَالَ ورالْه فِنص مالْه.  
١٤٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  نم ِة وِصيبِر الْملَى قَدع ربِزلُ الصنيبرلَى فَِخِذِه ضع هدي 

 لُهمِبطَ عِتِه حِصيبم دِعن.  
١٤٥ - عليه السالم (  قَالَ و( : ص ِمن اِمِه ِإلَّا اِئٍمكَمِصي ِمن لَه سلَي وعالْج كَم أُ والظَّم و 

  . و الْعناُء حبذَا نوم الْأَكْياِس و ِإفْطَارهم السهرِمن قَاِئٍم لَيس لَه ِمن ِقياِمِه ِإلَّا 
١٤٦ - وا  : )لسالم عليه ا(  قَالَ ونصح قَِة ودِبالص كُمانوا ِإميوسسالَكُمووا أَمفَعاد كَاِة وِبالز 

  .أَمواج الْبلَاِء ِبالدعاِء 
١٤٧ -  و كَلَاٍم لَه ِل )عليه السالم (  ِمنيذَ ِلكُماٍد أَخِزي نلُ بيقَالَ كُم ِعيخاٍد النِن ِزيب 

 الْجباِن فَلَما أَصحر تنفَّس ِإلَى فَأَخرجِني )عليه السالم (  الْمؤِمِنني عِلي بن أَِبي طَاِلٍب أَِمري ِبيِدي
  :الصعداَء ثُم قَالَ 

   ما أَقُولُ لَك فَاحفَظْ عنيأَوعاهاِإنَّ هِذِه الْقُلُوب أَوِعيةٌ فَخيرها :  بن ِزياٍد كُميلَ يا
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اسالن لِّمعتم و اِنيبر اِلملَى ثَلَاثَةٌ فَعع عِميلُونَ ماِعٍق يكُلِّ ن اعبأَت اععر جمه اٍة وجِبيِل نس 
 يا كُميلُ الِْعلْم خير ِمن الْماِل وِثيٍق ِريٍح لَم يستِضيئُوا ِبنوِر الِْعلِْم و لَم يلْجئُوا ِإلَى ركٍْن كُلِّ

 و كسرحي الِْعلْمتأَن الِْعلْم فَقَةُ والن هقُصنالُ تالْم الَ والْم سرحكُوا تزفَاِقيلَى الِْإنع  ِنيعص و 
 الطَّاعةَ ِفي الِْإنسانُ بن ِزياٍد معِرفَةُ الِْعلِْم ِدين يدانُ ِبِه ، ِبِه يكِْسب كُميلَالْماِل يزولُ ِبزواِلِه يا 

 دعوثَِة بدِميلَ الْأُحج اِتِه ويفَاِتِهحِهولَيع كُومحالُ مالْم و اِكمح الِْعلْم لُ  ويا كُمي لَكانُ هزخ 
 الدهر أَعيانهم مفْقُودةٌ و أَمثَالُهم ِفي الْقُلُوِب بِقيالْأَمواِل و هم أَحياٌء و الْعلَماُء باقُونَ ما 

بت لَه حملَةً بلَى أَصبت لَِقناً  لَو أَصصدِرِه ها ِإنَّ هاهنا لَِعلْماً جماً و أَشار ِبيِدِه ِإلَى موجودةٌ
 علَى ِعباِدِه و ِبحجِجِه علَى اللَِّه مستعِملًا آلَةَ الديِن ِللدنيا و مستظِْهراً ِبِنعِم علَيِهغَير مأْموٍن 

 ِلأَوِل عاِرٍض ِمن قَلِْبِهناِئِه ينقَِدح الشك ِفي  الْحق لَا بِصريةَ لَه ِفي أَحِلحملَِةأَوِلياِئِه أَو منقَاداً 
 أَو لَا ذَاك ٍة أَلَا لَا ذَا وهبوماًشهنماً مرغم ِة أَووهاِد ِللشالِْقي ِلسِع ِباللَّذَِّة سماِرِبالْجخاِلاد و   
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 شبهاً ِبِهما الْأَنعام الساِئمةُ كَذَِلك يموت الِْعلْم ٍء شيٍء أَقْرب   ِمن رعاِة الديِن ِفي شيلَيسا
 ِإما ظَاِهراً مشهوراً و ِإما خاِئفاً ِبحجٍة  حاِمِليِه اللَّهم بلَى لَا تخلُو الْأَرض ِمن قَاِئٍم ِللَِّهِبموِت

 الْأَقَلُّونَ عدداً و اللَِّه اللَِّه و بيناته و كَم ذَا و أَين أُولَِئك ، أُولَِئك و حججمغموراً ِلئَلَّا تبطُلَ 
 يزرعوهام حججه و بيناِتِه حتى يوِدعوها نظَراَءهم و  ِبِهاللَّهالْأَعظَمونَ ِعند اللَِّه قَدراً يحفَظُ 

 و باشروا روح الْيِقِني و استلَانوا ما الْبِصريِةِفي قُلُوِب أَشباِهِهم هجم ِبِهم الِْعلْم علَى حِقيقَِة 
 هرعوتفُونَاسرتالْما اسوا ِبمأَِنس وا  وِحبص اِهلُونَ والْج هِمن شحواتينلَّقَةٌ الدعا مهاحواٍن أَردِبأَب 

 ِإلَى رؤيِتِهم انصِرف شوقاً خلَفَاُء اللَِّه ِفي أَرِضِه و الدعاةُ ِإلَى ِديِنِه آِه آِه أُولَِئكِبالْمحلِّ الْأَعلَى 
 لُ ِإذَا ِشئْتيا كُمي.  

١٤٨ - اِنِه  : )عليه السالم (  قَالَ وِلس تحوٌء تبخُء مرالْم.  
١٤٩ - عليه السالم (  قَالَ و( :  هرقَد ِرفعي لَم ؤرام لَكه.  
١٥٠ - عليه السالم (  قَالَ و( :  نِمم كُنلَا ت ِعظَهأَنْ ي أَلَهٍل سجوِلرجريِر عيةَ ِبغالْآِخر  ٍل وم

  الراِغِبني ِفي الدنيا ِبقَوِل الزاِهِدين و يعملُ ِفيها ِبعمِل يقُولُيرجي التوبةَ ِبطُوِل الْأَمِل 

http://www.islam4u.com


  )٤٩٨(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

 ِفيما الزيادةَ لَم يقْنع يعِجز عن شكِْر ما أُوِتي و يبتِغي ِمنهاها لَم يشبع و ِإنْ مِنع  أُعِطي ِمنِإنْ
 الْمذِْنِبني يِحب الصاِلِحني و لَا يعملُ عملَهم و يبِغض يأِْتيبِقي ينهى و لَا ينتِهي و يأْمر ِبما لَا 

 وِبِه وِة ذُنِلكَثْر توالْم هكْري مهدأَح وه وِقيمظَلَّ ي ِقمِلِه ِإنْ سأَج ِمن توالْم هكْرا يلَى مع 
 دعا مضطَراً  ابتِلي ِإنْ أَصابه بلَاٌءِإذَا ِإنْ صح أَِمن لَاِهياً يعجب ِبنفِْسِه ِإذَا عوِفي و يقْنطُ وناِدماً 

 ما يستيِقن يخاف علَى علَى مغتراً تغِلبه نفْسه علَى ما يظُن و لَا يغِلبها أَعرضو ِإنْ نالَه رخاٌء 
 ِبِه وذَن ى ِمننِرِه ِبأَدوغَيجرِطيى بنغتِلِه ِإِن اسمع ِمن فِْسِه ِبأَكْثَرِلن  و فُِتن و ِإِنر قَِنطَ و قَرافْت 

 و التوبةَ ِإنْ عرضت لَه شهوةٌ أَسلَف الْمعِصيةَ و سوف سأَلَوهن يقَصر ِإذَا عِملَ و يباِلغُ ِإذَا 
 يتِعظُلَا يعتِبر و يباِلغُ ِفي الْموِعظَِة و لَا  الِْعبرةَ و يِصفِإنْ عرته ِمحنةٌ انفَرج عن شراِئِط الِْملَِّة 

 و يساِمح ِفيما يبقَى يرى الْغنم مغرماً و يفْنىفَهو ِبالْقَوِل مِدلٌّ و ِمن الْعمِل مِقلٌّ يناِفس ِفيما 
 مرماًالْغنغالْم اِدربلَا ي و توى الْمشخي  ِمن ِظمعتسي تِةفَوِصيعم ِمن هِمن ِقلُّ أَكْثَرتسا يِرِه مغَي 

 فِْسِه ونكِْثرتسلَى يع وِرِه فَهِة غَيطَاع ِمن هِقرحا يِتِه مطَاع اِس ِمنالن اِهندفِْسِه مِلن و طَاِعن 
 باِء أَحالْأَغِْني عم واللَّهفِْسِهِهِإلَيِرِه ِلنلَى غَيع كُمحاِء يالْفُقَر عالذِّكِْر م ِمن   
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و و هرغَي ِشدرِرِه ييا ِلغهلَيع كُمحِوي لَا يغي وفَه هفْسن  وِفي ولَا ي ِفي ووتسي ِصي وعي و طَاعي
  . الْخلْق ِفي غَيِر ربِه و لَا يخشى ربه ِفي خلِْقِه يخشى

 لكفى به موعظة ناجعة و حكمة بالغة و الكالمو لو مل يكن يف هذا الكتاب إال هذا :  الرضي قال 
  .بصرية ملبصر و عربة لناظر مفكر 

١٥١ - ةٌ  : )عليه السالم ( الَ  قَورم ةٌ أَولْوةٌ حاِقبِرٍئ عِلكُلِّ ام  
١٥٢ - كَأَنْ  : )عليه السالم (  قَالَ و ربا أَدم و اربقِْبٍل ِإدِلكُلِّ ملَم كُني   
١٥٣ - ِإنْ طَالَ ِبِه  : )عليه السالم (  قَالَ و و الظَّفَر وربالص مدعلَا يانُالزم   
١٥٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  مهعاِخِل ِفيِه مٍم كَالدِل قَواِضي ِبِفعالراِخٍل ِفي ولَى كُلِّ دع 

 ِإثْم ِل ِبِه ومالْع اِن ِإثْماِطٍل ِإثْمىبضِبِه الر   
١٥٥ - عليه السالم (  قَالَ و( : اِدهتِم ِفي أَووا ِبالذِّمِصمتا اع  
١٥٦ - ونَ  : )عليه السالم (  قَالَ وذَرعلَا ت نِة مِبطَاع كُملَيالَِتِهعهِبج   
١٥٧ - عليه السالم (  قَالَ و( :  مِديته قَد و مترصِإنْ أَب مترصب ِإِن ِإِنقَد متِمعأُس و متيدتاه 

 متعمتاس.  
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١٥٨ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ددار ِه ، واِن ِإلَيسِبالِْإح اكأَخ اِتبعهرِه شلَياِم ععِبالِْإن .  
١٥٩ - عليه السالم (  قَالَ و( : وم هفْسن عضو نِة فَلَا ممهالت اِضعنلُومي اَء ِبِه الظَّنأَس نم .  
١٦٠ - عليه السالم (  قَالَ و( :  أْثَرتاس لَكم نم.  
١٦١ - عليه السالم (  قَالَ و( :  راوش نم و ، لَكأِْيِه هِبر دبتِن اسالَمجا ِفي الركَهارش 

  .عقُوِلها 
١٦٢ - ِدِه  : )عليه السالم ( لَ  قَاوةُ ِبيرِت الِْخيكَان هِسر مكَت نم.  
١٦٣ - عليه السالم (  قَالَ و( :  رالْأَكْب توالْم الْفَقْر.  
١٦٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  فَقَد قَّهقِْضي حلَا ي نم قى حقَض نمهدبع.   
١٦٥ - اِلِق  : )م عليه السال(  قَالَ وِة الْخِصيعلُوٍق ِفي مخةَ ِلملَا طَاع.  
١٦٦ - ا  : )عليه السالم (  قَالَ ومقِِّه ِإنأِْخِري حُء ِبترالْم ابعلَا يابعي لَه سا لَيذَ مأَخ نم .  
١٦٧ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ادِدياِلاز عنمي ابجالِْإع.  
١٦٨ - قَِليلٌ  : )عليه السالم (  قَالَ و ابِطحاِلاص و قَِريب رالْأَم.  
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١٦٩ - ِن  : )عليه السالم (  قَالَ وينيِلِذي ع حباَء الصأَض قَد.  
١٧٠ - ِة  : )عليه السالم ( الَ  قَوونعطَلَِب الْم نُ ِمنوِب أَهالذَّن كرت.  
١٧١ - أَكَلَاٍت  : )عليه السالم (  قَالَ و تعنأَكْلٍَة م ِمن كَم.  
١٧٢ - ِهلُوا  : )عليه السالم (  قَالَ وا جاُء مدأَع اسالن.  
١٧٣ - قْ : )عليه السالم (  قَالَ وتِن اسم اِقعوم فراِء عالْآر وهجلَ وطَِإبالْخ.   
١٧٤ - لَى  : )عليه السالم (  قَالَ وع ِب ِللَِّه قَِويضانَ الْغِسن دأَح نِلماِطِل قَتاِء الْبأَِشد .  
١٧٥ - ةَ  : )عليه السالم (  قَالَ وِفيِه فَِإنَّ ِشد راً فَقَعأَم تقِِّإذَا ِهبويِهت هِمن افخا تِمم ظَمأَع 

.  
١٧٦ - ِر  : )عليه السالم (  قَالَ ودةُ الصعِة ساسيآلَةُ الر.  
١٧٧ - ِسي : )عليه السالم (  قَالَ وِر الْمجِسِن  ازحاِب الْمَء ِبثَو.  
١٧٨ - ِب : )عليه السالم (  قَالَ و ِركِر غَيدص ِمن رِد الشصقَلِْعِه احِمن ِركدص .  
١٧٩ - عليه السالم (  قَالَ و( :  أْيلُّ الرسةُ تاجاللَّج.  
١٨٠ - عليه السالم (  قَالَ و( :  دبؤم ِرق عالطَّم.  
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١٨١ - ةُ  : )عليه السالم (  قَالَ ورثَم ةُ وامدفِْريِط النةُ الترِمثَمزةُ الْحلَامالس .  
١٨٢ - ا  : )عليه السالم (  قَالَ وكِْم كَمِن الْحِت عمِفي الص ريلَا خهِل أَنِفي الْقَو ريلَا خ 

  .ِبالْجهِل 
١٨٣ - عليه السالم (  قَالَ و(:  تاِن ِإلَّا كَانتوعد لَفَتتا اخا مماهدلَالَةً ِإحض .  
١٨٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  هذْ أُِريتم قِفي الْح كَكْتا شم.  
١٨٥ - لَا  : )عليه السالم (  قَالَ و و لَلْتلَا ض و تلَا كُذِّب و تا كَذَبلَّمِبي ض .  
١٨٦ - ةٌ  : ) عليه السالم ( قَالَ وضاِدي غَداً ِبكَفِِّه عِللظَّاِلِم الْب.  
١٨٧ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِشيكِحيلُ والر.  
١٨٨ - عليه السالم (  قَالَ و( :  لَكه قِللْح هتفْحى صدأَب نم.  
١٨٩ - أَ : )عليه السالم (  قَالَ و ربِجِه الصني لَم نم عزالْج لَكَهه.  
١٩٠ - ِة  : )عليه السالم (  قَالَ وابحكُونُ الِْخلَافَةُ ِبالصأَ ت اهبجا عوِة وابالْقَر .  
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  :ا املعىن و روي له شعر يف هذ : الرضي قال

   و املشريون غيبذافكيف *  كنت بالشورى ملكت أمورهم فإن
   بالنيب و أقربأوىلفغريك *  إن كنت بالقرىب حججت خصيمهم و 
١٩١ - ِضلُ  : )عليه السالم (  قَالَ وتنت ضا غَرينُء ِفي الدرا الْممِفيِهِإن هاِدربت بهن ا واينالْم 

 أُخرى ِبِفراِق و ِفي كُلِّ أَكْلٍَة غَصص و لَا ينالُ الْعبد ِنعمةً ِإلَّا شرقب و مع كُلِّ جرعٍة الْمصاِئ
 ِمن أَجِلِه فَنحن أَعوانُ الْمنوِن و أَنفُسنا نصب آخرو لَا يستقِْبلُ يوماً ِمن عمِرِه ِإلَّا ِبِفراِق 

ٍء شرفاً ِإلَّا أَسرعا الْكَرةَ   يرفَعا ِمن شيلَم فَِمن أَين نرجو الْبقَاَء و هذَا اللَّيلُ و النهار حتوِفالْ
  . و تفِْريِق ما جمعا بنياِفي هدِم ما 
١٩٢ - عليه السالم (  قَالَ و( :  قفَو تبا كَسم مآد نا ابي تفَأَن ِفيِهقُوِتك ِركياِزنٌ ِلغخ .  
١٩٣ - عليه السالم (  قَالَ و( :  الًا وِإقْب ةً ووهاراًِإنَّ ِللْقُلُوِب شبِإد ا وِتهوهِل شِقب ا ِمنوهفَأْت 

 ا فَِإنَّ الْقَلْباِلهِإذَاِإقْب ِميع أُكِْره .  
١٩٤ - عليه السالم (  كَانَ و(ي تِظي ِإذَا غَِضبِفي غَيى أَشتقُولُ م  
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  . عفَوت  أَم ِحني أَقِْدر علَيِه فَيقَالُ ِلي لَوصبرت ِحني أَعِجز عِن اِلانِتقَاِم فَيقَالُ ِلي لَو أَ
١٩٥ - ا  : )عليه السالم (  قَالَ وذَا ملٍَة هبزلَى مِبقَذٍَر ع رم قَد ِخلَوب ِوير اِخلُونَ وِبِه الْب 

  . تتنافَسونَ ِفيِه ِبالْأَمِس كُنتمِفي خبٍر آخر أَنه قَالَ هذَا ما 
١٩٦ - ذْ : )عليه السالم (  قَالَ وي لَم ظَكعا وم اِلكم ِمن به.  
١٩٧ - انُ  : )عليه السالم (  قَالَ ودلُّ الْأَبما تلُّ كَممت ِذِه الْقُلُوبواِإنَّ هغتفَاب اِئفا طَرلَه 

  .الِْحكْمِة 
١٩٨ - ِإلَّا  : )عليه السالم (  قَالَ و كْماِرِج لَا حولَ الْخقَو ِمعا سا ِهِللَّلَمِبه ادري قةُ حكَِلم 

  .باِطلٌ 
١٩٩ - ِإذَا  : )عليه السالم (  قَالَ و الَِّذين مغَاِء هوواِفي ِصفَِة الْغعمتقُوا اجفَرِإذَا ت وا وغَلَب 

 فَِقيلَ قَد نفَعواو ِإذَا تفَرقُوا هم الَِّذين ِإذَا اجتمعوا ضروا  : )عليه السالم ( لَم يعرفُوا و ِقيلَ بلْ قَالَ 
 فَينتِفع فَقَالَ يرِجع أَصحاب الِْمهِن ِإلَى ِمهنِتِهم افِْتراِقِهمعرفْنا مضرةَ اجِتماِعِهم فَما منفَعةُ 
 اِئِه واِء ِإلَى ِبننوِع الْبجكَر ِبِهم اساِجالنسالنِزِه  ِإلَى مبخاِز ِإلَى مبالْخ ِجِه وسن.  
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٢٠٠ - غَاُء فَقَالَ لَا  : )عليه السالم (  قَالَ وغَو هعم اٍن وِبج أُِتي باًوحرىمروٍه لَا تجِإلَّا  ِبو 
  .ِعند كُلِّ سوأٍَة 
٢٠١ - فَظَاِنِه  : )عليه السالم (  قَالَ وحِن يلَكَياٍن مسكُلِّ ِإن عفَِإذَاِإنَّ م هنيا بلَّيخ راَء الْقَدج 

  . حِصينةٌ جنةٌو بينه و ِإنَّ الْأَجلَ 
٢٠٢ - قَالَ لَ : )عليه السالم (  قَالَ و قَد و ريبالز ةُ وطَلْح هكاِيعبِفي ن ككَاؤرا شلَى أَنع 

   .الْأَوِد ِفي الْقُوِة و اِلاسِتعانِة و عوناِن علَى الْعجِز و شِريكَاِنهذَا الْأَمِر لَا و لَِكنكُما 
٢٠٣ - قُوا اللَّ : )عليه السالم (  قَالَ وات اسا النهالَِّذي ِإنْ أَي همقُلْت ِلمع مترمِإنْ أَض و ِمعس 

  . ذَكَركُم نِسيتموه ِمنه أَدركَكُم و ِإنْ أَقَمتم أَخذَكُم و ِإنْ هربتمو باِدروا الْموت الَِّذي ِإنْ 
٢٠٤ - عليه السالم (  قَالَ و( : رعِفي الْم كندهزلَا لَا ي نوِف مهكُرشي ككُرشي فَقَد لَك 

يِبش ِتعمتسلَا ي نِه ملَيٍء  عهِمن اعا أَضِمم اِكِر أَكْثَركِْر الشش ِمن ِركدت قَد و الْكَاِفر اللَّه و 
 ِسِننيحالْم ِحبي.  
٢٠٥ - ِض : )عليه السالم (  قَالَ واٍء يِعلَ ِفيِه ِإلَّا كُلُّ ِوعا جِبم اَءيقِبِه ِوع ِسعتي هالِْعلِْم فَِإن .  
٢٠٦ - ِحلِْمِه أَنَّ  : )عليه السالم (  قَالَ و ِليِم ِمنِض الْحلُ ِعوأَواساِهِل النلَى الْجع هارصأَن 

.  
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٢٠٧ - عليه السالم (  قَالَ و( :  هفَِإن لَّمحِليماً فَتح كُنت قَلَِّإنْ لَم كشٍم ِإلَّا أَوِبقَو هبشت نم 
 مهكُونَ ِمنأَنْ ي.  
٢٠٨ - عليه السالم (  قَالَ و( : م و ِبحر هفْسن باسح نا مهنغَفَلَ ع نِسرخ افخ نم و 

 فَِهم رصأَب نم و رصأَب ربتِن اعم و أَِمنو ِلمع فَِهم نم .  
٢٠٩ - ا  : )عليه السالم (  قَالَ واِسهِشم دعا بنلَيا عينالد ِطفَنعلَتطْفلَى عوِس عرالض 

ِقيبلَا عت ا ولَِدهأَنْ و ِريدن و ذَِلك نمةً نأَِئم ملَهعجن ِض وِعفُوا ِفي الْأَرضتاس لَى الَِّذينع و 
 الْواِرِثني ملَهعجن.  
٢١٠ - ِريداً  : )عليه السالم (  قَالَ وجت رمش نةَ مِقيت قُوا اللَّهاتِفي و شكَم ِمرياً وشت دج 

  . الْموِئِل و عاِقبِة الْمصدِر و مغبِة الْمرِجِع كَرِة و بادر عن وجٍل و نظَر ِفي مهٍل
٢١١ - عليه السالم (  قَالَ و( :  امِفد الِْحلْم اِض ورالْأَع اِرسح ودِفيِهالْجكَاةُ السز فْوالْع و 

ضِعو لُوالس الظَّفَِر و رغَد نِمم كى ونغتِن اسم اطَرخ قَد ِة وايالِْهد نيةُ عارِتشأِْيِه اِلاسِبر و 
 و أَشرف الِْغنى ترك الْمنى و كَم ِمن عقٍْل الزماِنالصبر يناِضلُ الِْحدثَانَ و الْجزع ِمن أَعواِن 

  . مستفَادةٌ و لَا تأْمنن ملُولًا قَرابةٌٍري و ِمن التوِفيِق ِحفْظُ التجِربِة و الْمودةُ  هوى أَِمتحتأَِسٍري 
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٢١٢ - عليه السالم (  قَالَ و( : بجقِْلِه عاِد عسح دفِْسِه أَحِء ِبنرالْم .  
٢١٣ - داً  : )عليه السالم (  قَالَ وأَب ضرالْأَلَِم ت لَى الْقَذَى وأَغِْض ع.  
٢١٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  هانأَغْص كَثُفَت هودلَانَ ع نم.  
٢١٥ - ِد : )عليه السالم (  قَالَ وهي الِْخلَاف أْيالر م.  
٢١٦ - طَالَ  : )عليه السالم (  قَالَ وتالَ اسن نم.  
٢١٧ - اِهِر  : )عليه السالم (  قَالَ ووج اِل ِعلْموقَلُِّب الْأَحاِلِفي تجالر.   
٢١٨ - ِة  : )عليه السالم (  قَالَ ودوقِْم الْمس ِديِق ِمنالص دسح.  
٢١٩ - وِق  : )يه السالم عل(  قَالَ ورب تحقُوِل تاِرِع الْعصم طَاِمِعأَكْثَرالْم.   
٢٢٠ - لَى الثِّقَِة  : )عليه السالم (  قَالَ واُء عِل الْقَضدالْع ِمن سلَيِبالظَّن.   
٢٢١ - لَى  : )عليه السالم (  قَالَ وانُ عوداِد الْععِإلَى الْم ادالز اِدالِْعِبئْسب.   
٢٢٢ - ا  : )عليه السالم (  قَالَ ومع هاِل الْكَِرِمي غَفْلَتمِف أَعرأَش ِمنلَمعي.   
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٢٢٣ - عليه السالم (  قَالَ و( : الْح اهكَس نم اسالن ري لَم هباُء ثَويهبيع.   
٢٢٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ةُ وبيكُونُ الْهِت تمِة الصفَِةِبكَثْرصِبالن اِصلُونَ ووالْم كْثُري 

 ارالْأَقْد ظُمعاِل تِبالِْإفْضاِل اوِتمِباح ةُ ومعالن ِتمِع تاضوِبالت  ِجبِن يؤلْمددؤِة السريِبالس و 
  . السِفيِه تكْثُر الْأَنصار علَيِه عِنالْعاِدلَِة يقْهر الْمناِوئ و ِبالِْحلِْم 

٢٢٥ - ِة  : )عليه السالم (  قَالَ ولَامس ناِد عسفْلَِة الْحِلغ بجاِدالْعسالْأَج.   
٢٢٦ - ِفي ِوثَاِق الذُّلِّ  : )يه السالم عل(  قَالَ و الطَّاِمع.  
٢٢٧ - و ِرفَةٌ ِبالْقَلِْب وعانُ ماِن فَقَالَ الِْإميِن الِْإميِئلَ عس اركَاِن ِإقْرلٌ ِبالْأَرمع اِن وِباللِّس   
٢٢٨ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِزيناً فَقَدا حينلَى الدع حبأَص نأَمحبص اِخطاً واِء اللَِّه سِلقَض 

 لَتزةً نِصيبكُو مشي حبأَص نِبِهم لَه عاضواً فَتى غَِنيأَت نم و هبكُو رشي حبأَص فَقَد اهِلِغن بذَه 
انَ يتِخذُ آياِت اللَِّه هزواً و من لَِهج  فَهو ِممن كَالنارثُلُثَا ِديِنِه و من قَرأَ الْقُرآنَ فَمات فَدخلَ 

هلَا قَلْب ما ِبثَلَاٍث ههِمن هاطَ قَلْبا الْتينالد بِبح هِغبي ِركُهدٍل لَا يأَم و كُهرتٍص لَا يِحر و .  
٢٢٩ - عليه السالم (  قَالَ و( : ِبح لْكاً وِة ماعلُِقكَفَى ِبالْقَنِن الْخس  
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  . حياةً طَيبةً فَقَالَ ِهي الْقَناعةُ فَلَنحِيينه عن قَوِلِه تعالَى )عليه السالم (  و سِئلَ نِعيماً
٢٣٠ - ليه السالم ع(  قَالَ و( :  قزِه الرلَيلَ عأَقْب اِركُوا الَِّذي قَدشهفَِإن ردأَج ى وِللِْغن لَقأَخ 

  .ِبِإقْباِل الْحظِّ علَيِه 
٢٣١ - عليه السالم (  قَالَ و( :  رأْمي الَى ِإنَّ اللَّهعِلِه تِلِفي قَودلُ ِبالْعدساِن الْعالِْإح و 

  .ِإنصاف و الِْإحسانُ التفَضلُ الْ
٢٣٢ - ِد  : )عليه السالم (  قَالَ وطَ ِبالْيعِة يِد الْقَِصريِط ِبالْيعي نالطَِّويلَِةم.   

 يف سبيل اخلري و الرب و إن كان يسريا فإن اهللا تعاىل ماله نو معىن ذلك أن ما ينفقه املرء م:  الرضي قال 
 الرب نعمة بني نعمة العبد و )عليه السالم (  و اليدان هاهنا عبارة عن النعمتني ففرق كثرياه عظيما جيعل اجلزاء علي

 تضعف على نعم املخلوق أبداتعاىل ذكره بالقصرية و الطويلة فجعل تلك قصرية و هذه طويلة ألن نعم اهللا 
  .و منها تنزع  ترجع إليهاأضعافا كثرية إذ كانت نعم اهللا أصل النعم كلها فكل نعمة 

٢٣٣ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِنسِنِه الْحِلاب ) نَّ )عليه السالموعدِإلَى لَا ت ِعيتِإنْ د ٍة وزاربم 
 اِعيفَِإنَّ الد ا فَأَِجبهاِإلَيهِإلَي وعرصم اِغيالْب اٍغ وب .  

٢٣٤ - عليه السالم (  قَالَ و( : ِخص اراِل ِخيِخص اراِء ِشرساِلاِل النجالر و نبالْج و وهالز 
  مزهوةًالْبخلُ فَِإذَا كَانِت الْمرأَةُ 
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ِإذَلَم ا وفِْسهن ِمن كِّنمِخيلَةً  تب تا كَانِفظَتح ةً فَِرقَتانبج تِإذَا كَان ا وِلهعالَ بم ا والَهم 
 كُلِِّمنيا   شلَه ِرضعٍء ي.  

٢٣٥ - اِقلَ فَقَالَ وا الْعلَن ِصف الَِّذي  : )عليه السالم (  ِقيلَ لَه وهعضييفَِقيلَ   الش هاِضعوَء م
   .فَعلْتقَد : نا الْجاِهلَ فَقَالَ فَِصف لَ
 مواضعه فكأن ترك صفته صفة له إذ كان ء الشييعين أن اجلاهل هو الذي ال يضع :  الرضي قال 

  .خبالف وصف العاقل 

٢٣٦ - ِني  : )عليه السالم (  قَالَ وينُ ِفي عوِذِه أَهه اكُميناللَِّه لَد وِزيٍر ِفِمناِق ِخنِد  ِعري ي
  .مجذُوٍم 

٢٣٧ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ةً فَِتلْكغْبر وا اللَّهدبماً عةُِإنَّ قَوادماً ِعبِإنَّ قَو اِر وجالت 
 ةً فَِتلْكبهر وا اللَّهدبةُعادِعب كْراً فَِتلْكش وا اللَّهدبماً عِإنَّ قَو ِبيِد وةُ الْعاداِر  ِعبرالْأَح.  

٢٣٨ - ا  : )عليه السالم (  قَالَ وا ِفيهم رش ا وكُلُّه رأَةُ شرالْمها أَنهِمن دلَا ب .  
٢٣٩ - عليه السالم (  قَالَ و( :  نم و قُوقالْح عيض اِنيوالت أَطَاع نمأَطَاع عيض اِشيالْو 

 ِديقالص.  
٢٤٠ - لَى  : )عليه السالم ( الَ  قَوع نهاِر رِفي الد ِصيبالْغ رجاالْحاِبهرخ.   
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 ألن الكالمانأن يشتبه  و ال عجب )صلى اهللا عليه وآله ( و يروى هذا الكالم عن النيب  : الرضي قال

  .مستقامها من قليب و مفرغهما من ذنوب 

٢٤١ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِمن دلَى الظَّاِلِم أَشظْلُوِم عالْم موِميوظْلُوِم يلَى الْمالظَّاِلِم ع .  
٢٤٢ - ِإنْ قَلَّ : )عليه السالم (  قَالَ و قَى والت ضعب ِق اللَّهات لْ وعراً اجاللَِّه ِست نيب و كنيب 

 قِإنْ ر و.  
٢٤٣ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ابوالص ِفيخ ابوالْج محدِإذَا از.  
٢٤٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  نقّاً فَمٍة حمِإنَّ ِللَِّه ِفي كُلِّ ِنعاهقَأَد نم ا وهِمن هادِفيِه  ز رص

  .خاطَر ِبزواِل ِنعمِتِه 
٢٤٥ - ةُ  : )عليه السالم (  قَالَ ووهةُ قَلَِّت الشقِْدرِت الْمِإذَا كَثُر.  
٢٤٦ - اِرٍد  : )عليه السالم (  قَالَ وا كُلُّ شِم فَمعالن وا ِنفَارذَروٍداحدرِبم.   
٢٤٧ - ِحِم الْكَ : )عليه السالم (  قَالَ والر ِمن طَفأَع مر.  
٢٤٨ - عليه السالم (  قَالَ و( :  هظَن قدراً فَصيخ ِبك ظَن نم.  
٢٤٩ - عليه السالم (  قَالَ و( :  كفْسن تها أَكْراِل مملُ الْأَعِهأَفْضلَيع.   
٢٥٠ - عليه السالم (  قَالَ و( : هانحبس اللَّه فْتراِئِم عزِخ الْعِبفَس قِْض ون قُوِد ولِّ الْعح 

  .الِْهمِم 
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٢٥١ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِة ، وةُ الْآِخرلَاوا حينةُ الداررةُملَاوِة حةُ الْآِخراررا مينالد .  
٢٥٢ - ِك  : )عليه السالم (  قَالَ ورالش طِْهرياً ِمنانَ تالِْإمي اللَّه ضفَرِن وِزيهاً عنلَاةَ تالص 

 ِق وزِبيباً ِللرسكَاةَ تالز ِر والِْكباميالصت جالْح لِْق ولَاِص الْخِتلَاًء ِلِإخاب  يِن وةً ِللدقِْربادالِْجه 
 و النهي عِن الْمنكَِر ردعاً ِللسفَهاِء و ِصلَةَ ِللْعوامِعزاً ِللِْإسلَاِم و الْأَمر ِبالْمعروِف مصلَحةً 

 ِإعظَاماً ِللْمحاِرِم و ترك شرِب الْحدوِد منماةً ِللْعدِد و الِْقصاص حقْناً ِللدماِء و ِإقَامةَ الرِحِم
 ِللنسِب و ترك اللِّواِط تحِصيناً و مجانبةَ السِرقَِة ِإجياباً ِللِْعفَِّة و ترك الزنى ِللْعقِْلالْخمِر تحِصيناً 

 ِل وسكِْثرياً ِللناِتتادهالشاحجلَى الْماراً عِتظْهالْكَِذِب  اس كرت اِت وِريفاًدشت ِق ودِللص 
  . ِللْأُمِة و الطَّاعةَ تعِظيماً ِللِْإمامِة ِنظَاماًالسلَام أَماناً ِمن الْمخاِوِف و الْأَمانةَ 

٢٥٣ - عليه السالم (  كَانَ و( متدِإذَا أَر ِلفُوا الظَّاِلمقُولُ أَحي هِمينِري ِبيب هِل اللَِّه  أَنوح ٌء ِمن
 ِإلَه ِإلَّا هو لَم يعاجلْ لَا ِبها كَاِذباً عوِجلَ الْعقُوبةَ و ِإذَا حلَف ِباللَِّه الَِّذي حلَفو قُوِتِه فَِإنه ِإذَا 

  .ِلأَنه قَد وحد اللَّه تعالَى 
٢٥٤ - عليه السالم (  قَالَ و( : يو كُن مآد نا ابِصي و اِلكِفي م فِْسكلْ نماع ِثرؤا تِفيِه م 

 ِدكعب لَ ِفيِه ِمنمعأَنْ ي.  
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٢٥٥ - عليه السالم (  قَالَ و( : ا الِْحدهاِحبوِن ِلأَنَّ صنالْج ِمن برةُ ضمدني مدني فَِإنْ لَم 
 ِكمحتسم هوننفَج.  

٢٥٦ - ِد  : )عليه السالم (  قَالَ وسِقلَِّة الْح ِد ِمنسةُ الْجِصح.  
٢٥٧ - عليه السالم (  قَالَ و( : يا كُمي ِعيخاٍد النِن ِزيِل بيلُ ِلكُمروا ِفي موحرأَنْ ي لَكأَه 

 هو ناِئم فَوالَِّذي وِسع سمعه الْأَصوات ما ِمن أَحٍد منكَسِب الْمكَاِرِم و يدِلجوا ِفي حاجِة 
 عدوِر لُطْفاً قَلْباًأَورالس ذَِلك ِمن لَه اللَّه لَقخ وراً ِإلَّا ورفَِإذَا سزا  نهى ِإلَيرةٌ جاِئبِبِه ن لَت

  . يطْردها عنه كَما تطْرد غَِريبةُ الِْإِبِل حتىكَالْماِء ِفي انِحداِرِه 
٢٥٨ - قَِة  : )عليه السالم (  قَالَ ودِبالص وا اللَّهاِجرفَت ملَقْتِإذَا أَم.  
٢٥٩ - فَاُء : )عليه السالم (  قَالَ واللَِّه الْو دِعن رِر غَددِل الْغِلأَه فَاٌء وِر ودِل الْغِبأَه ردالْغ 

  .ِعند اللَِّه 
٢٦٠ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِه واِن ِإلَيسٍج ِبالِْإحردتسم ِمن وٍركَمرغم ِه ولَيِر عتِبالس 

م ِل ِفيِه وِن الْقَوسوٍن ِبحفْتلَىا متاب لَاِء لَهداً ِبِمثِْل الِْإمأَح هانحبس اللَّه .  
  . فيه هاهنا زيادة جيدة مفيدة أنو قد مضى هذا الكالم فيما تقدم إال :  الرضي قال 
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  فصل
  كالمه غريب من شيئاً فيه رنذك

  التـفسري إىل احملتاج
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   :)عليه السالم (  يف حديثه و  - ١
  . يجتِمع قَزع الْخِريِف كَماِإلَيِه  ذَِلك ضرب يعسوب الديِن ِبذَنِبِه فَيجتِمعونَ كَانَ فَِإذَا

  . يومئذ و القزع قطع الغيم اليت ال ماء فيها الناساليعسوب السيد العظيم املالك ألمور :  الرضي قال 

   :)عليه السالم (  يف حديثه و  - ٢
  . الشحشح الْخِطيب هذَا
و سري فهو شحشح و الشحشح يف غري هذا  باخلطبة املاضي فيها و كل ماض يف كالم أاملاهر يريد

  . البخيل املمسك املوضع

   :)عليه السالم (  يف حديثه و  - ٣
  . قُحماً ِللْخصومِة ِإنَّ

 و هو األعراب املهالك ألا تقحم أصحاا يف املهالك و املتالف يف األكثر فمن ذلك قحمة بالقحم يريد
 هو أا تقحمهم بالد الريف أي ومها فيهم و قيل فيه وجه آخر أن تصيبهم السنة فتتعرق أمواهلم فذلك تقح

  .حتوجهم إىل دخول احلضر عند حمول البدو 
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   :)عليه السالم (  يف حديثه و  - ٤
  .نص الِْحقَاِق فَالْعصبةُ أَولَى  النساُء بلَغَ ِإذَا
 نصصت تقول منتهى األشياء و مبلغ أقصاها كالنص يف السري ألنه أقصى ما تقدر عليه الدابة و النص و

 به اإلدراك ألنه منتهى يريدالرجل عن األمر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه فنص احلقاق 
 من أفصح الكنايات عن هذا األمر و أغرا يقول هو الصغري إىل حد الكبري و الصغر و الوقت الذي خيرج منه

 من أمها إذا كانوا حمرما مثل اإلخوة و األعمام و بتزوجيها إن أرادوا باملرأةفإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أوىل 
 أنا أحق منك لآلخرمنهما  احلقاق حماقة األم للعصبة يف املرأة و هو اجلدال و اخلصومة و قول كل واحد و. ذلك

عليه السالم (  بلوغ العقل و هو اإلدراك ألنه احلقاقذا يقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جداال و قد قيل إن نص 

و من رواه نص احلقائق فإمنا أراد مجع حقيقة هذا معىن .  فيه احلقوق و األحكامجتب إمنا أراد منتهى األمر الذي )
 إىل احلد الذي جيوز املرأةو الذي عندي أن املراد بنص احلقاق هاهنا بلوغ . القاسم بن سالم أبو عبيد ذكرهما 

 و هي مجع حقة و حق و هو الذي استكمل ثالث اإلبلفيه تزوجيها و تصرفها يف حقوقها تشبيها باحلقاق من 
 نصه يف السري و احلقائق  إىل احلد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره ويبلغسنني و دخل يف الرابعة و عند ذلك 

   .أوال مجيعا ترجعان إىل معىن واحد و هذا أشبه بطريقة العرب من املعىن املذكور فالروايتانأيضا مجع حقة 

   :)عليه السالم (  يف حديثه و  - ٥
  .ةُ  اللُّمظَازدادِت ِفي الْقَلِْب كُلَّما ازداد الِْإميانُ ةً يبدو لُمظَالِْإميانَ ِإنَّ

  .ء من البياض   فرس أملظ إذا كان جبحفلته شيقيل اللمظة مثل النكتة أو حنوها من البياض و منه و 
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   :)عليه السالم (  يف حديثه و  - ٦
  . ِلما مضى ِإذَا قَبضه يزكِّيهانَ لَه الدين الظَّنونُ يِجب علَيِه أَنْ  ِإذَا كَالرجلَ ِإنَّ

 أم ال فكأنه الذي يظن به فمرة يرجوه و مرة عليه الذي ال يعلم صاحبه أ يقبضه من الذي هو فالظنون 
 أنت منه فهو ظنون و على ء  كل أمر تطلبه و ال تدري على أي شيكذلكال يرجوه و هذا من أفصح الكالم و 

  :ذلك قول األعشى 

   املاطراللجبجنب صوب *  جيعل اجلد الظنون الذي ما
   املاهرويقذف بالبوصي *  الفرايت إذا ما طما مثل

  . ال يعلم هل فيها ماء أم ال اليتالبئر العادية يف الصحراء ، و الظنون :  اجلد و 

   :)عليه السالم (  يف حديثه و  - ٧
هأن شعي متطَعتا اساِء مسِن النوا عِذبٍة فَقَالَ اعيزشاً ِبغيج .  

 امتنعوا من املقاربة هلن ألن ذلك يفت يف عضد و معناه اصدفوا عن ذكر النساء و شغل القلب ن و 
ء فقد  ع من شي عن العدو و يلفت عن اإلبعاد يف الغزو فكل من امتنيكسراحلمية و يقدح يف معاقد العزمية و 

  . و العذوب املمتنع من األكل و الشرب العاذبعذب عنه و 

   :)عليه السالم (  يف حديثه و  - ٨
  . ينتِظر أَولَ فَوزٍة ِمن ِقداِحِه الْفَاِلِج كَالْياِسِر
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 فلجهم الذين يتضاربون بالقداح على اجلزور و الفاجل القاهر و الغالب يقال فلج عليهم و هم الياسرون
  :، و قال الراجز 

  " . رأيت فاجلا قد فلجا ملا" 

   :)عليه السالم (  يف حديثه و  - ٩
 يكُن أَحد ِمنا أَقْرب ِإلَى الْعدو فَلَم )اهللا عليه وآله صلى (  احمر الْبأْس اتقَينا ِبرسوِل اللَِّه ِإذَا كُنا

 هِمن.  
(  احلرب فزع املسلمون إىل قتال رسول اهللا عضاض معىن ذلك أنه إذا عظم اخلوف من العدو و اشتد و 

 كنايةو قوله إذا امحر البأس . ه عليهم النصر به و يأمنون مما كانوا خيافونه مبكاناهللا بنفسه فينزل )صلى اهللا عليه وآله 
 جتمع احلرارة و احلمرة بفعلها اليتعن اشتداد األمر و قد قيل يف ذلك أقوال أحسنها أنه شبه محي احلرب بالنار 

 و قد رأى جمتلد الناس يوم حنني و هي حرب هوازن )صلى اهللا عليه وآله ( و لوا و مما يقوي ذلك قول رسول اهللا 
 باحتدام القوم ما استحر من جالد )صلى اهللا عليه وآله (  مستوقد النار فشبه رسول اهللا فالوطيساآلن محي الوطيس 
  .النار و شدة التهاا 

   الفصل و رجعنا إىل سنن الغرض األول يف هذا الباب هذا انقضى

٢٦١ -  عليه السالم (  قَالَ و( :  هلَغا بةُلَملَِإغَارةَ عاِويعاِب محفِْسِه  أَصِبن جراِر فَخبى الْأَن
  . نحن نكِْفيكَهم الْمؤِمِنني أَتى النخيلَةَ و أَدركَه الناس و قَالُوا يا أَِمري حتىماِشياً 

ِلي لَتشكُو  قَبالرعاياما تكْفُونِني أَنفُسكُم فَكَيف تكْفُونِني غَيركُم ِإنْ كَانِت  : فَقَالَ
 هم رِعيِتي كَأَنِني الْمقُود و هم الْقَادةُ أَِو الْموزوع و حيفحيف رعاِتها و ِإنِني الْيوم لَأَشكُو 

  .الْوزعةُ 
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 رجالن من إليه هذا القول يف كالم طويل قد ذكرنا خمتاره يف مجلة اخلطب ، تقدم )عليه السالم (  قال فلما

   :)عليه السالم (  املؤمنني ننقد له ، فقال أمريأصحابه ، فقال أحدمها إين ال أملك إال نفسي و أخي ، فمر بأمرك يا 

و نأَي ا أُِريداِن ِممقَعت .  
٢٦٢ -  ٍط ووح ناِرثَ بِقيلَ ِإنَّ الْح اهوا أَتِل كَانمالْج ابحأَص اِني أَظُنرفَقَالَ أَ ت 
  .علَى ضلَالٍَة 
 فَِحرت ِإنك لَم تعِرِف فَوقَكيا حاِرثُ ِإنك نظَرت تحتك و لَم تنظُر  : )عليه السالم (  فَقَالَ

 قالْح و اهأَت نم ِرفعفَتلَم اهأَت نم ِرفعاِطلَ فَتِرِف الْبعت .  
   :)عليه السالم (  عمر ، فَقَالَ بِنفَِإني أَعتِزلُ مع سِعيِد بِن ماِلٍك و عبِد اللَِّه  : الْحاِرثُ فَقَالَ

  . الْباِطلَ يخذُلَاصرا الْحق و لَم  و عبد اللَِّه بن عمر لَم ينسِعيداً ِإنَّ
٢٦٣ - طُ  : )عليه السالم (  قَالَ وبغِد ياِكِب الْأَسلْطَاِن كَرالس اِحبِقِعِهصوِبم لَمأَع وه و 

  .ِبموِضِعِه 
٢٦٤ - فَظُوا ِفي  : )عليه السالم (  قَالَ وحت ِركُمِقِب غَيوا ِفي عِسنأَحعِقِبكُم.   
٢٦٥ - اباً  : )عليه السالم (  قَالَ وواِء ِإذَا كَانَ صكَمالْح طَأً كَانَِإنَّ كَلَامِإذَا كَانَ خ اًء وود 

  .كَانَ داًء 
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٢٦٦ - أَلَوانَ فَقَالَ  سالِْإمي فَهرعلٌ أَنْ يجر كَانَِإذَا  : )عليه السالم ( ه كِبرى أُختفَأِْتِني ح دالْغ 
 ينقُفُها هذَا و كَالشاِردِة مقَالَِتي حِفظَها علَيك غَيرك فَِإنَّ الْكَلَام نِسيتعلَى أَسماِع الناِس فَِإنْ 

  .ها هذَا يخِطئُ
  . هو قوله اإلميان على أربع شعب و قد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدم من هذا الباب و 

٢٦٧ - الَِّذي  : )عليه السالم (  قَالَ و ِمكوي مِملْ هحلَا ت مآد نا ابيلَم ِمكولَى يع أِْتكي 
 ِمن كِإنْ ي هفَِإن اكأَت ِرالَِّذي قَدمعك ِقكِفيِه ِبِرز أِْت اللَّهي .  

٢٦٨ - كُونَ  : )عليه السالم (  قَالَ وى أَنْ يسا عناً موه كِبيبح ِببأَحكِغيضب ا وماً موي 
 كِبيبكُونَ حى أَنْ يسا عناً موه كِغيضب ِغضماًأَبوا يم .  

٢٦٩ - عليه السالم (  قَالَ و( : ِملَ الناِملٌ عاِملَاِن عا عينِفي الد ِفياس ا قَدينا ِللدينالد 
 منفَعِة ِفي من يخلُفُه الْفَقْر و يأْمنه علَى نفِْسِه فَيفِْني عمره علَىشغلَته دنياه عن آِخرِتِه يخشى 

ينِملَ ِفي الداِملٌ عع ِرِه وا غَيهدعا با ِلماَءهِن فَجظَّيالْح زرٍل فَأَحمِر عيا ِبغينالد ِمن الَِّذي لَه 
  . اللَّه حاجةً فَيمنعه يسأَلُ و ملَك الداريِن جِميعاً فَأَصبح وِجيهاً ِعند اللَِّه لَا معاً

٢٧٠ -  ومع دِعن ذُِكر هأَن ِويِن  رب طَّاِبرفَقَالَ الْخ هتكَثْر ِة وبالْكَع لْياِمِه حِفي أَي 
مقَو  
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لَو ِلِمنيسالْم وشيِبِه ج تزهفَج هذْتكَانَ أَخ ظَملِْي  أَعةُ ِبالْحبالْكَع عنصا تم ِر وِللْأَج
 مفَهرمع ِمِننيؤالْم أَِمري هنأَلَ عس و عليه السالم (  فَقَالَ )عليه السالم (  ِبذَِلك(:   

أَموالُ الْمسِلِمني فَقَسمها  أَربعةٌ الْأَموالُ و )صلى اهللا عليه وآله (  الْقُرآنَ أُنِزلَ علَى النِبي هذَا ِإنَّ
 نيثَِةبرالْوالْفَي اِئِض وِفي الْفَر   ِحقِّيِه وتسلَى مع همُء فَقَسسمالْخ و هعضثُ ويح اللَّه هعضفَو 

 ا اللَّهلَهعفَج قَاتدثُالصياحِة ِفيهبالْكَع لْيكَانَ ح ا ولَهعج  كَهرِئٍذ فَتموي اللَّه لَم اِلِه ولَى حع 
 لَولَاك فَأَِقره حيثُ أَقَره اللَّه و رسولُه فَقَالَ لَه عمر مكَاناًيتركْه ِنسياناً و لَم يخف علَيِه 

  .لَافْتضحنا و ترك الْحلْي ِبحاِلِه 
٢٧١ -  ِوير هعليه السالم (  أَن( ِفعِه راِل ِإلَيم ِمن دبا عمهداِل اللَِّه أَحم قَا ِمنرلَاِن سجر 

  . و الْآخر ِمن عروِض الناِس اللَِّه
ه بعضاً ، و  اللَِّه أَكَلَ بعضمالُأَما هذَا فَهو ِمن ماِل اللَِّه و لَا حد علَيِه  : )عليه السالم (  فَقَالَ

 دِه الْحلَيفَع را الْآخأَمِديدالش هدي فَقَطَع .  
٢٧٢ - ِذِه  : )عليه السالم (  قَالَ وه ِمن ايمقَد توتقَِد اس اِحِضلَوداَء الْميأَش تريلَغ .  
٢٧٣ - ِقيناً أَنَّ : )عليه السالم (  قَالَ ووا ِعلْماً يلَماع لَم لْ اللَّهعجي تظُمِإنْ ع ِد وبِللْع 

 و هتطَِلب تدتاش و هِحيلَتتقَِويأَكْثَر هتِكيدم   
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 ما يبلُغَ بين الْعبِد ِفي ضعِفِه و ِقلَِّة ِحيلَِتِه و بين أَنْ يحلْالْحِكيِم و لَم  سمي لَه ِفي الذِّكِْر ِمما
 ِبِه أَعظَم الناِس راحةً ِفي منفَعٍة و التاِرك لَه الْعاِملُسمي لَه ِفي الذِّكِْر الْحِكيِم و الْعاِرف ِلهذَا 

اكٍم  ِفيِهالشعنم بر ٍة ورضلًا ِفي مغاِس شالن ظَمِه أَعلَيلًى عتبم بر ى ومعِبالن جردتسم 
 لَه وعنصىملْوِبالْب لَِتكجع ِمن رقَص و كِْركِفي ش ِفعنتسا الْمهأَي فَِزد ى وهتنم دِعن ِقف 

 ِقكِرز.  
٢٧٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  كُمِقيني لًا وهج كُملُوا ِعلْمعجكّاًلَا تش لُوا ومفَاع متِلمِإذَا ع 

  .ِإذَا تيقَّنتم فَأَقِْدموا 
٢٧٥ - عليه السالم (  قَالَ و( :  اِمنض ِدٍر وصم رغَي وِردم عِإنَّ الطَّمرغَيمبر و ِفيو  ِرقا ش

 الْأَماِني وِء الْمتنافَِس ِفيِه عظُمِت الرِزيةُ ِلفَقِْدِه   قَدر الشيعظُمشاِرب الْماِء قَبلَ ِريِه و كُلَّما 
   .يأِْتيِهتعِمي أَعين الْبصاِئِر و الْحظُّ يأِْتي من لَا 

٢٧٦ - اللَّ : )عليه السالم (  قَالَ و نسحأَنْ ت ِمن وذُ ِبكي أَعِإن مِتي ِفيهلَاِنيوِن عيِة الْعلَاِمع 
 لَك ِطنا أُبِفيم حقَبت ِتيوِريرس تا أَنِميِع مفِْسي ِبجن اِس ِمنلَى ِرثَاِء الناِفظاً عحم طَِّلعِه ملَيع 

 ِبسوِء عمِلي تقَرباً ِإلَى ِعباِدك و تباعداً ِمن ِإلَيكِري و أُفِْضي ِمني فَأُبِدي ِللناِس حسن ظَاِه
اِتكضرم.   
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٢٧٧ - عليه السالم (  قَالَ و( : سالَِّذي أَم ِر لَا وِفي غُب ها ِمننلٍَةيلَي ٍم أَغَروي نع كِْشراَء تمهد 
  .ما كَانَ كَذَا و كَذَا 

٢٧٨ - كَِثٍري  : )عليه السالم (  قَالَ و ى ِمنجِه أَرلَيع ومدلُوٍلقَِليلٌ تمم هِمن .  
٢٧٩ - اِفلُ : )عليه السالم (  قَالَ ووِت النراِئِض ِإذَا أَضا ِبالْفَروهفُضفَار.   
٢٨٠ - عليه السالم (  قَالَ و( :  دعتفَِر اسالس دعب ذَكَّرت نم.  
٢٨١ - عليه السالم (  قَالَ و( :  عِة منايعةُ كَالْمِويِت الرساِرلَيصونُ الِْإبيالْع كِْذبت فَقَد 

الْع شغلَا ي ا ولَهِن أَهقْلُ مهحصنتاس.   
٢٨٢ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِمن ابِعظَِة ِحجوالْم نيب و كُمنيِةبالِْغر.   
٢٨٣ - عليه السالم (  قَالَ و( :  فوسم كُماِلمع و اددزم اِهلُكُمج.  
٢٨٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ذْرع الِْعلْم قَطَع لِِّلنيعتالْم.  
٢٨٥ - كُلُّ  : )عليه السالم (  قَالَ و و ظَارأَلُ الِْإنسٍل ياجعٍلكُلُّ مجؤِويِف مسلَّلُ ِبالتعتي .  
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٢٨٦ - عليه السالم (  قَالَ و( : يِلش اسا قَالَ النم  ِإلَّا و ى لَهٍء طُوبقَد موي رهالد أَ لَهبخ 
  .سوٍء 

٢٨٧ - و رحب و لُكُوهسفَلَا ت ظِْلمم ِر فَقَالَ طَِريقِن الْقَدِئلَ عس ِميقع ِسر و وهِلجفَلَا ت 
 كَلَّفُوهتاللَِّه فَلَا ت.  
٢٨٨ - ِه  : )عليه السالم (  قَالَ ولَيع ظَرداً حبع ذَلَ اللَّهِإذَا أَرالِْعلْم.   
٢٨٩ - كَانَ  : )عليه السالم (  قَالَ و ِفي اللَِّه و ى أَخضا مكَانَ ِلي ِفيمهِظمعِني ييِفي ع 

 اِرجاً ِمنكَانَ خ ِنِه ويا ِفي عينالد رلْطَِصغاِنس دجِإذَا و كِْثرلَا ي و ِجدا لَا يِهي متشطِْنِه فَلَا يب 
و قَعن و ذَّ الْقَاِئِلنياِمتاً فَِإنْ قَالَ بِرِه صهد فاً غَِليلَ كَانَ أَكْثَرعضتسِعيفاً مكَانَ ض و اِئِلنيالس 

 اَء الِْجدفَِإنْ جوِصلُّفَه ثُ غَاٍب ولَي  أِْتيى يتٍة حجِلي ِبحداٍد لَا يداً قَاِضياً وأَح لُومكَانَ لَا ي و 
 و كَانَ برِئِه يسمع اعِتذَاره و كَانَ لَا يشكُو وجعاً ِإلَّا ِعند حتىعلَى ما يِجد الْعذْر ِفي ِمثِْلِه 

 غُِلب علَى الْكَلَاِم لَم يغلَب علَى السكُوِت و ِإذَا يفْعلُ و كَانَ يقُولُ ما يفْعلُ و لَا يقُولُ ما لَا
 ينظُر أَيهما أَقْرب ِإلَى أَمراِن أَحرص ِمنه علَى أَنْ يتكَلَّم و كَانَ ِإذَا بدهه يسمعكَانَ علَى ما 

 اِلفُهخى فَيوالْهكُملَيفَعا فَِإنْ  ِبهوا ِفيهافَسنت ا ووهملَاِئِق فَالْزِذِه الْخوا أَنَّ لَملَما فَاعوهِطيعتست 
   .الْكَِثِريأَخذَ الْقَِليِل خير ِمن ترِك 
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٢٩٠ - ِتِه  : )عليه السالم (  قَالَ وِصيعلَى مع ِد اللَّهعوتي لَم كْراً لَكَانَلَوى شصعأَلَّا ي ِجبي 
  .ِلِنعِمِه 

٢٩١ -  ى  : )عليه السالم (  قَالَ وزع قَد ثَوعالْأَش ٍن لَهِن ابٍس عقَي نب .  
 و ِإنْ تصِبر فَِفي اللَِّه ِمن الرِحمك فَقَِد استحقَّت ِمنك ذَِلك  ِإنْ تحزنْ علَى ابِنأَشعثُ يا

 جرى جِزعت ِإنْ صبرت جرى علَيك الْقَدر و أَنت مأْجور و ِإنْ أَشعثُكُلِّ مِصيبٍة خلَف يا 
ثُ ابعا أَشي ورأْزم تأَن و رالْقَد كلَيع كنكرس و ابثَو وه و كنزح ةٌ ونِفت لَاٌء وب وه و 

  .رحمةٌ 
٢٩٢ -  عليه السالم (  قَالَ و( :  ِرلَى قَبوِلعساللَِّه ر  ) فِْنِه )صلى اهللا عليه وآلهةَ داعس :  

 ِإنَّ الْمصاب ِبك لَجِليلٌ و ِإنه وِإلَّا علَيك  لَجِميلٌ ِإلَّا عنك و ِإنَّ الْجزع لَقَِبيح الصبر ِإنَّ
  .قَبلَك و بعدك لَجلَلٌ 

٢٩٣ - عليه السالم (  قَالَ و( :  لَك نيزي هفَِإن اِئقِب الْمحصلَا تلَهِفع كُونَ ِمثْلَهأَنْ ت دوي و .  
٢٩٤ - وافَِة مسم نِئلَ عس ِرِب فَقَالَ  قَدغالْم ِرِق وشالْم نيٍم  : )عليه السالم ( ا بوةُ يِسريم

  .ِللشمِس 
٢٩٥ - ثَلَاثَةٌ : )عليه السالم (  قَالَ و كاؤدأَع ثَلَاثَةٌ و كِدقَاؤأَص  
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كِدقَاؤفَأَص ودع و ِديِقكص ِديقص و ِديقُكص كودع و ِديِقكص ودع و كودع كاؤدأَع و 
 كودع ِديقص.  
٢٩٦ - ا  : )عليه السالم (  قَالَ وِبم لَه ودلَى عى ععسي آهٍل رجِفيِهِلرِبن اررا  ِإضمفِْسِه ِإن

   .ِردفَهأَنت كَالطَّاِعِن نفْسه ِليقْتلَ 
٢٩٧ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ارِتبأَقَلَّ اِلاع و رالِْعب ا أَكْثَرم.  
٢٩٨ - عليه السالم (  قَالَ و( :  رقَص نم و ِة أَِثمومصالَغَ ِفي الْخب نامِفيهلَا ي و ظُِلم  ِطيعتس

 ماصخ نم اللَّه ِقيتأَنْ ي.  
٢٩٩ - ى  : )عليه السالم (  قَالَ وتح هدعب ِهلْتأُم بِني ذَنما أَهملِّيأَلَ أُصأَس ِن ويتكْعر 
  .اللَّه الْعاِفيةَ 
٣٠٠ - ِئلَ وعليه السالم (  س(ع لْقالْخ اللَّه اِسبحي فكَي  ِتِهمفَقَالَلَى كَثْر  ) عليه السالم( : 

 ففَِقيلَ كَي ِتِهملَى كَثْرع مقُهزرا يكَممهاِسبحفَقَالَ ي هنورلَا ي عليه السالم (  و( :  و مقُهزرا يلَاكَم 
ريهنو.   

٣٠١ - عليه السالم (  قَالَ و( :  قِْلكانُ عمجرت ولُكسر كابِكت لَغُ، وأَب كنع ِطقنا يم .  
٣٠٢ - ِبِه  : )عليه السالم (  قَالَ و دتلَى الَِّذي قَِد اشتبا الْملَاُءماِء الَِّذي الْبعِإلَى الد جوِبأَح 
  .لَا يأْمن الْبلَاَء 
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٣٠٣ - عليه السالم (  قَالَ و( :  لَاملَا ي ا ويناُء الدنأَب اسلُالنجِه الرأُم بلَى حع .  
٣٠٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  هعنم نولُ اللَِّه فَمسر ِكنيِإنَّ الِْمسفَقَدو اللَّه عنم  طَاهأَع نم 

 طَى اللَّهأَع فَقَد.  
٣٠٥ - قَطُّ  : )عليه السالم (  قَالَ و ورى غَينا زم.  
٣٠٦ - اِرساً  : )عليه السالم (  قَالَ وِل حكَفَى ِبالْأَج.  
٣٠٧ - عليه السالم (  قَالَ و( :  امنلَا ي لَى الثُّكِْل ولُ عجالر امنلَىيِبعرالْح .   

  . و ال يصرب على سلب األموال األوالدو معىن ذلك أنه يصرب على قتل :  الرضي قال 

٣٠٨ - عليه السالم (  قَالَ و( :  اِء ونالْأَب نيةٌ باباِء قَرةُ الْآبدوةُمابالْقَر ِمن جوِة أَحدوِإلَى الْم 
  .الْمودِة ِإلَى الْقَرابِة 

٣٠٩ - عليه السالم ( الَ  قَو( :  فَِإنَّ اللَّه ِمِننيؤونَ الْمقُوا ظُنالَىاتعلَى تع قلَ الْحعج 
 ِتِهمأَلِْسن.  

٣١٠ - ا  : )عليه السالم (  قَالَ وكُونَ ِبمى يتٍد حبانُ عِإمي قدصا ِفيلَا يِبم هِمن ثَقِد اللَِّه أَوي 
  .ِفي يِدِه 
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٣١١ - ِإلَى  : )عليه السالم (  قَالَ و ثَهعكَانَ ب قَد اِلٍك وِن مِس بةَِلأَناَء طَلْحا جِر لَميبالز و 
 عن فَلَوى ِفي معناهما )صلى اهللا عليه وآله (  سِمعه ِمن رسوِل اللَِّه ِممااً ِإلَى الْبصرِة يذَكِّرهما شيئ

 رالْأَم ذَِلك ِسيتي أُنِه فَقَالَ ِإنِإلَي عجفَر ا  : )عليه السالم (  فَقَالَذَِلكِبه اللَّه كبركَاِذباً فَض تِإنْ كُن
  .تواِريها الِْعمامةُ  لَا لَاِمعةًبيضاَء 

  . بعد يف وجهه فكان ال يرى إال مربقعا فيمايعين الربص فأصاب أنسا هذا الداء :  الرضي قال 

٣١٢ - اراً فَِإذَا  : )عليه السالم (  قَالَ وبِإد الًا وِإنَّ ِللْقُلُوِب ِإقْبلَتاِفِل أَقْبولَى النا عِملُوهفَاح 
بِإذَا أَد وا وِصرفَاقْت تاراِئِض ِبهلَى الْفَرع .  

٣١٣ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ربخ و لَكُما قَبأُ مبآِن نِفي الْقُر اوا مم كْمح و كُمدعب 
 كُمنيب.  

٣١٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  راَء فَِإنَّ الشثُ جيح ِمن رجوا الْحدالَر رِإلَّا الش هفَعدي .  
٣١٥ - اِفٍع  : )عليه السالم (  قَالَ وِن أَِبي رِد اللَِّه بيبِلكَاِتِبِه عأَِلق أَِطلْ ِجلْفَةَ قَلَِمك و كاتود 

 طُوِر والس نيب جفَر ِمطْوقَرِة الْخاحبِبص ردأَج وِف فَِإنَّ ذَِلكرالْح نيطِّ  ب.  
٣١٦ - عليه السالم (  قَالَ و( :  وبسعالُ يالْم و ِمِننيؤالْم وبسعا ياِرأَنالْفُج.   
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 و هو يعسوافجار يتبعون املال كما تتبع النحل و معىن ذلك أن املؤمنني يتبعونين و ال : الرضي قال

  .رئيسها 

٣١٧ - و ملَفْتتى اختح كُمِبين متفَنا دوِد مهالْي ضعب عليه السالم (  فَقَالَ ِفيِه قَالَ لَه( :  لَه
 لَا ِفيِه و هنا علَفْنتا اخمِإنكُملَِكن لُكُمجأَر فَّتا جم  مى قُلْتتِر ححالْب ِمنكُمِبيلْ لَنا ِإهلاً ِلنعاج 

 مقَو كُمةٌ قالَ ِإنآِله ملُونَكَما لَههجت.   
٣١٨ - ويش ِبأَي انَ ، فَقَالَ   ِقيلَ لَهالْأَقْر تا : )عليه السالم ( ٍء غَلَبِني مانلًا ِإلَّا أَعجر لَِقيت 
  .ِه علَى نفِْس
   .القلوبيومئ بذلك إىل متكن هيبته يف :  الرضي قال 

٣١٩ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ينا بِة يِفينِن الْحِد ابمحِنِه ميِلابِإن الْفَقْر كلَيع افأَخ 
  .عقِْل داِعيةٌ ِللْمقِْت  منقَصةٌ ِللديِن مدهشةٌ ِللْالْفَقْرفَاستِعذْ ِباللَِّه ِمنه فَِإنَّ 

٣٢٠ - فَقُّهاً  : )عليه السالم (  قَالَ ولْ تِضلٍَة سعم نع أَلَهاِئٍل سِلستاً فَِإنَّ ونعأَلْ تسلَا ت 
 ِبيهش لِّمعتاِهلَ الْماِلِمالْجاِهِل ِبالْعِبالْج ِبيهش فسعتالْم اِلمِإنَّ الْع و ِتالْمنعت.   

٣٢١ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ارأَش قَد اِس وبِن الْعِد اللَِّه ببِهِلعِإلَييِفي ش   هأْير اِفقوي ٍء لَم
  . عصيتك فَأَِطعِني فَِإنْلَك أَنْ تِشري علَي و أَرى 
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٣٢٢ - و هأَن ِويالْكُوفَةَ قَاِدم)عليه السالم (  ر درا واً لَم ِمن ِصفِّني ِمعفَس نياِميبِبالش رم 
 قَوِمِه وجوِهلَ الشباِمي و كَانَ ِمن  و خرج ِإلَيِه حرب بن شرحِبيِصفِّنيبكَاَء النساِء علَى قَتلَى 

 ما أَسمع أَ لَا تنهونهن عن هذَا الرِنِني ، و أَقْبلَ علَىلَه أَ تغِلبكُم ِنساؤكُم  : )عليه السالم ( ، فَقَالَ 
برح وه و هعِشي ممعليه السالم (  ي( َفَقَال ، اِكبر  )ِمثِْلي  : )ه السالم علي عم ِمثِْلك يشفَِإنَّ م ِجعار

   .ِللْمؤِمِنِفتنةٌ ِللْواِلي و مذَلَّةٌ 
٣٢٣ - عليه السالم (  قَالَ و( :  مواِرِج يولَى الْخِبقَت رم قَد اِنوورهالن لَقَد ساً لَكُمؤب 

فَِقيلَ لَه كُمغَر نم كُمرض نم مهغَر ِضلُّ وطَانُ الْميفَقَالَ الش ِمِننيؤالْم ا أَِمريي فُسةُ الْأَنارالْأَم 
 تحفَس و اِنيِبالْأَم مهتوِء غَرِبالسملَه ارالن ِبِهم تمحفَاقْت ارالِْإظْه مهتدعو اِصي وعِبالْم .  

٣٢٤ - اِت فَِإنَّ  : )ه السالم علي(  قَالَ ولَواللَِّه ِفي الْخ اِصيعقُوا ماتاِهدالش اِكمالْح وه .  
٣٢٥ -  عليه السالم (  قَالَ و( :  هلَغا بلُلَمكٍْر قَتِن أَِبي بِد بمحم :  

  . و نقَصنا حِبيباً بِغيضاًقَصوا  علَيِه علَى قَدِر سروِرِهم ِبِه ، ِإلَّا أَنهم نحزننا ِإنَّ
٣٢٦ - ِن  : )عليه السالم (  قَالَ وِفيِه ِإلَى اب اللَّه ذَرالَِّذي أَع رمالْعمةً آدنونَ سِست .  
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٣٢٧ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِبِه ، و الِْإثْم ظَِفر نم ا ظَِفرماِلبالْغ لُوبغم رِبالش .  
٣٢٨ - اِل  : )عليه السالم (  قَالَ ووِفي أَم ضفَر هانحبس اِءِإنَّ اللَّها الْأَغِْنياِء فَمالْفُقَر اتأَقْو 

ا مِإلَّا ِبم فَِقري اعج عِبِهت ذَِلك نع ماِئلُهالَى سعت اللَّه و غَِني .  
٣٢٩ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِمن زذِْر أَعِن الْعاُء عنِتغِقاِلاسدِبِه الص .  
٣٣٠ - ِللَِّه أَلَّا  : )عليه السالم (  قَالَ و كُمملْزا يواأَقَلُّ مِعينتستِمِه عاِصيِه  ِبِنععلَى م.  
٣٣١ - ةَ  : )عليه السالم (  قَالَ ولَ الطَّاععج هانحبس ةَِإنَّ اللَّهفِْريِط غَِنيمت داِس ِعنالْأَكْي 

  .الْعجزِة 
٣٣٢ - ِضِه  : )عليه السالم (  قَالَ وةُ اللَِّه ِفي أَرعزلْطَانُ والس.  
٣٣٣ - ِفي  :)عليه السالم (  قَالَ و هرِبش ِمنؤِمِن الْمؤِهِه ِفي ِصفَِة الْمجِفي قَلِْبِه و هنزح و 

يش عسأَو يأَذَلُّ ش راً ودفْساًٍء  ٍء صن ِعيدب هةَ طَِويلٌ غَمعمأُ السنشي ةَ وفْعالر هكْري همه كَِثري 
 كُورش هقْتولٌ وغشم هتمص ورمغم وربِتِهصِريكَِة ِبِفكْرالْع نِليقَِة لَيلُ الْخهلَِّتِه سِبخ ِننيض هفْسن 

  .أَصلَب ِمن الصلِْد و هو أَذَلُّ ِمن الْعبِد 
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٣٣٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ضغلَأَب ، هِصريم لَ والْأَج دبأَى الْعر لَلَوالْأَم هورغُر و .  
٣٣٥ - اِرثُ  : )عليه السالم (  قَالَ وِريكَاِن ، الْواِلِه شِرٍئ ِفي مِلكُلِّ اماِدثُ ووالْح .  
٣٣٦ - عليه السالم (  قَالَ و( : الْم ِعدى يتح رئُولُ حس.  
٣٣٧ - ٍر  : )عليه السالم (  قَالَ وتاِمي ِبلَا وٍل كَالرماِعي ِبلَا عالد.  
٣٣٨ - لَا  : )عليه السالم (  قَالَ و و وعمسم و وعطْباِن مِعلْم الِْعلْمفَعني ِإذَا لَم وعمسالْم 

 وعطْبكُِن الْمي.  
٣٣٩ - قِْبلُ  : )عليه السالم (  قَالَ وِل يوأِْي ِبالدالر ابواصاِلهاِبِإقْباِبهِبذَه بذْهي و  .  
٣٤٠ - ةُ  : )عليه السالم (  قَالَ وِزين كْرالش ةُ الْفَقِْر وِزين فَافىالْعالِْغن.   
٣٤١ - لَى ا : )عليه السالم (  قَالَ وِل عدالْع موي ِمن دِملظَّاِلِم أَشوظْلُوِم يلَى الْمِر عوالْج .  
٣٤٢ - ِدي  : )عليه السالم (  قَالَ وا ِفي أَيمع أْسالْي رى الْأَكْباِسالِْغنالن.   
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٣٤٣ - عليه السالم (  قَالَ و( :  اِئررالس فُوظَةٌ وحةٌالْأَقَاِويلُ ملُوبم تبفٍْس ِبما كَسكُلُّ ن و 
 يكَاد متكَلِّف ِإلَّا من عصم اللَّه ساِئلُهم متعنت و مِجيبهم مدخولُونَرِهينةٌ و الناس منقُوصونَ 

أِْيِه أَفْضِل رفَض نع هدرأْياً ير مىلُهضالر ظَةُ واللَّح هكَؤنوداً تع مهلَبأَص كَادي طُ وخالس و 
ِحيلُهتسةُ تاِحدةُ الْوالْكَِلم .  

٣٤٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِمن فَكَم قُوا اللَّهاِس اتالن اِشرعٍلممؤا  ماٍن مب و هلُغبا لَا يم
 فوا ساِمٍع مج و هكُنسلَا يكُهرتي هابأَص هعنم قح ِمن و هعماِطٍل جب ِمن لَّهلَع اماً ورح و 

دنيا و الْآِخرةَ ذِلك هو  لَاِهفاً قَد خِسر الآِسفاًاحتملَ ِبِه آثَاماً فَباَء ِبِوزِرِه و قَِدم علَى ربِه 
   .الْمِبنيالْخسرانُ 
٣٤٥ - اِصي  : )عليه السالم (  قَالَ وعالْم ذُّرعِة تمالِْعص ِمن.  
٣٤٦ - الُ  : )عليه السالم (  قَالَ وؤالس هقِْطري اِمدج ِهكجاُء ومظُرفَان هقِْطرت نم دِعن .  
٣٤٧ - عليه السالم (   قَالَو( :  و لَققَاِق مِتحاِلاس ِمن اُء ِبأَكْثَرالثَّنقِْصريقَاِق التِتحِن اِلاسع 

 دسح أَو ِعي.  
٣٤٨ - عليه السالم (  قَالَ و( :  هاِحبانَ ِبِه صهتا اسوِب مالذُّن دأَش.  
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٣٤٩ - عليه السالم (  قَالَ و( :  نلَ عغتفِْسِه اشِب نيِفي ع ظَرن نِبميع ِضير نم ِرِه وغَي 
 ها فَاتلَى منْ عزحي ِق اللَِّه لَمِبِرزِي قُِتلَ ِبِهوغالْب فيلَّ سس نم  و ِطبع ورالْأُم دكَاب نم ِن وم 

 و ِهموِء اتاِخلَ السدلَ مخد نم و غَِرق جاللُّج محاقْتنم كَثُر نم و هطَؤخ كَثُر هكَلَام كَثُر 
 هاؤيقَلَّ ح هطَؤخو هعرقَلَّ و نم و هعرقَلَّ و هاؤيقَلَّ ح نم  و هقَلْب اتمنلَ مخد هقَلْب اتم 

 مالٌ الْقَناعةُ ثُم رِضيها ِلنفِْسِه فَذَِلك الْأَحمق ِبعيِنِه و فَأَنكَرهاالنار و من نظَر ِفي عيوِب الناِس 
 ِضيِت روِذكِْر الْم ِمن أَكْثَر نم و فَدنلَا يِمننِلِه قَلَّ  الدمع ِمن هأَنَّ كَلَام ِلمع نم ِسِري وا ِبالْيي

هِنيِه كَلَامعا يِإلَّا ِفيم .  
٣٥٠ - اٍت  : )عليه السالم (  قَالَ ولَاماِل ثَلَاثُ عجالر ِللظَّاِلِم ِمنظِْلمي ِة وِصيعِبالْم قَهفَو نم 

 ِة ولَبِبالْغ هوند نميةَ ظَاِهرالظَّلَم مالْقَو .  
٣٥١ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ةُ وجكُونُ الْفَرِة تداِهي الشنت دِعندلَاِء ِعنلَِق الْبِق حايضت 

  .يكُونُ الرخاُء 
٣٥٢ - عليه السالم (  قَالَ و( :  أَكْثَر لَنعجاِبِه لَا تحِض أَصعِلبِلكغفَِإنْ ش لَِدكو و ِلكِبأَه 

 فَما همك و اللَِّه فَِإنَّ اللَّه لَا يِضيع أَوِلياَءه و ِإنْ يكُونوا أَعداَء اللَِّهيكُن أَهلُك و ولَدك أَوِلياَء 
  .شغلُك ِبأَعداِء اللَِّه 

٣٥٣ - ِب : )عليه السالم (  قَالَ ويالْع رأَكْب ِمثْلُه ا ِفيكم ِعيبأَنْ ت .  
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٣٥٤ - و فَقَالَ لَه لَه ِلدلَاٍم ولًا ِبغجلٌ رجِتِه ررضأَ ِبحنه ِنئْكهفَقَالَ ِلي لسالم عليه ا(  الْفَاِرس( 
 : لَِكن و قُلْ ذَِلكقُلْلَا ت هدلَغَ أَشب وِب وهوِفي الْم لَك وِركب و اِهبالْو تكَرش و ِزقْتر 

 هِبر.  
٣٥٥ - ماً فَقَالَ واًء فَخاِلِه ِبنمع لٌ ِمنجى رنِت : )عليه السالم (  با ِإنَّ أَطْلَعهُءوسر ِرقالْو 

  .لِْبناَء يِصف لَك الِْغنى ا
٣٥٦ - و عليه السالم (  ِقيلَ لَه( ِركت ِتِه ويب ابٍل بجلَى رع دس أِْتيِه ِفيِه لَوكَانَ ي نأَي ِمن 
   يأِْتيِه أَجلُه حيثُِمن  : )عليه السالم ( ِرزقُه فَقَالَ 
٣٥٧ - وٍت ميم نماً عى قَوزفَقَالَ  ع ملَه ذَاِإنَّ  : )عليه السالم ( اتأَ هدب لَكُم سلَي رالْأَم 

 و علَيكُم هذَا يساِفر فَعدوه ِفي بعِض أَسفَاِرِه فَِإنْ قَِدم صاِحبكُمو لَا ِإلَيكُم انتهى و قَد كَانَ 
  .ِإلَّا قَِدمتم علَيِه 
٣٥٨ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِمن اللَّه كُمرِلي اسا النهِةأَيمعالن ِمن اكُمرا يكَم ِجِلنيو 

 نم هِإن ِة فَِرِقنيقْمالنعسو اجاً فَقَدرِتداس ذَِلك ري ِدِه فَلَمِه ِفي ذَاِت يلَيع أَِمن نم وفاً وخم 
   فَقَد ضيع مأْمولًا اخِتباراًاِت يِدِه فَلَم ير ذَِلك ضيق علَيِه ِفي ذَ
٣٥٩ - وا : )عليه السالم (  قَالَ وِة أَقِْصرغْبى الررا أَسي  
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 أَنفُِسكُم ِإلَّا صِريف أَنياِب الِْحدثَاِن أَيها الناس تولَّوا ِمن ِمنهاج علَى الدنيا لَا يروعه  الْمعرفَِإنَّ
  .تأِْديبها و اعِدلُوا ِبها عن ضراوِة عاداِتها 

٣٦٠ - عليه السالم (  قَالَ و( :  تجرٍة خِبكَِلم نظُنٍد لَا تأَح وءاًِمنا ِفي سلَه ِجدت تأَن و 
  .الْخيِر محتملًا 
٣٦١ - ةٌ  : )عليه السالم (  قَالَ واجح هانحبِإلَى اللَِّه س لَك تأِْإذَا كَاندلَاِة فَابأَلَِة الصسِبم 
 فَيقِْضي اللَّه أَكْرم ِمن أَنْ يسأَلَ حاجتيِن  حاجتك فَِإنَّسلْ ثُم )صلى اهللا عليه وآله ( علَى رسوِلِه 

  .ِإحداهما و يمنع الْأُخرى 
٣٦٢ - اَء  : )عليه السالم (  قَالَ وِع الِْمردِضِه فَلْيِبِعر نض نم.  
٣٦٣ - كَاِن : )عليه السالم (  قَالَ ولَ الِْإملَةُ قَباجعِق الْمرالْخ ِمن اةُ ، وِة الْأَنصالْفُر دعب .  
٣٦٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  كُونُ فَِفي الَِّذي قَدا لَا يمأَلْ عسلٌ كَانَلَا تغش لَك .  
٣٦٥ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ارِتباِلاع ةٌ واِفيآةٌ صِمر الِْفكْرِذرنباً مكَفَى أَد و اِصحن 

ِلن هتا كَِرهم كبنجت فِْسكِركيِلغ.   
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٣٦٦ - ِملَ  : )عليه السالم (  قَالَ وع ِلمع نِل فَممونٌ ِبالْعقْرم الِْعلْموِتفهي ِل  الِْعلْممِبالْع 
 هنلَ عحتِإلَّا ار و هابفَِإنْ أَج.  

٣٦٧ - عليه السالم (  قَالَ و( :  طَاما حينالد اعتم اسا النها أَيوِبئٌيامعروا مبنجفَت ا ههتقُلْع 
 ا وِتهأِْنينطُم ظَى ِمناأَحهتلْغبا حِتهوثَر كَى ِمنا ِبالْفَاقَِة  أَزهكِْثٍر ِمنلَى مع ِكمو غَِني نم أُِعني 

 تقَبا أَعهِرجِزب اقَهر نِة ماحا ِبالرهنِهعياِظرن هِمريض لَأَتا مِبه فغالش رعشتِن اسم هاً وكَم 
 كَذَِلك حتى يؤخذَ ِبكَظَِمِه فَيلْقَى يحزنهشغلُه و غَم  لَهن رقْص علَى سويداِء قَلِْبِه هم يأَشجاناً

 و ِإنما ينظُر الْمؤِمن ِإلَى ِإلْقَاؤه أَبهراه هيناً علَى اللَِّه فَناؤه و علَى الِْإخواِن منقَِطعاًِبالْفَضاِء 
 الْمقِْت و الِْإبغاِض ِإنْ ِبأُذُِنيقْتات ِمنها ِببطِْن اِلاضِطراِر و يسمع ِفيها  و اِلاعِتباِرالدنيا ِبعيِن 

  . ِفيِه يبِلسونَ يوم لَه ِبالْبقَاِء حِزنَ لَه ِبالْفَناِء هذَا و لَم يأِْتِهم فُِرحِقيلَ أَثْرى ِقيلَ أَكْدى و ِإنْ 
٣٦٨ - لَى  : )يه السالم عل(  قَالَ وع ابالثَّو عضو هانحبس ِتِهِإنَّ اللَّهلَى طَاعع الِْعقَاب و 

 ناِدِه عةً ِلِعبادِتِه ِذيِصيعِتِهمِتِه ِنقْمنِإلَى ج مةً لَهاشِحي و .  
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٣٦٩ - عليه السالم (  قَالَ و( :  قَى ِفيِهمبانٌ لَا يماِس زلَى النأِْتي عيِمن و همسآِن ِإلَّا رالْقُر 
 و هملَاِم ِإلَّا اسالِْإس ِمنمهاِجدسى مدالْه ِمن ابراِء خالِْبن ةٌ ِمناِمرِئٍذ عموا يهكَّانا سهارمع و 

 يسوقُونَ ِإلَيِهم تأِْوي الْخِطيئَةُ يردونَ من شذَّ عنها ِفيها و وشر أَهِل الْأَرِض ِمنهم تخرج الِْفتنةُ 
علَى أُولَِئك ِفتنةً تترك الْحِليم ِفيها  لَأَبعثَن حلَفْتمن تأَخر عنها ِإلَيها يقُولُ اللَّه سبحانه فَِبي 

  . و قَد فَعلَ و نحن نستِقيلُ اللَّه عثْرةَ الْغفْلَِة حيرانَ
٣٧٠ - و هأَن ِويِإلَّا )عليه السالم (  ر ربلَ ِبِه الِْمندتا اعقَالَ قَلَّم اسا النهِة أَيطْبالْخ امقُوا  أَمات

 ِلقا خفَم اللَّهؤرام اهينا دم و ولْغى فَيدس ِركلَا ت و ولْهثاً فَيبالَِّتي ع لٍَف ِمنِبخ لَه تنسحت 
 كَالْآخِر ِهمِتِهلَى  ِعنده و ما الْمغرور الَِّذي ظَِفر ِمن الدنيا ِبأَعالنظَِرالْآِخرِة الَِّتي قَبحها سوُء 

  .الَِّذي ظَِفر ِمن الْآِخرِة ِبأَدنى سهمِتِه 
٣٧١ - عليه السالم (  قَالَ و( :  لَا ِعز لَاِم والِْإس لَى ِمنأَع فرلَا شزلَا أَع ى وقْوالت ِمن 

 ِفيعلَا ش ِع ورالْو ِمن نسِقلَ أَحعمحجالأَن الَ  ِمنلَا م ِة واعالْقَن ى ِمنأَغْن زلَا كَن ِة وبوتبأَذْه 
 فَقَِد انتظَم الراحةَ و تبوأَ خفْض الْكَفَاِفِللْفَاقَِة ِمن الرضى ِبالْقُوِت و مِن اقْتصر علَى بلْغِة 

 ِة وعةُالدغْبِبالرصالن احِمفْت   
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و و رالِْكب و صالِْحر ِب وعةُ التِطيم دسالْح اِمعج رالش وِب وِم ِفي الذُّنقَحاٍع ِإلَى التود 
  . الْعيوِب مساِوِئ

٣٧٢ - ا  : )ليه السالم ع(  قَالَ وي اِريصِد اللَِّه الْأَنبِن عاِبِر بِلجاِبرا جينالد يِن والد امِقو 
 و فَِقٍري لَا ِبمعروِفِه و جاِهٍل لَا يستنِكف أَنْ يتعلَّم و جواٍد لَا يبخلُ ِعلْمهِبأَربعٍة عاِلٍم مستعِمٍل 

 ِبمعروِفِه الْغِني ِعلْمه استنكَف الْجاِهلُ أَنْ يتعلَّم و ِإذَا بِخلَ الْعاِلمرته ِبدنياه فَِإذَا ضيع يِبيع آِخ
 اِبرا جي اهينِبد هتآِخر الْفَِقري اعبناِس ِإلَمالن اِئجوح تِه كَثُرلَياللَِّه ع مِنع تِه  كَثُرينِللَِّه فَم قَام 

 اِم ووا ِللدهضرا عِفيه ِجبا يا ِبمقَاِءِفيهالْب اِل ووا ِللزهضرع ِجبا يا ِبمِفيه قُمي لَم نم و 
   .الْفَناِء

٣٧٣ -  ِفي و ِريِريٍر الطَّبج نى ابواِرِخيِه رِن تِن بمحِد الربع نع  لَى الْفَِقيِه وأَِبي لَي
 نكَانَ ِممجرا كَانَ خقَالَ ِفيم هِث أَنعِن الْأَشاب عاِج مجاِل الْحِلِقت ضحلَى يع اسِبِه الن 

 اللَّه فَعاً رِليع تِمعي ساِد ِإنالِْجههتجردهالش ابثَو هأَثَاب و اِلِحنيِفي الص  اِء وديِقنيدالص 
  :يقُولُ يوم لَِقينا أَهلَ الشاِم 

 فَأَنكَره ِبقَلِْبِه فَقَد سِلم و ِإلَيِه ِإنه من رأَى عدواناً يعملُ ِبِه و منكَراً يدعى الْمؤِمنونَ أَيها
 هكَرأَن نم و ِرئاِنِهبِبِلسأُِجر فَقَد  هكَرأَن نم اِحِبِه وص لُ ِمنأَفْض وه ِف ويةُ ِبالسكُونَ كَِلمِلت 

 علَى قَام ِهي السفْلَى فَذَِلك الَِّذي أَصاب سِبيلَ الْهدى و الظَّاِلِمنياللَِّه ِهي الْعلْيا و كَِلمةُ 
 ِقنيِفي قَلِْبِه الْي رون الطَِّريِق و.  
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٣٧٤ - و ِكرنالْم مهى فَِمنرجذَا الْمِري هجي لَه ركَِر ِفي كَلَاٍم آخنِللْم اِنِه وِلس ِدِه وِبي 
 ِبيِدِه فَذَِلك التاِرك الْخيِر و ِمنهم الْمنِكر ِبِلساِنِه و قَلِْبِه و صاِلِلِخقَلِْبِه فَذَِلك الْمستكِْملُ 

 و مضيع خصلَةً و ِمنهم الْمنِكر ِبقَلِْبِه و التاِرك ِبيِدِه ومتمسك ِبخصلَتيِن ِمن ِخصاِل الْخيِر 
 تمسك ِبواِحدٍة و ِمنهم تاِرك ِلِإنكَاِر وضيع أَشرف الْخصلَتيِن ِمن الثَّلَاِث ِلساِنِه فَذَِلك الَِّذي 

 الِْبر كُلُّها و الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه أَعمالُ و قَلِْبِه و يِدِه فَذَِلك ميت الْأَحياِء و ما ِبِلساِنِهالْمنكَِر 
دِر ِعنوِف الْأَمرعٍر ِبالْمحفْثٍَة ِفي بكَِر ِإلَّا كَننالْم نِي عهالن و يلُج وِف ورعِبالْم رِإنَّ الْأَم و 

ةُ عدٍل  كَِلمكُلِِّه ِمن أَجٍل و لَا ينقُصاِن ِمن ِرزٍق و أَفْضلُ ِمن ذَِلك يقَرباِنالنهي عِن الْمنكَِر لَا 
  .ِعند ِإماٍم جاِئٍر 
٣٧٥ - و ِمِننيؤالْم أَِمري تِمعفَةَ قَالَ سيحأَِبي ج نقُولُ )عليه السالم (  عونَ يلَبغا تلُ مأَو 

 اداِد الِْجهالِْجه ِه ِمنلَيعِديكُمِبأَيلَم نفَم ِبقُلُوِبكُم ثُم ِتكُمِبأَلِْسن ثُم  ِرفعِبقَلِْبِه ي لَم وفاً ورعم 
 لَاهِعلَ أَعفَج كَراً قُِلبنم ِكرنيفَلَهأَس لَاهأَع فَلُهأَس و .  

٣٧٦ - ِري : )عليه السالم (  قَالَ وثَِقيلٌ م قاِطلَ  ِإنَّ الْحِإنَّ الْب ٌء وِفيفِبيخٌء   و.  
٣٧٧ - ِة  :)عليه السالم (  قَالَ وِذِه الْأُمِر هيلَى خع ننأْملَا ت ذَاباللَِّهع   
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 اللَِّهأَسن ِلشر هِذِه الْأُمِة ِمن روِح  الْخاِسرونَ و لَا تيالْقَوم تعالَى فَال يأْمن مكْر اللَِّه ِإلَّا ِلقَوِلِه
  . الْكاِفرونَ الْقَومِلقَوِلِه تعالَى ِإنه ال ييأَس ِمن روِح اللَِّه ِإلَّا 

٣٧٨ - عليه السالم (  قَالَ و( :  وه وِب وياِوِئ الْعسِلم اِمعلُ جخالْبامِبِه ِإلَى كُِزم قَادلِّ  ي
  .سوٍء 

٣٧٩ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ققَاِن ِرزِرز قزالر مآد نا ابيهطْلُبت فَِإنْ لَم كطْلُبي قِرز و 
ةُ ِمن  السنتكُِن سنِتك علَى هم يوِمك كَفَاك كُلُّ يوٍم علَى ما ِفيِه فَِإنْ همتأِْتِه أَتاك فَلَا تحِملْ 

 جِديٍد ما قَسم لَك و ِإنْ لَم تكُِن السنةُ ِمن عمِرك غٍَدعمِرك فَِإنَّ اللَّه تعالَى سيؤِتيك ِفي كُلِّ 
ِلب و لَن  و لَن يغِلبك علَيِه غَاطَاِلب ِبالْهم ِفيما لَيس لَك و لَن يسِبقَك ِإلَى ِرزِقك تصنعفَما 

 ا قَدم كنِطئَ عبيرقُد لَك .  
 الباب إال أنه هاهنا أوضح و أشرح فلذلك هذاو قد مضى هذا الكالم فيما تقدم من :  الرضي قال 

   .الكتابكررناه على القاعدة املقررة يف أول 

٣٨٠ - عليه السالم (  قَالَ و( : سِبم سماً لَيوقِْبٍل يتسم بِبِرِه ردتِلِه وِل لَيوٍط ِفي أَوبغم 
  .قَامت بواِكيِه ِفي آِخِرِه 

٣٨١ - ِبِه  : )عليه السالم (  قَالَ و كَلَّمتت ا لَمم ثَاِقكِفي و ِفي فَِإذَاالْكَلَام تِبِه ِصر تكَلَّمت 
   .ِنقْمةًِرقَك فَرب كَِلمٍة سلَبت ِنعمةً و جلَبت  ذَهبك و وتخزنُوثَاِقِه فَاخزنْ ِلسانك كَما 

http://www.islam4u.com


  )٥٤٤(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

٣٨٢ - قُلْ كُلَّ  : )عليه السالم (  قَالَ ولْ لَا تب لَمعا لَا تقُلْ مالَا تمعلَى  تع ضفَر فَِإنَّ اللَّه لَم
 اِئضا فَركُلِّه اِرِحكوججتحِة يامالِْقي موي كلَيا عِبه .  

٣٨٣ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِتِه وِصيعم دِعن اللَّه اكرأَنْ ي ذَراحكفِْقدكُونَ يِتِه فَتطَاع دِعن 
 ، اِسِرينالْخ ِمن ِإذَا قَِويت وِة فَاقْوِصيعم نع فعفَاض فْتعِإذَا ض ِة اللَِّه ، ولَى طَاعاللَِّه ع.   
٣٨٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  اِينعا تم عا مينكُونُ ِإلَى الداالرهِفي ِمن قِْصريالت لٌ وهج 

  . عجز لَه غَبن و الطُّمأِْنينةُ ِإلَى كُلِّ أَحٍد قَبلَ اِلاخِتباِر علَيِهواِب حسِن الْعمِل ِإذَا وِثقْت ِبالثَّ
٣٨٥ - لَا  : )عليه السالم (  قَالَ و هلَى اللَِّه أَنا عيناِن الدوه ىِمنصعا يالُ منلَا ي ا وِإلَّا ِفيه 

  .ِعنده ِإلَّا ِبترِكها 
٣٨٦ - عليه السالم (  قَالَ و( :  هضعب أَو الَهئاً نيش طَلَب نم.  
٣٨٧ - عليه السالم (  قَالَ و( :  را شم و ارالن هدعٍر بيِبخ ريا خمركُلُّ ِبش ةُ ونالْج هدعب 

 قُورحم وِة فَهنونَ الْجِعيٍم دنونَ الولَاٍء دةٌ  كُلُّ باِفياِر عن.  
٣٨٨ - عليه السالم (  قَالَ و( : دأَش لَاِء الْفَاقَةَ والْب ِإنَّ ِمن أَلَا و  
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ِمنم ِمن دأَش ِن ودالْب ضرِض  الْفَاقَِة مِنردى الْبقْوِن تدِة الْبِصح ِإنَّ ِمن الْقَلِْب أَلَا و ضرم 
   .الْقَلِْب

٣٨٩ - ِبِه  : )عليه السالم (  قَالَ و ِرعسي لَم لُهمطَأَ ِبِه عأَب نمهبسن.   
ى ِفي ورٍة أُخايِرو  :سح هفَعني فِْسِه لَمن بسح هفَات نم اِئِهبآب.   

٣٩٠ - اِجي  : )عليه السالم (  قَالَ ونةٌ ياعاٍت فَساعِمِن ثَلَاثُ سؤاِللْمِفيه مرةٌ ياعس و هبر 
 نَيكُو بين لَذَِّتها ِفيما يِحلُّ و يجملُ و لَيس ِللْعاِقِل أَنْ ومعاشه و ساعةٌ يخلِّي بين نفِْسِه 

  . أَو لَذٍَّة ِفي غَيِر محرٍم معاٍدشاِخصاً ِإلَّا ِفي ثَلَاٍث مرمٍة ِلمعاٍش أَو خطْوٍة ِفي 
٣٩١ - عليه السالم (  قَالَ و( :  اللَّه كرصبا يينِفي الد دهاازاِتهروع تفُلْ فَلَسغلَا ت و 

 كنفُوٍل عغِبم.  
٣٩٢ - وٌء  : )عليه السالم ( الَ  قَوبخَء مرفُوا فَِإنَّ الْمرعوا تكَلَّمتتحاِنِه تِلس .  
٣٩٣ - ا  : )عليه السالم (  قَالَ وملَّ عوت و اكا أَتا مينالد ذْ ِمنلَّىخوت لَم تفَِإنْ أَن كنع 

  .تفْعلْ فَأَجِملْ ِفي الطَّلَِب 
٣٩٤ - ٍل  : )عليه السالم ( الَ  قَووص فَذُ ِمنٍل أَنقَو بر.  
٣٩٥ - ِه كَاٍف  : )عليه السالم (  قَالَ ولَيٍر عصقْتكُلُّ م.  
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٣٩٦ - عليه السالم (  قَالَ و( :  قَلُّلُ والت ةُ وِنيلَا الد ةُ وِنيطَ قَاِعداً لَاالْمعي لَم نم لُ وسوالت 
 رهالد طَ قَاِئماً وعي اِنلَمموي و طَربفَلَا ت فَِإذَا كَانَ لَك كلَيع موي و لَك موِإذَا ي كلَيكَانَ ع 

 ِبرفَاص.  
٣٩٧ - عليه السالم ( الَ  قَو( :  ِطرع ِملُهحم ِفيفخ كالِْمس الطِّيب مِنعهِرحي.   
٣٩٨ - عليه السالم (  قَالَ و( :  اذْكُر و كرطُطْ ِكباح و كرفَخ عضكرقَب.   
٣٩٩ - ِإنَّ  : )عليه السالم (  قَالَ و قّاً واِلِد حلَى الْولَِد عاِلِدِلِإنَّ ِللْولْو ققّاً فَحلَِد حلَى الْوع 

 علَى الْواِلِد أَنْ الْولَِدٍء ِإلَّا ِفي معِصيِة اللَِّه سبحانه و حق   ِفي كُلِّ شييِطيعهالْواِلِد علَى الْولَِد أَنْ 
 و هبأَد نسحي و هماس نسحيهلِّمعآنَ يالْقُر .  

٤٠٠ - عليه السالم (  قَالَ و( :  قح رحالس و ققَى حالر و قح نيالْعةُ ورالطِّي و قالْفَأْلُ ح 
 تسى لَيودالْع و قِبح تسلَيقِبح ةٌ ورشن كُوبالر ةٌ ورشلُ نسالْع ةٌ ورشن الطِّيب و ظَرالن 

رضةٌ ِإلَى الْخرشِة ن.  
٤٠١ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ِمن نأَم لَاِقِهماِس ِفي أَخةُ النبقَارماِئِلِهمغَو.   
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٤٠٢ - ِض : )عليه السالم (  قَالَ وعٍة ِلبِبكَِلم كَلَّمت قَد اِطِبيِه وخم رغصتسِل يقَو نع ِمثْلُه 
 ترده ِكرياً وش تِطر ا لَقَدقْباًِمثِْلهس.   

 قبل أن يقوى و يستحصف و السقب الطائرو الشكري هاهنا أول ما ينبت من ريش :  الرضي قال 
  .حل الصغري من اإلبل و ال يهدر إال بعد أن يستف

٤٠٣ - لُ  : )عليه السالم (  قَالَ والِْحي هذَلَتفَاِوٍت ختأَ ِإلَى ممأَو نم.  
٤٠٤ - عليه السالم (  قَالَ و( :  لَ وولَا ح ِلِهمى قَونعم نِئلَ عس قَد ا لَا لَاوةَ ِإلَّا ِباللَِّه ِإنقُو 

 و متى أَخذَه كَلَّفَنا ِإلَّا ما ملَّكَنا فَمتى ملَّكَنا ما هو أَملَك ِبِه ِمنا مِلكننمِلك مع اللَِّه شيئاً و لَا 
  .ِمنا وضع تكِْليفَه عنا 

٤٠٥ - عليه السالم (  قَالَ و( :  اِجعري هِمعس قَد اِسٍر وِن ياِر بمةَِلعِغريةَ كَلَالْمبعش ناماً  ب
 ِليجعلَ نفِْسِه الديِن ِإلَّا ما قَاربه ِمن الدنيا و علَى عمٍد لَبس علَى ِمندعه يا عمار فَِإنه لَم يأْخذْ 
  .الشبهاِت عاِذراً ِلسقَطَاِتِه 

٤٠٦ - اِء : )عليه السالم (  قَالَ والْأَغِْني عاضوت نسا أَحاِء مطَلَباً ِللْفُقَر نسأَح اللَِّه و دا ِعنِلم 
  . اتكَالًا علَى اللَِّه الْأَغِْنياِءِمنه ِتيه الْفُقَراِء علَى 
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٤٠٧ - قْلًا ِإلَّا  : )الم عليه الس(  قَالَ وأً عرام اللَّه عدوتا اسمقَذَهنتا اسماً موِبِه ي .  
٤٠٨ - عليه السالم (  قَالَ و( :  هعرص قالْح عارص نم.  
٤٠٩ - ِر  : )عليه السالم (  قَالَ وصالْب فحصم الْقَلْب.  
٤١٠ - قَى : )عليه السالم (  قَالَ ولَاِق التالْأَخ ِئيسر .  
٤١١ - عليه السالم (  قَالَ و( :  نلَى مع اِنكِلس بذَر لَنعجلَا تطَقَكلَى أَنع ِلكلَاغَةَ قَوب و 
 كددس نم.  
٤١٢ - عليه السالم (  قَالَ و( :  ههكْرا تم ابِتناج فِْسكباً ِلنأَد كَفَاكِمن ِركغَي .  
٤١٣ - لَا  : )عليه السالم (  قَالَ وِإلَّا س اِر ورالْأَح ربص ربص نملُواِر سالْأَغْم .  
٤١٤ -  و هأَن رٍر آخبقَالَ )عليه السالم (  ِفي خ ٍن لَهِن ابياً عزعٍس مِن قَيِث بعِللْأَش   

  . سلَوت سلُو الْبهاِئِم  صبر الْأَكَاِرِم و ِإلَّاصبرت ِإنْ
٤١٥ - عليه السالم (  قَالَ و( :  رمت و رضت و رغا تينا ِإنَِّفي ِصفَِة الدهضري الَى لَمعت اللَّه 

 ِبِهم ساِئقُهم صاحم حلُّوا ِإذْ  و ِإنَّ أَهلَ الدنيا كَركٍْب بينا هِلأَعداِئِهثَواباً ِلأَوِلياِئِه و لَا ِعقَاباً 
  .فَارتحلُوا 
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٤١٦ - ِن وسِنِه الْحئاً )عليه السالم (  قَالَ ِلابيش اَءكرو لِّفَنخلَا ت ِمننالد  لِّفُهخت كا فَِإني
 ِبمعِصيِة ِفيِه ِبطَاعِة اللَِّه فَسِعد ِبما شِقيت ِبِه و ِإما رجلٌ عِملَ ِفيِهِلأَحِد رجلَيِن ِإما رجلٌ عِملَ 

 ناً لَهوع تفَكُن لَه تعما جِبم ِقيلَىاللَِّه فَشعدأَح سلَي ِتِه وِصيعلَى  مع هِثرؤِقيقاً أَنْ تِن حذَيه 
فِْسكن.   

  :و يروى هذَا الْكَلَام علَى وجٍه آخر و هو  : الرضي قال

 و هو صاِئر ِإلَى أَهٍل بعدك قَبلَك فَِإنَّ الَِّذي ِفي يِدك ِمن الدنيا قَد كَانَ لَه أَهلٌ بعد أَما
ِإن و اِمعج تا أَنِدمِلأَح ِعدِة اللَِّه فَسِبطَاع هتعما جِملَ ِفيمٍل عجِن رلَيجا رِبم ِبِه أَو ِقيتش 

 ِقيتِة اللَِّه فَشِصيعِملَ ِفيِه ِبمٍل عجارلَى ِبمع هِثرؤلًا أَنْ تِن أَهذَيه دأَح سلَي و لَه تعمج 
فِْسكةَ نمحى رضم نِلم جفَار ِركلَى ظَهع ِملَ لَهحلَا أَنْ ت اللَِّه اللَِّه و قِرز ِقيب نِلم و .  

٤١٧ - عليه السالم (  قَالَ و( :  كثَِكلَت ، اللَّه ِفرغتِتِه أَسرضِلقَاِئٍل قَالَ ِبحكا أُمِري مدأَ ت ، 
 علَى ما الندم ، و هو اسم واِقع علَى ِستِة معاٍن ، أَولُها الِْعلِّينياسِتغفَار درجةُ اِلاسِتغفَار ، اِل

ع مزالثَّاِني الْع ى ، وضِد لَىموِك الْعرِه تِإلَي لُوِقنيخِإلَى الْم يدؤالثَّاِلثُ أَنْ ت داً ، وأَب مقُوقَهح 
تح ةٌ ، وِبعت كلَيع سلَي لَسأَم لْقَى اللَّهى تاِبعا الرهتعيض كلَيٍة عِإلَى كُلِّ فَِريض ِمدعأَنْ ت 

يدؤِمفَتِإلَى اللَّح ِمدعأَنْ ت اِمسالْخ ا ، وقَّهح   
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 تلِْصق الِْجلْد ِبالْعظِْم و ينشأَ بينهما لَحم جِديد حتى نبت علَى السحِت فَتِذيبه ِبالْأَحزاِن الَِّذي
 و ،اِدسالسلَاوح ها أَذَقْتِة كَمالطَّاع أَلَم مالِْجس ِذيقِةةَ  أَنْ تِصيعالْم ِفرغتقُولُ أَست ذَِلك دفَِعن ، 
 اللَّه.  

٤١٨ - ةٌ  : )عليه السالم (  قَالَ وِشريع الِْحلْم.  
٤١٩ - ونُ  : )عليه السالم (  قَالَ وكْنِل مالْأَج ومكْتم مآد ناب ِكنيِل الِْعلَِلِمسمفُوظُ الْعحم 
  . تنِتنه الْعرقَةُ وو تقْتلُه الشرقَةُ تؤِلمه الْبقَّةُ 
٤٢٠ -  و هأَن ِوياِلساً كَانَ )عليه السالم (  را جقَهمِميلَةٌ فَرأَةٌ جرام ِبِهم تراِبِه فَمحِفي أَص 

مفَقَالَ الْقَو اِرِهمصعليه السالم (  ِبأَب(:   
 أَحدكُم ِإلَى امرأٍَة نظَروِل طَواِمح و ِإنَّ ذَِلك سبب ِهباِبها فَِإذَا  هِذِه الْفُحأَبصار ِإنَّ

  . امرأَةٌ كَامرأَِتِه ِهيتعِجبه فَلْيلَاِمس أَهلَه فَِإنما 
عليه (  ِليقْتلُوه ، فَقَالَ الْقَوم قَاتلَه اللَّه ، كَاِفراً ما أَفْقَهه ، فَوثَب :  ِمن الْخواِرِج رجلٌ فَقَالَ

  . ، أَو عفْو عن ذَنٍب ِبسبرويداً ِإنما هو سب  : )السالم 

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٢١
كَفَاك ِمن ِدكشر ِمن كلَ غَيبس لَك حضا أَوم قِْلكع .  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٢٢
  . و لَا تحِقروا ِمنه شيئاً الْخير علُواافْ
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 اللَِّه وعِل الْخيِر ِمني فَيكُونَ  أَحدكُم ِإنَّ أَحداً أَولَى ِبِفيقُولَن صِغريه كَِبري و قَِليلَه كَِثري و لَا فَِإنَّ
  . ِمنهما كَفَاكُموه أَهلُه تركْتموهكَذَِلك ِإنَّ ِللْخيِر و الشر أَهلًا فَمهما 

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٢٣
نم لَحِملَ ِلأَصع نم و ، هتلَاِنيع اللَّه لَحأَص هتِريرِديِنِه  سكَفَاه نم و ، اهيند رأَم اللَّه 

 نيب و هنيا بِفيم نساِس اللَِّهأَحالن نيب و هنيا بم اللَّه نسأَح ، .  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٢٤
لُِقِغطَاٌء الِْحلْملَلَ خخ رتفَاس قَاِطع امسقْلُ حالْع و اِترس  كِبِحلِْمك اكوقَاِتلْ ه و 

 قِْلكِبع.  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٢٥
 ِفي أَيِديِهم ما بذَلُوها فَِإذَا منعوها فَيِقرها ِعباداً يختصهم اللَّه ِبالنعِم ِلمناِفِع الِْعباِد ِللَِّه ِإنَّ

  .ا ِإلَى غَيِرِهم  ثُم حولَهِمنهمنزعها 

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٢٦
 تراه معافًى ِإذْ سِقم و بينا تراه غَِنياً بينا ِللْعبِد أَنْ يِثق ِبخصلَتيِن الْعاِفيِة و الِْغنى ينبِغي لَا
 قَرِإِذ افْت.  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٢٧
نكَا ماش  نم ا ِإلَى اللَِّه وكَاهش هِمٍن فَكَأَنؤةَ ِإلَى ماجالْحكَاهكَا شا شمِإلَى كَاِفٍر فَكَأَن 

 اللَّه.  

   :الْأَعياِدِفي بعِض ) عليه السالم (  و قَالَ -٤٢٨
  . لَا يعصى اللَّه ِفيِه فَهو ِعيديوٍم  ِعيد ِلمن قَِبلَ اللَّه ِصيامه و شكَر ِقيامه ، و كُلُّهو ِإنما

http://www.islam4u.com


  )٥٥٢(: صفحة  ............ http://www.islam4u.com.... مركز االشعاع االسالمي ...........  : البالغة ج

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٢٩
 طَاعِة اللَِّه فَوِرثَه رجلٌ غَيِرالًا ِفي  الْحسراِت يوم الِْقيامِة حسرةُ رجٍل كَسب مأَعظَم ِإنَّ

 هانحبِة اللَِّه سِفي طَاع فَقَهلَفَأَنخفَد ارلُ ِبِه النلَ الْأَوخد ةَ ونِبِه الْج .  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٣٠
 ماِلِه و لَم تساِعده طَلَِبخلَق بدنه ِفي  الناِس صفْقَةً و أَخيبهم سعياً رجلٌ أَأَخسر ِإنَّ

 جرِتِه فَخادلَى ِإرع قَاِديرالْمِتِه ِمنِبعِة ِبتلَى الْآِخرع قَِدم ِتِه ورسا ِبحينالد .  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٣١
قزقَاِن الرِرز طْلُوبم و طَاِلب نالفَم طَلَب  توالْم ها طَلَبينىدتح نم ا وهنع هِرجخي 

  . يستوِفي ِرزقَه ِمنها حتىطَلَب الْآِخرةَ طَلَبته الدنيا 

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٣٢
 الناس ِإلَى ظَاِهِرها و اشتغلُوا ظَرن اللَِّه هم الَِّذين نظَروا ِإلَى باِطِن الدنيا ِإذَا أَوِلياَء ِإنَّ

 ِمنها ما عِلموا أَنه تركُوا ِبعاِجِلها فَأَماتوا ِمنها ما خشوا أَنْ يِميتهم و الناسِبآِجِلها ِإذَا اشتغلَ 
 ِتكْثَارا اسأَور و مكُهرتيسِرِهمِتقْلَالًا غَيا اسها  ِمناُء مدتاً أَعا فَولَه مكَهرد والَمس لْمس و اسالن 

 و ِبِهم قَام الِْكتاب و ِبِه قَاموا لَا يرونَ مرجواً عِلمواما عادى الناس ِبِهم عِلم الِْكتاب و ِبِه 
قافُونَفَوخا يم قوفاً فَوخلَا م ونَ وجرا يم .   
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  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٣٣
  . اللَّذَّاِت و بقَاَء التِبعاِت انِقطَاع اذْكُروا

  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٣٤
ربقِْلِه اخت.   

 و مما يقوي أنه من كالم أمري املؤمنني )صلى اهللا عليه وآله ( و من الناس من يروي هذا للرسول : ي  الرضقال 
  . لقلت اقله خترب تقله قال اخرب )عليه السالم (  ثعلب عن ابن األعرايب قال املأمون لو ال أن عليا حكاه ما )عليه السالم ( 

٤٣٥ - عليه السالم (  قَالَ و(:   
 و لَا ِليفْتح علَى عبٍد الزيادِةلَّه ِليفْتح علَى عبٍد باب الشكِْر و يغِلق عنه باب  الكَانَ ما

 هنع ِلقغي اِء وعالد اببابب ِلقغي ِة وبوالت ابٍد ببِلع حفْتلَا ِلي ِة وابالِْإج هنِة عِفرغالْم ابب .  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٣٦
  . ِبالْكَرِم من عِرفَت ِبِه الِْكرام الناِس أَولَى

عليه (  أَِو الْجود ، فَقَالَ الْعدلُأَيهما أَفْضلُ ) عليه السالم (  و سِئلَ -٤٣٧
  ) :السالم 

 ساِئس عام و الْجود الْعدلُها ِمن ِجهِتها و  الْأُمور مواِضعها و الْجود يخِرجيضع الْعدلُ
  . أَفْضلُهما وعاِرض خاص فَالْعدلُ أَشرفُهما 

  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٣٨
اساُء الندِهلُوا أَعا جم .  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٣٩
دهالز ِن كُلُّهيتكَِلم نيب  هانحبس آِن ، قَالَ اللَّهالْقُر ال { : ِمناِلكَيوأْست و كُملى ما فاتع 

 وا ِبما آتاكُمحفْرال ت{  
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واِضي ولَى الْمع أْسي لَم نم  حفْري ِه ِبالْآِتي لَمفَيِبطَر دهذَ الزأَخ فَقَد .  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٤٠
  . النوم ِلعزاِئِم الْيوِم أَنقَض ما

  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٤١
اتالِْولَاي اِمريضاِل مجالر .  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٤٢
سلَ لَيبد لَكما حالِْبلَاِد م ريلٍَد خب ِمن ِبك قِبأَح .  

٤٤٣-  عليه السالم  ( قَالَ و : ( اللَّه هِحمِر رتالْأَش يعن اَءهج قَد و:  
اِلكم كَانَ و لَو داً ولًا لَكَانَ ِفنبكَانَ ج اللَِّه لَو و اِلكا مراً مجلْداًحِقيِه  لَكَانَ صترلَا ي 

   .الطَّاِئرالْحاِفر و لَا يوِفي علَيِه 
  .و الفند املنفرد من اجلبال :  الرضي قال 

  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٤٤
  . علَيِه خير ِمن كَِثٍري مملُوٍل ِمنه مدوم قَِليلٌ

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٤٥
  .خلَّةٌ راِئقَةٌ فَانتِظروا أَخواِتها  ِفي رجٍل كَانَ ِإذَا

٤٤٦-  ِق ِفي ) : عليه السالم  ( قَالَ ودزةَ أَِبي الْفَرعصعِن صاِلِب بكَلَاٍمِلغ 
  :دار بينهما 

ذَِلك  : )عليه السالم ( لَ  فَقَاالْمؤِمِنني ِإِبلُك الْكَِثريةُ قَالَ دغْدغَتها الْحقُوق يا أَِمري فَعلَت ما
  .أَحمد سبِلها 
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  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٤٧
  . ِبغيِر ِفقٍْه فَقَِد ارتطَم ِفي الربا اتجر مِن

  ) :عليه السالم ( لَ  و قَا-٤٤٨
نم ظَّما عاِرهِبِكب اللَّه لَاهتاِئِب ابصالْم ارِصغ .  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٤٩
نم تمكَر هاتوهِه شلَيع تانه هفْسِه نلَيع .  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٥٠
  . ِمن عقِْلِه مجةً  امرؤ مزحةً ِإلَّا مجمزح ما

  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٥١
كدهفٍْس ِفي زذُلُّ ن اِهٍد ِفيكِفي ز كتغْبر ظٍّ وانُ حقْصن اِغٍب ِفيكر .  

  ) :عليه السالم (  و قال - ٤٥٢
  . الْفَقْر بعد الْعرِض علَى اللَِّه و الِْغنى

  ) :م عليه السال(  و قَالَ - ٤٥٣
  . عبد اللَِّه الْمشئُوم الزبير رجلًا ِمنا أَهلَ الْبيِت حتى نشأَ ابنه زالَ ما

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٥٤
  .تفَه  نفْسه و لَا يدفَع حيرزق آدم و الْفَخِر أَولُه نطْفَةٌ و آِخره ِجيفَةٌ و لَا ِلابِن ما

٤٥٥-  ِئلَ واِء فَقَالَ سرعالش رعأَش نعليه السالم (  م: (  
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  .ِتها فَِإنْ كَانَ و لَا بد فَالْمِلك الضلِّيلُ ِعند قَصبالْغايةُ الْقَوم لَم يجروا ِفي حلْبٍة تعرف ِإنَّ
  . القيس إمرأ يريد
  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٥٦

  . ِإلَّا الْجنةَ فَلَا تِبيعوها ِإلَّا ِبها ثَمن يدع هِذِه اللُّماظَةَ ِلأَهِلها ِإنه لَيس ِلأَنفُِسكُم حر أَلَا

  ) :عليه السالم ( الَ  و قَ- ٤٥٧
  . يشبعاِن طَاِلب ِعلٍْم و طَاِلب دنيا لَا منهوماِن

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٥٨
 يكُونَ ِفي حِديِثك أَلَّا تؤِثر الصدق حيثُ يضرك علَى الْكَِذِب حيثُ ينفَعك و أَنْ الِْإميانُ

  . غَيِرك حِديِثك و أَنْ تتِقي اللَّه ِفي فَضلٌ عن عمِل

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٥٩
ِلبغي ارِبِري الِْمقْددكُونَ الْآفَةُ ِفي التى تتقِْديِر حلَى التع .  

  . ختالف هذه األلفاظ بروايةو قد مضى هذا املعىن فيما تقدم :  الرضي قال 
  ) :ليه السالم ع(  و قَالَ - ٤٦٠

الِْحلْم ِة والِْهم لُوا عمهِتجناِن يأَمواةُ تالْأَن .  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٦١
  . الْعاِجِز جهد الِْغيبةُ

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٦٢
بوٍن رفْتِل ِفيِه مِن الْقَوسِبح .  
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  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٦٣
  . ِلغيِرها و لَم تخلَق ِلنفِْسها خِلقَت الدنيا

  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٦٤
  . ثُم كَادتهم الضباع لَغلَبتهمبينهمِد اختلَفُوا ِفيما  أُميةَ ِمروداً يجرونَ ِفيِه و لَو قَِلبِني ِإنَّ

 و اإلظهار و هذا من أفصح الكالم و أغربه اإلمهالو املرود هنا مفعل من اإلرواد و هو :  الرضي قال 
ذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم  هم فيها باملضمار الذي جيرون فيه إىل الغاية فإاليت شبه املهلة )عليه السالم ( فكأنه 
   .بعدها

   :الْأَنصاِرِفي مدِح ) عليه السالم (  و قَالَ - ٤٦٥
مه و اِئِهمغَن عم ى الِْفلْوبرا يكَم لَاما الِْإسوباللَِّه ر ِديِهملَاِط ِبأَيالس ِتِهمأَلِْسن اِط وبالس .  

  ) :م عليه السال(  و قَالَ - ٤٦٦
نيِه ِوكَاُء الْعالس .  

 السه بالوعاء و العني بالوكاء فإذا أطلق الوكاء يشبهو هذه من االستعارات العجيبة كأنه :  الرضي قال 
(  املؤمنني و قد رواه قوم ألمري )صلى اهللا عليه وآله (  األشهر األظهر من كالم النيب يفمل ينضبط الوعاء و هذا القول 

 قد تكلمنا على هذه االستعارة يف و و ذكر ذلك املربد يف كتاب املقتضب يف باب اللفظ باحلروف )عليه السالم 
  .كتابنا املوسوم مبجازات اآلثار النبوية 

  :ِفي كَلَاٍم لَه ) عليه السالم (  و قَالَ -٤٦٧
و مهِلياِنِهوِبِجر ينالد برى ضتح قَامتاس و اٍل فَأَقَامو .   

  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٦٨
 لَم يؤمر ِبذَِلك و الناِس زمانٌ عضوض يعض الْموِسر ِفيِه علَى ما ِفي يديِه علَى يأِْتي

قَالَ اللَّه  
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هانحبس دهنت كُمنيلَ با الْفَضوسنال ت ِفيِه و اِيعبي و اريذَلُّ الْأَختست و اررالْأَش 
 ونَ وطَرضالْمولُ اللَِّه قَدسى رهصلى اهللا عليه وآله (  ن( ينطَرضِع الْميب نع .  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٦٩
ِلكهي ٍر ِفيفْتم اِهتب فِْرطٌ وم ِحبلَاِن مجر .  

   :)عليه السالم ( و هذا مثل قوله :  الرضي قال 

لَكه قَاٍل ِفي ِغضبم غَاٍل و ِحبلَاِن مجر .  

٤٧٠-  ِئلَ وِل فَقَالَ سدالْع ِحيِد ووِن التعليه السالم (  ع: (  
ِحيدولَّاأَ الت هِهمتلُ أَلَّا تدالْع و همهوتت .  

  ) :عليه السالم (  و قال -٤٧١
   .ِبالْجهِل ِفي الصمِت عِن الْحكِْم كَما أَنه لَا خير ِفي الْقَوِل خير لَا

٤٧٢-  قَى ِبِه ) عليه السالم  ( قَالَ وستاٍء اسعِفي د:  
ما اللَّهِقنا  اساِبهونَ ِصعاِب دحذُلُلَ الس.  

 شبه السحاب ذوات الرعود )عليه السالم (  أنه ذلكو هذا من الكالم العجيب الفصاحة و :  الرضي قال 
 الصعاب اليت تقمص برحاهلا و تقص بركباا و شبه السحاب خالية من باإلبلو البوارق و الرياح و الصواعق 

  . حتتلب طيعة و تقتعد مسمحة  باإلبل الذلل اليتالروائعتلك 
٤٧٣- ِقيلَ لَه عليه السالم (  و ( ترغَي لَوكبيفَقَالَ ش ِمِنينؤالْم ا أَِميري  )

  ) :عليه السالم 
ابةٌ الِْخضوِل اللَِّه ِزينسفَاةَ رو ِريدٍة يِصيبِفي م مقَو نحن صلى اهللا عليه وآله (  و(.   
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  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٧٤
 لَكَاد الْعِفيف أَنْ يكُونَ فَعف الشِهيد ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَعظَم أَجراً ِممن قَدر الْمجاِهد ما

  .ِمن الْملَاِئكَِة ملَكاً 

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٧٥
  . لَا ينفَد مالٌ الْقَناعةُ

   .)صلى اهللا عليه وآله (  اهللاو قد روى بعضهم هذا الكالم لرسول :  الرضي قال 
بِن  و قَِد استخلَفَه ِلعبِد اللَِّه أَِبيِهِلِزياِد ابِن ) عليه السالم (  و قَالَ -٤٧٦

 لَى فَاِرساِس عبالْعو نِفيِه ع اهها نمهنيا ِفي كَلَاٍم طَِويٍل كَانَ باِلهمِم أَعقَدت 
  :الْخراِج 

 و الْحيف يدعو ِبالْجلَاِء و احذَِر الْعسف و الْحيف فَِإنَّ الْعسف يعود الْعدلَ استعِمِل
يِف ِإلَى الس.  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٧٧
دوِب أَشالذُّن هاِحبا صِبه فختا اسم .  

  ) :عليه السالم (  و قَالَ - ٤٧٨
  . الِْعلِْم أَنْ يعلِّموا أَهِل اللَّه علَى أَهِل الْجهِل أَنْ يتعلَّموا حتى أَخذَ علَى أَخذَ ما

  ) :يه السالم عل(  و قَالَ -٤٧٩
راِن شوالِْإخ لَه كُلِّفت نم .  

  . عن األخ املتكلف له فهو شر اإلخوان الزمألن التكليف مستلزم للمشقة و هو شر :  الرضي قال 
  ) :عليه السالم (  و قَالَ -٤٨٠

  . الْمؤِمن أَخاه فَقَد فَارقَه احتشم ِإذَا
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شمه إذا أغضبه و قيل أخجله أو احتشمه طلب ذلك له و هو مظنة يقال حشمه و أح : الرضي قال
   .مفارقته

 للّه سبحانه حامدين حني انتهاء الغاية بنا إىل قطع املختار من كالم أمري املؤمنني عليه السالم ، هذا و
  . من أقطاره بعدعلى ما من به من توفيقنا لضم ما انتشر من أطرافه ، و تقريب ما 

 ليكونكما شرطنا أوال على تفضيل أوراق من البياض يف آخر كل باب من األبواب ،  العزم تقرر و
 إلينا بعد الشذوذ ، و ما يقعالقتناص الشارد ، و استلحاق الوارد ، و ما عسى أن يظهر لنا بعد الغموض ، و 

   .الوكيلتوفيقنا إال باللّه عليه توكلنا، و هو حسبنا و نعم 
 إىل اهلاديئة من اهلجرة ، و صلى اللّه على سيدنا حممد خامت الرسل ، و  يف رجب سنة أربع ماذلك و

  .خري السبل ، و آله الطاهرين ، و أصحابه جنوم اليقني 


