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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

بعــد أن نــان القــررن ال ــرد هــو املصــدر اعوا س التيــريو ااحلــثم  يــ    ور احلــدي  
باحلـــدي  نمـــا لســـر: العلمـــا : هـــو  ـــوا  اليـــريي نـــ  صدـــل املصـــدر الدـــا  لـــذلك  واملقصـــو 

 ولعله وتقرير:.  املعصوم 
ول ن هناك لرق بني املصدرين  لان القررن  طع  الصدور ونقله متواتر ب على  رجـات 
التـــواتر  بينمـــا ال يتثـــاوا ندـــري مـــن اعحا يـــ  اليـــريً  عـــن نواـــا  ـــ ا  واحـــدا  أو مستًيضـــا   

ــــات املتــــوات ــــاس ندــــرمل الرواي رمل لًظــــا  أو معنــــا  أو إدــــاال   و ــــد ت ًــــل علــــم اعصــــوا وهــــذا ال ين
 واحلدي  والدراي  والرجاا وما أشبه.. بتًصيل ذلك.

ولألمهيـــ  ال ـــ مي الـــا صتل هـــا احلـــدي  س  تلـــي ســـاالت احليـــامل اهـــتم املســـلمون مـــن 
صـــدر ااحلـــثم اا يومنـــا هـــذا اهتمامـــا  بالغـــا  بتـــدوين اعحا يـــ  اليـــريً  ونقلهـــا صـــدرا  عـــن 

 صدر  بااضال  إا بيان الصحيح  منها عن غريها..
وذلك لدس بعض اعحا ي  وتزويرها  نما انه  د منـو تـدوين احلـدي  بعـد رحلـوا اهلل 

 )صلى اهلل عليه ورله وحللم( لًرتمل غري  صريمل.. 
ومــن هنــا نــرمي  ــومل اعحلــنا  وصــحتها س احلــدي  املــروب عــن يريــ  أهــل البيــت )علــيهم 

أبــا  عــن جــد عنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم( مباشــرمل  وهــم الور ــ  لعلمــه الســثم( لهــم رووا 
)صلى اهلل عليه ورله وحللم( نما  اا أمري املؤمنني )عليه السثم(: )حـد   ـ رحلـوا اهلل ـ ألـي 

 هذا بااضال  اا مقام عصمتهم عن اخلط . 1باب من العلم يًتح نل باب ألي باب(
ر حباجـ  اا ذـذي    ـاا رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وأما بالنسب  اا غـريهم لـاعم

 .2وحللم(: )لما وال  نتاب اهلل لخذو: وما  الي لدعو:(
ومــن هنــا جــا  اهتمــام العلمــا  اععــثم والًقهــا  العظــام يمــو اعحا يــ  اليــريً  مــن 
عل  تلــــي املصــــا ر  لظهــــرت املوحلــــوعات الرواعيــــ : نال تــــ  اعربعــــ   وحبــــار اعنــــوار  ووحلــــا

                                                           
 .121ح 111ص 8ال اس: ج - 1
 .1ح 11ص 1ال اس: ج - 2



 1 

 …الييع   ومستدرك الوحلاعل و
ومـن جانـ  ر ـر لهنالـك بعـض ال تـ  الـا تيـتمل علـى مبهمـات ل ريـ  ور ـا بعـض 
اع طــــا  نيــــًها التقــــدم الً ــــرب  او اتــــوب علــــى ايــــا ات او تنتظــــر احلــــتخثص مواضــــيو 
يستًيد منها أندر الناس  لهذ: ال ت  تنتظر يد التطوير حـ  تعـو  إليهـا حيويتهـا ونيـايها  

 و التهذي  أحيانا   ول رمل ا تصار ال ت  ل رمل عريق  وأممي  اا جان  نواا وجوبي ..ا
والتلخيص نان من  أب نبار العلما  س يوا التاريخ  لهذا احملق  احلل  ) ـدس حلـر:( 

هـ خلص نتاب )الًهرحلـت( لليـيخ الطوحلـ  )رمحـه اهلل( وذلـك بتثريـد: عـن 171املتوىف عام 
 . 3تصار على ذنر نًس املصنًنيال ت  واعحلانيد واال 

  4وهذا العثم  احللـ  )رضـوان اهلل عليـه( خلـص نتـاب )ال يـا ( الحـد نبـار العلمـا 
  5ونــذلك اخلواجــ  نصــري الــدين الطوحلــ  ) ــدس حلــر:( خلــص نتــاب )احملصــل( للًخــر الــرااب
. 6وأيضا نتاب )تلخيص املعار ( ت ليي ابن  تيب   خلصه الييخ شـر  الـدين  ـل البحـرا 

اا غري ذلك .. وص ن ملعرل  بعض التًصيل مراجعـ  موحلـوع  )الذريعـ  اا تصـانيي اليـيع ( 
 لآلغا بزرك الطهرا .

)تذذكرة األخبذار فذي تلخذيص ربيذع األبذرار( ومن هذا املنطل  جا  هـذا ال تـاب القـيم 
ــــو اع ــــاب )ربي ــــدي  اععلــــى اامــــام اليــــريااب ) ام  لــــه( مــــن نت ــــار املرجــــو ال ــــرار( لقــــد ا ت ب

للز يــرب مــا ور  عــن رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم( وأهــل بيتــه الطــاهرين أو لــيهم  
 باالضال  اا بعض الروايات اال ث ي  العام . 

و ـــد  منـــا بطبـــو هـــذا ال تـــاب الـــذب بـــني يـــديك ملـــا  تـــوب علـــى روايـــات هامـــ   و ـــد 
نمـا أضـًنا واو العايًـ  ليهـا   ا تصرنا على أصل احلدي  اليريي من  ون ذنر السـند عـا مل 

رعاي  للتنسي   راجني من املوا عزوجل ان ينًـو بـه املسـلمني وان يولقنـا لنيـر السـن  اليـريً  
 انه مسيو سي .

 مركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر
 13/  5551بيروت لبنان. ص ب:  

                                                           
 .1872الر م  129ص 1راجو الذريع  اا تصانيي الييع : ج - 1
 .1871الر م  129ص 1لذريع  اا تصانيي الييع : جراجو ا - 1
 .1881الر م  121ص 1راجو الذريع  اا تصانيي الييع : ج - 9
 .1881الر م  127ص 1راجو الذريع  اا تصانيي الييع : ج - 1
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 مقدمة المؤلف

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نرمل اع بـــار( س تلخـــيص )ربيـــو اعبـــرار( دعـــت ليـــه اعحا يـــ  وبعـــد  لهـــذا نتـــاب )تـــذ 
املرويــ  عــن اهلل حلــبحانه وعــن اعنبيــا  وعــن اععمــ  )علــيهم الســثم(  واعندــر منــه موجــو  س 

لعــل اهلل ينًــو بــه املــؤمنني  وي ــون ذ ــريمل ليــوم … حلــاعر ال تــ  و ليــل منــه ه أ ًــر بــه ليهــا
 الدين.

 ر والًاعدمل  انه ويل ذلك وهو املستعان.واهلل حلبحانه املسؤوا س اعج
 

 قم المقدسة  
 محمد الشيرازي 
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 باب األوقات وذكر الدنيا واآلخرة
عن عل  )عليه السثم(: )ادوا هذ: القلوب وابتغوا هلا يراعي احل م  لإاا متل نما متل 

 اعبدان(. 
ـــــم  وس روايـــــ : )إن هـــــذ: النًـــــوس متـــــل  وهـــــذ: القلـــــوب تـــــد ر  لـــــابتغوا هلـــــا يراعـــــي احل   

 ومثهيها(.
 وعن عل  )عليه السثم(: )من وحلو عليه س  نيا: وه يعلم انه م ر به لهو  دوع(.

وعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )الـــدنيا واغ ـــرمل نامليـــرق واملغـــرب  إذا  ربـــت مـــن أحـــدمها 
 بعدت من اغ ر(.

بـه لهـو  ـدوع س وعن عل  )عليـه السـثم(: )مـن وحلـو عليـه س  نيـا: وه يعلـم انـه م ـر 
 عقله(.

نـزع اهلل الغـ   7وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلـلم(: )مـن أصـبحت الـدنيا مهـه وحلـدمه
من  لبه  وصري الًقر بني عينيه  وه ي ته من الدنيا إال ما نت  له  ومن أصبحت اغ ـرمل مهـه 

   راغم (.وحلدمه نزع اهلل الًقر من  لبه  وصري الغ  نص  عينيه  وأتته الدنيا وه
 و: )مدل الدنيا واغ رمل مدل رجل له ضرتان  إن أرضى إحدامها أحلخط اع رمي(.

وعن املسيح )عليـه السـثم(: )أنـا الـذب نًـ ت الـدنيا علـى وجههـا  للـيس يل اوج متـوت 
 وال بيت خيرب(.

وعن النيب )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )لـيس  ـرينم مـن تـرك الـدنيا لآل ـرمل وال اغ ـرمل 
 يا  ول ن  رينم من أ ذ من هذ: وهذ:(.للدن

وعن عل  بن احلسني السثا  )عليه السـثم(: )الـدنيا حلـبات  واغ ـرمل يقظـ  ونـن بينهـا 
 أضغاث(.

وعـــــن النـــــيب )صـــــلى اهلل عليـــــه ورلـــــه وحلـــــلم(: )إذا عظمـــــت أمـــــا الـــــدنيا نـــــزع منهـــــا هيبـــــ  
 ااحلثم(.

                                                           
 السدم: احلزن  والسدم مصدر حلدم  يقاا: حلدم لثن  اذا أصابه هم أو غيظ مو حزن.  - 7
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 س الدنيا(.  وعن الًضيل: )دو اخلري نله س بيت  جعل مًتاحه الزهد
 وس احلدي : ) اا اهلل تعاا: يا  نيا مّرب لعبدب املؤمن  وال الويل له(.

وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )مــا الــدنيا س اغ ــرمل إال نمــا يغمــس أحـــدنم 
 إصبعه س اليم للينظر مب ترجو(.

 ونان عل  )عليه السثم( يتمدل:
 

 ومن يصح  الدنيا ي ن مدل  ابض
 على املا   انته لروج اعصابو  
 

 وعن ابن عيين : أوحى اهلل إا الدنيا: )من  دمك ل تعبيه  ومن  دم  لا دميه(.
وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )الــدنيا  ار ممــر إا  ار مقــر  والنــاس ليهــا رجــثن: رجــل بــاع 

 نًسه ل وبقها  ورجل ابتاعها لاعتقها(.
  8دنيا غرض تنتضل ليه املنايا  مو نل جرعـ  شـرقوعنه )عليه السثم(: )انتم س هذ: ال

   ال تنالون منها نعم  إال بًراق أ رمي(.5وس نل أنل  غصص
وعــن عيســى )عليــه الســثم(: )مــن ذا الــذب يبــ  علــى مــوج البحــر  ارا  تل ــم الــدنيا لــث 

 تتخذوها  رارا (.
ؤمن  عليهـا يبلـا اخلـري  وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )ال تسبوا الدنيا لـنعم مطيـ  املـ

 وهبا ينثو من الير(.
وعن عل  بن احلسني )عليه السثم(: )من هوان الدنيا على اهلل أن  ـل بـن انريـا أهـدب 
رأحله إا بغ  من بغايا ب  إحلراعيل س يست من ذه   ليه تسلي  حلر لاضل  يـرمي النـا ص 

 جرمل تلك اهلدي  العظيم (.الد   يظًر من الدنيا باحلظ الس   نما أصابت تلك الًا
 وعن عل  )عليه السثم(: )وإن جان  منها اعذوذب وحث  أمر منها جان  ل وب (.

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )عرضــت علــّ  اعيــام  لــإذا يــوم ا معــ  نهي ــ  املــررمل  

                                                           
 مصدر شرق نًرح  يقاا: شرق لثن باملا  غص به. اليرق: بًتحتني - 8
 الغصص: بًتحتني مصدر غص: و ي س حل  للم ي د يسيغه. - 1
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 وإذا ليها ن ت  حلو ا   لقلت   عيل: ما هذ:   اا: ه  الساع  تقوم يوم ا مع (.
وعنه )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )إذا  ـاا الرجـل لعـن اهلل الـدنيا   الـت الـدنيا لعـن اهلل 

 أعصانا لربه(.
لقــاا )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )والــذب نًســ   10وعــن اخلــدرب انــه  ــاا: مــا أيولــه 

 بيد: انه ليخًي على املؤمن ح  ي ون أ ي عليه من صثته امل توب (.
   )عليه السثم(: )حلاهل الدهر ما ذا  عو :(. وعن عل  بن أيب يال

وعن عل  )عليه السـثم(: )الـدنيا  ـد نعـت اليـك نًسـها  وت يـًت لـك عـن مسـاوعها  
لإيـاك أن تغـرت  ـا تـرمي مــن ا ـث  أهلهـا إليهـا  وت ـالبهم عليهــا  لـاام نـثب عاويـ   وحلــباع 

هــا صــغريها  نعــم معقلــ   ضــاري   يهــر بعضــها علــى بعــض  وي نــل عزيزهــا ذليلهــا  ويقهــر نبري 
 وأ رمي مهمل    د أضلت عقوهلا  ورنبت سهوهلا(.

وعن عيسى )عليه السثم(: )إ  أرمي الدنيا س صورمل عثوا هتما   عليها مـن نـل اينـ   
 يــل هلــا: نــم تزوجــت   الــت: ال أحصــيهم ندــرمل   يــل: أمــاتوا عنــك أم يلقــوك   الــت: بــل 

بــا ني  نيــي ال يعتــ ون ب اواجــك املاضــني  نيــي ال  تلــتهم نلهــم   يــل: لتعســا عاواجــك ال
 ي ونون منك على حذر(.

وعن عل  )عليه السثم(: )ما أحلرع السـاعات س اليـوم  وأحلـرع اعيـام س اليـهر  وأحلـرع 
 اليهور س السن   وأحلرع السنني س العمر(.

نـ   الظـل وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )أال أ ل م على حلاع  مـن حلـاعات ا 
ليها ممدو   والراق ليها مقسوم  والرمح  ليها مبسوي   والدعا  ليها مستثاب   الوا: بلى يا 

 رحلوا اهلل.  اا: ما بني يلوع الًثر إا يلوع اليمس(.
وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )الـدنيا  ار مـن ال  ار لـه  ومـاا مـن ال مـاا لـه  

لــ  شــهواذا مــن ال لهــم لــه  وعليهــا يعــا ب مــن ال علــم لــه  وهلــا عمــو مــن ال عقــل لــه  ويط
 وعليها  سد من ال لقه له  وهلا يسعى من ال يقني له(.
 ونان احلسن بن عل  )عليه السثم( ندريا ما ينيد: 

 يا أهل لذات  نيا ال بقا  هلا
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 ان اغرتارا  بظل ااعل مح   
 

ورلـــه وحلـــلم( بعاعيـــ   بـــل يلـــوع  وعـــن علـــى )عليـــه الســـثم(: )مـــر النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه
اليمس وه  ناعم   لحرنها برجله و اا:  وم  لتياهدب راق ربك  والت و  من الغاللني  

 إن اهلل يقسم أرااق العبا  بني يلوع الًثر إا يلوع اليمس(.
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )عن أ عد مو  وم يذنرون اهلل تعاا بعد صثمل الغدامل 

 و اليمس أح  إيّل من أن أعت  نسم  من ولد إمساعيل(.ح  تطل
 11وعنه )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )مـايل وللـدنيا  إهـا مدلهـا ومدلـ  نمدـل رانـ   ـاا

 س  ل شثرمل س يوم صاعي  مث راح وترنها(.
وور : )انه توليت  دع  )عليها السثم( وأبو يال  )عليـه السـثم( س عـام واحـد لسـن  

 وح   لسمى رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم( ذلك العام عام احلزن(.حلت من ال
وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )وأحــذرنم الــدنيا لإاــا منــزا  لعــ   وليســت بــدار  عــ    ار 
هانت على رهبـا  لخلـط  ريهـا بيـرها  وحلوهـا  ّرهـا  ه يصـًها عولياعـه  وه يضـن  هبـا علـى 

 أعداعه(.
عل  )عليه السـثم(  لقـاا علـ  )عليـه السـثم(: )الـدنيا  ار صـدق  وذم الدنيا رجل عند

ملـــن صـــد ها   ار  ـــامل ملـــن لهـــم عنهـــا   ار غـــ  ملـــن تـــزو  منهـــا  مهـــبط وحـــ  اهلل  ومصـــلى 
مثع ته ومسثد أنبياعه  ومتثر أولياعه  رجوا ليها الرمح   وانتسبوا ليها ا ن   لمن ذا الذب 

بًرا هــا ونعــت نًســها  وشــبهت بســرورها الســرور  وببثعهــا يــذمها و ــد رذنــت ببنينهــا ونــا ت 
الـبث   ترغيبــا  وترهيبــا   ليــا أيهــا الــذام هلــا  املعلـل نًســه  مــ   ــدعتك الــدنيا  ومــ  احلــتذمت 

 إليك  أ صارع رباعك س البلى  أم  ضاجو أمهاتك س الدرمي (.
 (.وعن عل  )عليه السثم(: )أهل الدنيا نرن  يسار هبم وهم نيام

معظمــ  عنــد اليــيع   ييــامل لــيهم بالتهثــد  وهــ  الليلــ  الــا  طــ  ليهــا  وليلذذة اليذذدير:
رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: بغدير  م علـى ا تـاب اابـل  و ـاا س  طبتـه: )مـن  

 ننت موال: لعل  موال:(.
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  نزيــــر س يــــد 12وعــــن علــــ  )عليــــه الســــثم(: )واهلل لــــدنيانم أهــــون س عيــــ  مــــن عــــراق
 سذوم(.

وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )مــا أصــي مــن  نيــا.. أوهلــا عنــا   ور رهــا لنــا   س حثهلــا 
حســـاب  وس حرامهـــا عقـــاب  مـــن احلـــتغ  ليهـــا لـــ،  ومـــن التقـــر ليهـــا حـــزن  ومـــن حلـــاعاها 

 لاتته  ومن  عد عنها رتته  ومن أبصر هبا بصرته  من أبصر إليها أعمته(.
 ال  الدنيا لت   ترنك هلا أبر(. وعن عيسى )عليه السثم(: )يا ي

 وعنه )عليه السثم(: )من ب  على موج البحر  ارا   تل م الدنيا لث تتخذوها  رارا (. 
وعنــــه )عليــــه الســــثم(: )مــــن  بــــ  الــــدنيا إن اهلل عصــــ  ليهــــا  وإن اغ ــــرمل ال تنــــاا إال 

 برتنها(.
ى حصــري  ــد أ ــر س و  ــل عمــر علــى رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم( وهــو علــ

جنبه  لقاا: يا نيب اهلل لو اختذت لراشا  أو ـر منـه  لقـاا )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )مـايل 
وللدنيا  ما مدل  ومدل الدنيا إال نران  حلار س يوم صاعي لاحلـتظل اـت شـثرمل حلـاع  مـن 

 اار  مث راح وترنها(.
حتســابا  أعطــ  عيــرمل أيــام غــرر وعـن علــ  )عليــه الســثم(: )مــن صــام يــوم ا معــ  صــ ا  وا

 اهر ال تيانلهن أيام الدنيا(.
وعل  )عليه السثم(  لما اعتدا به املن  اال  اا أمام  طبته: )أيها الناس اتقوا اهلل  لما 
 ل  امرؤ عبدا  ليلهو  وال ترك حلدمي ليلغو  وما  نيا: الا اسنت لـه للـي مـن اغ ـرمل الـا 

ملغرور الذب  ًر من الدنيا ب على مهته  ناغ ر الذب  ًر من  بحها حلو  النظر عند:  وما ا
 اغ رمل ب  ىن حلهمته(.

وحل ا معاوي  ضرار بن ضمرمل اليـيبا  عـن علـ  )عليـه السـثم( لقـاا: )أشـهد لقـد رأيتـه 
س بعــض موا ًــه  و ــد أر ــى الليــل حلــدوله  وهــو  ــاعم س يرابــه   ــابض علــى حليتــه  يتملمــل 

 ا  العثوا  ويقوا: يـا  نيـا يـا  نيـا  إليـك عـ  إيّل تعرضـت  أم إيّل متلمل السليم  ويب   ب
تيو ت  ال حان حينك  هيهات هيهات  غرب غـريب  الحاجـ  يل ليـك   ـد يلقتـك  ث ـا 
ال رجعــ  ليهــا  لعييــك  صــري  و طــرك يســري  وأملــك حقــري  ر: مــن  لــ  الــزا  ويــوا الطريــ  
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 وبعد السًر وعظيم املور (.
السثم(: )أال وإن الدنيا  د ولت حذا  للم يب  منها إال صباب  نصباب  وعن عل  )عليه 

اانا   أال وإن اغ رمل  د أ بلت  ول ل منهما بنون  ل ونوا من أبنا  اغ رمل  وال ت ونوا مـن 
أبنـــا  الـــدنيا  لـــإن نـــل ولـــد حلـــيحل  ب مـــه يـــوم القيامـــ   وإن اليـــوم عمـــل وال حســـاب  وغـــدا 

 حساب وال عمل(.
)عليــه الســثم(: )وأعلمــوا رمح ــم اهلل ان ــم س امــان القاعــل ليــه بــاحل   ليــل  وعــن علــ  

واللسـان عــن الصــدق نليــل  والــثام للحــ  ذليـل  أهلــه معت ًــون علــى العصــيان  مصــطلحون 
  وشـــــايبهم رمث  عــــاملهم منــــال   و ـــــارعهم ممــــاذق  ال يعظـــــم 14  لـــــاذم عــــارم13علــــى ا هــــان

 هم(.صغريهم نبريهم  وال يعوا غنيهم لقري 
وور : )مــن حلــالت مــن عينــه  طــرمل يــوم ا معــ   بــل الــرواح  أوحــى اهلل إا امللــك صــاح  

 اليماا: ايو صحيً  عبدب  لث ت ت  عليه  طي   إا مدلها من ا مع  اع رمي(.
 و يل: )إياك وهم الغد  وارض للغد برب الغد(.

ضـر بخ رتـك  وال ترتنهـا و اا لقمان )عليه السـثم( البنـه: )ال تـد ل س الـدنيا   ـوال  ي
 ت ون نث  على الناس(.
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 …باب السماء والكواكب و

عـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )إن رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم( رلـــو يرلـــه إا 
الســـما   لقـــاا: تبـــارك  القهـــا ورالعهـــا وممهـــدها وياويهـــا يـــ  الســـثل  مث رمـــى ببصـــر: إا 

 .15وممهدها وياحيها(اعرض لقاا: تبارك  القها  وواضعها 
وأوحـــى اهلل اا عيســـى )عليـــه الســـثم(: )أن نـــن للنـــاس س احللـــم نـــاعرض اـــتهم  وس 

 السخا  ناملا  ا ارب  وس الرمح  ناليمس والقمر  لااما يطلعان على ال  والًاجر(.
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )بينــا رجــل مســتل  ينظــر إا النثــوم والســما   

 ا: واهلل إ  ععلم إن لك  القا  وربا   اللهم اغًر يل  لنظر اهلل إليه لغًر له(.لقا
و  رج النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلـلم( علـى أصـحابه وهـم يتً ـرون س اخلـال   لقـاا: 
)تً ــــروا س اخللـــــ   وال تً ـــــروا س اخلــــال   لإنـــــه ال  ـــــيط بــــه الً ـــــر  تً ـــــروا إن اهلل  لـــــ  

اعرضــــني حلــــبعا   و خانــــ  نــــل أرض نســــماع  عــــام  و خانــــ  نــــل مســــا  الســــماوات حلــــبعا   و 
نسماع  عام  وما بني نل مسـا ين نسـماع  عـام  وس السـما  السـابع  حبـر عمقـه مدـل ذلـك  

 نله  ليه ملك ه عاوا املا  نعبه(.
ونان رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم( ر ا خيرج من الليل  لينظر س رلـاق السـما   

يقــوا: )حلــبحانك هثعــت العيــون  وغــارت النثــوم  وأنــت احلــ  القيــوم  اليــوارب عنــك ليــل ل
حلـــاج  وال مســـا  ذات أبـــراج  وال أرض ذات مهـــا   وال حبـــر  ـــ   وال لمـــات بعضـــها لـــوق 
بعض  توجل الليل س النهار  وتوجل النهار س الليل  اللهم ل ما أو ت الليل س النهار والنهـار 

 عل  وعلى أهل بيا الرمح   التقطعها ع  وال عنهم أبدا (.س الليل ل وجل 
 و اا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )اهتز العرش ملوت حلعد بن معاذ(.

 وا تلًوا س البيت املعمور وس م انه  لقاا  وم: 
يام هو البيت الذب بنا: ر م )عليه السثم( أوا ما نزا إا اعرض  لرلو إا السما  س أ

الطولان  يد له نل يوم حلبعون ألي ملك  واملثع   تسميه الضراح ـ بالضـا  املعثمـ  ـ عنـه 
 ضرح عن اعرض إا السما   ومنه ني  ضرح ويرح: بعيدمل. 
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و ـــاا ابـــن الطًيـــل مسعـــت عليـــا  )عليـــه الســـثم( وحلـــ ل عـــن البيـــت املعمـــور  لقـــاا )عليـــه 
 لـه نـل يـوم حلـبعون ألـي ملـك اليعـو ون إليـه السثم(: )ذاك الضراح  بيت حبياا ال عبـ  يد
 ح  تقوم القيام   ويقاا له: الضريح أيضا (.

وعن عل  )عليـه السـثم(: )أنيـ  حلـبحانه لتـ  اعجـوا   وشـ  اعرجـا  وحلـ اك اعهـوا   
  مرتانمـــا  ا ـــار:  محلـــه علـــى مـــ، الـــريح العاصـــً  والزعـــزع 16ل جـــاا ليهـــا مـــا  متثيمـــا  تيـــار:

بــر :  وحلــلها علــى شــد:  و رهبــا إا حــد:  اهلــوا  مــن اتهــا لتيــ   واملــا  مــن  القاصــً   ل مرهــا
  وأعصي سراها  وأبعد منيـاها  17لو ها  لي   مث ني  حلبحانه ر ا  أعقم مهبها وأ ام مرهبا

ل مرها بتصًي  املا  الز ار وإ ارمل موج البحار  لمخضته  ض السقا   وعصـًت بـه عصـًها 
ر ــر:  وحلــاجيه علــى مــاعر:  حــ  اعــ  عبابــه  ورمــى بالزبــد رنامــه   بالًضــا   تــر  أولــه علــى

لرلعه س هوا  منًت   وجو منًه   لسومي منه حلـبو مسـاوات  جعـل حلـًثهن موجـا  م ًولـا  
وحلقًا يًو ا ومس ا مرلوعا  بغري عمد يدعمها  وال حلار ينتظمها  مث اينهـا بزينـ  ال وانـ  

طريا و مــرا منــريا  س للـك  اعــر وحلــقي حلــاعر ور ــيم وضـيا  الدوا ــ   وأجــرمي ليهــا حلـراجا مســت
 . 18ماعر(

وعن عل  )عليه السثم(: )ونان من ا تـدار ج وتـه  وبـداعو لطيـي صـنعته أن جعـل مـن 
ما  أليم الزا ر املرتانم املتقاصـي يبسـا  جامـدا   مث لطـر منـه أييالـا  لًتقهـا حلـبو مسـاوات بعـد 

  والقمقــــام 15د:  صلهــــا اع ضــــر املدعنثــــرارتتا هــــا  لاحلتمســــ ت بــــ مر:  و امــــت علــــى حــــ
    د ذا عمر:  وأذعن هليبته  وو ي ا ارب منه خلييته(.20املسخر

وعنه )عليـه السـثم(: )ي ـر: أن يسـالر الرجـل أو يتـزوج س يـاق اليـهر  وإذا نـان القمـر 
 س العقرب(. 

لك س ياق اليهر  ويرومي إن رجث   اا له )عليه السثم(: إ  أريد اخلروج س جتارمل  وذ

                                                           
 تيار: والتيار: شدمل جريان املا . - 11
 وأربت السحاب :  ام مطرها. واملرب: امل ان.يقاا: أربت الريح:  امت  - 17
 الر يم: ال تاب. والر يم هنا: الًلك مس  به لر مه بال وان . واملاعر: لاعل من مار مورا: ارك وتدالو. - 18
اع ضـــر املدعنثـــر: هـــو اندـــر موضـــو س البحـــر مـــا    واملـــيم والنـــون ااعـــدتان واالصـــل  عثـــر  يقـــاا  عثـــر:: صـــبه  - 11

 مدعنثر أب مصبوب.. حلاعل. لا عنثر وهو 
 القمقام : هو البحر نله.  اا الًرا ق: وغر ت حني و عت س املقام. - 21
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 لقاا )عليه السثم(: )أتريد أن صح  اهلل جتارتك  احلتقبل هثا اليهر باخلروج(. 
ويــرومي: )ان اليــمس ان ســًت يــوم مــات إبــراهيم بــن ماريــ   لقــالوا ان ســًت اليــمس 
ــــه  لقــــاا )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــلم(: إن اليــــمس والقمــــر ريتــــان مــــن ريــــات اهلل  ال  ملوت

 أحد وال حلايته  لإذا رأيتم هذا لالزعوا إا الصثمل والدعا  ح  تنثل (.تن سًان ملوت 
وأرا  عل  )عليه السثم( اخلروج إا اخلوارج  لـ را  تدبيطـه نـا ر س النثـوم  لقـاا: )أيهـا 
الناس  إيانم وتعلم النثوم  إال ما يهتدمي بـه س بـر أو حبـر  لإاـا تـدعو إا ال هانـ   املـنثم  

اهن نالســاحر  والســاحر نال ــالر  وال ــالر س النــار  حلــريوا علــى احلــم اهلل  نال ــاهن  وال ــ
 ورجو مظًرا (.

و ـــرب إا علـــ  بـــن احلســـني )عليـــه الســـثم( يهـــور: س يـــوم ور :  لوضـــو يـــد: س اانـــا  
ليتوضــ   مث رلــو رأحلــه لنظــر إا الســما  والقمــر وال وانــ   مث جعــل يً ــر س  لقهــا  حــ  

 د: س اانا . أصبح وأذن املؤذن  وي
وعــن  تــا مل: بلغــ  إن رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم( نــان إذا رأمي اهلــثا  ــاا: 
)هثا  ري ورشد   ثث مرات  رمنت بالذب  لقك   ثث مـرات  احلمـد هلل الـذب ذهـ  

 بيهر نذا وجا  بيهر نذا(.
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 …باب السحاب والمطر و
ا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(  عن أنس: أصـاب أهـل املدينـ   حـط علـى عهـد رحلـو 

وهلــــك  21لبينمــــا هــــو خيطبنــــا يــــوم دعــــ   إذ  ــــام رجــــل لقــــاا: يــــا رحلــــوا اهلل  هلــــك ال ــــراع
  لـــا ع اهلل ان يســـقينا.. لمـــد يـــد: و عـــا  وان الســـما  ملدـــل الزجاجـــ   لهاجـــت ريـــح 22اليـــا 

  أتينـــا   لخرجنـــا  ـــوض املـــا  حـــ23وأنيـــ ت حلـــحابا مث اجتمـــو  مث أرحلـــلت الســـما  عزاليهـــا
مناالنا  للم تـزا متطـر إا ا معـ  اع ـرمي  لقـام إليـه ذلـك الرجـل لقـاا: يـا رحلـوا اهلل )صـلى 
اهلل عليه ورله وحللم(  ذدمت البيوت  لا ع اهلل أن  بسه  لتبسم رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه 

 ليل(.ورله وحللم( مث  اا: حوالينا وال علينا  لرأيت السحاب تصدع حوا املدين  ن نه إن
وعــن عاعيــ : انــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(  ــرج حــني بــدا حاجــ  اليــمس  لصــعد 
علـــى املنــــ   ونـــ  ومحــــد اهلل  مث  ـــاا )صــــلى اهلل عليــــه ورلـــه وحلــــلم(: )إن ـــم شــــ و  جــــدب 
 يارنم  واحلت خار املطر أبان امانه  و د أمرنم اهلل أن تدعو:  ووعدنم أن يستثي  ل م. مث 

ه ورلـه وحلـلم(: اللهـم أنـت الغـ  ونـن الًقـرا   أنـزا علينـا الغيـ   واجعـل  اا )صلى اهلل عليـ
مــا أنزلــت لنــا  ــومل وبثغــا  إا حــني. ل نيــ  اهلل حلــحابا   لرعــدت وبر ــت مث أمطــرت بــإذن اهلل  

ضــحك حــ  بــدت  24للــم يــ ت مســثد: حــ  حلــالت الســيوا  للمــا رأمي حلــرعتهم إا ال ــن
 ش    دير  وإ  عبد اهلل ورحلوله(.   و اا: أشهد أن اهلل على نل25نواجذ:

وروب انــه  ــاا س احلتســقا : )اللهــم احلــقنا وأغدنــا  احلــقنا غيدــا  مغيدــا   وحيــا  ربيعــا   وجــدا  
يبقــا   غــد ا  مغــد ا   مونقــا  عامــا   هني ــا  مري ــا   مريــا  مريعــا   مربعــا  مرتعــا   وابــث  حلــابث   مســبث  

  عــاجث  غــري راعــ   غيدــا  اللهــم ايــ  بــه الــبث   وتغيــ  بــه سلــث    صــا   رارا   نالعــا  غريضــار
العبــا   وجتعلــه بثغــا  للحاضــر منــا والبــا   اللهــم أنــزا علينــا س أرضــنا اينتهــا  وأنــزا علينــا س 

                                                           
 ال راع: احلم عمو اخليل والسثح. - 21
 اليا : دو شامل وه  الواحدمل من الض ن واملعز والظبا  والبقر والنعام ومحر الوحش. - 22
 نوها. وارحللت السما  عزاليها: اامرت باملطر.عزايل: دو عزال  وهو مص  املا  من القرب  و  - 21
 ال ن: نل ما ير  احلر وال   من اعبني  والغريان ونوها ونل ش   يق  شي ا  ويسرت:. - 21
 النواجذ: دو ناجذ وهو الضرس  وضحك ح  بدت نواجذ:: احلتغرق س الضحك. - 29
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  اللهــم: أنــزا علينــا مــن الســما  مــا  يهــورا   لــ ح  بــه بلــدمل ميتــا   واحلــقه ممــا 26أرضــنا حلــ نها
 ريا (. لقت لنا أنعاما  وأناحل  ند

وعنــه )صـــلى اهلل عليــه ورلـــه وحلـــلم(: )يوشــك أن تظهـــر الصـــواع   حــ  أن الرجـــل ليـــ   
 القوم ليقوا: من صع  من م  ليقولون: صع  لثن ولثن ولثن(.

وعن أنس: أصابنا ونن مـو رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم( مطـر  لخـرج لحسـر 
 صنعت هذا  لقاا: )عنه حدي  عهد بربه(.  وبه عنه ح  أصابه  لقلنا يا رحلوا اهلل: ه

وعــن ابــن عبــاس: )املطــر مزاجــه مــن ا نــ   لــإذا ندــر املــزاج ندــرت ال نــات وإن  ــل املطــر  
 وإذا  ل املزاج  لت ال نات وإن ندر املطر(.

وعنه )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـلم(: )مدـل أمـا نـاملطر  ععـل اهلل س أولـه  ـريا   وس ر ـر: 
  ريا (.
ن أيب هريرمل: أمطر على أيوب )عليه السثم( جرا  مـن ذهـ   لثعـل يلـتقط  لـ وحى وع

 اهلل إليه: يا أيوب أه أغنك   اا: بلى يا رب  وال غ  يب عن لضلك.
وعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )اللهـــم  رجنـــا إليـــك حـــني اعت ـــرت علينـــا حـــداعر الســـنني  

بثغ للملـــتمس  نــــدعوك حـــني  ــــنط وأ لًتنـــا  ايـــل ا ــــو   ل نـــت الرجــــا  للمســـتي س  والــــ
اعنـام  ومنـو الغمـام  وهلـك السـوام  لانيــر علينـا رمحتـك بالسـحاب املنبعـ   والربيـو املغــدق  
والنبـــات املونـــ   اللهـــم حلـــقيا منـــك تعيـــ  هبـــا  ا نـــا  وجتـــرب هبـــا وها نـــا  وانـــزا علينـــا مســـا  

 .27 ضل  مدارا   يدالو الو ق منها الو ق و ًز القطر منها القطر(

                                                           
الذب يغط  وجه اعرض ويعمه. والغدق: املا  الغامر ال دري.  ا دا: املطر العام  والطب : املساوب لغري:  واملطب : - 21

واملغــدق: ال دــري املــا  املخصــ . واملونــ : املعثــ   واملــرب: الــذب يــروب  واملريــو: الــذب يعثــ   واملربــو: ال دــري  
الوابل: املطر يقاا: اربو الغي : حبس الناس س رباعهم ل درته  لهو مربو. املرتو: الذب ينبت ما ترتو ليه املاشي . و 

اليـديد الضــخم القطـر  املســبل: الســاعل  يقـاا: احلــبلت العيـون: حلــاا  معهــا. وا لـل: العــام  يقـاا جلــل اليــ    
عّم. الدد: دو  ص  بال سر  املطر يدوم س حل ون بث رعد وال برق  او يدوم نس  أيام او اندر  و رار:  اعم ال 

 ينقطو. والراع : املبطى . 
اشــتد حلــوا : والتــبس. حــداعر: دــو حــا رمل وهــ  لاعلــ  مــن حــدر. يقــاا س ا ــاا حــدرذم الســن  اــدرهم  اعت ــر: - 27

حدرا  اذا حطتهم  ويقاا: جا ت هبم اا احلضر  ذب البا ي . واملخايل دو  يل : السحاب  ختاهلا مـايرمل لرعـدها 
نيـ  بـاملطر. واملغـدق: احلـم لاعـل مـن أغـدق يقـاا وبر ها. والسوام: االبل واملاشي  ترحلل ترعـى والتعلـي املنبعـ : امل
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 …باب الهواء والريح و

عن يمد بن عل  )عليه السثم(: )ما هبت الريح ليث  وال اارا  إال  ام رحلوا اهلل )صـلى 
اهلل عليــه ورلــه وحلــلم( و عــد  و ــاا: اللهــم إن نــان بــك اليــوم حلــخط علــى أحــد مــن  لقــك 

ليهـا. لـإذا  طـرت  بعدتها تعـذيبا  لـه  لـث ذل نـا س اهلـال ني  وإن ننـت بعدتهـا رمحـ  لبـارك لنـا
  طرمل  اا )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: رب لك احلمد  ذه  السخط  ونزلت الرمح (.

وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )تو ــوا الــ   س أولــه  وتلقــو: س ر ــر:  لإنــه يًعــل س اعبــدان  
 نًعله س اعشثار  أوله  رق  ور ر: يورق(.

عليـه ورلـه وحلـلم( مسـتثمعا  ضـاح ا  حـ  وعن عاعي : )ما رأيت رحلـوا اهلل )صـلى اهلل 
أرمي منه هلواته  إها نان يبتسم  ونان إذا رأمي غيما  أو ر ا  عـر  ذلـك س وجهـه..  لـت: يـا 
رحلـــوا اهلل النـــاس إذا رأوا الغـــيم لرحـــوا  رجـــا  أن ي ـــون ليـــه املطـــر وأراك إذا رأيتـــه عرلـــت س 

عاعيـــ  مـــا يـــؤمن  أن ي ـــون ليـــه  وجهـــك ال راهيـــ   لقـــاا )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم(: يـــا
 عذاب  وم بالريح  و د رأمي  وم العذاب لقالوا هذا عارض ممطرنا(.

 وعن ابن عباس: )إن املثع   لتًرح بذهاب اليتا   رمح  باملسانني(.
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: احلتعينوا علـى  يـام الليـل بقاعلـ  النهـار  واحلـتعينوا علـى 

الليل  واحلـتعينوا علـى حـر الصـيي باحلثامـ   واحلـتعينوا علـى بـر  اليـتا   صيام النهار بسحور
 ب نل التمر والزبي (.

وعــن اخلــدرب عــن رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم( إذا نــان يــوم حــار  لــإذا  ــاا 
الرجـل: ال إلـه إال اهلل  مـا أشــد حـر هـذا اليــوم  اللهـم أجـر  مـن حــر جهـنم   ـاا اهلل  هــنم: 

مـــن عبيـــدب  ـــد احلـــتثار  مـــن حـــرك  وأنـــا أشـــهدك ا   ـــد أجرتـــه. وإذا نـــان اليـــوم  إن عبـــدا  
شـديد الــ    لــإذا  ـاا العبــد: ال إلــه إال اهلل  مـا أشــد بــر  هـذا اليــوم  اللهــم أجـر  مــن امهريــر 
جهــنم   ـــاا اهلل  هـــنم: ان عبـــدا  مـــن عبيـــدب احلـــتثار  مـــن امهريـــرك  وا  أشـــهدك أ   ـــد 

امهريــر جهــنم   ــاا )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: بيــت يلقــى ليــه ال ــالر أجرتــه.  ــالوا: ومــا 

                                                                                                                                                                      

أغد ت اعرض أ صبت. والربيو املغدق: املخص   والو ق املطر: شديد: وهينه و ًز:: يدلعه من  لي بالسوق 
 أو غري:.
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 يتميز من شدمل بر :(.
ونــــان علــــ  )عليــــه الســــثم( خيــــرج س اليــــتا   والــــ   شــــديد س ااار ور ا   ًيًــــني  وس 
الصــيي س القبــا  احمليــو والدــوب الدقيــل اليبــاا  لقيــل لــه  لقــاا:  ــاا )صــلى اهلل عليــه ورلــه 

 ي  حني أعطا  الراي  وننت أرمـد  لتًـل س عيـ : اللهـم انًـه احلـر والـ    لمـا وحللم( يوم 
 رذا  بعد حر والبر  .
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 باب النار وأنواعها وأحوالها 

عــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )لــو نــان س هــذا املســثد ماعــ  ألــي أو يزيــدون 
 املسثد ومن ليه(. وليهم رجل من أهل النار  لتنًس ل صاهبم نًسه  عحرق

و ــاا نــيب اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(   يــل: )مــايل ه أر مي اعيــل ضــاح ا  ــط  
  اا: ما ضحك مي اعيل منذ  لقت النار(.

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )إن أ ىن أهل النار عذابا الذب جتعل له نعثن  يغلـى 
 منهما  ماغه س رأحله(.
ورله وحللم(: )ليل  أحلرب يب مسعت هذمل  لقلت: يا ج يل ما هـذ:  وعنه )صلى اهلل عليه

اهلــذمل   ـــاا: حثــر أرحلـــله اهلل مــن شـــًري جهـــنم  لهــو يهـــوب منــذ حلـــبعني  ريًــا  بلـــا  عرهـــا 
 اغن(.

وهم فيها كالحونوعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم( س  وله تعاا: 
: )تيـويه النـار 28

 ه وتسرت   شًته السًلى ح  تبلا حلرته(. لتقلص شًته العليا ح  تبلا وحلط رأحل
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )لو ضرب  قمو من مقامو احلديـد ا بـل لًتـت لعـا  

 غبارا (.
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )تقوا جهنم للمؤمن: جز لقد أيً  نورك هليب(.

ال تزاا املثع ـ  تسـتغًر  وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )من أحلرج س مسثد حلراجا  
 له  ما ام س املسثد ضو  ذلك السراج(.

وعن عل  )عليه السثم(: )لقد رأيت عقيث  و د أمل   ح  احلـتماح  مـن بـرنم صـاعا   
ورأيــت صــبيانه شــع  اعلــوان مــن لقــرهم  ن هــا حلــو ت وجــوههم بــالعظلم  وعــاو   مؤنــدا   

ع   لظن ا  أبيعه  ي   واتبو  يا : مًار ـا  يـريقا  ونرر علّ  القوا مر  ا   ل صغيت إليه مس
ل محيت له حديدمل  مث أ نيتها من جسمه ليعت  هبا  لضج ضثيج ذب  ني من أملها  ونـا  
أن  رق من مسها  لقلت له:   لتك الدوانل يا عقيل أت ن من حديدمل أمحاها إنسان للعبـه  

 اعذمي وال أعن من لظى(.وجتر  إا نار حلثرها جبارها لغضبه  أت ن من 
                                                           

 . 111حلورمل )املؤمنون(:  - 28
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وعنــــه )عليــــه الســــثم(: )واعلمــــوا انــــه لــــيس هلــــذا ا لــــد الر يــــ  صــــ  علــــى النــــار  لــــارمحوا 
نًوحلــ م  لــان م  ــد جربتموهــا س مصــاع  الــدنيا  لــرأيتم جــزع أحــدنم مــن اليــون  تصــيبه  
 والعدــرمل تدميــه  والرمضــا  ار ــه  ل يــي إذا نــان بــني يــابقني مــن نــار  ضــثيو حثــر  و ــرين
شـــيطان  أعلمـــتم أن مال ـــا اذا غضـــ  علـــى النـــار حطـــم بعضـــها بعضـــا  لغضـــبته  واذا اجرهـــا 

  نيـي أنـت 30ال بـري  والـذب  ـد هلـز: القتـري 25تو بت بني ابواهبا جزعا من اجرته. ايها اليًن
 اذا ا تحمت أيواق النار بعظام اععناق  وتيبدت ا وامو ح  أنلت حلوم السواعد(.

                                                           
 اليًن: بًتحتني الييخ الًا . - 21
 هلز: القتري: اوا ما يظهر من اليي . - 11
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 … و باب األرض والجبال
 عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )متسحوا باالرض لاااب م برمل(. 

وعنـه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلـلم(: )مــن أ ــذ أرضــا  بغـري حقهــا نلــي ان  مــل تراهبــا س 
 احلير(.

 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )التمسوا الراق س  بايا اعرض(.
(: )اذا جـــار احلـــانم  ـــل املطـــر واذا غـــدر بالذمـــ   ًـــر وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم

 العدو  واذا  هرت الًاحي  نانت الرجً (.
 وعن عل  )عليه السثم(: أنه  اا ملا الزلت اعرض: )ما أحلرع ما أ زيتم(.

وس  عــا  رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )اللهــم احًظــ  مــن بــني يــدب ومــن 
 ومن لو   وأعوذ بك أن أغتاا من اا(. لً  وعن صي  وعن مشايل 

وعلــ  )عليــه الســثم(: حــني جــا  نعــ  اعشــرت: )مالــك ومــا مالــك  لــو نــان جــبث  ل ــان 
 لندا ال يرتقيه احلالر وال يوىف عليه الطاعر(. 
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 …باب الماء والبحار و
وحلـــ ل عـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )نيـــي نـــان حـــب م لرحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه 

   ــاا )عليــه الســثم(: )نــان واهلل أحــ  إلينــا مــن أموالنــا  ورباعنــا  وأمهاتنــا  وأبناعنــا  وحلــلم(
 ومن بر  اليراب على الظم (.

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )من حًر ب ـر مـا  شـربت منهـا نبـد حـرمي مـن اعنـس 
نمًحـص  طـامل   أو السباع أو ا ن أو الطيور لله أجر ذلك إا يوم القيام   ومن ب  مسثدا  

 أو أصغر ب  اهلل له بيتا س ا ن (.
وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم(: )حلـــبع  للعبـــد جتـــرب بعـــد موتـــه: مـــن علـــم علمـــا  أو 
أجرمي ارا   أو حًر ب را   أو ب  مسثدا   أو أورث مصحًا   أو ترك ولدا  صاحلا  يدعو له  أو 

 صد   جترمي له بعد موته(.
ورلـــه وحلـــلم(: )  لـــت ا نـــ  لـــإذا أنـــا بنهـــر عـــرب  حالتـــا:  يـــام وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه 

اللؤلؤ  لضربت بيدب إا ما عرمي ليه املا   لـإذا أنـا  سـك اذلـر  لقلـت: مـا هـذا يـا ج يـل  
 .31 اا: هذا ال و ر الذب أعطانه اهلل(

: عــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )املاعــد س البحــر الــذب يصــيبه 32وعــن أم حــرام
 لق   له أجر شهيد  والغرق له أجر شهيدين(. ا

ونان رحلوا اهلل )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم( س بيـت أم حلـليم  لاحلـتيقظ وهـو يضـحك  
لقالت له أ تها أم حرام: يا رحلوا اهلل مـا أضـح ك   ـاا: رأيـت  ومـا  ممـن يرنـ   هـر هـذا 

س حلـبيل اهلل  يرنبـون  ـج البحر نامللوك على اعحلرمل. وروب: نـاس مـن أمـا عرضـوا علـ  غـزامل 
هذا البحر ملونا  على اعحلـرمل. لقالـت: ا ع اهلل أن ععلـ  مـنهم  لقـاا: أنـت مـنهم  لتزوجهـا 
عبـا مل بــن الصــلت  لغــزا س البحـر  لحملهــا معــه  للمــا رجــو  ربـت هلــا بغلــ  لرتنبهــا  لانــد ت 

 عنقها  وذلك بق ص امن معاوي (.
هلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم( بابنــه عبــد اهلل بــن وأتــى عــامر بــن نريــز يــوم الًــتح رحلــوا ا

                                                           
روايـات ندـريمل  منهـا: )ان ال و رلايمـ  الزهـرا   انا اعطينـاك ال ـو رور ت س تًسري ال و ر س  وله تعاا:  د  - 11

 عليها السثم(  ومنها هذ: الرواي  وما اشبه.. وال مانو من ا مو  لت ون على نو املصا ي  املختلً (.
 الظاهر ااا ا ت ام حللم . - 12
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عامر  وهو غثم  د ارك  ابـن نـس أو حلـت  لقـاا: يـا رحلـوا اهلل حن ـه  لقـاا: )إن مدلـه 
ال  نــك  وأ ــذ: لتًــل س ليــه  لثعــل يتســـوغ ريــ  رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلـــلم( 

ل ـــان ال يعـــاجل أرضــا  إال  هـــر لـــه      ويتلمظــه  لقاا)صـــلى اهلل عليـــه ورلــه وحلـــلم(: إنـــه ملســقى 
 املا   وله السقايات بعرل   وله النباج  وا حً   وبستان ابن عامر(.

وعن عل  )عليه السثم(:  اا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )حليد يعام الدنيا 
 واغ رمل اللحم  وحليد شراب الدنيا واغ رمل املا   وانا حليد ولد ر م واللخر(.

 ونان الصاح  بن عبا  يقوا عند شرب املا  ا هد:
 قعقذة الثلج بماء عذذذذب تستخرج الحمد من أقصى القلب

 مث يقوا: اللهم جد  اللعن على يزيد.
ثذذذم لتسذذذملن يوماذذذذ عذذذن النعذذذيموعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم( س  ولـــه تعـــاا: 

 ـــاا:  33
 )الري  واملا  البار (.

                                                           
 .8حلورمل الت ا ر:  - 11
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 لجنة..باب الشجر..والفواكه.. وذكر ا

عــن أحلــام  بــن ايــد: مسعــت رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم( يقــوا س ذنــر ا نــ : 
)اال ميرتب هلا  ه  ورب ال عب  ر انـ  ذتـز  ونـور يـتألع  واـر يطـر   واوجـ  ال متـوت  مـو 

 حبور ونعيم  ومقام اعبد(.
ا نـــ  لبنـــ  مـــن  وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم(: )ان اهلل جـــل ذنـــر: ملـــا حـــوط حـــاعط

ذهــ  ولبنـــ  مـــن لضــ  وغـــرس غرحلـــها   ـــاا هلــا: ت لمـــ   لقالـــت:  ــد أللـــح املؤمنـــون  لقـــاا 
 تعاا: يوىب لك منزا امللوك(.

وعنه )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )إذا   ـل أهـل ا نـ  ا نـ    ـاا اهلل تعـاا: اتيـتهون 
 : رضوا  أن (.شي ا  ل ايدنم   الوا: يا ربنا  وما  ري مما أعطيتنا   اا

و ـاا رجـل لرحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )يـا أبـا القاحلـم  تـزعم ان أهـل ا نـ  
يــ نلون وييــربون   ــاا )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: نعــم  والــذب نًســ  بيــد: أن أحــدهم 
ليعطــى  ــومل ماعــ  رجــل س اعنــل واليــرب   ــاا: لــإن الــذب ي نــل ت ــون لــه احلاجــ   وا نــ  

ال  بـــ  ليهـــا   ـــاا )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم(: عـــرق يًـــيض مـــن أحـــدهم نرشـــح ييـــ  
 املسك ليضمر بطنه(.

و  ل  او  )عليه السثم( غارا من غريان بيت املقدس لوجد حز يل )عليه السثم( يعبد 
ربــه  و ــد يــبس جلــد: علــى عظمــه  لســلم عليــه  لقــاا )عليــه الســثم(: امســو صــوت شــبعان 

ا )عليه السثم(:  او .  ـاا: الـذب لـه نـذا ونـذا امـرأمل  ونـذا ونـذا أمـ   ناعم  لمن أنت   ا
 ــاا )عليــه الســثم(: نعــم  وأنــت س هــذ: اليــدمل   ــاا )عليــه الســثم(: مــا أنــا س شــدمل  وال 

 أنت س نعم   ح  ند ل ا ن (.
 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )أنرموا عمت م النخل (.

م(: )إن أوا شــثرمل احلــتقرت علــى اعرض النخلــ   لهــ  عمــت م وعــن علــ  )عليــه الســث
 أ ت أبي م(.

 من ا ن  وه  شًا  من السم(. 34وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )العثومل
                                                           

 ومل: متر باملدينه  يقاا هو مما غرحله رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم( بيد:.العث - 11
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و ــاا أبــو هريــرمل: مــر علــّ  رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(  ومعــ  اغــراس  لقــاا: 
 واحلمـــد هلل وال إلـــه إال اهلل واهلل أنـــ   )اال أ لـــك علـــى اغـــراس ألضـــل منهـــا   ـــل حلـــبحان اهلل
 لليس منها نلم  تقوهلا إال غرس اهلل لك هبا شثرمل(.

وعـــن أيب أيـــوب اعنصـــارب  عنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم(: )ليلـــ  أحلـــرب يب مـــر يب 
إبراهيم )عليه السثم( لقاا: مر أمتـك أن ي دـروا مـن غـرس ا نـ  لـإن أرضـها واحلـع   وتربتهـا 

 لت: ما غرس ا ن    اا: ال حوا وال  ومل إال باهلل(.ييب    
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )نعم حلحور املؤمنني التمر(. 

و ــاا عيســى )عليــه الســثم(: )حــني نــزا  ميــ  الغويــ : إن تعــدم الغــ  أن عمــو ليهــا  
 ننزا  للن تعدم املس ني أن ييبو منها  بزا(.

ورله وحللم( حلًر جل   وناوا منها جعًر بن أيب يال   ونسر رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه
 و اا: )نل  لإنه يصً  اللون و سن الولد(.

وعـــن جعًـــر بـــن يمـــد )عليـــه الســـثم(: )ريـــح املثع ـــ  ريـــح الـــور   وريـــح اعنبيـــا  ريــــح 
 السًرجل  وريح احلور ريح اغس(.

 . 35ونان رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم(    الدبا 
نس: رأيت رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم( يتتبو الدبا  مـن حـوايل الصـحً  وعن أ

 للم أاا اح  الدبا  بعد يوم ذ.
وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم(: )التســـموا العنـــ  ال ـــرم  لـــان ال ـــرم الرجـــل املســـلم 

 ول ن  ولوا: حداع  اععناب(.
 د رياحني ا ن (. وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )احلنا  حلي

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )حلــيد إ ام الــدنيا واغ ــرمل اللحــم وحلــيد ريــاحني أهــل 
 ا ن  الًاغي  وه  نور احلنا (. 

وعــن أنــس: نــان رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم( تعثبــه الًاغيــ   وأحــ  الطعــام 
 إليه الدبا .

 العن  حب  حب   لإنه أهن  وأمرأ(.وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )نلوا 
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 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )إذا يبختم لاندروا القرع لإنه يس ن  ل  احلزين(.
وعـــن رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم(: )ملـــا أحلـــرمي يب إا الســـما   أ ـــذ ج يـــل 

بهــا إذا انًلقــت  بيــدب  ل  عــد  علــى  رنــوك مــن  رانيــك ا نــ   مث نــاول  حلــًرجل   لانــا أ ل
لخرجت منها جاري  حورا   ه أر احسـن منهـا  لقالـت: السـثم عليـك يـا يمـد   لـت: مـن 
أنت   الت: الراضي  املرضي    لقـ  ا بـار مـن  ث ـ  أصـنا : أحلـًل  مـن مسـك  ووحلـط  
من نالور  وأعثب من عن   عثن   ا  احليوان   اا ا بار: نو   ل نت   لقـ  ع يـك 

 (.عمك عل  بن أيب يال   وابن
وعن عل  )عليه السثم(  عن رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـلم(: )نلـوا التمـر علـى 

 الري   لإنه يقتل الديدان س البطن(. 
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )نلوا الرمـان للـيس منـه حبـ  تقـو س املعـدمل إال أنـارت 

 أربعني يوما (.الييطان  القل  وأ رحلت
وعـــن هنـــد بنـــت ا ـــون: )نـــزا رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم(  يمـــ   ـــالا أم 
معبـــد  لقـــام مـــن ر دتـــه  و عـــا  ـــا  لغســـل يديـــه  مث متضـــمض ومـــج س عوحلـــث  إا جانـــ  
ـــون الـــورس   اخليمـــ   ل صـــبحنا وهـــ  نـــ عظم  وحـــ   وجـــا ت بدمـــر نـــ عظم مـــا ي ـــون  س ل

يهد  ما أنل منهـا جـاعو إال شـبو  وال مـخن إال روب  وال حلـقيم إال وراعح  العن   ويعم ال
برمي  وال أنل من ور ها بعري وال شامل إال  ر لبنها  ل نا نسميها املبارن   وينتابنا من البوا ب 
مـــن يستســـق  هبـــا  ويـــزو  منهـــا  حـــ  أصـــبحنا ذات يـــوم و ـــد تســـا ط  رهـــا  وصـــغر ور هـــا  

ا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(  مث ااــا بعــد  ث ــني حلــن  لًزعنــا  لمــا راعنــا إال نعــ  رحلــو 
أصبحت ذات شوك من أحلـًلها إا أعثهـا  وتسـا ط  رهـا  وذهبـت نضـرذا  لمـا شـعرنا إال 
 قتل أمري املؤمنني عل  )عليه السثم(  لما أ رت بعد ذلـك  ل نـا ننتًـو بور هـا  مث أصـبحنا 

و ــد ذبــل ور هــا  لبينــا نــن لــزعني إذ أتانــا  ــ  مقتــل وإذا هبــا  ــد نبــو مــن حلــا ها  م عبــيط  
احلسني )عليه السثم(  يبست اليثرمل على أ ر ذلك وذهبت(. والعث  نيي ه ييهر أمر 

 هذ: اليثرمل نما شهر أمر اليامل س  ص  ه  من أعثم القصص.
حـــ   36وعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم( س وصـــيته: )وان ال تبيـــو مـــن  ـــل هـــذ: القـــرمي و يـــ 
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ل أرضـــها غراحلـــا (.  ـــاا الرضـــ : املـــرا  إن اعرض ي دـــر ليهـــا غـــراس النخـــل  حـــ  يراهـــا تيـــ 
 النا ر على غري الصً  الا عرلها هبا  ليي ل عليه أمرها  و سبها غريها.
وان حبــ  مــن مــا   37وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )س نــل ور ــ  مــن اهلنــدبا 

 ا ذام يرت   س جوله(. مث بات  بات 38ا ن   من أنل جرجريا
وعن عل  )عليه السثم(: )أال حر يدع هذ: اللما   عهلها  انه ليس عنًسـ م  ـن إال 

 ا ن   لث تبيعوها إال هبا(. 
وعنــه )عليــه الســثم(: )للــو رميــت ببصــر  لبــك نــو مــا يوصــي لــك منهــا لعزلــت نًســك 

منا رهــا  ولــذهلت بــالً ر س  عــن بــداعو مــا أ ــرج إا النــاس مــن شــهواذا ولــذاذا وا ــار 
اصـــطًاق أشـــثار غيبـــت عرو هـــا س ندبـــان املســـك علـــى حلـــواحل أاارهـــا  وس تعليـــ  نبـــاعس 

وألنااــا  ويلــوع تلــك الدمــار  تلًــ  س غلــي أنمامهــا  جتــ   35اللؤلــؤ الريــ  س عســاليثها
ـــ   صـــورها باال عســـاا مـــن غـــري ت لـــي لتـــ   علـــى منيـــ  ستنيهـــا  ويطـــا  علـــى نزاهلـــا س ألني

املصـًق   واخلمـور املرو ـ    ـوم ه تـزا ال رامـ  تتمــا مي هبـم حـ  حلـوا  ار القـرار  ورمنـوا نقلــ  
 اعحلًار(. 

ـــا   ـــه وحلـــلم( ي نـــل القد وعـــن عبـــد اهلل بـــن جعًـــر: رأيـــت رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورل
 بالري .

وحلــلم( وعــن حلــعيد بــن ايــد بــن عمــرو بــن نًيــل: مسعــت رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه 
 يقوا: )ال مامل من املن  وماؤها شًا  للعني(.

 40وعن جابر بن عبـد اهلل: )ننـا مـو رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(  ـر الظهـران
  لقــاا )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: علــي م باعحلــو  منــه  لقلنــا: يــا 41ونــن  ــ  ال بــاث

  و د رعاها(.رحلوا اهلل ن نك رعيت الغنم  لقاا: نعم  وهل نيب إال
وعن احلسـن بـن علـ  )عليهمـا السـثم(: )حبـا  رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم( 
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 ب لتا يديه ور ا  و اا: أما انه حليد رياحني ا ن  حلومي اعس(.
 …باب البالد والديار واألبنية و

ا عـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(  عـــن رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم(: ) ـــاا اهلل: إذ
 أر ت أن أ رب الدنيا بدأت ببيا لخربته  مث أ رب الدنيا على ا ر:(.

وبلغنــا أن عيســى بــن مــرد )عليــه الســثم( ت ــون هثرتــه إذا نــزا مــن الســما  إا املدينــ   
 ليستوينها ح  ي تيه اعمر من اهلل. 

ش س وروب عنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )إذا أهبط اهلل عيسـى مـن السـما  لإنـه يعـي
 هذ: اعم  ما شا  اهلل  مث صوت  دينا هذ:(.

وعـن النـيب )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلــلم(: )إن ااصـان ليـ را إا املدينـ  نمـا تـ را احليــ  إا 
 حثرها(.

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )من مات س أحد احلرمني بعده اهلل يوم القيام  رمنا(.
لإنــه حلـي تيك رانــ  يعـ  عيســى  42)اصــ ب اورب شـلموعـن شــعيا )عليـه الســثم(  ـاا: 

بـن مــرد  مث ي تيــك رانــ  البعــري  يعــ  يمـدا  )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(  وهــ  أرض بيــت 
 املقدس(.

ـــه وحلـــلم( أب البقـــاع  ـــري وأب البقـــاع شـــر   وحلـــ ا عمـــر رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورل
ب  لقاا: حلل ربك  لس له  لقـاا:   لس ا ج يل عن ذلك  لقاا: ال أ ر 43لقاا: ال أ رب

  ري البقاع املساجد  وشر البقاع اعحلواق(.
و  ــل رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم( املســثد  لــإذا لتيــ  مــن اعنصــار يــذرعون 
املســثد بقصــب    ــالوا: نريــد أن نعمــر مســثدك  ل  ــذ القصــب  لرمــى هبــا  و ــاا: ) يــيبات 

 أ رب من ذلك(. و امات وعريش نعريش موحلى والي ن
وعنــــه )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــلم(: )أحــــ  الــــبث  إا اهلل مســــاجدها  وأبغضــــها إليــــه 

 أحلوا ها(.
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وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )ل ــل شــ    مامــ   و مامــ  املســثد ال واهلل  وبلــى 
 واهلل(.

ن ألـي وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )من علـ   نـديث  س املسـثد صـلى عليـه حلـبعو 
ملك ح  ين سر ذلـك القنـديل  ومـن بسـط ليـه حصـريا  صـلى عليـه حلـبعون ألـي ملـك حـ  

 يتقطو ذلك احلصري(.
 وعن مالك بن  ينار: )إن املنالقني س املساجد نالعصالري س القًص(.

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )من ألي املسثد ألًه اهلل(. 
يــ   س ر ــر الزمــان نــاس مــن أمــا يــ تون املســثد وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )

 ليقعدون ليها حلقا  ذنرهم الدنيا وح  الدنيا  لث جتالسوهم  لليس هلل هبم حاج (. 
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(:  ــاا اهلل تعــاا: )إن بيــو  س االرض املســاجد  وان 

 بيــا  لحــ  علــى املــزور أن ي ــرم اوارب ليهــا عمارهــا  لطــوىب لعبــد تطهــر س بيتــه مث اار  س
 ااعر:(.

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )إذا رأيتم الرجل يعتا  املساجد لاشهدوا له بااصان(. 
 وس احلدي : )احلدي  س املسثد ي نل احلسنات نما ت نل البهيم  احلييش(.
ى  تعــــرنني وعــــن علــــ  )عليــــه الســــثم(: )نــــ   بــــك يــــا نولــــ  متــــدين مــــد اع د الع ــــا 

بالنوااا  وترنبني بالزالاا  وا  ععلم انه ما أرا  بك جبـار حلـو ا  إال ابـتث: اهلل بيـاغل ورمـا: 
 بقاتل(.

وعــن علــ  )عليـــه الســثم( عهــل البصـــرمل: )أرضــ م  ريبـــ  مــن املــا   بعيـــدمل مــن الســـما   
 .44 ًت عقول م  وحلًهت حلوم م  وانتم غرض لنابل  ورنل  عنل  ولريس  لصاعل(

  رغــا لــ جبتم  وعقــر لهــربتم  45وعنــه )عليــه الســثم(: )ننــتم جنــد املــرأمل  واتبــاع البهيمــ 
أحثم ــم   ــاق  وعهــدنم شــقاق  و يــن م نًــاق  ومــاؤنم اعــاق  املقــيم بــني أ هــرنم مــرذن 
بذنبـــــه  واليـــــا ص عـــــن م متـــــدارك برمحـــــ  ربـــــه  وأد اهلل لتغـــــر ن بلـــــدت م.. نـــــ   انظـــــر اا 

أو نعام  جا     د بع  اهلل عليها العذاب من لو هـا ومـن اتهـا  مسثدها نثؤجؤ حلًين   
                                                           

حيـ  ا ـذوا  اربونـه س  ومـا اشـبه لاملقصـو  هبـم مـن نـانوا يعاصـرونهالظاهر ان ما ور  مـن ذم أهـل البصـرمل  - 11
 … ص  دل
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 وغرق من س ضمنها(.
و ــــاا رحلــــوا اهلل )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــلم( لعلــــ  )عليــــه الســــثم(: )يــــا أبــــا احلســــن 
التســ ن الرحلــتاق  لإاــا حظــريمل مــن حظــاعر جهــنم  صــبيها عــارم  وشــاهبا شــاير  وشــيخها 

 احلمار(.جاهل  واملؤمن عندهم نثيً  
 نس ان القبور(.   46وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )حل ان ال ًور

وعن عل  )عليه السثم(: )واحل ن اعمصار العظام  لإاا داع املسلمني  واحـذر منـااا 
الغًل  وا ًا   و ل  اععوان على ياع  اهلل  وإيانم ومقاعد اعحلواق  لإاا ياضر الييطان  

 (.ومعاريض الً،
وعـن علـ  )عليـه السـثم(: )عـا  العـث  بـن ايـا  احلـار   لـرأمي حلـع   ار: لقـاا: مـا ننـت 
تصنو بسـع  هـذ: الـدار س الـدنيا  وأنـت إليهـا س اغ ـرمل ننـت أحـوج  وبلـى ان شـ ت بلغـت 
هبا اغ رمل  تقرب ليها الضـيي  وتصـل ليهـا الـرحم  وتطلـو منهـا احلقـوق مطالعهـا  لـإذا أنـت 

 مل(.بلغت هبا اغ ر 
ونان نوح )عليه السثم( س بيت من شعر ألًا وأربعماعـ  حلـن   ل لمـا  يـل لـه: يـا رحلـوا 
اهلل لو اختذت بيتا من يني تـ وب إليـه   ـاا: )انـا ميـت غـدا  لتارنـه(  للـم يـزا ليـه حـ  لـارق 

 الدنيا.
وعن يمد بن واحلو:  دمت م   لسمعت حلاه بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه عـن جـد: 

اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )مـن   ـل السـوق لقـاا ال إلـه إال اهلل  وحـد: ال  عن رحلوا
شريك له  له امللـك ولـه احلمـد  و يـ  وصيـت  وهـو حـ  ال صـوت  بيـد: اخلـري وهـو علـى نـل 
شــ    ــدير  نتــ  اهلل لــه ألــي ألــي حســن   ويــا عنــه ألــي ألــي حلــي    ورلــو لــه ألــي ألــي 

لقتيبــ  بـــن مســلم ج تــك هبديــ   لحد تــه باحلــدي   ل ـــان   رجــ (. لقــدمت  راحلــان لقلــت
 يرن  س مونبه ح  ي   السوق  ليقوهلا مث ينصر .

وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )إيــانم واعحلــواق  لــإن اليــيطان  ــد بــاض هبــا 
 ولرخ(.

وعــــن النــــيب )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــلم(: )حلــــ له رجــــل عــــن اعشــــراط  لقــــاا: تقــــارب 

                                                           
 ال ًور: دو نًر  ع  القري  ونل  ري  صغريمل ين   ري  نبريمل. - 11
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واق   ـــاا: مـــا معـــ  تقـــارب اعحلـــواق   ـــاا: ان ييـــ وا النـــاس بعضـــهم إا بعـــض  لـــ  اعحلـــ
 اصابتهم(.

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )ليلــ  أحلــرب يب إا الســما  رأيــت س الســما  الرابعــ  
 صرا  مز رلا  حواليه  نا يل من نور  لقلت: يـا ج يـل مـا هـذا املز ـر    ـاا: يـا يمـد هـذا 

ه أمتك ب رض  راحلان حوا جيحون   لت: يا ج يل وما جيحـون   ـاا: اـر رباط تستًتح
ي ون ب رض  راحلان  من مات حوا ذلك النهر على لراشه  ام يوم القيام  شهيدا  من   :  
 لت: يا ج يل وه ذاك   اا: ي ون هلم عـدو يقـاا هلـم الـرتك  شـديد نلـبهم   ليـل حلـلبهم  

 وم القيام  شهيدا  من   : مو اليهدا (.من و و س  لبه لزع  منهم  ام ي
وعــن أيب هريـــرمل:  ــاا رحلـــوا اهلل )صــلى اهلل عليـــه ورلــه وحلـــلم(: )يــوىب ملـــن بــات ليلـــ  س 

  وارام. ويوىب ملن و و عليه غبار  وارام  ويوىب ملن صلى رنعتني س  وارام(.
لعل ــن  و  ـل نســومل مـن اليــام علـى عاعيــ  لقالـت: ممــن أنـ،   لــن: مـن اليــام   الـت:

من ال ورمل الا تد ل نساؤها احلمامات   لن: نعم   الت: أما ا  مسعـت رحلـوا اهلل )صـلى 
اهلل عليــه ورلــه وحلــلم( يقــوا: )مــا مــن امــرأمل ختلــو  ياهبــا س غــري بيتهــا إال هتــك مــا بينهــا وبــني 

 اهلل(.
ل: وعن أنس: رأمي رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(  بـ  ميـرل   لسـ ا عنهـا  لقيـ

لًــثن اعنصــارب  لثــا  لســلم عليــه  لــاعرض عنــه  ليــ ا ذلــك إا أصــحابه  لقــالوا  ــرج 
لـرأمي  بتــك  لهــدمها حــ  حلــواها بــاعرض  لــا   بــذلك لقــاا: )أمــا إن نــل بنــا  وبــاا علــى 

 صاحبه إال ماال إال ماال(.
 وعن عل  )عليه السثم(: )ليس بلد ب ح  بك من بلدك   ري البث  ما محلك(.

احلــــدي  املرلــــوع: )مــــن حلــــعا مل العبــــد أن يقــــدر را ــــه س بلــــد: وحــــاا حلــــ ونه  ومــــن وس 
 شقاوته أن ععل را ه س غري بلد:  أو س حاا حلياح (.

و اا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم( لرجل من أهل م  : أتبيعـ   ارك أايـدها س 
بلــا صــحايب ذلــك للــم يــزا مســثد ال عبــ  ببيــت أضــمنه لــك س ا نــ   ل عــا  عليــه  لــ ىب  ل

 بالرجل ح  اشرتمي  ار: بعيرمل رال   ينار. 
 باب المالئكة واإلنس 
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 …والجن والشيطان وما ناسب ذلك 
نانــت املثع ــ  تصــالح عمــران بــن احلصــني وتعــو :  مث التقــدها  لقــاا: يــا رحلــوا اهلل إن 

 انقطعـــوا عـــ   لقـــاا رجـــاال  نـــانوا يـــ تون   ه أر أحســـن وجوهـــا  وال أييـــ  أرواحـــا  مـــنهم  مث
رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم(: )أصـــابك جـــرح ل نـــت ت تمـــه  لقـــاا: أجــــل  مث 
أ هرته   اا: نان ذلك   اا: أما لو أ مت على نتمانه لزارتك املثع   إا أن متوت. ونـان 

 ذلك جرحا  أصابه س حلبيل اهلل(.
 تسمعون  أيت السما  وح  هلا أن وعن أيب ذر  رلعه: )إ  أرمي ماال ترون  وامسو ماال

 ت ط  لما ليها موضو ش  إال ليها ملك  اعم أو رانو أو حلاجد(.
وعرج بعمل إ ريس )عليه السـثم( إا السـما  لغلـ  عمـل ديـو أهـل اعرض  لاحلـت ذن 
ملك مـن املثع ـ  ربـه س مؤا اتـه لـإذن لـه  لقـاا لـه إ ريـس )عليـه السـثم(: هـل بينـك وبـني 

إ ا   لقاا: نعم  ذاك أ   من بني املثع    واملثع   يتخ ون نما تتخ ى بنو  ملك املوت
 ر م.

وروب: )مــا ليهــا موضــو أربــو أصــابو إال وعليــه ملــك  واضــو جبهتــه حلــاجد هلل  واهلل لــو 
 تعلمون ما أعلم لضح تم  ليث   ولب يتم ندريا (.

لم(: )يـا نـيب اهلل مـن هـؤال  وعن أنس بن مالك:  يل لرحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحل
الــذين احلــتد  اهلل  لقــاا: ج يــل ومي اعيــل وملـــك املــوت  ليقــوا اهلل مللــك املــوت: يــا ملـــك 
املــــوت مــــن بقــــ   ليقــــوا: حلــــبحانك ريب ذا ا ــــثا واانــــرام بقــــ  ج يــــل ومي اعيــــل وملــــك 

لقـه اهلل املوت  ليقـوا: يـا ملـك املـوت  ـذ نًـس مي اعيـل  لي  ـذها  ليقـو س صـورته الـا  
ليها مدل الطو  العظيم  مث يقوا  وهو أعلم: يا ملك املوت مـن بقـ   ليقـوا: حلـبحانك ريب 
ذا ا ـثا واانــرام  بقــ  ج يــل وملــك املــوت  ليقــوا: يــا ملــك املــوت مــت  ليمــوت  ليبقــى 
ج يــل  وهــو مــن اهلل بامل ــان الــذب ذنــر ل ــم ليقــوا: حلــبحانك ريب وحبمــدك  أنــت القــاعم 

 ب ال صوت  وج يل الًا  اهلالك امليت  لي  ذ اهلل روحه(.الداعم الذ
وعن عل  )عليه السثم(: ) ل  حلـبحانه احلـ ان مساواتـه  وعمـارمل الصـًيح اععلـى مـن 
مل وته   لقا  بديعا   مأل هبـم لـروج لثاجهـا  وحيـا هبـم لتـوق أجواعهـا  وبـني لثـوات تلـك 

رتات احلثــ   وحلــرا  ات ا ــد  وورا  الًــروج اجــل املســبحني مــنهم س حضــاعر القــدس  وحلــ



 11 

ذلـــك الـــرجيج الـــذب تســـتك منـــه اعمســـاع  حلـــبحات نـــور تـــر ع اعبصـــار عـــن بلوغهـــا  لتقـــي 
 احلــ   علــى حــدو ها  أنيــ هم علــى صــور  تلًــات  وأ ــدار متًاوتــات  أويل أجنحــ  تســبح 

معـه ممـا  جثا عزتـه  ال ينتحلـون مـا  هـر س اخللـ  مـن صـنعه  وال يـدعون ااـم خيلقـون شـي ا  
انًر  به  بـل عبـا  م رمـون  ال يسـبقونه بـالقوا وهـم بـ مر: يعملـون  جعلهـم ليمـا هنـاك أهـل 
اعمان  على وحيه  ومحلهم إا املرحللني و اعو أمر: وايه  وعصمهم مـن ريـ  اليـبهات  لمـا 
 منهم ااعا عن حلبيل مرضاته  وامدهم بًواعد املعونـ   واشـعر  لـوهبم تواضـو ا بـات السـ ين  
ولـــتح هلـــم أبوابـــا  ذلـــث  متاجيـــد:  ونصـــ  هلـــم منـــارا  واضـــح  علـــى أعـــثم توحيـــد:  ه تـــدقلهم 
موصرات اع ام  وه ترالهم عق  الليايل واعيـام  وه تـرم اليـ وك بنوااعهـا عزصـ  إصـاام  وه 
تعـرتك الظنــون علـى معا ــد يقيـنهم  وال  ــدحت  ا حـ  اعحــن ليمـا بيــنهم  وال حلـلبتهم احلــريمل 
مــا الق مــن معرلتــه بضــماعرهم  ومــا حلــ ن مــن عظمتــه وهيبــ  جثلتــه س أ نــا  صــدورهم  وه 
تطمــو لــيهم الوحلــاوس لتقــرتع برينهــا علــى  لــوهبم  مــنهم مــن هــم س  لــ  الغمــام الــدجل  وس 
عظــم ا بــاا اليــمخ  وس  ــرتمل الظــثم اعيهــم  ومــنهم مــن  ــد  ر ــت أ ــدامهم ختــوم اعرض 

يض  د نًذت س  ارق اهلوا   واتها ريح هًال  ابسها على حيـ  السًلى  له  نرايات ب
انتهــت مــن احلــدو  املتناهيــ    ــد احلــتًرغتهم اشــغاا عبا تــه  ووصــلت حقــاع  ااصــان بيــنهم 
وبني معرلته  و طعهم االيقـان بـه إا الولـه إليـه  وه جتـاوا رغبـاذم مـا عنـد: إا مـا عنـد غـري:  

بوا بال  س الروي  من يبتـه  ومت نـت مـن حلـويدا   لـوهبم وشـيث   د ذا وا حثومل معرلته  وشر 
 يًتــه  لحنــوا بطــوا الطاعــ  اعتــداا  هــورهم  وه ينًــد يــوا الرغبــ  إليــه مــا مل تضــرعهم  وال 
أيل  عنهم عظيم الزلً  رب   يوعهم  وه يتوهلم االعثـاب ليسـت دروا مـا حلـلي مـنهم  وال 

ظـــيم حســـناذم  وه جتـــر الًـــرتات لـــيهم علـــى يـــوا ترنـــت هلـــم احلـــت ان  ااجـــثا نصـــبا  س تع
 ؤوهبم وه تغض رغباذم ليخالًوا عن رجا  رهبم  وه جتـي لطـوا املناجـامل أحلـثت السـنتهم  
وال مل ــــتهم االشـــــغاا لتنقطـــــو هبمـــــس ا ـــــؤار إليـــــه أصـــــواذم  وه ختتلـــــي س مقـــــاوم الطاعـــــ  

 تعــــدو علــــى عزصــــ  جــــدهم بــــث مل منــــانبهم  وه يدنــــوا إا راحــــ  التقصــــري س أمــــر: ر ــــاهبم  ال
الغًــثت  وال تنتضــل س مهمهــم  ــداعو اليــهوات   ــد اختــذوا ذا العــرش ذ ــريمل ليــوم لــا تهم  
وصمو: عند انقطاع اخلل  إا املخلو ني بـرغبتهم  ال يقطعـون أمـد غايـ  عبا تـه  وال يرجـو هبـم 

رجاعــه و التــه  ه تنقطــو االحلــتهتار بلــزوم ياعتــه  إال إا مــوا  مــن  ــولبهم غــري منقطعــ  مــن 
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أحلــــباب اليــــًق  مــــنهم لينــــوا س جــــدهم  وه ت حلــــرهم اعيمــــاع ليــــؤ روا وشــــيك الســــع  علــــى 
اجتهــا هم  وه يســتعظموا مــا مضــى مــن أعمــاهلم  ولــو احلــتعظموا ذلــك لنســخ الرجــا  مــنهم 
وال شًقات وجلهم  وه خيتلًوا س رهبم باحلتحواذ الييطان عليهم  وه يًر هم حلو  التقـايو  

توالهم غل التحاحلد  وال تيعبتهم مصار  الري   وال ا تسمتهم ا يا  اهلمم  لهـم أحلـرا  
إصان ه يً هم من ربقته ايا وال عدوا  والوىن وال لتور  وليس س أيباق السماوات موضـو 
أهاب إال وعليه ملك حلاجد  أو حلاع حالد  يز ا ون علـى يـوا الطاعـ  بـرهبم علمـا   وتـز ا  

 س  لوهبم عظما(. عزمل رهبم
وعنه )عليه السـثم(: )لتـ  مـا بـني السـماوات العـث  لمألهـن أيـوارا  مـن مثع تـه  مـنهم 
ـــــون  ومســـــبحون ال يســـــ مون ال  حلـــــثو  ال يرنعـــــون  ورنـــــوع ال ينتصـــــبون  وصـــــالون ال يتزايل

لـى يغياهم نوم العيون  وال حلهو العقوا  وال لـرتمل اعبـدان  والغًلـ  النسـيان  ومـنهم أمنـا  ع
وحيــه  وألســن  إا رحلــله  و تلًــون بقضــاعه وأمــر:(. ومــنهم احلًظــ  لعبــا :  والســدن  عبــواب 
ـــا هم   ـــا  أعن جنانـــه  ومـــنهم الدابتـــ  س اعرضـــني الســـًلى أ ـــدامهم  واملار ـــ  مـــن الســـما  العلي
واخلارجــــ  مــــن اع طــــار أرنــــاام  واملناحلــــب  لقــــواعم العــــرش أنتــــالهم  نانســــ   ونــــه أبصــــارهم  

ون اتـــه بـــ جنحتهم  مضـــروب  بيـــنهم وبـــني مـــن  واـــم حثـــ  العـــزمل وأحلـــتار القـــدرمل وال متلًعـــ
يتومهــون رهبــم بالتصــوير  وال عــرون عليــه صــًات املصــنوعني  ال دونــه ب مــانن  وال ييــريون 

 إليه بالنظاعر(.
وعنه )عليه السثم(: )احلـ نتهم مساواتـك  ورلعـتهم عـن أرضـك  هـم أعلـم  لقـك بـك  

أ ــرهبم منــك  ه يســ نوا اعصــثب  وه يضــمنوا اعرحــام وه خيلقــوا مــن مــا  وأ ــولهم لــك  و 
ـــزلتهم عنـــدك  واحلـــتثماع  مهـــني  وه ييـــتعبهم ريـــ  املنـــون  وااـــم علـــى م ـــاام منـــك  ومن
أهــواعهم ليــك  وندــرمل يــاعتهم لــك  و لــ  غًلــتهم عــن أمــرك  لــو عــاينوا ننــه مــا  ًــ  علــيهم 

نًســــهم  ولعرلــــوا ااــــم ه يعبــــدوك حــــ  عبا تــــك  وه منــــك  حلقــــروا أعمــــاهلم  وعاروا علــــى أ
 يطيعوك ح  ياعتك(.

وبينا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم( وج يل يتحد ان  تغري وجه ج يل ح  عـا  
 ن نه نرنم   وذلك من  يي  اهلل.

وعــن علــ  بــن احلســني )عليهمــا الســثم(: )نــان رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم( 



 19 

ا  ل تته صًي  لحد ته  للمـا انصـرلت  ـام )عليـه الصـثمل والسـثم( صيـ  معهـا  لمـر بـه معت ً
رجـــثن مـــن اعنصـــار لســـلما مث مضـــيا   لـــدعامها لقـــاا: إن هـــذ: صـــًي  بنـــت حيـــ    ـــاال: يـــا 
رحلــوا اهلل وهــل نظــن بــك إال  ــريا    ــاا: لــإن اليــيطان عــرب مــن ابــن ر م ســرمي الــدم  و ــد 

  ييت علي ما(.
لى اهلل عليه ورله وحللم(: )ما من رجل خيرج من بيته إال وعلـى بابـه رايتـان: رايـ  وعنه )ص

بيــد ملــك  ورايــ  بيــد شــيطان  لــإن  ــرج س ياعــ  اهلل تبعــه امللــك برايتــه حــ  يرجــو إا بيتــه  
 وإن  رج ليما ي ر: اهلل تبعه الييطان برايته  للم يزا ات راي  الييطان ح  يرجو(.

ليه ورله وحللم(: )ما خيرج رجل شـي ا  مـن الصـد   حـ  يًـك عنـه حلـل وعنه )صلى اهلل ع
 حلبعني شيطانا (.

)اهــا لــرق بيــنهم مبــا ب صــينهم   وعــن علــ  )عليــه الســثم( س وصــي ا ــتث  النــاس:
وذلـــك ااـــم نـــانوا للقـــ  مـــن حلـــبخ أرض وعـــذهبا  وحزونـــ  تربـــ  وحلـــهلها  لهـــم حســـ   ـــرب 

ضــهم يتقــاربون  وعلــى  ــدر ا تثلهــا يتًــاوتون  لتــام الــروا  نــا ص العقــل مــا  القامــ   صــري أر 
اهلمـ   واانـ  العمـل  بـيح املنظـر  و ريـ  القعــر بعيـد السـ   ومعـرو  الضـريب  من ـر ا ليبــ   

 .47وتاعه القل  متًرق الل   ويلي  اللسان حديد ا نان(
اعرض وحلــهلها  وعــذهبا وحلــبخها  تربــ   وعنــه )عليــه الســثم(: )دــو حلــبحانه مــن حــزن

حلنها باملا  ح   لصـت  واليهـا بالبلـ  حـ  لزبـت  لثعـل منهـا صـورمل ذات أحنـا  ووصـوا 
وأعضا  ولصوا  أددها ح  احلتمسـ ت  وأصـلدها حـ  صلصـلت  لو ـت معـدو   وأجـل 

وجــوارح معلــوم  مث نًــخ ليهــا مــن روحــه لمدلــت إنســانا  ذا أذهــان عيلهــا  ول ــر يتصــر  هبــا  
خيتدمها  وأ وات يقلبها  ومعرل  يًرق هبا بـني احلـ  والبايـل  وبـني اعذواق وامليـام  واعلـوان 
واعجناس  معثونا  بطينته اعوالن املختلً   واعشبا: املؤتلًـ   واعضـدا  املتعا يـ   واع ـثط 

 املتباين   من احلر وال    والبل  وا مو   واملسا مل والسرور(.
ليـــه الســـثم(: )متـــور س بطـــن أمـــك جنينـــا   ال اـــري  عـــا   وال تســـمو نـــدا   مث وعنـــه )ع

أ رجت من عقرك إا  ار ه تيهدها  وه تعر  حلبيل منالعهـا  لمـن هـداك الجـرتار الغـذا  
 من  دب أمك  وحرك عند احلاج  مواضو يلبك(.
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 الرجاا(.وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: ) زاعن اخلري والير مًاتيحها 
وعنه )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـلم(: )ال تقـوم السـاع  حـ  تقـاتلوا  ومـا  نعـاهلم اليـعر  وال 

 تقوم الساع  ح  تقاتلوا  وما  صغار اععني  ذلي اعني  ن ن وجوههم ا ان املطر  (.
وعـن علـ  )عليـه السـثم( رلعـه: )يقـوا اهلل: يــا ابـن ر م مـا تنصـً   أابـ  إليـك بــالنعم 

تتمقت إيّل باملعاص    ريب إليك منزا  وشرك إيل صـاعد  واليـزاا ملـك نـرد يـ تي  عنـك و 
س نل يوم وليل  بعمل  بيح  يا ابن ر م لو مسعت وصًك من غريك وأنت ال تعلم املوصـو  

 عحلرعت إا مقته(.
وعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )النـــاس منقوصـــون مـــد ولون إال مـــن عصـــم اهلل  وحلـــاعلهم 

وسيــبهم مت لــي  ي ــا  ألضــلهم رأيــا يــر : عــن لضــل رايــ  الرضــا والســخط  وي ــا  متعنــت  
 أصلبهم عو ا  تن   اللحظ   واليه ال لم (.

وعنه )عليه السثم( س ذنر إبليس: )اعرتضته احلميـ   لـالتخر علـى ر م للقـه  وتعصـ  
العصبي   ونااع  عليه عصله  لعدو اهلل امام املتعصبني  وحللي للمت  ين  الذب وضو أحلاس

اهلل ر ا  ا  يـــ   وا رع لبـــاس التعـــزا  و لـــو ر ا  التـــذلل  أال تـــرون نيـــي صـــغر: اهلل بت ـــ :  
ووضعه برتلعه  لثعله س الدنيا مدحورا   وأعد له س اغ ـرمل حلـعريا   ولـو أرا  اهلل أن خيلـ  ر م 

اس عرلـه  لًعـل  ولـو من نور خيطي اعبصار ضياؤ:  ويبهر العقوا ر اؤ:  ويي  ي  ذ اعنً
لعل لظلت لـه اععنـاق  اضـع   وخلًـت البلـومي ليـه علـى املثع ـ   ول ـن اهلل حلـبحانه يبتلـ  
 لقه ببعض ما عهلـون أصـله  متييـزا  باال تبـار هلـم  ونًيـا  لثحلـت بار عـنهم  وابعـا ا  للخـيث  

د: ا هيد ونـان  ـد منهم  لاعت وا  ا نان من لعل اهلل بابليس  إذ أحبط عمله الطويل  وجه
عبـــد اهلل حلـــت  رال  حلـــن   والنـــدرب أمـــن حلـــّ  الـــدنيا أم مـــن حلـــّ  اغ ـــرمل  عـــن نـــ  حلـــاع  
واحــدمل  لمــن ذا بعــد إبلــيس يســلم علــى اهلل  دــل معصــيته  نــث مــا نــان اهلل ليــد ل إا ا نــ  

 اهلل بيرا  ب مر أ رج به منها مل ـا   ان ح مـه س أهـل السـما  وأهـل اعرض لواحـد  ومـا بـني
 وبني أحد من  لقه هوا مل س إباح  محى حرم  على العاملني(.

وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )مــن عبــا :  ريتــان  لخريتــه مــن العــرب  ــريش  
 ومن العثم لارس(.

ونان يقاا لعل  بن احلسني )عليـه السـثم( ابـن اخلريتـني  عن أمـه حلـثل  نانـت مـن ولـد 
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 …واإلباء و باب األنفة

ملا لتح رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلـلم( م ـ   أرا  أن يتـ لي أبـا حلـًيان ويريـه نـرم 
القدرمل لقاا: )من   ل ال عب  لهو رمـن  ومـن   ـل  ار أيب حلـًيان لهـو رمـن  لقـاا أ ارب 

 .48يا رحلوا اهلل أ ارب   اا: نعم  ارك(
  وب على  تل أشدا  البايل(. وعن عل  )عليه السثم(: )من أحد حلنان الغض  هلل

ــــ  امللهــــو   والتنًــــيس عــــن  ــــذنوب العظــــام إغا  ــــه الســــثم(: )مــــن نًــــارات ال ــــه )علي وعن
 امل روب(.

وعنـــــه )صـــــلى اهلل عليـــــه ورلــــــه وحلـــــلم(: )ان اهلل  لـــــ  اخللــــــ  أربعـــــ  أصـــــنا : املثع ــــــ  
واحـــد واليـــيايني واانـــس وا ـــن  مث جعـــل هـــؤال  عيـــرمل أجـــزا  لتســـع  مـــنهم املثع ـــ  وجـــز  

اليــيايني وا ــن واانــس  مث جعــل ا ــن واانــس عيــرمل أجــزا  لتســع  مــنهم ا ــن وجــز  واحــد 
 اانس(.

وعن عل  )عليه السـثم(: )وانـرم نًسـك عـن نـل  نيـ  وان حلـا تك إا الرغاعـ   لإنـك 
 ال تعتاض  ا تبذا من نًسك عوضا   وال ت ن عبد غريك و د جعلك اهلل حرا (.

 م(: )ما اىن غيور  ط(. وعن عل  )عليه السث
 وعنه )عليه السثم(: )غريمل املرأمل نًر  وغريمل الرجل إصان(.

ونتــ  عدمــان إا علــ  )عليــه الســثم( يــوم الــدار: )أمــا بعــد لقــد بلــا الســيل الــزىب  وبلــا 
 احلزام الطبيني  لا بل إيل  ننت يل أم عل (.
 لإن ننت م نوال  ل ن  ري رنل الظلم

 وإال لا رن  وملا أمزق                                         
وعــن رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )مــن ذب عــن عــرض أ يــه نــان ذلــك لــه 

 حثابا  من النار(.
وملــا وجــه يزيــد بــن معاويــ  مســلم بــن عقبــ  الحلــتباح  أهــل املدينــ   ضــم علــ  بــن احلســني 

يعوهلن إا أن تقوض جيش مسلم  لقالـت )عليه السثم( إا نًسه أربعماع  منالي  حبيمهن 
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 .45امرأمل منهن: ما عيت واهلل بني أبوب مدل ذلك الرتيي

 
 … باب اإلخاء والمحبة و

عـــن النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم(: )اندـــروا مـــن اا ـــوان  لـــإن رب ـــم حيـــ  نـــرد 
 يستح  أن يعذب عبد: بني إ وانه يوم القيام (.

م(: )من نظر إا أ يه نظرمل املـو مل  وه ي ـن س  لبـه عليـه وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلل
 احن  ه يطر  ح  يغًر اهلل له ما تقدم من ذنبه(.

وعن عل  )عليه السثم(: )من نان له صدي  محـيم لإنـه ال يعـذب  أال تـرمي نيـي أ ـ  
فما لنا من شافعين وال صديق حميم اهلل عن أهل النار: 

50. 
)ال ي ـــون الصــدي  صـــديقا  حــ   ًـــظ أ ــا: س  ـــثث: س  وعــن علــى )عليـــه الســثم(:

 ن بته وغيبته وولاته(.
وعنــه )عليــه الســثم(: )أعثــز النــاس مــن عثــز عــن انتســاب اا ــوان  وأعثــز منــه مــن 

 ضيو من  ًر به منهم(.
وعـــن اعصـــمع : )  لـــت علـــى اخلليـــل وهـــو جـــالس علـــى حصـــري صـــغري  ل شـــار علـــّ  

قاا: مه إن الـدنيا ب حلـرها ال تسـو متباغضـني  وإن شـ ا  س با لوس  لقلت: أضي  عليك  ل
 ش  يسو متحابني(.

و اا يمد بن عل  البا ر )عليه السثم(: )أيد ل أحدنم س نم صاحبه لي  ذ حاجتـه 
 من الدنانري والدراهم   الوا: ال  اا: للستم بإ وان اذن(. 

 راب (.وعن جعًر بن يمد )عليه السثم(: )صحب  عيرين يوما  
 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )من أح  أ ا: لليعلمه(.

 وعن عل  )عليه السثم(: )ينبئ عن نل امرئ   يله(.
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )أال أ ــ نم بــ حب م إيّل وأ ــرب م مــ  ســالس 

 ؤلًون(.يوم القيام   أحسن م أ ث ا   املوي ون أننالا   الذين ي لًون وي
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 وعن عل  )عليه السثم(: )الغري  من ليس له حبي (.
وعن لقمان )عليه السثم(: )يا ب   إياك وصاح  السو   لانه نالسيي يعثبك منظر: 

 ويقبح أ ر:(.
وعــن علــ  )عليــه الســثم( س وصــيته: )امحــل نًســك س أ يــك عنــد صــرامه علــى الصــل   

بذا  وعند تباعد: على الدنو  وعنـد شـدته وعند صدو : على اللطي  وعند جحو : على ال
علــى اللــني  وعنــد جرمــه علــى العــذر  حــ  ن نــك لــه عبــد  والتتخــذن عــدو صــديقك صــديقا  
لتعــا ب صــديقك  وإن أر ت  طيعــ  أ يــك لاحلــتب  لــه مــن نًســك بقيــ  ترجــو إليهــا  إن بــدا 

مــن ضــيعت  لــك يومــا   وال تضــيعن حــ  أ يــك ات ــاال  علــى مــا بينــك وبينــه  لإنــه لــيس بــ خ
 حقه(.

وعــــن لقمــــان )عليــــه الســــثم(: ) ث ــــ  ال تعــــرلهم اال عنــــد  ث ــــ   احللــــيم عنــــد الغضــــ   
 واليثاع عند اخلو   واعخ عند حاجتك اليه(.

 وعن عل  )عليه السثم(: )حسد الصدي  من حلقم املو مل(.
 وعن عل  )عليه السثم(: )يهلك ّس رجثن: ي  مًرط  ومبغض مًرط(. 

   غاا  ومبغض  اا(.وروب: )ي
وعنه )عليه السثم( حني توس حلـهل بـن حنيـي اعنصـارب مرجعـه مـن صـًني  ونـان مـن 

 أح  الناس إليه: )لو أحب  جبل لتهالت(. 
 وعنه )عليه السثم(: )القلوب وحيي  لمن ت لًها أ بلت عليه(.

لـى مسـرتك و اا اهلل ملوحلى )عليه السثم(: )يـا موحلـى اعلـم ان نـل صـدي  ال يواتيـك ع
 لهو عدو لك(.

ونان إبراهيم )عليـه السـثم( إذا ذنـر التـه غيـ  عليـه  ومسـو اضـطرابه مـن ميـل  لقـاا لـه 
ج يل: يا  ليل اهلل  اخلليل يقريك السثم ويقوا: هل رأيـت  لـيث  خيـا   ليلـه  لقـاا: يـا 

 .51ج يل  نلما ذنرت الزل  نسيت اخلل 
رلـه وحلـلم( رجـل  لمـر بـه رجـل  لقـاا: )يـا رحلـوا ونان عند رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه و 

اهلل إ  عحــ  هــذا   ــاا أعلمتــه   ــاا: ال   ــاا: أعلمــه  للحقــه لقــاا: إ  أحبــك س اهلل  
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 لقاا: أحبك اهلل الذب أحببت  له(.
وأبوذر: ) اا يا رحلوا اهلل  الرجل    القوم وال يستطيو أن يعمل نعملهم   ـاا: أنـت 

 ت  ل عا ها أبوذر  ل عا ها رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم((.يا أباذر مو من أحبب
وعن أنس: رأيت أصحاب رحلوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم( لرحـوا بيـ   ه أرهـم 
لرحــوا بيــ   أشــد منــه   ــاا رجــل: يــا رحلــوا اهلل  الرجــل  ــ  الرجــل علــى العمــل مــن اخلــري 

 عليه ورله وحللم(: )املر  مو من أح (. يعمل به  وال يعمل  دله  لقاا )صلى اهلل
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )حبك الي   يعم  ويصم(.

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلـلم(: )ال تباغضـوا وال ااحلـدوا وال تـدابروا  ونونـوا عبـا  اهلل 
ا  إ وانــا   وال  ــل ملســلم أن يهثــر أ ــا: لــوق  ث ــ  أيــام  يلتقيــان ليعــرض هــذا ويعــرض هــذ

 و ريمها الذب يبدأ بالسثم(. 
وروب: )لـــإن مـــرت بـــه  ـــثث لليلقـــه لليســـلم عليـــه  لـــإن ر  عليـــه الســـثم لقـــد اشـــرتنا س 

 اعجر  وإن ه ير  عليه لقد با  باامث(. 
 وروب: )لمن هثر لوق  ثث لمات   ل النار(.

 (.وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم( يقوا: )من هثر أ ا: حلن  لهو نسًك  مه
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )تًتح أبواب السما  نل يـوم ا نـني ونـيس  ليغًـر س 
ذلك اليوم ل ل عبد ال ييرك باهلل شي ا  إال من بينه وبني أ يه شحنا   ليقاا: انظروا هذين 

 ح  يصطلحا(.
 م جار:(. وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )من نان يؤمن باهلل واليوم اغ ر للي ر 
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )جار السو  س  ار املقام   اصم  الظهر(.

وعنه )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )مـن جهـد الـبث  جـار حلـو  معـك س  ار مقامـ   ان 
 رأمي حسن   لنها  وان رأمي حلي   أذاعها وألياها(. 

 ـــون علـــّ  لتنـــ   ومـــن ولـــد وعـــن  او  )عليـــه الســـثم(: )اللهـــم إ  أعـــوذ بـــك مـــن مـــاا ي
ي ون علّ  ربا  ومن حليل  تقرب امليـي  مـن  بـل امليـي   وأعـوذ بـك مـن جـار تـرا  عينـا: 

 وترعا  أذنا:  ان رأمي  ريا   لنه  وان مسو شرا  ياربه(.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )والــذب نًســ  بيــد: ال يســلم العبــد حــ  يســلم  لبــه 
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 .  الوا: وما بواعقه   اا: غيمه و لمه(.52اعقهولسانه  وي من جار: بو 
 وعن لقمان: )يا ب  محلت احلثارمل واحلديد  للم أر أ قل من جار السو (.

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )ا ريان  ث  : لثار لـه حـ  واحـد  وجـار لـه حقـان  
ح  ا وار  وأما  وجار له  ث   حقوق. ل ما الذب له ح  واحد: لثار ميرك ال رحم له  له

الذب لـه حقـان: لثـار مسـلم ال رحـم لـه  لـه حـ  ااحلـثم وحـ  ا ـوار  وأمـا الـذب لـه  ث ـ  
حقوق: لثار مسلم ذو رحم  له ح  ااحلثم وح  ا وار وح  الرحم  وأ ىن ح  ا وار ان 

 .53ال تؤذب جارك بقتار  درك اال أن تقتدح له منها(
ه ورله وحللم( يي و جار:  لقاا: ايـرح متاعـك علـى وجا  رجل إا النيب )صلى اهلل علي

الطري   لطرحه  لثعل الناس صرون عليه ويلعنونـه  لثـا  إا رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه 
وحلــلم(  لقــاا: يــا رحلــوا اهلل مــا لقيــت مــن النــاس   ــاا: ومــا لقيــت مــنهم   ــاا: يلعنــون   

  لثـــا  الـــذب شـــ ى إليـــه لقـــاا: ارلـــو لقـــاا:  ـــد لعنـــك اهلل  بـــل النـــاس   ـــاا: لـــإ  الأعـــو 
 متاعك لقد نًيت(.

ونان رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم( يقوا: )اللهـم إ  أعـوذ بـك مـن جـار السـو  
 س  ار املقام ..(.

وعــن عيســى )عليــه الســثم(: )اببــوا إا اهلل بــبغض أهــل املعاصــ   وتقربــوا إليــه بالتباعــد 
 منهم  والتمسوا رضا: بسخطهم(.

وعنــــه )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــلم(: )مــــا اــــاب رجــــثن س اهلل  ــــط إال نــــان ألضــــلهما 
 أشدمها حبا  لصاحبه(.

ورأمي عل  )عليه السثم(  وما  حوا  ار:  لس هلم  لقيل: )هؤال  شيعتك   اا: مـايل ال 
أرمي عليــه حلــيما  اليــيع    ــاا: ومــا حلــيما  اليــيع    ــاا: نــص البطــون مــن الطــومي  يــبس 

 ا: من الظما  عمش العيون من الب ى(.اليً
 و يل: )من نان يريد رضا ربه يسخط نًسه  ومن ه يسخط نًسه ه يرض ربه(.

وعن عل  )عليه السـثم(: )لـو ضـربت  ييـوم املـؤمن هـذا بسـيً  هـذا علـى أن يبغضـ  
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ضـى ما أبغض   ولو صببت الدنيا حبم ذـا علـى املنـال  علـى أن  بـ  مـا أحبـ   وذلـك انـه  
 لانقضى على لسان النيب اعم : انه ال يبغضك مؤمن وال  بك منال (. 

 وعن  عبل اخلزاع :
 

 بمبي وأمي سبعة احببتهم
 هلل ال لعطية أعطاها  

 بمبي النبي محمد وصفيه 
 والطيبان وابنة وابناها   
 

وعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )أصـــد اؤك  ث ـــ   وأعـــداؤك  ث ـــ   ل صـــد اؤك: صـــديقك 
   صديقك وعدو عدوك واعداؤك:عدوك وعدو صديقك وصدي  عدوك(.وصدي

وعنه )عليه السثم(: )يا ب  إياك ومصا    اعمح   لإنه يريـد أن ينًعـك ليضـرك  وإيـاك 
ومصا    البخيل لإنه يبتعـد عنـك أحـوج مـا ت ـون إليـه  وإيـاك ومصـا    الًـاجر  لإنـه يبعـك 

 سراب يقرب عليك البعيد  ويبعد عنك القري (.بالتاله  وإياك ومصا    ال ذاب  لإنه نال
و اا رجل لرحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )علمـ  شـي ا   بـ  عليـه اهلل والنـاس  
 اا: أما الذب  بك اهلل عليه لالزهد س الدنيا  وأما الـذب  بـك النـاس عليـه لـإن تنبـذ إلـيهم 

 ما س يدك(.
وحلـــــلم(: )املـــــؤمن م لًـــــ   وال  ـــــري لـــــيمن ال يـــــ لي وعـــــن النـــــيب )صـــــلى اهلل عليـــــه ورلـــــه 

 واليؤلي(.
و اا بنـو إحلـراعيل ملوحلـى )عليـه السـثم(: )ان التـورامل نبـريمل لـا رت لنـا منهـا شـي ا  مـا ص ـن 
حًظــه  لقــاا: مــا ابــون ان يصــبح م بــه النــاس لاصــحبوهم بــه(. يعــ  ان هــذ: ال لمــ  هــ  

 اال تيار من التورامل.
ال  54ز عبيــه: )يــا أبــت مالــك إذا  طبــت مــررت ليهــا مســتثًرا  و ــاا عمــر بــن عبــد العزيــ

                                                           
ويقاا احلتثًر الصيب اذا انتًخ حلمه وصارت له نرش واحلتعملها هنا سااا  ع  امتأل  مستثًرا: أب اتسو جنبه  - 91

 لمه نثما وه يتو ي.
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تلثلـج لسـانك وامتقـو لونـك وا ـتلج  ت ًي وال تو ي  حـ  إذا صـرت إا ذنـر علـ  
مـا  .  اا: أو  د رأيت ذلك يا ب    أما أن هؤال  احلمري لـو يعلمـون مـن علـ  55بدنك

 نعلم ما اتبعنا منهم رجثن(.

                                                           
 امتقو لونك: من حزن أو لزع أو مرض والتلج بدنك: اوك واضطرب. - 99
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 …السياسة وباب التعليم والتثقيف و 

 طـــ  علـــ  )عليـــه الســـثم( أهـــل ال ولـــ   و عـــا للثهـــا   لقـــاا أربـــد الًـــزارب: )واهلل ال 
  يبك  لضربه  وم من مهدان ح  مات.. لو ا: عل  من بيت املاا(.

 …باب البخت وذكر اإلقبال واإلدبار و
ال تـرمي عن النيب )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )ان الرجـل ليحـرم الـراق بالـذن  يصـيبه  ا
 ان ر م نان س ا ن  س عيش رغد  ل  رج منها إا الدنيا باملعصي  الا نانت منه(.

وعـــن موحلـــى )عليـــه الســـثم(  ـــاا س مناجاتـــه: )يـــا رب ه تـــراق اعمحـــ  واـــرم العا ـــل  
 لقاا: ليعلم العا ل انه ليس س الراق حيل  حملتاا(.

 دك(. وعن عل  )عليه السثم(: )عيبك مستور ما أحلعدك ج
وعنـــه )عليـــه الســـثم(: )شـــارنوا الـــذب  ـــد أ بـــل عليـــه الـــراق  لإنـــه أ لـــ  بـــالغ   واجـــدر 

 بإ باا احلظ(.
ـــه وحلـــلم(: )يوشـــك أن ي ـــون أحلـــعد النـــاس  وعـــن أيب ذر عـــن النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورل

 بالدنيا ل و بن ل و(.
 وعن عل  )عليه السثم(: )احلرل  مو العً   ري من الغ  مو الًثور(.

 : )لثن ي ال  الراق  ويغال  القدر  وليس يناا إال ما  در له(.و
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 …باب تبادل األحوال واختالفها و

عن عبد اهلل بن عمر عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )والذب نًس  بيـد:  التقـوم 
الســـاع  حـــ  ي ـــون علـــي م امـــرا  نذبـــ   ووارا  لثـــرمل  وأعـــوان  ونـــ   وعرلـــا   لمـــ   و ـــرا  

   حليماهم حليما الرهبان  و لوهبم أن، من ا يً   أهوا هم  تلً   يًتح اهلل عليهم لتن  لسق
ليهـا نمـا ذونـت اليهـو   لـو الـذب نًسـ  بيـد: لينتقضـن ااحلـثم  56غ ا  مظلمـ   ليتهونـون

 عرومل عرومل  ح  ال يقاا ال إله إال اهلل(.
وختــبط م بباعهــا   اعــدها  وعــن علــ  )عليــه الســثم( س صــً  لتنــ : )ت ــيل م بصــاعها 

 ــارج مــن امللــ    ــاعم علــى الضــل   لــث يبقــى يوم ــذ مــن م إال  ًالــ  ندًالــ  القــدر  أو نًاضــ   
ننًاضـــ  الع ـــم  تعـــرن م عـــرك اع د  وتدوحلـــ م  وس احلصـــيد  وتســـتخلص املـــؤمن مـــن م 

 احلتخثص الطري احلب  البطين  من بني هزيل احل (.
اهلل علــى أمــ  غلــت احلــعارها  وه تــربح جتارهــا وه تــزك  وعنــه )عليــه الســثم(: )اذا غضــ 

  ارها  وه تغزر أاارها  وحبس عنها أمطارها  وغلبها شرارها(.
ونانت نا   رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـلم( العضـبا  ال تسـب   لثـا  أعـرايب علـى 

)ان حقــا  علــى اهلل  عـو  لســبقها  لاشــتد علــى الصــحاب   لقــاا )صـلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: 
 ان ال يرلو شي ا  من هذ: الدنيا اال وضعه(.

وعــن أنــس: )مــا مــن يــوم وال ليلــ   وال شــهر وال حلــن   اال والــذب  بلــه  ــري منــه  مسعــت 
 ذلك من نبي م )صلى اهلل عليه ورله وحللم((.

 وعن عل  )عليه السثم(: )ما  اا الناس لي   يوىب  اال و د  ب  الدهر له يوم حلو (.
وعن عل  )عليه السثم(: )وأد اهلل ما نـان  ـوم  ـط س  ًـض مـن عـيش لـزاا عـنهم إال 
بـــذنوب اجرتموهـــا  عن اهلل تعـــاا لـــيس بظـــثم للعبيـــد  ولـــو ان النـــاس حـــني تنـــزا هبـــم الـــنقم  
وتزوا عنهم النعم  لزعـوا إا رهبـم بصـدق مـن نيـاذم  وولـه مـن  لـوهبم لـر  علـيهم نـل شـار   

 حلد(.وأصلح هلم نل لا

                                                           
 التهوك: التحري. - 91
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علـى ولـدها  وتـث  57وعنه )عليه السثم(: )لتعطًن الدنيا بعد مشاحلها  عطـي الضـروس
ونريذذد أن نمذذن علذذى الذذذين است ذذعفوا فذذي األرض ونجعلهذذم ائمذذة ونجعلهذذم  ولــه تعــاا: 
الوارثين

58 . 
وعـن علـ  )عليــه السـثم(: ) ـد أصــبحتم س امـن ال يـز ا  اخلــري ليـه إال إ بـارا   واليــر إال 

ــــه  إ بــــاال   ــــاس إال يمعــــا   لهــــذا أوان  ويــــت عدتــــه  وعمــــت م يدت   واليــــيطان س هــــثك الن
وام نـت لريســته  اضــرب بطرلــك حيــ  شــ ت لهــل تنظــر إال لقــريا  ي ابــد لقــرا   أو غنيــا  بــدا 
نعمـ  اهلل نًـرا   أو لـيث  اختـذ البخـل حبـ  اهلل ولــرا   أو متمـر ا  نـ ن بسـمعه عـن مسـو الــواعظني 

ارنم وصــــلحاؤنم  وأيــــن أحــــرارنم ومسحــــاؤنم  وأيــــن املتورعــــون س م احلــــبهم  و ــــرا   أيــــن  يــــ
واملتنزهون س مذاهبهم  أليس  د  عنوا ديعا  عن هذ: الـدنيا الدنيـ   والعاجلـ  املنغصـ   وهـل 

  ال تلتقــ  بــذمهم اليــًتان  احلتصــغارا  لقــدرهم  وذهابــا  عــن ذنــرهم  55 لًــتم إال س حدالــ 
عون   هـر الًسـا  لـث من ـر مغـري  وال ااجـر مز جـر  أ لبهـذا تريـدون أن لإنا هلل وانا إليه راج

جتاوروا اهلل س  ار  دحله  وت ونوا أعز أولياعه عند:  هيهات ال خيدع اهلل عـن جنتـه  وال تنـاا 
 . 60مرضاته اال بطاعته

 

                                                           
 ولدها نما تعض حالبها. اليماس: ا ماح. والضروس من االبل: النا   السي   اخلل  تعض من يقرب من - 97
 .9حلورمل القصص:  - 98
 احلدال : ما حلقط من بير اليعري واالرا والتمر ونل ذب بيارمل  واملرا  هنا ل ام الناس وأراذهلم. - 91
 هذا ر ر ا ز  اعوا من نتاب )ربيو اعبرار(. - 11
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 … باب الجزاء والمكافاة وما ناسب ذلك
ليه ورله وحلـلم(  لقـام خيـدمهم  لقيـل: يـا  دم ولد النثاش  على رحلوا اهلل )صلى اهلل ع

 رحلوا اهلل لو ترنتنا نًيناك   اا: )ه ذا نانوا يصنعون ب صحايب(.
وعنه )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: ) ـام عيسـى )عليـه السـثم( س بـ  إحلـراعيل لقـاا: يـا 

 ب  إحلراعيل ال تظلموا  وال ت ال وا  املا  ليبطل لضل م عند رب م(.
ند عل  )عليه السثم( لقاا عحد ولديه: ) ل عمك ها   رمها من حلـت  وو ي حلاعل ع

 راهم  لقالت: ه  للد ي   لقاا: ال يصدق إصان عبد ح  ي ون ما س يد اهلل أو   ممـا س 
يـد:  لتصــدق بالسـت   مث مــر بـه رجــل يبيــو دـث   لاشــرتا:  اعـ  وأربعــني  وباعـه  ــاعتني  لثــا  

ليهـــا الســثم(  لقالـــت مــا هـــذا   ــاا: هـــذا مــا وعـــدنا اهلل علــى لســـان بالســتني إا لايمــ  )ع
 . 61من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاأبيك: 

 وعن عل  )عليه السثم(: )عا   أ اك بااحسان إليه  وار   شر: باانعام عليه(.
 وعنه )عليه السثم(: )أاجر املس   بدواب احملسن(.

 باليد القصريمل ه يعط باليد الطويل (.وعنه )عليه السثم(: )من ه يعط 
 وعن عل  )عليه السثم(: )ر  احلثر من حي  جا (.

وعن عل  )عليه السثم(: )ليس ش   بير من الير إال عقابه  وليس لـري مـن اخلـري اال 
 وابــه  ونــل شــ   مــن الــدنيا مساعــه أعظــم مــن عيانــه  ونــل شــ   مــن اغ ــرمل عيانــه أعظــم مــن 

 مساعه(.
 ه السثم(: )أحسنوا س عق  غرينم اًظوا س عقب م(.وعنه )علي

وعن النيب )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )تواضـو للمحسـن إليـك وإن نـان عبـدا  حبيـيا   
 وانتصي ممن أحلا  إليك وإن نان حرا   رشيا (.

وأمـر احلســن بــن علــ  )عليهمـا الســثم( لرجــل مــن جريانـه بــ لً   رهــم  لقــاا: جــزاك اهلل 
 ابن رحلوا اهلل  لقاا: )ما أراك أبقيت لنا من امل ال مل شي ا (.  ريا  يا

                                                           
 .111حلورمل اعنعام: - 11
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 …باب الجهل والنقص و
عن معاذ بن جبل عن النيب )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )أنـتم علـى بينـ  مـن أمـرنم  مـا 

 ه يظهر من م حل رتان: حل رمل ا هل  وحل رمل ح  الدنيا(.
 .وعن عل  )عليه السثم(: )الناس أعدا  ما جهلوا(

 وعن عل  )عليه السثم(: )ر ا أ ط  البصري  صد:  وأصاب اععمى رشد:(.
 …باب الجنون والحمق والسفه و

عن أنس: مر رجل برحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم( لقاا رجل: يا رحلوا اهلل هـذا 
 صاب(.سنون  لا بل عليه لقاا: )أ لت سنون  اها ا نون املقيم على املعصي   ول ن هذا م

وعــــن عيســــى )عليــــه الســــثم(: )عا ــــت اعنمــــه واعبــــرص ل برأذمــــا  وعا ــــت اعمحــــ  
 ل عيا (.

 وعن عل  )عليه السثم(: )ليس من أحد إال وليه محق  ليها يعيش(.
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 …باب الجوابات المسكتة و

عــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )ال يعــدب شــ   شــي ا . لقــاا أعــرايب: يــا رحلــوا 
إن النقبــ  ت ــون  يــًر البعــري أو بذنبــه س اابــل العظيمــ  لتثــرب نلهــا  لقــاا رحلــوا اهلل  اهلل 

 )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: لما أجرب اعوا(.
وملا أ ذ عمر س التوجه إا اليام  اا له رجل: أتدع مسثد رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه 

ورله وحلـلم( لصـثح أمـ  رحلـوا اهلل  ورله وحللم( لقاا: أ ع مسثد رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه
)صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(  ولقــد مهمــت أن أضــرب رأحلــك بالــدرمل حــ  ال جتعــل الــر  علــى 

 اععم  عا مل ليتخذها اعجث  حلن  (.
وعن عل  )عليه السثم(:  اا له يهو ب: ما  لنتم نبي م حـ  ا تلًـتم   لقـاا لـه: اهـا 

ًــت أرجل ــم مـن البحــر حــ   لــتم لنبـي م: اجعــل لنــا اهلــا   ا تلًنـا عنــه ال ليــه  ول ـن م مــا ج
 نما هلم رهل (.

ورلو رجل رجث  إا عل  )عليه السثم( و اا: إن هذا اعم إنه احـتلم علـى أمـ   لقـاا: 
 )أ مه س اليمس لاضرب  له(.

و ـاا رجـل  عًـر بـن يمـد )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )مـا الـدليل علـى اهلل  والتــذنر 
عــاه والعــرض وا ــوهر  لقــاا لــه: هــل رنبــت البحــر   ــاا: نعــم   ــاا: هــل عصــًت ب ــم يل ال

الــريح حــ   ًــتم الغــرق   ــاا: نعــم   ــاا: لهــل انقطــو رجــاؤك مــن املرنــ  واملثحــني   ــاا: 
نعم   اا: لهل تتبعت نًسك ان مث من ينثيك   اا: نعم   اا: لإن ذاك هو اهلل   ـاا اهلل 

إياه  ضل من تدعون إالتعاا: 
62 وإذا مسكم ال ر فإليه تجمرون

63. 
 وحل ل عل  )عليه السثم( عن مسال  ما بني اخلالقني  لقاا: )مسريمل يوم لليمس(.

وحل ل ابن عمر: هل نان يلتًت النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلـلم( س الصـثمل  لقـاا: ال 
 وال س غري الصثمل.

 عليـه ورلـه وحلـلم(   يـل: حلـ لناك عـن و يل لبثا: مـن حلـب    ـاا: رحلـوا اهلل )صـلى اهلل

                                                           
 .17حلورمل ااحلرا :  - 12
 .91حلورمل النحل:  - 11
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 اخليل   اا: وأنا أجيب م عن اخلري.
و ـــاا علـــ  )عليـــه الســـثم( البـــن عبـــاس بعدـــه إا اخلـــوارج: )ال ختاصـــمهم بـــالقررن  لـــإن 
 القررن محاا ذو وجو:  تقوا ويقولون  ول ن  اصمهم بالسن  لإام لن عدوا عنها ييصا (.

 ا حم ا واب  ً  الصواب(.وعن عل  )عليه السثم(: )إذا ا
 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )أبغض الرجاا إا اهلل اعلد اخلصيم(.

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )ال  ري س املرا  وإن نان س ح (.
 وس وصي  عل  )عليه السثم(: )إياك أن جتمو بك مطي  اللثاج(.

قاا ابن محدون أحسنت   اا: نيي أحسـنت   ـاا: ورم  املتونل عصًورا  للم يصبه  ل
 إا العصًور.

يســ له عــن  ــثث: عــن م ــان  قــدار وحلــط الســما   وعــن أوا ونتــ   يصــر إا معاويــ  
 طـرمل  م و عــت س اعرض  وعـن م ــان يلعـت ليــه اليــمس مـرمل  للــم يعلـم ذلــك إال احلســن 

ــ   حــرا   وأرض البحــر حــني ضــربه موحلــى بــن علــ  )عليــه الســثم(   ــاا: ) هــر ال  عبــ   وش 
 عليه السثم(.

و اا أبو يال  )عليه السـثم( للنـيب )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )أتـدرب مـا يـ متر بـك 
 ومك   اا: نعم   اا: من أ  ك   اا: ريب   اا: نعم الرب ربك لاحلـتوص بـه  ـريا    ـاا 

 نا أحلتوص  به  ريا . أرا  الطاع (.رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: أ
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 …باب الجنايات والذنوب وما يتعلق بها

عن النيب )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )مـن ه يقبـل مـن متنصـل  صـا  ا  نـان أو ناذبـا   
 ه ير  علّ  احلوض(.

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )جتالوا لذوب اهليخت عن االذم(.
 ورله وحللم(: )ان اهلل    أن يعً  عن ال  السرب(.وعنه )صلى اهلل عليه 

وعنــــه )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــلم(: )يــــد اهلل مبســــويتان ملســــ   الليــــل ليتــــوب بالنهــــار 
 وملس   النهار ليتوب بالليل ح  تطلو اليمس من مغرهبا(.

بك  و اا رجل لرحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )إ  أذنبت ذنبا    اا: احلتغًر ر 
 ــاا: وإ  أتــوب مث أعــو    ــاا: نلمــا أذنبــت لتــ  واحلــتغًر ربــك حــ  ي ــون اليــيطان هــو 

 احلسري(.
وروب ان حبي  بن احلارث  اا للنيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: إ  مقرا  للـذنوب  
 اا: )لت  إا اهلل يا حبي   لقاا: إ  أتوب مث أعو   لقاا: نلما أذنبت لت   ح   اا: 

  أن  من ذنوبك يا حبي (.عًو اهلل
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )املؤمن مدل السنبل  يستقيم أحيانا  وصيل أحيانا (.

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )ان املؤمن ليذن  الذن  ليد له ا ن   لقالوا: يا نيب 
ا  منـــه  حـــ  يـــد ل اهلل  نيـــي يد لـــه ا نـــ    ـــاا: ي ـــون نصـــ  عينيـــه  تاعبـــا  عنـــه  مســـتغًر 

 ا ن (.
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )مـا مـن عبـد أذنـ  ذنبـا  لقـام لتوضـ  ل حسـن وضـو : 

ومن يعمل سوًء أو وصلى واحلتغًر من ذنبه إال نان حقا  على اهلل ان يغًر له  عنه يقـوا: 
 اغي . 64يظلم نفسه ثم يستيفر اهلل

 لظًر(.وعن عل  )عليه السثم(: )العًو انامل ا
لاضـــربو: ضـــرب  بضـــرب   والصدـــل  65وعنـــه )عليـــه الســـثم(: )إذا أنـــا مـــت مـــن ضـــربته هـــذ:

                                                           
 .111مل النسا : حلور  - 11
 اب ضرب  اللعني ابن ملثم. - 19
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بالرجل لـإ  مسعـت رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم( يقـوا: إيـانم واملدلـ  ولـو بال لـ  
 العقور(.

 وأوحى اهلل اا بعض أنبياعه: )اذا عصا  من يعرل  حللطت عليه من اليعرل (.
اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )اذا تــاب العبــد اا اهلل لتــاب عليــه أنســى احلًظــ  مــا  وعنــه )صــلى

 علموا و اا لألرض و وارحه انتم  عليه مساو : وال تظهرب عليه أبدا(.
 وعن )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )املستغًر باللسان  ون القل  ناملستهزمي  بربه(.

 ما جلس أحد إا أحد(.وعن الربيو بن  ديم: )لو نانت الذنوب تًوح 
 وعن عل  )عليه السثم(: )انًرت عن الواضح  و د علمنا الذنوب الًاضح (.

 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )عًو امللوك بقا  امللك(.
 وعن عل  )عليه السثم(: )أعظم الذنوب ما احلتخي به صاحبه(.

يان.  يـــل: نيـــي   ـــاا: ا ـــرأمل وعــن عيســـى )عليـــه الســـثم(: )رانبـــا ال بـــريمل والصـــغريمل حلـــ
 واحدمل وما عي عن الدرمل من حلرق الذرمل(. 

وعـن علـ  )عليـه الســثم(: )ولعمـرب يـا معاويــ  لـ ن نظـرت بعقلــك  ون هـواك جتـد  أبــرأ 
 الناس من  م عدمان  ولتعلمن أ  س عزل  عنه  اال ان تتث   لتثن ما بدا لك  والسثم(.

 لى عدوك لاجعل العًو عنه ش را  للقدرمل عليه(.وعنه )عليه السثم(: )إذا  درت ع
 وعنه )عليه السثم(: )أ يلوا ذوب املرو ات عدراذم(.

وملا حل بداو  )عليه السثم( املوت  ونان وحلـم  طي ـ  علـى يـد:  رلعهـا اا بصـر: وهـو 
 يقوا مللك املوت: ا بض  ويدب ه ذا.

جـل  لاحلـتطاا عليـه  لغضـ  لـه وبينا  او  )عليـه السـثم( جـالس علـى بـاب  ار: جـا  ر 
إحلراعيل  نان معه  لقاا: )ال تغض   لإن اهلل اها حللطه علّ   ناي  جنيتهـا  لـد ل لتنصـل 

 .66إا ربه  لثا  الرجل يقبل رجليه  ويعتذر إليه(
ومسو ج يل إبراهيم  ليل الرمحن )عليـه السـثم( يقـوا: )يـا نـرد العًـو  لقـاا: أو تـدرب 

 عًو:   اا: ال يا ج يل   اا: إن عًا عن السي   نتبها حسن (.يا إبراهيم ما نرم 
 …باب الحياء والسكوت و

                                                           
 ال خيًى ان املعصوم )عليه السثم( ال تصدر عنه املعصي   واملرا  باخلطي    د ي ون ترك االوا أو ما اشبه. - 11
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 عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )ل ل  ين  ل   و ل  ااحلثم احليا (. 
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )احليا  شعب  من ااصان(. 

ك النـــاس مـــن نـــثم النبـــومل اعوا: إذا ه وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم(: )إن ممـــا أ ر 
 تستح لاصنو ما ش ت(.

وعنــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم(: )احليـــا  مــن ااصـــان  وااصـــان س ا نـــ   والبـــذا  مـــن 
 ا ًا   وا ًا  س النار(.

 وعن عل  )عليه السثم(: )من نسا: احليا   وبه ه ير الناس عيبه(.
رلــه وحلــلم(: )رحــم اهلل امــرأ ملــك لضــل لســانه  وبــذا لضــل وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه و 

 ماله(.
 وعن عل  )عليه السثم(: )إذا   العقل نقص ال ثم(.

 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )املؤمن من أمنه الناس(.
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )من حلرت  زامل على املؤمن حلرت: اهلل يوم القيام (.

يب )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــلم(: )أعثــــ  النــــاس ايّل منزلــــ  رجــــل يــــؤمن بــــاهلل وعــــن النــــ
 ورحلوله  ويقيم الصثمل  ويؤ  الزنامل  ويعمر ماله  و ًظ  ينه  ويعتزا الناس(.

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )ان أغــبط النــاس مــؤمن  ًيــي احلــاذ  ذو حــظ مــن 
نان غامضا  س الناس  ال ييـار إليـه باعصـابو  صثب   أحسن عبا مل ربه  وأياعه س السر  و 

 ونان عييه نًالا  لص  على ذلك  مث عثلت منيته لقل ترا ه  و لت بوانيه(. 
وصــح  رجــل الربيــو بــن  دــيم لقـــاا: )إ  عرمي الربيــو ال يــت لم منــذ عيــرين حلـــن  إال 

ا: ليــت لمن اليــوم  ب لمــ  تصــعد  وال يــت لم س الًتنــ   للمــا  تــل احلســني )عليــه الســثم(  ــالو 
لقالوا لـه: يـا أبـا يزيـد  تـل احلسـني )عليـه السـثم(  لقـاا: أو ـد لعلـوا  اللهـم لـاير السـماوات 
 واعرض  عاه الغي  واليها مل  أنت ا م بني عبا ك ليما نانوا ليه خيتلًون مث حل ت(. 

 ونان يقوا: ان العبد ان شا  ذنر ربه وهو ضام شًتيه.
(: )وذلــك امــان ال ينثــو ليــه اال نــل مــؤمن نومــ   ان شــهد ه وعــن علــ  )عليــه الســثم

يعـــر  وإن غـــاب ه يًتقـــد  أول ـــك مصـــابيح اهلـــدمي  وأعـــثم الســـرمي  ليســـوا باملســـابيح  وال 
 املذاييو البذر  أول ك يًتح اهلل هلم أبواب رمحته  وي يي عنهم ضرا  نقمته(.
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ن دـوح بصـاحبه  واهلل مـا أرمي وعنه )عليه السثم(: )ا تزن رجل لسانه  لإن هـذا اللسـا
عبدا  يتقـ  تقـومي تنًعـه حـ  خيتـزن لسـانه  وإن لسـان املـؤمن مـن ورا   لبـه  وإن  لـ  ال ـالر 
مــن ورا  لســانه  الن املــؤمن اذا أرا  أن يــت لم ب ــثم تــدبر: س نًســه  لــإن نــان  ــريا  أبــدا:  

اليـدرب مـاذا لـه ومـاذا عليـه  و ـد وإن نان شرا  وارا:  وان املنال  يت لم  ا أتـى علـى لسـانه  و 
 ـــاا رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم(: ال يســـتقيم إصـــان عبـــد حـــ  يســـتقيم  لبـــه  وال 
يستقيم  لبه ح  يستقيم لسانه  لمن احلـتطاع مـن م ان يلقـ  اهلل وهـو نقـ  الراحـ  مـن  مـا  

 املسلمني وأمواهلم  حلليم اللسان من أعراضهم لليًعل(.
)صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )إذا رأيــتم املــؤمن صــموتا  لــا نوا منــه  لإنــه يلقــ  وعــن النــيب 

 احل م (.
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )يوىب ملن امسك الًضل من  وله  وأنً  الًضـل مـن 

 ماله(.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )عثبــت مــن ابــن ر م  ومل ــا: علــى نابيــه  للســانه 

 مدا مها  نيي يت لم ليما ال يعنيه(. لمهما  وريقه 
وعنه )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )ال ت دـروا ال ـثم س غـري ذنـر اهلل  لـإن ندـرمل ال ـثم 

 س غري ذنر اهلل  سومل القل   وإن أبعد الناس من اهلل القل  القاحل (.
نـــه وعـــن النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم( عيب ذر: )عليـــك بالصـــمت إالّ مـــن  ـــري لإ

مطر مل للييطان  وعون على أمر  ينك  وس الصمت حلثم  من الندام   وتثليك ما لريت 
 ليه من صمتك أيسر من إ راك ما لاتك من منطقك(.

 وعن عل  )عليه السثم(: )ب درمل الصمت ت ون اهليب (.
 وعن عمرو بن العاص: )ال ثم نالدوا  إن أ للت منه نًو  وإن أندرت منه  تل(.

 ان: )يا ب  إذا التخر الناس حبسن نثمهم لالتخر أنت حبسن صمتك(.وعن لقم
وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحللم(: )رأس التواضـو أن تبـدأ بالسـثم علـى مـن لقيـت  
 وان ترضى بدون ا لس  وإن ت ر: أن تذنر بال  والتقومي  وإن تدع املرا  وإن ننت يقا (.

ملن شغله عيبـه عـن عيـوب النـاس  ويـوىب ملـن لـزم بيتـه  وعن عل  )عليه السثم(: )يوىب 
وأنل  وته  واشتغل بطاعته  وب ـى علـى  طي تـه  ل ـان مـن نًسـه س شـغل  والنـاس منـه س 
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 راح (.
ــــه الســــثم(: )ال  ــــري س الصــــمت عــــن احل ــــم  نمــــا انــــه ال  ــــري س القــــوا  وعنــــه )علي

 با هل(.
ن تســـ ن حضـــريمل القـــدس  ل ـــن س الـــدنيا وأوحـــى اهلل إا نـــيب مـــن اعنبيـــا : )ان أر ت ا

وحيــدا  حزينــا  وحيــيا   نالطــاعر الًــر  الــذب يرعــى س القًــار  ويــ وب إا رؤوس اعشــثار  إذا 
 جنه الليل ه ي و مو الطري  احلتيناحلا بربه  واحلتيحاشا من غري:(.

 وعــن يمــد بــن علــ  بــن احلســني )علــيهم الســثم(: )ه يــر   رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه
ورلـه وحلـلم( يالبـا  عـن شـ   صل ـه  وال محلــه االحلـتحيا  علـى ان يسـمح س غـري ذلـك  حــ  
لقد  اا له  اعل  س نب  شعر من الً  : يا رحلوا اهلل أ ذت هذ: ع يط هبا برذعـ   ملـ  

 لقاا )صلى اهلل عليه ورله وحللم( اما نصييب منها لهو لك  لطرحها الرجل س املقسم(.
)صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم( نـــث مـــن أيب حلـــًيان وعيينـــ  بـــن حصـــن  وأعطـــى رحلـــوا اهلل

وحلهيل بن عمرو ماع  من اابل  لقالوا: يا نيب اهلل تعط  هؤال  وتدع جعـيث   وهـو رجـل مـن 
 أتــ لًهم  هــؤال  أعطــ  ول ــ  هــؤال   مدــل اعرض يــثع مــن  ــري )جعيــل لقــاا:  بــ  غطًــان

 التواضو(. من عند: اهلل جعله ما إا جعيث وأنل
 س العـــذرا  مـــن حيـــا  أشـــد وحلـــلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل رحلـــوا نـــان اخلـــدرب: وعـــن
 وجهه. س عرلنا: شي ا   نر: اذا ونان  درها 
 رب  يــا ال  ــاا: النــاس  بــني مــن نلمتــك ه تعــر  )هــل الســثم(: )عليــه ملوحلــى اهلل و ــاا

 ان لــ ر ت تواضــعا   صــاحبه  يــدب بــني نال لــ  يــدب  بــني الــرتاب س تتمــرغ رأيتــك ع   ــاا:
 الناس(. بني من أرلعك
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 …باب االحتيال والكيد و

 ورمي غــــزومل أرا  إذا وحلــــلم( ورلــــه عليــــه اهلل )صــــلى اهلل رحلــــوا نــــان مالــــك: بــــن نعــــ  عــــن
  دع (. )احلرب يقوا: ونان بغريها 

 يــتب وحلــط س الــا الصــخرمل عنــد الســثم( )عليــه  او  أيــام س حللســل  الســما  مــن و ليــت
 ناذبـا   نـان ومـن ناهلـا  صـا ق وهـو إليهـا يـد: مـد لمن عندها يتحانمون الناس ل ان املقدس 

 له  ع اامل س لخب ها جوهرمل  رجث   أو ع رجث   ان وذلك اخلديع   ليهم  هرت ان إا ينلها  ه
 السلســــل   مــــ  للتــــدن صــــا  ا   ننــــت ان املــــدع : لقــــاا لتحانمــــا  لثحــــدها  املــــو ع ويلبهــــا
 ا ــوهرمل ر  ت ا  تعلــم ننــت ان اللهــم و ــاا: املــدع  إا الع ــاامل عليــه املــدعى و لــو لمســها 
 السلســل  لارتًعــت واملظلــوم  الظــاه بــني السلســل  حلــوت  ــد النــاس: لقــاا السلســل   مــ  للتــدن
 ذلـك لبقـ  واليمـني  بالبينـ  النـاس بني أح م ان السثم( )عليه  او  إا وأوحى اخلديع . بيؤم
 ع (.السا إا

 …باب الخير والصالح و
  اج (. والير عا مل  )اخلري وحللم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب عن
 ذلـــك ولـــيس  ـــري  نلـــه أمــر: ان املـــؤمن  عمـــر )عثبـــا   وحلــلم(: ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى وعنــه
  ــريا   ل ــان صــ  ضــرا  أصــابته وان لــه   ــريا   ل ــان شــ ر  حلــرا  أصــابته ان للمــؤمن  إال عحــد
 له(.
 اخلري ول ن وولدك  مالك ي در أن اخلري )ليس لقاا: اخلري  عن السثم( )عليه عل  حل لو 
 وان اهلل  محــدت أحسـنت لــإن ربـك  بعبــا مل النـاس تبــاه  وان عملـك  ويعظــم علمـك ي دـر أن

 بالتوبــ   يتــدارنها لهــو ذنوبــا   أذنــ  رجــل لــرجلني: إال الــدنيا س  ــري وال اهلل  احلــتغًرت أحلــ ت
  اخلريات(. س يسارع ورجل

 القلوب(. عمارمل اخلريات أهل )لقا  السثم(: )عليه وصيته وس
 هلا(. حلواها ما له اهلل غًر اخلري  ثا من  ل  ليه نانت )من السثم(: )عليه وعنه
 منه(. شر الير ولاعل منه  ري اخلري )لاعل السثم(: )عليه وعنه
 بيـت ألـي ماعـ  عـن الصـاح باملسـلم ليـدلو اهلل )ان يقوا: وحللم( ورله عليه اهلل )صلى وعنه
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ولوال دفع اهلل الناس وحللم(: ورله عليه اهلل )صلى  رأ مث البث  جريانه من
67.) 

 لــ ح مو: القــررن و ــر وا لقبلــو:  ااحلــثم إا  عــوا الــذين )أيــن الســثم(: )عليــه علــ  وعــن
 بـــ يرا  وأ ـــذوا أغما هـــا  الســـيو  وحلـــلبوا أوال هـــا  إا اللقـــاح ولـــه لوهلـــوا ا هـــا  إا وهيثـــوا
 عـن يعـزون وال باعحيـا   اليبيـرون  ا.. وبعض هلك  بعض صًا   وصًا   احًا   احًا   اعرض
 اعلـوان صـًر الظمـا  مـن اليـًا: ذبـل الطـومي  مـن البطـون نـص الب ـا  مـن العيـون مـر: القتلى 

 وأن إلـيهم  نظمـا أن لحـ  الـذاهبون  إ ـوا  أول ـك اخلاشـعني  غـ مل وجوههم على السهر  من
 لرا هم(. على اعيدب نعض

 س الـدنيا صـغر عيـ  س يعّظمـه نـان اهلل  س أخ مضـى ليمـا يل )نان السثم(: )عليه وعنه
 أندــر ونــان وجــد  إذا ي دــر وال عــد  ال مــا ييــته  لــث بطنــه  حلــلطان مــن  ارجــا   ونــان عينــه 
 ا ـد جا  لإن مستضعًا   ضعيًا   ونان  الساعلني غليل ونقو القاعلني  بذ  اا لإن صامتا    هر:
 عــد ال مــا علــى أحــدا اليلــوم ونــان  اضــيا   يــ   حــ  حبثــ  يــديل ال وا   وصــل عــا   ليــ  لهــو
 وال يقـوا  مـا يًعـل ونـان برعه  عند إال وجعا   يي و ال ونان اعتذار:  يسمو ح  مدله س العذر
 يســـمو أن علـــى ونـــان الســـ وت  علـــى يغلـــ  ه ال ـــثم علـــى غلـــ  إن ونـــان يًعـــل  مـــا يقـــوا
 لعلــي م لخالًـه  اهلــومي إا أ ـرب أيهمـا نظــر أمـران بدهــه إذا ونـان يـت لم  أن علــى منـه أحـرص
 ليها(. وتنالسوا لالزموها  اخلثع  هبذ:

 وأذا صـــدرا   شـــ   أوحلـــو  لبـــه  س وحزنـــه وجهـــه  س بيـــر: )املـــؤمن الســـثم(: )عليـــه وعنـــه
 و تــه  ميــغوا صــمته  ندــري مهــه  بعيــد غمــه  يويــل الســمع   وييــن  الرلعــ   ي ــر: نًســا   شــ  
 العبد(. من أذا وهو الصلد  من أصل  نًسه العري    لني اخلليً   حلهل

 وأ ـــذ لـــدنا  رشـــا  إا و عـــ  لـــوعى  ح مـــا   مســـو عبـــدا   اهلل )رحـــم الســـثم(: )عليـــه وعنـــه
 ورمـى مـذ ورا   تسـ ان صـاحلا   وعمـل  الصـا    ـدم ذنبـه  و ـا  ربه  را   لنثا  ها  حبثزمل
 ولاتــه  عــدمل والتقــومي  اتــه  مطيــ  الصــ  جعــل منــا:  ونــذب هــوا:  نــابر عرضــا   وأحــرا غرضــا  
 العمل(. من وتزو  اعجل  وبا ر املهل  اغتنم البيضا   احلث  ولزم الغرا   الطريق  رن 

 اهلل  حبثــــزمل أ ــــذت   القيامــــ  يــــوم نــــان إذا علــــ  )يــــا وحلــــلم(: ورلــــه عليــــه اهلل )صــــلى وعنــــه
 يــ مر أيــن لــرتمي حبثــزهم  ولــدك شــيع  وأ ــذ حبثزتــك  ولــدك وأ ــذت حبثــز   أنــت وأ ــذت
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 بنا(.
 مث الســما   إا النظــر لــاندر ليلــ   ذات الســثم( )عليــه عليــا   حلــامرت الب ــايل: نــو  وعــن

 يـوىب نـو   )يـا  ـاا: املـؤمنني  أمـري يـا بعيـ  أرمقـك بـل ال   لـت: أنـت  أنـاعم نـو   يـا  اا:
 وتراهبـا ييبـا وما هـا بسايا   اهلل أرض اختذوا الذين أول ك اغ رمل  س الراغبني الدنيا  س دينللزاه

 مــرد بــن عيســى منهــاج علــى رلضــا   الــدنيا ورلضــوا   ــارا   والــدعا  شــعارا   القــررن وجعلــوا لراشــا  
 السثم((. )عليهما

نو يـت مـن بطنـان العـرش: وعن النيب )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم(: )إذا نـان يـوم القيامـ  
 )عليهمـــا  ونعـــم اعخ أ ـــوك علـــ  بـــن أيب يالـــ  الســـثم( )عليهمـــانعـــم اعب أبـــوك إبـــراهيم 

 (.السثم(
وعن ديـو بـن عمـري: )  لـت علـى عاعيـ  لقلـت: مـن نـان أحـ  النـاس إا رحلـوا اهلل 
ن )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(  لقالـــت: لايمـــ  )عليهـــا الســـثم(  لقلـــت: اهـــا أحلـــ لك عــــ

الرجاا   الت: اوجها  وما صنعه  لو اهلل انه نان لصواما   واما   ولقد حلالت نًس رحلـوا اهلل 
)صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( س يد:  لر ها إا ليه.  لت: لما محلك على مـا نـان  ل رحلـلت 

 نارها على وجهها وب ت و الت: أمر  ض  علّ (.
وعليـه العبـا   وعلـى وجـوههم النـور  لقـاا: و رج عيسـى )عليـه السـثم( علـى احلـواريني  

 )يا أبنا  اغ رمل ما تنعم املتنعمون اال بًضل نعمت م(. 
وعن أيب راعح : صليت مو عل  )عليه السثم(  ح  إذا نانت اليـمس  يـد رمـح  لـ  
يــد: مث  ــاا: واهلل رأيــت أصــحاب يمــد )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( لمــا رأيــت اليــوم أحــدا  

لقـد نـانوا يصـبحون شـعدا  غـ ا   بـني أعيـنهم مدـل رنـ  املعـزمي  لقـد بـاتوا هلل حلـثدا  ييبههم  
و ياما  يتلون نتاب اهلل  يراوضون بني جباههم وأ دامهم  لإذا أصبحوا ما وا نما متيد اليثر 
س يوم الريح  ومهلـت أعيـنهم حـ  تبـل  يـاهبم  واهلل مـا نـان القـوم غـاللني  مث اـض لمـا رؤب 

 ناشرا  ح  ضربه ابن ملثم عدو اهلل(.  بعد ذلك
وعن عل  )عليـه السـثم(: )لـو ان السـماوات واعرضـني نانتـا علـى عبـد رتقـا  مث اتقـى اهلل 

  عل له منهما  رجا (.
وعن عل  )عليه السثم(: )واعلموا ان املتقني ذهبوا بعاجل الدنيا ورجل اغ رمل  ليارنوا 
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أهــل الــدنيا س ر ــرذم  حلــ نوا الــدنيا ب لضــل مــا حلــ نت  أهــل الــدنيا بــدنياهم  وه ييــارنهم 
وأنلوهــا ب لضــل مــا أنلــت  لحظــوا مــن الــدنيا  ــا حظــ  بــه املرتلــون  وا ــذوا منهــا مــا أ ــذ: 

 ا بارون املت  ون  مث انقلبوا منها بالزا  واملتثر املربح(.
 حلـــرتا  وان وعنـــه )عليـــه الســـثم(: )اتـــ  اهلل بعـــض التقـــى وإن  ـــل  واجعـــل بينـــك وبـــني اهلل

 رق(.
 وعنه )عليه السثم(: )اتقوا معاص  اهلل س اخللوات  لإن الياهد هو احلانم(.

لكذذيال تمسذذوا وعنــه )عليــه الســثم(: )الزهــد نلــه بــني نلمتــني مــن القــررن  ــاا اهلل تعــاا: 
علذذى مذذا فذذاتكم وال تفرحذذوا بمذذا  تذذاكم

ومــن ه يــ س علــى املاضــ   وه يًــرح بــاغ  لقــد  68
 لزهد بطرليه(.أ ذ ا

وعن عيسى )عليه السثم(: )الزهد  ثث: املنطـ   والصـمت  والنظـر  لمـن نـان منطقـه 
س غــري ذنــر اهلل لقــد لغــا  ومــن نــان صــمته س غــري تً ــر لقــد هلــا  ومــن نــان نظــر: س غـــري 

 اعتبار لقد حلها(.
لـــيس  وعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )نانـــت العلمـــا  واحل مـــا  واعتقيـــا  يت ـــاتبون بدث ـــ 

معهن رابع : من أحسن حلريرته أحسن اهلل عثنيته  ومن أحسن ما بينه وبـني اهلل نًـا: اهلل مـا 
 بينه وبني الناس  ومن نانت اغ رمل مهه نًا: اهلل مهه من الدنيا(.

واحلــت ذن أبــو  ابــت مــوا علــ  )عليــه الســثم( علــى أم حلــلم   لقلــت: )مرحبــا  بــك يــا أبــا 
ت أيــن يــار  لبــك حــني يــارت القلــوب مطريهــا   ــاا: تبــو عليــا   ابــت  مث  الــت: يــا أبــا  ابــ

)عليه السثم(   الت: ولقت  والذب نًس  بيد: لقد مسعت رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورلـه 
وحلــّلم( يقــوا: )علــ  مــو احلــ  والقــررن  واحلــ  والقــررن مــو علــ   ولــن يتًر ــا حــ  يــر ا علــّ  

 احلوض(.
 اخلري ريا   وال ترتنه حيا (. وعن عل  )عليه السثم(: )ال تقل

وعــن ابــن عبــاس:  ــاا رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( س غــزومل الًــتح: )ان   ــ  
عربعــ  نًــر مــن  ــريش أربــ  هبــم عــن اليــرك  وأرغــ  هلــم س ااحلــثم   يــل: مــن هــم يــا رحلــوا 

 (.اهلل   اا: عتاب بن أحليد  وجبري بن مطعم  وح يم بن حزام  وحلهيل بن عمرو
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ومــر أبــوذر بــالنيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( وج يــل معــه س هي ــ   حيــ  يناجيــه  للــم 
يســـلم  لقـــاا ج يـــل: )هـــذا أبـــوذر لـــو حلـــّلم لر  نـــا عليـــه  لقـــاا: أو تعرلـــه يـــا ج يـــل  لقـــاا: 
)والذب بعدك باحل  هلو س مل وت حلبو السماوات أشهر منه س اعرض   ـاا: مب نـاا هـذ: 

 اهد: س هذا احلطيم الًا (. املنزل    اا:
و اا معاوي  لضرار بن ضمرمل ال نـا : صـي يل عليـا   لاحلـتعًى  لـاح عليـه  لقـاا: )أمـا 
إذ البد  لإنه نـان واهلل بعيـد املـدمي  شـديد القـومي  يتًثـر العلـم مـن جوانبـه  وتنطـ  احل مـ  

واهلل غزيــر العــ مل  مــن نواحيــه  يســتوحش مــن الــدنيا و اهرذــا  يســت نس بالليــل و لمتــه  نــان 
يويل الً رمل يقل  نًه  ويعا   نًسه  يعثبه من اللباس ما  صر  ومن الطعام ما جي    
نان واهلل عيبنـا إذا حلـ لنا:  وي تينـا إذا  عونـا:  ونـن واهلل مـو تقربـه لنـا  و ربـه منـا  ال ن لمـه 

قـوب س بايلـه  وال هيب   وال نبتدعـه لعظمـه  يعظـم أهـل الـدين  و ـ  املسـانني  ال يطمـو ال
يي س الضعيي من عدله  لاشهد باهلل لرأيته س بعض موا ًه  و د أر ى الليل حلدوله وغارت 
 ومــه  و ــد مدــل س يرابــه   ابضــا  علــى حليتــه  يتملمــل متلمــل الســليم  ويب ــ  ب ــا  احلــزين  

غــــرب ل ــــ   اغن امسعــــه يقــــوا: يــــا  نيــــا إيّل تعرضــــت  أم إيّل تيــــو ت  هيهــــات  هيهــــات  
غريب   د بتتك  ث ا  الرجع  يل ليـك  لعمـرك  صـري  وعييـك حقـري  و طـرك نبـري  ر: مـن 

  ل  الزا  ووحي  الطري .
 ـــاا: لونًـــت  مـــوع معاويـــ  مـــا صل هـــا علـــى حليتـــه  وهـــو صســـحها  و ـــد ا تنـــ  القـــوم 
بالب ــا   و ــاا: رحــم اهلل أبــا حســن  نــان واهلل نــذلك  ل يــي حزنــك عليــه يــا ضــرار   ــاا: 
حــز  عليــه واهلل حــزن مــن ذبــح ولــدها س حثرهــا  لــث تر ــ  ع ذــا  والتســ ن حرذــا. مث  ــام 

 لخرج(.
و رج )عليه السثم( يوما  من منزله لإذا  وم جلوس   اا: )من أنتم   الوا نن شـيعتك  
 اا: حلبحان اهلل   مايل ال أرمي علي م حليما الييع    ـالوا: ومـا حلـيما اليـيع    ـاا: عمـش 

ون مـــن الب ـــا   نـــص البطــون مـــن الصـــيام  ذبـــل اليـــًا: مــن الـــدعا   صـــًر اعلـــوان مـــن العيــ
 السهر  على وجوههم غ مل اخلاشعني(.

ونــان  او  )عليـــه الســـثم( إذا ذنــر عـــذاب اهلل ختلعـــت أوصــاله  لـــث ييـــدها إال اعحلـــر  
 لإذا ذنر رمح  اهلل رجعت أوصاله.
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 …باب الخلق وصفاتها و

م( يقـوا س نعتـه )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )ه ي ـن بالطويـل نـان علـ  )عليـه السـث
 71مـــــن الرجـــــاا  وه ي ـــــن با عـــــد املقطـــــط 70  وال بالقصـــــري املـــــرت    نـــــان ربعـــــ 65املمغـــــط

  ونـــان س الوجــه تـــدوير  أبـــيض ميـــرب  أ عـــج 72والبالســبط  وه ي ـــن بـــاملطهم وال امل لـــدم
  شيـــــن ال ـــــي والقـــــدمني    يـــــ  74  أهـــــدب اعشـــــًار  جليـــــل امليـــــاش وال تـــــد73العينـــــني
 إذا ميى تقلو ن ها صي  س صب   وإذا التًت التًت معا (. 75املسرب 

 .76وعن أنس: نان )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( أاهر  ليس باال م وال باالمه 
و الت أم معبد: )رأيت رجث   ـاهر الوضـا مل  أبلـج الوجـه  حسـن اخللـ   ه تعبـه  ثلـ   

  وس عنقــــــه 75  س عينيــــــه  عــــــج  وس اشـــــًار: ويــــــي78وحلــــــيما   ســـــيما    77وه تـــــزر: صــــــقل 
  ان صمت لعليه الو ار وان ت لم مسا وعث: البها   أدل الناس 81وس حليته ندال   أاج أ رن

وأهباهم من بعيد  وأحسنهم وأدلهم من  ري   ن ها منطقه  راات نظم ينحـدرن  لصـل ال 
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 وا والتقتحمه عني من  صر  غصن بني غصنني(.نزر وال هذر  ربع  ال ي س من ي
وروب ان عليـــا  )عليـــه الســـثم( لـــبس  رعـــا  لاحلـــتطاهلا  لقـــبض يمـــد باحـــدمي يديـــه علـــى 

 ذيلها  وباع رمي على املوضو الذب حد: له  مث جذهبا لقطعها.
ولقد ااا املقام عن م انه  ل را  احلثاج أن ير : برجله  لصـاح بـه يمـد  مث أ ـذ: بيـد: 

ان  82:  لقيل له: انتهز احلثاج و د  تل ابن الزبري  لقاا: واهلل لقد ننت عزمت ان را  لر 
 اجتذب عنقه لا طعها. 

ونــان رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( لـــوق الربعـــ   وه ي ـــن بالطويـــل امليـــذب  
 ونان إذا ميى مو الطواا ياهلم.

 يه(.وعن ابن عباس يرلعه: )من حلعا مل املر   ً  عارض
وعــــن أنــــس: عــــرض رحلــــوا اهلل )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم( علــــى رجــــل مــــن أصــــحابه 
التــــزويج  ونــــان س وجهــــه  مامــــ   لقــــاا: اذن جتــــد  ناحلــــدا   لقــــاا: )انــــك عنــــد اهلل لســــت 

 ب احلد(.
وعــن ابــن عبــاس رلعــه: )مــن رتــا: اهلل وجهــا  حســنا   وامســا حســنا   وجعلــه س موضــو غــري 

 من صًومل  لقه(.شاعن له من احلس  لهو 
 وعنه )عليه السثم(: )ما حسن اهلل  ل  عبد و لقه اال احلتحيا ان يطعم حلمه النار(.

و ــاا للقمــان احل ــيم حلــيد:: )اذبــح يل شــامل واعتــ  ب ييــ  مضــغتني ليهــا  ل تــا: بالقلــ  
واللســـان  لســـ ت عنـــه مـــا حلـــ ت  مث أمـــر: بـــذبح شـــامل و ـــاا: ألـــ  أ بـــ  مضـــغتني  لرمـــى 

   و اا  انه ليس ش   أيي  منهما إذا يابا  والأ ب  منهما إذا  بدا(.بالقل  واللسان
احلارث بـن هيـام يـوم الًـتح  لـد ل عليهـا علـ   وأجارت أم هانئ بنت أيب يال  

)عليه السثم(  ل  ذ السيي ليقتله  لو بت لقبضت على يد:  للم يقدر أن يرلو  دميه من 
رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( لنظــر اعرض  وجعــل يتًلــت منهــا وال يقــدر  لــد ل 

إليها لتبسم  و اا: ) د أجرنا من أجرت  وال تغضيب عليا  لإن اهلل يغض  لغضـبه  و ـاا: يـا 
عل  أغلبتك امرأمل  لقاا: يا رحلوا اهلل  ما  درت أن أرلو  ـدم  مـن اعرض  لضـحك النـيب 

 لد الناس ل انوا شثعانا (.)صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(  و اا: لو أن أبا يال  و 
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وعن أيب مطر البصرب النضرب:  رجت من باب املسثد  وعل  إاار يويـل  ر ـا عدـرت 
به  وإذا  ن ينا ي  من  لً : )أب ب  أرلو ذيلك لإنه أبقى لدوبك  واتقى لربك  و ذ من 

 شاربك إن ننت مسلما  لنظرت لإذا هو عل  عليه السثم(.
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 باب األخالق

 …ات الحسنة والقبيحة، والرفق والعنف ووالعاد 
عـــن إبـــراهيم بـــن العبـــاس: واهلل لـــو وانـــت نلمـــ  رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( 

  حاحلن الناس لرجحت  وه   وله: )إن م لن تسعوا ب موال م لسعوهم ب  ث  م(.
صــاحبه  وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )حســن اخللــ  امــام مــن رمحــ  اهلل س أنــي 

والزمـام بيـد امللـك  وامللـك عـر: إا اخلـري  واخلـري عـر: إا ا نـ   وحلـو  اخللـ  امـام مـن عـذاب 
 اهلل س أني صاحبه  والزمام بيد الييطان  والييطان عر: إا الير  والير عر: إا النار(.
عم وعن احلسن بن عل  )عليه السثم( يرلعه: )ان الرجـل ليـدرك حبسـن  لقـه  رجـ  الصـا

 القاعم  وانه لي ت  جبارا  وما صلك إال أهله(.
وعـــن اعشـــعرب: بينمـــا رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( صيـــ  وامـــرأمل بـــني يديـــه  

ًقالت: الطري  معرتض  إن شا  أ ـذ  لقلت: الطري  لرحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( 
 ليه ورله وحلّلم(:  عوها لإاا جبارمل(.صينا   وإن شا  أ ذ مشاال .. لقاا )صلى اهلل ع

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )أوا ما يوضو س امليزان اخلل  احلسن(.
وعـن النــيب )صــلى اهلل عليـه ورلــه وحلــّلم(: )املؤمنـون هينــون لينــون نا مـل االنــي  ان  يــد 

 انقا   وان انيخ على صخرمل احلتناخ(.
  : ندي أغصانه(.وعن عل  )عليه السثم(: )من الن عو 

وعـن النـيب )صــلى اهلل عليـه ورلــه وحلـّلم(: )إن الغضــ  دـرمل تو ــد س جـو  ابــن ر م  أال 
 ترمي إذا غض  محرمل عينيه وانتًاخ أوا جه  لمن وجد من ذاك شي ا  لليلص   د: باعرض(.
وعن لقمـان )عليـه السـثم(: ) ـثث مـن نـن ليـه لقـد احلـت مل ااصـان  مـن إذا رضـ  ه 

ضـا: إا البايـل  وإذا غضـ  ه خيرجـه غضـبه مـن احلـ   وإذا  ـدر ه يتنـاوا مـا لـيس خيرجه ر 
 له(.

 وعن عيسى )عليه السثم(: )يباعدك من غض  اهلل أن ال تغض (.
وعـــن علـــ  بـــن احلســـني )عليهمـــا الســـثم(: )أ ـــرب مـــا ي ـــون العبـــد مـــن غضـــ  اهلل إذا 

 غض (.



 11 

بت لث أيقك لـيمن أيـ   وإذا  لمـت وس التورامل : )اذنر  إذا غضبت أذنرك إذا غض
 لاص  وأرض بنصر   لإن نصر  لك  ري من نصرتك لنًسك(.

و اا الرجل لرحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )أب شـ   أشـد   ـاا: غضـ  اهلل  
  اا: لما يباعد  من غض  اهلل   اا: أن ال تغض (.
  إليــه:  ــد بعدــت إليــك بغــثم تــتعلم واهــدمي مطيــو بــن أيــاس إا محــا  عثــر  غثمــا  ونتــ

 عليه نظم الغيظ .
وعـــن أنـــس: )نـــان رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( مـــن أحســـن النـــاس  لقـــا   
ل رحلــل  يومــا  حلاجــ   لقلــت: واهلل ال أذهــ   وس نًســ  أن أذهــ  لخرجــت حــ  أمــر علــى 

م(  ـــبض  ًـــاب مـــن وراعـــ   صـــبيان وهـــم يلعبـــون  لـــإذا رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلّ 
لنظــرت إليــه وهــو يضــحك  لقــاا: أنــس أذهــ  حيــ  أمرتــك  واهلل لقــد  دمتــه تســو حلــنني  
: ه   لعلت  وال لي   ترنت: هث لعلت(.  وروب عير حلنني. ما علمت  اا لي   صنعت 
وعـــن أيب هريـــرمل: )نـــان رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( علـــس معنـــا س ا لـــس 

لــإذا  ــام  منــا  يامــا واحــدا  حــ  نــرا:  ــد   ــل بعــض بيــوت أاواجــه  لحــد نا يومــا    و ــد نا 
لقمنــا حــني  ــام  لنظرنــا إا أعــرايب  ــد أ رنــه لثبــذ: بر اعــه لحمــر ر بتــه  ونــان ر اؤ:  يــنا   
لالتًـت لقـاا لــه اععـرايب: امحلــ  علـى بعــريب هـذين لإنـك ال املــ  مـن مالــك وال مـن مــاا 

واحلــــتغًر اهلل  ال واحلــــتغًر اهلل  ال أمحلــــك حــــ  تقيــــد  مــــن جبــــذتك الــــا أبيــــك. لقــــاا: ال 
جبذت   ل ل ذلك يقوا لـه اععـرايب: واهلل ال  يـدنها  مث  عـا رجـث  لقـاا لـه أمحـل لـه بعرييـه 

 هذين  على بعري شعريا  وعلى اغ ر مترا (.
را  وأمسعهــم  ــريا   ونــان عيســى )عليــه الســثم( ال صــر  ــأل مــن بــ  إحلــراعيل اال أمسعــو: شــ

 لقاا له مشعون س ذلك  لقاا: )نل امرئ يعط  ما عند:(.
 وعن عل  )عليه السثم(: )أوا غرض احلليم من حلمه أن الناس أنصار: على ا اهل(.
وعــن علـــى )عليــه الســـثم(: )جتــرع الغـــيظ  لــإ  ه أر جرعـــ  أحلــى منهـــا عا بــ   وال ألـــذ 

 مغب (. 
 قبانا  من جرع  غيظ ت ظمها(.وروب: )ما من جرع  أمحد ع

وحلــ ا  او  حلــليمان )عليــه الســثم( حــني ترعــرع عمــا هــو أشــد و عــا  مــن ا مــر  لقــاا: 
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 )البهتان عند الغض (.
وعــن عــرومل بــن يمــد: )نلمــه رجــل ب ــثم لغضــ  غضــبا شــديدا   لقــام لتوضــا   مث جــا  

ى اهلل عليـه ورلــه لقـاا: حـد   أيب عـن جــدب عطيـ  ونانـت لــه صـحب :  ـاا: رحلــوا اهلل )صـل
وحلّلم(: ان الغض  من الييطان  وإن اليـيطان  لـ  مـن النـار  وإهـا تطًـ  النـار باملـا   لـإذا 

 غض  أحدنم لليتوض (.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )اال ان بــ  ر م  لقــوا علــى يبقــات: مــنهم بطــ   

الغضـــ  بطـــ   الغضـــ  حلـــريو الطًـــئ  ومـــنهم حلـــريو الغضـــ  حلـــريو الطًـــئ  ومـــنهم حلـــريو 
 الطًئ(.

وعنــــه )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم(: )أال وان  ــــريهم البطــــ   الغضــــ  الســــريو الًــــ   
 وشرهم السريو الغض  البط   الً  (. 

ونــان يقــوا )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )اتقــوا الغضــ  لإنــه يًســد ااصــان نمــا يًســد 
 الص  العسل(.

صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( ب نــاس يتثــاذون وعــن حلــعد بــن أيب و ــاص: )مــر رحلــوا اهلل )
مهراحلــا  لقــاا: أاســبون ان اليــدمل س محــل احلثــارمل  اهــا اليــدمل س أن صتلــئ أحــدنم غيظــا  مث 

 يغلبه(.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مــن نظــم غيظــا  وهــو  ــا ر علــى أن ينًــذ:  عــا: اهلل 

 احلور شا (. على رؤوس اخلثع  يوم القيام  ح  خيري: س أب
 وروب: )مأل: اهلل أمنا وإصانا (. 

وعـــن معـــاذ بـــن جبـــل: احلـــت  رجـــثن عنـــد النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(  لغضـــ  
أحــدمها غضــبا  شــديدا  حــ   يــل إيل أن أنًــه يتمــزع مــن شــدمل غضــبه  لقــاا )صــلى اهلل عليــه 

غضـ   لقلـت: ومـا هـ  يـا ورله وحلّلم(: )إ  ععلـم نلمـ  لـو  اهلـا لـذه  عنـه مـا عـد مـن ال
 رحلوا اهلل   اا: اللهم إ  أعوذ بك من الييطان الرجيم(. 

وعن عاعي : نان رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( يبدو إا هذ: التثع  وإنـه أرا  
البداومل مرمل ل رحلل إا نا   يرمـ  مـن إبـل الصـد    لقـاا يل: )يـا عاعيـ   أرلقـ  لـإن الرلـ  ه 

  ط إال اانه  وال نزع من ش    ط إال شانه(.  ي ن س ش  
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وروب نانــــت معــــه )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم( س حلــــًر:  ونانــــت علــــى بعــــري صــــع   
 لثعلت تصرله صينا  ومشاال   لقاا هلا ذلك.

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من رلـ  بـ ما رلـ  اهلل بـه  ومـن شـ  علـى أمـا شـ  
 اهلل عليه(. 

 )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )صــل مــن  طعــك  وأعــط مــن حرمــك واعــي وعــن النــيب
 عمن  لمك(.

وعن عل  )عليه السثم(: )إن ه ت ن حليما  لتحّلم  لإنه  ل من تيـبه بقـوم إال أوشـك 
 أن ي ون منهم(.

 وعنه )عليه السثم(: )ا و  حارس اععراض  واحللم لدام السًيه(.
وا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( لقـــالوا: الســـام واحلـــت ذن رهـــط مـــن اليهـــو  علـــى رحلـــ

عليـــك  لقالـــت عاعيـــ : بـــل عليـــك الســـام واللعنـــ   لقـــاا )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )يـــا 
عاعيــــ   إن اهلل  ــــ  الرلــــ  س اعمــــر نلــــه  لقالــــت: أه تســــمو مــــا  ــــالوا   ــــاا:  ــــد  لــــت: 

 وعلي م(.
 ت ب مر لعليك ليه بالتؤ مل(.وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إذا مهم

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إن اهلل عزوجل إذا أرا  ب هل بيت  ريا  أ  ل علـيهم 
 باب رل (.

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )يا عاعي  إنه من أعطى حظه مـن الرلـ  أعطـ  حظـه 
 من  ري الدنيا واغ رمل(.

نا اعيم ببيت س ربض ا نـ  ملـن تـرك املـرا  ولـو نـان وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )أ
يقا  وببيت س وحلط ا ن  ملن ترك ال ذب وان نان مااحا   وببيت س أعلى ا ن  ملن حسن 

  لقه(.
وعن عاعي : نان النيب )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( إذا بلغـه عـن الرجـل اليـ   ه يقـل: 

 أ وام يقولون (.ما باا لثن يقوا  ول ن يقوا: )ما باا 
وعــن أنــس:   ــل رجــل علــى رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( وعليــه أ ــر صــغرمل  
ونان رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحللم(  ل ما يواجه رجث  س وجهه بي   ي رهـه  للمـا 
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  رج  اا: )لو أمر  هذا أن يغسل ذا عنه(. 
اهلل عليه ورله وحلّلم( لقاا: ب س رجـل وعن عاعي : احلت ذن رجل على رحلوا اهلل )صلى 

العيريمل  للما   ل أالن لـه القـوا: لقلـت: يـا رحلـوا اهلل ألنـت لـه القـوا و ـد  لـت مـا  لـت  
  اا: )إن شر الناس منزل  يوم القيام  من و عه الناس التقا  لحيه(.

ن وروب عنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )يــا عاعيــ  إن مــن شــرار النــاس الــذين ي رمــو 
 اتقا  ألسنتهم(.

وعن أنس: ما رأيت رجث  التقم اذن رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( لينحـ  رأحلـه 
حــ  ي ــون الرجــل هــو الــذب ينحــ  رأحلــه  ومــا رأيــت رجــث  أ ــذ بيــد: لــرتك يــد: حــ  ي ــون 

 الرجل هو الذب يدع يد:(.
 خلل (.وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ان من نمل ااصان حسن ا

وحلــ لت عاعيــ  عــن  لــ  رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(   لقالــت: نــان  لقــه 
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلينالقررن: 

83. 
وعــن علــ  )عليــه الســثم( عنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )علــي م حبســن اخللــ  لــإن 

 إن حلو  اخلل  س النار ال يال (.حسن اخلل  س ا ن  ال يال   وإيانم وحلو  اخلل  ل
 وعنه )عليه السثم(: )ما من ش   س امليزان أ قل من  ل  حسن(.

 وعن عل  )عليه السثم(: )عنوان صحيً  املؤمن حسن  لقه(.
وعنه )عليـه السـثم(: )حلـ ل رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: مـا أندـر مـا يـ د ل 

 ه وحلّلم(: تقومي اهلل وحسن اخلل (.ا ن    اا )صلى اهلل عليه ورل
وعنــه )عليــه الســثم(: ) ــاا رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: أحســن النــاس إصانــا  

 أحسنهم  لقا  وأحسن م  لقا  ألطً م ب هله  وأنا ألطً م ب هله(.
 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )احللم والتؤ مل من النبومل  ومن عثل أ ط (.

 عن عل  )عليه السثم(: )التقى رعيس اع ثق(.و 
وعنــه )عليــه الســثم(: )بالســري العا لــ  يقهــر املنــاوئ  وبــاحللم عــن الســًيه ي دــر اعنصــار 

 عليه(.
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 و: )أوا عوض احلليم من حلمه إن الناس أنصار: على ا اهل(.
 و: )نا  يتدرع ذال  من لرط حلمه(.

 …باب الدين وما يتعلق به
صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مــن  ــاا ال إلــه إال اهلل  لصــا    ــل ا نــ   مث وعــن النــيب )

  اا: إ ثصها أن خيرجه مما حرم اهلل(.
وعن على )عليه السثم(: )واعلـم يـا بـ  أنـه لـو نـان لربـك شـريك عتتـك رحلـله  ولرأيـت 

 وال يزوا(. ر ار مل ه وحللطانه  ولعرلت ألعاله وصًاته  ول نه إله واحد  وال يزاا أبدا  
وعنـــــه )عليـــــه الســـــثم(: )إن ااصـــــان يبـــــدو ملظـــــ  س القلـــــ  نلمـــــا أا ا  ااصـــــان اا ا ت 

 اللمظ (. واللمظ  ه  الن ت  من الًرس اعملظ وهو الذب يحًلته ش   من بياض.
وحل ل عل  )عليه السثم( عن التوحيد والعـدا  لقـاا: )التوحيـد ان ال تتومهـه والعـدا أن 

 ال تتهمه(.
 ن عل  )عليه السثم(: )نل ما يتصور س اعوهام لاهلل لثله(.وع

وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( انه  اا على املن : )أشعر نلم   التها العرب: أال  
 نل ش   ما  ث اهلل بايل(.

و ـاا يعقـوب )عليـه السـثم( للبيـري: )علــى أب  يـن ترنـت يوحلـي   ـاا علـى ااحلــثم  
 ت النعم  على يعقوب وعلى را يعقوب(. اا: اغن مت

وعــن علــ  )عليـــه الســثم(: )ونيـــهد أن ال الــه إال اهلل وحــد: ال شـــريك لــه   وأن يمـــدا  
عبــد: ورحلــوله  شــها تني تصــعدان القــوا  وترلعــان العمــل  ال خيــي ميــزان يوضــعان ليــه  وال 

 يدقل ميزان يرلعان منه(.
 اهلل  شــــها مل ممتحنــــا  إ ثصــــها  معتقـــــدا  وعنــــه )عليــــه الســــثم(: )وأشــــهد أن ال إلــــه إال

   نتمسك هبا أبدا  ما أبقانا  ونذ رها عهاويل ما يلقانا(.84مصاصها
وعنــه )عليــه الســثم(  ان ذعلــ  اليمــا   ــاا لــه: هــل رأيــت ربــك   ــاا: )أ ل عبــد مــا ال 

حبقــاع  أرمي   ـاا: ونيـي تــرا:   ـاا: ال تدرنـه العيــون  يـاهدمل العيـان  ول ــن تدرنـه القلـوب 
 ااصان(. 
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 و: )رأس الدين صح  اليقني(.
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )إن هلل علـــى نــل بدعــ  نيــد هبــا ااحلــثم وليـــا  

 صاحلا يذب عنه(.
وعن عل  )عليه السثم( س وصي اهلل تعاا: )ال يقاا له م   وال يضرب به أمد حب   

 وال يبصر بعني  وال  د ب ين(.
)عليـــه الســـثم(: )مـــا يســـر  أن مـــت يًـــث   وأ  أ  لـــت ا نـــ  وه أنـــ  لـــاعر  وعنـــه 

 ريب(.
 و: )من عر  ربه جل  ومن عر  نًسه ذا(.

وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )إن  يــن اهلل بــني املقصــر والغــايل  لعلــي م بالنمر ــ  الوحلــطى  
 لبها يلح  املقصر  وإليها يرجو الغايل(.

)يــا رب أيــن أجــدك   ــاا: يــا موحلــى إذا  صــدت إيّل لقــد  و ــاا موحلــى )عليــه الســثم(:
 وصلت(.

وعــن عيســى )عليــه الســثم(: )ال عــد العبــد حقيقــ  ااصــان حــ  ال  ــ  أن  مــد علــى 
 عبا مل اهلل عزوجل(.

 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ما أ ا  على أما إالّ ضعي اليقني(.
نيب )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )وهـو نـاعم  لـذنرنا وعن عل  )عليه السثم( ننا عند ال

الدجاا  لاحلتيقظ يمرا  وجهه  لقاا: غري الدجاا أ و  عندب علي م مـن الـدجاا  أعمـ  
 مضلون هم رؤحلا  أهل البدع(.

 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: ) ري اهلدمي هدمي يمد  وشر اعمور يد اذا(.
ورلــه وحلــّلم(: )أنــا حلــيد ولــد ر م يــوم القيامــ   وأوا مــن ينيــ  عنــه وعنــه )صــلى اهلل عليــه 

 الق   وأوا شالو  وأوا ميًو(.
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم(: )مدلـ  ومـدل م نمدـل رجـل أو ـد نـارا  لثعـل ا نـا ب 

 والًراش يقعن ليها وهو يذهبن عنها  وأنا ر ذ حبثزنم عن النار وأنتم تًلتون من يدب(.
ســـاع  بـــن يزيـــد: ذهبـــت يب  ـــالا إا رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( وعـــن ال

لقالت: يا رحلوا اهلل إن ابن أ ا وجو  لمسح )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( رأحلـ  و عـا يل 
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بال ن   مث توض  ليربت من وضوعه  مث  مت  لـي  هـر: لنظـرت اا  امتـه بـني نتًيـه مدـل 
 .85ه عند ناغض نتًه اليسرمي وعليه  يثن ن مداا الد ليلار احلثل .. وروب: بني نتًي

وملــا  هــر موحلــى )عليــه الســثم(  ــاا حلــقراط: )نــن معاشــر اليونــانيني أ ــوام مهــذبون ال 
 حاج  بنا إا ذذي  غرينا(.

وعن عل  )عليه السـثم(: )شـرع ااحلـثم لسـهل شـراععه ملـن ور :  وأعـز أرنانـه علـى مـن 
لقه  وحللما ملـن   لـه  وبرهانـا  ملـن ت لـم بـه وشـاهدا  ملـن  اصـم بـه  غالبه  لثعله أمنا ملن ع

ونورا  ملن احلتضا  به  ولهما ملن عقل  ولبا  ملن تدبر  وري  ملن توحلم  وتبصرمل ملـن عـزم  وعـ مل 
ملــن اتعــظ  و ــامل ملــن صــدق  و قــ  ملــن تونــل  وراحــ  ملــن لــوض  وجنــ  ملــن صــ   لهــو أبلــج 

ير  املنار  ميرق ا وا   مض   املصابيح  نـرد املضـمار  رليـو املناهج  وأوضح الوالعج  م
الغاي   جامو احللب   متنالس السبق   شريي الًرحلان  التصـدي  منهاجـه  والصـاحلات منـار:  

 واملو ي غايته  ولدينا مضمار:  والقيام  حليته وا ن  حليقته(.
 بعدنم  وح م ما بين م(.وعنه )عليه السثم(: )القررن ليه    من  بل م  ونب  من 

وعـــن النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )أصـــًر البيـــوت جـــو  صـــًر مـــن نتـــاب اهلل 
 تعاا(.

وعــن أنــس:  ــاا يل رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )يــا بــ  ال تغًــل عــن  ــرا مل 
القــــررن إذا أصــــبحت وإذا أمســــيت  لــــإن القــــررن  يــــ  القلــــ  امليــــت وينهــــى عــــن الًحيــــا  

 واملن ر(.
وعن علـ  )عليـه السـثم(: )وعليـك ب تـاب اهلل لإنـه احلبـل املتـني  والنـور املبـني  واليـًا  
النـــــالو  والـــــرب النـــــا و  والعصـــــم  للمتمســـــك  والنثـــــامل للمتعلـــــ   ال يعـــــوج ليقـــــام  وال يزيـــــا 

 ليستعت   وال خيلقه ندرمل الر  وولوج السمو  من  اا به صدق  ومن عمل به حلب (.
ه السثم(: )إن القررن  اهر: أني   وباينه عمي   ال تًـ  عثاعبـه  والتنقضـ  وعنه )علي

 غراعبه  وال ت يي الظلمات إال به(.
وعن عل  )عليـه السـثم(: )واعلمـوا أن هـذا القـررن هـو الناصـح الـذب ال يغـش  واهلـا ب 
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ا مل أو الذب ال يضـل  واحملـدث الـذب ال ي ـذب  مـا جـالس هـذا القـررن أحـد اال  ـام عنـه بزيـ
 نقصان  ايا مل س هدمي  أو نقصان س عمى(.

و: )واعلمــوا انـــه لـــيس علـــى أحــد بعـــد القـــررن مـــن لا ـــ  وال الحــد  بـــل القـــررن مـــن غـــ   
  لانـــه ليـــه شـــًا  مـــن أنـــ  الـــدا   وهـــو 86لاحلتيـــًو: مـــن أ واع ـــم  واحلـــتعينو: علـــى عواع ـــم

ه حببـه  والتسـ لوا بـه  لقـه  انـه مـا ال ًر والنًاق والغ  والضثا  لاحل لوا اهلل به  وتوجهوا الي
توجه العبا  اا اهلل  دله  واعلموا انه شالو ميًو و اعل مصدق  وانه من شًو له القررن يوم 
القيام  شًو ليه  ومـن يـل بـه القـررن يـوم القيامـ  صـدق عليـه  لانـه ينـا ب منـا  يـوم القيامـ : 

  القــررن  ل ونــوا مــن حر تــه وأتباعــه أال ان نــل حــارث مبتلــى س حر ــه وعا بــ  عملــه غــري حر ــ
 واحلتدلو: اا رب م  واحلتنصحو: على أنًس م  واذموا عليه رراع م واحلتغيوا ليه أهوا نم(.
 وعنه )عليه السثم(: )من  را القررن لمات لد ل النار لهو ممن اختذ ريات اهلل هزوا (.

)صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم(  و اا اهلل تعاا ملوحلى )عليه السثم(: )إها مدل نتاب يمد
 س ال ت  نمدل حلقا  ليه لنب نلما  ضته احلتخرجت ابد:(.

وعـن النـيب )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )مـن  ـرأ القـررن مث رأمي أن أحـدا  أو  ألضـل ممـا 
 أو  لقد احلتصغر ما عظمه اهلل(.

ل أن خيلـ  اخللـ  بـ لي وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إن اهلل تعـاا  ـرأ يـه ويـس  بـ
عام  للما مسعت املثع   القررن  الت: يـوىب عمـ  ينـزا علـيهم هـذا  ويـوىب عجـوا  امـل 

 هذا  ويوىب علسن  تنط  هبذا(.
وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( عنـــه تعـــاا : )مـــن شـــغلته  ـــرا مل القـــررن عـــن  عـــاع  

 ومس لا أعطيته ألضل  واب اليانرين(.
 عليه ورله وحلّلم(: )إن القلوب تصدأ نما يصدأ احلديد  لقيل: يا رحلوا وعنه )صلى اهلل

 اهلل وما جثؤها   اا: تثومل القررن وذنر املوت(.
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )اهلل أشد أذنا إا  ارئ القررن من صـاح  القينـ  إا 

  ينته(.
 ااك  لإذا ه ينهك للست تقرؤ:(.وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ا رأ القررن ما 
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وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )مــن  ــرأ القــررن وهــو  ــاعم س الصــثمل للــه ب ــل حــر  ماعــ  
حســن   ومــن  ــرأ وهــو جــالس س الصــثمل للــه ب ــل حــر  نســون حســن   ومــن  ــرأ س غــري 
 صثمل وهو على وضو  لخمس وعيرون حسن   ومن  رأ على غري وضو  لعير حسنات(.

املرب:  رأت على رحلوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( س املنـام  لقـاا يل:  وعن صاح
 )يا صاح هذ: القرا مل ل ين الب ا (.

 وعن رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إن القررن نزا حبزن لإذا  رأمتو: لتحاانوا(.
 خيتم القررن س حلبو. وأمر رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: عبد اهلل بن عمر أن

وعــــن النــــيب )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم(: )إذا  ــــام أحــــدنم مــــن الليــــل يصــــل  لليثهــــر 
 بقرا ته  لإن املثع   وعمار الدار يستمعون لقرا ته ويصلون بصثته(. 

 وعن عل  )عليه السثم(: )ال  ري س عبا مل ال لقه ليها وال س  را مل ال تدبر ليها(.
ق )عليـــه الســـثم(: )واهلل لقـــد جتلـــى اهلل خللقـــه س نثمـــه ول ـــنهم ه وعـــن جعًـــر الصـــا 

 يبصرو:(.
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )علــم ااصــان الصــثمل  لمــن لــرغ هلــا  لبــه وحــا  

 عليها حبدو ها لهو مؤمن(.
وعــن عاعيــ : نــان رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(  ــد نا وند ــه  لــإذا حضــرت 

 لصثمل ل  نه ه يعرلنا وه نعرله.ا
ونــان احلســن بــن علــ  )عليــه الســثم(: )إذا لــرغ مــن وضــوعه تغــري لونــه  لقيــل لــه  لقــاا: 

 ح  على من أرا  أن يد ل على ذب العرش أن يتغري لونه(.
وأوحـى اهلل اا  او  )عليــه الســثم(: )يــا  او  نــذب مــن أ عــى يبــا وإذا جنــه الليــل نــام 

 ي      لومل حبيبه(.ع   أليس نل 
وعــن جــابر:  يــل يــا رحلــوا اهلل إن لثنــا  يصــل  بالليــل لــإذا أصــبح حلــرق.  ــاا )صــلى اهلل 

 عليه ورله وحلّلم(: )لعل  را ته حلتنها:(.
وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )ال يــزاا اليــيطان ذعــرا  مــن املــؤمن مــا حــالظ علــى الصــلوات 

 اعم(.اخلمس  لإذا ضيعهن جترأ عليه وأو عه س العظ
و اا رجل لرحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم(: ا ع اهلل أن يـرا   مرالقتـك س ا نـ   
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 : )أع  ب درمل السثو (.لقاا
وعن عل  )عليه السثم(: )تعاهدوا أمر الصثمل  وحالظوا عليهـا واحلـت دروا منهـا  وتقربـوا 

مو وتــا   أال تســمعون إا جــواب أهــل النــار حــني حلــ لوا:  هبــا  لإاــا نانــت علــى املــؤمنني نتابــا  
ما سلككم في سقر قالوا لذم نذك مذن المصذلين

  وإاـا لتحـت الـذنوب حـت الـورق  87
علــى بــاب  88وتطلقهــا إيــثق الربــ   وشــبهها رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( باحلمــ 

. 85سـى أن يبقـى عليـه مـن الـدرنالرجل لهو يغتسل منها س اليوم والليل  نـس مـرات  لمـا ع
و د عر  حقها من املـؤمنني ال تيـغلهم اينـ  متـاع  وال  ـرمل عـني مـن ولـد وال مـاا  يقـوا اهلل 

رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر اهللتعاا: 
50. 

ونان رحلوا اهلل )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( نصـبا  بالصـثمل بعـد التبيـري لـه با نـ   لقـوا 
وأمذذر أهلذذك بالصذذالة واصذذذطبر عليهذذا نه: اهلل حلــبحا

ل ــان يــ مر أهلــه ويصــ  عليهـــا  51
 نًسه.

ونتــ  علــ  )عليــه الســثم( إا أمــرا  اعجنــا : )أمــا بعــد لصــلوا بالنــاس الظهــر حــني تًــئ 
اليــمس مــن مــربض العنــز وصــلوا هبــم العصــر واليــمس بيضــا  حيــ  س عضــو مــن النهــار حــني 

رب حـني يًطـر الصـاعم ويـدلو احلـاج  وصـلوا هبـم العيـا  يسار ليها لرحلخان  وصلوا هبـم املغـ
حــني تتــوارمي اليــمس إا  لــ  الليــل  وصــلوا هبــم الغــدامل والرجــل يعــر  وجــه صــاحبه  وصــلوا 

 هبم صثمل أضعًهم وال ت ونوا لتانني(.
وعنه )عليه السثم(: )إن للقلـوب إ بـاال  وإ بـارا   لـإذا أ بلـت لامحلوهـا علـى النوالـل  وإذا 

 لا تصروا هبا على الًراعض(.أ برت 
وعـــن النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )إذا أذن املـــؤذن هـــرب اليـــيطان حـــ  ي ـــون 

 بالروحا   وه  من املدين  على  ث ني ميث (.
وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )صثمل على أ ر حلـواك ألضـل مـن نـس وحلـبعني 
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 صثمل بغري حلواك(.
حلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( إذا  ـام ليتهثـد ييـوص لـا: وعن حذيً : )نـان ر 

 بالسواك(.    
 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: ) ري  صاا الصاعم السواك(.
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )السواك مطهرمل للًم  مرضامل للرب(.

الســواك لبــات مــو الرجــل س  وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )لــو علــم النــاس مــا س
 حلاله(.

 وعن عل  )عليه السثم(: )ألواه م يرق رب م لنظًوها(.
وعن جعًر بن يمد الصا ق )عليه السثم( ملن  اا له: )أنل من نرمي ناس: أل  عنهم 

مــن غــري علــ   واملنيــع  مــن غــري مصــيب  واملرتبــو س امل ــان الضــي   52تــارك الســواك واملســتمر:
يليــط حلــا  عــن حلــا  حــ   53ه وهــو  لــو مــن صــاح أعمــاهلم  أول ــك نــاخللنبحواملًتخـر بخباعــ

 يعو  إا جوهر:(.
وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: ) ث   يوم القيامـ  علـى نديـ  مـن مسـك أحلـو   
ال يهمهم حسـاب  وال ينـاهلم لـزع حـ  يًـرغ ممـا بـني النـاس: رجـل  ـرأ القـررن ابتغـا  وجـه اهلل 

 ومــا  وهــم بــه راضــون  ورجــل أذن س مســثد و عــا إا اهلل ابتغــا  وجــه اهلل تعـــاا  تعــاا وأم 
 ورجل ابتل  برق س الدنيا للم ييغله ذلك عن عمل اغ رمل(.

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )يد اهلل على رأس املؤذن ح  يًرغ من أذانه(.
صـوته  وييــهد لــه مـا مسعــه مــن وعنـه )صــلى اهلل عليـه ورلــه وحلــّلم(: )يغًـر للمــؤذن مــدمي 

 ري  ويابس(.
و ــاا رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )إذا نــان يــوم القيامــ  نــا مي منــا : معاشــر 
اعنبيا   لنواس  ن معنا من املؤمنني احمليـر  لنحيـر علـى الـدواب  و يـر صـاح علـى نا تـه  

علـــى نـــا ا العضـــبا  والقصـــوا   و يـــر بـــثا علـــى نا ـــ  مـــن نـــوق ا نـــ   و يـــر ابنـــا لايمـــ  
وأحير أنا على ال اق  طوها عند أ صى يرلها  ينا مي بثا بـاعذان يضـا وباليـها مل حقـا  
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حقا   ح  إذا بلـا أشـهد أن يمـدا  رحلـوا اهلل شـهد هبـا ديـو اخلثعـ  مـن اعولـني واغ ـرين  
 لقبلت ممن  بلت  ر ت على من ر ت عليه(.

)إذ مـات العبــد ب ـى عليـه مصــث: مـن اعرض ومصـعد عملــه وعـن علـ  )عليــه السـثم(: 
 من السما (.

 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )انامل ا سد الصيام(.
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )للصاعم لرحتان: لرح  عند االطار  ولرح  عند لقا  

 ربه(.
 .54 عم الطي (وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: ) به الصا

وعن عل  )عليه السـثم(: )نـم مـن صـاعم لـيس لـه مـن صـيامه إال الظمـ   ونـم مـن  ـاعم 
 ليس له من  يامه إال العنا   حبذا نوم اعنياس وإلطارهم(.

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من ألطر يوما  س رمضـان س غـري ر صـ  ر صـها اهلل 
 ه يقض عنه صيام الدهر(.

ب: )عثبـــا للنـــاس ترنـــوا االعت ـــا   ونـــان رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وعـــن الزهـــر 
 وحلّلم( يًعل الي   ويرتنه  وه يرتك االعت ا  منذ   ل املدين  إا أن لارق الدنيا(.

وعنـه )صـلى اهلل عليــه ورلـه وحلــّلم(: )يوشـك أن يــ   علـى النــاس امـان ييــ  علـى الرجــل 
 أن خيرج انامل ماله(.
  عليه ورله وحلّلم(: )ما  الطت الزنامل ماال   ط إال أهل ته(.وعنه )صلى اهلل

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من نان عند: مـا يزنـ  للـم يـزك  ومـن نـان عنـد: مـا 
 رب ارجعون ج به للم  ج حل ا الرجع . يع   وله تعاا: 

55. 
 أمــواهلم بقــدر مــا وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )إن اهلل جــل وعــز الــرتض علــى اعغنيــا  س

ي ًــ  لقــرا هم  لــإن جــاعوا أو عــروا أو جهــدوا لبمنــو اعغنيــا   وحــ  علــى اهلل أن  احلــبهم 
 عليه مث يعذهبم(.

وحل ل رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( أب الصد   ألضـل   ـاا: )أن تعطـ  وأنـت 
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قوم  لت لًثن نذا صحيح شحيح  ت مل البقا   وختيى الًقر  وال متهل ح  إذا بلغت احلل
 ولًثن نذا(. 

وعــن أيب ذر  ــاا: يــا رحلــوا اهلل أب الصــد   ألضــل   ــاا: )جهــد مــن مقــل ميــى بــه إا 
 لقري(.

وعن عل  )عليه السثم(: )إذا وجـدت مـن أهـل الًا ـ  مـن  مـل لـك اا ك  ليواليـك بـه 
ك تطلبه لث جتد: حي  اتاج إليه  لاغتنم محله إيا:  وأندر من تزويد: وأنت  ا ر عليه  لعل

واحلــتغنم مــن احلتقرضــك س حــاا غنــاك  و ضــاك س يــوم عســرتك  لــإن امامــك عقبــ  نــؤو ا   
املخًي ليها أحسن حاال  من املدقل  واملبطئ عليها أ بح أمرا من املسـرع  وإن مهبطـك منهـا 

 ال يال  على جن  أو نار(.
 و: )الصدا   صداق ا ن (.

للما مهت لرا ه بالطريان اينت له امرأته أ ـذها  س شثرمل  ار رجل   56وعيش ورشان
لًعــل ذلــك مــرارا   ليــ ا الورشــان إا حلــليمان )عليــه الســثم( لقــاا: يــا رحلــوا اهلل أر ت أن 
ي ــون يل أوال  يــذنرون اهلل مــن بعــدب  لزجــل الرجــل  مث أ ــذها بــ مر امرأتــه  ل عــا  الورشــان 

: بنصـــًني. للمـــا أرا  أن يصـــعدها اليـــ ومي  لقـــاا صـــح: إذا رأيتمـــا: يصـــعد اليـــثرمل ليـــقا
اعرتضه حلاعل  لذه  ل يعمه نسرمل من  بز شعري  مث صعد ل  ـذ الًـراخ  ليـ ا الورشـان  

 لقاا للييطانني. لقاال: اعرتضنا مل ان ل  ذا بعنقينا لطرحانا س اخلالقني(.
اهلل مـا وأمر رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( عاعي  أن تقّسم شامل  لقالت: يـا نـيب 

 بق  منها إال عنقها  لقاا )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )نلها بقيت إال عنقها(.
وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ما أحسن عبد الصـد   إال أحسـن اخلثلـ  علـى 

 ترنته(.
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )الصد   تسد حلبعني بابا  من الير(.

ثم(: )مــن ر  حلــاعث  اعبــا  ه تغــش املثع ــ  ذلــك البيــت حلــبع  وعــن عيســى )عليــه الســ
 أيام(.

ونــان نبينــا )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( ال ي ــل  صــلتني إا غــري:: )نــان يصــنو غــ : 
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 بالليل وخيمر: بيد:  ونان يناوا املس ني بيد:(.
ًـظ اهلل مـا وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ما من مسلم ي سو مسلما  إال نان س ح

  امت عليه منه ر ع (.
وعــــن النــــيب )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم(: )احلــــتًرهوا ضــــحايانم لإاــــا مطايــــانم علــــى 

 الصراط(.
وس احلدي : )إن ر م )عليه السثم( ملا  ضـى مناحلـ ه لقيتـه املثع ـ  لقـالوا: بـر حثـك 

 يا ر م  لقد حثثنا هذا البيت  بلك ب لً  عام(.
ظر س نل ليل  إا أهل اعرض  ل وا من ينظر اليه أهل احلرم  وأوا مـن وليه: )إن اهلل ين

ينظر إليه من أهل احلرم أهل املسثد احلرام  لمن رر: ياعًا  غًر له  ومن رر: مصليا  غًر لـه  
 ومن رر:  اعما  مستقبل ال عب  غًر له(.

أن  ثــه نــل حلــن  وعـن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )إن اهلل  ـد وعــد هــذا البيــت 
حلــتماع  ألــي  لــإن نقصــوا أنملهــم اهلل باملثع ــ   وإن ال عبــ  ايــر نــالعروس املزلولــ   ونــل 

 من حثها يتعلقون ب حلتارها  يسعون حوهلا  ح  تد ل ا ن  ليد لون معها(.
 وس احلدي : )إن من الذنوب ذنوبا  ال ي ًرها إال الو و  بعرل (.

 و ي بعرل  لظن أن اهلل تعاا ه يغًر له(.وليه: )أعظم الناس ذنبا  من 
وليـــه: )احلــــت دروا مــــن الطـــوا  بالبيــــت  لإنــــه مـــن أ ــــل شــــ   جتدونـــه س صــــحً م يــــوم 

 القيام   واغبط عمل جتدونه(.
وملا ب  ر م البيت  اا: )يا رب إن ل ل عامل أجرا  لما أجر عمل    ـاا: إذا يًـت بـه 

وال ك  بلـ    ـاا: ا     ـاا: اغًـر ل ـل مـن غًرت لك ذنوبك   ـاا: ا     ـاا: جعلتـه ع
 احلتغًر  من الطاعًني به من أهل التوحيد من أوال ك   اا: يا رب حسيب(.

وعن علـ  )عليـه السـثم(: )لـرض علـي م حـج بيتـه الـذب جعلـه  بلـ  لألنـام  يوهلـون إليـه 
ه مساعـا  أجـابوا وله احلمام  وجعله عثم  لتواضعهم لعظمته  وإذعاام لعزمه  وا تار من  لقـ

 عوتــه  وصــد وا نلمتــه  وو ًــوا موا ــي أنبياعــه ومثع تــه املطيًــني بعرشــه   ــراون اعربــاح س 
 متثر عبا ته  ويتبا رون موعد مغًرته  جعله اهلل لإلحلثم علما  وللعابدين حرما(.

ر وعن عل  )عليه السثم(: )وما أعمـاا الـ  نلهـا عنـد اعمـر بـاملعرو  والنهـ  عـن املن ـ
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 إال ننًد  س حبر     وألضل ذلك نله: نلم  عدا عند حللطان جاعر(.
وعن عل  )عليه السثم(: )إيانم والًر    لإن الياذ من الناس للييطان  نمـا أن اليـاذ 
مــن الغــنم للــذع   أال مــن  عــا إا اليــعار لــا تلو: ولــو نــان اــت عمــاما هــذ:. يريــد شــعار 

 اخلوارج(.
ان  وما  عبدوا اهلل رغب   لتلـك عبـا مل التثـار  وإن  ومـا  عبـدوا اهلل وعنه )عليه السثم(: )

 رهب  لتلك عبا مل العبيد  وإن  وما  عبدوا اهلل ش را   لتلك عبا مل اعحرار(.
وش ا نيب من اعنبيا  س بيت املقدس إا ربه لقاا: يا رب لوا  ا ـوع  وأضـر يب الـ    

 ا ترضى أن هديتك لإلحلثم ح  تي و(.وأهل   القمل  ل وحى اهلل إليه: أم
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ما من مسلم يبيت على ذنر يـاهرا  ليتعـار مـن الليـل 

 ليس ا اهلل  ريا  من الدنيا واغ رمل إال أعطا: اهلل إيا:(.
وعـن احلســني بـن علــ  )عليهمــا السـثم(: )النــاس عبيـد املــاا  والــدين لعـ  علــى ألســنتهم 

 ه ما  رت معاعيهم  لإذا لحصوا بابتث   ل الديانون(. ويون
و لو رحلوا اهلل )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( مًتـاح ال عبـ  إا عدمـان بـن يلحـ  بـن أيب 
يلحــ  مــن بــ  عبــد الــدار  وإا شــيب  بــن عدمــان  و ــاا: )يــا بــ  أيب يلحــ   الــدمل تالــدمل ال 

 ي  ذها من م إال  اه(.
 : مسعــت عليــا  )عليــه الســثم( يقــوا: )لقــد رأيتــ  وأنــا أربــط وعــن يمــد بــن نعــ  القر ــ

احلثــر علــى بطــ  س عهــد رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( مــن ا ــوع  وإن صــد ا 
 اليوم أربعون ألي  ينار(.

وعــن أيب الطًيــل: رأيــت عليــا  )عليــه الســثم( يــدعو اليتــامى لــيطعمهم العســل  حــ   ــاا 
   ننت يتيما .بعض أصحابه: لو  ت أ

وعن يمد بن احلنًي : )جا  حلاعل إا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( لقاا: هل 
حل لت أحدا  مـن أصـحايب   ـاا: ال   ـاا: لاعـت املسـثد لسـلهم  لسـ هلم للـم يعطـو: شـي ا  

 .57لمر بعل  )عليه السثم( وحل له وهو رانو  لناوله يد: ل  ذ  امته(

                                                           
 منذذوا الذذذين يقيمذذون الصذذالة ويؤتذذون الزكذذاة وهذذم انمذذا ولذذيكم اهلل ورسذذوله والذذذين وليــه نزلــت  ولــه تعــاا: ) - 17

 (.راكعون
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اس: مـرض احلســن واحلسـني )عليهمـا الســثم( ومهـا صـبيان  لعا مهــا وعـن عبـد اهلل بــن عبـ
رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( ومعــه أبــوب ر وعمــر  لقــاا عمــر: يــا ابــا احلســن  لــو 
نذرت س ابنيك نذرا  إن اهلل عالامها  لقاا: أصوم  ث   أيام ش را  هلل  ونذلك  الت لايم   

ش را   ونـذلك  الـت جـاريتهم لضـ .. ل لبسـهما اهلل عاليتـه   و اا الصبيان: نن أيضا  نصوم
ل صــبحوا صــياما   ولــيس عنــدهم يعــام لــانطل  علــ  )عليــه الســثم( إا جــار لــه يهــو ب امســه 
مشعون  لا ذ منه جزمل صو  لغزلتها له لايم  بدث ـ  أصـوع شـعري للمـا  ـدموا لطـورهم جـا  

ويطعمذذذذون الطعذذذذا  علذذذذى ولــــيهم نزلــــت: مســــ ني لــــخ رو: بــــه  لبقــــوا جياعــــا  ليــــايل صــــومهم 
 .58حبه

وعن يمد بـن احلنًيـ : )نـان أيب يـدعو  نـ ا  ليحملـه   يقـا  ومتـرا   ليمضـ  إا أبيـات  ـد 
عرلها وال يطلو عليه أحدا   لقلت له: يا أبت  ما صنعـك أن يـدلو إلـيهم اـارا    ـاا: يـا بـ   

 صد   السر تطًئ غض  الرب(.
عليهمــا الســثم( يطــو  بالبيــت  مث صــار إا املقــام لصــلى  مث ورؤب احلســني بــن علــ  )

وضـــو  ـــد: علـــى املقـــام لثعـــل يب ـــ  ويقـــوا: )عبيـــدك ببابـــك  حلـــاعلك ببابـــك  مســـ ينك 
ببابك(  ير   ذلك مـرارا   مث انصـر   لمـر  سـانني معهـم للـ   بـز يـ نلون  لسـلم علـيهم  

ع ـم  مث  ـاا:  ومـوا إا منـزيل  لدعو: إا يعامهم  لثلس و اا: )لوال انه صـد   عنلـت م
 ل يعمهم ونساهم  مث أمر هلم بدراهم(.

وغســل علــ  بــن احلســني )عليــه الســثم( لــرأوا علــى  هــر: ســوال  للــم يــدروا مــا هــ   لقــاا 
مــوا لــه: نــان  مــل بالليــل علــى  هــر: إا أهــل البيوتــات املســتورين الطعــام  لــإذا  لــت لــه: 

  ذلك غريب(. ع  أنًك   اا: )ال أح  أن يتوا
و يـــل  عًـــر بـــن يمــــد )عليـــه الســـثم(: الرجــــل ت ـــون لـــه احلاجــــ  خيـــا  لوذـــا أخيًــــي 

 الصثمل   اا: )أوال يعلم إن حاجته إا الذب يصل  إليه (.
وعن احلسن بن عل  )عليه السثم(: )إ  عحلتح  من ريب أن ألقـا: وه أمـش إا بيتـه(  

 لميى من املدين  إا م   عيرين مرمل.
ب  إحلراعيل أصاهبم  حط لخرجوا إا االحلتسقا  ل وحى اهلل إا عيسى )عليه السـثم( ول  

                                                           
 .8حلورمل االنسان:  - 18
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أن  ل لقومك: من نان من م مذنبا  للريجـو  لرجعـوا غـري رجـل أعـور  لقـاا لـه عيسـى )عليـه 
ــــا   ــــط   ــــاا: ال  غــــري إ  ننــــت رجــــث  محــــاال   لامحلــــت لاعييــــت   الســــثم(: أه تصــــ  ذنب

لو عـــت احـــدمي عيـــ  علـــى امـــرأمل  لقلـــت هلـــا ال تصـــحبي  وليـــك لاحلـــرتحت حلـــاع   لنظـــرت 
يلب   لنزعتها ويرحتها. لقاا له عيسى )عليه السـثم(: ا ع أنـت لـ ؤمن أنـا  لًعـل لرلـو اهلل 

 عنهم القحط(.
 باب الذ  والهجو 

 والشتم واالغتياب وما شاكل ذلك
هـــا النـــاس إن  مـــا نم  ـــاا رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( س حثـــ  الـــو اع: )أي

وأمـــوال م وأعراضـــ م علـــي م حـــرام  نحرمـــ  يـــوم م هـــذا  س شـــهرنم هـــذا  س بلـــدنم هـــذا  
 وإيانم والغيب   لإن اهلل حرم أنل حلم اانسان  نما حرم ماله و مه(.

وعنه )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )مـن ذنـر امـر ا   ـا لـيس ليـه ليعيبـه حبسـه اهلل س نـار 
  بنًذ مما  اا ليه(.جهنم ح  ي  

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إيانم والغيب .. أشد من الزنا(. 
مث  ــــاا رحلــــوا اهلل )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــلم(: )إن الرجــــل يــــز  ليتــــوب  ليتــــوب اهلل 

 عزوجل عليه  وإن صاح  الغيب  ال يغًر له ح  يغًر له صاحبها(. 
( رجث  يغتاب  لقاا: )و ك  إياك والغيب  لإاا ا ام  ومسو عل  بن احلسني )عليه السثم

 نثب الناس  من ني عن أعراض الناس أ اله اهلل عدرته يوم القيام (.
وأوحى اهلل إا موحلى )عليـه السـثم(: )إن املغتـاب إذا تـاب لهـو ر ـر مـن يـد ل ا نـ   

 وإن أصر لهو أوا من يد ل النار(.
احلثارمل  و طعت الصخور  للـم أجـد شـي ا أ قـل مـن  و اا لقمان: )يا ب    د  حرجت 

 نلم  السو  ترحلخ س القل  نما يرحلخ احلديد س املا (. 
ومــر املســيح )عليــه الســثم( س احلــواريني علــى جيًــ  نلــ   لقــاا بعضــهم: مــا أشــد نــ، 

 ر ه لقاا: )هث  لت: ما أشد بياض أحلنانه(.
ن  وأوا مــــن عمــــل القــــراييس و ــــاا يمــــد بــــن حــــرب: أوا مــــن عمــــل الصــــابون حلــــليما

 يوحلي  وأوا من عمل السوي  ذو القرنني.
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وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )مــن نظــر س عيــوب النــاس ل ن رهــا  مث رضــيها لنًســه لــذلك 
 اعمح  بعينه(.

وعــن علــ  )عليــه الســثم(: رلعــه: )مــن هبــت مؤمنــا  أو مؤمنــ   أو  ــاا ليــه مــا لــيس ليــه  
 خيرج مما  اا ليه(.أ امه اهلل على تل من نار ح  

 وعن عل  )عليه السثم(: )الغيب  جهد العاجز(. 
 ومنه أ ذ املتنيب:

 وأكبر نفسي عن جزاء بييبذة وكل اغتياب جهد من ال له جهد
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )ليلــ  أحلــرب يب إا الســما  رأيــت  ومــا  يــ نلون 

 ؤال  الذين ي نلون حلوم الناس(.ا يي  لقلت: يا ج يل من هؤال   لقاا: ه
 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من اغتي  غيب  غًر اهلل نصي ذنوبه(.
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 …باب الذل والهوان، وال عف والقلة، و

عن عل  )عليه السثم(: )مس ني ابن ر م  م توم اعجل  م تـوب العمـل  تؤذيـه البقـ  
 غر  (.وتقتله الير    تنتنه العر   ومتيته ال

ونلمــت النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( جاريــ  مــن الســيب  لقــاا: )مــن أنــت   الــت: 
 بنت الرجل ا وا  حا   لقاا: ارمحوا عزيزا  ذا  وغنيا  التقر  وارمحوا عاملا  ضاع بني جهاا(.
 وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )ليــبلغن هــذا اعمــر مــا بلــا الليــل  وال يــرتك اهلل بيــت
مـــدر وال وبـــر إال أ  لـــه هـــذا الـــدين  بعـــز عزيـــز يعـــز بـــه اهلل ااحلـــثم  وذا ذليـــل يـــذا اهلل بـــه 

 ال ًر(.
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )اهــا ينصــر اهلل هــذ: اعمــ  بضــعًاعها  بــدعوذم 

 وصثذم وإ ثصهم(.
وا وإذا تًر ــوا ه وحلــ ل علــ  )عليــه الســثم( عــن الســًل   لقــاا: )الــذين إذا اجتمعــوا غلبــ

 يعرلوا(.
 …باب ذكر اهلل 

 يــل لســًيان بــن عيينــ : مــا حــدي  يــرومي عــن رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: 
)ألضل  عا  أعطيته انا والنبيون  بل : أشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحـد: ال شـريك لـه  لـه امللـك 

مث حـدث بقولـه )صـلى اهلل عليـه وله احلمد  وهو على نل ش    دير   اا: ما تن ر مـن ذا  
ورله وحلّلم(: من تياغل بالدنا  علـى اهلل أعطـا: اهلل رغبـ  السـاعلني  مث  ـاا: هـذا أميـ  بـن أيب 

 صلت يقوا البن جدعان:
 أأذنر حاجا أم  د نًا 

 حياؤك إن شيمتك احليا   
 أذا ا   عليه املر  يوما  

 نًا: من تعرضه الدنا   
 

 لوق  لما  نك برب العاملني(.لهذا  لوق يقوله ملخ
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وعــن ابــن عمــر: مــن  عاعــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )اللهــم ارا ــ  عينــني هطــالتني 
 تيًيان القلوب بذرو  الدموع   بل أن ي ون الدمو  ما  واعضراس درا (.

وعنه )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )اللهـم إ  أعـوذ بـك مـن الًقـر إال إليـك  ومـن الـذا 
  لك(.إال

وعن موا عم معبد  اا: ملا ن ت أم معبد ذه  بصرها  ل نـت أ و هـا  ل انـت ت دـر 
أن تدعو هبذ: ال لمات  وتقوا: نان النيب )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( يقـوا ذلـك: )اللهـم 
يهــر لســا  مــن ال ــذب  و لــيب مــن النًــاق  وعملــ  مــن الريــا   وبصــرب مــن اخليانــ   لإنــك 

 عني وما ختً  الصدور(.تعلم  اعن  اع
 وعن عل  )عليه السثم(: )ا لعوا أمواج البث  بالدعا (.

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )ال تعثــزوا عــن الــدعا  لإنــه لــن يهلــك مــو الــدعا  
 أحد(.

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )لقــد بــارك اهلل للرجــل س حاجــ  أندــر الــدعا  ليهــا  
 أعطيها أو منعها(.

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )اللهم اصلح يل  ي  الذب هو عصم  أمرب  واصلح 
يل  نيـــاب الـــا ليهـــا معاشـــ   واصـــلح يل ر ـــر  الـــا إليهـــا معـــا ب  واجعـــل احليـــامل ايـــا مل س 

 اخلري  واجعل املوت راح  يل من نل شر(.
نان  بل م إذ مر يمثم  و اا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )بينما رجل ممن  

نظـــر إليهـــا و ـــام يً ـــر  و ـــاا: يـــا رب أنـــت أنـــت  وأنـــا أنـــا  أنـــت العـــوا  بـــاملغًرمل وأنـــا العـــوا  
بالــذنوب  مث  ــر حلــاجدا   لقيــل لــه: ارلــو رأحلــك  أنــت أنــت وأنــا أنــا  أنــت العــوا  بالــذنوب  

 وأنا العوا  باملغًرمل  لغًر له(.
س حلثو : ر ر الليل: )يا رب عظـم الـذن   ومسو موحلى بن جعًر )عليه السثم( يقوا

 من عبدك  لليحسن العًو من عندك(.
يــاووس: إ  لًــ  احلثــر لليلــ   إذا   ــل علــ  بــن احلســني )عليــه الســثم( لقلــت: رجــل 
صــــاح مــــن أهــــل بيــــت اخلــــري  عمسعــــن  عــــا :  لســــمعته يقــــوا: )عبيــــدك بًناعــــك مســــ ينك 

 بًناعك( لما  عوت هبن س نرب  إال لرجت.
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عــاؤ: )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( للمتــزوج: )علــى الــيمن والســعا مل  والطــري الصــاح  و 
 والراق الواحلو  واملو مل عند الرحم(.

وعــن ابــن مســـعو  عــن رحلــوا اهلل )صـــلى اهلل عليــه ورلـــه وحلــّلم( مــن   ـــل املقــابر لقـــاا: 
من الدنيا وه  بك  )اللهم رب اعرواح الًاني  واعجسا  البالي   والعظام النخرمل  الا  رجت

لــدن ر م إا ان مؤمنـ   أ  ــل علـيهم روحــا  منــك وحلـثما  مــ   نتــ  لـه بعــد  مــن مـات مــن 
 تتقدم الساع  حسنات(.

وعــن علــ  عنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )حلــثح املــؤمن الــدعا  وعمــا  الــدين ونــور 
 السماوات واعرض(.

 لعبد وهو  به ليسمو تضرعه(.وليما أنزا اهلل من ال ت : )إن اهلل يبتل  ا
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ايلبوا اخلري  هرنم نلـه  وتعرضـوا لنًحـات رمحـ  اهلل  
لــإن هلل نًحـــات مـــن رمحتــه يصـــي  هبـــا مــن ييـــا  مـــن عبــا :  وحلـــلوا اهلل أن يســـرت عـــورات م  

 ويؤمن روعات م(.
يا واغ ــرمل حــ  ذنــ   املعييــ   مث و ــاا ج يــل غ م: ) ــل: اللهــم ألبســ  العاليــ  س الــدن
  ل: اللهم ا تم يل باملغًرمل  لقاهلا  لقاا ج يل: وجبت(.

وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )جعــل س يــديك مًــاتيح  زاعنــه  ــا أذن لــك ليــه مــن مســ لته 
لمــا شــ ت احلــتًتحت بالــدعا  أبــواب نعمتــه  واحلــتمطرت مدابيــ  رمحتــه  لــث يقنطنــك إبطــا  

طيـــ  علـــى  ـــدر النيـــ   ور ـــا أ ــرت عنـــك ااجابـــ  لي ـــون ذلـــك أعظـــم عجـــر إجابتــه  لـــإن الع
الســاعل  وأجــزا لعطــا  اغمــل  ور ــا حلــ لت اليــ   لــث تؤتــا:  وأوتيــت  ــريا  منــه عــاجث  أو 

 رجث   أو صر  عنك  ا هو  ري لك  للرب أمر  د يلبته ليه هثك  ينك لو أوتيته(. 
ك أه  وال يـــا  بـــك عـــدم  حلـــلمك اهلل وال و: )رحـــ  وا يـــك  وعـــز نا يـــك  ال أه بـــ

 أحللمك(.
و اا موحلى )عليه السثم(: )يا رب إنك لتعطي  أندر مـن أملـ    ـاا: انـك ت دـر  ـوا 

 ما شا  اهلل ال  ومل إال باهلل(.
ونــان رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )إذا أصــبح  ــاا: أصــبحنا وأصــبح امللــك 

عمر والليل والنهار وما يس ن ليهما هلل وحد: الشريك له  اللهـم وال  يا  والعظم  واخلل  وا
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اجعـــل أوا هـــذا النهـــار صـــثحا   وأوحلـــطه لثحـــا   ور ـــر:  احـــا   وأحلـــ لك  ـــري الـــدنيا و ـــري 
 اغ رمل  يا أرحم الرامحني(.

ونان رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( يقوا: )اللهم إ  أحل لك التولي  حملابك مـن 
 اا  وحسن الظن بك  وصدق التونل عليك(.اععم

واعتمر عل  )عليه السثم( لرأمي رجث  متعلقا  ب حلتار ال عب  وهو يقوا: يا من ال ييـغله 
مسو عن مسو  وال تغلطه املساعل وال ي مه إحلاح امللحـني  أذ ـ  بـر  عًـوك وحـثومل مغًرتـك  

وعليـك مـل  السـماوات واعرضـني لقاا عل  )عليـه السـثم(: )والـذب نًسـ  بيـد:  لـو  لتهـا 
 من الذنوب لغًر لك(.

وعن رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إن رب م حي  نرد  يستح  من عبد: إذا 
 رلو يديه إليه أن ير مها صًرا (.

ونان رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( إذا مد يديـه س الـدعا  ه ير مهـا حـ  صسـح 
 هبما وجهه.
ه )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )إذا حلـ ا أحـدنم ربـه مسـ ل  لتعـر  ااجابـ  لليقـل: وعن

احلمـد هلل الـذب بنعمتـه تـتم الصــاحلات  ومـن أبطـ  عنـه مــن ذاك شـ   لليقـل: احلمـد هلل علــى  
 نل حاا(.

وعن حللم  بن اعنوع: ما مسعت رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( يستًتح الدعا  
 حان ريب اععلى الوهاب.إال  اا: حلب

و ـــاا رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )س  طبتـــه يـــوم اعحـــزاب: اللهـــم أنـــل 
 حلثحهم  واضرب وجوههم  ومزّ هم س البث  متزي  الريح للثرا (.

وعــــن علــــ  )عليــــه الســــثم(: )اللهــــم صــــن وجهــــ  باليســــار  وال تــــذا جــــاه  باا تــــار  
ي شــرار  لقــك  وابتلــ  حبمــد مــن أعطــا  والتــ، بــذم مــن لاحلــرتاق يــاليب را ــك  واحلــتعط

 منع   وأنت من ورا  ذلك نله ويل ااعطا  واملنو(.
وعــن أنــس: نــان رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( إذا أنــل  ــاا: احلمــد هلل الــذب 

نعـوذ بـاهلل أيعمنا وحلقانا وأشبعنا وأروانا  ونًانا وروانا  لرب م ً  ال عد م ومي وال منقلبـا   
 من التقل  إا النار(.
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وعنه )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم(: )مـا انتهيـت إا الـرنن اليمـا   ـط إال وجـدت ج يـل 
 د حلبق  إليه يقوا:  ل يا يمد اللهم إ  أعوذ بـك مـن ال ًـر والًقـر والًا ـ   ومـن موا ـي 

 اخلزب(.
مـن اليـك س احلــ  بعـد اليقــني  وعنـه )صـلى اهلل عليــه ورلـه وحلـّلم(: )اللهــم إ  أعـوذ بــك

 وأعوذ بك من الييطان الرجيم  وأعوذ بك من شر يوم الدين(.
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )اللهم إ  أعوذ بك من شر عرق نعار  ومن شر حـر 

 النار(. النعار هو الذب ال ير  .
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )نم من نعم  هلل س عرق حلانن(.

وعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )العثـــ  ممـــن يعطـــ  ومعـــه النثـــامل   يـــل: ومـــا هـــ    ـــاا: 
 االحلتغًار(.

ـــــه وحلـــــّلم(: )إن للقلـــــوب صـــــدا نصـــــدأ النحـــــاس  وجثؤهـــــا  ـــــه ورل ـــــه )صـــــلى اهلل علي وعن
 االحلتغًار(.

 وعن بعض أهل البيت )عليهم السثم(: )نعوذ باهلل من بيات غًل   وصباح ندام (.
ثم(: )اللهم إ  أحلتغًرك ملـا تبـت إليـك منـه مث عـدت  واحلـتغًرك وعن اخلضر )عليه الس

ملــا وعــدتك مــن نًســ  مث أ لًتــك  واحلــتغًرك ملــا أر ت بــه وجهــك لخالطــه مــا لــيس لــك  
واحلـتغًرك للــنعم الــا أنعمـت هبــا علــ  لتقويــت هبـا علــى معصــيتك  واحلـتغًرك يــا عــاه الغيــ  

رت بتهـا س ضـيا  النهـار وحلـوا  الليـل  س واليها مل الـرمحن الـرحيم  مـن نـل ذنـ  أو معصـي  ا
 مأل أو  أل  أو حلر أو عثني   يا حليم(.

و ـــــاا رحلـــــوا اهلل )صـــــلى اهلل عليـــــه ورلـــــه وحلـــــّلم( ملســـــالر: )وّجهـــــك اهلل س اخلـــــري واّو ك 
 التقومي  وجعلك مبارنا  أينما ننت(.

حـدمها  وعن أنس: عطس رجثن عنـد رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( لسـمت أ
 وه يسمت اغ ر  لقيل له  لقاا: )إن هذا محد اهلل  وإن هذا ه  مد اهلل(.

وعنـه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )إن أحـدنم ليــدع تســميت أ يــه إن عطــس  ليطالبــه 
 به يوم القيام   ليقضى له عليه(.

ر اهلل  لـإ  وأوحى اهلل إا موحلى )عليه السثم(: )مر  لم  ب  إحلراعيل أن يقلوا مـن ذنـ
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 أذنر من ذنر  منهم باللعن  ح  يس ت(.
ومّر حلليمان )عليه السثم( والطري تظله والريح تقلـه  بعابـد مـن بـ  إحلـراعيل  لقـاا: لقـد 
أو  را  او  مل ــا  عظيمــا   لســمو ذلــك لقــاا: )تســبيح  س صــحيً  مســلم  ــري ممــا أعطــ  

 را  او (.
ب  املًـر ون   يـل ومــا املًـر ون   ـاا: املســتهرتون وعنـه )صـلى اهلل عليــه ورلـه وحلـّلم(: )حلــ

 بذنر اهلل  يضو الذنر أ قاهلم عنهم  لي تون يوم القيام   ًالا (.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )ذانــر اهلل س الغــاللني ناليــثرمل اخلضــرا  س الوحلــط 

 اهلييم  وروب: ناملقاتل بني الًارين(.
م(: )يقوا اهلل تعاا: أنـا مـو عبـدب مـا ذنـر  وارنـت يب وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحللّ 

 شًتا:(.
وحلـــ ل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )أب اععمـــاا ألضـــل  لقـــاا: أن متـــوت ولســـانك 

 ري  بذنر اهلل(.
وعنه )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )أصـبح أمـس ولسـانك ريـ  بـذنر اهلل تصـبح ومتـس 

 وليس عليك  طي  (. 
 عليه ورله وحلّلم(: )لذنر اهلل بالغـدامل والعيـ  ألضـل مـن حطـم السـيو  و اا )صلى اهلل

 س حلبيل اهلل  ومن إعطا  املاا حلحا(.
وعن  او  )عليه السثم(: )إذا رأيت  أجـاوا سـالس الـذانرين إا سـالس الغـاللني لانسـر 

 رجل   لإاا نعم  تنعم هبا عل (.
صــلى علــ  صــلت عليــه املثع ــ  مــا صــلى  وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مــن

 علّ   لليقلل عبد من ذلك أو لي در(.
و اا )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من صـلى علـ  س نتـاب ه تـزا املثع ـ  تسـتغًر لـه 

 ما  ام امس  س ذلك ال تاب(.
و ـــاا )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )إن س اعرض مثع ـــ  حلـــياحني يبلغـــو  عـــن أمـــا 

 م(.السث
و ــاا )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )لــيس أحــد يســلم علــّ  إال ر  روحــ  حــ  أر  عليــه 



 11 

 السثم(.
وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )اللهــم اغًــر يل مــا أنــت أعلــم بــه مــ   لــان عــدت لعــد علــّ  
بـاملغًرمل  اللهــم اغًــر يل مــا وأيــت مـن نًســ  وه جتــد لــه عنــدب  اللهـم اغًــر يل مــا تقربــت بــه 

ســا  مث  الًــه  لــيب  اللهــم اغًــر يل رمــزات االحلــاا  وحلــقطات االلًــاا  وشــهوات إليــك بل
 ا نان  وهًوات اللسان(.

وعــن انــس: أ ــذ رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( غصــنا لنًضــه للــم ينــتًض  مث 
 نًضــه للــم ينــتًض  مث نًضــه لــانتًض  لقــاا: ان حلــبحان اهلل واحلمــد هلل وال الــه اال اهلل واهلل

 ان  تنتًض اخلطايا نما تنتًض اليثرمل ور ها(.
وعــن علــ  )عليــه الســثم( عنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )يقــوا اهلل: ال إلــه إال اهلل 

 حص  لمن   له أمن عذايب(.
وعــــن علــــ  )عليــــه الســــثم( عنــــه )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم(: ) عــــا  أيًــــاا ذريــــا 

 مستثاب ما ه يقارلوا الذنوب(.
عن عل  )عليه السـثم(: )اللهـم إن لههـت عـن مسـ لا  أو عمهـت عـن يلبـا  لـدل  و 

 على مصاحل   و ذ بقليب إا مراشدب  اللهم امحل  على عًوك  وال امل  على عدلك(.
ورلو اهلل عن ب  إحلراعيل العذاب حلتماع  حلن  بقوهلم: )ما شـا  اهلل  ال حـوا وال  ـومل إال 

 م الونيل(.باهلل  حسبنا اهلل ونع
و ــاا موحلــى )عليــه الســثم(: )يــا رب مــا عثمــ  رضــاك عــ   لقــاا: ذنــرك إيــاب يــا ابــن 

 عمران(.
ومر موحلى )عليه السثم(: )على  ري  من  رمي ب  إحلراعيل  لنظر إا أغنياعهم  د لبسـوا 
املســـــوح  وجعلـــــوا الـــــرتاب علـــــى رؤوحلـــــهم  وهـــــم  يـــــام علـــــى أرجلهـــــم  جتـــــرب  مـــــوعهم علـــــى 

ى رمحــ  هلــم  لقــاا: إهلــ  هــؤال  بنــو إحلــراعيل حنــوا إليــك حنــني احلمــام وعــووا  ــدو هم  لب ــ
عــوا  الــذعاب  ونبحــوا نبــاح ال ــثب  لــ وحى إليــه: وه ذاك  ألــ ن  ــزاع   ــد نًــذت أم لــ ن 
ذات يـــدب  ـــد  لـــت  أم لســـت أرحـــم الـــرامحني  ول ـــن أعلمهـــم أ  علـــيم بـــذات الصـــدور  

  الدنيا(.  يدلون  و لوهبم غاعب  ع  ماعل  إا
وهبط ج يل )عليه السثم( على يعقوب )عليه السـثم( لقـاا: )يـا يعقـوب إن اهلل يقـوا 
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لــك  ــل: يــا ندــري اخلــري يــا  اعــم املعــرو   ر  علــّ  ابــ   لــ وحى إليــه: وعــز  لــو نانــا ميتــني 
 لنيرذما لك(.

ثنيا وتقبح وعن عل  )عليه السثم(: )اللهم إ  أعوذ بك أن اسن س المع  العيون ع
 ليما أبطن لك حلرير (.

وعــن نــو  الب ــايل عنــه )عليــه الســثم( انــه  ــام مــن الليــل لقــاا: يــا نــو  ان  او  )عليــه 
السثم(  ـام س مدـل هـذ: السـاع  لقـاا: )ااـا حلـاع  ال يـدعو ليهـا عبـد إال احلـتثي  لـه  إال 

 .55 (أن ي ون عيارا  أو عريًا  أو شرييا  أو صاح  عريب  أو صاح  نوب
و اا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )مـن  طـو شـ ا  مـن اعرض  لمـا  يو ـه اهلل 

 تعاا من حلبو أرضني يوم القيام (.
وعــن علــ  بــن احلســني )عليــه الســثم( عــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مــن  ــاا  

من الًقر  وأونس س وحي  القـ    نل يوم ماع  مرمل: )ال إله إال اهلل احل  املبني( نان له أمانا  
 واحلتثل  الغنا   واحلتقرع باب ا ن (.

وعن جعًر بن يمد )عليهما السثم(: )ما املبتلـى الـذب اشـتد بـثؤ: بـ ح  بالـدعا  مـن 
 املعاىف الذب ال ي من البث (.

  وعن أيب الطًيل: ولد لرجل غثم على عهد النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(  لـ تى بـه
لدعا له  وأ ـذ ببيـرمل جبهتـه لقـاا هبـا نـذا وغمـز جبهتـه  و عـا لـه بال نـ    لنبتـت شـعرمل س 
جبهته ن اا هلبـ  لـرس. ليـ  الغـثم  للمـا نـان امـن اخلـوارج أحـبهم  لسـقطت اليـعرمل عـن 
جبهته  ل  ذ: أبو: لقيـد:  و  لنـا عليـه  لوعظنـا:  و لنـا لـه: أه تـر أن برنـ   عـومل رحلـوا اهلل 

هلل عليــه ورلــه وحلــّلم(  ــد و عــت مــن جبهتــك  لمــا النــا بــه حــ  رجــو وتــاب. لــر  اهلل )صــلى ا
 اليعرمل س جبهته.

وعـــن النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )مـــن لـــتح اـــار: بـــذنر اهلل تعـــاا  و ـــتم ليلـــه 
 باالحلتغًار غًر له ما بني ذلك(.

 …باب الروائح وما جاء في الطيب 
وحلّلم(: )انه بايو  ومـا  نـان بيـد رجـل مـنهم ر ع  لـوق  لبايعـه عنه )صلى اهلل عليه ورله 
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ب يرا  أصابعه  و اا:  ري ييـ  الرجـاا مـا  هـر ر ـه و ًـ  لونـه  و ـري ييـ  النسـا  مـا 
  هر لونه و ً  ر ه(.

 .100وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( س صً  أهل ا ن : )وسامرهم االلومل(
  ن  مراغا  مدل مراغ  واب م هذ:(.وعن حلهل بن حلعد رلعه: )إن س ا

  101وعنـه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( س صـً  ال ــو ر: )مــاؤ: املســك  ورضراضــه التــؤام
 أب مح ته(.

وعــــن أنــــس:   ــــل علينــــا رحلــــوا اهلل )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم( لقــــاا عنــــدنا لعــــرق  
هلل عليـــه ورلـــه وجـــا ت أمـــ  بقـــارورمل  لثعلـــت تســـلت العـــرق ليهـــا  لاحلـــتيقظ لقـــاا )صـــلى ا

وحلـــّلم(: يـــا أم حلـــليم  مـــا هـــذا الـــذب تصـــنعني   الـــت هـــذا عر ـــك  علـــه س ييبنـــا  وهـــو مـــن 
 أيي  الطي . 

وروب: لثا ت و د عـرق  واحلـتنقو عر ـه علـى  طعـ  أ د علـى الًـراش  لًتحـت عتيـدها 
لثعلــت تنيــي ذلــك العــرق س  واريرهــا  لقـــاا )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: مــا تصـــنعني  

 الت: عر ك أذوب به يييب.  
 وروب: نرجو به برن  صبياننا 

 لقاا )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: أصبت.
و اا ا احظ: حل لت بعض العطارين من أصحابنا املعتزل  عن شـ ن املسـك  لقـاا: لـوال 

 ان رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(  د تطي  باملسك ما تطيبت به.
ه احلم اهلل لرلعه  ونـان عنـد:  ينـار  لاشـرتمي بـه مسـ ا  لطيبـه   رياحلا  لي 102ووجد رجل

 لرأمي س املنام ن ن  اعث  يقوا له: نما ييبت امس  عيينب ذنرك.
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ال تر وا الطي   لإنه يي  الريح  ًيي احململ(.

 (. وس احلدي  املرلوع: )إذا شهدت إحدانن العيا  لث متس ييبا  
 وليه: )ال متنعوا إما  اهلل مساجد اهلل  وليخرجن إذا  رجن تًثت  أب غري متطيبات(.

 وعن أنس: نان للنيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( حل   يتطي  هبا.
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ونــان أبــو أيــوب اعنصــارب يصــنو للنــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( يعامــا   إذا ر  إليــه 
صــنو لــه يعامــا  ليــه  ــوم  للمــا ر  إليــه حلــ ا عــن مواضــو حلــ ا عــن مواضــو أصــابعه ليتبعهــا  ل

أصــابعه  لقيـــل: ه ي نــل  لًـــزع  لقــاا: أحـــرام هـــو   ــاا )صـــلى اهلل عليــه ورلـــه وحلـــّلم(: ال  
 ول   أنرهه من أجل ر ه.

وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )أصـــا امـــرأمل احلـــتعطرت لخرجـــت ليوجـــد ر هـــا لهـــ  
 ااني   ونل عني ااني (.

 …الرسو  في معاشرة الناس باب
عـــن النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )مـــن أ ـــثق النبيـــني والصـــديقني البياشـــ  إذا 

 ترا وا  واملصالح  إذا تث وا  والزاعر س اهلل ح  على املزور إنرامه(.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )إذا اار العبــد أ ــا: س اهلل نــا مي منــا  مــن الســما : 

 وياب ممياك بوعت منزال  س ا ن (.  يبت
وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )يقوا اهلل عز وجل: حقت يبا للمتحابني س  

 وحقت يبا للمتزاورين س(.
وعنــــه )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم(: )مدــــل الــــذب علــــس ليســــمو احل مــــ  مــــن غــــري: مث 

لقاا له: اعط  شامل من غنمك  لقـاا: اذهـ   ال دث إال بير ما مسو مدل رجل أتى راعيا  
 لخذ  ريها  لثا  لا ذ ب ذ  ال ل  الذب مو الغنم(.

و اا أنس: ننت عند احلسن بن علـ  )عليـه السـثم( لـد لت جاريـ  بيـدها يا ـ  ر ـان 
لحيتــه هبــا  لقــاا هلــا: )أنــت حــرمل لوجــه اهلل تعــاا  لقلــت لــه: حيتــك جاريــ  بطا ــ  ر ــان ال 

 وإذا حييذذتم بتحيذذة فحيذذوا بمحسذذن منهذذاتقتهــا  لقــاا: نــذا أ بنــا ربنــا اهلل   طــر هلــا لاع
 ونان أحسن منها اعتا ها(.103

ــــه نــــذبك  وإن  ــــوق مــــن إذا حــــد ك نــــذبك  وإن حد ت ــــه الســــثم(: )ت وعــــن علــــ  )علي
 اعتمنته  انك  وإن اعتمنك اذمك(.

م  مــــو التغالــــ  وعــــن النــــيب )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم(: )انزلــــوا النــــاس علــــى منــــااهل
 التحاب(.
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وعن عبد الرمحن بن عو : إن رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( عـا : لمـا اـوا لـه 
 عن لراشه  أب ما تنحى.

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )انه ه يصالحه أحد لخلى يد: ي ون الرجل البا ب  
 ورله وحلّلم( ح  يقوم(.وال جلس إليه أحد  ط لقام رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه 

و عد رجل س وحلط احللق  لقاا حلذيًـ  بـن اليمـان: إن لثنـا  أ ـاك مـات. لقـاا: وأنـت 
حقيـــ  علـــى اهلل أن صيتـــك  مسعـــت رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( يقـــوا: )ا ـــالس 

 وحلط احللق  ملعون(.
حلّلم( منـذ أحلـلمت إال تبسـم وعن جرير بن عبد اهلل: ما رر  النيب )صلى اهلل عليه ورله و 

 س وجه .
 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )الرجل أح   ثلسه وبصدر  ابته(.

 وعن عل  )عليه السثم(: )رحلولك تردان عقلك(.
ونـــان  ـــوم مـــن حلـــًها  بـــ  متـــيم أتـــوا رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( لقـــالوا: يـــا 

ذلك رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(  وحلا : ما  هـر يمد  ا رج إلينا ن لمك  لغم 
إن الذين ينادوك من وراء الحجرات أكثرهم اليعقلون من حلو  أ هبم  ل نزا: 

104. 
وعنـه )صــلى اهلل عليــه ورلـه وحلــّلم(: )ال اقــرن أحـدا مــن املســلمني لـان صــغريهم عنــد اهلل 

 ان (.
هلل )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(  وننـا إذا وعن أنس: ه ي ن أحد أنرم علينا من رحلوا ا

 رأينا: ه نقم له ملا نعلم من نراهته.
وعن أنس: ما رأيت أ رج رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( رنبته بـني يـدب جلـيس 

 له  ط  وال ناوا يد: أحدا   ط ليدعها ح  ي ون هو الذب يدعها.
رحلــوال  جــاهث   لــإن ه جتــد ح يمــا  ل ــن  وعــن لقمــان )عليــه الســثم(: )يــا بــ  ال تبعــ 

 رحلوا نًسك(.
و ــاا لقمــان )عليــه الســثم( البنــه: )يــا بــ  إذا مــررت بقــوم لــارمهم بســهم ااحلــثم وهــو 

 السثم  لقل: السثم علي م ورمح  اهلل وبرناته(.

                                                           
 .1ثرات: حلورمل احل - 111
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ونــان رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( يقــوا يــوم   ــل املدينــ : )أليــوا الســثم  
 ييبوا ال ثم  وأيعموا الطعام  وصّلوا بالليل والناس نيام  تد لوا ا ن  بسثم(.وأ

وعـن معاويــ : ن حـت النســا  حــ  مـا ألــرق بـني امــرأمل وحــاعط  وأنلـت حــ  مـا أجــد مــا 
احلـتمرعه  وشــربت اعشــرب  حــ  رجعــت اا املــا   ورنبــت املطايــا حــ  ا ــرتت نعلــ   ولبســت 

 ما بق  من اللذات ما تتوق اليه نًس  اال يا    أخ نرد. الدياب ح  ا رتت البياض  ل
 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ا الس أمان (.

وحلــ ا يوحلــي )عليــه الســثم( ج يــل )عليــه الســثم( عــن حــزن يعقــوب )عليــه الســثم(: 
لهـل تـرا   لقاا: )حزن حلبعني   لى   اا: لماذا له من اعجر   اا: مـا اهلل بـه علـيم   ـاا:

 ال يه   اا: نعم   اا: ما أبايل ما رأيت أن لقيته(.
 وعن عل  )عليه السثم(: )البياش  حبال  املو مل  واالحتماا    العيوب(.

وعــن أيب أمامـــ :  ـــرج إلينـــا رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليــه ورلـــه وحلـــّلم( متون ـــا  علـــى عصـــا  
 عظم بعضها بعضا (.لقمنا إليه  لقاا: )ال تقوموا نما تقوم اععاجم ي

وملــا تــزوج علــ  )عليــه الســثم( النهيــلي  بالبصــرمل  عــد علــى حلــرير:  وأ عــد احلســن )عليــه 
السثم( عن صينه  واحلسـني )عليـه السـثم( عـن مشالـه  وأجلـس يمـد بـن احلنًيـ  باحلضـيض  
لـه لخا  أن عـد مـن ذلـك لقـاا: يـا بـ  أنـت ابـ  وهـذان ابنـا رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ور

 وحلّلم((.
و  ل على عل  )عليه السثم( رجثن  ل لقى هلما وحلا تني  لثلس أحـدمها وه علـس 

 اغ ر  لقاا له عل  )عليه السثم(: )اجلس لإنه ال ير  ال رام  اال محار(.
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( : )أصــا رجــل عرضــت عليــه نرامــ  لــث يــدع ي  ــذ 

 منها مما  ل أو ندر(.
وعــن إمساعيــل بــن حلــاه عــن حبيــ : بلغــ   ــوا رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: 

 )ان ألضل املؤمنني أحسنهم  لقا (.
و اا لقمان )عليه السثم( البنه: )يا ب   إذا أتيت نا مي القـوم لـ مرهم بسـهم ااحلـثم  

طقوا س ذنر اهلل لـ جر مث اجلس س ناحيتهم لث تنط  ح  تراهم  د نطقوا  لإن رأيتهم  د ن
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 .105حلهمك معهم  وإال لتحوا من عندهم إا غريهم(

 …باب األسماء والكنى واأللقاب و
عــن رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مــن رلــو  رياحلــا  مــن اعرض م توبــا  عليــه 

اجـــثال  لـــه والمســـه عـــن أن يـــداس  نـــان عنـــد اهلل مـــن الصـــديقني   بسذذذم اهلل الذذذرحمن الذذذرحيم
  ًي عن والديه وإن نانا من امليرنني(.و 

وعن ابن عباس: )ه يرن إبليس مدل  ثث رنات  ط: رن  حني لعن لا رج مـن مل ـوت 
الســماوات  ورنــ  حــني ولــد يمــد )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( ورنــ  حــني أنزلــت حلــورمل احلمــد 

 (.بسم اهلل الرحمن الرحيم وس ابتداعها 
  بسذذم اهلل الذذرحمن الذذرحيمورلــه وحلــّلم(: )ال يــر   عــا  أولــه  وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه

  لتدقل حسناذم س امليزان  بسم اهلل الرحمن الرحيملإن أما ي تون يوم القيام  وهم يقولون 
لتقوا اعمم: ما أرجح موااين أم  يمد  لتقـوا اعنبيـا  )علـيهم السـثم(: إن ابتـدا  نثمهـم 

لــو وضــعت س نًــ  امليــزان ووضــعت حلــي ات اخللــ  س نًــ  أ ــرمي   ث ــ  أمســا  مــن أمســا  اهلل 
 لرجحت حسناذم(.

وعن ع رم : ملا نزلت التسمي  ضثت جباا الدنيا ح  مسو  ويها  لقالوا: حلحر يمـد 
  د  يد ا باا.

وعن حلعيد بن املسي  بن حزن: أتى جد: رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( لقـاا 
 له: بل انا حزن   ث ا (. له: )أنت حلهل  لقاا

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مــا مــن بيــت ليــه احلــم يمــد )صــلى اهلل عليــه ورلــه 
وحلــّلم( إال وحلــو اهلل علــيهم الــراق  لــإذا مسيتمــوهم لــث تضــربوهم وال تيــتموهم  ومــن ولــد لــه 

  ث   ذنور للم يسم أحدا  منهم أمحد أو يمدا  لقد جًا (.
احلنًي  عن عل  )عليـه السـثم(: ) لـت: يـا رحلـوا اهلل  إن ولـد يل بعـدك ورومي يمد بن 

 ولد امسيه بامسك واننيه ب نيتك   اا )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: نعم(.
وعنـه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )إن ــم تـدعون يــوم القيامــ  ب مســاع م وأمســا  ربــاع م  

 ل حسنوا أمسا نم(.
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ه وحلـّلم(: )تسـموا ب مسـا  اعنبيـا   وأحـ  اعمسـا  إا اهلل: عبـد وعنه )صلى اهلل عليـه ورلـ
 اهلل وعبد الرمحن  وأصد ها حارث ومهام  وأ بحها حرب ومرمل(.

 و اا )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إذا مسيتم لعبدوا(.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مــن حــ  الولــد علــى الوالــد ان  ســن امســه و ســن 

 أ به(.
ان )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( يغري بعض اعمسا   مسى أبا ب ر عبد اهلل ونان امسه س ون

ا اهلي  عبد ال عب   وابن عو  عبد الرمحن  ونان امسه عبد احلارث  وهيـاما  وحزنـا  حلـهث   
واملضــطثو املنبعــ   وأرضــا  تســمى عًــرمل  ضــرمل  وشــع  الضــثل  شــع  اهلــدمي  وبــ  الزنيــ  

 وب  مغوي  ب  رشد  وب  الصما  ب  السميع .. ب  الرشدمل 
وحلــ لت اينــ  بنــت أيب حلــلم  يمــد بــن عمــرو بــن عطــا  مــا مسيــت ابنتــك   ــاا: بــرمل  
 الــــت: إن رحلــــوا اهلل )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم( اــــى عــــن هــــذا االحلــــم   ــــاا: )ال تزنــــوا 

 أنًس م  اهلل أعلم ب هل ال  من م(.
وحلــّلم(: )ا نــو احلــم عنــد اهلل يــوم القيامــ  رجــل تســمى ملــك وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه 

 اعمثك احلم اهلل اععظم احل  القيوم  و يل: ذو ا ثا واانرام(.
وأمـا ذو النـور لالطًيـل بـن عمـرو الدوحلـ  أعطـا: رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلــّلم( 

ثعلـه س يـر  حلـويه  ل ـان  نورا  س جبينه ليدعو به  ومه  لقاا: يا رحلوا اهلل  هـ  مدلـ   ل
 ناملصباح يض   له الطري  بالليل.

وذو اليــــها تني  زصــــ  بــــن  ابــــت اعنصــــارب: روب إن رحلــــوا اهلل )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه 
وحلــّلم( احلتقضــا: يهــو ب  ينــا   لقــاا رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )أوه أ ضــك  

اا  زصــ : أنـا يــا رحلــوا اهلل   ــاا: ونيــي لطلـ  البينــ   لقــاا عصــحابه: أي ـم ييــهد يل  لقــ
تيهد بذلك وه اضر: وه تعلمه   اا: يا رحلوا اهلل نن نصد ك علـى الـوح  مـن السـما   
ل يي ال نصد ك على انك  ضيته  لانًذ شها ته ومسا: بذلك  عنه صرّي شـها ته شـها   

 رجلني(.
علـى حــذ: لر هـا رحلــوا  و تـا مل بـن النعمــان اعنصـارب: أصــيبت عينـه يــوم أحـد لســقطت

اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( ل انــت أحســن وأصــح مــن اع ــرمي  نانــت تعتــل البا يــ  وال 
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 تعتل املر و مل  لقيل له ذو العينني  أب له عينان م ان الواحدمل.
: حر وص بن اهري باب اخلـوارج ونبـريهم الـذب علمهـم 106وذو الددي  و يل ذو اخلويصرمل

نهــروان بــني القتلــى  لقــاا علــ  )عليــه الســثم(: )اعتــو  بيــد: املخدجــ   الضــثل   وجــد يــوم ال
لـ   هبـا لـ مر بنصـبها و ـاا: مسعـت رحلــوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( يقـوا:  ـرج  ــوم 
من أما يقرؤون القررن ليسـت  ـرا ت م اا  ـرا ذم شـي ا   والصـثت م اا صـثذم شـي ا   وال 

  يقــرؤون القــررن  ســبون أنــه هلــم وهــو علــيهم ال عــاوا تــرا يهم  صــيام م إا صــيامهم شــي ا  
صر ون من ااحلثم نما صرق السهم من الرمي   وري  ذلك ان ليهم رجث  له عضد وليسـت لـه 

 ذراع  على عضد: مدل حلم  الددب  عليه شعريات بيض(. 
وتــيم ابــن مــرمل  واملطيبــون: بنــو عبــد منــا   وبنــو أحلــد بــن عبــد العــزمي  واهــرمل بــن نــثا  

 واحلارث بن لهر  غمسوا أيديهم س  لوق مث االًوا.
واعحث : بنو عبد الدار  وبنو  زوم  وبنو دح  وبنو حلـهم  وبنـو عـدب  نـروا جـزورا  

 وغمسوا أيديهم س  ماعها واالًوا  لسموا لعق  الدم.
بــد نــزا إيل لهــو و ــاا النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( حــني حاصــر الطــاعي: )أصــا ع

حر  لتدا أبو ب رمل من السور على ب ـرمل. لقـاا لـه النـيب )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: أنـت 
 أبو ب رمل  وامسه نًيو وأ و: نالو  ونانا مويل احلارث ابن نلدمل(.

و الت عاعي : يا رحلوا اهلل نل صواحيب هلن ن    اا: لانت  بابنك عبد اهلل ابن الزبري 
 م عبد اهلل.ل انت ت   أ

يلع  بـه لمـات  لـد ل رحلـوا اهلل )صـلى اهلل  107وعن أنس: نان يل أخ صغري وله نغر
عليه ورله وحلّلم( لرر: حزينا   لقاا: ما ش نه   ـالوا: مـات نغـر: الـذب يلعـ  بـه  لقـاا: يـا أبـا 

 عمري ما لعل النغري(.
ننيته أبو عبد الرمحن   وموا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: رباح  و يل مهران  و 

نان معه س حلًر  ل ان نل من أعل ألقى عليه بعـض متاعـه  لمـر بـه رحلـوا اهلل )صـلى اهلل 
 عليه ورله وحلّلم( لقاا: أنت حلًين   للق  به.

                                                           
 لإن يد: نانت مقطوع . - 111
 نغر: لراخ العصالري  واحدته نغرمل  مداا مهزمل. - 117
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وعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم( عنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )إذا مسيـــتم الولـــد يمـــدا  
 تقبحوا له وجها (. ل نرمو:  ووحلعوا له س ا لس  وال

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ما من  وم نانـت هلـم ميـورمل لحضـر معهـم مـن امسـه 
 أمحد أو يمد ل   لو: س ميورذم إال  ري هلم(.

و: )وما من ماعدمل وضعت لحضر عليها من امسه امحد أو يمد إال  دس ذلك املنـزا س 
 نل يوم مرتني(.

 …الوداعباب السفر.. والفراق.. و 
عــن احلســن بــن يســار:  ــاا رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مــن لــر بدينــه مــن 
أرض إا أرض  وإن نــان شــ ا  مــن اعرض  احلــتوج  ا نــ   ونــان رليــ  أبيــه إبــراهيم )عليــه 

 السثم( ونبيه يمد )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم((.
ناس برمح  اهلل للمسالر عصبح الناس علـى وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )لو يعلم ال

  هر حلًر  إن اهلل باملسالر رحيم(.
وملا أ رج يوحلي )عليه السثم( من ا   واشرتب  اا هلـم  اعـل: احلتوصـوا هبـذا الغريـ  

  ريا   لقاا هلم يوحلي )عليه السثم(: )من نان مو اهلل لليس عليه غرب (.
ليـام: )اللهـم إ  أعـوذ بـك مـن وعدـا  السـًر  وعن عل  )عليه السثم( عند مسـري: إا ا

ونخبـ  املنقلـ   وحلــو  النظـر س اعهـل واملــاا  اللهـم أنـت الصــاح  س السـًر  وأنـت اخلليًــ  
س اعهــل  وال عمعهـــا غــريك  عن املســـتخلي ال ي ــون مستصـــحبا   واملستصــح  ال ي ـــون 

 مستخلًا (.
وغـور بالنـاس ورلـه بالسـري  وال تسـر  و اا )عليه السثم( لـبعض مـن أنًـذ:: )حلـر الـ  ين

أوا الليــل لـــإن اهلل جعلـــه حلـــ نا   و ــدر: مقامـــا ال  عنـــا   لـــ رح ليــه بـــدنك وروح  هـــرك  لـــإذا 
 ولقت حني ينبطح السخر أو حني ينًثر الًثر لسر على برن  اهلل(.

وذنـــر حلو ـــه برحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( بعـــد هثرتـــه لقـــاا: لثعلـــت اتبـــو 
ذ رحلـــوا اهلل ل يـــ  ذنـــر: حـــ  انتهيـــت إا العـــرج. أرا  ننـــت أعطـــى  ـــ : حـــ  انتهيـــت م  ـــ
 إليه(. 

 وعن عل  )عليه السثم(: )لقد اعحب  غرب (.
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وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )حلــت مــن املــرو مل   ــثث س احلضــر و ــثث س الســًر  وأمــا 
اذ اع ـوان س اهلل  وأمـا الـث  الث  س احلضر: لـتثومل نتـاب اهلل  وعمـارمل مسـاجد اهلل  واختـ
 س السًر: لبذا الزا   وحسن اخلل   واملزاح س غري معاص(.

وعن يًوا بن علقم :  اا رحلوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( لرجـل مـن أصـحابه: 
 )أما انك ان ترال  غري  ومك ي ن أحسن خللقك وأح  أن يقتًى بك(.

لإن اعرض تطومي بالليل مـا  108وحلّلم(: )علي م بالد  وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله 
 ال تطومي بالنهار(.

وعن نع  بن مالك  اا: ما نـان رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( خيـرج س حلـًر 
 إال يوم اخلميس. 

ونان رحلوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( ي ـر: أن يسـالر الرجـل س غـري رلقـ . و ـاا: 
 والرانبان شيطانان  والدث   رن (. )الران  شيطان 

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: ) ــري الصــحاب  أربعــ   و ــري الســرايا أربعماعــ   و ــري 
 ا يوش أربع  رال   ولن يغل  ا نا عير ألًا  من  ل (.

 و اا )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إذا  رج  ث   س حلًر للي مروا أحدهم(.
ابــن عمــر: هلــم أو عــك نمــا و عــ  رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه  وعــن  زعــ :  ــاا يل

 وحلّلم(: )احلتو ع اهلل  ينك وأمانتك و واتيم عملك(.
وعـن علــ  بــن ربيعــ : شـهدت عليــا  )عليــه الســثم(  وأ  بدابـ  لرينبهــا  للمــا وضــو رجلــه 

سبحان الذي : س الرناب  اا: باحلم اهلل  للما احلتومي على  هرها  اا: احلمد هلل  مث  اا
سذخر لنذا هذذا ومذا كنذا لذه مقذذرنين وإنذا إلذى ربنذا لمنقلبذون 

. مث  ـاا: احلمـد هلل  ــثث 105
مرات  مث  ـاا: اهلل انـ   ـثث مـرات  مث  ـاا: حلـبحانك إ   لمـت نًسـ  لـاغًر يل إنـه ال 
يغًــر الــذنوب إال أنــت  مث ضــحك  لقيــل: يــا أمــري املــؤمنني  مــن أب شــ   ضــح ت   ــاا: 

ا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( يًعـل نمـا لعلـت  مث ضـحك  لقلـت: يـا رحلـوا رأيت رحلو 
اهلل من أب ش   ضـح ت   ـاا: إن ربـك يعثـ  مـن عبـد: إذا  ـاا: اغًـر يل ذنـويب  يعلـم 

                                                           
 الد  : حلري الليل و يل الد   بالضم: حلري السحر. والد   بالًتح: حلري اهلل نله. - 118
 .19و11حلورمل الز ر :  - 111
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 انه ال يغًر الذنوب غريب.
ونـــان نعـــيم النحـــام  ـــدد ااحلـــثم  ولقـــ  بـــذلك عن رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلــــه 

له: )  لت ا ن  لسمعت نم  من نعيم ليها. وأ ام     ح  نـان  بـل الًـتح   وحلّلم(  اا
عنه نان ينً  على أرامل ب  عدب وأيتامهم  لقاا له  ومه حني أرا  اهلثرمل وتيبدوا به: أ ـم 
و ن ب ب  ين ش ت. لقاا له رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( حـني  ـدم عليـه:  ومـك 

ا  من  وم  يل.. إن  وم  أ رجو  وأ رك  ومك  لقاا نعم  بل  ومك  ري يا نعيم نانوا  ري 
 يا رحلوا اهلل  أ رجوك إا اهلثرمل  و وم  حبسو  عنها(.

 
 

 باب األسنان، وذكر الصبا والشباب
 …والشيوخة والهر  و

 عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ال ن  مو أنابرنم(.
 )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( س حاجـــ   لـــ بط وا عـــن وعـــن أنـــس: جـــا  شـــيخ إا النـــيب

الييخ ان يوحلعوا له  لقاا )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ليس منا من ه يرحم صغرينا ويو ر  
 نبرينا(.

وعــن جعًــر بــن يمــد )عليــه الســثم( عــن أبيــه: )جــا  رجــثن إا النــيب )صــلى اهلل عليــه 
 ل الييخ  لقاا: ن  ن (.ورله وحلّلم( شيخ وشاب  لت لم الياب  ب

 وهبذ: الرواي : )من عر  لضل نبري لسنه لو ر: أمنه اهلل من لزع يوم القيام (.
وعن عل  )عليه السثم( عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ان من حـ  إجـثا اهلل 

ه وال إنـــرام  ث ـــ : ذو اليـــيب  املســـلم  وذو الســـلطان املقســـط  وحامـــل القـــررن غـــري ا ـــاس عنـــ
 الغايل ليه(.

و ام ونيو بن ا راح إا حلًيان الدورب ل ن ر عليه  يامه  لقاا ونيو: حد ت  عـن عمـرو 
بن  ينار عن أنس:  اا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم(: )مـن إجـثا اهلل إجـثا ذب 

 الييب  املسلم(. لس ت حلًيان وأ ذ بيد: ل جلسه إا جانبه.
ه ورله وحلّلم(: )ما أنرم شاب شيخا  إال  يض اهلل له من ي رمه عند وعنه )صلى اهلل علي
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 حلنه(.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: ) ــاا اهلل تبــارك وتعــاا: وعــز  وجــثيل ولا ــ   لقــ  
إيل انــه عحلــتح  مــن عبــدب وأمــا ييــيبان س ااحلــثم أن أعــذهبما. مث ب ــى  لقيــل لــه: مــا 

ى اهلل عليــه ورلـه وحلــّلم(: أب ــ  ممــن يســتح  اهلل منــه وهــو ال يب يـك يــا رحلــوا اهلل   ــاا )صــل
 يستح  من اهلل(.

 و اا )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من بلا  انني من هذ: اعم  حرمه اهلل على النار(.
 و اا )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إن اهلل    أبنا  الدمانني(.

بلـا املـؤمن  ـانني حلـن  لإنـه أحلـري اهلل س اعرض  و اا )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )إذا 
 ت ت  له احلسنات ومتحى عنه السي ات(.

 و اا )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من أتت عليه ماع  حلن  بعده اهلل والدا  عهل بيته(.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )أال أنبــ  م ليــارنم   ــالوا: بلــى يــا رحلــوا اهلل   ــاا: 

 م أعمارا  س ااحلثم إذا حلد وا(.أيول 
وعــن عبــا مل بــن الصــامت:  ــاا ج يــل لرحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )يــؤمر 

 احلالظان أن ارلقا بعبدب س حدا   حلنه  لإذا بلا اعربعني  اا: احًظا وحققا(.
منـا   وعن يمد بن عل  بن احلسني )عليهم السـثم(: )إذا بلـا الرجـل أربعـني حلـن  نـا مي

 من السما :  نا الرحيل ل عد اا ا (.
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ل ل ش   حصـا   وحصـا  أمـا مـا بـني السـتني إا 

 السبعني(.
وعــن حذيًــ :  ــالوا: يــا رحلــوا اهلل  مــا أعمــار أمتــك   ــاا: )مصــارعهم مــا بــني اخلمســني 

مــن بلغهــا مــن أمــا  لــرحم اهلل أبنــا   والســتني.  ــالوا: يــا رحلــوا اهلل ل بنــا  الســبعني   ــاا:  ــل
 السبعني  ورحم اهلل أبنا  الدمانني(.

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلـــه وحلــّلم(: )مــا أعمـــار أمــا س أعمــار مـــن مضــى إال نمــا بـــني 
 مغريبان اليمس(.

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من عمر حلتني حلن  لقد أعذر إليه س العمر(.
ه ورلـــه وحلـــّلم(: ) لـــ  ابـــن ر م وإا جنبـــه تســـو وتســـعون ميتـــ  ان وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــ
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 أ ط ته و و س اهلموم ح  صوت(.
وعـن علـ  )عليـه السـثم(: )بقيـ  عمــر املـر  ال  ـن هلـا  يـدرك هبــا مـا لـات  و يـ  هبـا مــا 

 أمات(.
وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: ) ـــاا ملـــك املـــوت لنـــوح )عليـــه الســـثم(: يـــا أيـــوا 

بيني عمرا  نيـي وجـدت الـدنيا ولـذذا   ـاا: نرجـل   ـل بيتـا  لـه بابـان  لقـام وحلـط البيـت الن
 هني   مث  رج من الباب اغ ر(.

وعن النيب )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )مـن شـاب شـيب  س ااحلـثم نانـت لـه نـورا  يـوم 
 القيام  ما ه خيضبها أو ينتًها(.

( أوا مــن شــاب ليتميــز عــن احلــحاق  إذ نــان مــن وروب: ان إبــراهيم )صــلوات اهلل عليــه
اليــبه بــه حبيــ  ال ي ــا  صيــز بينهمــا  للمــا و طــه اليــي   ــاا: يــا رب  مــا هــذا   ــاا: هــو 

 الو ار   اا: يا رب  ا   و ارا (.
وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم(: )يقـوا اهلل تعـاا: اليـي  نـورب لـث ديـل يب أن 

 أحرق نورب بنارب(.
ه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: ) ري شباب م من تيبه ب هول م  وشر نهول م مـن وعن

 تيبه بيباب م(.
وعنه )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: ) يـارنم شـباب م وشـرارنم شـيو  م  لسـ لو: لقـاا: 
إذا رأيــتم اليــاب ي  ــذ بــزب اليــيخ العابــد املســلم س تقصــري: وتيــمري: لــذلك  يــارنم  وإذا 

 خ الطويل الياربني يسح   يابه لذلك شرارنم(.رأيتم اليي
وعيسى ابن مرد )عليه السـثم( نـان إذا مـر علـى اليـباب يقـوا: )نـم مـن ارع ه يـدرك 

 احلصا   وإذا مر على الييوخ  اا: ما ينتظر بالزرع إذا أ رك إال أن  صد(.
ويستقبل بيبابه  وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ما من شاب يدع لذمل الدنيا وهلوها 

 ياع  اهلل إال أعطا: اهلل أجر ا نني وحلبعني صديقا (.
وعن عل  )عليه السثم( ملـن ت لـم  ـا يستصـغر مدلـه عـن الـت لم بـه: )لقـد يـرت شـ ريا  

 وهدرت حلًيا (.
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 …باب الشوق والحنين إلى األوطان و

  لقـاا )صـلى    دم علـى رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( أصـيل الغًـارب مـن م ـ
اهلل عليه ورله وحلّلم( : )يا أصيل  نيي عهدت م     اا: عهدذا واهلل  د أ ص  جناهبا  

 . لقاا: حسبك يا أصيل(.110وأعذق اذ رها  واحلل   امها  وامير حللمها
وروب أن أبــان بــن حلــعيد  ــدم عليــه  لقــاا )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )يــا أبــان نيــي 

وترنت اعذ ر و ـد اعـذق  وترنـت الدمـام و ـد  111رنتهم و د جيدواترنت أهل م     اا: ت
  اص  لاغرور ت عينا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم((.

 …باب الشر والفجور و
عـــن النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: ) بـــل  يـــام الســـاع  يرحلـــل اهلل ر ـــا  بـــار مل ييبـــ  

احلمــــري  وعلــــيهم تقــــوم  112جون ذــــارجلتقــــبض روح نــــل مــــؤمن مســــلم  ويبقــــى شــــرار يتهــــار 
 الساع (.

وعــن لقمــان )عليــه الســثم(: )يــا بــ   نــذب مــن  ــاا ان اليــر يطًــئ اليــر  لــإن نــان 
صـا  ا  لليو ـد نــارين مث لينظـر هـل تطًــئ إحـدامها اع ـرمي  اهــا يطًـئ اخلـري اليــر نمـا يطًــئ 

 املا  النار(. 
 واي  العرمل(.وس احلدي : )إياك وامليارمل  لإاا متيت العزمل  

وعـــن احلســـن بـــن يســـار: إن س معاويـــ  لـــدثث مهل ـــات موبقـــات: غصـــ  هـــذ: اعمـــ  
حلـ ريا   113أمرها  وليهم بقايا من أصحاب رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم(  ووا ابنـه

ووال: العـراق و ـد  ـاا رحلـوا اهلل )صـلى  114نريا  يلبس احلرير ويضرب بالطنبور  وا عى ايا ا  
وأصـحاب حثـر  ويـل  115ليه ورله وحلّلم(: )الولد للًراش وللعاهر احلثر(  و تل حثرا  اهلل ع

                                                           
 صار له عذوق وشع   وأحلل   امها: أ رج  وصه. وأمير حللمها:  رج ور ه وانتسى به.أعذق اذ رها:  - 111
 جيدوا: أب مطروا مطرا جو ا. ومطر جو  واحلو غزير ال مطر لو ه البت   و اص الدمام: أ رج  وصه.- 111
 اهلرج: ندريمل الن اح  والتهارج: التنانح والتسالد. - 112
 يزيد بن معاوي . - 111
 ه.ايا  بن ابي - 111
 حثر بن عدب ال ندب.  - 119



 119 

 له من حثر وأصحاب حثر .
 وعن عل  )عليه السثم(: )احصد الير من صدر غريك بقلعه من صدرك(.

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )إن لإلصــان حلــرباال  يســربله اهلل تعــاا مــن شــا   لــإذا 
 ع اهلل منه حلرباا ااصان  لإذا تاب ر : اهلل عليه(.اىن العبد نز 

وعنه )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم(: )إن السـماوات السـبو واعرضـني لـتلعن العثـوا الزانيـ  
 والييخ الزا (.

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إن عهل النار صر   من ن، لروج الزنامل(.
يــــه ورلــــه وحلــــّلم(: )مث انطلــــ  يب إا رجــــاا بــــني وس حــــدي  ااحلــــرا  عنــــه )صــــلى اهلل عل

أيديهم حلم ه ير الناس أيي  ر ـا  وال أحسـن منظـرا  منـه  وبـني أيـديهم جيـي منتًخـ  ه أر 
جيًـا  أنــ، ر ــا  منهـا وهــم يــ نلون منهــا  لقلـت: يــا ج يــل  مــن هـؤال  الــذين يــدعون الطيــ  

 ويعمدون إا اخلبي  ينهسونه  لقاا: هؤال  الزنامل(.
وعن جعًر بن يمد )عليه السثم( عن رباعه عن النيب )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم(: )ال 

 يز ا  املاا إال ندرمل وال يز ا  الناس إال شحا   وال تقوم الساع  إال على شرار اخلل (.
وعن عل  )عليه السثم(  اا: ) لت اللهم ال اوج  إا أحد من  لقك  لقاا )صلى 

وحلـــّلم(: يـــا علـــ   ال تقـــولن هـــذا  للـــيس مـــن أحـــد إال وهـــو يتـــاج إا النـــاس  اهلل عليـــه ورلـــه 
لقلــــت: نيــــي أ ــــوا   ــــاا )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم(:  ــــل )اللهــــم ال اــــوج  إا شــــرار 
 لقـــك(. لقلـــت: يـــا رحلـــوا اهلل  ومـــن شـــرار  لقـــه   ـــاا: الـــذين إذا أعطـــوا منـــوا  وإذا منعـــوا 

 عابوا(.
 ر  احلثر من حي  أتاك(.وعن عل  )عليه السثم(: )

 باب الشفاعة والعناية..
عــن عــو  بــن مالــك اعشــثع : مسعــت رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( يقــوا: 

 )شًاعا يوم القيام  ل ل مسلم(.
وعــن ابــن عمــر:  ــاا رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مــن اار  ــ ب وجبــت لــه 

 شًاعا(.
لـــه وحلـــّلم(: )رجـــثن مـــن أمـــا ال تناهلمـــا شـــًاعا: إمـــام  لـــوم وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ور
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 غيوم  وغاا س الدين مارق منه(.
وعـــن عدمـــان عـــن النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )مـــن غـــش العـــرب ه يـــد ل س 

 شًاعا  وه تنله مو  (.
قـبض وعن أيب موحلى اعشعرب عنـه )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـلم(: )اشـًوا إيل لتـؤجروا ولي

 اهلل على لسان نبيه ما شا (.
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم(: )مـن نًـس عـن مسـلم نربـ  مـن نـرب الـدنيا نًـس اهلل 
عنه نرب  من نـرب يـوم القيامـ   ومـن يسـر علـى معسـر يسـر اهلل عليـه س الـدنيا واغ ـرمل  ومـن 

مــا نــان العبــد س عــون  حلــرت علــى مســلم حلــرت اهلل عليــه س الــدنيا واغ ــرمل  واهلل س عــون العبــد
 أ يه(.

 وعن عل  )عليه السثم(: )اليًيو جناح الطال (.
وروب أن ج يــل )عليــه الســثم(  ــاا: )يــا يمــد  لــو نانــت عبا تنــا هلل علــى وجــه اعرض 
لعلمنــا  ــثث  صــاا: حلــق  املــا  للمســلمني  وإعانــ  أصــحاب العيــاا  وحلــرت الــذنوب علــى 

 املسلمني(. 
حلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(  ــرج العطــا  أيــام أيب جعًــر وعــن اليــقرا  مــوا ر 

وما يل شًيو  لبقيت على الباب متحريا   لإذا أنا يعًر بن يمد )عليه السثم(  لقمت إليه 
لقلت: جعل  اهلل لـدا ك  أنـا مـوالك اليـقرا   لرحـ  يب  وذنـرت لـه حـاجا  لنـزا و  ـل 

   مث  اا: )يـا شـقرا   إن احلسـن مـن نـل أحـد حسـن و رج وعطاع  س نمه  لصبه س نم
وإنه منك أحسن مل انـك منـا  وإن القبـيح مـن نـل أحـد  بـيح وإنـه منـك أ ـبح مل انـك منـا(  

 وإها  اا له ذلك عن اليقرا  نان يصي  من اليراب. 
 

 باب الصبر واالستقامة
 وضبط النفس عند الشهوات

 ص  نصي ااصان  واليقني ااصان نله(.عنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ال
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )لو نان الص  من الرجاا ل ان نرصا (.

وعـن علــ  )عليـه الســثم( رلعـه : )الصــ   ث ـ   صــ  علـى املصــيب   وصـ  علــى الطاعــ   
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لــه  ث اعــ  وصــ  علــى املعصــي . لمــن صــ  علــى املصــيب  حــ  ير هــا حبســن عزاعهــا نتــ  اهلل 
 رج   ما بني الدرج  إا الدرجـ  نمـا بـني السـما  إا اعرض  ومـن صـ  علـى الطاعـ  نتـ  
اهلل له حلتماع   رج   ما بني الدرجـ  إا الدرجـ  نمـا بـني ختـوم اعرض إا العـرش  ومـن صـ  
 عــن املعصــي  نتــ  اهلل لــه تســعماع   رجــ   مــا بــني الدرجــ  إا الدرجــ  نمــا بــني اعرضــني إا

 العرش(.
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )احليا  اين   والتقى نرم  و ري املرن  الص (.

وعن أيوب )عليه السثم(  الـت لـه امرأتـه: لـو  عـوت اهلل ان ييـًيك   ـاا: )و ـك ننـا 
 س النعما  حلبعني عاما  لهلم  نص  على الضرا  مدلها  للم يني  إال يسريا  أن عوس(.

بـن عبـد اهلل: حلـ ل رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( عـن ااصـان لقـاا:  وعن جابر
 )الص  والسماح (.

وعـن علــ  )عليـه الســثم(: )القناعـ  حلــيي ال ينبـو  والصــ  مطيـ  ال ت بــو  وألضـل عــدمل 
 ص  على شدمل(.

 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )الص  عند الصدم  اعوا(.
 يه السثم(: )الص  يناضل احلد ان وا زع من أعوان الزمان(. وعن عل  )عل

 وحل ل )عليه السثم(: أب ش   أ رب إا ال ًر  لقاا: )ذو لا   ال ص  له(.
 وعن لقمان )عليه السثم(: )الص  عند مس امل ار: من حسن اليقني(.

انــت لــذلك وعـن علــ  )عليـه الســثم(: )أوصــي م لمـس لــو ضـربتم إليهــا ربــاط االبـل ل 
أهــث   ال يرجــون أحــد مــن م اال ربــه  وال خيــالن إال ذنبــه  وال يســتحني أحــد إذا حلــ ل عمــا ال 
يعلم ان يقوا ال أعلم  وال يستحني أحـد إذا ه يعلـم اليـ   أن يتعلمـه  وبالصـ  لـإن الصـ  

 من ااصان نالرأس من ا سد  ال  ري س جسد ال رأس معه  والس إصان ال ص  معه(.
 وعنه )عليه السثم(: )ال يعدم الصبور الظًر وإن ياا الزمان(.

وملـــا نلـــم اهلل موحلـــى )عليـــه الســـثم( اعتـــزا النســـا  وتـــرك أنـــل اللحـــم  وه يصـــ  هـــارون 
لتــزوج وأنـــل اللحــم. لقيـــل ملوحلــى )عليـــه الســـثم(  لقــاا: ل ـــ  ال أرجــو س شـــ   ترنتـــه هلل 

 أبدا .
 وار ات اهلموم بعزاعم الص  وحسن اليقني(.وعن عل  )عليه السثم(: )أيرح عنك 
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وعنـه )عليـه الســثم(: )وإذا ننـت جااعــا  علـى مــا تًلـت مـن يــدك لـاجزع علــى نـل مــا ه 
 يصل إليك(.

وس نتابـــه )عليـــه الســـثم( إا عقيـــل: )وال اســـنب ابـــن أبيـــك ولـــو أحلـــلمه النـــاس متضـــرعا  
د  وال ويـــئ الظهـــر للرانـــ  املتقعـــد متخيـــعا  وال مقـــرا  للضـــيم واهنـــا  وال حلـــلس الزمـــام للقاعـــ

 ول نه نما  اا أ و ب  حلليم: 
 

 لان تس ل  نيي أنت لإن 
 صبور على ري  الزمان صلي   
 

 يعز عل  أن ترمي يب نخبـ 
 لييمت عا ا  ويسا  حبي   
 

أوحـــى اهلل إا  او  )عليـــه الســـثم(: )ختلـــ  أ ث ـــ   وان مـــن أ ث ـــ  إ  أنـــا الصـــبور  
 يام ص  امللوك(.لاص  على اع

 
 
 
 
 

 …باب الصناعات والحرف، و
عـــن حلـــهل بـــن حلـــعد:  ـــاا رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )عمـــل اعبـــرار مـــن 

 الرجاا اخلياي   وعمل اعبرار من النسا  الغزا(.
ونان رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم( خيـيط  وبـه وخيصـي نعلـه  ونـان أنـ  عملـه 

 ياي .س بيته اخل
 وعن حلعيد بن املسي : نان لقمان احل يم  يايا .
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وعــن أنــس: عنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )ال تلعنــوا احلانــ  لــإن أوا مــن حــاك أيب 
 ر م )عليه السثم((.

و رج عل  )عليه السثم( يوما  لقام على القصابني لقاا: )يا معير القصـابني  مـن نًـخ 
 شامل لليس منا(.

هل أدلك على شجرة الخلدمن  ا إبليس  حي   اا: روب: )إن أوا 
116. 

 وعن رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )جنبوا مساجدنم صناع م(.
ال تلهذذيهم تجذذارة وال بيذذع عذذن ذكذذر اهللوجــا  س تًســري  ولــه تعــاا: 

ااــم نــانوا  117
ذان ه خيـــرج حـــدا ين و ـــرااين  ل ـــان أحـــدهم إذا رلـــو املطر ـــ   أو غـــرا اعشـــًى لســـمو اع

 اعشًى من املغرا  وه يضرب املطر   ورم  هبا  و ام إا الصثمل.
 وس احلدي : )أحل ما أنل العبد نس  يد الصانو إذا نصح(.

 وليه: )إن اهلل    املؤمن احملرت (.
وليـه: )إن اهلل  ـ  العبـد يتخـذ املهنـ  يسـتغ  هبـا عـن النـاس  ويـبغض العبـد يـتعلم العلــم 

  (.يتخذ: مهن
 وليه: )ويل للتاجر من ال واهلل  وبلى واهلل  وويل لعامل يد من غد وبعد غد(.

ومـر  او  )عليـه السـثم( باحلـ ا  لقـاا: )يـا هـذا  اعمـل ونـل لـإن اهلل  ـ  مـن يعمــل 
 وي نل  وال    من ي نل وال يعمل(.

مـن أمـواا  وحل ا  او  )عليه السثم( عـن نًسـه س اخلًيـ   لقـالوا: )يعـدا  اال أنـه ي نـل
 ب  إحلراعيل  لس ا اهلل أن يعلمه عمث   لعلمه اختاذ الدروع(.

 ونان حلليمان )عليه السثم( يعمل القًا  ويبيعها وي نل من  نها.
 …باب األصوات واأللحان 

و ـــاا رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )ال  ـــل تعلـــيم املغنيـــات وال بـــيعهن وال 
هن  و نهن حرام  وما نزلت علّ  هـذ: اغيـ  إال س مدـل هـذا احلـدي : شراؤهن وال التثارمل لي

                                                           
 .121حلورمل يه:  -111
 .17حلورمل نور:  - 117
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ومن الناس من ييرب هلـو احلـدي  ليضـل عـن حلـبيل اهلل
. مث  ـاا: والـذب بعدـ  بـاحل  118

مــا رلــو رجــل عقــريمل صــوته بالغنــا  إال بعــ  اهلل عليــه عنــد ذلــك شــيطانني  علــى هــذا العــات  
 ب رجلهما س صدر: ح  ي ون هو الذب يس ت(.واحد  وعلى هذا العات  واحد  يضربان 

وعن العباس: )ملا وا الناس يوم حنني رأيت رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( ومـا 
بغلتـــه اليـــهبا  ليـــثرذا  115معـــه إال أبـــو حلـــًيان بـــن احلـــارث بـــن عبـــد املطلـــ   ر ـــذا  بدًـــر

ورلـه وحلـّلم( حـني رأمي مــن  وننـت رجـث  صــيتا   لقـاا رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليــه 120باحل مـ 
النــاس مــا رأمي وااــم ال يلــوون علــى شــ  : )يــا عبــاس أصــرخ: يــا معيــر اعنصــار يــا أصــحاب 

   لنا يت  لا بلوا ن ام االبل إذا حنت إا أوال ها(.121السمرمل(
 وملا بلا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( س هثرته  ني  الو اع  احلتقبلو: هبذ: اعشعار:

 
 البدر علينا يلو
 من  نيات الو اع  
 

 وج  الي ر علينا
 ما  عا هلل  اع  
 

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )حليث   من بعدب  وم يرجعون بالقررن ترجيو الغنا  
 والرهباني  والنوح ال عاوا حناجرهم  مًتون   لوهبم و لوب الذين يعثبهم ش ام(.

ورله وحلّلم( يوما  لإذا رجل  د صع   لقـاا: )مـن  وعن أنس: وعظ النيب )صلى اهلل عليه
 هذا امللبس علينا  يننا  إن نان صا  ا  لقد شهر نًسه  وإن نان ناذبا  لمحقه اهلل(.

وعن النيب )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم(: )إذا  ـام أحـدنم مـن الليـل لليثهـر بقرا تـه  لـإن 
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 صثته(.املثع   وعمار الدار يستمعون إا  را ته ويصلون ب
وعن  او  )عليه السثم( انه نان خيرج إا صحرا  بيت املقدس يوما  س اعحلبوع وعتمـو 
اخللــــ  ليقــــرأ الزبــــور تلــــك القــــرا مل الر يمــــ  اليــــثي   ولــــه جاريتــــان موصــــولتان بــــالقومل واليــــدمل 
ليضبطان جسد: ضبطا   يًـ  ان تنخلـو أوصـاله ممـا نـان ينتحـ  ويزلـر  واتيـد علـى  را تـه 

 والطري(. الوحوش
يــوم القيامــ  عنــد حلــاق العــرش ليقــوا: يــا  122وعــن مالــك بــن  ينــار: )بلغنــا إن اهلل يقــيم

  او  : سد  اليوم بذلك الصوت احلسن الر يم(.
وعن جابر بن عبد اهلل يرلعه: )إذا مسعتم نباح ال ثب وايـ  احلمـر بالليـل لتعـوذوا بـاهلل  

 لاان يرين ما ال ترون(.
شــعرب: )ننــت مــو رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( س حلــًر  وعــن أيب موحلــى اع

للما  نونا مـن املدينـ  نـ  النـاس ورلعـوا أصـواذم  لقـاا: يـا أيهـا النـاس  ان ـم التـدعون أصـم 
 وال غاعبا   ان الذب تدعونه بين م وبني أعناق رناب م(.

عبـد يـد ل ا نـ  إال وهـو وعن أيب امام  عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم(: )مـا مـن 
علس عند رأحله وعند رجليه  نتان من احلور العني تغنيانه ب حسن صوت مسعه اعنس وا ن  

 ليس  زامري الييايني ول ن بتحميد اهلل وتقديسه(.
ونــان )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( يصــي ا نــ   لقــاا رجــل: يــا رحلــوا اهلل أليهــا مســاع  

: إن اهلل ليوحى إا شثرمل ا نـ  ان امسعـ  عبـا ب الـذين شـغلوا  اا: )نعم  والذب نًس  بيد
أنًســهم بــذنرب عــن املعــاا  واملزاهــر واملــزامري  لتســمعهم أصــواتا  مــا مســو اخلثعــ  مدلهــا  ــط 

 بالتسبيح والتقديس(.
 …باب الصدق والحق و

 عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ما أمل  تاجر صدوق(.
 .123ثم(: )إن احل   قيل مرب  وإن البايل  ًيي ويب (وعن عل  )عليه الس
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 وعنه )عليه السثم(: )من صارع احل  صرعه(.
 وعنه )عليه السثم(: )من تعدمي احل  ضاق مذهبه(.
 وعنه )عليه السثم(: )من أبدمي صًحته للح  هلك(.

 ــل وعنــه )عليــه الســثم(: )حــ  وبايــل ول ــل أهــل  للــ ن أمــر البايــل لقــدصا  لعــل  ولــ ن 
 احل  لر ا ولعل  ولقلما أ بر ش   ل  بل(.

وعنــه )عليــه الســثم(: )التــاجر الصــدوق إن مــات س حلــًر: مــات شــهيدا  وإن مــات علــى 
 لراشه مات صديقا (.

وعن عبد اهلل بن عمر: )جا  رجل إا النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( لقاا: يـا رحلـوا 
أصــدق العبــد بــّر  واذا بــّر رمــن  واذا رمــن   ــل  اهلل مــا عمــل أهــل ا نــ   لقــاا: الصــدق  اذا

ا ن    اا: يا رحلوا اهلل  ما عمل أهل النار   اا: ال ذب  إذا نذب العبد لثر  وإذا لثر 
 نًر  وإذا نًر   ل النار(.

وعنه )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )الصـدق يهـدب اا الـّ   والـ  يهـدب إا ا نـ   وإن 
   ي ت  صديقا (.املر  ليتحرمي الصدق ح

وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )عليـــك بالصـــدق وان ضـــرك  وإيـــاك وال ـــذب وان 
 نًعك(.

وعـــن عاعيـــ : حلـــ لت رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: مب يعـــر  املـــؤمن   ـــاا: 
 )بو ار: ولني نثمه وصدق حديده(.

هواك علـى هـوا:  وغضـ  و اا موحلى )عليه السثم(: )أب عبا ك أحلعد   اا: من ر ر 
 يل غض  النمر لنًسه(.

  اا رحلطاليس االحل ندر: أنصر احل  على اهلومي متلك اعرض متلك احلتعبا .
وعــن يمــد بــن علــ  البــا ر )عليــه الســثم(: )إن احلــ  احلتصــر    و ــد حــوا  البايــل س 
جولـــه  لبقـــرت عـــن  اصـــرته وايلعـــت احلـــ  عـــن حثبـــه حـــ   هـــر وانتيـــر  بعـــد مـــا  ًـــ  

 ترت(.واحل
 وحللم  بن عبا  ملك عمان ولد على رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( و اا:

 رأيتك يا  ري ال ي  نلها
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 نيرت نتابا  باحل  معث  
 

 ا مت حلبيل احل  بعد اعوجاجه
 ونان  دصا  رننه  د ذدما  
 

م( ونانـت وحج معاوي  لطل  امرأمل يقاا هلا  ارمي  احلثوني  من شيع  علـ  )عليـه السـث
حلو ا  ضـخم   لقـاا: نيـي حالـك يـا بنـت حـام   الـت: لـري  ولسـت حبـام أ عـى  إهـا أنـا 

 امرأمل من ننان (. 
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 …باب الصحة والسالمة و

ثذذم لتسذذملن يوماذذذ عذذن النعذذيمعــن علــ  )عليــه الســثم( س  ولــه تعــاا: 
: )اعمــن 124

 والصح  والعالي (.
 م  هلل س عرق حلانن(.وعنه )عليه الصثمل والسثم(: )نم من نع

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إليك انتهت اعما  يا صاح  العالي (.
و  ـل علــى رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلـّلم( أعــرايب ذو جدمــان عظــيم  لقــاا لــه: 
)م  عهدك باحلمى   اا: ما أعرلها.  اا: لالصـداع   ـاا: مـا أ رب مـا هـو.  ـاا: ل صـبت 

اا: ال   ــاا أ لراعــت بولــدك   ــاا: ال   ــاا إن اهلل ليــبغض العًريــ  النًريــ  الــذب ال  الــك   ــ
 يراأ س ولد: وال يصاب س ماله(.

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )أوا ما  احل  به العبـد يـوم القيامـ  أن يقـاا لـه: أه 
 أصح بدنك وأروك من املا  البار (.
م(: )لـو ه يونــل بـابن ر م إال الصــح  والسـثم  الوشــ ا وعنـه )صـلى اهلل عليــه ورلـه وحلــلّ 

 أن ير ا: إا أرذا العمر(. 
 وروب: )ل ًى هبما  ا   اتث (.

 وعن عل  )عليه السثم(: )العث  لغًل  احلسا  عن حلثم  اعجسا (.
 وعنه )عليه السثم(: )صح  ا سد من  ل  احلسد(.

اشـتد بـه الـبث  بـ حوج إا الـدعا  مـن املعـاىف وعنه )عليـه السـثم(: )مـا املبتلـى الـذب  ـد 
 الذب ال ي من البث (. 
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 …باب الطلب واالستجداء و

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )مـن لـتح علـى نًسـه بـاب مسـ ل  مـن غـري لا ـ  نزلـت 
 به أو عياا ال يطيقهم  لتح اهلل عليه باب لا   من حي  ال  تس (.

 )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من يتقبل يل واحـدمل أتقبـل لـه وعن  وبان   اا: رحلوا اهلل
ا نــ   لقلــت: أنــا  لقــاا: ال تســ ا النــاس شــي ا . ل ــان  وبــان إذا حلــقط حلــويه اليــ مر أحــدا  

 يناوله وينزا هو لي  ذ:(.
وعــن مســرمل رلعــه: )ان هــذ: املســاعل نــدوح ي ــدح هبــا املــر  وجهــه  إال أن يســ ا املــر  ذا 

 أمر البد به(.حللطان  أو س 
وعــن ابــن عمــر رلعــه: ال تــزاا املســ ل  ب حــدنم حــ  يلقــى اهلل يــوم ال تســ ا النــاس شــي ا . 
للما نان س  ثلـ  عمـر جعـل عمـر يعطـ  النـاس ويعطـ  ح ـيم بـن حـزام ليـ ىب أن ي  ـذ:  
ليقوا عمر: اشهدوا إ  أ عو: إا عطاعه لي ىب أن ي  ذ:  يقوا: ال اراأ أحد بعد رحلوا اهلل 

 شي ا .
وعن ابن عمر رلعه: )ال تزاا املسال  ب حدنم ح  يلقـى اهلل يـوم القيامـ  ولـيس س وجهـه 

 مزع  حلم(.
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )إن مــن أمــا مــن ال يســتطيو أن يــ   مســثد: 

 من العرب عز: إصانه أن يس ا الناس  منهم أويس القر  ولرات بن حيان(.
يمـــد بـــن علـــ  بـــن احلســـني )علـــيهم الســـثم(: )ا  عحلـــارع اا حاجـــ   وعـــن حعًـــر بـــن

 عدوب  ولا من أن أر : ليستغ  ع (.
 وس اع ر: )من عظمت عليه نعم  اهلل عظمت عليه مؤون  الناس(.

 و اا أبو نواس لرجل وعد::  ع  من الوعد لإنه أندر: نناي  عن الر .
)إذا نان يوم القيام  نا مي منا : أال ليقم بغضـا   وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(:

 اهلل  لث يقوم إال حلّؤاا املساجد(.
وس احلــــدي : )اعتمــــد حلواعثــــك الصــــباح الوجــــو:  لــــإن حســــن الصــــورمل أوا نعمــــ  مــــن 

 الرجل(.
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وعن عبد اهلل: جا  رجل إا رحلوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( لقـاا: إن بـ  لـثن 
وبقــرب وغنمــ   لقــاا: مــا أصــبح عنــد را يمــد غــري هــذا املــد  لســل اهلل.  أغــاروا علــى أبلــ 

لرجــو إا امرأتــه لحــد ها  لقالــت: نعــم املــر و  إليــه. لــر  اهلل نعمــه إليــه أولــر ممــا نانــت. لقــام 
رحلوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( لحمـد اهلل وأ ـ  عليـه وأمـر النـاس أن يسـ لوا اهلل إليـه  

ومن يت  اهلل ععل له  رجا   رأ: ويرغبوا إليه و 
125. 

إا املرلـ   ـري مـن  126وأوح  إا موحلى )عليه السثم(: )ل ن تـد ل يـدك س لـم التنـني
 أن تبسطها إا غ   د ني  س الًقر(.

وعن عل  )عليه السثم(: )احلتغن عمن ش ت ل نت نظري:  واحتج إا مـن شـ ت ل نـت 
 .أحلري:  وامنن على من ش ت ل نت أمري:(

 وعنه )عليه السثم(: )لوت احلاج  أهون من يلبها إا غري أهلها(.
وعنه )عليه السثم(: )ال ت در علـى أ يـك احلـواعج لـإن العثـل إذا أندـر مـص  ـدب أمـه 

 نطحته(.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )حلــلوا اهلل حــواعث م حــ  س شســو النعــل  لــإن اهلل 

 إذا ه ييسر: ل م ه يتيسر(.
عنه )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )مـن  ضـى ع يـه املسـلم حاجـ  نـان نمـن  ـدم اهلل و 
 عمر:(.

وعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )اصـــطنو اخلـــري إا مـــن هـــو أهلـــه ومـــن لـــيس ب هلـــه  لـــإن ه 
 تص  أهله ل نت أهله(.

وعنـــــه )صـــــلى اهلل عليـــــه ورلـــــه وحلــــــّلم(: )إذا أرا  أحـــــدنم احلاجـــــ  لليب ـــــر س يلبهــــــا س 
س  وليقــرأ إذا  ــرج مــن منزلــه ر ــر حلــورمل )را عمــران( و)ريــ  ال رحلــ ( و)إنــا أنزلنــا: س اخلمــي

 ليل  القدر( و)أم ال تاب( لإن ليها حواعج الدنيا واغ رمل(.
وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )ال يســتقيم  ضــا  احلــواعج إال بــدثث: باحلتصــغارها لــتعظم  

 وباحلت تامها لتظهر  وبتعثيلها لتهن (.
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يـــه الســـثم(: )يـــا نميـــل  مـــر أهلـــك أن يروحـــوا س نســـ  امل ـــارم  ويـــد وا س وعنـــه )عل
 لـه اهلل  لـ  إال حلـرورا    لبا   أو ع أحد من ما اعصوات مسعه وحلو الذب لو   حاج  من هو ناعم

 نمـا عنـه يطر هـا حـ  انـدار: س ناملـا  إليهـا جـرمي ناعبـ  بـه نزلـت لـإذا لطًـا   السـرور ذلك من
 ل(.اعب غريب  تطر 

 تقطر:(. من عند لانظر السؤاا  يقطر: جامد وجهك )ما  السثم(: )عليه وعنه
 ندرت عليه اهلل نعم  ندرت من جابر )يا اعنصارب: اهلل عبد بن  ابر السثم( )عليه و اا
 عـ   ـا ليهـا يقـم ه ومـن والبقـا   للـدوام عرضـها عـ    ا ليها هلل  ام لمن إليه  الناس حواعج
 والًنا (. زواالل عرضها

 إا شـ اها ومـن اهلل  إا شـ اها ل  هـا مـؤمن إا احلاجـ  شـ ا )مـن السثم(: )عليه وعنه
 اهلل(. ش ا ل  ها نالر

 وال الحلــبدا بيــا س ترنــت مــا املــؤمنني أمــري يــا واهلل لقــاا: أعــرايب الســثم( )عليــه عليــا   وأتــى
 يقوا: وهو اععرايب لوا  و . عن لضل بيا س أصبح ما واهلل لقاا: راغي . وال  اغي  وال لبدا  
 بــــر : وأمــــر شــــديدا . ب ــــا  الســــثم( )عليــــه لب ــــى يــــديك. بــــني مــــو ً  عــــن اهلل ليســــ لنك واهلل

 ختـدعن ال و ـاا: لألعـرايب و لعهـا الًثنيـ  بـدرع  رتـ   نـ  يـا لقاا: ب ى مث نثمه. واحلتعا مل
 نــان  نــ :  ــاا مث وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا وجــه عــن ال ــرب هبــا نيــًت عنهــا
 و بلــه لتصـد ت لضــ  أو ذهبـا   الــدنيا انـ  يل ان يسـر  مــا واهلل  نـ  يــا  ـاا:  رمهــا. عيـرون عزيـه
  يدب(. بني هذا مو ي عن حل ل  وإنه م  اهلل

 السراح(. تعثيل املعرو  و رمل  رمل  ش   ل ل )إن السثم(: )عليه عل  وعن
 
 

 …وانه وباب الطعا  وأل
: )مــا مــأل ابــن ر م وعــا  شــرا  مــن بطــن  حســ  الرجــل وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى وعنــه

 من يعمه ما أ ام صلبه  أما إذا أبيت ابن ر م لدل  يعام و ل  شراب و ل  نًس(.
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من  ل يعمه صح بطنه وصًا  لبه  ومن ندر يعمـه 

 حلقم بطنه و سا  لبه(.
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وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ال متيتـوا القلـوب ب دـرمل الطعـام واليـراب  لـإن القلـ  
 صوت نالزرع ب درمل املا (.

وعن عون بن أيب جحيً  عن أبيـه  ـاا: )أنلـت يومـا   ريـدا  وحلمـا  مسينـا   مث أتيـت رحلـوا 
ا جحيًـ   إن أندـرنم اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( وأنا أجتي   لقـاا: أحـبس جيـ ك يـا أبـ

 شبعا  س الدنيا أندرنم جوعا  س اغ رمل. لما أنل أبو حثيً  مل  بطنه ح   بضه اهلل(.
وأنــل علــ  )عليــه الســثم( مــن متــر   ــل شــرب عليــه املــا   وضــرب علــى بطنــه و ــاا: مــن 

 ا  له بطنه النار ل بعد: اهلل  مث متدل:
 

 لإنك مهما تعط بطنك حلؤله
 ى الذم ادعاولرجك ناال منته  
 

ونان عل  )عليه السثم( يًطر ليل  عند احلسن وليل  عند احلسني وليل  عند عبـد اهلل بـن 
جعًر  ال يزيد على اللقمتني أو الدثث  لقيـل لـه  لقـاا: اهـا هـ  ليـاا  ثعـل حـ  يـ   أمـر 

 اهلل وأنا نيص البطن. لقتل س ليلته.
ل  ال ت دروا االنل  لانه من اندر االنل اندـر وعن عيسى )عليه السثم(: )يا ب  احلراعي

 النوم ومن اندر النوم ا ل الصثمل ومن ا ل الصثمل نت  من الغاللني(. 
 ونان حلليمان بن  او  )عليه السثم(: )ي نل  بز اليعري ويطعم الناس احلوارمي(.

 ًا  بطنه(.وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ما اين اهلل رجث  بزين  ألضل من ع
و يــل ليوحلــي )عليــه الســثم(: مالــك ال تيــبو وس يــدك  ــزاعن اعرض  لقــاا: )ا  إذا 

 شبعت نسيت ا اععني(.
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )أنرمــوا اخلبــز لــإن اهلل أنرمــه وحلــخر لــه برنــات 

 السماوات واعرض(.
عينـني ينظـر إليـه وه يواحلـه ابتلـ  وعن النيب )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )مـن أنـل وذو 

 بدا  ال  وا  له(.
وعن عل  )عليه السثم(: )إذا ير ك إ وانك لث تـد ر عـنهم مـا س املنـزا  والتت لـي 
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 ما ورا  الباب(.
 وعن عاعي : ما شبو رحلوا اهلل من هذ: ال مل السمرا  ح  لارق الدنيا.

ي ا  مـــن الطعـــام ل نلـــه حـــرم اهلل وعـــن النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )مـــن لقـــط شـــ
 جسد: على النار(.

ووضو معاوي  بني يدب احلسن بن عل  )عليه السثم(  جاج  لً ها  لقـاا: هـل بينـك 
 وبني أمها عداومل  لقاا احلسن )عليه السثم(: هل بينك وبني أمها صدا   .

م بـــاغ اب وأرا  معاويـــ  أن يـــو ر احلســـن سلســـه نمـــا تـــو ر ســـالس امللـــوك  واحلســـن أعلـــ
والرحلــوم املستحســن   ول ــن معاويــ  نــان س عينــه أ ــل مــن ذاك وأحقــر  ومــا عــد: معــد نظراعــه 
لضــث  أن يعتــد  ل ــه ويعبــ   ثلســه  ولــذلك  رعــه بقولــه الــذب صــك بــه وجهــه  وهــدم ربنــه  
وأرا  انه ليس عند: باملداب  الا  صدها ويمو منه ليها والمو و مللـك البـاغ  مـن حلـبط النبـومل 

 وحلليل اخلثل (.
وعـــن النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )مـــن أنـــل مـــن حلـــقط املاعـــدمل عـــاش س حلـــع   

 وعوس ولد: وولد ولد: من احلم (.
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ان من السر  أن ت نل نل يوم ما اشتهيت(.

 .127وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )احلتعيذوا باهلل من الرغ (
أرا  رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( أن ييرتب غثما  ل لقى بني يديـه متـرا   ل نـل و 

 ل ندر  لقاا )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ندرمل اعنل شؤم(.
 .128وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )لإن أصل نل  ا  ال  مل(
نبذتــه لل ــثب نــان  ــريا   وعــن لقمــان )عليــه الســثم(: )يــا بــ  ال ت نــل شــبعا  لإنــك ان

 لك من أن ت نله(.
وعن ابن عباس: نان رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم( يبيـت ياويـا  ليـايل مـا لـه وال 

 عهله عيا   ونان عام  يعامه اليعري.
و الت عاعي : والذب بع  يمدا  )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( باحل  ما نان لنـا منخـل  
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لى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(  بــزا  منخــوال  مــذ بعدــه اهلل إا أن  ــبص.  لــت: وال أنــل النــيب )صــ
 ونيي ت نلون اليعري   الت: ننا نقوا: أ  أ .

 وعن أنس: ما رأمي رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( رغيًا  يورا  ح  لق  اهلل.
ه  ث   أيام تباعـا  مـن وعن أيب هريرمل: ما شبو رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( وأهل

  بز حنط  ح  لارق الدنيا.
وعــن عاعيــ :   ــل رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( لــرأمي نســرمل ملقــامل  ل  ــذها 

 ومسحها وأنلها  مث  اا: يا عاعي  انرم  نرصتك لإاا ما نًرت عن  وم لعا ت إليهم.
نًــى بــاملر  حلــرلا  أن يتســخط مــا وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )نعــم اا ام اخلــل. و 

  رب إليه(.
وعـــن أنـــس: أنـــل رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( بيـــعا   ولـــيس  يـــنا   لـــيس 

 الصر  واعتذمي املخصو . 
وعن عاعي : ما نان عتمو لونان س لقم  س لم رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(  

 ا ه ي ن حلما .إن نان حلما  ه ي ن  بزا   وإن نان  بز 
وعـن مسـروق:   لـت علــى عاعيـ  وهـ  تب ـ   لقالــت: مـا أشـا  أن أب ـ  إال ب يــت  
مات رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم( وه ييـبو مـن  بـز الـ  س يـوم مـرتني  مث ااـارت 

 علينا الدنيا.
مـن بـني  وعنها: ما شبو را يمد )عليهم السثم( من  بز ال  ح   بضـه اهلل  ومـا رلـو

 يدب نيب اهلل لضل  بز ح   بضه اهلل.
وعن اعحلو  علقم :   لنـا علـى علـ  )عليـه السـثم( وبـني يديـه يبـ  مـن  ـوص  عليـه 
 رص أو  رصان من شعري وإن أحلطار النخال  لتبني س اخلبز  وهـو ي سـر: علـى رنبتـه وي نلـه 

 ي  عمــري املــؤمنني  لقالــت:  لــح جــريش  لقلنــا  اريــ  حلــو ا  امسهــا لضــ : أال  لــت هــذا الــد
أي نــل مــن املهنــا وي ــون الــوار س عنقــ   لتبســم و ــاا: )أنــا أمرذــا أن ال تنخلــه.  لنــا: وه يــا 

 أمري املؤمنني   اا: ذلك أجدر أن يذا النًس  ويقتدب يب املؤمن  وأحل  ب صحايب(.
يي  وحلـــن ونـــان يقـــاا ابـــراهيم )عليـــه الســـثم( أبـــو الضـــيًان  عنـــه أوا مـــن  ـــرمي الضـــ

 عبناعه العرب القرمي  ونان إذا أرا  اعنل بع  أصحابه ميث  س ميل يطلبون ضيًا  يؤانله.
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و يل ابراهيم اخلليل )عليه السثم(: مب اختذك اهلل  ليث    ـاا: )بـدثث: مـا  ـريت بـني 
 شــي ني إال ا ــرتت الــذب هلل علــى غــري:  ومــا اهتممــت  ــا ت ًــل اهلل يل بــه  ومــا تغــذيت وال

 تعييت إال مو ضيي(.
وعـن علــ  بـن احلســني )عليهمـا الســثم(: )متـام املــرو مل  دمـ  الرجــل ضـيًه نمــا  ــدمهم 

 أبونا إبراهيم بنًسه وأهله  أما تسمو  وله: وامرأته  اعم (.
وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )يا عل   ابدأ بامللح وا تم به  لإن به شًا  من 

 حلبعني  ا (. 
إن نبيــا مــن اعنبيــا  شــ ا إا اهلل الضــعي ل مر: أن يطــبخ اللحــم بــاللنب لــإن القــومل وروب 

 ليهما.
 وعن عل  )عليه السثم(: )إذا أنلتم الدريد ل لوا من جوانبه  لإن الذرومل ليها ال ن (.

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من تعو  ندرمل الطعام واليراب  سا  لبه(.
ســـثم( إا عدمــان بــن حنيــي وهـــو عاملــه علــى البصــرمل: )بلغـــ  ان ونتــ  علــ  )عليــه ال

رجث  من لتي  أهل البصرمل  عاك إا م  ب  ل حلرعت إليها  تستطاب لك اعلوان وتنقـل إليـك 
ا ًـــان  ومـــا  ننـــت انـــك جتيـــ  إا يعـــام  ـــوم عـــاعلهم سًـــو وغنـــيهم مـــدعو  لـــانظر إا مـــا 

لالًظه  وما أيقنـت بطيـ  وجوهـه لنـل منـه.. تقضمه من هذا املقضم لما اشتبه عليك علمه 
أال وإن ل ل م موم إماما  يقتدب بـه  ويستضـ   بنـور علمـه.. أال وان إمـام م  ـد انتًـى مـن 
 نيـــا: بطمريـــه  ومـــن يعمـــه بقرصـــيه.. ولـــو شـــ ت الهتـــديت الطريـــ  إا مصـــًى هـــذا العســـل 

يقــو   جيــع  إا ولبــاب هــذا القمــح ونســاعج هــذا القــز  ول ــن هيهــات أن يغلبــ  هــواب  و 
ختري اعيعم   ولعل باحلثاا أو باليمام  من ال يمـو لـه س القـرص  وال عهـد لـه باليـبو  أو 

 أبيت مبطانا  وحويل بطون غر ى وأنبا  حرمي  أو أنون نما  اا: 
 

 وحسبك  ا  أن تبيت ببطن 
 وحولك أنبا  ان إا القد  
 

ارنهم س م ــار: الــدهر  أو أنــون هلـــم أ أ نــو مــن نًســ  بـــ ن يقــاا أمــري املــؤمنني وال أشـــ
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أحلومل س جيوب  العيش  لمـا  لقـت لييـغل  أنـل الطيبـات  نالبهيمـ  املربويـ  مههـا علًهـا  
أو املرحلــل  شــغلها تقممهــا  ت دــرش مــن أعثلهــا وتلهــو عمــا يــرا  هبــا.. ونــ   بقــاعل م يقــوا: 

ران ومنااا اليثعان  أال إذا نان هذا  وت ابن أيب يال  لقد  عد به الضعي عن  تاا اع 
وان اليثرمل ال ي  أصل  عو ا   والرواعح اخلضرمل أرق جلو ا .. واد اهلل صينا  احلتد  ليها  يي   
اهلل عروضـــن نًســـ  رياضـــ  ذـــش معهـــا إا القـــرص إذا  ـــدرت عليـــه مطعومـــا   وتقنـــو بـــامللح 

 م  وما (.
 طعام واليراب  سا  لبه(.وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من تعو  ندرمل ال

 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )اعنل س السوق  نا مل(.
 وعن ام حللم  رلعته: )اايوا اللحم لإنه أهن  وأمرأ وأبرأ(.

 ورلعت: )ال تيموا الطعام نما تيمه السباع(.
ار ا  وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مــن   ــل علــى غــري  عــومل ل  هــا   ــل حلــ

 و رج مغريا   ومن ه ع  الدعومل لقد عصى اهلل ورحلوله(.
 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إذا حضر العيا  والعيا  لابد وا بالعيا (.

وعن جعًر بـن يمـد )عليـه السـثم(: )أحـ  أ ـوا  إيل أندـرهم أنـث  وأعظمهـم لقمـ   
 .وأ قلهم عل  من  وج  إا تعاهد: س اعنل(

 وعنه )عليه السثم(: )تبني يب  الرجل ع يه  و مل أنله س منزله(.
وعن عل  )عليه السثم(: )ل ن أدو إ وا  على صاع من يعام أح  إيل مـن أن اعتـ  

 ر ب (.
وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من أيعم أ ا: ح  ييبعه  وحلقا: حـ  يرويـه  

 نا ق  ما بني  ند ني مسريمل نسماع  عام(.أبعد: اهلل من النار بسبع   
وعــن يــونس النــيب )عليــه الســثم(: )إن إ وانــه اارو:  لقــدم إلــيهم نســرا  وجــز هلــم بقــث   

 و اا: نلوا ولوال أن اهلل لعن املت لًني لت لًت ل م(.
وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )مـــن لقـــم أ ـــا: لقمـــ  حلـــوا  صـــر  اهلل عنـــه مـــرارمل 

 وم القيام (.املو ي ي
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )شــر الطعــام يعــام الوليمــ  يــدعى إليــه اعغنيــا  
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  ون الًقرا (.
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من نان يؤمن باهلل واليوم اغ ر للي رم ضيًه(.

 ار(.وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إن من حلن  الضيي أن يييو إا باب الد
وعــن أيب  تــا مل عنــه:  ــدم ولــد النثاشــ  علــى رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(  
لقام )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( خيدمهم بنًسه  لقاا أصـحابه: نـن ن ًيـك يـا رحلـوا اهلل  

 لقاا: )اام نانوا عصحايب م رمني ل نا أح  أن أنال هم(.
 لعيا  مهرم (.وس احلدي : )ترك الغدا  مسقم  وترك ا

 وعن ابن عباس رلعه: )إذا أنل أحدنم يعاما  لث صسح يد: ح  ي لع قها أو ي لع قها(. 
وعن نع  بن مالك: رأيت رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( يلعـ  أصـابعه الـدثث 

 بعد الطعام.
وحلـّلم(  وعن أمسا  ذات النطا ني: أ  لت عاعيـ  علـى رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه 

ل تينــا حبــثب مــن لــنب ليــرب منــه رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(  مث ناولــه عاعيــ   
ــــر اانــــا  إا أن  ــــت أ ي ــــاولت  ليــــربت  وجعل ل عرضــــت لقلــــت:  ــــذب مــــن رحلــــوا اهلل مث ن
أصا   املوضو الذب شرب منه رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: مث ناولته امرأمل مع   

 ال اشتهيه  لقاا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: الجتمع  نذبا  وجوعا (. لقالت: 
و  ــل الســاع  س يــوم شــات علــى علــ  )عليــه الســثم(  لناولــه  ــدحا  ليــه عســل ومســن 

 ولنب  ل با: لقاا: أما انك لو شربته ه تزا شبعان  لخن حلاعر يومك.
يـا  )عليـه السـثم(  ـدحا  مـن لـنب يصـبه وعن نالو بـن أيب نعـيم: نـان أبـو يالـ  يعطـ  عل

حـــ  مســـن  لـــ ن ر ذلـــك أبـــو 125علـــى الـــثت  ل ـــان علـــ  ييـــرب اللـــنب ويبـــوا علـــى الـــثت
 يال  ح  عر  القص   لوا ذلك عقيث (.

و  ل على احلسن بن عل  )عليهما السـثم( نـاس مـن أهـل ال ولـ  وهـو ي نـل  لسـلموا 
ه  لــإذا   لــتم علــى رجــل منزلــه لقــرب يعامــا  و ــدوا. لقــاا: الطعــام أيســر مــن أن يقســم عليــ

 ل لوا منه  وال تنتظروا أن يقاا ل م هلموا  لاها وضو الطعام ليؤنل(.
و  ــل  او  )عليــه الســثم( غــارا  ليــه رجــل ميــت عنــد رأحلــه لــوح م تــوب ليــه: انــا لــثن 

                                                           
 قي  حلًظ رحلوا اهلل صلى اهلل عليه ورله وحللم.ان صح ذلك نان عمل أبو يال  )عليه السثم( ت - 121
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مل ــت ألــي عــام  وبنيــت ألــي مدينــ   وتزوجــت ألــي امــرأمل  وهزمــت ألــي جــيش  مث صــار 
ب إا أن بعدـــت إا الســـوق  ًيـــزا  مـــن الـــدراهم س رغيـــي للـــم يوجـــد  لبعدـــت  ًيـــزا  مـــن أمـــر 

الــدنانري للــم يوجــد  لبعدــت  ًيــزا  مــن ا ــواهر للــم يوجــد. لــد قت ا ــواهر لاحلــتًًتها لمــت 
م ــا . لمــن أصــبح ولــه رغيــي وهــو  ســ  أن أحــدا  علــى وجــه اعرض أغــ  منــه أماتــه اهلل  

 نما أمات .
 …والرجاء وباب الطمع 

 عن عل  )عليه السثم(: )الطمو رق مؤبد(.
 وعنه )عليه السثم(: )إياك أن ترجي بك مطايا الطمو لتور ك مناهل اهلل  (.

واجتمـــو الًضـــيل وحلـــًيان وابـــن نرصـــ  الريبـــوع  لتواصـــوا  لـــالرت وا وهـــم سمعـــون علـــى ان 
 ألضل اععماا: احللم عند الغض   والص  عند الطمو.

اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )ان الصــًا الــزالا الــذب ال تدبــت عليــه أ ــدام العلمــا   وعنــه )صــلى
 الطمو(.

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( انــه  ــاا لألنصــار: )ان ــم لت دــرون عنــد الًــزع وتقلــون 
 عن الطمو(.

 وعن عل  )عليه السثم(: )أندر تصارع العقوا عند بروق املطامو(.
 ات  ثا املطامو. وعن أندم: مصارع اعلباب

 وعن ليلسو : العبيد  ث  : عبد رق  وعبد شهومل  وعبد يمو.
وعـن عبـد اهلل: حلــ ل رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليــه ورلـه وحلـّلم( عــن الغـ   لقـاا )صــلى اهلل 
عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )اليـــ س ممـــا س أيـــدب النـــاس. ومـــن ميـــى مـــن م إا يمـــو الـــدنيا للـــيمش 

 رويدا (.
 عليه ورله وحلّلم(: )إياك والطمو لإنه الًقر احلاضر(.وعنه )صلى اهلل 

 وعن ابن  بي  اعنطان : )من أرا  أن يعيش حرا  أيام حياته لث يس ن الطمو  لبه(.
 وعن عل  )عليه السثم(: )الطامو س و اق الذا(.

وعــن اخلــدرب: )اشــرتمي أحلــام  بــن ايــد وليــدمل  اعــ   ينــار إا شــهر  لســمعت رحلــوا اهلل 
هلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( يقـــوا: )أال تعثبـــون مـــن أحلـــام  امليـــرتب إا شـــهر  ان أحلـــام  )صـــلى ا
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 لطويل اعمل(.
وعــن أنــس: رأمي رحلــوا اهلل س نعــل رجــث  شســعا  مــن حديــد  لقــاا:  ــد أيلــت اعمــل  
واهــدت س اغ ــرمل  وحرمــت احلســنات  انــه إذا انقطــو  بــاا أحــدنم لاحلــرتجو نــان عليــه مــن 

 اهلل صثمل.
 ى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )يهرم ابن ر م وييي  منه ا نتان احلرص واعمل(.وعنه )صل

وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )ال يـــزاا ال بـــري شـــابا  س ا نتـــني حـــ  املـــاا ويـــوا 
 اعمل(.

وعــن لقمــان )عليــه الســثم(: )يــا بــ   نــن ذا  لبــني   لــ  ختــا  اهلل بــه  ولــا  الخيالطــه 
  به رجا  ال خيالطه تغرير(.تًريط  و ل  ترجو اهلل

 وعن عل  )عليه السثم(: )من بلا أ صى أمله لليتو و أ ىن أجله(.
وعن عل  )عليه السثم(: )وإيانم واالت ـاا علـى املـ  لإاـا بضـاعو النـونى  مـو تدبيطهـا 

 من  ري الدنيا واغ رمل(. 
 (.وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )عدمل املؤمن ن  ذ باليد

و اا عل  )عليه السثم( البنه احلسن )عليه السثم(: )يا ب    ي اهلل  ولا  ترمي أنـك 
لو أتيته حبسنات أهل اعرض ه يقبلها منك  وارج اهلل رجا   ترمي أنك لـو أتيتـه بسـي ات أهـل 

 اعرض غًرها لك(.
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 باب الطاعة هلل ولرسوله ولوالة المسلمين 

حلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( جييـــا  وأمـــر عـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )بعـــ  ر 
عليهم رجث  وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا  لـ جج نـارا  وأمـرهم أن يقتحمـوا ليهـا لـ ىب  ـوم أن 
يد لوها و ـالوا: اهـا لررنـا مـن النـار  وأرا   ـوم أن يـد لوها  لبلـا ذلـك النـيب )صـلى اهلل عليـه 

الـوا ليهـا  و ـاا: )ال ياعـ  س معصـي  اهلل  اهـا الطاعـ  س ورله وحلـّلم( لقـاا: لـو   لوهـا ه يز 
 املعرو (.

وروب: لهم القوم أن يد لو: لقاا هلم شاب: ال تعثلوا ح  تـ توا رحلـوا اهلل لـإن أمـرنم 
أن تد لوها لا  لوها  ل توا رحلوا اهلل  لقاا هلـم: )لـو   لتموهـا مـا  ـرجتم منهـا أبـدا   اهـا 

 ياع  ملخلوق س معصي  اخلال (.الطاع  س املعرو   وال 
و اا: احلم اعمري )عبد اهلل بن يرا( ونانت ليه  عاب   للما مهـوا بالـد وا  ـاا اجلسـوا 
لإ  ننت أضحك وألع   و اا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم( : )ال ياعـ  ملخلـوق 

 س معصي  اخلال (.
ع  على املر  املسـلم ليمـا أحـ  ونـر: مـا وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )السمو والطا

 ه ي مر  عصي  اهلل  لإذا أمر  عصي  لث مسو وال ياع (.
وعـــن أيب هريـــرمل عنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )مـــن أيـــاع  لقـــد أيـــاع اهلل و مـــن 

 عصا  لقد عصى اهلل. ومن أياع أمريب لقد أياع   ومن عصى أمريب لقد عصا (.
عليـــــه ورلـــــه وحلـــــّلم(: )عليـــــك الســـــمو والطاعـــــ  س عســـــرك ومنيـــــطك  وعنـــــه )صـــــلى اهلل
 وم رهك وأ رمل عليك(.

وعــن علـــ  )عليــه الســـثم(: )إن اهلل حلـــبحانه جعــل الطاعـــ  غنيمـــ  اعنيــاس عنـــد تًـــريط 
 العثزمل(.

وعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )مـــن أرا  الغـــ  بـــث مـــاا  والعـــز بـــث عيـــريمل  والطاعـــ  بـــث 
   اهلل إا عز ياعته  لإنه واجد ذلك نله(.حللطان لليخرج من ذا معصي

وعن عل  )عليه السـثم(: )لااـد  ـن أياعـك علـى مـن عصـاك واحلـتغن  ـن انقـا  معـك 
 عمن تقاعس عنك  املت ار: مغيبه  ري من شهو :  و عو : أغ  من اوضه(.
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 …باب الظن والفراسة والتهمة والشك و
ه ورله وحلّلم( إا ال عب  لقاا: )مرحبا  مـن عن ابن عباس: نظر رحلوا اهلل )صلى اهلل علي

بيت  مـا أعظمـك  وأعظـم حرمتـك  واهلل ان املـؤمن أعظـم حرمـ  عنـد اهلل منـك  عن اهلل حـرم 
 منك واحدمل ومن املؤمن  ث ا :  مه  وماله وان يظن به  ن السو (.
 وعن عل  )عليه السثم(: )من  ن بك  ريا  لصدق  نه(.

 اتقوا  نون املؤمنني لإن اهلل تعاا جعل احل  على ألسنتهم(.وعنه )عليه السثم(: )
وعنه )عليه السثم(: )إذا احلتوا الصثح على الزمان وأهله مث أحلا  رجل الظن برجل ه 
تظهـر منـه  زيــ  لقـد  لــم  وإذا احلـتوا الًســا  علـى الزمـان وأهلــه ل حسـن رجــل الظـن برجــل 

 لقد غرر(.
 العدا القضا  على الدق  بالظن(.وعنه )عليه السثم(: )ليس من 

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ان حسن الظن باهلل من حسن عبا مل اهلل(.
وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: ) ع ما يريبك إا ما ال يريبـك  لمـن رعـى حـوا 

 احلمى يوشك أن يقو ليه(.
 ما ه ير بعينه(. ونان ابن الزبري يقوا: )ال عاش لري من ه ير برأيه

و يــل ليعقــوب )عليــه الســثم(: ان  صــر رجــث  يطعــم املســ ني وصــأل حثــر اليتــيم. لقــاا: 
 (.)ينبغ  أن ي ون منا أهل البيت  لنظروا لإذا هو يوحلي 

وعنــــه )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم(: )إيــــانم والظــــن  لــــان الظــــن أنــــذب احلــــدي   وال 
 اسسوا وال جتسسوا(.
 عليــه ورلـه وحلــّلم(: يقــوا اهلل تعـاا: )أنــا عنــد  ـن عبــدب يب  للــيظن يب وعنـه )صــلى اهلل

 عبدب ما شا   وأنا مو عبدب اذا ذنر (.
 وعن عل  )عليه السثم(: )من تر   س الري  وي ته حلنابك الييايني(.

 وعنه )عليه السثم(: )ما أضمر أحد شي ا  االّ  هر س للتات لسانه وصًحات وجهه(.
ن عبــد اهلل: مسعــت رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( يقــوا  بــل موتــه وعــن جــابر بــ

 بدثث: )ال صوت أحدنم اال وهو  سن الظن باهلل(.
 …باب الظلم وذكر الظلمة وما عليهم و
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وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )أوحــ  إيل يــا أ ــا املرحلــلني  يــا أ ــا املنــذرين أنــذر 
 بيو (.  ومك لث يد لوا بيتا  من

وعنه )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم(: )ال يغـبطن  ـاه بظلمـه لـإن لـه عنـد اهلل يالبـا  حديدـا   
كلما خبت زدناهم سعيرامث  رأ: 

130 . 
وعن عل  )عليه السثم( عنـه )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )إيـانم و عـومل املظلـوم  لاهـا 

 حل ا اهلل حقه  وإن اهلل ال صنو من ذب ح  حقه(.
وعن عل  )عليه السثم( عنه )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم(: )يقـوا اهلل اشـتد غضـيب علـى 

 من  لم من ال عد ناصرا  غريب(.
ومـــر رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( بـــرجلني يتيـــاجران  ونـــان أحـــدمها يتعـــدمي 

وحلــّلم(: )يــا ويتطــاوا  وصــاحبه يقــوا: حســيب اهلل  حســيب اهلل  لقــاا )صــلى اهلل عليــه ورلــه 
 رجل  ابل من نًسك عذرا   لإذا أعثزك اعمر لقل حسيب اهلل(.

ونــان علــ  بــن احلســني )عليــه الســثم( يقــوا نلمــا ذر شــارق: )اللهــم إ  أعــوذ بــك أن 
 أ لم أو أ لم  وأعوذ بك أن أبغ  أو يبغى علّ (.

باملرصــا   وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )ولــ ن أمهــل اهلل الظــاه للــن يًــوت أ ــذ:  وهــو لــه
 على ساا يريقه  و وضو اليثى من مساغ ريقه(.

 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )لو بغى جبل على جبل لدك الباغ (.
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )أعثل الير عقوب  البغ (.

 لوم(.وعن عل  )عليه السثم(: )يوم املظلوم على الظاه أشد من يوم الظاه على املظ
وعــن علــ  )عليــه الســثم( عنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )إيــانم والظلــم لإنــه خيــرب 

  لوب م(.
الويل لظالم أهل بيتي، عذذابهم مذع المنذافقين فذي وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )

 (.الدرك األسفل من النار
ال يـرتك  و لـم مغًـور  وعنه )عليه السثم(: )أال وان الظلـم  ث ـ : لظلـم ال يغًـر  و لـم

إن اهلل الييفذذذر أن ال يطلـــ . ل مـــا الظلـــم الـــذب ال يغًـــر لاليـــرك بـــاهلل   ـــاا اهلل حلـــبحانه: 
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يشرك به
وأما الظلم الذب يغًر لظلم العبد نًسه عند بعض اهلنـات  وأمـا الظلـم الـذب  131

ضـربا   ال يرتك لظلـم العبـا  بعضـهم بعضـا . القصـاص هنـاك شـديد لـيس هـو جرحـا  باملـدمي وال
 بالسياط ول نه ما يستصغر ذلك معه(.

 وعنه )عليه السثم(: )ال ي  ن عليك  لم من  لمك لإنه يسعى س مضرته ونًعك(.
وال تحسبن اهلل غافالً عما يعمل الظالمون:  وعن أيب  لد: س  وله تعـاا

تعزيـ   132
 للمظلوم ووعيد للظاه.

ر:  عـه لـإن الظـاه ال يضـر إال بنًسـه  لقـاا وأبصر أبو هريرمل رجث  يعظ رجث . لقاا ر 
أبــو هريــرمل: نــذبت  والــذب نًســ  بيــد: ليضــر غــري:  حــ  إن احلبــارمي لتمــوت س ونرهــا بظلــم 

 الظاه.
وجعًـــر بـــن أيب يالـــ  )عليهمـــا الســـثم( ملـــا  ـــدم علـــى رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه 

   ـاا: رأيــت امـرأمل علــى رأحلــها وحلـّلم( مــن احلبيـ   لســ له مــا أعثـ  مــا رأيـت بــبث  احلبيــ 
م تل ليـه   يـ   إذ مـر لـارس لزمحهـا لـ لقى امل تـل لانصـ  الـد ي . لثعلـت جتمعـه وتقـوا: 
ويل لك من  يان يوم الدين إذا وضو نرحليه للقضا : ل  ذ للمظلوم من الظاه  لقاا رحلوا 

 اهلل: ال  دس اهلل أم  ال ي  ذ ليها لضعيًها حقه غري متعتو(.
اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )يقـــوا اهلل تعـــاا: إ  حرمـــت الظلـــم علـــى نًســـ   وعنـــه )صـــلى

 وحرمته على عبا ب  لث تظاملوا(.
وعنه )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )مـن ميـى مـو  ـاه ليعينـه وهـو يعلـم أنـه  ـاه  لقـد 

  رج من ااحلثم(.
 د أجرم(.وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من ميى  لي  اه حلبو  طوات لق

إنا من المجرمين منتقمونو اا تعاا: 
133. 

وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )الن أبيــت علــى حســك الســعدان مســهدا وأجــر س اعغــثا 
مصًدا أح  ايل من ان ألقى اهلل ورحلوله يوم القيام   املا لـبعض العبـا   وغاصـبا ليـ   مـن 

يطــوا س الدــرمي حلوهلــا.. واهلل لــو احلطــام  ونيــي ا لــم أحــدا  لــنًس يســرع اا البلــى  ًوهلــا  و 
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أعطيت اع اليم السبع   ا اـت ألثنهـا علـى أن أعصـ  اهلل س هلـ  أحلـلبها جلـ  شـعريمل مـا 
لعلت وان  نيانم عندب عهون من ور   س لم جرا مل تقضـمها. مـا لعلـ  ولنعـيم يًـ   ولـذمل 

 ال تبقى  نعوذ باهلل من حلبات العقل و بح الزلل(.
 موحلى )عليه السثم(: )يا موحلى  ل لظلم  ب  إحلراعيل يقلوا من ذنـرب  وأوحى اهلل إا

 لا  أذنر من ذنر  منهم بلعنه ح  يس ت(. 
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إذا نان يوم القيام  نـا مي منـا  : أيـن الظلمـ  وأعـوان 

معون س تابوت حديدب الظلم  وأشبا: الظلم  ح  من برمي هلم  لما  أو الق هلم  وامل  ليثت
 مث يلقى هبم س جهنم(.

ــــه الســــثم(  ــــل لبــــ  إحلــــراعيل  ــــه الســــثم(: )أوحــــى اهلل اا املســــيح )علي وعــــن علــــ  )علي
التــــد لوا بيتــــا مــــن بيــــو  اال ب بصــــار  اشــــع   و لــــوب يــــاهرمل  وأيــــد نقيــــ   و ــــ هم أ  ال 

 أحلتثي  عحد منهم  عومل وعحد من  لق  لديهم مظلم (.
بن عل  )عليهما السثم( لذنر مًا رمل.. لقاا معاوي : عليـك بالريـ    و ط  احلسن

يع  انك ال تصلح للخطـ  أرا  ان خيثلـه ويقطعـه. لاحلـتمر س  طبتـه. لقـاا معاويـ : انـك 
لرتجو اخلثل  ولست هناك. لقاا: ان اخلثل  ملن حلار بسريمل رحلوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه 

ست اخلثل  ملن عمل با ور وعطل احلدو   ومن ه يعمل  دـل وحلّلم( وعمل بطاع  اهلل  ولي
حلريته )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( نان مل ا  من امللـوك يتمتـو س مل ـه ل ـان  ـد انقطـو عنـه 

وإن أدري لعلذذذذه فتنذذذذة لكذذذذم ومتذذذذاع إلذذذذى وبقيــــت تبعتــــه عليــــه  لهــــو نمــــا  ــــاا اهلل تعــــاا: 
حين

134 . 
: )إن اهلل نظــر إا أهــل عرلــات لبــاهى هبــم املثع ــ   وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(

 اا: انظروا إا عبـا ب شـعدا  غـ ا   ـد ا بلـوا يضـربون إيل مـن نـل لـج عميـ . لاشـهدوا إ   ـد 
 غًرت هلم  إال التبعات الا بينهم(.

و دم ابن أيب جهل املدين   لثعل صر س الطري  ليقوا الناس: هذا ابن أيب جهـل  لـذنر 
حلــلم   لذنرتــه لرحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(. لخطــ  النــاس و ــاا: )ال  ذلــك عم

 تؤذوا اعحيا  بسب  اعموات(.
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وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )بينمــا رجــل صيــ  بطريــ  وجــد غصــن شــوك لــ  ر: 
 لي ر اهلل له لغًر له(.

: )أعــزا اعذمي عــن يريــ  وعــن أيب بــرامل:  لــت: يــا رحلــوا اهلل علمــ  شــي ا  انتًــو بــه   ــاا
 املسلمني(.

وحــج حلـــليمان بـــن عبـــد امللـــك للقيـــه يـــاووس  لقيـــل: حـــّدث أمـــري املـــؤمنني  لقـــاا:  ـــاا 
رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إن من أعظم الناس عذابا  يوم القيامـ  مـن أشـرنه اهلل 

 س حللطانه لثار س ح مه. لتغري وجه حلليمان(.
بن نع  القر    ومث يمد بن علـ  بـن احلسـني )عليـه السـثم(   وذنر هيام عند يمد

 لو و ليه  لقاا القر  : )ليس ب حليال م ترجون أن تنالوا ما تريدون(.
وان مل ا  من ملوك ب  احلراعيل عتا عليهم  لانطل  نًر اا  ـريهم و ـالوا:  ـرج علـيهم  

طلقــوا لصــوموا عيــرا  وال تظلمــوا لقــاا: لــيس ب حلــيال م ترجــون أن تنــالوا مــا تريــدون ول ــن ان
ليها أحدا  وال تط وا ليها امرأمل.. لثاؤا بعـد عيـر  لقـاا: ايـدوا عيـرا  أ ـرمي  للـم يزالـوا حـ  
بلغوا أربعني. مث  اا هلم: اجتمعوا وا عوا اهلل أن ي ًي م  لًعلوا. لدعا امللك ب ذون له وأمـر 

لــك لقــام ل حلــرجه ورنبــه  لثمــح بــه حلاعســه أن يســرجه  لتيــاغ  وامتنــو الــ ذون  لغضــ  امل
 ح  ألقا:  لتقطو وهلك  لقاا احل : ه ذا إذا أر   أن تقتلوا من  لم م. 

وس احلـــدي : إن اهلل يقـــوا: )ال يـــذنر  عبـــدب الظـــاه حـــ  ينـــزع عـــن  لمـــه  لإنـــه مـــن 
 ذنر  نان حقا  عل  أن أذنر:  وإ  إذا ذنرت الظاملني لعنتهم(.

 …و باب العتاب والتثريب
عن أنس:  دمت النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( عير حلنني باملدين   وأنا غـثم لـيس  
نل أمرب نما ييته  صاحيب أن ي ون عليه  لما  اا ليها أ   ط  وما  اا يل: ه لعلـت 

 هذا  وأال لعلت هذا .
 (. وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إذا انت  ا م أحدنم لليثلدها احلد واليدرب

 وروب: )وال يعريها(.
وس اا يل: )ان  لمـك أ ـوك لاذهـ  إليـه لعاتبـه ليمـا بينـك وبينـه لقـط  لـإن أياعـك 
رحبــت أ ــاك  وإن هــو ه يعطــك لاحلــتتبو رجــث  أو رجلــني لييــهدا ذلــك ال ــثم نلــه  لــإن ه 
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يستمو لإنـه أمـر: إا أهـل السـع   لـإن هـو ه يسـمو مـن أهـل السـع  للـي ن عنـدك نصـاح  
 مل س(.ا

وروب عن عيسـى )صـلوات اهلل عليـه(: )إذا نانـت بينـك وبـني أ يـك معاتبـ  لالقـه لسـلم 
عليه  واحلـتغًر لـك ولـه  لـإن  بـل لـ  وك  وإن أىب لاشـهد عليـه شـاهدين أو  ث ـ  أو أربعـ   
لعلى ذلك تقوم شها مل نل ش   أو سلس  ومه لإن  بـل لـ  وك  وإن أىب للـي ن نصـاح  

 اهلل(.م س  أو نمن نًر ب
 …باب العبيد واإلماء والخد  و

عـن علــ  )عليـه الســثم(:  ـاا رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليـه ورلــه وحلـلم(: )أوا مــن يــد ل 
 ا ن  شهيد وعبد أحسن عبا مل ربه ونصح لسيد:(.

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــلم(: )إن العبــد إذا نصــح لســيد:  وأحســن عبــا مل ربــه للــه 
 أجر: مرتني(.

ن حار   خلدع  )عليها السثم(  اشرتب هلا بسوق ع اا  لوهبتـه لرحلـوا اهلل ونان ايد ب
)صلى اهلل عليه ورله وحللم( لثا  أبو: يريد شرا : منـه  لقـاا رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه 
وحلـــّلم( إن رضـــ  بـــذلك لعلـــت  لســـ ل ايـــد لقـــاا: ذا الـــرق مـــو صـــحبته أحـــ  إيل مـــن عـــز 

اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: إذا  ا رتنــا:. ل عتقــه واوجــه أم أصــن   احلريــ  مــو مًار تــه. لقــاا )صــلى
 وبعدها اين  بنت جحش.

وعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )نـــان ر ـــر نـــثم رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: 
 الصثمل الصثمل  اتقوا اهلل ليما مل ت إصان م(.

ه بــر   وعلــى غثمــه مدلــه  وعــن املعــرور بــن حلــويد:   لنــا علــى أيب ذر بالربــذمل لــإذا عليــ
لقلنــا: لــو أ ــذت بــر  غثمــك إا بــر ك ل انــت حلــ   ونســوته غــري:.  ــاا مسعــت رحلــوا اهلل 
)صــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( يقـــوا: )إ ـــوان م جعلهـــم اهلل اـــت أيـــدي م  لمـــن نـــان أ ـــو: 

لبــه اــت يــد: لليطعمــه ممــا ي نــل  ولي ســه ممــا يلــبس  وال ي لًــه مــا يغلبــه  لــإن نلًــه مــا يغ
 لليعنه(.

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلـــه وحلــّلم(: )ال يقــولن أحــدنم عبـــدب وأمــا  نل ــم عبيـــد اهلل  
ونــل نســاع م إمــا  اهلل  ول ــن ليقــل غثمــ  وجــاريا  ولتــاب ولتــا   وال يقــل أحــدنم أحلــ  
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 ربك  وأيعم ربك  وضئ ربك  وال يقل أحدنم ريب  وليقل: حليدب وموالب(.
: ننت أضرب غثما  يل  لسمعت من  لً  صوتا : اعلم أبـا وعن أيب مسعو  اعنصارب

مســعو   اعلــم أبــا مســعو   إن اهلل أ ــدر عليــك منــك عليــه. لالتًــت لــاذا هــو النــيب )صــلى اهلل 
عليــه ورلــه وحلــّلم(  لقلــت: يــا رحلــوا اهلل هــو حــر لوجــه اهلل  لقــاا: )أمــا لــو ه تًعــل للًعتــك 

 النار(.
هلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( لقـاا: يـا رحلـوا اهلل  وعن ابن عمر: جا  رجل اا رحلوا ا

نــم نعًــو عــن اخلــا م  مث أعــا  عليــه  لصــمت  للمــا نانــت الدالدــ   ــاا: )اعًــوا عنــه نــل يــوم 
 حلبعني مرمل(.

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( لقــاا: )مــن  ــذ  مملونــه بري ــا  ممــا  ــاا جلــد لــه يــوم 
 القيام  حدا (.

ا نــزوال  س  ار حلــويد بــن مقــرن  ولينــا شــيخ ليــه حــدمل  ومعــه وعــن هــثا بــن يســا : ننــ
جاري   للطـم وجههـا  لمـا رأيـت حلـويدا  أشـد غضـبا  منـه ذلـك اليـوم   ـاا: أعثـز عليـك حـر 
وجهها  لقد رأيت  حلابو حلبع  من ولد مقرن  ما لنـا إال  ـا م  للطـم أصـغرنا وجههـا  ل مرنـا 

 النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( بعتقها.
وعن ااذان: أتيت ابن عمر  و د أعت  مملونا  له  ل  ذ من اعرض عو ا  لقـاا: مـايل مـن 
اعجر ما يساوب هذا  مسعت رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم( يقـوا: )مـن لطـم مملونـا  

 أو ضربه ل ًارته أن يعتقه(.
دـل الـذب يهـدب وعن النـيب )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )مدـل الـذب يعتـ  عنـد املـوت م

 إذا شبو(.
 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )عاتبوا أر ا نم على  در عقوهلم(.

وعن أيب اليقضان: إن  رييا  ه ت ن ترغ  س أمهـات اعوال  حـ  ولـدن  ث ـا  هـم  ـري 
أهــل امــاام: علــ  بــن احلســني  والقاحلــم بــن يمــد  وحلــاه بــن عبــد اهلل. وذلــك إن عمــر أتــى 

يزجـر  بــن شـهريار بـن نســرمي حلـبيات  لـ را  بــيعهن  لقـاا لـه علــ  )عليـه الســثم(: إن  بنـات
بنات امللوك ال يبعن  ول ن  وموهن  ل عطا: أ اان  لقسمهن بني احلسني بن علـ   ويمـد 

 بن أيب ب ر  وعبد اهلل بن عمر  لولدن الدث  .
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 ط   ا م  تريدها للخدم (.وعن لقمان )عليه السثم(: )ال ت منن امرأمل على حلر  وال ت
 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ب س املاا س ر ر الزمان املماليك(.

وعن عل  )عليه السثم(: )واجعل ل ل إنسان من  دمك عمث  ت  ذ: به  لإنـه أحـرمي 
 أن ال يتوانلوا س  دمتك(.

  لنقصـت س عينـه  و اا  رش : حل ل  حلعيد بـن املسـي  عـن أ ـوايل  لقلـت: أمـ  لتـامل
ل مهلــت حــ    ــل عليــه حلــاه بــن عبــد اهلل بــن عمــر  لقلــت: مــن أمــه   ــاا: لتــامل  مث   ــل 
القاحلم بن يمد بن أيب ب ر  لقلت: من أمه   اا: لتامل  مث   ل عل  بن احلسـني بـن علـ  
)علــيهم الســثم(  لقلــت: مــن أمــه   ــاا: لتــامل  مث  لــت: رأيتــ  نقصــت س عينــك ع  ابــن 

   ألمايل هبؤال  أحلومل  لثللت س عينه(.لتامل
 …باب العداوة والحسد و

 عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )أعدمي عدو لك نًيستك بني جنبيك(.
 وعن  او  )عليه السثم(: )ال تيرت عداومل واحد بصدا   ألي(.

لوجيــي وعــن علــ  )عليــه الســثم( وذنــر عدمــان: )ونــان يلحــ  والــزبري أهــون حلــريمها ليــه ا
 وأرل  حداذما العنيي(. وأرا  ااما نانا عدان س عداوته.

 وعنه )عليه السثم(: )وجد على عدوك بالًضل لإنه أحلى الظًرين(.
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )أال أ ــ نم بيــرارنم  مــن أنــل وحــد: وضــرب 

 ضونه(. عبد: ومنو رلد:  أال أ  نم بير من ذلك من يبغض الناس ويبغ
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )احلــتعينوا علــى أمــورنم بال تمــان  لــإن نــل ذب 

 نعم  يسو (.
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إن احلسد ي نل احلسنات نما ت نل النار احلط (.
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: ) ــري مــا أعطــ  املــؤمن  لــ  حســن  وشــر مــا 

   الرجل  ل  حلو  س صورمل حسن (.أعط
وعــن أيب حيــان:  ــاا لقمــان )عليــه الســثم(: )نقلــت الصــخر  ومحلــت احلديــد  للــم أر 
شـــي ا  أ قـــل مـــن الـــدين  وأنلـــت الطيبـــات  وعانقـــت احلســـان  للـــم أر ألـــذ مـــن العاليـــ (  وأنـــا 

عــدا   أ ــوا: لــو مســح القًــار  ونــزح البحــار  وأحصــى القطــار  لوجــدها أهــون مــن مشاتــ  اع
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  اص  إذا نانوا مسامهني س نس   أو ساورين س بلد.
ــــه الســــثم(: )أب شــــ   نــــان عليــــك س بثعــــك اشــــد   ــــاا: مشاتــــ   ــــل عيــــوب )علي و ي

 اععدا (.
ونتــ  علــ  )عليــه الســثم( إا أهــل البصــرمل: )لــإن  طــت ب ــم اعهــوا  املر يــ   واغرا  

جيـــا ب ورحلـــت رنـــايب ولـــ ن أ ـــ متو  إا  ا ـــاعرمل إا منابـــذ  و ـــثس لهـــا أنـــا ذا  ـــد  ربـــت
املســري إلــي م عو عــن ب ــم و عــ  ال ي ــون يــوم ا مــل إليهــا إال نلعقــ  العــ . مــو إ  عــار  
لذب الطاع  من م لضله  ولذب النصيح  حقه  غري متثـاوا متهمـا إا بـرب   وال ناندـا  إا 

 وس(. 
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 …باب العدل واإلنصاف و

ورلــــه وحلــــّلم(: )ايــــن اهلل الســــما  بــــدثث: باليــــمس والقمــــر عــــن النــــيب )صــــلى اهلل عليــــه 
 وال وان   واين اعرض بدثث: بالعلما  واملطر وحللطان عا ا(.

وعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )أشـــد اععمـــاا  ث ـــ : ذنـــر اهلل علـــى نـــل حـــاا  ومواحلـــامل 
 اع وان باملاا  وإنصا  الناس من نًسك(.

ر بـن ياحلـر واحلسـن )عليـه السـثم( ابنـه حـني ووجه عل  )عليـه السـثم( ابـن عبـاس وعمـا
توجه إا صًني  لعزا أيب موحلى عن ال ول   ومحل مـا س بيـت ماهلـا إليـه  لوجـدوا ليـه ا نـني 

 ونسني ألي  رهم. لقاا: نيي اجتمو هذا نله لألشعرب وه عتمو ملن  بله(. 
بنسـبك عـن أهـل و يل لعل  بن احلسني )عليهما السثم(: )مـا بالـك إذا حلـالرت نتمـت 

 الرلق    اا: أنر: أن ر ذ برحلوا اهلل ما ال أعطى مدله(.
مث تغــوث إليــه س  صــوم   لقــاا   ونــزا رجــل بعلــ  )عليــه الســثم( لم ــ  عنــد: أيامــا  

عل  )عليه السثم(: )أ صم أنت   ـاا: نعـم   ـاا: لتحـوا عنـا  لـإن رحلـوا اهلل )صـلى اهلل 
 ال ومعه  صمه(. عليه ورله وحلّلم( اى أن يضا   صم إ

وعـن عبـا مل بـن الصــامت: صـلى بنـا رحلــوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلــه وحلـّلم( إا بعـري مــن 
إبل الصد    نما حللل تناوا وبرمل من البعري و اا: )ما يل ليما ألـا: اهلل علـي م والمدـل هـذ:  

 اال اخلمس واخلمس مر و  لي م(.
 ي  عن الطاع .وعن أر شري: إذا رغ  امللك عن العدا  رغبت الرع

وعنـــه : ال حلــــلطان إال برجـــاا  وال رجــــاا إال  ـــاا  وال مــــاا إال بعمـــارمل  وال عمــــارمل إال 
بعدا وحسن حلياحل . وه ي ن بعد أر شري أعدا من أنو شـريوان  وهـو الـذب ولـد رحلـوا اهلل 
)صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( لســـبو  لـــت مـــن مل ـــه. و ـــاا )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: 

س امـــــن امللـــــك العـــــا ا(. وحلـــــاعر اعناحلـــــرمل نـــــانوا يســـــتعبدون ويتســـــخرون الرعايـــــا   )ولـــــدت
ويســت  رون علــيهم ب ــل شــ    لــث عــرأ أحــد أن يطــبخ حلــ باجا  أو يلــبس  يباجــا أو يرنــ  
مهثجا  أو صلك حسنا   أو يب   ورا   أو يـؤ ب ولـد:  أو صـد إا مـرؤمل يـد:  ويبنـون اعمـر 

 للم مون: نل ما يصلح للموا على العبد حرام.على  وا عمرو من مسعدمل 
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 منـه لطلـ  شـيعته  مـن ونان  و دم عبد اهلل بن امع  على عل  )عليه السثم( س  ثلته
 لـــإن أحلـــيالهم  وجلـــ  للمســـلمني س  هـــو وإهـــا لـــك  وال يل لـــيس املـــاا هـــذا )إن لقـــاا: مـــاال  

 ألواههم(. بغري ت ون ال أيديهم لثنامل وإال حظهم  مدل لك نان حرهبم س شرنتهم
 مسـلما   والتـروعن لـه  شـريك ال وحـد: اهلل تقـومي على )انطل  لعامله: السثم( )عليه و اا

 لـ نزا احلـ  علـى  ـدمت لـإذا مالـه  س اهلل حـ  من أندر منه ت  ذن وال نارها  عليه جتتاان وال
 لتســـلم بيـــنهم تقـــوم حـــ  والو ـــار بالســـ ين  إلـــيهم امـــض مث أبيـــاذم  ختـــالط أن غـــري مـــن  ـــاعهم 
 مـن م غ ـذ و ليًتـه اهلل ويل إلـي م أرحلـل  اهلل  عبـا  تقـوا: مث هلـم  بالتحيـ  ختـدج وال عليهم 
 ال   اعـل:  ـاا لإن وليه  إا لتؤ و: ح  من أموال م س تعاا هلل لهل أموال م س تعاا اهلل ح 
 ترهقــه  أو تعسـًه أو توعـد: أو ختيًــه أن غـري مـن معــه لـانطل  مـنعم لــك أنعـم وإن تراجعـه.. لـث
 لــإن بإذنــه إال تــد لها لــث إبــل أو ماشــي  لــه نانــت لــإن لضــ   أو ذهــ  مــن أعطــاك مــا لخــذ
 وال هبيمـــ   تنًـــرن وال بـــه  عنيـــي وال عليـــه متســـلط   ـــوا تـــد لها لـــث أتيتهـــا لـــإذا لـــه  أندرهـــا
 ليها(. صاحبها والتسوأن تًزعنها 
 هلـم تًـرغ  سـما   منـك احلاجات لذوب )اجعل مصر: وال: حني لألشرت السثم( )عليه و اا

 جنـدك عـنهم وتقعـد  لقـك  الـذب هلل ليـه لتواضـو عامـا   سلسـا   ليـه هلـم وجتلـس شخصـك  ليه
 )صـلى اهلل رحلـوا مسعـت لـإىن متعتـو  غـري مت لمهم صلك ح  وشريك أحراحلك من وأعوانك

يؤ ــذ للضــعيي ليهــا حقــه مــن يقــوا س غــري مــوين: لــن تقــدس أمــ  ال  وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل
القوب غري متعتو  مث احتمل اخلرق منهم والع   ونح عنهم الضي  واعني  يبسط اهلل عليك 

 أننا  رمحته  ويوج  لك  واب ياعته(. 
 …باب العجز والتواني والكسل و

عن حلعد بن أيب و اص: ننا عند رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( لقـاا: )أيعثـز 
ن ي ســ  نــل يــوم ألــي حســن   لســ له حلــاعل: نيــي ي ســ  أحــدنا ألــي حســن   أحــدنم أ

  اا: يسبح ماع  تسبيح   لي ت  له ألي حسن   أو  ط ألي  طي  (.
 وعن عل  )عليه السثم(: )من أياع التوا  ضيو احلقوق(.

وعــن لقمــان )عليــه الســثم(: )يــا بــ  إيــاك وال ســل والضــثر  لــإن نســلت ه تــؤ  حقــا   
 ثرت ه تص  على ح (.وإذا ض
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 وعنه )عليه السثم(: )نان إذا حل م تبدمي(.
وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )إا نــم أغضــ  علــى القــذمي  واحلــح  ذيلــ  علــى اعذمي  

 وأ وا لعل وعسى:
 ولو نشر الخليل له لعفت بالدته على فطن الخليل 

 مل ً  الًارغ(.وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )أشد الناس حسابا  يوم القيام  ا
وعـن علـ  )عليــه السـثم(: )عيـر يــور ن النسـيان: ندـرمل اهلــم  واحلثامـ  س النقـرمل  والبــوا 
س املا  الراند  وأنل التًاح احلامض  وأنل ال ربـزمل  وأنـل حلـؤر الًـ ر  و ـرا مل ألـواح القبـور  

 والنظر إا املصلوب  واملي  بني ا ملني املقطورين  وإلقا  القمل  حي (.
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 …باب العفاف والورع و

 ــاا رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )ال يبلــا العبــد أن ي ــون مــن املتقــني حــ  
 يدع ما ال ب س به حذرا  مما به ب س(.

 وعن على )عليه السثم(: )العًا  اين  الًقر(.
ني  و ـــاا  او  )عليـــه الســـثم( لبـــ  إحلـــراعيل: )اجتمعـــوا لـــإ  أريـــد أن أ ـــوم لـــي م ب لمتـــ

لــاجتمعوا علــى بابــه  لخــرج إلــيهم لقــاا: يــا بــ  إحلــراعيل  ال يــد ل أجــوال م إال ييــ   وال 
 خيرج من ألواه م إال يي (.

 وعن حلليمان )عليه السثم(: )إن الغال  هلوا: أشد من الذب يًتح مدين  وحد:(.
 رام(.وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إن اهلل حرم ا ن  أن يد لها جسد غذب حب

وعنـه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )إن  ومــا  يـون يــوم القيامــ  هلــم مــن احلســنات أمدــاا 
ا باا ليثعلها اهلل هبا    مث يؤمر هبم إا النار  لقاا حللمان: حلهم لنا يا رحلوا اهلل. لقاا: 

مـن أما أام نانوا يصلون ويصومون وي  ذون أهب  من الليل ول ن نانوا اذا عـرض هلـم شـ   
 احلرام و بوا إليه(.

وعدمت اوج أيب ذر ما ت ًّنه به لب ـت  لقـاا: مسعـت رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه 
وحلــّلم( يقــوا لنًــر أنــا لــيهم: ليمــوتن أحــدنم بًــثمل مــن اعرض تيــهد: عصــاب  مــن املــؤمنني. 

 أن ي ًنـه ل بصرب الطري . لإذا برجاا.. أ بلوا لًدو: بخباعهم وأمهاذم. لقالت: أنيـدنم اهلل
 رجل من م نان عريًا  أو أمريا  أو شرييا. ل ًنه ل  أنصارب منهم بدوبني من غزا أمه(. 

وعـن عاعيـ   الـت: يـا رحلـوا اهلل مـن املـؤمن   ـاا )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )املـؤمن 
مـــن إذا اصـــبح نظـــر س رغيًيـــه مـــن أيـــن ي ســـبهما.  الـــت: يـــا رحلـــوا اهلل أمـــا ااـــم لـــو نلًـــو: 

 لًو:   اا: أما اام  د نلًو:  ول ن يعيقون الدنيا عيقا(.لت 
وعن عيسى )عليه السثم(: )ال ت ن حديد النظر اا ما ليس لك  لانه لـن يـرمي لرجـك 
مــا حًظــت عينــاك  لــان احلــتطعت أن ال تنظــر اا  ــوب املــرأمل الــا ال اــل لــك لالعــل  ولــن 

 .135تستطيو ذلك اال باذن اهلل(
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 …جائب وباب التعجب وذكر الع
عن علـ  بـن ربيعـ : )شـهدت عليـا  )عليـه السـثم(  لـ   بدابـ  لرينبهـا  للمـا وضـو رجلـه 

سبحان اهلل الذي سذخر لنذا هذذا س الرناب  اا: بسم اهلل  للما احلتومي على  هرها  اا: 
وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون

  مث  اا: احلمد هلل واهلل أن    ثث مرات  136
اا: حلـــبحانك إ   لمـــت نًســـ  لـــاغًر يل انـــه ال يغًـــر الـــذنوب إال أنـــت  مث ضـــحك  مث  ـــ

لقلت: يا أمري املؤمنني  من أب ش   تضحك   اا: رأيت النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( 
لعل ما لعلـت أنـا مث ضـحك  لقلـت: يـا رحلـوا اهلل  مـن أب شـ   تضـحك   ـاا )صـلى اهلل 

مــن عبــد: إذا  ــاا اغًــر يل ذنــويب وهــو يعلــم انــه ال يغًــر  عليــه ورلــه وحلــّلم(: إن ربــك يعثــ 
 الذنوب غريب(.

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إن ربك يعث  من الياب ليست له صبومل(.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )عثــ  ربنــا مــن  ــوم يقــا ون إا ا نــ  س السثحلــل 

 وهم نارهون(.
للبخيل يستعثل الًقر الذب منه هرب  ويًوته الغ  وعن عل  )عليه السثم(: )عثبت 

الـــذب إيـــا: يلـــ   ليعـــيش س الـــدنيا عـــيش الًقـــرا   و احلـــ  س اغ ـــرمل حســـاب اعغنيـــا . 
وعثبت للمت   الذب نان باعمس نطً  وي ون غدا  جيً   وعثبت ملـن شـك س اهلل وهـو 

ملـــن أن ـــر النيـــ مل  يـــرمي  لـــ  اهلل  وعثبـــت ملـــن نســـ  املـــوت وهـــو يـــرمي مـــن صـــوت  وعثبـــت
 اع رمي وهو يرمي الني مل اعوا  وعثبت لعامر  ار الًنا  وتارك  ار البقا (.

ونانت س امن ب  إحلراعيل جاري  متعبدمل  تسمى حلوحلن  خترج إا مصلى يليه شيخان  
ونــان ينبــه بســتان تتوضــ  ليــه  لعلقهــا اليــيخان  لراو اهــا عــن نًســها  ل بــت  لقــاال: لــ ن ه 

مــن نًســك لنيــهدن عليــك بالزنـــا  لقالــت: اهلل نــا  شــرنما. لًتحــا بــاب البســـتان مت يننــا 
وعيطـــا  لغيـــيهما النـــاس  لقـــاال وجـــدناها مـــو شـــاب يًثـــر هبـــا وانًلـــت مـــن أيـــدينا. ونـــانوا 
يقيمـون الــزا  للنــاس  ث ــ  أيــام  مث يــرجم. ل  اموهــا  ونانــا يــدنوان منهــا يضــعان يــديهما علــى 

 الذب أنزا بك نقمته. للما أريد ردها تبعهم  انياا وهو ابن  نا رأحلها  ويقوالن: احلمد هلل
عيرمل أوا ما تنب   لقاا: ال تعثلوا  أنا أ ض  بينهم  لوضو له نرحل   لًرق بني اليـيخني  
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وهــو أوا مــن لــرق بــني اليــهو   لقــاا عحــدمها مــا رأيــت  لــذنر حــدي  اليــاب  لقــاا: أب 
ال مدرب. وحل ا اغ ر لقاا: ات اليثرمل التًـاح. م ان من البستان: لقاا: ات اليثرمل 

 وحلوحلن رالع  يديها تدعو باا ثص. ل نزا اهلل نارا  ل حر ت الياهدين وأ هر برا ذا.
 باب العشق، وذكر من بلى به 

 عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من عي  لعي ونتم مث مات  مات شهيدا (.
رمل  ونـان اوجهـا حبيـيا   امسـه مغيـ    ـريت بـني اا امـ  وملا أعتقت عاعيـ  جاريتهـا بريـ

معه وبني مًار ته  لا تارت املًار    ل انت إذا يالت بالبيت يا  مغي   لًها  و موعه 
تســيل. لقــاا النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( لعمــه العبــاس: يــا عــم أمــا تــرمي حــ  مغيــ  

لقالـت: يــا رحلــوا اهلل ان أمـرت  لعلــت   ــاا ل يـرمل  لــو نلمناهــا أن تتزوجـه  لــدعاها ونلمهــا  
 )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: أما أمر لث  ول ن اشًو. ل بت أن تتزوجه(.
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 …باب العقل والفطنة و

 عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ما أو ع اهلل عبدا  عقث  إال احلتنًذ: به يوما  ما(.
 لعقل نور س القل  يًرق به بني احل  والبايل(.وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ا

يا رحلوا اهلل  الرجـل ي ـون حسـن العقـل ندـري الـذنوب   ـاا: )صـلى اهلل  وعن أنس:  يل
عليه ورله وحلـّلم(: )مـا مـن ر مـ  إال ولـه ذنـوب و طايـا يقرتلهـا  لمـن نانـت حلـثيته العقـل  

رحلوا اهلل   اا: عنه نلما أ ط  ه يلب   وغريزته اليقني  ه تضر: ذنوبه.  يل: نيي ذلك يا
أن تــدارك ذلـــك بتوبـــ  وندامــ  علـــى مـــا نــان منـــه  ليمحـــو ذنوبــه  ويبقـــى لـــه لضــل يـــد ل بـــه 

 ا ن (. 
وعنــه: أ ــ   ــوم علــى رجــل عنــد رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( حــ  بــالغوا س 

ه وحلـّلم(: نيـي عقـل الرجـل  لقـالوا: الدنا  لصاا اخلري  لقاا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورلـ
يا رحلوا اهلل    ك عنه باجتها : س العبا مل وأصنا  اخلري  وتس لنا عن عقله  لقاا نـيب اهلل 
)صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: إن اعمحـ  يصـي  حبمقـه أعظـم مـن لثـور الًـاجر  وإهـا يرتًـو 

 ر عقوهلم(.العبا  غدا  س الدرجات وينالون الزلًى من رهبم على  د
وعـــن لقمـــان )عليـــه الســـثم(: )غايـــ  اليـــر  والســـؤ   حســـن العقـــل  لمـــن حســـن علقـــه 

 غطى عيوبه وأصلح مساوعه ورض  عنه موال:(. 
 وعن عل  )عليه السثم(: )العا ل من وعظته التثارب(.

و يــل لعلــ  )عليــه الســثم(: صــي لنــا العا ــل  لقــاا: )هــو الــذب يضــو اليــ   مواضــعه. 
 ا اهل   اا:  د لعلت(. يع  الذب ال يضو الي   مواضعه.  يل: لصي لنا

وعنـــه )عليـــه الســـثم(: )احللـــم غطـــا  حلـــاتر  والعقـــل حســـام  ـــايو  لاحلـــرت  لـــل  لقـــك 
 حبلمك  و اتل هواك بعقلك(.

وعـــن ابـــن عيينـــ : نـــان رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( إذا أرا  أمـــرا  شـــاور ليـــه 
ياورمل املخلو ني م ن اخلال  مدبر أمر:  ول نه تعلـيم لييـاور الرجـل الرجاا  ونيي  تاج إا م

 الناس وإن نان عاملا .
وعــن لقمــان )عليــه الســثم(: )يــا بــ   إذا أر ت أن تقطــو أمــرا  لــث تقطعــه حــ  تستيــري 
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 مرشدا (.
وس وصي  عل  )عليه السثم(: )يا ب   إ  وإن ه أنن عمرت عمر من نـان  بلـ  لقـد 

أعمـارهم  ول ـرت س أ بـارهم  حـ  عـدت ن حـدهم  بـل نـ    ـا انتهـ  إيل مـن  نظرت س
أمــورهم  ــد عمــرت مــو أوهلــم إا ر ــرهم  لعرلــت صــًو ذلــك مــن نــدر:  ونًعــه مــن ضــرر:  

 واحلتخلصت لك من نل أمر  يله  وتو يت ديله  وصرلت عنك سهوله(.
تــ مر مرشــدا  لــإذا لعلــت لــث  وعــن حلــليمان )عليــه الســثم(: )يــا بــ   ال تقطــو أمــرا  حــ 

 ازن(.
 وعن عل  )عليه السثم(: ) اير من احلتغ  برأيه(.

وعن عل  )عليه السثم(: )وال تد لن س ميورتك لـيث  يعـدا بـك عـن الًضـل ويعـدك 
الًقر  وال جبانا  يضعًك عن اعمور  وال حريصـا  يـزين لـك اليـر: بـا ور  لـإن البخـل وا ـنب 

 عمعها حلو  الظن باهلل تعاا(. واحلرص غراعز ش 
 وعنه )عليه السثم(: )من احلتبد برأيه هلك  ومن شاور الرجاا شارنها س عقوهلا(.

وعن لقمان )عليه السثم(: )يا بـ   شـاور مـن جـرب لإنـه يعطيـك مـن رأيـه مـا  ـام عليـه 
 بالغث   وأنت ت  ذ: با ان(.

 ال احتس  عليه من را ه(.وس احلدي : )ما أو  أحد لضث  وال عقث  إ
 
 

 …باب العمل والكد و
 عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ألضل العمل أ ومه وإن  ل(.

 .137وعن عاعي : نان عمله )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(  ص 
 وعن عل  )عليه السثم(: ) ليل مدوم عليه  ري من ندري مملوا منه(.

 ماا ما أنرهت نًسك عليه(.وعنه )عليه السثم(: )ألضل اعع
وعل  بن احلسني )عليه السثم( ملا مات لغسلو: وجدوا على  هر: يـث  ممـا نـان يسـتق  

                                                           
عملـه )صـلى اهلل عليــه ورلـه وحلـّلم( س  وامـه مـو اال تصـا  بدصـ  املطــر  الدصـ : املطـر الـداعم س حلـ ون  وشـبهت - 117

 الداعم.
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 لضعً  جريانه بالليل  ومما نان  مل إا بيوت املسانني من جراب الطعام. 
 وس التورامل: )حرك يدك ألتح لك باب الراق(.
علمــوا مــا شــ تم أن تعلمــوا  للــن يــنًع م اهلل وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )ت

 بالعلم ح  تعملوا به  لإن العلما  مهتهم الوعاي   وإن السًها  مهتهم الرواي (.
وعن عيسى )عليه السثم(: )ليس بنالعك أن تعلم ما ه تعمل  إن ندـرمل العلـم ال يزيـدك 

 إال جهث  ما ه تعمل به(.
ا رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( لقـاا: وعن عل  )عليه السثم(: )جا  رجـل إ

 ما ينً  ع  حث  ا هل   اا: العلم   اا: لما ينً  ع  حث  العلم   اا: العمل(.
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )ال ــّيس مــن  ان نًســه وعمــل ملــا بعــد املــوت  

 والعاجز من اتبو نًسه هواها مث مت  على اهلل(.
اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( لرج  س لـنب  ـ  إبـراهيم ابنـه لـ مر ان تسـد:  ورأمي رحلوا

 و اا: )أما ااا ال تضر وال تنًو  ول ن العبد إذا عمل عمث  أح  اهلل أن يتقنه(.
وعن عبد اهلل بن الساع : )إن أعماا اعحبا  تعرض على أ ارهبم مـن املـوتى  لـث ازنـوا 

 موتانم(.
اعنصارب يقوا: اللهم إ  أعوذ بك ان أعمل عمـث  أ ـزمي بـه عنـد عبـد  ونان أبو أيوب

اهلل بــن رواحــ . و ــد ر ــى بينهمــا رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( ومــات ابــن رواحــ  
  بله.

وعن عل  )عليه السثم(: )نونوا بقبوا العمل أشد اهتمامـا  مـن م بالعمـل  لإنـه ال يقـل 
 عمل يتقبل(.عمل مو التقومي  ونيي يقل 

 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )حلرع  املي  تذه  هبا  املؤمن(.
و اا عيسى )عليه السثم( لرجل: )ما تصنو   اا: أتعبد   ـاا: لمـن يعـو  عليـك   ـاا 

 أ     اا: أ وك أعبد منك(.
ال أنـون   وعن على )عليه السثم( حني أشري عليه برتك يارب  يلحـ  والـزبري لقـاا: )واهلل

نالضـــبو تنـــام علـــى يـــوا اللـــدم حـــ  يصـــل إليهـــا يالبهـــا  وخيتلهـــا راصـــدها  ول ـــ  أضـــرب 
 باملقبل إا احل  املدبر عنه  وبالسامو املطيو العاص  املري   ح  ي   عل  يوم (.
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وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إها اععماا بالني   وإها المرئ ما نومي  لمـن نانـت 
 اهلل ورحلوله لهثرته إا اهلل ورحلوله  ومن نانت إا  نيا يصـيبها أو امـرأمل يتزوجهـا  هثرته إا

 لهثرته إا ما هاجر إليه(.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )يتبــو امليــت  ث ــ   لريجــو ا نــان ويبقــى واحــد  يتبعــه 

 أهله وماله وعمله  لريجو أهله وماله ويبقى عمله(.
 ) ل هلم خيًوا إيل أعماهلم  وعل  أن أ هرها هلم(. وأوحى اهلل إا نيب:
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 … باب العز والشرف و

عن متيم الدارب: مسعت رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( يقوا: )ليبلغن هـذا اعمـر 
مــا بلـــا الليـــل  وال يـــرتك اهلل بيـــت مـــدر وال وبـــر إال أ  لـــه هـــذا الـــدين  بعـــز عزيـــز يعـــز اهلل بـــه 

 يذا اهلل به ال ًر(. ااحلثم  وذا ذليل
وعــــن علــــى )عليــــه الســــثم( عنــــه )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم(: )مــــن نقلــــه اهلل مــــن ذا 

 املعاص  إا عز التقومي أغنا: بث ماا  واعز: بث عيريمل  ورنسه بث أنيس(.
و يــل للحســن بــن علــ  )عليهمــا الســثم(: ليــك عظمــ    ــاا: )ال بــل ّس عــزمل   ــاا اهلل 

عزمل ولرحلوله وللمؤمننيوهلل التعاا: 
138.) 

وعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )مـــا أرمي شـــي ا  أضـــر بقلـــوب الرجـــاا مـــن  ًـــ  النعـــاا ورا  
  هورهم(.

وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: ) ــدموا  رييــا  وال تتقــدموها  وتعلمــوا منهــا وال 
 تعلموها(.

وحلــّلم( يقــوا: )إذا نــان  وعــن عبــد اهلل بــن عمــر: مسعــت رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه
يــوم القيامــ   عــا اهلل بعبــد مــن عبــا :  ليو ــي بــني يديــه  ليســ له عــن جاهــه نمــا يســ له عــن 

 ماله(.
وعنـه )صــلى اهلل عليــه ورلـه وحلــّلم(: )نًــى بـاملر  لتنــ  أن ييــار إليـه باعصــابو س  يــن أو 

  نيا(.

                                                           
 . 8حلورمل املنالقني:  - 118
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 باب العلم والحكمة 
 …واألدب والكتاب والقلم و

 )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم(: )تعلمــــوا العلــــم  لــــإن تعلمــــه هلل  يــــي    ــــاا رحلــــوا اهلل
و راحلته تسبيح  والبح  عنـه جهـا   ويلبـه عبـا مل  والبحـ  عنـه صـد    وبذلـه عهلـه  ربـ   
عنــــه معــــاه احلــــثا واحلــــرام  ومنــــار حلــــبيل ا نــــ   واملــــؤنس س الوحيــــ   واحملــــدث س اخللــــومل  

س الغربـ   والـدليل علــى السـرا   واملعـني علـى الضـرا   والــزين وا لـيس س الوحـدمل  والصـاح  
عند اال ث   والسثح على اععـدا   يرلـو اهلل بـه أ وامـا  لـيثعلهم س اخلـري  ـا مل  وس اهلـدمي 
أعمــــ   تقــــتص ر ــــارهم  ويقتــــدمي ب لعــــاهلم  وينهــــى إا رأيهــــم  وترغــــ  املثع ــــ  س  لــــتهم  

غًر هلم  ويصل  عليهم نل ري  ويابس  ح  حيتان وب جنحتها متسحهم  وس صثذا تست
البحـــر وهوامـــه  وحلـــباع الـــ  وأنعامـــه  والســـما  و ومهـــا  واعرض و زاعنهـــا  عن العلـــم حيـــامل 
القل  من ا هل  ونور اعبصـار ومصـابيحها س الظلمـ   و ـومل اعبـدان مـن الضـعي  وبـالعلم 

لســ  امللــوك س الــدنيا  ومرالقــ  اعبــرار س يبلــا العبــد منــااا اع يــار س الــدرجات العلــى  وسا
اغ ـــرمل   والً ـــر س العلـــم يعـــدا الصـــيام  ومذانرتـــه تعـــدا القيـــام  وبـــالعلم توصـــل اعرحـــام  
وتًصل االح ام  وبه يعر  احلـثا واحلـرام  وبـالعلم يعـر  اهلل ويوحـد وبـالعلم يطـاع ويعبـد  

 رمه اعشقيا (.والعلم إمام العقل هو  اعد:  يرا ه اهلل السعدا  و 
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )يــوان مــدا  العلمــا  و مــا  اليــهدا  يــوم القيامــ  لــث 
يًضل أحدمها على اغ ر  ولغدومل س يل  العلم اح  اا اهلل من ماع  غزومل وال خيرج أحـد 

  ـــل  س يلـــ  العلـــم إال وملـــك مونـــل بـــه يبيـــر: با نـــ   ومـــن مـــات ومريا ـــه احملـــابر واع ـــثم
 ا ن (. 

 وعن على )عليه السثم(: )أ ل الناس  يم  أ لهم علما (.
 وعنه )عليه السثم(: ) يم  نل امرئ ما  سنه(.

وعــن موحلــى )عليــه الســثم(: ) ــاا : يــا اهلــ  مــن أحــ  النــاس إليــك   ــاا: عــاه يطلــ  
 عاملا(.

أهــل الــيمن  هــم وعــن ابــن عبــاس  ــاا رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )يــ تي م 
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 أرق  لوبا  وألني أل دمل يريد أ وام أن يضعوهم  وي ىب اهلل إال أن يرلعهم(.
وعـــن النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: ) يانـــ  الرجـــل س علمـــه أشـــد مـــن  يانتـــه س 

 ماله(. 
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )لضل العاه على العابد نًضل  على أ نانم رجث(. 

 : )نًضل القمر ليل  البدر على حلاعر ال وان (.وروب 
وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )بـــني العـــاه والعابـــد ماعـــ   رجـــ   بـــني نـــل  رجتـــني  

 حضر ا وا  املضمر حلبعني حلن (.
 وعن عل  )عليه السثم(: )احل م  ضال  املؤمن  لالتقًها ولو من ألوا: امليرنني(.

و حنيًــ  علــى رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( و ــاا يوحلــي بــن أحلــباط: )ر  أبــ
أربعماعـــ  حـــدي  أو أندـــر   يـــل: مـــاذا   ـــاا:  ـــاا رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: 
للًرس حلهمان وللرجل حلهم   ـاا أبـو حنيًـ : ال أجعـل حلـهم هبيمـ  أندـر مـن حلـهم املـؤمن. 

ه البــدن  و ــاا أبــو حنيًــ : اعشــعار وأشــعر رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( وأصــحاب
مدلــ . و ــاا )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: البيعــان باخليــار مــا ه يتًر ــا  و ــاا أبــو حنيًــ : إذا 
وج  البيو لث  يار. ونان )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( يقرع بني نساعه إذا أرا  حلًرا   وا ـرع 

 بني أصحابه  و اا أبو حنيً  : القرع   مار(.
ن عل  )عليه السثم(: )من نص  نًسه للناس إماما لعليـه أن يبـدأ بتعلـيم نًسـه  بـل وع

تعليم غري:  ولي ن ت  يبه بسريته  بل ت  يبه بلسانه  ومعلم نًسه ومؤ هبا أح  بـااجثا مـن 
 معلم الناس ومؤ هبم(.

 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ألضل م ألضل م معرل (.
لى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )تعلمــوا العلــم  وتعلمــوا لــه الســ ين  واحللــم  وال وعــن النــيب )صــ

 ت ونوا من جبابرمل العلما  لث يقوم علم م يهل م(.
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ليس املل  من أ ثق املؤمن إال س يل  العلم(.

   ترك العلم  ودو املاا(.وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )هثك أما س شي ني
وحل ا رجـل رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: عـن ألضـل اععمـاا  لقـاا: )العلـم 
بــاهلل  والًقـــه س  ينــه  ونررمهـــا عليـــه  لقــاا: يـــا رحلــوا اهلل  أحلـــ لك عـــن العمــل لتخـــ   عـــن 
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 دري العمل(.العلم  لقاا: إن العلم لينًعك معه  ليل العمل  وإن ا هل ال ينًعك معه ن
 وعن عيسى )عليه السثم(: )من علم وعمل وعلم عد س املل وت اععلى عظيما (.

وعن النـيب )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )مـن حلـلك يريقـا  يلـتمس علمـا  حلـلك بـه يريـ  
 ا ن (.

 نـيب يـا  ـالوا: لارتعوا ا ن  برياض مرر  )إذا :وعن اخلدرب عنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(
 الذنر(. حل   اا: ا ن   رياض وما اهلل 

 يقبـل وهـو ر رتـه إا بـه يسـار من العلم أهل من ي ون )نيي السثم(: )عليه عيسى وعن
 ينًعه(. مما إليه أشهى يضر: وما  نيا:  على

 ومتعلميـه اخلـري ملعلمـ  منـور لإ  وعّلمه  اخلري )تعلم السثم(: )عليه موحلى إا اهلل وأوحى
   اام(. يستوحيوا ال ح   بورهم

 علــى يرعــوب ال اهلل نتــاب يقــرأ لــاجر رجــل النــاس )شــر وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى وعنــه
 منه(. ش  

 وميـل العلمـا   االت أمـا: علـى أ ـا  مـا أ ـو  )إن وحلـّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 الت ويل(. وحلو  احل ما  
 ليمقتوك(. متارهم وال برنبتيك  لعلما ا ) ا  وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 اهلل  رحلــوا يــا بلــى  ــالوا: اعجــوا   بــ جو  أ ــ نم )أال وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى وعنــه

 يبعـ  لنيـر:  علمـا   علـم رجل بعدب من وأجو نم ر م  ولد أجو  وأنا اعجوا   أجو  اهلل  اا:
  تل(. ح  اهلل حلبيل س بنًسه جا  ورجل وحد:  أم  القيام  يوم

 اخلنااير(. أرجل ات الدر تطرحوا )ال السثم(: )عليه عيسى وعن
 منهـا العـاه وينثو نسًا   العبا  لتنسي جت   الًتن  )إن وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 بعلمه(.
 القلـوب  يـ  اهلل لـإن برنبتيك  واامحهم العلما  )جالس البنه: السثم( )عليه لقمان و اا

 السما (. بوابل اعرض  ي  نما حل م ا بنور
 لــه جتــد حــ  بــه اــدث لــث نًقتــك  تصــر نمــا علمــك صــر بــ  )يــا الســثم(: )عليــه وعنــه
 موضعا (.
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 العلم(. لطلب  أجنحتها لتضو املثع   )إن وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 نسـ  إذا بـه ويًـرح نه  سـ ال مـن يدعيـه أن شـرلا   بـالعلم )نًى السثم(: )عليه عل  وعن

 إليه(. نس  إذا ويغض  ليه  هو من منه يت أ أن ضع  با هل ونًى إليه 
 ال أن امليدـاق عليـه أ ـذ إال علمـا   أحـدا   اهلل أتـى )مـا وحلـّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 أحدا (. ي تمه

 أعـرايب  يـا صد ت) لقاا: ضماعرها  س النًوس رجحان السثم(: )عليه لعل  أعرايب و اا
  سنه(. ما امرئ نل  يم 

 أ لهــم  يمـ   النـاس )أ ـل وحلـّلم(: ورلـه عليـه اهلل )صـلى اهلل رحلـوا عـن السـثم( )عليـه وعنـه
 علما (.

 إذا اهلل  رحلـوا يـا لقـاا: وحلـّلم( ورلـه عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا إا اعنصار من رجل وجا 
 مـن ا نـاامل مو نان )إذا  اا: أشهد:  أن يكإل أح  أيهما عاه سلس وحضر ا ناامل حضرت
 جناامل(. ألي حضور من علضل العاه سلس حضور لإن ويدلنها يتبعها

 القيامـ  يـوم ي تيـان حلـوا   اعجـر س واملـتعلم )العـاه وحلـّلم(: ورلـه عليـه اهلل )صلى النيب وعن
 رهان(. نًرحل 
 وختـرج النسا   نددب  ارا   امل ملشثر  ا ن  باب )على وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه

 عطاش(. والناس احللي   اللنب مدل واملتعلمون العلما  منها ييرب ما  عني اتها من
 جتـــارمل العلـــم يتخـــذون الســـو   علمـــا  مـــن عمـــا )ويـــل وحلـــّلم(: ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى وعنـــه
 جتارذم(. اهلل أربح ال بيعا   يبيعواا

 رحلـوا يـا  ـالوا: ااحلـثم. وأعزوا أعمال م  اهلل )أ لصوا ّلم(:وحل ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 لـإن اعهـوا   أهـل علـى بـالر  العلـم لـتعلم العلمـا  عنـد باحلضـور  ـاا: ااحلـثم  نعز ونيي اهلل 
 لــاملراع  اهلل  رحلــوا يــا  يــل:  لقــت. منــذ م ــ  أهــل عبــا مل للــه اهلل وجــه بــه وأرا  علــيهم ر  مــن
 لقـد يـر   ه أو اهلل وجه به أرا  ااحلثم  أعز من أن نًسه على  ضى اهلل إن  اا: بعمله  يؤجر
 وجهه(. على النار حرم

 ا ـوارح علـى  هـر ما وارلعه اللسان  على و ي ما العلم )أوضو السثم(: )عليه عل  وعن
 واعرنان(.
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 دهـد اهل ان تـرمي اال املالـك  علـى واململـوك ال بـري  علـى الصغري هبا يتسح   ال  للعلم و:
 مـن عحـد ينبغـ  ال مل ـا أو  الـذب وهـو السـثم(  )عليه لسليمان  اا الطري  يقرات من وهو

أحطت بما لم تحط به  بعد::
135.  

 ويوشـك  ـوم صـغار أن ـم أ ـ  بـ  ويـا بـ  )يا  ريش: من لًتيان  اا السثم( )عليه وعل 
 للي تبه(.  ًظه أن يستطو ه لمن العلم  لتعلموا ر رين   وم نبار ت ونوا أن

أهلهــا  متنعوهــا وال لتظلموهــا  أهلهــا غــري س احل مــ  تبدــوا )ال الســثم(: )عليــه عيســى وعــن
 لتظلموهم(.

وعـــن عيســـى )عليـــه الســـثم(: )مـــا أندـــر اليـــثر  ولـــيس نلهـــا  دمـــر  ومـــا أندـــر الدمـــار  
يس نلهـــم ولـــيس نلهـــا بطيـــ   ومـــا أندـــر العلـــوم  ولـــيس نلهـــا بنـــالو  ومـــا أندـــر العلمـــا   ولـــ

  رشد(.
وصنو عيسى )عليـه السـثم( للحـواريني يعامـا   للمـا أنلـوا وصـاهم بًعلـه   ـالوا: يـا روح 

 اهلل  نن أوا أن نًعله منك   اا: )إها لعلت هذا لتًعلو:  ن تعلمون(.
 اا رجل من اعنصار للنيب )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم(: إ  عمسـو احلـدي  والأحًظـه  

 ن بيمينك  أب أنتبه(. لقاا: احلتع
 س ينظــر لإهــا أمــر: غــري مــن أ يــه نتــاب س نظــر )مــن :وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(

 نار(.
 روامل لــإن روايــ   عقــل ال رعايــ   عقــل مسعتــو:  إذ اخلــ  )اعقلــوا الســثم(: )عليــه علــ  وعــن

  ليل(. ورعاته ندري  العلم
 حسن(. أ ب من ألضل نث   ولد: والد نل ا)م وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
  أ به(. به اض حسبه به  عد )من و:
  ب  به(. املر  يًخر ال أن اع ب )أحسن و:

 لقــاا لقـد:  مــن شـرا   اع ب ي ـون مــ  السـثم(: )علـيهم احلســني بـن علـ  بــن حملمـد و يـل
  القر  (. و لت اع ب ندر )اذا السثم(: )عليه

  أ به(. اليريي )عز ثم(:الس )عليه عل  وعن
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 عبا مل(. العلما  وجو: س )النظر وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 ذنـرك إليه نظرت إذا الذب العاه )هو لقاا: السثم( )عليه الصا ق يمد بن جعًر وحل ل
 لتن (. إليه لالنظر ذلك  ث  على نان ومن اغ رمل 
 اخلــامس ت ــن وال يبــا   أو مســتمعا   أو متعلمــا   أو ا  عاملــ )أغــد الســثم(: )عليــه لقمــان وعــن
 لتهلك(.
 للعـاه يغًـر أن  بـل ذنبـا   حلـبعون للثاهـل )يغًر يقوا: نان السثم( )عليه عل  عن ويرومي

 واحد(. ذن 
 أن لعــاه وال جهلــه  علــى يســ ت أن  اهــل ينبغــ  )ال وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى وعنــه
 علمه(. عن يس ت
 السـلطان  خيـالطوا ه ما اهلل عبا  على اهلل أمنا  )العلما  وحلّلم(: ورله عليه هللا )صلى وعنه
 لاحذروهم(. الرحلل  انوا لقد الدنيا و ا لوا السلطان  الطوا لإذا الدنيا  ويدا لوا
 هــذ: تــزاا )ال وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا  ــاا الســثم(: )عليــه احلســن وعــن

  يارها صن ه وما لثارها  صلحاؤها يزك ه وما  راؤها  صالئ ه ما ننًه وس اهلل يد ات اعم 
ـــابرذم علـــيهم حلـــلط مث يـــد:  عـــنهم اهلل رلـــو ذلـــك لعلـــوا هـــم لـــإذا أشـــرارها   حلـــو  لســـاموهم جب
 والًقر(. بالًا   ضرهبم مث العذاب 
 هـ  ال النهـر  لـم علـى و عـت صـخرمل مدـل السـو  علمـا  )مدـل السـثم(: )عليه عيسى وعن
 الزرع(. إا خيلص املا  ترتك ه  وال املا   تيرب

 ليهم(.  ري ال مهج الناس وحلاعر ومتعلم  عاه )الناس السثم(: )عليه عل  وعن
 هـذا  ـرئ )لـو السـثم(: )عليـه الرضـا صـحيً  احلـنا  س احلسـ  احلسني بن  ل يقوا ونان
 علاق(. سنون أذن س ااحلنا 
 لعنتـه علـم بغـري النـاس ألـ  )مـن وحلـّلم(: ورله عليه اهلل )صلى عنه (السثم )عليه عل  وعن
 السما (.
 جلًـــ  وأيـــل  واتـــك )ألـــ  رالـــو: أيب بـــن اهلل عبيـــد ل اتبـــه  ـــاا الســـثم( )عليـــه علـــ  وعـــن
 اخلط(. بصباح  أجدر ذلك لإن احلرو   بني  رمط السطور  بني ولرج  لمك 
 لتعلمـه  تعلمـه وال بـه لتعمـل العلـم تعلـم وحلـى م )يـا السـثم(: )عليهما ملوحلى اخلضر و اا
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 السـثم( )عليـه موحلـى وبقـ  السـثم( )عليـه اخلضـر ا تًـى مث نـور:(  ولغـريك بـور: عليـك لي ون
 يب  .

 علــى  ولــك وبثغــ  أنطقــك  مــن علــى لســانك ذرب جتعلــن )ال الســثم(: )عليــه علــ  وعــن
 حلد ك(. من

 ي ــــن ه إذا املســــموع ينًــــو وال مســـموع و  مطبــــوع علمــــان: )العلـــم الســــثم(: )عليــــه وعنـــه
 املطبوع(.
 العظاعم من يؤمن أهواعه  على احل  وعطي رأيه  على ال تاب )محل السثم(: )عليه وعنه
 اضـطثو  وبينهـا البـدع اعتـزا ويقوا و و  وليها اليبهات عند أ ي يقوا ا راعم  ندري ويهون

 ااحيا (. ميت لذلك ه عن ليصد اهلومي باب وال ليتبعه  اهلدمي باب يعر  ال
 أصــبت لــإن العلمــا   جــالس بــ   )يــا الســثم(: )عليــه للحســن الســثم( )عليــه علــ  و ــاا
  ــــث  لــــإام الســــًها  جتــــالس وال يعنًــــوك  ه أ طــــ ت وإن علمــــوك  جهلــــت وإن محـــدوك 
 ذلك(.
 يعني(. ال أن علم اذا العاه )على السثم(: )عليهما يمد بن جعًر وعن
 علمه(. إا الناس علم من اا ا  )من لقاا: الناس  أعلم من السثم(: )عليه للقمان و يل
 صـحًا   لاشـرتمي اععـور  احلارث لقام بدرهم  علما   ييرتب )من السثم(: )عليه عل  و اا
 رجل(. نصي غلب م ال ول  أهل يا السثم(: )عليه عل  لقاا ليها  ي ت  ل ان بدرهم 
 نتابــا   أحــدنم نتــ  )إذا وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى النــيب عــن اهلل عبــد بــن جــابر وعــن
 للحاج (. أ ح وهو مبارك  الرتاب لإن لليرتبه

 اغ ـر  يـرتب ه و أحدمها ل ترب نتابني  نت  أنه وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى عنه وروب
 مينسـر  إا ونتـ  ل حلـلم  نتابـه لـ ترب النثاشـ  إا ونتـ  نتاهبـا. تـرب الـا القري  ل حللمت

  ومــ  عنيـدر نتابـا   وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صـلى اهلل رحلــوا ونتـ  يسـلم. للـم نتابـه يـرتب للـم
  بظًر:. لختمه  ا  يوم ذ له ي ن للم
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 …باب اليزو والقتل والشهادة و

 بيتـه مـن خيرجـه ال حلـبيله  س جاهـد ملـن اهلل )ت ًـل :وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صـلىعن النيب 
يد لـه ا نـ   أو يرجعـه إا مسـ نه الـذب  ـرج منـه  بـ ن نلمتـه  وتصـدي  هحلـبيل س جها  اال

 مو ما ناا من أجر وغنيم (. 
: ) ث ـــ  حـــ  علـــى اهلل عـــوام: ا اهـــد س حلـــبيل اهلل  وحلـــّلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلىوعنـــه 

 واملنانح يريد العًا   وامل ات  ير  اع ا (.
 معــاش النــاس رجــل صســك عنــان لرحلــه س : )مــن  ــريوحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلىوعنــه 

حلــبيل اهلل يطــري علــى متنــه  نلمــا مســو هيعــ  يــار عليــه يبتغــ  القتــل واملــوت لنالــه  أو رجــل س 
رأس شعً  من هذ: اليـعي  أو بطـن وا  مـن هـذ: اعو يـ   يقـيم الصـثمل ويـؤ  الزنـامل  يعبـد 

 ربه ح  يؤتيه اليقني(. 
 واخلـــري الســـيي  مـــو واخلـــري الســـيي  س )اخلـــري :ّلم(وحلـــ ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلىوعـــن النـــيب 

 السيي(.
 عــض والتــزوا  ا بــاا تــزوا الرايــ : أعطــا: حــني احلنًيــ  )البــن الســثم(: )عليــه علــ  وعــن

 بصـرك  وغـض القوم  أ صى ببصرك أرم  دمك  اعرض تدس دثمتك  اهلل أعر ناجذك  على
 اهلل(. عند من النصر إن وأعلم

 يــــوم  جــــا  لـــإذا حصــــين   جنـــ  اهلل مــــن علــــ ّ  )إن لقـــاا: بالغيلــــ  م(الســـث )عليــــه و ـــو 
 ال لم(. ي ؤ وال السهم  يطيش ال لحين ذ وأحللمت  ع  انًرجت
 ربا نــا نقتــل وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا مــو ننــا )ولقــد الســثم(: )عليــه وعنــه
 علـــى وصـــ ا   اللقـــم علـــى ومضـــيا   ليما  وتســـ إصانـــا   إال ذلـــك يزيـــدنا مـــا وأعمامنـــا وإ واننـــا وأبنا نـــا
 تصـاوا يتصـاوالن عـدونا مـن واغ ـر منـا الرجـل نـان ولقـد العـدو  جها  س وجدا   اعه مضض

 ومـــرمل عــدونا  مـــن لنــا لمـــرمل املنــون  نـــ س صــاحبه يســـق  أيهمــا أنًســـهما يتخالســان الًحلــني 
 ااحلـثم احلـتقر حـ  النصـر  اعلينـ وأنـزا ال بـت  بعـدونا أنـزا صـد نا اهلل رأمي للمـا منـا  لعدونا
 أ ضــر وال عمــو   للــدين  ــام مــا أتيــتم مــا نــ   ننــا لــو ولعمــرب أويانــه  ومتبــو ا جرانــه  ملقيــا  
  ندما (. ولتبعنها  ما   لتحتلبنها اهلل وأد عو . لإلصان
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 وجتلببـــــوا اخليـــــي   احلتيـــــعروا املســـــلمني  )معاشـــــر صـــــًني: س الســـــثم( )عليـــــه علـــــ  وعـــــن
 السـيو  و لقلـوا الثمـ   وانملـوا اهلـام  عـن للسـيو  أنـى لإنـه النواجـذ  علـى اوعضو  الس ين  

 باخلطــا  الســيي وصــلوا بالظبــا  ونــالحوا اليــزر  وايعنــوا اخلــزر  واحلظــوا حلــلها   بــل اعغمــا  س
 ال ــر  لعــاو وا وحلــّلم(  ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا عــم ابــن ومــو اهلل  بعــني أن ــم واعلمــوا
 نًســـا   أنًســـ م عـــن وييبـــوا احلســـاب  يـــوم ونـــار اععقـــاب  س عـــار لإنـــه الًـــر  مـــن واحلـــتحيوا
 لــإن  بثــه  لاضــربوا املطنــ   الــرواق اععظــم  الســوا  هبــذا وعلــي م حلــثحا   املــوت إا واميــوا
 يتثلى ح  صمدا   لصمدا   رجث   للن وص وأ ر يدا   للو ب   دم  د نسر:  س نامن الييطان

 .140أعمال م( يرتنم ولن مع م  واهلل اععلون  تموأن احل  عمو  ل م
 ابـــن يمـــد لقـــبض حلقـــ   نـــذا منهـــا ليـــنقص لقـــاا:  رعـــا   الســـثم( )عليـــه علـــ  واحلـــتطاا

 الـذب املوضـو مـن لقطعهـا جـذهبا  مث لضـلها  علـى وبـاع رمي ذيلها  على يديه بإحدمي احلنًي 
 أبو:. له حد:

 البغامل(. من  تثب تسليم ال أب: اسلر  تعر ال  ن   )يا السثم(: )عليه عل  وعن
 مــن عســيبا   أحــد يــوم جحــش بــن اهلل عبــد وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا وأعطــى

 حليًا . يد: س لرجو  ل 
 حلـبيله س  م  طـرمل مـن اهلل إا أحـ   طـرمل مـن )مـا وحلـّلم(: ورلـه عليـه اهلل )صـلى النـيب وعـن

  ييته(. من الليل جو  س  مو  طرمل أو
 أنــ   )اهلل  يــ : إا انتهينــا حــني وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا  ــاا أنــس: نوعــ
 املنذرين(. صباح لسا   وم بساح  نزلنا إذا انا  ي    ربت

 ليها(. وما الدنيا من  ري روح  أو اهلل حلبيل س )لغدومل وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه

                                                           
احلتيعر: لبس اليعار وهو ما يل  البـدن مـن الديـاب. وجتلبـ : لـبس ا لبـاب ومهـا مـا تغطـ  بـه املـرأمل  ياهبـا مـن  - 111

 اجذ وهو أ صى اعضراس. واهلام: دو هام  وه  الرأس.جانبها باالحلتيعار. والنواجذ: دو ن
والثم : الدرع  وانماهلا أن يـز ا  عليهـا البيضـ  والسـواعد ونوهـا  و لقلـ  السـيو  س اعغمـا   بـل حلـلها  الـ  أن 
تستعصــ  عــن اخلــروج عنــد الســل واخلــزر يرنــ  النظــر ن نــه مــن أحــد اليــقني وهــو عثمــ  الغضــ . واليــزر بــالًتح: 

عن س ا وان  صينا  ومشاال. ونالحوا: نالحوا وضاربوا. والضبا: بالضـم دـو ضـب  يـر  السـيي وحـد:. وصـلوا: الط
والسثح: بضمتني  السهل. املطن : امليدو  باعيناب دو ين  بضمتني حبل ييـد بـه حلـرا ق البيـت. والدـبج: 

 شقه اعحلًل. 
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 بـالعرش  معلقـ   نا يـل هلـا  ضـر  يـري حواصـل س ا اليـهد )أرواح رلعه: مسعو  ابن وعن
 القنا يل(. تلك إا ت وب مث شا ت  حي  ا ن  من تسرح

 عرضـــها جنـــ  اا ) ومـــوا بـــدر: يـــوم  ـــاا إنـــه وحلـــّلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى عنـــه أنـــس وعـــن
 الســماوات عرضــها جنــ  اهلل  رحلــوا يــا اعنصــارب: احلمــام بــن عمــري لقــاا واعرض  الســماوات

 ل ن  اا: مث منهن  ي نل لثعل  رابه من مترات لا رج  اا: بخ. بخ  اا: نعم   اا: عرض وا
  تل(. ح   اتل مث التمر  من معه  ا لرمى يويل   حليامل إاا هذ: مترا  رنل ح  حييت

 ا نـ  )إن وحلـّلم(: ورلـه عليـه اهلل )صـلى اهلل رحلـوا  ـاا يقـوا:  ـيس بـن اهلل عبـد رجل ومسو
 إا لرجــو نعــم   ــاا: يقولــه  اهلل رحلــوا مسعــت أنـت موحلــى أبــا يــا لقــاا: الســيو    ــثا اـت

 بـه لضـرب العـدو إا بسـيًه ميـى مث حلـيًه  جًـن نسـر مث السـثم  علـي م أ رأ لقاا: أصحابه
  تل(. ح 

 شـعب  علـى بـالغزوات نًسـه  ـدث وه يغـز وه مات )من وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 .نًاق( من حًري

 وألسنت م(. وأنًس م ب موال م امليرنني )جاهدوا وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 املنـ  علـى وهـو وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صلى اهلل رحلوا )مسعت ا ه : عامر بن عقب  وعن

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة  يقوا:
 الرم (. القومل أن أال الرم   القومل إن أال  141

 الواحـد بالسـهم يـد ل اهلل )إن يقـوا: وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صلى اهلل حلوار  مسعت وعنه:
 ترمـوا وإن وارنبـوا  لـارموا ومنبلـه.. بـه  والرامـ  اخلـري  صـنعته س  تسـ  صـانعه جنته: نًر  ث  
  ترنبوا(. أن من إيل أح 
 ونبلــه  هبقوحلــ ورميــه أهلــه  ومثعبتــه لرحلــه  الرجــل ت  يــ  :  ــثث اال اللهــو مــن )لــيس و:
  نًرها(. نعم  لإنه عنه رغب  علمه ما بعد الرم  ترك ومن

 أرضــــون  علـــي م )حلـــتًتح يقـــوا: وحلـــّلم( ورلــــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل رحلـــوا مسعـــت وعنـــه:
 ب حلهمه(. يلهو أن أحدنم يعثز لث اهلل وي ًي م
 منا(. لليس ترنه مث الرم  علم )من وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 اليـهدا  منـااا اهلل بلغـه بصـدق اليـها مل اهلل حلـ ا )مـن وحلـّلم(: ورلـه عليه اهلل )صلى وعنه
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 لراشه(. على مات وإن
 املدينــ  س )إن لقــاا: غــزامل س وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا مــو ننــا جــابر: وعــن
 املرض(. حبسهم مع م  نانوا إال وا يا    طعتم وال مسريا   حلر  ما رجاال  

 شــثاع   يقاتــل الرجــل عــن وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا حلــ ل حلــى:مو  أيب وعــن
 العليـا هـ  اهلل نلمـ  لت ـون  اتـل )مـن لقاا: اهلل  حلبيل س ذلك أب ريا   ويقاتل محي   ويقاتل
 اهلل(. حلبيل لذلك

 تعثلــوا اال الغنيمــ  ليصــيبون اهلل حلــبيل س تغــزو غاايــ  مــن )مــا رلعــه: عمــر بــن اهلل عبــد وعــن
 أجرهم(. هلم   غنيم  يصيبوا ه وإن الدل . هلم ويبقى اغ رمل من أجرهم  لد 

 .142 الو( وجنب هالو  شح الرجل س ما )شر وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 ابــن إا انظــروا أعــرايب:  ــاا  اتلــه  ولعــن الســثم( )عليــه احلســني ايــا  بــن اهلل عبيــد  تــل وملــا
 يها.نب ابن  تل نيي  عيها

 حيـا ا   لعلـت  ملـا ا نـ  أ  ـل يل و يـل احلسـني  تلـ  س ننـت لـو العزيـز: عبـد بـن عمـر وعن
  وحلّلم(. ورله عليه اهلل )صلى يمد عني على عي  تقو أن

 ا مل(. يوم حلق  س )اعرتض لقالت: هلا  لقيل احتضرت  حني عاعي  وجزعت
 لـــه ونانـــت  يدمـــ   أبـــو جـــا  تبـــوك اإ وحلـــّلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل رحلـــوا توجـــه وملـــا
 ممـدو    ـل لقـاا:  ـل  س لـه ومهـدت بسـتانه   ـر ييـ  مـن نلتامهـا لـه أعـدت و ـد   امرأتان
 ومضـى لرنـ  لـري  هـذا مـا والـريح  الضـح س اهلل ورحلـوا بار   وما  حسنا   وامرأمل ييب   و رمل
  يدم (. أبا اجعله )اللهم  اا: شبحه اهلل لرحلوا الح للما أ ر:  س

  الدنيا(. اواا من اهلل عند أعظم املؤمن )لقتل وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 ملعون(. لهو اهلل بنيان هدم )من السثم(: )عليه وعنه
 مسلم(.  م إرا   من اهلل عند أهون الدنيا )اواا وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 أيب بـن عقيـل بنـت  رجـت املدينـ   اتلـه لـىع وحلـخط السثم( )عليه احلسني نع  جا  وملا
 يقولون: وحًدذا يال 
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 ل م النيب  اا ان تقولون ماذا
 اعمم ر ر وأنتم لعلتم ماذا  

 مًتقدب بعد وب هل  بعرت 
 بدم ضرجوا ونصي أحلارمي نصي  
 ل م نصحت إذ جزاع  هذا نان ما
 رمح  ذوب س بسو  ختلًو  أن  
 
 رأس علـى  ميـ  مسـثد س باليـام ورأحلـه ب ـربث  لسـثم(ا )عليهمـا علـ  بـن احلسـني  ـ 

 .143احلطوان 
 وال لنقمـ  أ عـى شـ   ال لإنه حلها بغري وحلً ها والدما  )إياك السثم(: )عليه عل  وعن
 حلها(. بغري الدما  حلًك من مدمل  وانقطاع نعم  بزواا أحرمي وال لتبع  أعظم
 تقوين لث القيام   يوم الدما  من تسال وا ليما العبا  بني باحل م مبتدئ حلبحانه )واهلل و:
 وينقله(. يزيله بل ويوهنه  يضعًه مما ذلك لإن حرام   م بسًك حللطانك
 ضـــرب  علــي بيـــد: يالــ  أيب نًـــس والــذب القتـــل  املــوت أنـــرم )إن الســثم(: )عليـــه وعنــه
  لراش(. على ميت  من أهون بالسيي

 يمـد  )يـا لقـاا: وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل ى)صـل اهلل رحلـوا على السثم( )عليه ج يل وهبط
 جنــاحني  عًــر جعــل  ــد اهلل وإن ا نــ   إا وصــاروا ديعــا    تلــوا  ــد  ؤتــ  الــذين أصــحابك إن

 س املثع ـــ  مـــو هبمـــا يطـــري وا ـــوهر  بـــاللؤلؤ م للتـــان بالـــدما   مضـــرجتان  ا متامهـــا   أبيضـــني
 ا ن (.

 وجعل وجاري   غثم بني رال  حلت  حنني يوم حلّلم(و  ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا وحلى
 حرب. بن حلًيان أبا عليهم

 …باب اليدر والخيانة و
 ليقـاا القيامـ   يـوم لـوا  لـه ينصـ  الغـا ر )إن وحلـّلم(: ورلـه عليـه اهلل )صـلى اهلل رحلـوا  اا
 لثن(. غدرمل هذ:
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 لــث جاريــ  علــيهم أجــارت لــإن واحــدمل  املســلمني )ذمــ  وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى وعنــه
  القيام (. يوم لوا  غا ر ل ل لإن  ًرها

 لـ   :  تبيـو  نيـي لسـ له يعامـا   يبيـو برجـل وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صلى اهلل رحلوا ومر
 غش(. من منا )ليس لقاا: مبلوا  هو لإذا ليه يد: لا  ل ليه  يدك أ  ل أن إليه ل وح 

 وأعـوذ الضـثيو  لبـ س ا ـوع مـن بـك أعـوذ إ  لهـم)ال وحلـّلم(: ورلـه عليـه اهلل )صـلى وعنـه
 البطان (. لب ست اخليان  من بك

 النار(. س واخليان  واخلديع  )امل ر وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 عنـد ولـا  الغـدر ب هـل والغـدر اهلل  عند غدر الغدر عهل )الولا  السثم(: )عليه عل  وعن
 اهلل(.

 الو بــ   وعاجلــت ال ــرمل  احلــرعت اليــدمل أم نتــك )للمــا عاملــه: إا الســثم( )عليــه ونتــ 
 حبملــه  الصــدر رحيــ  لحملتــه املعــزمي  اميــ  االاا الــذع  ا تطــا  عليــه  ــدرت مــا وا تطًــت

 اهلل لسبحان وأمك  أبيك من ترا ك أهلك إا حدرت لغريك أبا ال ن نك أ ذ:  من مت مث غري
 أنــك تعلــم وأنــت ويعامــا   شــرابا   تســيا نيــي احلســاب  نقــاش ختــا  مــا أو باملعــا   تــؤمن أمــا

 النار(.   ل إال أحدا   به ضربت ما الذب بسيً  عضربنك ليك  اهلل إا ععذرن حراما   ت نل
 عنهـا و ينـه نًسـه ينـز: ه ومـن اخليانـه  س و ـو باعمانـ  احلـتهان )ومـن السثم(: )عليه وعنه

 ألظــو اعمــ    يانــ  اخليانــ  اعظــم وان  ــزمي وأ أذا اغ ــرمل س وهــو الــدنيا  س بنًســه أحــل لقــد
  والسثم(. اععم . غش الغش

 تبـوك  مـن منصـرله وحلـّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا إا هاجرت أوس: بن  رد وعن
 شــهبا  بغلــ  علــى بقيلــ  بنــت اليــيما  وهــذ: يل  رلعــت  ــد البيضــا  احلــريمل )هــذ: يقــوا: ومسعتــه
 يل  لهـ  تصـي  ـا لوجـدذا احلـريمل   لنـا نـن إن اهلل  رحلـوا يـا لقلـت: أحلـو (. لمار معتثرمل
 اهلل رحلـــوا  ــاا نمــا اليـــيما  لقينــا مــن أوا ل ـــان لــد لناها الــر مل نانـــت مث لــك. هــ  لقــاا:
 هــذ: و لــت: هبـا لتعلقــت أحلـو   لمــار معتثـرمل شــهبا   بغلــ  علـى وحلــّلم( ورلـه عليــه اهلل )صـلى
 مسـلم  بـن يمد يل ليهد بالبين    الد لدعا وحلّلم(. رلهو  عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا يل وهبها
 ال لقلـت: بعينهـا  يل: لقـاا املسـيح عبـد أ وهـا وجـا  إيل  لـدلعها اعنصـارب  بيـري بن ويمد
 لـدلعها  رهـم ألـي ماعـ   لـت لـو يل: لقيـل  رهـم  ألـي ل عطا  شي ا   م ات عير من أنقصها
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 م ات. عير من أندر عد ا   ان أحس  ننت ما لقلت: إليك 
 ااحلثم(. س لتك )ال وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 الًتك(. ااحلثم ) يد وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه

 …باب اليمو  والمكاره و
 عبــد: ليتعاهــد اهلل )إن يقــوا: وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا مسعــت حذيًــ : عــن
 الطعام(. ضاملري أحدنم  م  نما املؤمن

 أحبــه لــإذا ابــتث:  عبــدا   اهلل أحــ  )إذا وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى عنــه عقبــ  أبــو ورومي
 بيـد: نًسـ  والـذب  ـاا: مث ولـدا . وال مـاال   لـه يـرتك ال  اا: ا تناؤ:  وما  الوا: ا تنا: البالا احل 

 احلدي (. لذنر وحلّلم(.. ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا لسمعت
 وأضــثعه حلمــه الســباع مز ــت  ــد هلل  مطيعــا   يعرلــه نــان برجــل الســثم( )عليــه حلــىمو  ومــر
 حلــ ل  أنــه إليــه: لــ وح  أرمي   ــا ابتليتــه عبــدك رب  )أب لقــاا: متعثبــا   لو ــي ملقــامل  ونبــد:
 الدرج (. تلك عبلغه أبتليه أن ل حببت بعمله  يبلغها ه  رج 

 لــه مصــنوع مبتلــى ورب بــالنعم  مســتدرج عليــه مــنعم مــن )ل ــم الســثم(: )عليــه علــ  وعــن
 بالبلومي(.
 بنًســه  ميــغوال   بانيــا   مغمومــا   الســثم( )عليــه  ــل ولــد: يــرمي الســثم( )عليــه انريــا يــزا وه
 والـويل وليـا   يلبتـه عزوجـل:  ـاا بـه  أنتًـو ال لرا تنيـه به انتًو ولدا   منك يلبت رب  )يا لقاا:

  ه ذا(. االّ  ي ون ال
 نـدم  يستيـر ه ومـن احلـت  ر  ملـك مـن تبـدا: ه الـا التـورامل س  ـرأت  :السبخ لر د وعن
 اهلرم(. نصي واهلم اعن   املوت واحلاج 
 لــإذا أنًســهم  س ووجــدوا حزنــوا العاليــ  هبــم يالــت إذا )نــانوا تعــاا: اهلل نتــ  بعــض وس
 لاعتبو:(. رب م عاتب م و الوا: لرحوا  البث  أصاهبم
 تقـرض نانـت حلـومهم ان القيامـ  يـوم العاليـ  أهـل )يـو  وحلـّلم(: ورلـه هعليـ اهلل )صـلى وعنه
 البث (. عهل تعاا اهلل  واب من يرون ملا باملقاريض 
 مـن ليسـمو  لبـه  ًقـان ان حـ  الوجـل   لبـه س ألقـى  لـيث   إبـراهيم تعاا اهلل أختذ )ملا و:
 اهلوا (. س الطري  ًقان يسمو نما بعد 
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 أن  بــل لــه تســتعد أن صنعــك مــا يغيــاك  مــ  تــدرب ال )هــوا الســثم(: )عليــه عيســى وعــن
 يًثاك(.
إن ابني من أهلي لقوله: حلن   ث اع  السثم( )عليه نوح وب ى

144. 
 أعيـنهم  موع اروعهم يسق  )نان لقاا: اهلل أوليا  السثم( )عليه مرد بن عيسى ووصي

 لقرهم(. يوم احلصا  وأ رنوا أنبتوا ح 
 لنــزا ب ــاؤ:  اشــتد حبيــ  يديــه وبــني النــار وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل وارحلــ وذنــر
 رمحـا وحلع  ونرم  وجثيل وعز  يقوا: عزوجل اهلل إن يمد  )يا لقاا: السثم( )عليه ج يل

 اغ رمل(. س ضح ه أندرت إال الدنيا س عبد عني تب   ال
 وب ـى بالرمـل وحياهن شعر من حيايا سوت السثم( )عليه  او  اهلل نيب اختذ  ابت: وعن

 بالدموع(. أنًذهن ح 
 اليقني(. وحسن الص  بعزاعم اهلموم وار ات )اير وا السثم(: )عليه عل  وصي  وس

 نــل شـهدنم )لــو لقـاا: يديــه  بـني رجـل لب ــى وحلـّلم( ورلــه عليـه اهلل )صــلى النـيب و طـ 
 ان وذلـــك الرجـــل  هــذا بب ـــا  هلــم غًـــرل الرواحلــ   ا بـــاا أمدـــاا الــذنوب مـــن عليــه نـــان مــؤمن

 يب  (. ال ليمن الب اعني شًو اللهم وتقوا: اهلل  رمح  له تدعو املثع   
 اهلل حـرم إال اهلل  يـي  مـن عبـد عينـا اغرور ـت )مـا وحلـّلم(: ورلـه عليـه اهلل )صلى النيب وعن
 أمـ  س ب ـى دا  عبـ أن ولـو ذلـ   وال  ـرت وجهه يوهن ه  د: على لاضت لإن النار  على جسد:
 إال و ـواب وان لـه إال عمـل مـن ومـا النـار  مـن اعمـ  تلـك العبد ذلك بب ا  اهلل ع ى اعمم من

 النار(. من حبورا   تطًئ لإاا الدمع 
 

 …باب الفخر والكبر و
 ولخرهـا ا اهليـ  غيبـ  عن م أذه   د اهلل )إن وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا عن
 برجـاا يًخـرون أ ـوام لينتهـني شـق   ولـاجر تقـ  مـؤمن تـراب  مـن ور م ر م بنـو اسالنـ باغبـا  

 ب نًها(. الن، تدلو جعثن من اهلل على أهون للي ونن أو جهنم  لحم من لحم هم إها
 علــ  وصـي  س وحلــّلم( ورلـه عليـه اهلل )صــلى عنـه   الســثم( )عليهمـا احلسـني بــن علـ  وعـن
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 العث (. من أشد وحيي  وال ا هل  من أشد الًقر عل  )يا السثم(: )عليه يال  أيب بن
 إذ وبـــرا :  دعتـــه أعثبتـــه إذ صيـــ  رجـــل )بينمـــا وحلـــّلم(: ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى النـــيب وعـــن
 اعرض(. به  سًت
 يــوم إليــه اهلل ينظــر ال  ــيث   وبــه عــر الــذب )إن وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى النــيب وعــن
 القيام (.
   ك(. واذنر ن ك  واحطط لخرك  )ضو السثم(: يه)عل عل  وعن
 أعـرض ملعاويـ  و ـاا أرضـا   ل  طعـه وحلـّلم(  ورلـه عليـه اهلل )صـلى النـيب حثـر بن واعل وأتى

 لــه: و ــاا نا تــه   لــي وميــى شــاري   هــاجرمل س واعــل مــو لخــرج لــه  وانتبهــا عليــه اعرض هــذ:
 لـل مـا  ـاا: نعليـك  لـاعط   ـاا: وك.امللـ أرا   مـن لسـت  ـاا: راحلتك  عثز على أر ل 
  ـل س أمش ول ن نعل   لبست أنك اليمن أ ياا يبلا أن أنر: ول ن حلًيان  أيب ابن يا صنع 
  شرلا (. هبا لحسبك نا ا

 لقـــاا: الصـــًني  بـــني يتبخـــرت  جانـــ  أيب إا وحلـــّلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل رحلـــوا ونظـــر
 امل ان(. ذاه س إال اهلل يبغضها ميي  )هذ:

  وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا أبو املطل  عبد بن اهلل عبد وعن
 لقد علم السا ات س نل بلدمل

 ب ن لنا لضث  على حلا مل اعرض  
 وان أيب ذو ا د والسؤ   الذب

 يسا  به ما بني نيز إا  ًض  
 وجدب وربا  له ا لوا العلى

  دصا  بطي  العرق احلس  احملض  
  

 واعمـوب جـوا ا   اهلـامش  ي ـن ه إذا معاويـ :  ـوا السـثم( )عليه عل  بن احلسن بلا وملا
 هبـــا أرا  مـــا واهلل )إنـــه  ـــاا: ربـــا هم  ييـــبهوا ه تياهـــا   واملخزومـــ  شـــثاعا   والعـــوام  حليمـــا  
 يحـبهمل أميـ  بنـو الـم وان إليـه  ليحتاجون ب يديهم ما هاشم بنو يً  أن أرا  ول ن النصيح  
 ليمقتوا(.  زوم بنو يتيه وأن ليقتلوا  العوام بنو ييثو وأن الناس 
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 لقـاا السـثم(: )عليـه يالـ  أيب بن وعل  شيب  بن ويلح  املطل  عبد بن العباس والتخر
 مًتاحــه  ومعـ  البيـت صـاح  أنــا يلحـ : و ـاا عليهـا. والقــاعم السـقاي  صـاح  )أنـا العبـاس:
 النــاس و بــل  بل مــا القبلــ  هــذ: إا صــليت أنــا تقــوالن  مــا أ رب مــا الســثم(: )عليــه علــ  لقــاا

  مذذن كمذذن الحذذرا  المسذذجد وعمذذارة الحذذاج سذذقاية أجعلذذتم لنزلــت: اشــهر  لســت  أدعــني
 .145اغي  باهلل

 عــد حــ  لــثن ابــن أنــا أحــدمها: لقــاا الســثم(  )عليــه موحلــى عهــد علــى رجــثن وتًــا ر
 لـ وح  انتميـت  ملـا مسـلم انـه لـوال و ـاا: لـثن. ابـن أنـا اغ ـر: و ـاا امليـرنني. مـن ربا  تسع 
 علـى لحـ  ميـرنني ربـا  تسـع  عد الذب أما  ضاؤمها   ض   د )انه السثم(: )عليه موحلى إا
 أبيـــه مـــو ععلـــه أن اهلل علــى لحـــ  مســـلم أب إا انتمـــى والــذب النـــار  س عاشـــرهم ععلــه أن اهلل

 ا ن (. س املسلم
 شرانيه(. س  تاا عطًيه  س لنظار )انه ا ارو : بن املنذر س م(السث )عليه عل  وعن
 االا يا (. من صنو )ااعثاب السثم(: )عليه وعنه
 عقله(. حسا  أحد بنًسه املر  )عث  السثم(: )عليه وعنه
 عليه(. السا ط ندر نًسه عن رض  )من السثم(: )عليه وعنه
 س اليــيطان لــرص أو ــ  مــن ذلــك لــإن نًســك ب وااعثــاب )إيــاك الســثم(: )عليــه وعنــه

 احملسن(. إحسان من ي ون ما ليمحو نًسه
 نلميــــه  ان ضــــًدع إا اهلل لــــ وحى هبــــا  أعثــــ  ل  نــــه ليلــــ   الســــثم( )عليــــه  او  و ــــام
  طــرمل جــوس   ــل مــا ليلــ   عيــرين منــذ مقــام  هــذا بليلتــك  أعثبــت ن نــك  او   يــا لقالــت:

 بيضا. حللم حني هلل ش را    ضرمل  وال ما 
 عنه: اهلل رض  الًارحل  وحللمان

 أبي اإلسال  ال أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 
 …باب الفمل والزجر والطيرة و

 لقـاا: وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صـلى النـيب عنـد الطريمل ذنرت أبيه: عن بريدمل بن حلليمان عن
 إلـه وال  ـريك  إال  ـري وال يـريك  إال يـري ال اللهـم لليقـل: شـ   الطـريمل هـذ: مـن له عرض )من
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 باهلل(. إال  ومل وال حوا وال غريك 
 له(. ت هن أو ت هن أو له  تطري أو تطري من منا )ليس وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 مــا  ـالوا: الصـاح. الًـ ا ويعثبــ  يـريمل  وال عـدومي )ال وحلـّلم(: ورلــه عليـه اهلل )صـلى وعنـه

 الطيب (. م ال ل  اا: الصاح  الً ا
 احلسن(. واالحلم الصاح  الًاا    نان )انه وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 اهلل وعلــى لامضــوا  تطــري  وإذا اقــوا  لــث  ننــتم )إذا وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى وعنــه
 لتونلوا(.
 قـــاا:ل ل عثبتـــه  نلمـــ  مســـو وحلـــّلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل رحلـــوا إن هريـــرمل: أيب وعـــن
 ليك(. من لالك )أ ذنا
 )أحسـنها لقـاا: وحلـّلم(  ورلـه عليه اهلل )صلى النيب عند الطريمل ذنرت عامر: بن عرومل وعن
 وال أنــت  إال احلســنات يــ   ال اللهــم لليقــل: ي ــر: مــا أحــدنم رأمي لــإذا مســلما   تــر  وال الًــاا
 باهلل(. إال  ومل وال حوا وال أنت  إال السي ات يدلو

 مـن اليتطري نان وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا ان أبيه: عن بريدمل بن اهلل عبد وعن
 س ذلـــك بيـــر ورعـــ  بـــه  لـــرح امســـه أعثبـــه لـــإذا امســـه  عـــن حلـــ ا عـــامث   بعـــ  إذا ونـــان شـــ   
 وجهه(.
 والطـرق والطـريمل )العيالـ  يقـوا: وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صـلى اهلل رحلـوا مسعت  بيص : وعن

 ا بت(. من
 السحر(. من شعب  ا تبس النثوم من علما   ا تبس )من وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى نهوع
 حاعضـا   امرأتـه أتـى أو يقوا   ا لصد ه ناهنا   أتى )من وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه

 يمد(. على أنزا مما برئ لقد  برها س امرأته أتى أو
 نــان وإذا اليــهر  يــاق س النســا  تــزوج أو يســالر  أن ي ــر: )نــان الســثم(: )عليــه وعلــ 

 العقرب(. س القمر
 لقــاا: ج يــل أتــا: وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا اشــت ى إذا نــان عاعيــ : وعــن
 عني(. ذب نل شر ومن حسد  إذا حاحلد شر ومن ييقيك   ا  نل من أر يك اهلل )بسم

 مث بيمينه  مسحه إنسان منا اشت ى إذا وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا نان وعنها:



 119 

 يغـــا ر ال شـــًا  شـــًا ك  إال شـــًا  ال اليـــاس  أنـــت واشـــي النـــاس  رب البـــاس )اذهـــ   ـــاا:
 حلقما (.

 عليــه نًــ  أهلــه مــن أحــد مــرض إذا وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا نــان وعنهــا:
 عاـــا نًســه  بيـــد حهوامســ عليـــه انًــ  جعلــت ليـــه مــات الـــذب مرضــه مـــرض للمــا بــاملعوذات 

 يدب. من برن  أعظم
 وجههــا س رأمي بيتهــا س  اريــ  وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا  ــاا حلــلم : أم وعــن
 هلا. لاحلرت وا نظرمل هبا حلعً 

 لقـاا: أر ـى  اهلل رحلـوا يـا رجـل: لقـاا عقـرب  منـا رجـث   لـدغت : اهلل عبـد بـن جـابر وعن
 ل(.لليًع أ ا: ينًو أن احلتطاع )من

 س تـرمي نيـي اهلل  رحلـوا يـا لقلنا: ا اهلي   س نر ى ننا اعشثع : مالك بن عو  وعن
 شرك(. ليه ي ن ه ما بالر   ب س ال ر انم  عل  )أعرضوا لقاا: ذلك 

 نانوا وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا أصحاب من ناحلا إن اخلدرب: حلعيد أيب وعن
 لـإن راق  مـن م هـل لقـالوا: يضـيًوهم  للـم احلتضـالوهم لعـربا أحيـا  مـن حبـ  لمـروا حلًر  س

 مــن  طيعــا   لــ عطى لــ ئ  ال تــاب. بًااــ  لر ــا: ل تــا: نعــم مــنهم: رجــل لقــاا لــديا  احلــ  حلــيد
 يـا لقـاا: لـه ذلـك لذنر وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل لرحلوا يذنر ح  يقبلها أن ل ىب الغنم 
  ــذوا  ــاا: مث ر يــ   ااــا أ را  مــا و ــاا: لتبســم ال تــاب  ًااــ ب إال ر يــت مــا واهلل اهلل  رحلــوا
 مع م. بسهم يل واضربوا منهم

 اخلضـرمل إا النظـر نيـرمل  والرنـوب نيـرمل  والغسـل نيرمل  )الطي  السثم(: )عليه عل  وعن
 نيرمل(.

 نـذا شـثرمل أنـا ذل : بلسان وت لمه حلليمان  يراب س تنبت اليثرمل نانت نع : وعن
 مــا ر ـر نــان حـ  اخلـزاعن  س وترلــو ومنًعتهـا  وصــورذا امسهـا لي تـ  هبــا ليـ مر نـذا   وا  س
 املقدس(. بيت  راب س وأذن نًس   إيل نعيت )اغن لقاا: اخلروب   جا 

 املعني(. منه يغتسل مث ليتوض  العاين يؤمر )نان عاعي : وعن
 إال اليــري ليهــا  أ ــوا أن عســيت ومــا  ــاا: الطــريمل  س تقــوا مــا عبــاس: البــن نعــ  و ــاا

 هــذ: إن نعــ :  ــاا بــاهلل. إال  ــومل وال حــوا وال اهلل  إال إلــه وال اهلل   ــري إال  ــري وال اهلل  يــري
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 …باب التفاضل والتفاوت و

 رمنـــت  ـــاا: عـــامر  وبـــني بينــك نـــان )مـــا عث ـــ : البـــن وحلــّلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى  ــاا
 أنـت وحلـّلم(: ورلـه عليـه اهلل )صـلى لقـاا ولثـر. وعًًـت وعقـر  وولـدت وغدر  ووليت ونًر 
 منه(.  ري

 لـيس ول ـن نـن  ل ـذلك منـا  عبد بنو انا  ولك )وأما ملعاوي : السثم( )عليه عل  وعن
 وال نـالطلي   املهـاجر وال يالـ   نـ يب حلًيان أبو وال املطل   نعبد حرب وال نهاشم  أمي 

 الـــا النبـــومل لضـــل بعـــد أيـــدينا وس ناملـــدغل  املـــؤمن وال ناملبطـــل  احملـــ  وال ناللصـــي   الصـــريح
 اعمــ  هــذ: وأحلــلمت ألواجــا  ينــه س العــرب اهلل أ  ــل وملــا الــذليل. هبــا أنعيــنا العزيــز هبــا أذللنــا
 بقهمبسـ السـب  أهـل لـاا حـني علـى رهبـ  وامـا رغبـ  امـا الدين س   ل ليمن ننتم ونرها   يوعا  
  بًضلهم(. اعولون املهاجرون وذه 

 حــدي  نــ   ــريش  لر انــ   ــزوم بنــو )أمــا لقــاا:  ــريش عــن الســثم( )عليــه علــ  وحلــ ل
 وأمــا  هورهــا  ورا  ملــا وأمنعهــا رأيــا   ل بعــدها مشــس عبــد بنــو وأمــا نســاعهم  س والن ــاح رجــاهلم 
 ألصـــح ونـــن وأن ـــر وأم ـــر أندـــر وهـــم بنًوحلـــنا  املـــوت عنـــد وأمســـح أيـــدينا  س ملـــا ل بـــذا نـــن

 وأنصح(. وأصبح
 تـذه  وعمـل تبعتـه  وتبقـى لذته تذه  عمل عملني: بني ما )شتان السثم(: )عليه وعنه
 أجر:(. ويبقى مؤونته

 معون  غري على ليتبعونه الطغام ا ًامل يدعو معاوي  أن عثبا   ليس )أو السثم(: )عليه وعنه
 العطـــا  مـــن ياعًـــ  أو املعونـــ  إا النـــاس وبقيـــ  ااحلـــثم  ـــ تري وأنـــتم أ عـــونم  وانـــا عطـــا   وال

 ع (. لتًر ون
 ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل برحلـــوا النـــاس أشـــبه الســـثم( )عليـــه يالـــ  أيب بـــن جعًـــر ونـــان
 إيــا:  يظنــه اهلل  رحلــوا يــا عليــك الســثم ليقــوا: جعًــرا   يــرمي الرجــل ونــان و لقــا    لقــا   وحلــّلم(
 جعًر. أنا وحلّلم(  ورله عليه اهلل صلى) اهلل برحلوا لست ليقوا:

 …باب الفرج بعد الشدة و
 )يـا لقـاا: إيل لالتًـت وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صـلى اهلل رحلـوا ر   ننـت عبـاس: ابـن عن
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 يعرلـك الر ـا  س اهلل إا وتعـر  امامـك  جتـد: اهلل احًـظ غـثم  يـا  ًظـك  اهلل احًـظ غثم 
 واعلـم ذلـك  علـى يقـدروا ه اهلل منع ـه أمـرا   يعطوك أن تمعوااج لو اخلثع  إن واعلم اليدمل  س
 بـاهلل. لاحلـتعن احلـتعنت وإذا اهلل  لسـل حلـ لت لـإذا ال ـرب  مـو الًرج وإن الص   مو النصر ان
 يسرا (. العسر مو إن

 خيرجه  ح  اليسر عليه لد ل حثر س العسر نان )لو وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه

  يسراً  العسر عم إن  رأ: مث
146.) 

 الــبث  حلــ  تضــاي  وعنــد الًرجــ   ت ــون اليــدمل تنــاه  )عنــد الســثم(: )عليــه علــ  وعــن
 الر ا (. ي ون

 مـن وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صـلى اهلل رحلـوا علـى السـثم( )عليـه يالـ  أيب بـن جعًـر و دم
 أ رب مــا وأمــ   نــتأ بــ يب و ــاا: عينــه  و ّبــل واعتنقــه للقــا:  يــ   التــتح و ــد النثاشــ   عنــد

 جعًر(. بقدوم أو  ي  بًتح أحلرّ  أنا ب يهما
 …باب القرابات واألنساب و

 إن بيد:  نًس  والذب  اا: ا ن   عهل أيولد اهلل  رحلوا )يا  لت: اخلدرب حلعيد أيب عن
 واحدمل(. حلاع  س إليه ينته  الذب وشبابه ووضعه محله لي ون ولد  له ي ون أن ليتم  الرجل

 لـإن الوالـدين  وعقـوق )إيـانم وحلـّلم(: ورلـه عليـه اهلل )صـلى عنـه السـثم( )عليـه لـ ع وعـن
 جـار وال اان  شـيخ وال رحـم   ـايو وال عـاق ر هـا عـد وال عام  نسماع  مسريمل من ا ن  ريح
  يث (. أاار:

 الـذب وأصـلك تطـري  بـه الـذب جناحـاك لـإام عيـريتك )وأنـرم السـثم(: )عليـه عل  وعن
 وعــــد نــــرصهم  أنــــرم اليــــدمل  عنــــد العــــدمل وهــــم تطــــوا  وهبــــم تصــــوا  هبــــم وإنــــك صــــري ت إليــــه

 معسرهم(. ويسرعن أمورك  س وأشرنهم حلقيمهم 
 رال   ث ــ  الســثم( )عليــه موحلــى نلــم تعــاا اهلل إن جبــل: بــن معــاذ عــن م حــوا وعــن
 مـرات بوحلـ  الـه حـ  ب مـك  أوصيك  اا: أوص   رب )يا نثمه: ر ر ل ان ري   ونسماع 

 حلخط (. وحلخطها رضاب  رضاها ان أال موحلى  يا  اا: مث
 س ويو ــك املــ اق  س يقحمــك الســثم( )عليــه علــ  نــان نيــي احلنًيــ : بــن حملمــد و يــل
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 ل ــان يديــه  وننــت عينيــه نانــا عامــا لقــاا: الســثم(  )عليهمــا واحلســني احلســن  ون املضــاي 
 بيديه(. يتق 

 ا ن (. من ر ان )الولد وحلّلم(: رلهو  عليه اهلل )صلى النيب وعن
 للماا(. مدرامل للولد  منمامل الرحم )صل  وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 حلــر: موضــو )هــم وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا را س الســثم( )عليــه علــ  وعــن
  هــر:  اننــا   ــامأ هبــم  ينــه  وحبــاا نتبــه  ونهــو  ح مــه  وموعــل علمــه  وعيبــ  أمــر:  وملثــ 
 التايل(. يلح  وهبم الغايل  يًئ إليهم اليقني  وعما  أحلاس هم لراعصه  ارتعا  واذه 

 ان اخلصاصــ  هبــا يــرمي القرابــ  عــن أحــدنم يعــدلن )أال وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى وعنــه
 لإهــا عيــريته عــن يــد: يقــبض ومــن أهل ــه  ان ينقصــه وال امســ ه  ان يزيــد: ال بالــذب يســدها
  ومــه مــن يســتدم حاشــيته تلــن ومــن ندــريمل  أيــد عنــه مــنهم تقــبض واحــدمل  يــدا عــنهم منــه يقــبض
 املو مل(.

 هـذا عـ  )امل ـوا لقـاا: احلـرب اا يتسـرع السثم( )عليه احلسن السثم( )عليه عل  ورأمي
 يـهعل اهلل )صلى اهلل رحلوا نسل هبما ينقطو ل ث املوت على هبذين أنًس لان  يهد   ال الغثم
 وحلّلم((. ورله

 لـيس مـن والغريـ  بعيـد  مـن أبعد و ري   ري   من أ رب بعيد )رب السثم(: )عليه وعنه
  حبي (. له

 صـًح  س أمـك مـو ت نـل وال النـاس أبـر من إنك السثم(: )عليهما احلسني بن لعل  و يل
 واحدمل.
 لـإن  ـريا   قبطبـال )احلتوصـوا وحلـّلم(: ورلـه عليـه اهلل )صـلى النـيب عـن مالـك بن نع  وعن

 نذلك(. ماري  إبراهيم وأم  بطي   نانت إمساعيل أم هاجر ان يع  ورمحا. ذم  هلم
  بط (. نل عن ا زي  لوضعت إبراهيم عاش )لو و اا:
ـــه عليـــه اهلل )صـــلى النـــيب وعـــن  رمحـــه وذو أحـــد مـــن صـــد   تعـــاا اهلل يقبـــل )ال وحلـــّلم(: ورل
 جاعو(.
 ناشح(. رحم ذب على الصد   )ألضل :وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 )أب  ــاا: مث تــراب  مــن  بضــتني لقــبض أشــر   النــاس أب الســثم(: )عليــه عيســى وحلــ ل
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 أتقاهم(. اهلل عند وأنرمهم تراب  من نلهم الناس و اا: ويرحهما  دعهما مث أشر   هذين
ـــروم  أبـــو والعـــيص يعقـــوب  بنـــني:  ث ـــ  الســـثم( )عليـــه احلـــحاق ونـــان  و يـــل وبـــارص ال
 الًرس. أبو لارس وهو لارص 

 بــــن اهلل عبــــد لاشـــرتاها لســــبيت  عنـــز: مــــن رجـــل أمــــ  العـــاص بــــن عمـــرو أم النابغــــ  ونانـــت
 املغــريمل  بــن وهيــام  لــي  ابــن وأميــ  هلــ   أبــو عليهــا وو ــو عتقــت. مث بغيــا   ل انــت جــدعان 
 نلهــــم  لا عــــا: عمــــرا .. لولــــدت واحــــد  يهــــر س واعــــل  بــــن والعــــاص حــــرب  ابــــن وأبوحلــــًيان
 بــ يب أشــبه نــان و ــالوا: عليهــا. ينًــ  نــان العــاص عن للعــاص هــو لقالــت: أمــه ليــه لح مــت
 املطل : عبد بن احلارث بن حلًيان أبو يقوا ذلك وس حلًيان.
 أبوك أبو سفيان ال شك قد بدت لنا فيك منه بينات الشمائذذل 

 العبـاس وإا الوليـد  بـن رملعمـا وإا عمـرو  أيب بـن مسـالر إا أربعـ : إا يعزمي معاوي  ونان
 ونان  صريا    ميما   أبوحلًيان نان  الوا: لعمارمل. نان أحلو  مغن الصباح وإا املطل   عبد بن

 نًسها. إا هند لدعته وحليما   شابا   حلًيان عيب عسيًا   للصباح
 منزهلــــا  س تضــــعه ان نرهــــت وإاــــا أيضــــا   الصــــباح مــــن حلــــًيان أيب ابــــن عتبــــ  إن و ــــالوا:
 حسان:  اا ذلك وس هناك. لوضعته أجيا  إا لخرجت
 البطـ يان  الصيب ملن
 حلهد ذب غري ملقى ـحا   
 

 رنس  بيضا  به  ل 
 اخلد صلت  مشس عبد من  
 
 أيب مسعــت لـإ  تًعـل  )ال  ــاا:  اتلـك  إ  السـثم(: )عليــه جعًـر بـن ملوحلــى الرشـيد  ـاا
 مــن بقــ  و ــد لرمحــه واصــث   ي ــون العبــد إن (:وحلــّلم ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا  ــاا يقــوا:
 اجلـه مـن بقـ  و ـد لرمحـه  ايعـا العبد وي ون حلن    ث ني ح  له اهلل ليمدها حلنني  ثث أجله
 حلنني(.  ثث ععلها ح  اهلل ليقصرها حلن   ث ون

 عرلـت )و ـد باحلـتلحا ه: خيدعـه أن معاوي  وأرا  أبيه بن ايا  إا السثم( )عليه عل  ونت 
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 ومـن يديـه بـني مـن املـؤمن يـ   الييطان هو لإها لاحذر:  غربك ويستغل لبك يستزا معاوي  ان
 امـن س حلـًيان أيب مـن نـان و ـد غرتـه  ويسـتل  غًلتـه  ليقـتحم مشالـه  وعـن صينـه وعن  لًه 
 وال نسـ   هبـا اليدبـت اليـيطان  نزغـات مـن نزغـ  و النًس  حدي  من للت  اخلطاب بن عمر

 املذبذب(. والنواط املدلو  نالواغل هبا واملتعل  ارث هبا يستح 
 أولذذذى إن تـــث: مث بـــه  جـــاؤا  ـــا أعلمهـــم باعنبيـــا  النـــاس أوا )ان الســـثم(: )عليـــه وعنـــه 
اتبعوه للذين بإبراهيم الناس

 حلمته  بعدت وان اهلل أياع من يمد ويل إن  اا: مث اغي   147

 رابته(.   ربت وان اهلل عصى من يمد عدو وان
 وولـدك أهلـك ي ـن لـان وولـدك  ب هلـك شـغلك أندـر ي ـن )ال السـثم(: )عليـه علـ  وعن
 اهلل(. ب عدا  وشغلك مهك لما اهلل أعدا  ي ونوا وان أوليا :  يضيو ال اهلل لان اهلل أوليا 

 لقـاا: الًـارس  ليهن ـك لقـاا: حضـرته س  ولـو  ر ـر هنـ  رجـث )إن السـثم(: )عليه وعنه
 بر:(. ورا ت أشد:  وبلا املوهوب  س لك وبورك الواه   ش رت  ل: ول ن ذلك  تقل ال

 ا عــى او ابيــه  غــري اا انتمــى مــن ملعــون )ملعــون : وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى النــيب وعــن
  مواليه(. غري

 له(. لليستص  صيب له نان )من احلدي : وس
 ر ـــان مــن وإن ــم لتبخلــون  وإن ــم لتثبنــون  )إن ــم وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى وعنــه
 ا ن (.

  أبيه(. و  أهل الرجل يصل أن ال  )أبرّ  وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 نًـرت  رب يـا تقـوا النعم  بالعرش: معلقات لاان  ث ا )احذروا  ينار: بن اهلل عبد وعن
  طعت(. رب يا تقوا والرحم أنلت  رب يا تقوا واعمان 
 على الوالد نح  صغريهم على اال ومل نبري )ح  : وحلّلم( ورله عليه اهلل ى)صل النيب وعن
 ولد:(.

 وأنــا مــايل مــ  ي  ــذ والــدب ان لقــاا: وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا رجــل واتــى
 عبيك(. ومالك انك علمت )اما لقاا: نار: 

 ع ـرب لانـه أرحـام م لواتصـ أنساب م )اعرلوا وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا و اا
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 بعيدمل(. نانت وان وصلت اذا هبا وعبعد  ريب   نانت وان  طعت اذا باحلرم
 لليعمــل حلرمــه  )أ ( مــن أ ىن العقــوق مــن شــي ا اهلل علــم )لــو الســثم(: )عليــه علــى وعــن
 النار(. يد ل للن شا  ما البار وليعمل ا ن   يد ل للن يعمل ان شا  ما العاق

 نانـت ومـن متعـ   لهـو بنـت لـه نانـت )مـن وحلـّلم(: ورلـه عليه اهلل )صلى عنه عمر وعن
 ا نـ  س معـ  لانـه وأغيدـو:  أعينـو: اهلل عبـا  ليـا بنـات  ـثث لـه نـان مـن و مدقـل  لهـو بنتـان له

  إصبعيه(. بني ودو نهاتني 
 لقالـت: وحلـّلم(  ورلـه عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا اا بابنيها السثم( )عليها لايم  وجا ت

 السثم( )عليه احلسن أ ذ مث لينحلهما  ماا عبيك ما أبوك لداك  اا: انلهما  اهلل رحلوا )يا
 )عليـه احلسـني وأ ـذ وهيبا   لق  لنحلته هذا اب  أما و اا: اليم  لخذ: على وأجلسه لقبله

  وجو ب(. شثاعا نلته و اا: اليسرمي  لخذ: على ووضعه لقبله السثم(
 يالـ  أيب بـن بعلـ  أشـبه أحد لينا ولد )ما السثم(: )عليه احلسني بن عل  بن يمد و اا
 ايد(. من السثم( )عليه

 وتــث احلســاب  ختًــي الــرحم صــل  ان علمــت )امــا : الســثم( )عليــه يمــد بــن جعًــر وعــن

ـــه  سذذذوء ويخذذذافون ربهذذذم ويخشذذذون يوصذذذل ان بذذذه اهلل أمذذذر مذذذا يصذذذلون والذذذذين تعـــاا:  ول
الحساب

148. 
 الديـاب  ذنـ  )مـا لقـاا: الديـاب  صز ـون لـا بلوا إحلـراعيل  بـ  السثم( )عليه عيسى ووعظ

  لعاتبوها(. القلوب على ا بلوا
 والخصومات و..… باب الق اء

 باحل (. ليها يقضى ال أم   دحلت )ال وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا عن
 يقـض للـم وارتضـيا:  إليـه اانمـا ني ا نـ بـني ح ـم )مـن وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 اهلل(. لعن  لعليه بينهما

 القيامــ  يــوم بــه جــ   إال النــاس بــني   ــم أحــد )لــيس وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى وعنــه
 ا ور(. وأحللمه العدا ل ه عنقه  إا يدا: مغلول 

واحلـــتعدمي رجـــل عنـــد عمـــر علـــى علـــ  )عليـــه الســـثم(  وعلـــ  )عليـــه الســـثم( جـــالس  
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لتًــت عمــر إليــه لقــاا: يــا أبــا احلســن   ــم لــاجلس مــو  صــمك  لقــام لثلــس مــو  صــمه لا
لتنــا را  وانصــر  الرجــل لرجــو علــ  )عليــه الســثم( إا سلســه  لتبــني عمــر التغــري س وجهــه  
لقاا: يا أبا احلسن  مايل أراك متغريا   أنرهت ما نـان   ـاا )عليـه السـثم(: نعـم   ـاا: ومـا 

ضــرمل  صــم   لــ ال  لــت يل: يــا علــ   ــم لــاجلس مــو  صــمك  ل  ــذ ذاك   ــاا: ننيتــ  حب
عمــر بــرأس علــ  )عليــه الســثم( لقبــل بــني عينيــه  مث  ــاا: بــ يب أنــتم  ب ــم هــدانا اهلل  وب ــم 

 أ رجنا من الظلمات إا النور(.
 رجلــني  ا تــاروا أن علــى ملــت م رأب )لــادو احل مــني: معــ  س الســثم( )عليــه علــ  وعــن
 عنــه  لتاهــا تبعــه  و لوهبمــا معــه  ألســنتهما وت ــون عــاواا: وال القــررن  عنــد عثعــاع أن ل  ــذنا
 يبصرانه(. ومها احل  وترنا

 القيامـ  يـوم هوا من أجوالها س ما لتلق  الطري )إن وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 بـه يقـذ  حـ   بيـ  يـت لم لمـا القيامـ  يـوم بـه يـؤتى الـزور شاهد وإن حساب  من عليها وما
 النار(. س

 لهـو نًسـه إا اهلل ونلـه رجل رجثن: اهلل إا اخلثع  أبغض )إن السثم(: )عليه عل  وعن
 س موضــو جهــث    مــش ورجــل ضــثل   و عــا  بدعــ  ب ــثم ميــغو  الســبيل  صــد عــن جــاعر
 بـه  ولـيس عاملـا   النـاس أشـبا: مسا:  د اهلدن   عقد س  ا عم الًتن   أغباش س غار اعم   جهاا
 ياعــل  غــري مــن وانتنــز رجــن  مــن ارتــومي حــ  ندــر  ممــا  ــري منــه  ــل مــا دــو مــن احلــت در ب ــر

 هيـ  املبهمـات إحـدمي بـه نزلـت لـإن غـري:  علـى التـبس مـا لتخلـيص ضامنا    اضيا   الناس جليس
 أم أصـاب يدرب ال العن بوت بيت مدل س اليبهات لبس س لهو به   طو مث رأيه من حيوا هلا

  بـــــاط أصـــــاب  ي ـــــون أن رجـــــا أ طـــــ  وان أ طـــــ    ـــــد ي ـــــون أن  ـــــا  أصـــــاب إن أ طـــــ  
 الـــريح اذرا  الروايـــات يـــذرمي  ـــايو  بضـــرس العلـــم علـــى يعـــض ه عيـــوات  رنـــاب جهـــاالت 

 تعاا(. اهلل إا املواري  منه وتعج الدما    ضاعه جور من تصرخ اهلييم
 أن واليســتطيو  لــم ليهــا  صــر ومــن أمث  اخلصــوم  س بــالا )مــن الســثم(: )عليــه علــ  وعــن

  اصم(. من اهلل يتق 
  ـاا: أنـا  لـ ين شـهيدا  تلـت إن أرأيـت وحلـّلم(: ورلـه عليـه اهلل )صـلى اهلل لرحلـوا رجـل  اا

  ين(. عليه ي ن ه إن ج عيل: يل  اا  اا: مث ا ن . )س
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  يــن  عليــه لقــاا  اعنصــار مــن رجــل جنــاامل وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا وشــهد
 رحلـوا يـا ضـامن أنـا :)عليـه السـثم( علـ  لقـاا وحلـّلم(. ورلـه عليـه اهلل )صلى لرجو نعم   الوا:
 عــن يًــك رجــل مــن مــا املســلم  أ يــك عــن ل  ــت نمــا ر بتــك اهلل لــك علــ   )يــا لقــاا: اهلل.
 القيام (. يوم رهانه تعاا اهلل لك إال  ينه رجل

  يـن. عليـه رجـل علـى يصـل  وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صـلى اهلل رحلوا ي ن وه الزهرب: وعن
 صـــلى مث  ضـــا :  لعلـــ ّ   يـــن وعليـــه مـــات مـــن أنًســـهم  مـــن بـــاملؤمنني أوا )أنـــا بعـــد:  ـــاا مث

 عليهم(.
 أصـحابه. بـه لهم له. ل غلظ يتقاضا: وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا إا رجل وجا 
 لـوق إال عدوا للم بعريا   له اشرتوا مقاال   احل  لصاح  لإن  عو: الطال   مو ننتم أال لقاا:
  ضا (. أحسن م  رينم العلوا  نذلك  اا: مث لاعطو: حلنه لوق له اشرتوا لقاا: حلنه 

 العني(. وجو إال وجو وال الدين  غم إال غم )ال وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 عنـه  تعـاا اهلل أ مي أ ا هـا يريـد النـاس اأمـوا أ ـذ )مـن وحلـّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه

 تعاا(. اهلل أتلًه إتثلها يريد أ ذها ومن
 اان  لهو إليها يؤ يه ال ان ينوب بصداق امرأمل تزوج )من وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه

 حلارق(. لهو يقضيه ال أن ينوب  ينا   أ ان ومن
 تعـــاا اهلل حـــوا مـــن بـــرب  ب نـــه صينـــه  أر  إذا الظـــاه )احلًـــوا الســـثم(: )عليـــه علـــ  وعـــن
 وّحـد عنه يعاجل ه هو إال إله ال الذب باهلل حلي وإذا عوجل  ناذبا   هبا حلي إذا لإنه و وته 
 تعاا(. اهلل

 مــن عليهــا لــيثلس نــور  مــن منــابر القيامــ  يــوم )تنصــ  وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى وعنــه
 ا ن (. إا هبم أمر اخلثع  حساب انقضى لإذا ح مه  س لعدا القضا  ويل

  القيام (. يوم  هورهم على صرون للناس جسور )القضامل وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 العـدا بالقاضـ  )يـؤتى يقـوا: وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صـلى اهلل رحلـوا مسعـت عاعي : وعن

  ط(.  رمل س نيا ن بني يقض ه انه يتم  ما احلساب شدمل من ليلقى القيام   يوم
 اليـــوم نـــان ملـــا مث لـــك  أ ـــوا مـــا أبـــاذر )اعقـــل أيـــام: حلـــت  اهلل رحلـــوا يل  ـــاا ذر: أيب وعـــن
 أحـدا   تسـ لن وال لاحسـن  أحلـ ت وإذا وعثنيتـك  حلـريرتك س اهلل بتقـومي أوصـيك  اا: السابو
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 ا نني(. بني تقضني وال يتيما   تتولني وال أمان   تؤمتنن وال حلويك  حلقط وان
  عاذ(. عاذ: باهلل احلتعاذ )من وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 نـ، لينـا يطـرح رب  يـا لقالـت: اهلل  إا البقـاع )شـ ت وحلـّلم(: ورلـه عليه اهلل )صلى وعنه
  وان،(. ان، نان والوالمل القضامل ن، ليك يرح لو وجثيل وعز  احل ا لقاا: امليرنني
 اهلل يبعدـه القيامـ   يـوم بـه يعـر  لعلمـا   الـزور ليـاهد )إن وحلـّلم(: ورلـه عليه اهلل )صلى وعنه
 الرعى(. س ال ل  هلدان يله  ب حلنانه  يقرضه لسانه على عاضا  

 بالعينـــ   وتبـــايعوا والـــدراهم  بالـــدنانري النـــاس ضــن )إذا وحلـــّلم(: ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى وعنــه
  ينهم(. يراجعوا ح  منهم ينزعه ال ذال   عليهم اهلل أ  ل ا ها   وترنوا البقر  أذناب وا ذوا

 …باب الكذب والزور والبهتان و
 مسـريمل منـه امللـك تباعد نذب  العبد نذب )إذا وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا  اا

 به(. جا  ما ن، من ميل
 وإن الًثـور  إا يهـدب ال ـذب لـإن وال ـذب  )إيـانم وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 نـــذابا   اهلل عنـــد ي تـــ  حـــ  ال ـــذب ويتحـــرمي لي ـــذب الرجـــل وإن النـــار  إا هـــدبي الًثـــور
 ليصــدق الرجــل وإن ا نــ . إا يهــدب الــ  وإن الــ   إا يهــدب الصــدق لــإن بالصــدق  وعلــي م
  صديقا (. اهلل عند ي ت  ح  الصدق ويتحرمي
 وشرب والسرق  الزنا  أربو: لثا احلتسر أنا وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى للنيب رجل و اا
 هــم تــوا للمــا ال ــذب(. ) ع  ــاا: اهلل  رحلــوا يــا لــك ترنــت شــ ت لــ يتهن وال ــذب  اخلمــر 
 هـم مث ردـت. أو حـد ت أ ـررت وإن لـه  جعلـت مـا نقضـته جحدت لإن يس ل  لقاا: بالزنا 

 د ـ السـبيل  علـى أ ـذت  د لقاا: إليه لرجو ذلك  مدل س لً ر اخلمر  شرب س مث بالسرق.
 أدو. ترنتهن

 لإلصان(. سان  )ال ذب وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 نذابا (. لت ون  ق  عن إال اد ن )وال السثم(: )عليه عل  وصي  وس

 تلعته. بسيل يو   ال اللبد الوق احلنثرمل   موص هو لل اذب: ويقاا
 الذب لقاا: املدل   من له: يللق املدل   اهلل )لعن وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 وحللطانه(. وصاحبه نًسه ليهلك حللطانه  إا بصاحبه يسعى
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 أعراب  والسن  أعاجم اعم  هذ: ر ر س )حلي ون وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
  لبه(. س ما بغري ليخ : أ ا: الرجل يلقى

  ـاا  ور ـا بـذج  ن نـه يعتـل القيامـ  يـوم ر م بـابن )يؤتى وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 أجزيك  ل نا يل عملت الذب عملك لانظر  سيم.  ري أنا ر م ابن يا اهلل: له ليقوا دل  ن نه
 له(. عملت من على أجر: لإها لغريب عملت الذب عملك وانظر

 الأ ــا  ا  وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا يل ) ــاا الســثم(: )عليــه علــ  وعــن
 ول ـــ  بيـــرنه  اهلل ليقمعـــه امليـــرك وأمـــا إصانـــه ليمنعـــه املـــؤمن أمـــا ميـــرنا  وال مؤمنـــا   أمـــ  لـــىع

 منال (. نل علي م أ ا 
 صاحبه(. يقليه  ليل وبعد العصًور  نلحم شه  لإنه وال ذب  )إياك لقمان: وعن
 .145 تات( ا ن  يد ل )ال وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 يـــا  ـــالوا اعصـــغر. اليـــرك علـــي م أ ـــا  مـــا )أ ـــو  وحلـــّلم(: ورلـــه هعليـــ اهلل )صـــلى وعنـــه
 الريا (. وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى  اا اعصغر  اليرك وما اهلل  رحلوا

 نـار مـن نعلـني لـه اهلل  طو العبا  بني بالنميم  ميى )من وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 والدبور(. بالويل يدعو عينا:  مزر    ماغه  منها يغل 

 …باب الكر  والجود و
 بـــني غنمـــا ل عطـــا: لســـ له  رجـــل وحلـــّلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل رحلـــوا أتـــى أنـــس: عـــن
 الًا  . خيا  ال رجل عطا  يعط  يمدا   لإن أحللموا لقاا:  ومه إا لرجو جبلني 
 ال(. اا:لق شي ا   وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا حل ل )ما اهلل: عبد بن جابر وعن
 س وحلـــّلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل رحلـــوا رأمي إنـــه العســـقث  الســـرب أيب بـــن يمـــد وعـــن
 اغًــر )اللهــم و ــاا: لتبســم احلــدي   هــذا لــه لــرومي عنــه  لســ ت لــه  يســتغًر أن لســ له املنــام 
 له(.

 نلمــا بيــد: ي  ــذ اهلل لــإن الســخ   ذنــ  عــن )جتــالوا وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى وعنــه
 در(.ع

 ليــك رجــل أنــت  هرهــا: س لو ــو عليــه  الــدين غلبــ  ليهــا ر عــ  املــ مون إا الوا ــدب ونتــ 
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 مـا بـك بلـا لقد احليا  وأما يدك  س ما أيل  الذب لهو السخا  ل ما واحليا . السخا    لتان:
 ننا وإن يدك  بسط س لاا   أرا تك أصبنا ننا لإن  رهم  ألي  اع  لك أمرنا و د عليه  أنت
 النـيب أن الرشـيد  ضـا  علـى ننـت حـني حد ت  وأنت نًسك  على لثنايتك إرا تك نص  ه

 للعبــا  اهلل ينــزا العــرش بــإاا  الــراق مًــاتيح إن ابــري )يــا للــزبري:  ــاا وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى
 أنسـيت وننت الوالدب:  اا عليه(.  لل  لل ومن له  ندر ندر لمن نًقاذم   در على أراا هم

 صلته. من إيل أعث  إياب مذانرته ل انت احلدي   ذاه
 حقه(. س وأنًقه حله  من املاا أصاب من )ا وا  وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن

 حلخ (. لإنه السامرب تقتل )ال السثم(: )عليه موحلى إا اهلل وأوحى
 الرحم(. من أعطي )ال رم السثم(: )عليه عل  عن مرلوعا   وروب
 اععراض(. حارس )ا و  السثم(: )عليه هوعن
 لقضــا   لقهــم  لقــه  مــن وجوهــا   هلل )إن الســثم(: )عليــه الصــا ق يمــد بــن جعًــر وعــن
 اع ثق(. م ارم    واهلل مغنما   واالضاا سدا   ا و  يرون عبا :  حواعج

 تلـك عـرض اال النـاس مؤونـ   تمـل للـم نعمـ  عبـد علـى اهلل أنعـم )مـا السـثم(: )عليـه وعنه
 للزواا(. النعم 
 هـو  مـا يـدروا للم سوال    هر: على رأوا السثم( )عليهم عل  بن احلسني بن عل  غسل وملا
  عـــ  لـــه: لـــ  وا الطعـــام  املســـتورين البيوتـــات أهـــل إا  هـــر: علـــى  مـــل نـــان لـــه: مـــوا لقــاا

 غريب(. ذلك يتوا أن أح  )ال ليقوا: أنًك 
  ـا را ـك عليـه  ـرتت مـن مواحلـامل ارا ـ  )اللهـم يقـوا: السـثم( يه)عل يمد بن جعًر ونان
  لضلك(. من عل  وحلعت
 مقرتا (. ت ن وال مقدرا   ونن مبذرا   ت ن وال مسحا   )نن السثم(: )عليه عل  وعن
 منه(. أ ل احلرمان لإن القليل إعطا  من تستح )ال السثم(: )عليه وعنه
 بـــدثث: إال يـــتم ال لوجدتـــه املعـــرو  س نظـــرت) الســـثم(: )عليـــه يمـــد بـــن جعًـــر وعـــن
 عظمته(. صغرته وإذا متمته  حلرتته وإذا هن ته  عثلته إذا إنك وتصغري:. وحلرت:  تعثيله 

 اهلل إن وأمـ   أنتمـا ب يب لقاا: ا و   س جعًر بن اهلل عبد واحلسني احلسن 150واحلتسر 
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  م . لينقطو العا مل أ طو أن ل  ا  عبا :  على ألضل ان وعو ته علّ   يًضل أن عو  
 لحيـــا  مســـ ل  عـــن نـــان مـــا ل مـــا ابتـــدا   نـــان مـــا )الســـخا  الســـثم(: )عليـــه علـــ  وعـــن
 وتذمم(.
 إا م ــ  مــن اعنصــارب حبــ  وأبــو جعًــر  بــن اهلل وعبــد الســثم(  )عليهمــا احلســنان و ــرج
 الســما   حلــ ت حــ   ث ــا   عنــد: ل  ــاموا أعــرايب   بــا  إا للث ــوا الســما   ل صــابتهم املدينــ  
لاحتـاج اععـرايب  عنـا. لسـل املدينـ   ـدمت إن جعًر: بن اهلل عبد له  اا ارالوا للما هلم  وذبح

بعـــد حلـــنني  لقالـــت لـــه امرأتـــه: لـــو أتيـــت املدينـــ  للقيـــت أول ـــك الًتيـــان  لقـــاا:  ـــد أنســـيت 
سـثم(  للقيـه أمسا هم   الت: حلل عن ابن الطيار. ل تا:. لقاا: احل  حليدنا احلسن )عليـه ال

لــ مر لــه  اعــ  نا ــ  بًحولتهــا ورعلهــا  مث أتــى احلســني )عليــه الســثم(  لقــاا: نًانــا أبــو يمــد 
مؤون  االبل  ل مر له  اع  شامل. مث أتى عبد اهلل لقاا نًا  أ واب االبل واليامل ل مر له  اعـ  

  ب بلـك ل و رهـا ألي  رهم. مث أتى أبا حب  لقاا: واهلل ما عندب مدـل مـا أعطـوك ول ـن ج ـ
 له مترا. للم يزا اليسار س أعقاب االعرايب(. 

 …باب اللؤ  والشح و
 نــان مــن أهلــك اليــح لــإن واليــح  )إيــانم وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا  ــاا
  بل م(.
 بانيـ   لب ـت وحلـّلم(  ورلـه عليـه اهلل )صلى اهلل رحلوا عهد على رجل  تل هريرمل: أيب وعن
  ـا ويبخـل يعينه  ال  ا يت لم نان لعله يدريك  وما السثم(: )عليه لقاا شهيدها  وا لقالت:

  صلك(. ال
 البا لون(. به لل ما )هذا لقاا: مزبل  على السثم( )عليه عل  ومر
 حلو (. نل إا به يقا  امام وهو العيوب  ملساوئ جامو )البخل السثم(: )عليه وعنه
 إال احلــتخلي منــذ يلــبس ال املنصــور جعًــر أبــا )إن الســثم(: )عليــه يمــد بــن  عًــر و يــل
 مــن إليــه وجــيب الســلطان مـن اهلل م ــن مــا مــو و ــه  يـا ه  ــاا: ا يــ    اال ي نــل وال ا يـن 
  ينه(. له ترك ما  نيا: من حرمه الذب هلل احلمد لقاا: للماا. ودعا   لث   لقيل: اعمواا 

 …باب األلوان والنقوش والوشم و
  احلسن(. نصي )البياض وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب عن
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  بيض. امساعيل ولد من واخللص أاهر  أبيض وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا ونان
 اهلل اا الديـــاب أحـــ  وان بيضـــا  ا نـــ   لـــ  اهلل )ان وحلـــّلم(: ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى وعنـــه
 وتانم(.م ليها ونًنوا أحياؤنم  لليلبسها البيض

 رجوت غنما   اختذت اهلل  رحلوا يا لقالت: امرأمل  جا ته وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 عًرب(.  اا: حلو .  الت: ألوااا  )ما لقاا: تنمى. أراها ال وإ  ورحللها  نسلها

 وننـــا أ ـــرن  أعــني أبـــيض نــان الســـثم( )عليـــه إمساعيــل بـــه لــدب الـــذب ال ــبش )ان وروب:
 أضاحينا(. س ً الص تلك نتحرمي
 صنا(. ليها لإن الزرق )تزوجوا السثم(: )عليه عيسى حدي  وس
 بغلــه علــى خيطــ  وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى النــيب رأيــت أبيــه: عــن عــامر بــن هــثا وعــن
 عنه. يع  أمامه السثم( )عليه وعل  أمحر  بر  وعليه

 منه(. أحسن  ط شي ا   أر ه محرا  حل  س وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى )رأيته ال ا : وعن
 لالتًـت  نيـ   مـن وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صـلى اهلل رحلـوا مـو هبطنا عمر: بن اهلل عبد وعن
 س نـان هـذا  وبـك ان لـو ويـرومي: عليك  الريط  هذ: )ما لقاا: بالعصًر  مضرج  ريط  وعل 
 لقــذلتها هلــم تنــورا   ونيســثر  وهــم أهلــ  ل تيــت لــك.  ــريا   نــان أهلــك  ــدر اــت أو أهلــك تنــور
 أهلـك  نسـوذا ألـث لقـاا: ل   تـه  الريطـ   لعلـت ما اهلل  عبد يا لقاا: الغد من أتيته مث ليه.
 للنسا (. هبا ب س ال لإنه

 على لرأمي حلًر  س وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا مو  رجنا  ديج: بن رالو وعن
 ح  حلراعا   لقمنا علت م   د احلمرمل هذ: أرمي )أال لقاا: أمحر  عهن  يوط ليها أنسي  رحالنا
 عنها(. لنزعناها اعنسي  ل  ذنا ابلنا  بعض نًر

 صنا (. ليها لان الزرق )تزوجوا وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
  ضـــاب لانـــه باحلنـــا  )علـــي م وحلـــّلم(: ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى عنـــه عـــامر بـــن عقبـــ  وعـــن
 البا:(. س ويزيد بالصداع ويذه  لبصر ا يصً  انه االحلثم 
 وأعثــــ  لعــــدونم أهيــــ  لانــــه باخلضــــاب  )علــــي م وحلــــّلم(: ورلــــه عليــــه اهلل )صــــلى وعنــــه

  .151لنساع م(

                                                           
 اا هنا انتهى ا ز  الرابو من ال تاب. - 191



 181 

 …باب اللباس والحلي و
 الديــــاب مــــن اخليــــن )الــــبس ذر: عيب وحلــــّلم( ورلــــه عليــــه اهلل )صــــلى اهلل رحلــــوا وصــــي  س

 اهلل عبـــا مل س أحيانـــا   وتـــزين مســـاغا   ليـــك عــد ال خـــروالً العـــز عســـى هلل  تـــذلث   منهـــا والصــًي 
 ذنرا (. لك  دث أن وعسى يضرك  ال ذلك لإن وجتمث   وت رما   تعًًا   احلسن  باليارمل
 بعريا . يهن  له عبا مل س وهو وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا على   لت أنس: وعن
 ب سا . مؤتزرا   لرأيته رذااا  س الغنم يسم وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى رأيته وعنه:
 اليـدين علـى لل مـني )ليس ويقوا: أصابعه  عاوا ال السثم( )عليه عل   ميص نم ونان
  طه(. للخياط: و اا لقطعه  أصابعه  نمه لثاوا  ميصا   واشرتمي لضل.

 وتـذا القل   له )خييو لقاا: له  لقيل مر وع   ل  إاار وعليه السثم( )عليه عل  ورؤب
 النًس(. به

 جهـــ  غـــري علـــى اليـــ   ييـــرع وحلـــّلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل رحلـــوا نـــان املـــ  : وعـــن
 لــه اشــرتاها الــا نســرمي حلــ  لــبس أنــه تــرمي اال واالحلــتنان  االحــثا جهــ  علــى ول ــن التلــذذ 

 ذلـك رأمي ملـا حـرب بـن حلـًيان أبـا إن ليقـاا: عحلـام . لوهبهـا نزا مث ليها  لخط  اعنصارب 
 أحلــام  عن وذلــك أحلــام   يعــ   اليــامل  ابــن علــى هرمــز بــن نســرمي أحلــه ويقــوا: ين ــر: جعــل
 شامل. بلنب لغذب صغري  وهو أمه ماتت

 محيدا (. وعش جديدا   )البس وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب و اا
 هلـم: لقـاا بـه  واحلـتهز وا اليـيايني ح تـه القمـيص لـبس إذا السـثم( )عليـه حلـليمان ونان
 لبسه. من أوا لهو القبا   له لعملوا إلي م  أنظر وأنا ألبسه شي ا   اعملوا

 عليـه اهلل )صـلى و ـبض صينـه  س خيتـتم وحلـّلم( ورله عليه اهلل )صلى النيب نان عاعي : وعن
 صينه. س واخلا  وحلّلم( ورله

 واخللًــا  هصينــ س يتخــتم نــان وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا ان الســثم : وذنــر
 أيـام إا لبقـ  اليمـني إا السـًاح نقلـه مث بـذلك  املروانيـ  ل  ـذ اليسـار  إا معاويـ  لنقلـه بعد: 
 بذلك. الناس ل  ذ اليسار  إا لنقله الرشيد

 و ـاا: اليسـرمي  س وجعلـه اليمـ  يـد: مـن التح يم يوم حلله انه العاص بن عمرو عن وروب
 نمـا معاويـ  إا وجعلتهـا صيـ   مـن  ـامت   لعـت نمـا ل اخلث من السثم( )عليه عليا    لعت
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 يسارب.  امت  أ  لت
 ال لإنـه العقيـ  لـواتيم )ختتمـوا وحلـّلم(: ورلـه عليـه اهلل )صـلى عنـه السـثم( )عليـه علـ  وعن
 عليه(. ذلك  ام ما غم أحدنم يصي 

ـــ تصـــنو ومـــا املســـلمني  جيـــوش بـــه لثهـــزت ال عبـــ  حلـــ  أ ـــذت لـــو لعمـــر: و يـــل   ال عب
 ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى النـــيب علـــى أنـــزا القـــررن )إن لقـــاا: الســـثم(  )عليـــه عليـــا   لســـ ا بـــاحلل  
 علــى لقســمه والًــ   الًــراعض  س الور ــ  بــني لقســمها املســلمني أمــواا أربعــ : واعمــواا وحلــّلم(

 ونـــان جعلهـــا. حيـــ  اهلل لثعلهـــا والصـــد ات وضـــعه  حيـــ  اهلل لوضـــعه واخلمـــس مســـتحقيه 
 حي  ل  ر: م انا   عليه خيي وه نسيانا   يرتنه وه حاله  على اهلل لرتنه يوم ذ ليها  ال عب حل 
 وترنه.   اللتضحنا لوالك عمر: له لقاا ورحلوله(  اهلل أ ر:

 س ا نــ   س عليــه احللــ  بتســبيح ليتــنعم املــؤمن )إن الســثم(: )عليــه يمــد بــن جعًــر وعــن
 ولؤلؤ(. ولض  ذه  من اورأحل  ث   ا ن  س املؤمن من مًصل نل

 للمــا جديــدين  نعلــني وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل لرحلــوا الســثم( )عليــه علــ  وحــذا
 أبغضــت  ممــا شــي ا   احلتحســن أن وجهــك بنــور )أعــوذ  ــاا: مث حلــاجدا   لخــر احلتحســنهما  ررمهــا

  يلبسهما(. وه هبما لتصدق
 صينه. س وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا ختتم اهلل: عبد بن جابر وعن
 أو ـ  اليـ   يـذنر أن أرا  إذا وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صـلى اهلل رحلـوا نـان عمـر: ابـن وعن

  يطا .  امته س
 ونقيــه: ورق  مــن الســثم( )عليــه علــ   ــا  )نــان الســثم(: )عليــه يمــد بــن جعًــر وعــن

  اهلل(. القا ر نعم
 بًريواج(. ختتمت ني لتقرتا )ما السثم(: )عليه يمد بن جعًر وعن

 ا نـــدا   ومـــ  إا عـــو  بـــن الـــرمحن عبـــد وحلـــّلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل رحلـــوا وبعـــ 
 )صــلى اهلل رحلــوا لــه لقــاا حلـو ا    ــز عمامــ  عليــه اهلل رحلــوا علـى وغــدا ا ــيش  عــن لتخلـي

 ك.بــ عهــدا   ر ــرهم أنــون أن أحببــت  ــاا: أصــحابك  عــن  لًــك )مــا وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل
 ابـن يـا لـاعتم ه ذا و اا: ش    در نتًيه بني وأحلدهلا بيد: وعممه العمام   لنقض ل جلسه 
 عو (.
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  لوب م  س ااصان حثومل جتدوا الصو  بلباس )علي م وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 لــإن اغ ــرمل  س بــه تعرلــوا الصــو  بلبــاس وعلــي م اعنــل   لــ  جتــدوا الصــو  بلبــاس وعلــي م
 الـدم. سـرمي جتـرب واحل مـ  احل مـ   يـورث والتً ـر التً ـر  القلـ  س يـورث الصو  س النظر
 القاحلـ  والقلـ   لبـه  و سـا يعمـه ندـر تً ـر:  ـل ومـن لسـانه  ونـل يعمـه  ل تً ر: ندر لمن
 النار(. من  ري  ا ن   من بعيد اهلل من بعيد
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 …باب اللهو واللعب و

 بينـه حيـل الـدنيا مـن امته  ضى )من وحللم(: ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا  اا ال ا  عن
 ومـن السـماوات  مل ـوت س مقيتـا   نـان املرتلـني اينـ  إا عينـه مـد ومن اغ رمل  س شهواته وبني
 شا (. حي  الًر وس من اهلل أحل نه ديث   ص ا   اليديد القوت على ص 

 )إيــاك لقــاا: الــيمن  إا وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا بعدــه جبــل: بــن معــاذ وعــن
 باملتنعمني(. ليسوا اهلل عبا  لإن والتنعم 
 أجسا هم(. عليه ونبتت بالنعيم غذوا الذين أما )شرار رلعه: هريرمل أيب وعن
 أنقـل أن ريب مـن الحلـتح  )إ  لقـاا: اليمس  من تتحوا اال السثم(: )عليه لداو  و يل
 بد (. راح  ليه ما إا  دم 
يسذذملونك عذذن الخمذذر والميسذذرأنــزا اهلل تعــاا س اخلمــر  ــثث ريــات  أوهلــا: و 

152  
يذا ل ان املسلمون بني شارب وتارك  إا ان شرب رجل و  ل س الصثمل لهثـر  لنزلـت: 

أيهذذا الذذذين  منذذوا ال تقربذذوا الصذذالة وأنذذتم سذذكار 
  ليــرهبا مــن شــرب مــن املســلمني  153

رأس عبد الرمحن بن عو  مث  عد ينوح على  تلى بـدر  ح  شرهبا عمر ل  ذ حل  بعري ليج
 بيعر اعحلو  بن عبد يغوث:

 
 وناعن بالقلي   لي  بدر

 من الًتيان واليرب ال رام  
 

 وناعن بالقلي   لي  بدر
 من الييزمي امل لل بالسنام  
 

 أيوعدنا بن نبي  أن حلنحي 
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 ونيي حيامل أصدا  وهام  
 

 أيعثز أن ير  املوت ع 
  اذا بليت عظام وينير   
 

 اال من مبلا الرمحان ع 
 ب   تارك شهر الصيام  
 

 لقل هلل صنع  شرايب
 و ل هلل صنع  يعام   
 

 نـان شـي ا   لرلـو را  : عـر مغضـبا   لخرج وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا ذلك لبلا

ــــد: س  يريذذذذد إنمذذذذا تعــــاا: اهلل لــــ نزا ورحلــــوله. اهلل غصــــ  مــــن بــــاهلل أعــــوذ لقــــاا: ليضــــربه  ي
منتهون أنتم فهل  وله: إا  الشيطان

 انتهينا(. عمر: لقاا .154
 عروحلا (. للييطان بات حل ران بات )من وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 اليـــيطان  حباعـــل والنســـا   طي ـــ   نـــل رأس الـــدنيا )حـــ  الســـثم(: )عليـــه عيســـى وعـــن
 للير(.  اعي  واخلمر

  العثم(. ميسر )اليطرنج السثم(: ه)علي عل  وعن
 هلــا أنــتم الــا التما يــل هــذ: )مــا لقــاا: اليــطرنج  يلعبــون بقــوم مــر انــه الســثم( )عليــه وعنــه
 عانًون(.
 منــذ احل مــا  يــدبرها ذراع س ذراع مــن ععثــ  )إ  اليــطرنج: عنــد: ذنــر و ــد عمــر وعــن
 غاي (. على هلا يقًوا ه وضعت
 اليهوات(. وا يم أيانم) السثم(: )عليه عل  وعن
 بالـه  مـا  ـاا: عاصـم. أ ـ  علـى أعـد  السـثم(: )عليـه لعلـ  احلار   ايا  بن الربيو و اا

                                                           
 . 11حلورمل املاعدمل:  - 191



 189 

 الرأس شع  ب  رمي  مرتديا   بعبا مل مؤتزرا   به ل توا به  عل ّ   اا: النسك. يريد العبا مل لبس  اا:
 اهلل ان أتـرمي ولدك  محتر  أما أهلك  من احلتحيت أما و ك  و اا: وجهه س لعبس واللحي  

 س يقوا اهلل مسعت أما اهلل  على أهون أنت بل شي ا   منها تناا ان ي ر: وهو الطيبات لك أباح
لألنا  وضعها واألرض نتابه:

والمرجذان اللؤلذؤ منهذا يخذرج  وله: إا 155
 ألـرتمي  156

 منـه  ـري بالًعـل اهلل نعم ذالكابت وإن ليديبهم  عليه اهلل و مدوا ليبتذلو: إال لعبا : هذا أباح اهلل
 باملقاا(.
  ــاا: بزينتــك  تزينــت لاهــا ملبســك  و يــون  م نلــك  يــون  س بالــك )لمــا عاصــم:  ــاا
 الناس(. بضعً  أنًسهم يقدروا أن احل  أعم  على لرض اهلل ان و ك.

 …باب األمراض والعلل و
 يســقم  لــث يصــح أن   ــ إي ــم وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى عنــه أنــيس بــن اهلل عبــد عــن
ــــا  ــــالوا: ــــا نلن ــــوا أن أابــــون  ــــاا: اهلل  رحلــــوا ي ــــون أال الصــــوال   نــــاحلمري ت ون  ت ونــــوا أن اب

 ا نــ  س الدرجــ  لــه لت ــون الرجــل إن بــاحل  بعدــ  والــذب نًــارات  وأصــحاب بثيــا أصــحاب
 بعمله(. يبلغها ال  رج  ليبلا اهلل ليبتليه عمله  من بي   ليبلغها

 اـط نمـا  طايـا:  بـه اهلل حط إال صرض مسلم من )ما وحلّلم(: ورله عليه اهلل ى)صل و اا
 ور ها(. اليثرمل
 و ـاا: الـدعا  س ابتهـل البدـريمل جسـد: علـى رأمي إذا وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صلى النيب ونان

 عظمه(. صغريا   يعظم أن أرا  إذا اهلل )إن
 املـوتى وميـيو املرضـى عاعـد العـرش   ـل س  ) ث ـ وحلـّلم(: ورلـه عليه اهلل )صلى النيب وعن
 الد لى(. ومعزب

 رشد:(. اععمى وأصاب  صد: البصري أ ط  )ر ا السثم(: )عليه عل  وعن
 والرمـــــد الـــــدمل صـــــاح  يعـــــا ون  ال ) ث ـــــ  وحلـــــّلم(: ورلـــــه عليـــــه اهلل )صـــــلى النـــــيب وعـــــن
 والضرس(.
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 نا  (.157واقل  در )العيا مل وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 أيهــا )يــا لقــاا: وحلــّلم(  ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا إا ليــ وا  يــ   لــتح عنــد ومحــوا
 ذلــك مــن وجــد  لــإذا النــار  مــن و طعــ  اعرض  س اهلل وحلــثن املــوت  راعــد احلمــى إن النــاس 
 لـذهبت ذلـك لًعلـوا والعيـا   املغـرب بـني ليمـا علـي م صـبوا مث اليـنان  س املـا  هلا ل  وا شي ا  

 عنهم(.
 واملرض(. والًقر النار ندري   ليلهن ) ثث السثم(: )عليه الصا ق يمد بن جعًر وعن
 لقـاا املـوت  س وهـو شـاب  علـى وحلـّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا   ل أنس: وعن

 هــذا س عبــد  لــ  س عتمعــان ال مهــا  ــاا: ذنــويب  وأ ــا  اهلل أرجــو  ــاا: جتــدك  نيــي لــه:
 خيا (. مما ورمنه يرجو  ما اهلل أعطا: إال ملوينا

 بـــني ول ـــن تنســـي   صـــح  وال يضـــني   مـــرض )ال الســـثم(: )عليهمـــا و او  موحلـــى وعـــن
 ذلك(.

 لقــــاا: يعـــو :  حــــاام أيب بـــن  ــــيس علـــى وحلــــّلم( ورلـــه عليــــه اهلل )صـــلى اهلل رحلــــوا و  ـــل
 (.القبور تزير: نبري  شيخ صدر س تًور  محى بل لقاا: )يهور 

 الســما  ومــا  امــزم مــا  بــني دــو علــ  أصــابته إذا نــان الســثم( )علــيهم البيــت أهــل وبعــض

 مذن ونزلنذا تعـاا: اهلل  ـاا السـثم(: )عليـه يقـوا ونـان شـي ا . أهله مهر من واحلتوه  والعسل
مباركذاً  ماء السماء

للنذاس شذفاء فيذه و ـاا:  158
 ملـا امـزم مـا  السـثم(: )عليـه و ـاا  155

مرياذذاً  هنياذذاً  فكلذذوه نفسذذاً  منذذه شذذيء عذذن لكذذم طذذبن فذذإن تعــاا:  ــااو  لــه  شـرب
 لمــن .160

 العالي (. يلق  ان يوشك واملرب   اهل   وبني شًا   ليه وما ليه  بورك ما بني
 تـــورث لإاـــا القًـــا نقـــرمل س احلثامـــ  عـــن وحلـــّلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل رحلـــوا )اـــى و:

 النسيان(.
 الباحلور(. من صح  لإنه البار  باملا  يستنثى أن )أمر و:

 إال شــــًا  لــــه  لــــ  إال  ا  خيلــــ  ه اهلل لــــإن )تــــداووا وحلــــّلم(: ورلــــه عليــــه اهلل )صــــلى وعنــــه
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 السام(.
 بـ رض بـه مسعـتم لـإذا إحلـراعيل  بـ  علـى أرحلـل رجز الطاعون )إن رلعه: ايد بن أحلام  وعن

 منه(. لرارا   خترجوا لث أرض س و و وإذا عليه  تد لوا لث
 يعــو : املســلم أ ــا: أتــى )مــن وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى عنــه الســثم( )عليــه علــ  وعــن

 الرمح (. غمرته جلس لإذا علس  ح  ا ن   رال  س ميى
 س حـار الصـيي س بـار  لإنـه بالبنًسج )ا هنوا وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى عنه عل  وعن
 اليتا (.
 وييـــد الـــبلغم  ويـــذه  املـــرمل  ي يـــي لانـــه بالزيـــت )علـــي م الســـثم(: )عليـــه عنـــه وروب
 باهلم(. ويذه  النًس  ويطي  اخلل  و سن باالعيا   ويذه  العص 

 مــــن شــــرب  أو حثــــام  شــــري  لًــــ  شــــًا  شــــ   س ي ــــن )إن الســــثم(: )عليــــه عنــــه وروب
 عسل(.

 اهلل )صــلى اهلل رحلــوا لر هــا وجنتــه  س لنــدرت أحــد يــوم النعمــان بــن  تــا مل عــني س ويعــن
 اعوحل : اخلرن  لقاا وأحسنها  نظرا   عينيه أحدّ  ل انت وحلّلم(  ورله عليه
 ومنا الذي سالت على الخد عينه فردت بكذف المصطفى أيما رد 
 فعادت كما كانت ألحسن حالها فيا طيب ما عين و يا طيب ما يد 

 لسـي اتك حطـا   شـ واك مـن نـان مـا اهلل )جعـل أصـحابه: لـبعض السـثم( )عليـه عل  و اا
 باللسان القوا س اعجر وإها اعوراق  حت و تها السي ات  ط ول ن ليه  أجر ال املرض لإن

 واع دام(. باعيدب والعمل
 الســثم( )عليــه علــ  لقــاا عاعــدا   صــوحان بــن صعصــع  علــى الســثم( )عليــه علــ  و  ــل
 أمــري يــا وأنــت صعصــع : االقــ املعونــ   حســن املؤونــ    ًيــي إال علمتــك مــا )واهلل لصعصــع :
  ـــام للمـــا لعلــيم. اهلل ب تـــاب وإنــك لـــرحيم  بــاملؤمنني وإنـــك لعظــيم  عينـــك س اهلل إن املــؤمنني 

إن اهلل ال  لــــ  ومـــك  علـــى لخــرا   عيـــا   جتعـــل ال صعصـــع   يــا الســـثم(: )عليـــه  ـــاا ليخــرج 
 (. 161يحب كل مختال فخور

 نبيك(. بيت هلأ عا ك إن  ومك  على أهب  تتخذها )ال وروب:
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 مـــن جبـــار لـــريعًن يقـــوا: وحلـــلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل رحلـــوا مسعـــت هريـــرمل: أيب وعـــن
 اهلل رحلـوا منـ  علـى يرعـي العـاص بـن حلـعيد بـن عمـرو لـرؤب هـذا. منـ ب على أمي  ب  جبابرمل
 املن .  رج على رعاله حلاا ح  وحللم(  ورله عليه اهلل )صلى

 … وباب المال والكسب والتجارة 
 انـه يسـر  )ما أحد: إا والتًت وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا  اا عباس: ابن عن

 أرصــدمها أن إال  ينــاران منــه وعنــدب أمــوت يــوم أمــوت ال اهلل  حلــبيل س أنًقــه ذهبــا   يمــد غا
  نان(. إن لدين

 وال عبــدا   وال رمهــا   وال  ينــارا   تــرك ومــا وحلـّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا لمــات  ـاا:
 شعري. من  ًيز بدل  رهنا ليها يقاتل نان الا  رعه وترك أم 

 عينيــك  بــني مــن الًقــر وأنــزع غــ    لبــك امــأل إيل أ بــل ر م )ابــن عزوجــل: اهلل يقــوا وعنــه:
 مـن الغـ  نزعت ع  توليت وإن غنيا  إال متسى وال غنيا   إال تصبح لث ضيعتك  عليك واني
 لقريا (. إال متسى وال لقريا   إال تصبح لث ضيعتك  عليك وأنسيت  لبك 

 إ  واهلل لقــاا: وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا رجــل أتــى معقــل: بــن اهلل عبــد وعــن
 مـــن أحلـــرع  بـــ  مـــن إا لـــالًقر جتًالـــا   للًقـــر ليســـر صـــا  ا   ننـــت )إن  ـــاا: اهلل  س عحبـــك
 منتها:(. إا السيل

 صـاح  مـن القيامـ  يـوم حسابا   أشد الدرمهني )صاح  وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى وعنه
 الدرهم(.

 عقوبتــه  عثلـت ذنـ  لقـل: مقـبث   الغــ  رأيـت )إذا السـثم(: )عليـه موحلـى إا اهلل وأوحـى
 الصاحلني(. بيعار مرحبا لقل: مقبث   الًقر رأيت وإذا

 اعنـ   النعـيم تنسوا ال النعيم  أهل )يا  اا: باعغنيا  مر إذا نان السثم(: )عليه ولقمان
 مرتني(. تغبنوا أن إيانم  اا: بالًقرا  مر وإذا

 لـذلك مدلـه س  نـه يـر   للـم عقـارا   أو  ارا   بـاع )مـن وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 ليه(. اهلل يبارك ال أن  من ماا

 انًـ  ان لانـه حراما  ماال   نس  امرؤ يعثبنك )ال وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 النار(. اا اا : نان وترنه مات وان ليه. يبارك ه أمسك وان منه  يتقبل ه
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 ا تصد(. من عاا )ما وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 نصــي اخللــ  وحســن العــيش  نصــي )اال تصــا  وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى النــيب وعــن
 الدين(.
 م جور(. وال يمو  ال املغبون لإن  رمهيك عن )مانس لسثم(:ا )عليه عل  وعن
 وعـذاب الـدنيا لقـر عليـه دـو مـن اعشـقيا  )أشـقى وحلـّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 اغ رمل(.
 إا حب متـــه مربـــوط لـــرس نمدـــل للمـــؤمن الًقـــر )مدـــل وحلـــّلم(: ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى وعنـــه
 ح مته(.  تهر  يهومي مما شي ا   رأمي نلما أ يه 

 املثع ـــ : لتقـــوا أحبـــاع   أ نـــوا ملثع تـــه: اهلل )يقـــوا وحلـــّلم(: ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى وعنـــه
 املسلمني(. لقرا  م  أ نوا  اا: أحباؤك  من حلبحانك
  ينه(. على اغلات  ال  الًقر املؤمن خييى )إها وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب وعن
 هــم )التثــار يقــوا: وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى النــيب عــتمس شــبل: بــن الــرمحن عبــد وعــن
 ليحندون(. و لًون لي ذبون   د ون ول نهم بلى   اا: البيو  اهلل أحل أليس لقيل: الًثار 
  ـذوا التثـار معيـر )يـا يقـوا: وهـو الـدرمل  ومعـه ال ولـ  حلـوق س السـثم( )عليه عل  ومر
 ذهبـت إال حـ  مـن مـاا منـو مـا ندـري:  لتحرمـوا احلـ  يـل ل تـر وا وال تسـلموا  احل  وأعطوا احل 
 أضعاله(. بايل س

 مـن أمـر شـي ا   أر للـم الصـ   وذ ـت احلنظل أنلت  د ب   )يا السثم(: )عليه لقمان وعن
 اهلل حلـ ا الـذب لمن اهلل  حلل ول ن ينتقصوك  ال نيما الناس به ادث لث التقرت لإن الًقر 
 به (. ما ي يي للم إليه تضرع أو هعب للم  عا: أو يعطه للم

 صنــو أن  ــاا:  اؤ:  مــا اهلل: روح يــا  يــل نبــري   ا  ليــه )املــاا الســثم(: )عليــه عيســى وعــن
  ــا  لــإن  يــل: واخلــيث   ال ــ  مــن ينثــو لــن  ــاا: اهلل  حــ  أ مي لــإن  يــل: اهلل  حــ  صــاحبه
 اهلل(. ذنر عن إصثحه ييغله  اا:

 احل مـــ   وبـــني النبـــومل بـــني و ـــرّي: الســـثم( )عليـــه لقمـــان علـــى الســـثم( )عليـــه ج يـــل ونـــزا
  ـاا: و عـه للمـا هبـا  لنطـ  صـدر:  علـى جناحه السثم( )عليه ج يل لمسح احل م   لا تار
 أن مـن لـك  ـري التنـني لـم س مرلقـك إا يـدك تـد ل لـ ن لقمان  يا لاحًظها  بوصي  أوصيك
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 احلتغ (.  د لقريا   تس ا
 و ـد اغ ـرمل حـرث الصاح والعمل الدنيا  حرث والبنني املاا )إن لسثم(:ا )عليه عل  وعن
 ع وام(. اهلل عمعهما
 املـؤمن على السيي ضرب  ت ون حي  )ذاك الزمان: ر ر ذنر س السثم( )عليه عل  وعن
 حله(. من الدرهم من أهون

 اعن (. املوت )الًقر السثم(: )عليه وعنه
 لغريك(.  اان ليه ل نت  وتك لوق نسبت ما ر م  ابن )يا السثم(: )عليه وعنه
  ينه(.  لدا ذه  لغنا: له لتواضو غنيا   أتى )من السثم(: )عليه وعنه
 الصد  (. اهلل لتاجروا أملقتم )إذا السثم(: )عليه وعنه
 وال املـاا يبتغـون يعـ  الًثـار(  يعسـوب واملاا املؤمنني  يعسوب )أنا السثم(: )عليه وعنه

 الدين. دونيري
 را ها أحرات إذا النًس لقاا: له  لقيل صاعا   حلتون وهو يعام من وحلقا   حللمان واشرتمي
 ايم نت.
 بـاهلل لاحلـتعذ الًقـر  عليـك أ ـا  إ  بـ  )يـا احلنًيـ : البـن  ـاا السـثم( )عليـه عل  وعن

 للمقت(.  اعي  للعقل  مدهي  للدين  منقص  الًقر لإن منه 
  ـا إال لقـري جـاع لمـا الًقـرا   أ ـوات اعغنيـا  أمـواا س لـرض اهلل )إن السـثم(: )عليه وعنه

 ذلك(. عن حلاعلهم واهلل غ   منو
 الغ (. اين  والي ر الًقر  اين  )العًا  السثم(: )عليه وعنه
 تبـه منـه وأحسـن اهلل  عنـد ملـا يلبـا   للًقـرا  اعغنيـا  تواضو أحسن )ما السثم(: )عليه وعنه
 اهلل(. على ات اال   اعغنيا  على الًقرا 

 راض(. عنه واهلل مات احلثا نس  من تعبا   مات )من السثم(: )عليه وعنه
 رحلـوا )يـا لقـالوا: وحلّلم(  ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا عهد على السعر غث أنس: وعن

 أحــد ولــيس اهلل ألقــى أن عرجــو وإ  املســعر  الــرااق القــابض اخلــال  اهلل إن لقــاا: لنــا. حلــعر اهلل
 بعض(. من بعضهم اهلل يراق الناس  عوا ماا  وال أهل من هبا  لمت  ظلم  يطالب 

 يب يـك  )مـا هلا: لقاا عند:  تب   لا م هو لاذا متار  )على السثم(: )عليه عل  وو ي
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 و ـذ  رمههـا أعطها و اا: م   ي  ذ: أن ل ىب موالب  عل  لر : بدرهم  مترا   هذا باع   الت:
 وأعطاهــا التمــر لصــ  املــؤمنني  أمــري أنــه لعــر  التمــار  لدلعــه أمــر. هلــا لــيس  ــا م لااــا متــرك

 املســلمني وليــت إن راض أنــا الســثم(: )عليــه  ــاا املــؤمنني  أمــري يــا عــ  ارض و ــاا: الــدرهم.
 حقو هم(.
  مبـيع ار صـوا )أحسـنوا  هلـم: ليقـوا الباعـ   على السوق س صر السثم( )عليه عل  ونان

 لل ن (. أعظم لإنه املسلمني على
 إلــيهم  ويتحــدث وعالســهم  املســانني  ــ  الســثم( )عليهمــا يالــ  أيب بــن جعًــر ونــان

 املسانني(. )أبا ي نيه: وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا ل ان
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 …باب المدح والثناء و

  ـاا الرتاب(  وجوههم س احدوال املداحني رأيتم )إذا وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب عن
 أبويالــ  مــدح و ــد بــه. بــ س لــث ليــه  ــا الرجــل مــدح أمــا وال ــذب  بالبايــل املــدح هــو العتــيب:
 س حـ  انـه يبلغنـا وه وغـريهم  ونعـ  وحسـان وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صـلى اهلل رحلـوا والعباس
 )صـلى هـو ومـدح واعنصـار  يناملهـاجر  وحلـّلم( ورلـه عليه اهلل )صلى هو ومدح ترابا   ما ح وجه

 حفذي  إنذي السـثم(: )عليـه يوحلي و اا ر م. ولد حليد أنا لقاا: نًسه وحلّلم( ورله عليه اهلل
عليم

162. 
 وحلـــّلم(  ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل رحلـــوا عنـــد رجـــث   رجـــل مـــدح أبيـــه: عـــن ب ـــرمل أيب وعـــن
 أحسـ  لليقـل: بهصـاح ما حـا   أحـدنم نـان إن  ـاا: مث صـاحبك  عن   طعت )و ك لقاا:
 أحدا (. اهلل على أان  وال لثنا  

 ولـــو  هـــر:  ) طعـــتم لقـــاا: وحلـــّلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل رحلـــوا عنـــد رجـــل علـــى وأ ــ 
 بعدها(. أللح ما مسعها

ـــز الًاحلـــ  مـــدح )إذا وحلـــّلم(: ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل رحلـــوا  ـــا م  لـــي أيب وعـــن  اهت
 الرب(. وغض  العرش 
 غنـاعهم مـو الًلـو  يـرىب نمـا ااحلـثم ربـوا واهلل )هـم اعنصـار: س السـثم( )عليـه عل  وعن
 السثط(. وألستتهم السباط ب يديهم
 مــن يمــد  يــا عليــه: اهلل صــلوات ج يــل يل ) ــاا وحلــّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صــلى النــيب وعــن
 عليه(. ل  ن تقدر ه لإن ل اله  يدا   أوالك

 البـــاهر  القمـــر ييـــبه واهلل )نـــان الســـثم(: )عليـــه  يالـــ أيب بـــن علـــ  س عبـــاس ابـــن وعـــن
 اعحلــد ومــن وهبــا :  ضــو : القمــر مــن ل شــبه البــانر  والربيــو الزا ــر  والًــرات اخلــا ر  واعحلــد
 وحياؤ:(.  صبه الربيو ومن وحلخاؤ:  جو : الًرات ومن ومضا :  شثاعته
 علــى خيــا  ن نـه محــد أ أن أحــ  إ  وحلـّلم(: ورلــه عليــه اهلل )صـلى اهلل لرحلــوا رجــل و ـاا
 لقيدا (. متوت أو محيدا   تعيش أن ا  أن منعك )وما لقاا: نًسه 
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 … باب المزاح و
 اهلومي(. من وا تداع الييطان  من احلتدراج )املزاح وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى النيب عن
 س (. عقله من مج إال مزح  امرؤ مزح )ما السثم(: )عليه عل  وعن
 عــن ذلـك ح يــت وان مضـح ا   نــان مـا ال ــثم مـن تــذنر أن )إيـاك م(:الســث )عليـه وعنـه
 غريك(.

 الهيــا   أراك يل )مــا لقــاا:  ــل  وجــه س عيســى لتبســم الســثم(  )عليــه عيســى  ــل ولقــ 
 حــ  التـ ح لقــاا:  ـانط  ن نــك عابسـا   أراك يل مــا السـثم(: )عليــه عيسـى لقــاا رمـن  ن نـك
 إيلّ  أحب مـــا وروب:  نـــا. يب أحســـن ما إيل أحب مـــا زوجـــل:ع اهلل لـــ وحى الـــوح   علينـــا ينـــزا
 البسام(. الطل 

 عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا لقــوا حلــن   هــو بــل لقــاا: هثنــ   املــزاح الدــورب: لســًيان و يــل
 حقا (. إال أ وا وال عمزح )إ  وحلّلم(: ورله

 بيــاض. عينيــه لًــ  اوجــك )أحلقــ  اعنصــار: مــن المــرأمل وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى و ــاا
 عليـه اهلل )صـلى النـيب إن  الـت:  هـاك  مـا هلـا:  ـاا والتـه للمـا مرعوب   اوجها إا املرأمل لسعت
 لسو (. ال بياضا   عي  س إن  اا: بياضا   عينيك س إن  اا: وحلّلم( ورله

 أ ع اهلل  رحلـوا يـا لقالـت: وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا أنصاري  عثوا 163وأتت

 اهلل رحلـــوا لتبســـم لصـــر ت  العثـــز  تـــد لها ال ا نـــ  إن علمـــت )أمـــا هلـــا: لقـــاا بـــاملغًرمل  يل

 عربذذاً  أبكذذاراً  فجعلنذذاهن إنشذذاء أنشذذمناهن إنذذا  ــرأت: أمــا و ــاا: وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى
أتراباً 

164. 
 القــا أمحلــ   اهلل رحلــوا يــا لقــاا: وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى النــيب رجــل أتــى أنــس: وعــن
 وهـل  ـاا: نا ـ   بولـد أصنو وما  اا: نا  . ولد على حاملوك )انا وحلّلم(: ورله عليه اهلل )صلى
 النوق (. إال اابل تلد

 ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا عنــد بــاملزاح  النــاس أولــو ونــان بــدوب وهــو نعيمــان  وذنــر
 يضحك(. وهو ا ن  )يد ل لقاا: والضحك  املزاح ي در وإنه وحلّلم(
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 عليـه اهلل )صـلى اهلل رحلـوا ولـامل  بـل جتـارمل س ب ـر أيب مو العزب عبد بن وحلويبط هو  رجو 
 ب ـر  أبـو عـ   حـ  لقـاا: نعيمـان  لاحلـتطعمه الـزا   علـى حلـويبط ونـان بعـامني  وحلـّلم( ورله
 ولعلـه ولغـ   لسـان ذو انـه و ـاا:  ثعـص  بعيـر عبـد انـه علـى مـنهم لباعـه  ـران مـن رنـ  لمـر

 لـر  ب ـر  أبـو بـذلك لـ    به  وذهبوا عنقه س عمامته لوضعوا عليك ال لقالوا: حر  أنا يقوا:
 حلن . وأصحابه وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى اهلل رحلوا وضحك و لصه  القثعص
 و ـاا: يومهـا  س عاعيـ  بيـت هبـا وجـا  منـه  لاشـرتاها عسـل ع ـ  أعـرايب مـو نعيمان ورأمي

 وتــرك نعيمــان ومــر لــه  أهــداها انــه 165 وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل رحلــوا لتــوهم  ــذوها.

 رحلوا لعلم  نها.  ضر ه ان عل  ر وها هؤال   يا  اا:  عو : ياا للما الباب. على اععرايب
 مـــا علـــى محلـــك مـــا لنعيمـــان: و ـــاا الـــدمن. لـــه لـــوان بالقصـــ  وحلـــّلم( ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى اهلل

 معــه اععــرايب ورأيــت العســل   ــ  وحلــّلم( ورلــه عليــه هللا )صــلى اهلل رحلــوا رأيــت  ــاا: لعلــت 
  ن ريا (. له يظهر وه وحلّلم( ورله عليه اهلل )صلى لضحك الع  .

 جليســـه هبـــا يضـــحك ب لمـــ  ليـــت لم الرجـــل )إن وحلـــّلم(: ورلـــه عليـــه اهلل )صـــلى النـــيب وعـــن
 الدريا(. من أبعد هبا يهومي
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 …باب الموت وما يتصل به 

صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )إذا مــات عحــدنم امليــت لحســنوا نًنــه   ــاا رحلــوا اهلل )
وعثلوا إ اا وصيته  وأعمقـوا لـه س  ـ :  وجنبـو: جـار السـو .  يـل: يـا رحلـوا اهلل وهـل ينًـو 

 ا ار الصاح س اغ رمل   اا: هل ينًو س الدنيا   الوا: نعم   اا: ل ذلك س اغ رمل(.
رلــه وحلــّلم( عيب ذر: )ار القبــور تــذنر هبــا اغ ــرمل  والتزرهــا وس وصــيته )صــلى اهلل عليــه و 

بالليل  واغسل املوتى يتحـرك  لبـك  لـإن ا سـد اخلـاوب عظـ  بليغـ   وصـل علـى ا نـاعز لعـل 
 ذلك  زنك  لإن احلزين س  ل اهلل(.

 ا  ق مل  لنا مي: )يا أهل القبور  اال أ  نم  )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(ومر رحلوا اهلل 
حـدث بعــدنم  تــزوج نســاؤنم  وبيعــت مســانن م  وا تســمت أمــوال م  لهــل أنــتم  ــ ون  ــا 

 عاينتم  مث  اا: أال اام لو أذن هلم س ا واب لقالوا: وجدنا  ري الزا  التقومي(.
 ونانت تعزي  رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )رجرنم اهلل ورمح م(. 

وحلــّلم(: )مــا تغــدون الر ــوب لــي م   ــالوا: الــذب اليبقــى لــه و ــاا )صــلى اهلل عليــه ورلــه 
 ولد:  اا: بل الر وب الذب ه يقدم من ولد: شي ا(.

 وس احلدي  املرلوع: )من ير  اهلل به  ريا يص  منه(.
وعزمي شبي  بن شيب  يهو يا: أعطاك اهلل على مصيبتك ألضل ما أعطى أحـدا مـن أهـل 

 ملتك.
م(: )نيــي وجــدت املــوت   ــاا: نــ ن الــنًس تنــزع بالســث  و يــل ابــراهيم )عليــه الســث
  يل:  د رلقنا بك يا إبراهيم(.

و  ل ملك املوت على  او  )عليه السثم(: ) اا من أنت   اا: مـن ال يهـاب امللـوك  
وال متنو منه القصور  وال يقبل الرشى   اا: لإذن أنت ملك املوت  وه احلتعد بعـد   ـاا: يـا 

ارك  أيــن لـــثن  رينــك   ـــاا: مــات   ــاا: أمـــا نــان لـــك س هــؤال  عـــ مل  او   أيــن لــثن جـــ
 (.لتستعد 

وملــا بلــا معاويــ  مــوت احلســن بــن علــ  )عليــه الســثم(  حلــثد معاويــ  وحلــثد مــن حولــه 
شــ را   لــد ل عليــه ابــن عبــاس لقــاا لــه: يــا ابــن عبــاس أمــات أبــو يمــد   ــاا: نعــم  وبلغــ  
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  ال يسـدن حسـدك إيـا: حًرتـك  واليزيـد انقضـا  أجلـه س حلثو ك  واهلل يا ابـن رنلـ  ال بـو 
 عمرك.

وعن عاعي : ملا مات عدمان بن مظعون نيي النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم( الدـوب 
عـن وجهـه  لقبــل مـا بـني عينيــه  وب ـى يـويث   للمــا رلـو السـرير  ــاا: )يوبـاك يـا عدمــان  ه 

 تلبسك الدنيا وه تلبسها(.
عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مدــل ابــن ر م واا جنبــه تســو وتســعون منيــ   لــاذا وعنــه )صــلى اهلل 

 انًعلت منها و و س اهلرم اا أن صوت(.
وعنه )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )لـو ان الطـري والبهـاعم تعلـم مـن املـوت مـا تعلمـون مـا 

 أنلتم منها مسينا(.
 ت اال من و   بعلمه(.وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ال يتمّن أحدنم املو 

وعنــه )عليــه الصــثمل والســثم( إنــه نــان إذا تبــو ا نــاامل أندــر الصــمات  ورؤب عليــه نخبــ   
 وأندر حدي  النًس.

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )من شيو جناامل ل  ذ يوانـ  السـرير اعربعـ  غًـر لـه 
 أربعون ذنبا  نلها نبريمل(.

م(  اا: )هل رأيت  ليث  يقبض روح  ليله  ل وحى اهلل وملا احتضر إبراهيم )عليه السث
 إليه: هل رأيت  ليث ي ر: لقا   ليله   اا: لا بض روح  الساع (.

وو ي عل  )عليه السثم( على من  رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم( لقـاا: )بـ يب 
  ميــل إال عنــك  وإن أنــت وأمــ  يــا رحلــوا اهلل  واهلل إن ا ــزع لقبــيح إال عليــك  وإن الصــ 

 املصيب  بك عجل  وإن ما بعدك وما  بلك جلل. مث  اا:
 

 ما غاص  مع  عند ناال 
 إال جعلت للب ا حلببا   
 

 لإذا ذنرتك حلايتك به
 م  ا ًون لًاض وانس با  
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 إ  أجل  رمي حللت به

 من ان أرمي حلوا: م ت با  
 

ملطلــ  علــى  ــ  احلســن ابــن علــ  وو ــي رجــل مــن ولــد أيب حلــًيان بــن احلــارث بــن عبــد ا
)عليـه السـثم( لقــاا: أمـا إن أ ـدام م  ــد نقلـت وأعنـا  م  ــد محلـت إا هـذا القــ  وليـا  مــن 
أوليــا  اهلل  ليســر نــيب اهلل  قدمــه  وتًــتح أبــواب الســما  لروحــه  وتبــتهج احلــور العــني بلقاعــه  

ن لقــد:  رمحــ  اهلل عليــه  وتبيــر بــه حلــيدات نســا  ا نــ  مــن أمهاتــه  ويــوحش أهــل احلــ  والــدي
 وعند اهلل اتس  املصيب (.

وعــن أم حلــلم :  ــاا لنــا رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )إذا حضــر  املــريض أو 
امليت لقولوا  ريا  ل ن املثع   تؤمن على ما تقولون. للما مات أبو حلـلم  أتيـت النـيب )صـلى 

 اللهـــم اغًـــر يل ولـــه  وأعقبـــ  منـــه عقبـــا  حســـنا   اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( ل   تـــه  لقـــاا:  ـــويل
 لقلت ذلك  ل عقب  اهلل منه من هو  ري منه: رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم((.
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )نسر عظم املؤمن بعد مماته ن سر: س حياته(.

رحلـــوا اهلل  أنـــت جتـــل عـــن  ومـــات ابـــن للرضـــا )عليـــه الســـثم( لقـــاا أبـــو العينـــا : يـــا ابـــن
عظتنا  و درك تقصر عنه صًتنا  وس علمك ب تاب اهلل ما نًاك  وس رحلـوا اهلل )صـلى اهلل 

 عليه ورله وحلّلم( ما عزاك  وس  واب اهلل ما أحلثك.
وعن عل  )عليه السثم(: )لاتقى عبد ربـه  نصـح نًسـه   ـدم توبتـه  غلـ  شـهوته  لـإن 

لـه  واليـيطان مونـل بـه  يـزين لـه املعصـي  لرينبهـا  وصنيـه التوبـ   أجله مستور عنه  وأمله  ا ع
 ليسولها  ح  ذثم منيته عليه أغًل ما ي ون عنها(.

وعنه )عليه السثم(: )لقد  ـبض رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( وإن رأحلـه لعلـى 
ثع ـ  أعـوا   صدرب  ولقد حلالت نًه س نً  ل مررذا على وجه   ولقـد وليـت غسـله وامل

 مأل يهبط ومأل يعرج  وما لار ت مسع  هنيم  منهم  يصلون عليه  ح  وارينا: س ضر ه(.
وعنــه )عليــه الســثم(: )نــانوا  ومــا  مــن أهــل الــدنيا وليســوا مــن أهلهــا  ل ــانوا ليهــا نمــن 
لـــيس ليهـــا  يـــرون أهـــل الــــدنيا يعظمـــون مـــوت أجســـا هم  وهــــم أشـــد إعظامـــا  ملـــوت  لــــوب 
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 .أحياعهم(
 وعنه )عليه السثم(: )من ضرب يد: على لخذ: عند مصيبته حبط أجر:(.

 وعنه )عليه السثم(: )الذب يوص  عند املوت نالذب يقسم ماله عند اليبو(.
وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )مـــن حضـــرته الولـــامل ل وصـــى  ونانـــت وصـــيته علـــى  

 نتاب اهلل  نانت نًارمل ملا ترك من اناته س حياته(.
وعن الًضـل بـن عبـاس: جـا  رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( موع ـا   ـد عصـ  
رأحلــه  ل  ــذت بيــد: حــ  جلــس علــى املنــ   مث  ــاا: نــا  س النــاس  لــاجتمعوا  لحمــد اهلل 
وأ ــ  عليــه مث  ــاا: أمــا بعــد لإنــه  ــد  نــا مــ   ًــوق مــن بــني أ هــرنم  مــن ننــت جلــدت لــه 

   ومـــن ننـــت شـــتمت لـــه عرضـــا  لليســـتقد مـــ   ومـــن ننـــت  هـــرا لهـــذا  هـــرب لليســـتقد مـــ
أ ذت له ماال  لهذا مايل للي  ذ منه  وال يقل أحـد أ  أ يـى اليـحنا  مـن رحلـوا اهلل  أال 
ان اليــحنا  ليســت مــن يبيعــا وال شــ    أال وان أحــب م إيل مــن أ ــذ حقــا  إن نــان لــه  أو 

 ا غري مغن ع  ح  أ وم لي م مرارا (.حلل  للقيت اهلل وأنا ييب  نًس   و د أرمي إن هذ
وذنر أنه رجو )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( لقـاا مدلـه  وان رجـث  ذنـر ان لـه عليـه  ث ـ  
 راهم لقضاها. وان ع اش  بن يصن  ـاا: رلعـت  ضـيبك املميـوق لتضـرب العضـبا   وأنـا 

وم القيامــ   ل ــرر بقربــك  ل صــاب   لــ تى بــه لقــاا: يــا ع اشــ  لــا تص مــ   بــل القصــاص يــ
 وله: لضـوح الـدنيا أهـون مـن لضـوح يـوم القيامـ   لقـاا: ضـربت  وأنـا عريـان  لـ لقى جبـ  مـن 
صــو  نانــت عليــه  لخــر عليــه يقبلــه وصــرغ عليــه وجهــه ويقــوا: أعــوذ هبــذا الــبطن مــن النــار  
 لقــاا: )ياع اشــ  أعــاذك اهلل مــن النــار. مث  ــاا عًــوت عنــك يــا رحلــوا اهلل  لقــاا: عًــا اهلل

 .166عنك نما عًوت عن نبيه(
وعـن رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )أصــا مســلم شــهد لــه أربعــ  لــري أ  لــه اهلل 

 ا ن    لنا: و ث  .  اا: و ث     لنا: وا نان   اا: وا نان. وه نس له عن واحد(.
ناحلــا رنوبــا   وعــن  وبــان:  ــرج رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( س جنــاامل لــرأمي 

                                                           
وروب هــذا احلــدي  س حلــوا مل بــن  ــيس  والظــاهر انــه أرا  أن يقبــل جســم رحلــوا اهلل )ص( لقــاا مــا  ــاا  واال  - 166

ه ي ذبه حـ   لالرحلوا )ص( ال خيط  ح  س مدل ما ا عا:  الن العصم  متنو عن اخلط   ولعل= =الرحلوا )ص(
ص  2ال يقوا الناس ان النيب حي  ارا  التخلص من القصاص نذبه. راجـو نتـاب )وعوا مـرمل س تـاريخ العـاه( ج

 ات عنوان )حقوق الناس(. 289-288
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 لقاا: أالتستحيون  ان مثع   اهلل صيون على أ دامهم وأنتم على  هور الدواب(. 
وعــن أنـــس: شـــ ا رجـــل اا رحلــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلــّلم(  ســـومل  لبـــه  لقـــاا: 

 )ايلو على القبور  واعت  بالنيور(.
   ألظو منه(. وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ما رأيت منظرا  إال والق

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم(: )القـ  أوا منـااا اغ ـرمل لـإن  ـا منـه لمـا بعـد: أيسـر 
 منه  وإن ه ينج لما بعد: شر منه(.

وعـن معــاذ بــن رلاعــ  بــن رالــو الزر ــ   ـاا: أ ــ   مــن شــ ت مــن رجــاا  ــوم  ان ج يــل 
ّلم( س جو  الليل معتثـرا  بعمامـ  مـن )عليه السثم( أتى رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحل

احلت ق  لقاا: يا يمد  من هذا امليت الذب لتحت له أبواب السما  واهتز له العرش  لقـام 
 رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( عر  وبه مبا را  إا حلعد بن معاذ  لوجد:  د  بض.

هلل عليـه ورلـه وحلـّلم( لسـبح و اا جابر: وملـا وضـو حلـعد س  ـ : حلـبح رحلـوا اهلل )صـلى ا
الناس معه  مث ن  ل  وا معه  لقالوا: يا رحلوا اهلل ه حلبحت   اا: )هذا العبد الصاح لقـد 

 تضاي  عليه   : ح  لرجه اهلل عليه(.
وروب أن رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( حلـ ل عـن ذلـك  لقـاا: )نـان يقصـر س 

 بعض الطهور من البوا(.
ى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )إن للق  ضغط  لـو نـان أحـد ناجيـا  منهـا لنثـا حلـعد وعنه )صل

 بن معاذ(.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )لــو أن بــ  ر م علمــوا نيــي عــذاب القــ  مــا نًعهــم 

 العيش س الدنيا  لنعوذ باهلل من عذاب الق (.
لــه وحلــّلم(  لقــاا: ع  ه أر و يــل حلســان: مالــك ه تــرث رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ور

 شي ا  إال رأيته يقصر عنه.
وعن أمسا  بنـت عمـيس: أنـا لعنـد علـ  ابـن أيب يالـ  )عليـه السـثم( بعـد مـا ضـربه ابـن 
ملثم  إذ شه  شهق  مث أغم  عليه  مث ألاق لقاا: )مرحبا  مرحبا  احلمد هلل الذب صـد نا 

ذا رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(  وعــد:  وأور نــا ا نــ   لقيــل لــه: مــا تــرمي   ــاا: هــ
وأ   جعًر وعم  محزمل )عليهما السثم( وأبواب السـما  مًتحـ   واملثع ـ  ينزلـون يسـلمون 
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عل  ويبيرون  وهذ: لايم  )عليها السـثم(  ـد يـا  هبـا وصـاعًها مـن احلـور  وهـذ: منـاايل 
 س ا ن   ملدل هذا لليعمل العاملون(.

مــن ولــد حاجــ  بــن ارارمل لقــاا: لقــد نانــت حياتــك مًتــاح  ــري  وو ــي علــى  ــ : رجــل
ومغثق شر  وولاتك مًتاح شر ومغثق  ري  ولو أن الناس  بلوك بقولك عنلوا من لو هم 

 ومن ات أرجلهم  ول نهم ر روا الدنيا لانتقض اعمر نما ينتقض احلبل عن مزاير:.
الســثم( ماعــ  ألــي حــ  مستــه  وجعــل معاويــ   عــدمل بنــت اعشــع  امــرأمل احلســن )عليــه 

وم ــ  شــهرين وإنــه لريلــو مــن اتــه نــذا يســتا مــن  م  ونــان يقــوا: )حلــقيت الســم مــرارا  مــا 
أصاب  ليها ما أصاب  س هـذا املـرمل  لقـد لًظـت نبـدب لثعلـت أ لبهـا بعـو  نـان س يـدب(  

 و د ر ته جعدمل ب بيات منها:
 يا جعد اب يه وال تس م 

 لب ا  ح  ليس بالباي  
 

 إنك لن تر   على مدله
 حلرتك من حا  وال ناعل  
 

و لي عليها رجل من  ريش ل ولدها غثمـا   ل ـان الصـبيان يقولـون لـه: يـا ابـن مسـمم  
 اعاواج.

وملا نت  مروان إا معاوي  بي اته  نت  إليه: ان أ ل املط  إيل ل  احلسـن  وملـا مـات 
اليـام لـذلك الت بـري  و الـت لا تـ  بنـت  ـرط  وبلغه موته مسو ت بري من اخلضرا   ل   أهـل

ملعاوي : أ ر اهلل عينك يا أمري املـؤمنني: مـا الـذب نـ ت لـه   ـاا: مـات احلسـن   الـت: أعلـى 
مـــوت ابـــن لايمـــ  ت ـــ    ـــاا: واهلل مـــا نـــ ت مشاتـــ  ملوتـــه  ول ـــن احلـــرتاح  لـــيب وصـــًت يل 

 اخلثل .
بن عبـاس هـل تـدرب مـا حـدث س أهـل ونان ابن عباس باليام  لد ل عليه و اا له يا ا

بيتـــك   ـــاا: ال أ رب مـــا حـــدث إال أ  أراك مستبيـــرا  ومـــن يطيـــي بـــك و ـــد بلغـــ  ت بـــريك 
وحلثو ك.  اا: مات احلسن.  اا: إنا هلل  رحم أبا يمد   ث ا . مث  اا: واهلل يـا معاويـ  انـه 
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سن )عليه السثم( لقـد ال يسد جسد: حًرتك  وال يزيد يومه س عمرك  ول ن ننا أصبنا باحل
أصـــبنا بإمـــام املتقـــني  و ـــا  النبيـــني  لســـ ن اهلل تلـــك العـــ مل  وجـــ  تلـــك املصـــيب   ونـــان اهلل 

 اخللي علينا من بعد:.
و ــاا )عليــه الســثم( ع يــه احلســني )عليــه الســثم(: )إذا أنــا مــت لــا ل  مــو رحلــوا اهلل 

  وإن منعـوك لـا ل  س بقيـو الغر ـد. )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم( إن وجـدت إا ذلـك حلـبيث  
للبس احلسني )عليه السثم( ومواليه السثح  و رجوا ليـدلنو: مـو رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه 
ورلـه وحلـّلم(  لخــرج مـروان س مــوايل بـ  أميــ  لمنعـو: مـن  لنــه مـو رحلــوا اهلل )صـلى اهلل عليــه 

 ورله وحلّلم(.
يس مـات لـه ابـن لثـزع عليـه  لعـزا: ووعظـه  ونان لعل  بن احلسني )عليهما السـثم( جلـ

لقــاا: يــا ابــن رحلــوا اهلل إن ابــ  نــان مــن املســرلني علــى نًســه  لقــاا: )ال جتــزع إن مــن ورا  
ابنـــك  ـــثث  ـــثا  أمـــا أوهلـــن ليـــها مل أن ال الـــه إال اهلل يمـــد رحلـــوا اهلل  والدانيـــ  شـــًاع  

لا وحلعت نل شـ    لـ ين خيـرج ابنـك جدب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(  والدالد  رمح  اهلل ا
 من واحدمل من هذ: اخلثا(.

و اا ر م )عليه السثم( حـني احتضـر البنـه شـي : )يـا بـ   أوصـيك ان تطلـ  جسـدب 
بــدهن و مــر ولبــان ممــا هــبط بــه علــ  مــن ا نــ   لإنــه إذا يلــ  بــه امليــت ه ينًصــل شــ   مــن 

ر ولبــان حيـــ  مـــا ذهبـــت  لـــإن أعضــاعه حـــ  يبعدـــه اهلل. وأوصـــيك أن ي ــون معـــك  هـــن ومـــ
اليــــيطان ال يقربــــك  وأوصــــيك أن جتعــــل جســــدب س تــــابوت  وجتعلــــ  س مغــــارمل س أوحلــــط 

 اعرض(.
ومــات )عليــه الســثم( يــوم ا معــ   وصــلى عليــه س الســاع  الــا  ــرج ليهــا مــن ا نــ  س 

 يوما . حلت لياا  لون من نيسان  وعمر: تسو ماع  وحلتون حلن   وناحوا عليه ماع  وأربعني
 …باب الملك والسلطان و

 ـــاا احلســـن للحثـــاج: مسعـــت ابـــن عبـــاس يقـــوا:  ـــاا رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه 
 وحلّلم(: )و روا السثيني ويلوهم  لإام عز اهلل و له س اعرض إذا نانوا عدوال (.
والنصـيح   وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )أصا راع احلـرتعى رعيتـه للـم  طهـا باعمانـ 

 من وراعها لقد ضا ت عليه رمح  اهلل الا وحلعت نل ش  (.
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وعن مالك بن  ينار: وجدت س بعض ال ت  يقوا اهلل تعاا: )أنا ملـك امللـوك   لـوب 
 امللوك بيدب  لمن أياع  جعلتهم عليه رمح  ومن عصا  جعلتهم عليه نقم (.

  أمـر اهلل ب ـل جبـار  وب ـل مـن خيـا  وعن عمران ا وي : بلغنا انـه إذا نـان يـوم القيامـ
الناس شر: وشـدمل ب حلـه  ليو قـون س احلديـد  مث أمـر هبـم إا النـار ل وصـدها علـيهم  لـث واهلل 
ال تستقر أ دامهم على  رار أبدا   وال واهلل ال ينظرون إا أ د السما  أبـدا   وال واهلل ال تلتقـ  

 جًوام على غمض أبدا (.
 عليه السثم(: )نًارمل عمل السلطان ااحسان إا اا وان(.وعن جعًر بن يمد )

وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )حلـي ون أ ـوام مـن أمـا يقـرؤون القـررن  ويتًقهـون س 
الـــدين  يـــ تيهم اليـــيطان ليقـــوا هلـــم: لـــو أتيـــتم الســـلطان ل صـــبتم مـــن  نيـــاهم  واعتزلتمـــوهم 

تـــا  إال اليـــوك نــذلك ال جتـــ  مـــن  ـــرهبم إال بــدين م  وال ي ـــون ذلـــك  نمـــا ال جتــ  مـــن الق
 اخلطايا(.

و اا موحلى )صلوات اهلل عليه(: )يـا رب  أنـت س السـما  ونـن س اعرض  لمـا عثمـ  
 رضاك من حلخطك   اا: إذا احلتعملت علي م  يارنم(.

وعــــن علــــ  )عليــــه الســــثم(: )إن شــــر النــــاس إمــــام جــــاعر ضــــل وضــــل بــــه  ل مــــات حلــــن  
  مرتونـــ   وإ  مسعـــت رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــلم( يقـــوا: مـــ  وذمل  وأحـــل بدعـــ

يـــؤتى باامـــام ا ـــاعر  ولـــيس معـــه نصـــري وال عـــاذر  ليلقـــى س جهـــنم  ليـــدور ليهـــا نمـــا تـــدور 
 الرحى  مث يرتبط س  عرها(.

وعن ابن املبارك :   ل أحلقي  ران على مصع  بن الزبري  لرما: بي   ليثه  لقـاا 
جعل يل أمانا  ح  أ  ك  ـا س اا يـل   ـاا: لـك ذلـك.  ـاا: ليـه مـا لألمـري له اعحلقي: ا

والغضــ  ومــن عنــد: يطلــ  احللــم  ومــا لألمــري وا ــور ومــن عنــد: يطلــ  العــدا  ومــا لألمــري 
 والبخل ومن عند: يطل  البذا .

أن وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )ويـــل لألمـــرا   ويـــل لألمنـــا   ليتمنـــني أ ـــوام لـــو 
 ذواعبهم نانت معلق  س الدريا  يتذبذبون بني السما  واعرض  وإام ه يلوا عمث (.

وعنــــه )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم(: )إن مــــن أشــــراط الســــاع  إماتــــ  الصــــلوات  واتبــــاع 
اليهوات  واتباع اهلومي  وي ون أمرا   ونـ   ووارا  لسـق . لو ـ  حلـلمان لقـاا: بـ يب وأمـ   
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ا: نعم  عند ما يذوب  ل  املؤمن س جوله نما يذوب امللح س املا   وال إن هذا ل اعن   ا
يســتطيو أن يغــري.  ــاا: أو ي ــون ذلــك   ــاا: نعــم يــا حلــلمان إن أذا النــاس يوم ــذ املــؤمن  

 صي  بني أ هرهم باملخال   إن ت لم أنلو:  وإن حل ت مات بغيظه(.
ض مــن  يــان الســما   إال مــن أمــر وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )ويــل لــديان اعر 

 بالعدا و ضى باحل   وه يقض على هومي وال  راب   وجعل نتاب اهلل مررمل بني عينيه(.
وعـــن ربيعـــ  ا رشـــ : مسعـــت رحلـــوا اهلل يقـــوا: )اللهـــم إ  أعـــوذ بـــك مـــن رجـــل عظـــيم 

 حللطانه   ليل ولاؤ:  لدينه هضام  وعن ر رته نوام(.
وجد مل ها يطعم الناس الطعام س صـحا  الـذه  ونزا عيسى )عليه السثم(  مي  ل

والًضــ   لــذه  هــو وأصــحابه إا بــر مي  لــ  رجوا نســرا  معهــم لــ نلوا  وشــربوا مــن املــا . مث 
 ــاا عيســى )عليــه الســثم(: )ال تــد لوا علــى امللــوك  وال تــ نلوا مــن يعــامهم وال تعثبــوا  ــا 

 أوتوا  واعثبوا مما يًعل هبم يوم القيام (.
 ن )عليه السثم(: )ال تقارب السلطان إذا غض   وال البحر إذا مد(.وعن لقما

وعن لقمان )عليه السثم(: ) ثث لرق ع  على الناس مـداراذم: امللـك املسـلط واملـرأمل 
 واملريض(.

وعـن أيب ذر:  لـت يـا نـيب اهلل  نـم نتابـا  أنـزا اهلل   ـاا: )ماعـ  نتـاب وأربعـ  نتـ   أنــزا 
حيً   وعلى إ ريس  ث ني صحيً  وعلى إبـراهيم عيـر صـحاعي  اهلل على شي  نسني ص

ـــزا التـــورامل واا يـــل والزبـــور والًر ـــان.  لـــت: لمـــا نانـــت  وعلـــى موحلـــى عيـــر صـــحاعي  وأن
إا ر ــر الســورمل. وليهــا: يــا أيهــا امللــك  قذذد أفلذذح مذذن تزكذذىصــحي إبــراهيم  لــذنر ان ليهــا 

نيا بعضـها إا بعـض  ول ـ  بعدتـك لـرت  عـ  املسلط املبتلى املغرور  إ  ه أبعدك لتثمو الـد
  عومل املظلوم  لإ  لن أر ها ولو نانت من نالر(.

وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )تباعــد مــن الســلطان ا ــاعر  وال تــ من  ــدع اليــيطان لتقــوا 
م  أن رت نزعت  لإنه ه ذا هلك من نان  بلك  لإن أبت نًسك إال ح  الدنيا  و رب 

عمـــا ليـــه رشـــدك  ل ملـــك عليـــك لســـانك  لإنـــه البقيـــ  للمـــوت عنـــد  الســـثيني  و الًتـــك
 الغض   وال تسل عن أ بارهم  وال تنط  ب حلرارهم  وال تد ل ليما بينهم(.

وعن ابن عباس:   لت على عل  )عليه السثم( بذب  ار وهو خيصي نعله  لقاا يل: 
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 مـن إمـرت م  إال أن أ ـيم )ما  يم  هذ: النعل  لقلت: ال  يم  هلا  لقاا: واهلل ه  أح  إيل
 حدا  من حدو  اهلل  أو أ لو بايث (.

و اا لألشرت حني وال: مصر: )وإذا أحـدث لـك مـا أنـت ليـه مـن حلـلطانك أهبـ  أو  يلـ  
لانظر إا عظم ملك اهلل لو ـك  و درتـه منـك علـى مـا ال تقـدر منـه علـى نًسـك  لـإن ذلـك 

إليك ما غرب عنك من عقلك..  يطامن إليك من يماحك  وي ي عنك من غربك  ويًئ
ولي ن أبعد رعيتك منك  وأشـن هم عنـدك أيلـبهم ملعايـ  النـاس  لـإن س النـاس عيوبـا  الـوايل 
أحـ  مــن حلـرتها  لــث ت يـًن عمــا غـاب منهــا  لإهـا عليــك تطهـري مــا  هـر لــك  واهلل   ــم 

عيتــك. علــى مــا غــاب عنــك  لاحلــرت العــورمل مــا احلــتطعت يســرت اهلل منــك مــا اــ  حلــرت: مــن ر 
ولــي ن نظــرك س عمــارمل اعرض أبلــا مــن نظــر: س احلــتثثب اخلــراج  عن ذلــك ال يــدرك إال 
بالعمـــارمل  ومـــن يلـــ  اخلـــراج بغـــري عمـــارمل أ ـــرب الـــبث   وأهلـــك العبـــا   وه يســـتقم أمـــر: إال 

  ليث (.
ا وعنـه )عليــه الســثم( ولقــد لقيــه  هــا ني اعنبــار لرتجلــوا لــه واشــتدوا بــني يديــه  لقــاا: )مــ
هــذا الــذب صــنعتمو:   ــالوا:  لــ  منــا نعظــم بــه أمرا نــا  لقــاا: واهلل مــا ينتًــو هبــذا أمــراؤنم  
وإن م لتيقون به على أنًس م  وتيقون به س ر رت م  وما أ سر امليق  ورا ها العـذاب  

 وما أربح للراح  معها اعمان من النار(.
ــــه الســــثم(: )صــــاح  الســــلطان نرانــــ  اعحلــــد يغــــبط  و عــــه  وهــــو أعلــــم  وعنــــه )علي

 بوضعه(.
وعن عل  )عليه السثم(: )ح  الوايل علـى الرعيـ  وحـ  الرعيـ  علـى الـوايل لريضـ  لرضـها 
اهلل ل ــل علــى نــل  لثعلهــا نظامــا  علًــتهم  وعــزا  لــدينهم  لليســت تصــلح الرعيــ  إال بصــثح 

ـــوا يل حقـــه وأ مي إليهـــا الـــوالمل  وال تصـــلح الـــوالمل إال باحلـــتقام  الرعيـــ   لـــإذا أ ت الرعيـــ  إا ال
حقهــا عــز احلــ  بيــنهم  و امــت منــاهج الــدين  واعتــدلت معــاه العــدا  وجــرت علــى إذالهلــا 
الســنن  لصــلح بــذلك الزمــان  ويمــو س بقــا  الدولــ   وي ســت مطــامو اععــدا   وإذا غلبــت 
الرعيـــ  واليهـــا وأجحــــي الـــوايل برعيتـــه ا تلًــــت هنـــاك ال لمـــ   و هــــرت معـــاه ا ـــور  وندــــر 

ا س الــدين  وترنــت يــاج الســنن  لــث يســتوحش لعظــيم حــ  عطــل  وال لعظــيم بايــل اال غــا
 لعل  لهنالك تذا اعبرار  وتعز اعشرار(.
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و: أحلر مروان بن احل م يوم ا مل  ل لم ليه احلسن واحلسني )عليهمـا السـثم( لخـث: 
ع  بعد  تل عدمـان  ال عل  )عليه السثم(  لقاال له: يبايعك يا أمري املؤمنني  لقاا: أه يباي

حاجــ  يل س بيعتــه  إاــا نــي يهو يــ   ولــو بــايع  بيــد: لغــدر بســيًه  أمــا أن لــه امــرمل نلعقــ  
 ال ل  أنًه  وهو أبو اعنبش اعربع   وحلتلق  اعم  منه ومن ولد: يوما  أمحر(.

 وعن نو  الب ايل:  ط  أمري املؤمنني )عليه السـثم( بال ولـ   وهـو  ـاعم علـى حثـارمل
نصبت له  وعليه مدرعـ  مـن صـو   ومحاعـل حلـيًه ليـي  وس رجليـه نعـثن مـن ليـي  ونـ ن 
جبينه  ًن  بعري  مث  اا: )أين أ وا  الذين رنبوا الطري  ومضوا على احل   أيـن عمـار  وأيـن 
ابـن التيهــان  وأيـن ذو اليــها تني  وأيـن نظــراؤهم مـن إ ــواام الـذين تعا ــدوا علـى املنيــ  وأبــر  

م إا ا نــ   مث ضــرب بيــد: إا حليتــه ل يــاا الب ــا   مث  ــاا: أو: علــى أ ــوا  الــذين برؤوحلــه
تلــوا القــررن لــ ح مو:  وتــدبروا الًــرض ل  ــامو:  أحيــوا الســن   وأمــاتوا البدعــ  ..(  لمــا  ارت 
ا معـــ  حـــ  ضـــربه امللعـــون ابـــن ملثـــم  لرتاجعـــت العســـانر ل نـــا ناعغنـــام لقـــدت ختتطًـــه 

 ن(.الذعاب من نل م ا
وملا اشتدت شون  العراق على عبـد امللـك  طـ  لقـاا: إن نـريان العـراق  ـد عـث هليبهـا  
وندــر حطبهــا  لثمرهــا ذاك  وانا هــا وار  لهــل مــن رجــل ذب حلــثح عنيــد  و لــ  شــديد  
ينــدب هلــا  لقــاا احلثــاج: أنــا أمــري املــؤمنني   لثبهــه مــرات  مث أعــا  ال ــثم للــم يقــم غــري:  

وليتــك   ــاا: أ ــوض الغمــرات وا ــتحم اهلل ــات لمــن نــااع  حاربتــه  لقــاا: نيــي تصــنو ان
ومــن هــرب يلبتــه ومــن حلقــت  تلتــه  أ لــط عثلــ  ب نــامل وشــدمل بلــني وتبســما  بــاا را   وعلــى 
اعمـــري ان عـــرب  لـــان ننـــت املطلـــ   طاعـــا  ولـــألرواح نزاعـــا  ولألمـــواا داعـــا  وال احلـــتبدا يب  

 انتبوا نتابه.  لقاا عبد امللك: من ت  ب وجد بغيته 
وروب انــه  ــاا: علــ  بــابن القرنــا   للمــا رر:  ــاا: هــذا غــثم  قيــي املوصــو  س نتــاب 
 انياا. لي يي عن صدر:  لإذا هو بيام  حلـو ا  س وحلـطها ن ـت محـر. لقـاا: هـذا ورب 

 موحلى  يقتلن بعد  نل ن ت  س شامته نذا ونذا  وه  الن ت  الا يعطاها السًانون.
 ال تاب: شاب انزع بطني س امسه حا  وجيمان.وذنر انه س 

 وعن عل  )عليه السثم(: )إها أمهل لرعون مو  عوا: لسهول  إذنه وبذا يعامه(.
و اا عمرو بن مرمل ا هم  ملعاوي : مسعت رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم( يقـوا: 
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ســـ ل  إال أغلـــ  اهلل أحلـــباب )مـــا مـــن أمـــري وال واا يغلـــ  بابـــه مـــن  ون ذوب احلاجـــ  واخللـــ  وامل
 السماوات  ون حاجته و لته ومس لته(.

 باب المنطق وذكر الخطب والشعر و..
عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )أنا ألصـح العـرب غـري أ  مـن  ـريش واحلرتضـعت 

 س ب  حلعد بن ب ر(.
و ـــد هـــا هـــو  وملـــا ر تـــه حليمـــ  الســـعدي  إا م ـــ  نظـــر إليـــه عبـــد املطلـــ  )عليـــه الســـثم(

اهلـــثا  وهـــو يـــت لم بًصـــاح   لـــامتأل حلـــرورا  و ـــاا: ()دـــاا  ـــريش ولصـــاح  حلـــعد وحـــثومل 
 يدرب(.

وعنه )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )حلـي ون بعـدب أمـرا  يعظـون احل مـ  علـى منـابرهم  
  لوهبم أن، من ا يي(.

: )بـارك اهلل لـك يـا عـم ومسو النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( من عمه العبـاس  لقـاا لـه
 س دالك  أب س لصاحتك(.

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ا ماا س اللسان(.
و ـــاا )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( حلســـان: ) ـــل  لـــواهلل لقولـــك أشـــد علـــيهم مـــن و ـــو 

 السهام س غلس الظثم(.
 هل وأرجحه العقل(.وحل ل عل  )عليه السثم( عن اللسان  لقاا: )هو معيار أياشه ا 

  اا عل  )عليه السثم(: )اللسان حلبو ان  ث عقر(.
و اا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( حلسان: مـا بقـ  مـن لسـانك  لـ  رج لسـانه 
حــ  ضــرب بطرلــه جبهتــه  مث  ــاا: واهلل مــا يســر  بــه مقــوا مــن معــد  واهلل لــو وضــعته علــى 

 صخر لًلقه  أو على شعر حللقه.
رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )اليــعر جــزا مــن نــثم العــرب ييــًى بــه  و ــاا

 الغيظ  ويوصل به إا ا لس  وتقضى به احلاج (.
وعــن لقمــان )عليــه الســثم(: )يــا بــ   ال تقبــل حبــديدك علــى مــن ال يســمعه  لــإن نقــل 

 الصخور من رؤوس ا باا أيسر من يا    من ال يسمو(.
ســني )عليهمــا الســثم(: )إ  أنــر: ان ي ــون مقــدار اللســان مــن الرجــل وعــن علــ  بــن احل
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 لاضث  على مقدار علمه  نما أنر: أن ي ون مقدار علمه ااعدا  على مقدار عقله(.
 وم توب س التورامل : )ال يعا  احلدي  مرتني(.

  وعن عل  )عليه السثم(: )وإهـا نثمـه حلـبحانه لعـل منـه أنيـ :  وه ي ـن مـن  بـل ذلـك
 ناعنا   ولو نان  دصا  ل ان إهلا   انيا (.

وحل ل علـ  )عليـه السـثم( عـن أشـعر اليـعرا   لقـاا: )إن القـوم ه عـروا س حلبـ  تعـر  
 الغاي  عند  صبتها  لإن نان والبد لامللك الضليل(.

ومــــر الــــزبري  ثلــــس مــــن الصــــحاب  وحســــان ينيــــدهم مــــن شــــعر:  وهــــم غــــري نيــــاط ملــــا 
الزبري و اا: مايل أرانم غري أذنني ملا تسمعون من شـعر ابـن الًريعـ   يسمعون  لثلس معهم 

للقــد نــان يعــرض بــه رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( ليحســن احلــتماعه  و ــوا عليــه 
 أ وابه  وال ييتغل عنه بي  .

ونــان احلســني بــن علــ  )عليــه الســثم( يعطــ  اليــعرا   لقيــل لــه  لقــاا: ) ــري مالــك مــا 
 عرضك(.و يت به 

 وامتدح أبو أمسا  عليا  )عليه السثم( بصًني لقاا:
 

 وجدنا عليا  إذ بلونا  لعاله
 صبورا  على الألوا  صل  امل احلر  
 

 هو اللي  ان جربته وندبته
 مي  حاحلرا  للموت أو غري حاحلر  
 

 عو  بنًس للمنايا نرص 
 عل  إذا ما جا  نان مغاور  
 

 يصوا عل  حني ييتثز القنا
 يضرب رأس املستميت املساورو   
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لقاا له )عليه السثم(: )رمحك اهلل أبا أمسا   وأمسعك  ريا  وأرانـه  لإنـك مـن  ـوم  بـا  

 أهل حسب  وولا   ووه  له مملونا (.
 ومدحه )عليه السثم( نع  اهري بيعر يقوا ليه:

 صهر النيب و ري الناس نلهم
 ل ل من رامه بالًخر مًخور  
 

 حلني   ونسا:  ووه  له لرحلا . ل جاا: ياعزمل
ونـــان رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( يتمدـــل ويقـــوا: )نًـــى ااحلـــثم واليـــي  
للمــر  ناهيــا . لقــاا أبــو ب ــر: يــا رحلــوا اهلل  إهــا  ــاا اليــاعر: نًــى اليــي  وااحلــثم للمــر  

لمنـا: اليـعر ومـا ناهيا   لثعل ال يطيقه  لقاا أبـو ب ـر: أشـهد أنـك رحلـوا اهلل. وتـث: ومـا ع
 ينبغ  له(.

 باب النساء و 
عـن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )لــو أن امــرأمل مــن نســا  ا نــ  أشــرلت إا اعرض 

 ملألت اعرض بريح املسك  وعهبت ضو  اليمس والقمر(.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )يســطو نــور س ا نــ   لــإذا هــ  حــورا  ضــح ت س 

 .وجه اوجها(
وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )أ و  ما أ اله علي م لتنـ  النسـا    ـالوا: نيـي يـا 
رحلوا اهلل   اا: إذا لبسن ريط اليام  وحلل العراق  وعصـ  الـيمن  وملـن نمـا متيـل أحلـنم  

 البخت  لإذا لعلن ذلك نلًن املعسر ما ليس عند:(.
هلل مـن شـرار النسـا   ونونـوا مـن  يـارهن وعنه )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم(: )احلـتعيذوا بـا

 على حذر(.
 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )اعروا النسا  يلزمن احلثاا(.

وعن لقمان )عليه السثم(: )ال تيهد العرحلات لإاا ترغبـك س الـدنيا وتنسـيك اغ ـرمل  
 واشهد ا ناعز لإاا تزهدك س الدنيا وترغبك س اغ رمل(.
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)عليه السثم(: )إياك ومياورمل النسا   لإن رأيهن إا ألن  وعزمهن إا وهن  وعن عل  
وانًــي أبصــارهن باحلثـــاب  لــإن شــدمل احلثـــاب  ــري هلــن مـــن االرتيــاب. ولــيس  ـــروجهن 
ب ضـر مــن   ــوا مـن ال يو ــ  بــه علـيهن. وإن احلــتطعت أن ال يعــرلن غـريك لالعــل. وال متلــك 

املرأمل ر انـ  وليسـت بقهرمانـ   وال تعـد ب رامتهـا نًسـها  املرأمل من أ رها ما جاوا نًسها  لإن 
وال تطمعها ليما لغريها. وإياك والتغـاير س غـري موضـو الغـريمل  لـإن ذلـك يـدعو الصـحيح  إا 

 السقم  وال ي   إا الري (.
 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )أو   حلثح إبليس النسا (.

تطيعــوا النســا  علــى حــاا وتــ منوهن علــى مــاا  لــإان ان  وعــن علــ  )عليــه الســثم(: )ال
تـــرنن ومـــا يـــر ن أور ن املهالـــك وعصـــني املالـــك وأالـــن املمالـــك  ينســـني اخلـــري و ًظـــن اليـــر  

 يتهال، س البهتان ويتما ين س الطغيان(.
ونانـت ننـدمل أغلــى النـاس مهـورا   ر ــا مهـرت الواحـدمل ألــي بعـري  وال صهـر ب  ــل مـن ماعــ  

   لصارت مهور نندمل مدث  س الغث .بعري
و اا النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم(: )اللهـم أهـذب ملـك غسـان  وضـو مهـور ننـدمل. 

 و اا: )أعظم النسا  برن  أحسنهن وجوها  وأر صهن مهرا (.
وعن  او  )عليه السثم(: )امرأمل السو  لبعلهـا ناحلمـل الدقيـل علـى اليـيخ ال بـري  واملـرأمل 

 له نالتاج املخوص بالذه   نلما ررها  رت عينه(. الصاحل 
ومر حلليمان )عليه السثم( بعصًور يدور حوا عصـًورمل  لقـاا: )هـل تـدرون مـا يقـوا  
يقـــوا: اوجيـــ  نًســـك حـــ  أحلـــ نك غرلـــ  بدميـــ   ونـــذب مـــا بدميـــ  غرلـــ   ول ـــن نـــل 

  اي  ناذب(.
 ش  لي امرأمل(.و اا  او  لسليمان )عليهما السثم(: )امش  لي اعحلد وال مت

واحلتيـــار رجـــل  او  )عليـــه الســـثم( س التـــزويج  لقـــاا: )حلـــل حلـــليمان وا ـــ   يوابـــه. 
لصـــا له ابـــن حلـــبو حلـــنني يلعـــ  مـــو الصـــبيان يرنـــ   صـــب   لقـــاا: عليـــك بالـــذه  اعمحـــر  
والًض  البيضا   واحذر الًرس ال يضربك. للم يًهم. لقـاا لـه  او : الـذه  اعمحـر الب ـر  

 يضا  اليي  الياب   ومن ورا مها نالًرس الرموح(.والًض  الب
ولق  عيسى )عليه السثم( إبليس  وهو يسوق نس  أمحرمل عليها أمحاله  لسـ له  لقـاا: 
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أمحل جتارمل وايل  ميرتين  أما أحدمها لا ور   اا: مـن ييـرتيه   ـاا السـثيني.  ـاا: لمـا 
.  ـاا: لمـا الدالـ    ـاا: احلسـد   ـاا: الدا    اا: ال     اا لمن ييرتيه   اا: الـدها ني

لمن ييرتيه   اا: العلما .  اا: لما الرابو   اا: اخليان    اا: لمن ييرتيها   اا: التثـار. 
  اا: لما اخلامس   اا: ال يد   اا: لمن ييرتيه   اا: النسا (.

م ألـي وتزوج احلسن بن عل  )عليه السثم( امرأمل  لبع  إليهـا ماعـ   ـا م  مـو نـل  ـا 
  رهم(.

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مــن تــرك لــبس  ــوب دــاا وهــو يقــدر تواضــعا  نســا: 
 اهلل حل  ال رام   ومن اوج هلل توجه اهلل تاج امللك(.

وعـــن علــــ  )عليــــه الســـثم( عنــــه )صــــلى اهلل عليــــه ورلـــه وحلــــّلم(: )ال تسرتضــــعوا احلمقــــا  
 والالعميا   لإن اللنب يعدب(.

ــــ ذمي وإن شــــتمن أعراضــــ م  وحلــــبنب وعــــن علــــ  )عل ــــه الســــثم(: )ال ذيثــــوا النســــا  ب ي
ــــال ي عــــنهن وإاــــن  أمــــرا نم  لــــإان ضــــعيًات القــــومي واعنًــــس والعقــــوا  أن ننــــا لنــــؤمر ب
 مليرنات  وأن نان الرجل ليتناوا املرأمل س ا اهلي  بالقهر واهلراومل ليعري هبا وعقبه من بعد:(.

 أمل حسن التبعل(.وعنه )عليه السثم(: )جها  املر 
وعنه )عليه السثم(: ) يار  صاا النسا  شـرار  صـاا الرجـاا: الزهـو وا ـنب والبخـل  
لإذا نانت املرأمل مزهومل ه مت ن من نًسها  وإذا نانـت ليلـ  حًظـت ماهلـا ومـاا بعلهـا  وإذا  

 نانت جبان  لر ت من نل ش   يعرض هلا(.
يلـــ  لرمقوهـــا  لقـــاا: )إن أبصـــار هـــذ: ونـــان )عليـــه الســـثم( س أصـــحابه لمـــرت امـــرأمل د

الًحوا يوامح  وإن ذلك حلب  هباهبا  لإذا نظر أحدنم إا امرأمل تعثبه ليلمس أهله  لإها 
هـ  امــرأمل نامرأتــه  لقــاا بعــض اخلــوارج:  اتلــه نــالرا  مــا ألقهــه لو بــوا ليقتلــو:  لقــاا: رويــدا  إهــا 

 هو حل  بس   أو عًو عن ذن (.
)املرأمل الصاحل  ليست من الدنيا  إها ه  من اغ ـرمل  عاـا تًرغـك وعنه )عليه السثم(: 

 هلا  ولو ننت تطبخ وتسرح وتًرش ليغلك ذلك(.
وتــزوج الــزبري عات ــ  ل انــت ختــرج إا املســـثد بالليــل لقــاا هلــا: ال خترجــ   لقالـــت: ال 

(: ال متنعـوا إمـا  أااا أ رج أو متنع . ونان ي ر: أن صنعها  لقوله )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم
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اهلل مساجد اهلل  لقعد هلا متن را  س جو  الليل لقرصها  لرتنت اخلروج  لقاا هلا: ما بالـك 
 ال خترجني  لقالت: ننت أ رج والناس ناس  لًسد الناس  لبيا أوحلو يل(.

 وعن عل  )عليه السثم(: ) ري نساع م العًيً  س لرجها  الغلم  لزوجها(.
)صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( أم حلـــليم تنظـــر إا امـــرأمل  لقـــاا: )مشـــ  وبعـــ  رحلـــوا اهلل 

 عوارضها وانظرب إا عقبيها(.
وحضــر أبــو يالــ  )عليــه الســثم( ن ــاح رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(  دعــ  
)عليهــا الســـثم(  ومعـــه بنـــو هاشـــم ورؤحلـــا  مضـــر  لقـــاا: )احلمـــد هلل الـــذب جعلنـــا مـــن ذريـــ  

إمساعيـــل  وض ضـــ   معـــد وعنصـــر مضـــر  وجعلنـــا حلـــدن  بيتـــه  وحلـــواس حرمـــه   إبـــراهيم وارع
وجعــل لنــا بيتــا  يثوبــا  وحرمــا أمنــا  وجعلنــا احل ــام علــى النــاس.. مث إن يمــد بــن عبــد اهلل بــن 
أ    من ال يـوان بـه لـ  مـن  ـريش إال رجـح بـه بـرا  ولضـث  ونرمـا  وعقـث   ويتـدا  ونـبث   وإن  

إن املاا  ل ااعل وراق حاعل   د  ط   دع  بنـت  ويلـد  وبـذا هلـا نان س املاا  ل  ل
 من الصد ات ما عاجله ورجله س مايل. وهو واهلل بعد هذا له نب  عظيم  و طر جليل(.

و ـــــاا النـــــيب )صـــــلى اهلل عليـــــه ورلـــــه وحلـــــّلم( س اعشـــــراط: )وترنـــــ  ذوات الًـــــروج علـــــى 
 السروج(.

بيح  بناعــه علــى بعــض نســاعه لقــاا: نيــي و  ــل اعشــع  علــى علــ  )عليــه الســثم( صــ
وجـــد أمـــري املـــؤمنني أهلـــه   ـــاا: )نـــاخلري مـــن امـــرأمل  بـــا  جبـــا .  ـــاا: وهـــل يريـــد الرجـــاا مـــن 

 النسا  غري ذلك   اا: نث  ح  تروب الرضيو  وتدلئ الضثيو(.
و اا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( لعبـد الـرمحن بـن عـو  حـني جهـز: إا  ومـ  

نــدا: )إن لــتح اهلل عليــك لتــزوج بنــت مل هــم  لتــزوج متاضــر بنــت اعصــبا بــن  علبــ  بــن ا 
 جهضم  ونانت ديل   وه  الا صوحلت عن ربو  نها بدمانني ألي  ينار(.

وأتى احلسن بن عل  )عليه السـثم( س جاريـ  الـت إا بيـت رجـل لو بـت عليهـا ضـرذا  
احلـــتً  احلســـن )عليـــه الســـثم( لقـــاا: إحـــدمي وضـــبطها بنـــات عـــم هلـــا لالتضـــتها بإصـــبعها. ل

 واهــي م يــا أهــل ال ولــ  وال علــ  هلــا اليــوم لمــا تــرون   ــالوا: أنــت أعلــم   ــاا: لــإ  أرمي إن 
الا التضتها ااني   عليها صدا ها  وجلدها ماع . وأرمي الثع  ضبطنها مًرتيات علـيهن جلـد 

  انني(.
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إا النثاشــ  ليخطــ  لــه أم حبيبــ  رملــ   ونتــ  رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(
بنت أيب حلـًيان  لبعـ  إليهـا امـرأمل نانـت تقـوم علـى نسـاعه لبيـرذا بـذلك  ل عطتهـا حلـوارين 
و واتيم من لض   واحلتحضر مـن باحلبيـ  مـن املسـلمني  و طـ  النثاشـ  لقـاا: احلمـد هلل 

أن ال إلـه إال اهلل وأن يمـدا   امللك القدوس السثم املؤمن املهيمن العزيز ا بار املت ـ   أشـهد
عبــد: ورحلــوله  وأنــه النــيب الــذب بيــر بــه عيســى بــن مــرد. أمــا بعــد  لــإن رحلــوا اهلل )صــلى اهلل 
عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( بعـــ  إيل أن أاوجـــه أم حبيبـــ  بنـــت أيب حلـــًيان  ل جبـــت إا مـــا  عـــا إليـــه 

ذلك أبو حلـًيان لقـاا: رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( مو شرحبيل بن حسن . ومسو ب
 ذلك الًحل ال يقرع أنًه.

وس احلــدي : )تــن ح النســا  علــى أربــو: ا مــاا  والنســ   واملــاا  والــدين  لمــن ن ــح 
للثمـــاا عا بـــه اهلل بـــالغريمل  ومـــن ن ـــح للنســـ  عا بـــه اهلل بالـــذا  لـــث خيـــرج مـــن الـــدنيا حـــ  

ماا ه خيرجه من الدنيا ح  ي سر جبينه وييج وجهه وخترق  يابه وجيبه عليه  ومن ن ح لل
يبتليــه  اهلــا  مث يقســ   لبهــا عليــه لــث تعطيــه  لــيث  وال ندــريا   ومــن ن ــح للــدين أعطــا: املــاا 

 وا ماا والنس    ري الدنيا واغ رمل(.
 

 …باب النصيحة والموعظة و
طاعـ  عن جرير بن عبد اهلل: بايعنا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( على السمو وال

 والنصح ل ل مسلم.
وعنــه )صــلى اهلل عليـــه ورلــه وحلــّلم(: )الـــدين النصــيح    يــل: ملـــن يــا رحلــوا اهلل   ـــاا هلل 

 ولرحلوله وععم  املسلمني وعامتهم(.
وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )املؤمن مـررمل املـؤمن  واملـؤمن أ ـو املـؤمن  ي ـي 

 عليه ضيعته  و ويه من وراعه(.
)عليـه السـثم(: )وال ت ـونن ممـن ال تنًعـه العظـ  إال إذا بلغـت س إيثمـه  لـإن  وعن عل 

 العا ل متعظ باع ب  والبهاعم ال تتعظ إال بالضرب(.
وعــن أنــس: أتــى رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(  ومــا  يعــو هم  لــإذا امــرأمل تنســج 

ل علـى صـبيها  لقـاا أتـرون هـذ: تـرحم بر ا  وعندها صيب هلا  لتارمل تضرب حبقها  وأحيانا  تقب
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 صبيها   الوا: نعم:  اا اهلل أرحم بعبا : من هذ: بصبيها(.
وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مدــل املــؤمنني س تــوا هم وتــرامحهم وتعــايًهم  

 نمدل ا سد إذا اشت ى منه عضو تداعى له حلاعر ا سد بالسهر واحلمى(.
لــه وحلــّلم(: )إذا مــر أحــدنم س مســثدنا وس حلــو نا  ومعــه نبــل  وعنــه )صــلى اهلل عليــه ور

 لليقبض على نصاهلا ب ًه  أن يصي  أحدا  من املسلمني منها بي  (.
وعــن لقمــان )عليــه الســثم(: )إن املوعظــ  تيــ  علــى الســًيه  نمــا ييــ  الصــعو  الــوعر 

 على الييخ ال بري(.
ث  يتقل  س ا ن  س شثرمل  طعها من وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )لقد رأيت رج

  هر الطري   نانت تؤذب الناس(.
وأوحــى اهلل إا  او  )عليــه الســثم(: )انــك ان أتيتــ  بعــد يل ربــ  نتبتــك عنــدب جهبــذا  

 ومن نتبته عندب جهبذا ه أعذبه بعدها أبدا (.
غنيــا  لقلــ  وعــن لقمــان )عليــه الســثم(: )يــا بــ   ارحــم الًقــرا  لقلــ  صــ هم  وارحــم اع

 ش رهم  وارحم ا ميو لطوا غًلتهم(.
وس وصـــي  علـــ  )عليـــه الســـثم(: )يـــا بـــ  اجعـــل نًســـك ميزانـــا  ليمـــا بينـــك وبـــني غـــريك  
وأحســن نمــا اــ  أن  ســن إليــك  واحلــتقبح مــن نًســك مــا تســتقبح مــن غــريك  وارض مــن 

 الناس ما ترضا: هلم من نًسك(.
عليه ورلـه وحلـّلم(: ) ـاا اهلل تعـاا: يـا ابـن ر م   وعن عل  )عليه السثم( عنه )صلى اهلل

ال يغرنك ذن  الناس عن ذنبك  وال نعم  النـاس عـن نعمتـك  وال تقـنط النـاس مـن رمحـ  اهلل 
 وأنت ترجوها لنًسك(.

 …باب النعمة وشكرها و
عــن معــاذ بــن جبــل: أتــى رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( علــى رجــل وهــو يقــوا: 

حل لك متام النعم   لقاا: )أتدرب ما متـام النعمـ    ـاا: يـا رحلـوا اهلل  عـومل  عوذـا اللهم إ  أ
 أريد هبا اخلري   اا: لإن متام النعم  الًوا من النار و  وا ا ن (.

وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مــا عظمــت نعمــ  اهلل علــى أحــد إال عظمــت مؤونــ  
 الناس عليه(.
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يــه ورلــه وحلــّلم( يــوم لــتح م ــ  حــني صــًح: لعلــوا بــك ولعلــوا  و ــالوا للنــيب )صــلى اهلل عل
  اا: )إ  مسيت يمدا  عمحد(.

وملا بلغه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( هثا  اععيى لعلقمـ  بـن عث ـ   اـى أصـحابه أن 
يروو:  و اا: )إن أبـا حلـًيان شـع  مـ  عنـد  يصـر لـر  عليـه علقمـ  ونـذب أبـا حلـًيان   ـاا 

 له ذلك(. ابن عباس: لي ر
 وعن عل  )عليه السثم(: )احذروا نًار النعم  لما نل شار  مر و (.

 وعنه )عليه السثم(: )إذا وصلت إلي م أيرا  النعم لث تنًروا أ صاها بقل  الي ر(.
 وعنه )عليه السثم(: )إذا رأيت أ اك يتابو عليك نعم  لاحذر:(.

لح الصـنيع  إال عنـد ذب حسـ  و يـن   وعن النـيب )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )ال تصـ
 نما ال تصلح الرياض  إال س  ي (.

 وعن عل  )عليه السثم(: )أ ل ما يلزم م هلل أن ال تستعينوا بنعمه على معاصيه(.
وعـن علــ  )عليـه الســثم(: )وإن احلـتطعت أن ال ي ــون بينـك وبــني اهلل ذو نعمـ  لالعــل  

 من اهلل أعظم من ال دري من  لقه(.لإنك مدرك  سمك  ور ذ حلهمك  وإن اليسري 
وعــن عيســى )عليــه الســثم(: )لــو ه يعــذب اهلل أحــدا  علــى معصــيته ل ــان ينبغــ  أن ال 

 يعصى ش را  لنعمه(.
وعـــن جعًـــر بـــن يمـــد )عليـــه الســـثم(: )إ  رأيـــت املعـــرو  ال يـــتم إال بـــدثث: تعثيلـــه 

   وإذا صغرته عظمته(. وحلرت: وتصغري:  لإنك إذا عثلته هن ته  وإذا حلرتته أمتمته
 و اا جعًر بن يمد )عليهما السثم(:

 
 يد املعرو  غنم حي  نانت

 املها نًور أو ش ور  
 

 لعند اليانرين هلا جزا 
 وعند اهلل ما نًر ال ًور  
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 و يل: إن  اعلهما عبد اهلل بن جعًر بن أيب يال   وهو امللق  بقط  السخا . 
:   لــت علــى املتونــل لقــاا: يــا أبــا  ــل  مهمنــا أن وعــن عبــد اععلــى بــن محــا  النرحلــ 

نصلك لري لتدالعت اعيام. لقلت: بلغ  عن جعًر بن يمد الصا ق )عليه السـثم(: )مـن 
 ه يي ر اهلم  ه يي ر النعم (  وانيد:

 
 عش رن لك معرولا  مهمت به

 إن اهتمامك باملعرو  معرو   
 

 وال ألومك إن ه صضه  در
 القدر احملتوم مصرو لالي   ب  
 

 وعن عل  )عليه السثم(: )من امتطى الي ر بلا به املزيد(.
 لوها بالي ر(.وعن جعًر بن يمد )عليه السثم(: )النعم وحيي  لاش 

وعــن  او  )عليــه الســثم(: )اهلــ  نيــي أشــ رك لــك وأنــا ال أييــ  اليــ ر إال بنعمتــك  
ألست تعلم أن الذب بك من النعم مـ    ـاا: بلـى يـا رب   ـاا: لـإ  ل وحى إليه: يا  او   

 ا تصر على ذلك منك ش را (.
 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )انا شريك امل ًرين  أب الذين ت ًر نعمتهم(. 
وعن موحلى )عليه السثم(: )يا رب   ل  على  ًّ  نعمتـك  لقـاا: النًسـان   يـد ل 

ر   وخيــرج اغ ــر وهــو حــار  ولوالمهــا لًســد عييــك  وهــل تبلــا  يمــ  نًــس أحــدمها وهــو بــا
 منهما(.

وعن يمد بن عل  بن احلسني بن عل  بن أيب يالـ  )علـيهم السـثم(: )مـن أنعـم عليـه 
 نعم  ل نعم على الناس لقد أ ذ أمانا من الذم  و لو ربق  حلو  العوا   من عنقه(.

) ــاا رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(:  وعــن علــ  بــن احلســني )عليهمــا الســثم(:
)ان املؤمن لييبو من الطعام. ليحمـد اهلل ليعطيـه مـن اعجـر مـا يعطـ  الصـاعم القـاعم  ان اهلل 

    اليانرين(. 
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وعن يمد بن عل  )عليهما السثم(: )ما أنعم اهلل علـى عبـد نعمـ  لعلـم أاـا مـن اهلل اال  
د: عليهـا  وال أذنـ  عبـد ذنبـا لعلـم أن اهلل  ـد ايلـو عليـه   نت  اهلل له شـ رها  بـل ان  مـ

 وان شا  غًر له وان شا  ر ذ: به  اال غًر له  بل أن يستغًر:(.
وعن علـ  )عليـه السـثم( عنـه )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )مـا عظمـت نعمـ  اهلل علـى 

رض تلـــك النعمـــ  عبــد اال عظمـــت عليــه مؤونـــ  النـــاس  لمــن ه  تمـــل تلــك املؤونـــ  للنـــاس عــ
 للزواا(.

 وعن جعًر بن يمد )عليهما السثم(: )أحيوا املعرو  بإماتته  لان املن  ذدم الصنيع (.
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 …باب النو  واالحتال  والسهر والرؤيا و

عــن رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مــا مــن أحــد ينــام اال ضــرب علــى صــما ه 
انلت عقدمل  لإن هو توض  حلت عقدمل أ رمي  لـإن  يرير معقد  لان هو احلتيقظ وذنر اهلل

 ـام لصــلى حلــت العقــد نلهــا  لــإن هـو ه يســتيقظ وه يتوضــ  وه يصــل أصــبحت العقــد نلهــا  
 نهي ذا  وباا الييطان س أذنيه(.

 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( : )أشرا  أما محل  القررن وأصحاب الليل(.
)عليهمـــا الســـثم( لســـليمان: )يـــا بـــ  ال ت دـــر النـــوم  لـــإن و الـــت أم حلـــليمان بـــن  او  

 صاح  النوم عئ يوم القيام  مًلسا(.
وعن عل  )عليه السثم(: )ينام الرجل على الد ل وال ينام على احلـرب(  يعـ  إنـه يصـ  

 على  تل الولد وال يص  على حلل  املاا.
قذل هذو اهلل أحذد ورأمي عل  بـن احلسـني )عليهمـا السـثم( م توبـا علـى صـدر::

167  
 لاحلتع  حلعيد لقاا: بضع  من رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( نعيت إليه نًسه.

وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم(: )الرؤيـا علـى جنـاح يـاعر مـا ه تعـ   لـإذا و عـت 
 لث تقصها إال على وا  أو ذب رأب(.

لـه وحلـّلم( لقـاا: رأيـت نـ ن رأحلـ   ـد  طـو وجا  رجل إا رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ور
ونــ   أنظـــر إليـــه. لضــحك رحلـــوا اهلل و ـــاا: ب يــ  عينـــني ننـــت تنظــر إا رأحلـــك  للـــم يلبـــ  

 رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( أن توس ل ولوا رأحله بنبيه.
 ــاا رجــل لعلــ  بــن احلســني )عليــه الســثم(: )رأيــت نــ   أبــوا س يــدب. لقــاا: اتــك 

 لنظروا لإذا بينه وبني امرأته رضاع(. يرم.
ورأمي رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( أحلــيد بــن أيب العــيص س ا نــ  بعــد موتــه  

 ل وهلا لولد: عتاب بن أحليد.
وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )الرؤيـــا الصـــاحل  بيـــارمل للمـــؤمن  ـــا لـــه عنـــد اهلل مـــن 

 ال رام  س اغ رمل(.
                                                           

 .1حلورمل اا ثص:  - 167
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 ايل صاح  عل  )عليه السثم( ن نه يسوق جييا   ومعه رمـح يويـل س ورأمي نو  الب
رأحلــه مشعــ  تضــ   للنــاس  لت وهلــا باليــها مل  لخــرج إا الغــزو  للمــا وضــو رجلــه س الرنــاب 
 اا: اللهـم أرمـل املـرأمل وأيـتم الولـد وأنـرم نولـا  باليـها مل  لوجـدو: ولرحلـه مقتـولني  تلطـا   مـه 

 بدم لرحله و د  تل رجلني.
وعـن جـابر بـن عبـد اهلل: )ننـا ننـام س املســثد ومعنـا علـ  بـن أيب يالـ  )عليـه الســثم( 
لد ل علينا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( لقاا: ) وموا ال تنـاموا س املسـثد  لقمنـا 

 لنخرج  لقاا: أما أنت يا عل  لنم  لإنه  د أذن لك(. 
 … باب الوفاء وحسن العهد و

ا يل رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم(: )يـا أبـا ب ـر: عليـك بصـدق عن أيب ب ر  ا
 اعنبيا (. وصي  لإاا اعمان   وحًظ  احلدي   وولا  بالعهد

)صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه  اهلل رحلـــوا مـــنهم لاشـــرتمي املدينـــ   جنـــ  إا يـــارب مـــن نـــاس ونـــزا
ملدينـ    ـالوا: أعطينـا رجـث  ال وحلّلم( جزورا بوحلـ  مـن متـر  للمـا ذهـ  هبـا وتـوارمي س بيـوت ا

نعرله. لقالت عثوا منهم: لقد رأيت وجه رجل ما نان ليلبسه غدرا. لمـا نـان إال أن أرحلـل 
إلــيهم لــدعاهم  مث أمــر بــالتمر لندــر علــى نطــو  مث  ــاا: نلــوا  لــ نلوا حــ  شــبعوا  مث ولــاهم 

  نهم. لقالوا: ما رأينا ناليوم س الولا .
م(: )الولـا  تـوأم الصـدق  وال أعلـم جنـ  أو ـى منـه  ومـا يغـدر مـن وعن عل  )عليه السـث

علـم نيـي املرجـو  ولقـد أصـبحنا س امـان اختــذ أندـر أهلـه الغـدر نيسـا   ونسـبهم أهـل ا هــل 
ليه إا حسن احليل . ماهلم  اتلهم اهلل   د يرمي احلوا القل  وجه احليلـ  و واـا مـانو مـن اهلل 

 قدرمل عليها  وينتهز لرصتها من ال  رع  له س الدين(.وايه ليدعها رأب عني بعد ال
ونــان عــدب بــن حــا  مــو علــ  )عليــه الســثم( س حروبــه  ولق ــت عينــه يــوم ا مــل وهــو 

 القاعل ملعاوي :
 

 عا ل  معاوي  بن حرب
 وليس إا الذب يبغ  حلبيل  
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 يذنر  أبا حسن عليا
 وحظ  س أيب حسن جليل  
 

م( البنـــه: )إذا نـــان  اانـــك حًيظـــا  و زانتـــك أمينـــ  حلـــدت س  ـــاا لقمـــان )عليـــه الســـث
  نياك ور رتك(.

وأتـــى رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم( التثـــار لقـــاا: )يـــا معيـــر التثـــار  إن اهلل 
 باعد م يوم القيام  لثارا  إال من صدق ووصل وأ مي اعمان (.
اانسـان لرجـه و ـاا: هـذ: أمانـ   وعنه )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم(: ) لـ  اهلل تعـاا مـن

احلتو عت ها. الًرج أمان   والسمو أمان   والبصر أمان   واللسان أمان   وال إصان ملـن ال أمانـ  
 له(.

 وم توب س التورامل: )اعمني من أهل اع يان نلها عاعش لبري(.
 وعن لقمان )عليه السثم(: )يا ب  نن أمينا  تعش غنيا (.

 اهلل عليه ورله وحلّلم(: )اعمان  غ (.وعن النيب )صلى 
 )واتقوا النعم  أن تقوا نًرت  واااال  أن تقوا ا ًرت(.

و اا حارث بن عو  بن أيب حار   للنيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: أجـر  مـن لسـان 
 حسان  للو مزج به البحر المتزج  لحدث بذلك ابن عاعي  لقاا: أوجعه  وله:

 لقيته مثل الزجاجة صدعها ال يجبر وأمانة المري حيث 
و اا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )لقد شهدت س  ار ابن جـدعان حلًـا لـو 
 عيــت إا مدلــه اليــوم عجبــت. ونانــت صــورمل احللــي: واهلل القابــل  إنــا ليــد علــى الظــاه حــ  

 ن  ذ للمظلوم حقه ما بل حبر صول (.
مًار ـــ  علـــ  )عليـــه الســـثم( حـــني تًـــرق عنـــه النـــاس  و عـــا معاويـــ   ـــيس بـــن عبـــا مل إا 

ل تــ  إا معاويـــ : )يـــا و ـــن بـــن و ـــن  تــدعو  إا مًار ـــ  علـــ  بـــن أيب يالـــ  والـــد وا س 
ياعتك  وختول  بتًرق أصـحابه عنـه  وانديـاا النـاس عليـك واجًـاهلم إليـك  لـو اهلل الـذب ال 

عتك وأنت عدو: وال ا رتت عـدو اهلل إله غري: ال حلاملتك أبدا  وأنت حربه  وال   لت س يا
 على وليه  وال حزب الييطان على حزبه  والسثم(.
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ونـان أبـو العـاص بـن الربيـو بـن عبـد العـزب بـن عبـد اليـمس   ـ، رحلـوا اهلل )صــلى اهلل 
عليه ورله وحلّلم( على بنتـه اينـ   تـاجرا  تضـاربه  ـريش ب مواهلـا لخـرج إا اليـام حلـن  اهلثـرمل  

ه املسـلمون ل حلـرو:  و ـدموا بـه املدينـ  لـيث   للمـا صـلوا الًثـر  امـت اينـ  للما  دم عـرض لـ
علــى بــاب املســثد لقالــت: يــا رحلــوا اهلل   ــد أجــرت أبــا العــاص ومــا معــه. لقــاا رحلــوا اهلل 
)صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(:  د أجرنا من أجرت  و لو إليه ديو ما أ ذ منه  وعـرض عليـه 

ـــيهم أمـــواهلم  و ـــاا: هـــل ااحلـــثم  لـــ ىب و ـــرج إا م ـــ    لـــدعا  رييـــا  وأيعمهـــم مث  لـــو إل
وليت   الوا: نعـم  ـد أ يـت اعمانـ  ووليـت   ـاا: اشـهدوا ديعـا  إ  أشـهد أن ال إلـه إال اهلل 
وأن يمدا  رحلوا اهلل  وما منع  أن أحللم إال أن تقولوا أ ذ أموالنا  مث هاجر ل  ر: رحلـوا اهلل 

 حلن   نا عيرمل.على الن اح اعوا  وتوىف 
 …باب الوقاحة والسفاهة و

عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم(: )إن ممـا أ رك النـاس مـن نـثم النبـومل اعوا: إذا ه 
 تستح  لاصنو ما ش ت(.

 وعن عل  )عليه السثم(: )إذا هبت أمرا  لقو ليه  لإن شدمل تو يه أعظم مما ختا  منه(.
)إذا اجتمعـــوا ضـــروا  وإن تًر ـــوا نًعـــوا   يـــل:  ـــد  :168و ـــاا علـــ  )عليـــه الســـثم( لـــيهم

علمنا مضـرمل اجتمـاعهم  لمـا منًعـ  الـرتا هم  يرجـو أصـحاب املهـن إا مهـنهم لينتًـو النـاس 
 هبم  نرجوع البنا  إا بناعه  والنساج إا منسثه  واخلباا إا  بز:(.

 وعنه )عليه السثم(: )وأنتم معاشر أ ًا  اهلام  حلًها  اعحثم(.
وأتــى علــ  )عليــه الســثم( يــان ومعــه غوغــا   لقــاا: )ال مرحبــا بوجــو: ال تــرمي إال عنــد 

 حلو مل(.
 …باب الهدية والرشوة و

أهـدمي رحلــوا اهلل )صـلى اهلل عليــه ورلـه وحلــّلم( إا عمــر هديـ  لر هــا  لقـاا: يــا عمــر  ه 
اا: يا عمر  ر  ت هديا   اا: ع  مسعتك تقوا: ) رينم من ه يقبل شي ا  من الناس. لق

 إها ذاك ما نان عن  هر مس ل   ل ما ما أتاك من غري مس ل  لإها هو راق حلا ه اهلل إليك(.
و الــت أم ح ــيم اخلزاعيــ :  لــت للنــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )أت ــر: ر  اللطــي  

                                                           
 أب س أهل السوق والضوضا . - 168



 221 

  اا: ما أ بحه  لو أهدب إيل ذراع لقبلت  ولو  عيت إا نراع عجبت(.
)صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( يقــوا: )ذــا وا لإنــه يــورث احلــ   ويــذه  و الــت: ومسعتــه 

 بغواعل الصدر(.
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )مــا أهــدمي املســلم ع يــه ألضــل مــن نلمــ  ح مــ   

 يزيد: اهلل هبا هدمي  وير : هبا عن الر مي(.
ح يمـ   تسـمها  وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )نعمت العطي  ونعمـت اهلديـ  نلمـ 

 لتنطوب عليها  مث املها إا أخ لك مسلم تعّلمه إياها(.
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )اهلدي  راق من اهلل  لمن أهدب إليه ش   لليقبله(.

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )نعم الي   اهلدي  أمام احلاج (.
 اابوا(.وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )ذا وا 

و دم غثم لعل  )عليه السثم(  ل هدمي للحسن واحلسني  ون ابن احلنيًي . لتمدل علـ  
 )عليه السثم( بقوا عمرو بن نلدوم: 

 وما شر الثالثة أ  عمرو بصاحبك الذي ال تصحبينا  
 ل هدمي إليه.

 وعن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )اهلدي  جتل  السمو والبصر والقل (.
أهدمي معاوي  إا الدؤيل هدي  ليها حلـومي  لقالـت: ابنتـه: ممـن هـذا يـا أبـه  لقـاا: هـذا و 

 من معاوي   بع  هبا خيدعنا عن  يننا. لقالت:
 

 أ باليهد املزعًر يا ابن حرب
 نبيو عليك أحسابا  و ينا  
 

 معاذ اهلل نيي ي ون هذا
 وموالنا أمري املؤمنينا  
 

 …باب اليمس والقناعة و 
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وا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( حلب  وحلوا  اب   الد: )ال تي حلا من روح اهلل  اا رحل
 ما ذزهزت رؤوحل ما  لإن أحدنم يولد أمحر ال  ير عليه مث ي سو: اهلل ويرا ه(.

 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )القناع  ماا ال ينًد(.
إا حلــــلمان الًارحلــــ   وحــــدث اععمــــش عــــن أيب واعــــل  ــــاا: ذهبــــت أنــــا وصــــاح  يل 

لثلســــنا عنــــد: لقــــاا: لــــوال أن رحلــــوا اهلل )صــــلى اهلل عليــــه ورلــــه وحلــــّلم( اانــــا عــــن الت لــــي 
لت لًــت ل ـــم  مث جــا  لبـــز وملــح حلـــاذج ال أبــزار عليـــه  لقــاا صـــاحيب: لــو نـــان س ملحنـــا 
صــعرت  لبعــ  حلــلمان  طرتــه لرهنهــا علــى الصــعرت. للمــا أنلنــا  ــاا صــاحيب: احلمــد هلل الــذب 

  نعنا  ا را نا. لقاا حللمان: لو  نعت  ا را ك اهلل ه ت ن مطهر  مرهون .أ
 وعن لقمان احل يم )عليه السثم(: )نًى بالقناع  عزا   وبطي  النًس نعيما (.

وعــن عيســى )عليــه الســثم(: )اختــذوا البيــوت منــااا  واملســاجد مســانن  ونلــوا مــن بقــل 
  رجوا من الدنيا بسثم(.ال ي   واشربوا من املا  القراح  وا

وأوحى اهلل عزوجل إا موحلى )عليه السثم(: ) ـل لعبـا ب املسـتخطني لرا ـ : إيـانم أن 
 أغض  ل بسط علي م الدنيا(.

 وس التورامل: )يا ابن ر م  أيع  ليما أمرتك  وال تعلم  ما يصلحك(.
ج   وبقــل اليــمس س اليــتا  صــثع   ونــور القمــر حلــرا1وعــن عيســى )عليــه الســثم(: 

ال يـ  لــانها  وشـعر الغــنم لباحلـ   أبيــت حيـ  يــدرن  الليـل  لــيس يل ولـد صــوت  وال بيــت 
 خيرب  أنا الذب نببت الدنيا على وجهها(.

وعل  )عليه السثم(: أنل من متر   ل  مث شـرب عليـه املـا   وضـرب علـى بطنـه  لقـاا: 
 من أ  له بطنه النار ل بعد: اهلل  مث متدل:

 ا تعط بطنك سؤله وفرجك ناال منتهى الذ  أجمعاً وانك مهم 
وعنــه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )ال تســتبط وا الــراق  لإنــه ه ي ــن عبــد ليمــوت حــ  

 يبلغه ر ر راق هو له  ل دلوا س الطل   أ ذ احلثا وترك احلرام(.
نصــي  عنـه )صــلى اهلل عليـه ورلــه وحلــّلم(: )لـيس أحــد بــ نيس مـن أحــد  لقــد نتـ  لــه ال

 واعجل  و سم املعيي  والعمل  لالناس عرون ليهما إا منتهى(.
وعــن عيســى )عليــه الســثم(: )انظــروا إا يــري الســما   تغــدو وتــروح  ولــيس معهــا شــ   
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مــن أراا هــا  ال اــرث وال اصــد واهلل يرا هــا  لــإن اعمــتم أن ــم انــ  بطونــا  مــن الطــري  لهــذ: 
 ال اصد واهلل يرا ها(.الوحوش من البقر واحلمر ال ارث و 

وعـــن أنـــس: اهـــدب إا رحلـــوا اهلل )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(  ـــثث يـــواعر  لـــايعم 
 ا مــه يــاعرا   للمــا نــان مــن الغــد أتتــه بــه  لقــاا هلــا: أه أاــك أن ترلعــ  شــي ا  لغــد  لــإن اهلل 

 تعاا ي   براق نل غد.
م  ورا ه اهلل نًالا   و نعه اهلل تعاا وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )لقد أللح من أحلل

  ا رتا:(.
وعـــن مالـــك بـــن  ينـــار: ملـــا بعـــ  اهلل عيســـى بـــن مـــرد )عليـــه الســـثم( نـــ  الـــدنيا علـــى 
وجهها  مث رلعها الناس ح  بع  اهلل تعاا يمـدا  )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( ل ـ  الـدنيا 

 على وجهها  مث رلعناها بعد  لما لقينا منها .
حلــليمان )عليــه الســثم(: )نــل العــيش  ــد جربنــا لينــه وشــدته  لوجــدنا ي ًــ  منــه  وعــن
 أ نا:(.

وعـن لقمـان )عليـه الســثم(: )يـا بـ   اجعــل مهـك ليمـا  لقـت لــه  وال جتعـل مهـك ليمــا  
 نًيته(.

وس وصــي  علــ  )عليــه الســثم(: )وأ ــئ أمــورك نلهــا إا اهلــك  لإنــك تلث هــا إا نهــي 
 حريز ومانو عزيز(.

ليهــا: )واعلــم علمــا  يقينــا  أنــك لــن تبلــا أملــك  ولــن تعــدو أجلــك  لإنــك س حلــبيل مــن  و 
نان  بلك  ل حسن س الطل   وأدـل س امل تسـ   لإنـه رب يلـ  جـر إا حـرب  ولـيس  

 نل يال   راوق  وال نل سمل  حروم(. 
 وليها: )و د ي ون الي س إ رانا  إذا نان الطمو هثنا (.

حلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورلـه وحلـّلم(: )إن أر ت اللحـوق يب لي ًـ  وعن عاعي :  اا ر 
 من الدنيا نزا  الران . وال تستخلع   وبا ح  تر عيه  وإياك وسالس  اعغنيا (.

وجا  ج يل )عليه السثم( إا رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( لزاعن الـدنيا نلهـا 
دنيا  ذها  وال ينقصك حظك عند اهلل هبا شي ا   لقـاا: على بغل  شهبا   لقاا له: )هذ: ال

 يا ج يل  ال حاج  يل ليها  يا ج يل  جوعتني وشبع (.



 221 

وأوح  إا موحلى )عليه السثم(: )أتدرب ه را ت اعمحـ    ـاا: ال يـا رب   ـاا لـيعلم 
 أن الراق ليس باالحتياا(.

ض  لانًرجــــت لــــرأمي ذرمل علــــى  ــــاا اهلل تعــــاا ليوحلــــي )عليــــه الســــثم(: )انظــــر إا اعر 
 صخرمل معها الطعام  لقاا: أترا  ه أغًل عنها وأغًل عنك وأنت نيب بن نيب بن نيب(.

و اا عيسى )عليه السثم( للحواريني: )أنتم أغ  مـن امللـوك.  ـالوا: نيـي   ـاا: عن ـم 
 ال تطلبون وهم س الطل (.

علــى بغلــا. لخلــو  امهــا و  ــل علــ  )عليــه الســثم( املســثد  و ــاا لرجــل: )أمســك 
وذه  به  و رج عل  )عليه السثم( وس يد:  رمهان لي ال ه لوجدها عطث   لرنبها ومضى  
ل عطى غثمـه الـدرمهني لييـرتب هبـا  امـا   لوجـد الغـثم اللثـام س السـوق و ـد باعـه السـارق 

ســه الــراق احلــثا بــدرمهني  ل  ــذ: بالــدرمهني. لقــاا علــ  )عليــه الســثم(: إن العبــد ليحــرم نً
 برتك الص   وال يز ا  على ما  در له(.

وعنـه )عليــه الســثم(: )إن احلــتطعت أن ال ي ــون بينـك وبــني اهلل ذو نعمــ  لالعــل  لإنــك 
مدرك  سمك  ور ذ حلـهمك  وإن اليسـري مـن اهلل أنـرم وأعظـم مـن ال دـري مـن غـري:  ومـرارمل 

 الي س  ري من الطل  إا الناس(.
م(: )يـا ابـن ر م  ال امـل يومـك الـذب ه ي تـك علـى يومـك الـذب  ـد وعنه )عليه السث

 أتاك  لإنه إن ي ن من عمرك ي ت اهلل ليه برا ك(.
و اا عل  )عليه السثم( لعمـر: )إن حلـرك أن تلحـ  بصـاحبك لا صـر اعمـل  ونـل  ون 

 اليبو  وان س اااار  وارلو القميص  وا صي النعل  تلح  هبما(.
السثم(: )لو حلدت على رجل باب بيت وترك ليه من أين ي تيـه را ـه  و يل لعل  )عليه 

  اا: من حي  ي تيه أجله(.
وعنه )عليه السثم(: )ولقد نان س رحلوا اهلل )صلى اهلل عليه ورله وحلـّلم( نـا  لـك س 
اعحلومل  و ليل على ذم الدنيا وندرمل مساوعها  إذ  بضت عنه أيرالها  ووي ت لغـري: أننالهـا  

إنذذي لمذذا أنزلذذت إلذذي مذذن خيذذر  ت  نيــت  وحلــى نلــيم اهلل )عليــه الســثم( إذ يقــوا: وإن شــ
فقيذذر

. واهلل مــا حلــ له إال  بــزا  ي نلــه  عنــه نــان ي نــل بقلــ  اعرض  ولقــد نانــت  ضــرمل 165
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البقـــل تـــرمي مـــن شـــًيي صـــًاق بطنـــه  هلزالـــه وتيـــذب حلمـــه. وإن شـــ ت  لدـــت بـــداو  )عليـــه 
ل ا نــ   لقــد نــان يعمــل حلــًاعي اخلــوص بيــد:  ويقــوا الســثم( صــاح  املــزامري و ــارئ أهــ

 لسـاعه أي ـم ي ًيــ  بيعهـا  وي نـل  ــرص اليـعري مــن  نهـا. وإن شـ ت  لــت س عيسـى بــن 
مــرد )عليــه الســثم(  للقــد نــان يتوحلــد احلثــر ويلــبس اخليــن  ونــان إ امــه ا ــوع  وحلــراجه 

ه ت ن له اوج تًتنه  وال ولد  زنه  بالليل القمر  ولانهته ور انه ما تنبت اعرض للبهاعم  و 
وال ماا يلًته  وال يمو يذله   ابته رجث:  و ا مه يدا:. لتـ س بنبيـك  عرضـت عليـه الـدنيا 
ل ىب أن يقبلهـا  وعلـم أن اهلل أبغـض شـي ا  ل بغضـه  وصـغر شـي ا  لصـغر:  ولـو ه ي ـن لينـا إال 

ا ا  هلل ويــا مل عــن أمــر:. ولقــد نــان حبنــا مــا أبغــض اهلل  وتعظيمنــا مــا صــغر اهلل ل ًــى بــه شــق
)صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( ي نــل علــى اعرض وعلــس جلســ  العبــد  وخيصــي بيــد: نعلــه  
وير ـــو بيـــد:  وبـــه  ويرنـــ  احلمـــار العـــرب  ويـــر    لًـــه. وي ـــون الســـرت علـــى بـــاب بيتـــه ليـــه 

وا ارلهــا. لــ عرض  التصــاوير  ليقــوا: يــا لثنــ  غيبيــه عــ   لــإ  إذا نظــرت إليــه ذنــرت الــدنيا
عن الدنيا بقلبه  وأمات ذنرها عن نًسـه  وأحـ  أن يغيـ  اينتهـا عـن عينـه. ولقـد نـان لـك 
س رحلــوا اهلل مــا يــدلك علــى مســاوعها وعيوهبــا  إذ جــاع ليهــا مــو  اصــته  واويــت عنــه مــو 

نـذب عظيم الًته  للينظر نا ر بعقله أ أنرم اهلل يمدا  بذلك أم أهانه  لإن  اا أهانـه  لقـد  
والعظيم  وإن  اا أنرمه لليعلم ان اهلل  د أهان غري: حيـ  بسـط الـدنيا لـه واواهـا عـن أ ـرب 

 أعظـم لمـا حثر  على حثرا   يضو مث حلليما   اغ رمل ر الناس إليه   رج من الدنيا نيصا   وو
 هــذ: امــدرع ر عــت لقــد واهلل عقبــه  نطــ  و اعــدا   نتبعــه  حلــلًا   علينــا بــه أنعــم حــني عنــدنا اهلل منــ 
 الصــباح لعنــد عــ   أغــرب لقلــت: تنبــذها  أال  اعــل: يل  ــاا ولقــد را عهــا  مــن احلــتحييت حــ 
  السرمي(. القوم  مد

: أوصــ   لقــاا: )عليــك باليــ س ممــا س وحلــّلم( ورلــه عليــه اهلل )صــلى اهلل لرحلــوا رجــل  ــاا
 أيدب الناس  وإياك والطمو لإنه لقر حاضر(.

لــه وحلــّلم(: )لــو أن ــم تونلــون علــى اهلل حــ  تونلــه لــرا  م  وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ور
 نما يراق الطري تغدو ناصا  وتروح بطانا (.

 اا أبو نريا ـ وهو من أبنا  ملوك العثم  رغ  س ااحلثم وهو صـغري  لـ تى رحلـوا اهلل 
ه )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( ل حلــلم  ونــان معــه  للمــا تــوس رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــ
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وحلــّلم( صــار مــو لايمــ  وولــدها )علــيهم الســثم( ـ : جــا   علــ  )عليــه الســثم( وأنــا أ ــوم 
بالضــبعني عــني أيب بيــزر والبغيبغــ   لقــاا: هــل عنــدك مــن يعــام   لــت: يعــام ال أرضــا: لــك  
 ـــرع مـــن  ـــرع الضـــيع  صـــنعته بإهالـــ  حلـــنخ   لقـــاا: علـــّ  بـــه  لقـــام إا الربيـــو لغســـل يـــد: مث 

مث رجــو إا الربيــو لغســل يــد: بالرمــل  مث ضــم يديــه ليــرب هبمــا حــس مــن  أصــاب منــه شــي ا  
املــا   و ــاا: يــا نــريا  إن اعنــي أنظــي مــن اغنيــ   مث مســح نــدمي املــا  علــى بطنــه  مث  ــاا: 
من أ  له بطنه النار ل بعد: اهلل. مث أ ـذ املعـوا لثعـل يضـرب بـاملعوا س العـني  ل بطـ  عليـه 

ر ــا  وهــو ينيــًه بيــد:  مث عــا  ل  بــل يضــرب ليهــا وهــو يهمهــم  املــا   لخــرج وجبينــه ينضــح ع
لاندالـــت ن اـــا عنـــ  جـــزور  لخـــرج مســـرعا  و ـــاا: أشـــهد أاـــا صـــد    علـــّ  بـــدوامل وصـــحيً   
ل ت : )هذا ما تصدق به عبد اهلل عل  أمري املؤمنني  تصدق بالضـيعتني املعـرولتني بعـني أيب 

بيل  ليق  اهلل وجهـه حـر النـار يـوم القيامـ   ال تباعـان بيزر والبغيبغ  على أهل املدين  وابن الس
وال ترهنان ح  ير هما اهلل وهو  ري الـوار ني  إال أن  تـاج احلسـن واحلسـني لهمـا يلـ  هلمـا  
وليسا عحد غريمها. لرن  احلسن  ين لحمل إليه معاوي  بعني بيزر ماعا ألـي  ينـار  لقـاا: 

 جهه حر النار  ولست باععها بي  (.إها تصدق هبا أيب ليق  اهلل هبا و 
 باب الخيل .. والفروسية و..

عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )علي م بإناث اخليل  لإن  هورها حـرا  وبطواـا  
 ننز(.

و يـــل للنـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: أب املـــاا  ـــري   ـــاا: )حلـــ   مـــ بورمل  ومهـــرمل 
 م مورمل(.

ه وحلـّلم(: )ال تقصـوا نواصـ  اخليـل وال معارلهـا وال أذناهبـا  لـإن وعنه )صلى اهلل عليه ورل
 القيام (. يوم إا اخلري بنواصيها معقو  واخليل مذاهبا  وأذناهبا أ لاؤها  معارلها
يلـوب ناصـي   وحلـّلم( ورلـه عليـه اهلل )صـلى اهلل رحلـوا رأيـت البثلـ : اهلل عبد بن جرير وعن

 يل معقو  بنواصيها اخلري إا يوم القيام (.لرس بإصبعه وهو يقوا: )اخل
وعنه )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )اخليـل  ث ـ : أجـر وحلـرت ووار  ل مـا الـذب لـه اعجـر 
لرجل حبس  يث  س حلبيل اهلل لما حلنت له شرلا اال نان له أجر  ورجل احلتعي هبـا ورنبهـا 

 لخرا  ونـوا  علـى أهـل ااحلـثم وه ينس ح  اهلل ليها لذلك الذب له حلرت  ورجل حبس  يث  
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 لذلك الذب عليه الوار(.
 وعنه )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم( س صً  ال اق: )يضو حالر: منتهى يرله(.

وعــن النــيب )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: )ارتبطــوا اخليــل وامســحوا بنواصــيها وأعثااهــا  
 و لدوها وال تقلدوها اعوتار(.
رلـــه وحلـــّلم(: )إيـــانم أن تتخـــذوا  هـــور  واب ـــم منـــابر  لـــإن اهلل وعنـــه )صـــلى اهلل عليـــه و 

حلـــخرها ل ـــم لتـــبلغ م بلـــدا ه ت ونـــوا بالغيـــه إال بيـــ  اعنًـــس  وجعـــل ل ـــم اعرض لعليهـــا 
 لا ضوا حاجات م(.

واهلـــدايا النًســـي  والطـــر  العثيبـــ  الـــا أهـــدذا بلقـــيس إا حلـــليمان )عليـــه الســـثم( إهـــا  
 نانت على البغاا اليه .

عن ابـن عبـاس: اـى رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( أن ننـزب محـارا  علـى لـرس  و 
 واانا أن ن نل الصد    وأمرنا أن نسبا الوضو (.

وعن أيب هريرمل: إن رحلـوا اهلل )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( نـان يسـم  اعندـى مـن اخليـل 
 لرحلا .

وا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( وس رحلــال  عبيــد اهلل بــن حلــليمان بــن وهــ : رأمي رحلــ
أبــا حلــًيان مقــبث  علــى محــار ومعــه ابنــه معاويــ  يقــو : ويزيــد يســو ه  لقــاا: )لعــن اهلل الرانــ  

 والقاعد والساع (.
ونــان عيســى )عليــه الســثم( يســيح س اعرض  لقيــل لــه: لــو اختــذت محــارا   لقــاا: )أنــا 

 أنرم على اهلل من أن يبتلي  حبمار(.
وحلى للخضر )عليهمـا السـثم(: )أب الـدواب أحـ  إليـك   ـاا: الًـرس واحلمـار و اا م

والبعــري  عن الًــرس مرنــ  أويل العــزم مــن الرحلــل  والبعــري مرنــ  هــو  وصــاح وشــعي  ويمــد 
)عليهم السثم(  واحلمار مرن  عيسى وعزير )عليهما السثم(. ونيي ال أح  شـي ا  أحيـا: 

 اهلل بعد موته  بل احلير(.
 

 … اب اإلبل والبقر والينم وب
عــن عبــد اهلل بــن جعًــر:   ــل رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( حاعطــا  لرجــل مــن 
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اعنصــار  لــإذا دــل  للمــا رأمي رحلــوا اهلل حــن وذرلــت عينــا:  ل تــا: لمســح ذلريــه لســ ت  
تتقــ  اهلل لقـاا: ملـن هــذا ا مـل  لثـا  لــ  مـن اعنصــار لقـاا: يل يـا رحلــوا اهلل  لقـاا: )أال 

 س هذ: البهيم  الا مل ك اهلل إيا:  لإنه ش ا إيّل أنك جتيعه وتدعبه(.
وعن حلهل بن احلنظلي : مر رحلوا اهلل )صلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم( ببعـري  ـد لصـ   هـر: 

 ببطنه  لقاا: )اتقوا اهلل س هذ: البهاعم املعثم   لارنبوها صاحل  ونلوها صاحل (.
عليه ورله وحلّلم(: )امسحوا رغام اليا   ونقـوا مرابضـها مـن اليـوك  وعن النيب )صلى اهلل

واحلثارمل  لإنه ما من مسلم له شامل إال  دس نل يوم مرمل  لإن نانت له شاتان  دس نل يوم 
 مرتني(.

وعــن أيب حلــعيد اخلــدرب: )نــان رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم( يضــح  ب ــبش 
  نل س حلوا  وصي  س حلوا (.أملح أ رن لحيل  ينظر س حلوا  وي

وعــن علــ  )عليــه الســثم(: ).. أ ــوار نــّن س غيضــ   أحلــو  وأمحــر وأبــيض ومعهــن أحلــد  
ل ان إذا أرا  واحدا  منهن اجتمعن عليه للم يطقهن  لقاا لألحلو  واعمحر: إن هذا اعبـيض 

إن هـــذا يًضـــحنا س غيضـــتنا بياضـــه لخليـــا عـــ  رنلـــه  لًعـــث  للـــم يلبـــ  أن  ـــاا لألحلـــو   
اعمحــر يًضــحنا للــو  ليتــ  رنلــه  لخــث:. مث  ــاا لألحلــو : إ  رنلــك   ــاا:  لــ  أصــوت 

  ث   أصوات  لصاح  ث ا : أال أها أنلت يوم أنل اعبيض(.
ونان عيب الدر ا  دل امسه  مون  ل ان إذا أعـار: عحـد  ـاا: ال املـوا علـى دلـ  إال 

 نذا لإها يطي  ذلك.
 

 …ن السباع وغيرها وباب الوحوش م
والذذنجم إذا هذذو ملــا تــث رحلــوا اهلل )صــلى اهلل عليــه ورلــه وحلــّلم(: 

 ــاا عتبــ  بــن  170
أيب هل : نًرت برب الـنثم. لقـاا )صـلى اهلل عليـه ورلـه وحلـّلم(: )حلـلط اهلل عليـك نلبـا  مـن  
ر نثبـــه(. لخـــرج مـــو أصـــحابه س عـــري إا اليـــام  حـــ  إذا نـــانوا   ـــان يقـــاا لـــه الزر ـــا  اأ

اعحلد  لثعلت لراعصـه ترعـد  لقـالوا: مـن أب شـ   ترعـد لراعصـك  لـواهلل مـا نـن وأنـت إال 
حلــوا   لقــاا هلــم: إن يمــدا   عــا علــ   وال واهلل مــا أ لــت الســما  مــن ذب هلثــ  أصــدق مــن 

                                                           
 .1حلورمل النثم:  - 170
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يمد. مث وضعوا العيا  للم يد ل يد: ليـه  مث جـا  النـوم لحـايوا أنًسـهم  تـاعهم ووحلـطو: 
لثــا  اعحلــد يهمــس يستنيــ  رؤوحلــهم رجــث  رجــث  حــ  انتهــى إليــه لضــغمه  بيــنهم ونــاموا.

 ضغم  نانت إياها  لسمو وهو بخ ر رم  يقوا: أه أ ل ل م إن يمدا  أصدق الناس.
وعـــن  او  )عليـــه الســـثم(: )شـــو   إا املســـيح مدـــل اعيـــل الـــذب أنـــل احليـــات لـــاعرتا: 

 العطش اليديد  تراها نيي يدور حوا املا (.
 

 …باب الطيور والبعوض والحشرات و
عن النيب )صلى اهلل عليه ورله وحلّلم(: )الديك اعبيض صديق   وعـدو عـدو اهلل   ـرس 

  ار صاحبه ويسمو أ ؤر حواليه  ونان يبيته معه س البيت(.
وحل ا أعرايب جعًر الصا ق )عليه السثم( عن التوحيد  لتناوا بيض  بـني يديـه لوضـعها 

: )هذا حصن ممل  ال صدع ليه  مث من وراعـه عر ـ   مستيـي  مث مـن وراعـه على راحته و اا
 معــ  حلــاعل   مث مــن وراعهــا ذهــ  مــاعو  مث ال تنًــك اعيــام والليــايل حــ  تنًلــ  عــن يــاووس 

 ملمو. ل ب ش   س العاه إال وهو  ليل على أنه ليس نمدله ش  (.
ذ  لـــ  هلـــا عينـــني محـــراوين وعـــن علـــ  )عليـــه الســـثم(: )وإن شـــ ت  لـــت س ا ـــرا مل  إ

وأحلرج هلا حد تني  مراوين  وجعل هلا السمو اخلً   ولتح هلا الًم السوب  وجعل هلـا احلـس 
القــوب  ونــابني هبمــا تقــرض  ومنثلــني هبمــا تقــبض  يرهبهــا الــزارع س ارعهــم  وال يســتطيعون 

ها ال ت ـون إصـبعا  ذهبا ولو اجلبوا يمعهم ح  تر  احلرث س نزواذا  وتقض  شهواذا  و لق
 مستد  (.

وعـــن النـــيب )صـــلى اهلل عليـــه ورلـــه وحلـــّلم(: )لعـــن اهلل العقـــرب مـــا أ بدهـــا  تلســـو املـــؤمن 
 وامليرك والنيب والذم (.

وعن عل  )عليه السـثم(: )أال تنظـرون إا صـغري مـا  لـ  اهلل نيـي أح ـم  لقـه وأتقـن 
انظــروا إا النملــ  نيــي س صــغر  ترنيبــه  وللــ  لــه الســمو والبصــر  وحلــومي لــه العظــم والبيــر 

جدتهـــا ولطالـــ  هي ذـــا ال ت ـــا  تنـــاا بلحـــظ البصـــر  وال  ســـتدرك الً ـــر  نيـــي  بـــت علـــى 
أرضـــها  وصـــبت علـــى را هـــا  تنقـــل احلبـــ  إا جحرهـــا وتعـــدها س مســـتقرها  جتمـــو س حرهـــا 

ًا اليـــابس  ل  هـــا  وس ور هـــا لصـــدرها  ال يغًلهـــا املنـــان  وال  رمهـــا الديـــدان  ولـــو س الصـــ
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واحلثــــر ا ــــامس. ولــــو ل ــــرت س ســــارب أنلهــــا  وس علوهــــا وحلــــًلها  ومــــا س ا ــــو  مــــن 
شراشـــيي بطنهـــا ومـــا س الـــرأس مـــن عينهـــا وأذاـــا  لقضـــيت مـــن  لقهـــا عثبـــا   ولقيـــت مـــن 
وصـــًها تعبـــا   لتعـــاا الـــذب أ امهـــا علـــى  واعمهـــا وبناهـــا علـــى  عاعمهـــا  ه ييـــرنه س لطرذـــا 

 على  لقها  ا ر(. لاير  وه يعنه
وعــــن لقمــــان )عليــــه الســــثم(: )يــــا بــــ  ال ت ــــونن الــــذرمل أنــــيس منــــك جتمــــو س صــــيًها 

 ليتاعها(.
 

 
 

 وهذا ر ر ما أر نا: من التلخيص.
حلـــبحان ربـــك رب العـــزمل عمـــا يصـــًون وحلـــثم علـــى املرحلـــلني  واحلمـــد هلل رب العـــاملني  

 وصلى اهلل على يمد ورله الطاهرين.
 قم المقدسة 
 محمد الشيرازي 
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