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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 ُسوُل َيا أايُـّهاا الر  

 بـال ِّْغ  ماا أنزِّلا إِّلاْيكا مِّْن راب ِّكا 
 واإِّْن َلاْ  تـاْفعاْل 

 فاماا بـال ْغتا رِّساالاتاُه 
ُمكا مِّنا الن اسِّ  هللاُ يـاْعصِّ  وا

 إِّن  هللاا الا يـاْهدِّي اْلقاْوما اْلكاافِّرِّينا 
 

 صدق هللا العلي العظيم 
                      

 67سورة املائدة: 
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 مة الناشركل

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل..

 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..
 واملعاانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض..

 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع..
سةةةة إش نشةةةر وبيةةةان مالةةةابيد اإلسةةةالن ومباعئةةةه اإلنسةةةانية العميقةةةة الةةةيت تةةةالزن واحلاجةةةة املا

اإلنسةةان ك كةةو شةةؤونه وجحئيةةات حياتةةه وتتةةدخو مباشةةرة ك حةةو مجيةةع أزماتةةه ومشةةكالته ك 
 احلرية واألمن والسالن وك كو جوانب احلياة..

رة الثقافةةة الدينيةةةة والةةتع ا الشةةديد إش إعةةاعة الةةروة اإلسةةالمية األيةةيلة إش احليةةاة  وبلةةو 
احلّية  وبث الوعي الالكري والسياسي ك أبناء اإلسالن كي يتمكنوا من رسد خري ةة املسةتقبو 

 املشرق أببداب اجلالون وذرف العيون ومسالت األانمو..
كةةو ذلةةك عفةةع املؤسسةةة ألن تقةةون ةعةةداع ضموعةةة مةةن ا الةةرات التوجيهيةةة القيمةةة الةةيت 

األعلى آية هللا العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي )قةد  سةر   ألقابا مساحة املرجع الديين
الشةةري يف ك وةةةروف وأزمنةةة حتلالةةةة  حةةوا حتلةةة  شةةؤون احليةةةاة الالرعيةةة واالجتماعيةةةة  وقمنةةةا 
ب باعتهةةا مسةةانة منةةةا ك نشةةر الةةوعي اإلسةةةالمي  وسةةّداع لةةبعض الالةةةرا  العقائةةدي واألخالقةةةي 

 ستقبو ضيد..ألبناء املسلمني من أجو غٍد أفضو وم
 وذلك ان القاع من الوحي اإلهلي القائو:
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 لِّيـاتـافاق ُهوا يفِّ الد ِّينِّ والِّيُنذِّرُوا قـاْوماُهْم إِّذاا راجاُعوا إِّلاْيهِّْم لاعال ُهْم َياْذارُونا
(1). 

الةيي بةةو أيةةو عقالئةي عةةان يرشةةدان إش وجةوب التالقةةه ك الةةدين وإنةيار األمةةة  ووجةةوب 
 مل ك معرفة أحكامه ك كو مواقاله وشؤونه..رجوع اجلابو إش العا

 كما بو ت بيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:
 ِّــْر عِّباــاد اُهُم هللاُ   فـاباش ِّ ــدا ــناُه ُأولايِّــكا ال ــذِّينا ها ال ــذِّينا ياْســتامُِّعونا اْلقاــْولا فـايـات بُِّعــونا أاْحسا

األاْلباابِّ  اواُأولايِّكا ُهْم ُأوُلو 
(2). 

آية هللا العظمةى السةيد حممةد احلسةيين الشةريازي )قةد  سةر  الشةري يف إن مؤلالات مساحة 
 تتسد بة:
 التنوّع والشمولية ألبد أبعاع اإلنسان واحلياة لكوهنا إنعكاساع لشمولية اإلسالن.. أواًل:

فقةةد أفةةام قلمةةه املبةةارو الكتةةب واملوسةةوعات الضةةامة ك شةةت علةةون اإلسةةالن املاتلالةةة  
يت جتةاوزت ة حةت ا ن ة املائةة وانيمسةني ضلةداع  حيةث تعةد إش اليةون بدءاع من موسوعة الالقه ال

أكةةةةس موسةةةةوعة علميةةةةة اسةةةةتداللية فقهيةةةةة مةةةةروراع بعلةةةةون احلةةةةديث والتالسةةةةري والكةةةةالن واأليةةةةوا 
والسياسةةةة واالقتصةةةاع واالجتمةةةاع واحلقةةةوق وسةةةائر العلةةةون احلديثةةةة األخةةةر .. وانتهةةةاءع ابلكتةةةب 

 يف مؤلالاع.1500حتل  املواليع واليت قد تتجاوز مبجموعها الة) املتوس ة والصغرية اليت تتناوا
 األيالة حيث إهنا تتمحور حوا القرآن والسنة وتستلهد منهما الرؤ  واألفكار. اثنياً:
 املعاجلة اجليرية والعملية ملشاكو األمة اإلسالمية ومشاكو العامل املعاير. اثلثاً:
اابتةه لةيوي االختصةاص كةة)األيوايف و)القةانونيف التحدث بلغة علميةة ريةينة ك كت رابعاً:

و)البيةةةعيف وغريبةةةا  وبلغةةةة والةةةحة يالهمهةةةا اجلميةةةع ك كتاابتةةةه اجلمابرييةةةة وبشةةةوابد مةةةن مواقةةةع 
 احلياة.

بةةيا ونظةةراع ملةةا نشةةعر بةةه مةةن مسةةؤولية كبةةرية ك نشةةر مالةةابيد اإلسةةالن األيةةيلة قمنةةا ب بةةع 
ية لسةةماحة املرجةةع الراحةةو والةةيت تقةةةارب ونشةةر بةةي  السلسةةلة القيمةةة مةةن ا الةةةرات اإلسةةالم

                                                        

 .122سورة التوبة:  يف1)
 .18-17سورة الحمر: يف 2)
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التسةةةعة آالف حمالةةةرة ألقابةةةا مساحتةةةه ك فةةةاة زمنيةةةة قةةةد تتجةةةاوز األربعةةةة عقةةةوع مةةةن الةةةحمن ك 
 العراق والكويت وإيران..

وبةيا الكتةةاب الةيي بةةني يةديك )عيةةد الغةدير أعظةةد األعيةاع ك اإلسةةالنيف كةان ك األيةةو 
ياع وقد بني فيها أنية بيا احلدث للدين احلنية  بةو حمالرة ألقابا مساحته مبناسبة أعظد األع

  ولةةرورته ك إكمةةاا الرسةةالة وبةةو مبثابةةة التنصةةيب الرمسةةي والعلةةين نيالفةةة الرسةةوا األعظةةد 
وقد أورع مساحة اإلمان الراحو )قد يف بعض األعلة مةن ا تت والةرواتت انيايةة  ةي  املناسةبة 

 وما سبق وما تالبا. 
منا ةعراج ملحق آخر الكتاب أخيان  من كتةاب اإلمةان الراحةو )وألوا ولتعميد الالائدة ق

 مرة ك التاريخيف.
نرجو من املوش العلي القدير أن يوفقنا إلعداع ونشةر مةا يتواجةد منهةا  وأمةالع ابلسةعي مةن 
أجةةةو لصةةةيو املالقةةةوع منهةةةا وإخراجةةةه إش النةةةور  لنةةةتمكن مةةةن إكمةةةاا سلسةةةلة إسةةةالمية كاملةةةة 

 األمةةةةة وجهةةةة نظةةةر اإلسةةةةالن جتةةةا  حتلةةة  القضةةةةات االجتماعيةةةة والسياسةةةةية وحتصةةةرة تنقةةةو إش
 احليوية أبسلوب والح وبسيط.. إنه مسيع ضيب.

 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                             

 شوران 13/  6080بريوت لبنان ص ب                               
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
حلمد هلل رب العةاملني  والصةالة والسةالن علةى نبينةا حممةد وآلةه ال يبةني ال ةابرين  واللعنةة ا

 الدائمة على أعدائهد أمجعني إش قيان يون الدين.
 
 

 العيد يف اإلسالم
 

ــيُت لاُكــقةاا تبةةارو وتعةاش:  يــناُكْم واأاْعاْمـُت عالاــْيُكْم نِّْعماــلِّ وارا ِّ ــْوما أاْكماْلــُت لاُكــْم دِّ ُم اْليـا
ْسالاما دِّيناً  اإلِّ

(3). 
إّن طبيعةةةة األعيةةةاع ك اإلسةةةالن ألتلةةة  عةةةن األعيةةةاع ك األعتن األخةةةر   فالعيةةةد ك غةةةري 

 اإلسالن بو غالباع للحصوا على مكسب ماعي حبت.
مثالع  الشاص اليي يربح ك جتارته رحباع وفرياع يتاي ذلك اليون عيداع له  ومن حيّقق أمنية 

ليةةون عيةةداع لةةه  وكةةيلك الشةةاص الةةيي يولةةد لةةه مولةةوع يتاةةي بةةيا اليةةون مةةن أمانيةةه يعةةد ذلةةك ا
عيداع  وبكيا توجد مناذج كثرية هلي  األعياع ك نظربد  وخصوياع ك بعض اجملتمعةات الغربيةة 

 ومن سار على شاكلتهد.
وبتولةةةيح أكثةةةر نقةةةوا: إّن أغلةةةب األعيةةةاع ك غةةةري اإلسةةةالن ترتكةةةح علةةةى املةةةاعتت ا ضةةةة 

 إشباع الرغبات اجلسدية فقط.فحسب  وعلى 
أمةةةا العيةةةد ك اإلسةةةالن فانةةةه  تلةةة  اختالفةةةاع كبةةةرياع عةةةن بةةةي  األعيةةةاع ة مةةةن حيةةةث املعةةة  
والداللةة ة فاإلسةةالن الةيي يةةر  اإلنسةان جسةةماع وروحةاع ومةةاعة ومعة   وحيةةاوا التعةاعا بينهمةةا 

ى أنةةةه كمةةةا يسةةةتاليد والتكةةةافؤ فيهمةةةا  ينّسةةةق ك أعيةةةاع  بةةةني املةةةاعتت واملعنةةةوتت  ويؤكةةةد علةةة
 اإلنسان من مظابر العيد املاعية  يستاليد كيلك من األمور الروحية واملعنوية أيضاع.

                                                        

 .3سورة املائدة:   يف3)
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إن العيد ك نظةر اإلسةالن بةو اليةون الةيي يتنةازا فيةه اإلنسةان عةن بعةض املةاعتت لصةا  
مةو علةى أمور  الروحية واملعنوية  ُخي مثالع عيد الال ر: بيا العيد اليي أييت بعد مرور شةهر كا

تنةةازا اإلنسةةان عةةن أبةةد احلاجةةات اجلسةةدية  والرغبةةات الشةةهوانية واجلسةةمانية  وبةةي حاجتةةه 
لل عةةان والشةةراب ومةةا إش ذلةةك مةةن األشةةياء الةةيت ميتنةةع عنهةةا الصةةائد ك يةةيامه  فهةةو عيةةد قةةوة 
الروة وسالمته  والسي رة على الشهوات والرغبات  لكسب معنةوي  وبةو التعةاعا بةني الةروة 

إلةةةافة إش الثةةةواب ا خةةةروي  وامةةةتالو اإلراعة الصةةةلبة ك ضةةةاا ال اعةةةة هلل عحوجةةةو  واجلسةةةد 
واكتساب فضائو روحية عديدة  مثو اإلحسا  ابلالقراء ومواساهتد  والنحوع عن بو  النالس 

 وشهواهتا  وغري ذلك.
إمنةةا بةةو عيةةد ملةةن قبةةو هللا يةةيامه وشةةكر قيامةةه  : »فقةةد قةةاا أمةةري املةةؤمنني اإلمةةان علةةي 

 .(4)«كو يون ال تعصي هللا فيه فهو يون عيدو 
ومةةةن الوالةةةح أّن بةةةيا العيةةةد ال  ةةةّص إنسةةةاانع واحةةةداع بعينةةةه  وإن  كةةةان يعةةةوع عليةةةه ابلنالةةةع 
والالائدة  بو إّن بيا العيد يشمو كو اجملتمةع  فةرهر  عنةدان عامةة ال خايةة فقةط  واجتماعيةة 

 ال شاصية فحسب.
ع حصةةوا الشةةاص علةةى رغبةةة ماعيةةة حبتةةة  وان كةةان أمةةا العيةةد ك غةةري اإلسةةالن  فانةةه ضةةر 

فيهةةا شةةيء مةةن املعنةةوتت فهةةو يتغالةةى عنهةةا وال يعبةةأ  ةةا  خةةي مةةثالع عيةةد مةةيالع األشةةااص 
 العاعيني  ماذا يعين ذلك عندبد؟

إنه يعةين ضةرع احلصةوا علةى بةيا اجلسةد متغةافلني عةن الةروة الةيي بةو جةوبر اجلسةد وبةه 
سان وبو اجلسد األقو أنية  ونسيان الشق ا خر وبو الةروة حياته  فهو االحتالاا بشق اإلن

 األكس أنية  يعّد احتالاالع كامالع وشامالع  وماليداع وانفعاع!
كاّل  ليس بيا االحتالاا احتالاالع كامالع وشامالع  ألنه ال يعةوع علةى جةوبر اإلنسةان وبةو 

ت علةةةةةى حسةةةةةاب الةةةةةروة روحةةةةةه ومعنوتتةةةةةه بةةةةةري أبةةةةةداع  بةةةةةو يحيةةةةةد ك تضةةةةةايد اجلسةةةةةد واملةةةةةاعت
واملعنةةةوتت  وال يكةةةون ماليةةةداع وال انفعةةةاعىل ألنةةةه يةةةؤعي إش عةةةدن التةةةوازن بينهمةةةا  وعةةةدن التةةةوازن 

 بينهما يعين: القلق واالل راب  والبؤ  واملرم.
وربَّ سائو يسأا: ملةاذا حيتالةو املسةلمون وخصويةاع الشةيعة بةيكر  والعة األنبيةاء واألئمةة 

                                                        

 .20599ة 41ب 308ص 15وسائو الشيعة: ج يف4)
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 السالنيف؟واألولياء )عليهد الصالة و 
بةةةةو احتالةةةاا  كامةةةةو   واألئمةةةة  )صيفوللجةةةواب نقةةةوا: إن احتالالنةةةةا بةةةيكر  والعة النةةةة  

وشةةةةامو   ألان إلةةةةافة إش االحتالةةةةاء بةةةةوالعهتد اجلسةةةةمانية  هنةةةةتد بالضةةةةائلهد الروحيةةةةة واملعنويةةةةة  
 وحنتشد إلحياء ما قدمو  لإلنسانية من خدمات عظيمة تستحق االحتالاا والتيكر عوماع.

أوالع  وابعتبةار أّن اإلمةان  (5)بو ابعتبار عظمة اليكر  «عيد الغدير»الحتالاا بة ليا فان ا
عّلمنةةا ك بةةةيا اليةةون كيةةة  نصةةو إش األمةةةن والسةةالن  والسةةةعاعة واهلنةةاء وكيةةة  نسةةةتعمو  )عيف

األمةةور املاعيةةة نيةةري اإلنسةةانية  وكيةة  نسةةتاليد مةةن احليةةاة لصةةا  ا خةةرة ونعيمهةةا  وان ال نبيةةع 
يةةة لةةدنياان الالانيةةة  وال العكةةس أبن نةةاو عنيةةاان ونتناسةةابا ابملةةرة مةةن أجةةو ا خةةرة  آخرتنةةا الباق

وبةيا بةو  (6)«ليس منا من ترو عنيا   خرته  وال آخرته لدنيا : »فقد قاا اإلمان الصاعق 
الكسب اإلنساين الصحيحىل ألّن ك اتباع ذلةك الالةوز حبيةاة سةعيدة ك الةدنيا  وابجلنةة والنجةاة 

 ك ا خرة. من النار
نعةةد  إن عيةةد الغةةدير بةةو إحيةةاء للمعنةةوتت إش جانةةب املةةاعتت  فهةةو يةةون تعيةةني انيالفةةة 

  مضافاع إش أنه أمر معنوي مساوي نةحا بةه جسئيةو علةى رسةوا هللا  بعد الرسوا  لعلي 
وهلةةيا يعتةةس بةةيا العيةةد مةةن أبةةد وأعظةةد األعيةةاع عنةةد املسةةلمني. وك ذلةةك قةةاا أحةةد أيةةحاب 

 بو للمسلمني عيد غري يون اجلمعة واأللحى والال ر؟ )عيف: سألت أاب عبد هللا مة األئ
 .«نعد  أعظمها حرمة»: )عيفقاا 

 قلت: وأي عيد بو جعلت فداو؟!
  وقةةاا: مةةن ُكنةةت )عيفأمةةري املةةؤمنني )صيفاليةةون الةةيي نصةةب فيةةه رسةةوا هللا »: )عيفقةةاا 

 .«موال  فعلي موال 
 قلت: وأي يون بو؟

 .«تصنع ابليون؟ إّن السنة تدور  ولكنه يون مثانية عشر من ذي احلجة وما»: )عيفقاا 
 فقلت: ما ينبغي لنا أن نالعو ك ذلك اليون؟

تيكرون هللا )عّح ذكر يف فيه ابلصيان والعباعة  واليكر  مةد وآا حممةد  فةان رسةوا »قاا: 

                                                        

 .عظمة نعمة اإلمامة والوالية على البشرية اليت يدع  ا خامت الرسو يف5)
 .3568ابب املعايا واملكاسب ة 156ص 3من ال حيضر  الالقيه: ج يف6)
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ت األنبيةاء تالعةو   أن يُتاةي ذلةك اليةون عيةداع  وكةيلك كانة )عيفأويى أمري املةؤمنني  )صيفهللا 
 .(7)«كانوا يويون أويياءبد بيلك فيتايونه عيداع 

فعلى املسلمني اليون أن جيعلوا بيا اليون حافحاع هلةد لعمةو انيةري والصةالة  واالجتةا  إش هللا 
ك كةةةو عمةةةو مةةةن أعمةةةاهلد  والوقةةةوف بوجةةةه الظةةةاملني وأعةةةداء الةةةدين  ليةةةحعاعوا قةةةرابع مةةةن العلةةةي 

 القدير.
 
 

 يوم البشرى
 

ــا بـال ْغــتا قةةاا تعةةاش:  ــْل فاما ــْن راب ِّــكا واإِّْن َلاْ تـاْفعا ــزِّلا إِّلاْيــكا مِّ ــا أُْن ــا الر ُســوُل بـال ِّــْغ ما َيا أايُـّها
ُمكا مِّنا الن اسِّ إِّن  هللاا الا يـاْهدِّي اْلقاْوما اْلكاافِّرِّينا  هللاُ يـاْعصِّ رِّساالاتاُه وا

(8). 
 أتمر  أن يبلِّغ ما أمر  هللا سبحانه به. يف)صنحلت بي  ا ية الكرمية على الن  األعظد 

لكةي يبلِّةغ واليةة أمةري املةؤمنني  )صيفوقد ذكر ثقاة املالسرين أهنا نحلةت علةى النة  األعظةد 
إش النا   وقد ذكر املالسرون واملؤرخون وا دثون مجيعاع ك تالسري بي  ا يةة: أّن رسةوا  )عيف
خةةرية مةةن حياتةةه  والةةيي عةةرف فيمةةا بعةةد حبجةةة قةةّرر الةةيباب إش احلةةس ك السةةنة األ )صيفهللا 

نداء  إش املسلمني كافة يدعوبد فيةه إش أعاء فريضةة احلةس وتعلّةد مناسةكه    فوّجه (9)الوعاع
منةةةه  فانتشةةةر نبةةةأ سةةةالر   ويةةةد  ندائةةةه ك املسةةةلمني مجيعةةةاع  وتوافةةةد النةةةا  إش املدينةةةة املنةةةورة  

يف ألالةاع علةى أغلةب 120لةيين خرجةوا معةه )حت بلةغ عةدع ا )صيفوانضّموا إش موكب الرسوا 

                                                        

 .3ابب ييان الاغيب ة 149ص 4الكاك: ج يف7)
 .67سورة املائدة:  يف8)
انيةروج إش احلةس ك سةنة عشةر مةن  ك موسوعة الغدير لت عنوان واقعة الغةدير: أمجةع رسةوا هللا  األميين  قاا يف9)

مهةةاجر   وأذن ك النةةا  بةةيلك فقةةدن املدينةةة خلةةق كثةةري أيمتةةون بةةه ك حجتةةه تلةةك الةةيت يقةةاا عليهةةا: حجةةة الةةوعاع  
ة األميةين ة : إن الوجةه ك تسةمية حجةة الةوعاع  وحجة اإلسالن  وحجة البال   وحجةة الكمةاا  وحجةة التمةان  وقةاا

ةةةن  رابِّّةةكا ابلةةبال  بةةةو نةةحوا قولةةةه تعةةاش:  ةةةا الرَُّسةةوُا بةالِّةةةغ  ماةةا أُن ةةةحِّاا إِّلاي ةةكا مِّ ا يةةةة  كمةةا أن الوجةةةه ك تسةةةميتها  تا أايةُّها
مال ةُت لاُكةد  عِّيةةناُكد  واأامت ا ابلتمةان والكمةاا بةةو نةحوا قولةةه سةبحانه:  ةُت عالاةةي ُكد  نِّع ماةيتِّ ال يةاةةو نا أاك  ا يةةة  انظةر الغةةدير:  م 

 .8ص 1ج
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ان  كثةريون مةن الةيمن  )صيفيف ألالةاع  والتحةق ابلنة 180الرواتت  وك بعةض مصةاعر العامةة )
مناسةك احلةس انصةرف راجعةاع إش املدينةة  وخرجةت  )صيف  وملّةا أع  الرسةوا(10)ومكةة وغرينةا

ت إش أرم تسةةةةمى يف ألالةةةةاع مةةةةن املسةةةةلمني  حةةةةت ويةةةةل120املسةةةةرية الةةةةيت كانةةةةت تربةةةةو علةةةةى )
وفيهةا غةةدير اجتمةع فيةه مةةاء امل ةر يةدعى )غةةدير خةديف وكةان ويةةوهلد إليةه ك اليةةون  (11)«ُخةد»

 .الثامن عشر من شهر ذي احلجة من عان حجة الوعاع وك سنة عشر من مهاجر  
وعنةدما ويةةلت املسةةرية العظيمةة إش بةةي  املن قةةة بةبط األمةةني جسئيةةو مةن عنةةد هللا تعةةاش 

ــــْن باتالةةةةاع اب يةةةةة الكرميةةةةة:  )صيف علةةةةى رسةةةةوا هللا ــــزِّلا إِّلاْيــــكا مِّ ــــا الر ُســــوُل بـال ِّــــْغ ماــــا أُْن َيا أايُـّها
راب ِّكا 

رسالة هللا إليه: أبن يقيد علةي بةن أ   )صيففأبلغ جسئيو الرسوا  أي: ك علي  (12)
 لةي إماماع على النا  وخليالة من بعد  وويياع له فيهد  وأن يبلغهد ما نحا ك ع )عيفطالب 

 من الوالية وفرم ال اعة على كو أحد.
عةةن املسةةري وأمةةر أن يلحةةق بةةه مةةن أتخةةر عنةةه ويرجةةع مةةن تقةةدن عليةةه   )صيففتوقةة  النةة  

وكان اجلةو حةاراع جةداع حةت كةان الرجةو مةنهد يتصةبب عرقةاع مةن شةدة احلةر وبعضةهد كةان يضةع 
 ه.بعض رعائه على رأسه والبعض ا خر لت قدميه إلتقاء مجرة احلر وشدت

ابلنةةا  ومةةدت لةةه وةةالا علةةى شةةجرات  )صيفوأعركةةتهد يةةالة الظهةةر فصةةلى رسةةوا هللا 
عليهةةا  )صيفوولةةعت أحةةداج اإلبةةو بعضةةها فةةوق بعةةض حةةت يةةارت كةةاملنس  فوقةة  الرسةةوا 

لكةةي يشةةابد  مجيةةع احلالةةرين ورفةةع يةةوته مةةن األعمةةاق ملقيةةاع فةةيهد خ بةةة بليغةةة مسةةهبة  مةةا 
مةد والثنةاء علةى هللا سةبحانه  ورّكةح حديثةه وكالمةه حةوا زالت تصكُّ مسع الدبر  افتتحها ابحل

  وذكةةةر فضةةةائله ومناقبةةةه ومةةةحات  ومواقالةةةه املشةةةّرفة )عيفشاصةةةية خليالتةةةه اإلمةةةان أمةةةري املةةةؤمنني 
ومنحلتةةه الرفيعةةة عنةةد هللا ورسةةوله  وأمةةر النةةا  ب اعتةةه وطاعةةة أبةةو بيتةةه ال ةةابرين  وأّكةةد أهنةةد 

املقرَّبةون وأُمنةاؤ  علةى عينةه وشةريعته  وأّن طةاعتهد طاعةة هللا حجس هللا تعاش الكاملةة  وأوليةاؤ  

                                                        

 120ألةة يف وقيةةو: ) 114ألالةةاعيف ويقةاا: ) 90مجةوع ال يعلمهةةا إال هللا تعةةاش وقةد يقةةاا: خةرج معةةه ) كةان معةةه   يف10)
  وأمةةا الةيين حجةةوا معةه فةةأكثر مةةن ألة يف ويقةةاا أكثةر مةةن ذلةك  وبةةي  عةةدة مةن خةةرج معةه  124ألة يف وقيةةو: )

 283ص 3وأ  موسةةةى كمةةا جةةةاء ك السةةرية احللبيةةةة: ج قيمني مبكةةة والةةةيين أتةةوا مةةةن الةةيمن مةةةع علةةي ذلةةك  كةةةامل
 واقعة الغدير. 9ص 1  وغريبا من مصاعر العامة. أنظر الغدير: ج3ص 3وسرية أمحد زيين عحالن: ج

 بي املن قة اليت تتشّعب منها ال رق إش املدينة والعراق ومصر واليمن. يف11)
 .67ائدة: سورة امل يف12)
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 تعاش ورسوله ومعصيتهد معصية هلل  وإّن شيعتهد ك اجلنة وحالاليهد ك النار.
َيا أايُـّهاـا الر ُسـوُل بـال ِّـْغ ماـا أُنْـزِّلا إِّلاْيـكا مِّـْن راب ِـّكا واإِّْن بعدما نحلت آيةة:   وكان مما قاا 

ْ تـاْفعاْل فا  ُمكا مِّنا الن اسِّ إِّن  هللاا الا يـاْهدِّي اْلقاْوما اْلكاـافِّرِّينا َلا هللاُ يـاْعصِّ ماا بـال ْغتا رِّساالاتاُه وا
(13) 

ت أيها النا   إنه مل يكن ن  من األنبياء ممن كان قبلي إال وقد عمر  هللا مث ععا  فأجابةه  : »
فقةالوا: نشةةهد « ا أنةتد قةائلون؟فأوشةك أن أُععةى فأجيةب  وأان مسةؤوا وأنةتد مسةؤولون  فمةاذ

 أنك قد بلَّغت ونصحت وجهدت  فجحاو هللا خرياع.
ألسةةةتد تشةةةهدون أن ال إلةةةه هللا وأّن حممةةةداع عبةةةد  ورسةةةوله  وأن جنتةةةه حةةةّق : »)صيففقةةةاا 

 «.وانر  حّق  وإّن املوت حّق وأّن الساعة آتية ال ريب فيها وأّن هللا يبعث من ك القبور
 .قالوا: بلى نشهد بيلك

 «.أيها النا  أال تسمعون؟»  مث قاا: «اللهد اشهد: »)صيففقاا 
 قالوا: نعد.

فةةاين فةةرى علةةى احلةةوم  وأنةةتد وارعون علةةّي احلةةوم  وإّن عرلةةه مةةا بةةني : »)صيففقةةاا 
 «.فيه أقداة عدع النجون من فضة فانظروا كي  أللالوين ك الثقلني (14)ينعاء وبصر 

 ؟فناع  مناٍع: وما الثقالن ت رسوا هللا
الثقو األكةس: كتةاب هللا  طةرف بيةد هللا عحوجةو وطةرف أبيةديكد فتمسةكوا : »)صيفقاا 

به ال تضلوا  وا خةر األيةغر عةايت  وإّن الل ية  انيبةري نبةأين أهنمةا لةن يالاقةا حةت يةرعا علةّي 
مث أخةي «! احلوم  فسألت ذلك هلما ر  فال تقةدمونا فتهلكةوا  وال تقّصةروا عنهمةا فتهلكةوا

 فرفعها حت ابن بيام إب يهما وعرفه القون أمجعون. )عيفبيد اإلمان علي  )صيف الن 
 «.أيها النا  مان أوش النا  ابملؤمنني مِّن أنالسهد؟: »)صيففقاا 

 فقالوا: هللا ورسوله أعلد.
إن هللا مةةوالي وأان مةةةوش املةةؤمنني  وأان أوش  ةةةد مةةن أنالسةةةهد  فمةةن كنةةةت : »فقةةاا )صيف

يقوهلا ثالث مرات ة  مث قاا: اللهةد وااِّ مةن واال  وعةاعِّ مةن عةاعا   وأحةب  موال  فعلي موال  ة
مةةن أحبَّةةه  وابغةةض مةةن أبغضةةه  وانصةةر مةةن نصةةر   واخةةيا مةةن خيلةةه  وأعر احلةةق معةةه حيةةث 

                                                        

 .67سورة املائدة:  يف13)
 من قة ك بالع الشان  قصبة كورة حوران من أعماا عمشق. يف14)
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 .(15)«عار  أال فليبلِّغ الشابد منكد الغائب
 خ بته فقاا: )صيفمث اتبع رسوا هللا 

قد نصبه لكد إماماع  وفرم طاعته على كو أحةد  فاعلموا معاشر النا  ذلك  فان هللا »
مةةةام حكمةةةه جةةةائح قولةةةه  ملعةةةون مةةةن خالالةةةه  مرحةةةون مةةةن يةةةدقه  امسعةةةوا وأطيعةةةوا  فةةةان هللا 
موالكد وعلي إمامكد  مث اإلمامةة ك ولةدي مةن يةلبه إش يةون القيامةة  ال حةالا إال مةا حللةه 

ن علةةد إال وقةد أحصةا  هللا ك ونقلتةةه هللا وبةد   وال حةران إال مةةا حرمةه هللا وبةد فصةةلو   فمةا مة
 ة . إليه ة ك أمري املؤمنني 

ال تضةةلوا عنةةه وال تسةةتنكالوا منةةه  فهةةو الةةيي يهةةدي إش احلةةق ويعمةةو بةةه  لةةن يتةةةوب هللا 
علةةى أحةةةد أنكةةةر   ولةةن يغالةةةر لةةةه  حةةةتد علةةى هللا أن يالعةةةو ذلةةةك  وأن يعيبةةه عةةةيااب نكةةةرا أبةةةد 

 الرزق وبقي انيلق  ملعون من خالاله. ا بدين  فهو أفضو النا  بعدي ما نحا
ْلتـاْنظُْر نـاْفٌس ماـا قـاد ماْت لِّغـاد  قويل عن جسائيو عن هللا فة 

افهمةوا حمكةد القةرآن وال  (16)
تتبعوا متشا ه  ولن يالسر لكد ذلك إال من أان آخي بيد  شةائو بعضةد . أال وقةد أعيةت  أال 

 وقد بلغت  أال وقد أمسعت  أال وقد أولحت.
 «. قاا وأان قلت عنه: ال لو إمرة املؤمنني بعدي ألحد غري إن هللا

 وقاا: مث رفعه إش السماء حت يارت رجله مع ركبته 
معاشةةةر النةةةا   بةةةيا أخةةةي وويةةةيي  وواعةةةي علمةةةي  وخليالةةةيت علةةةى مةةةن آمةةةن   وعلةةةى »

ْلــــُت لاُكــــتالسةةةةري كتةةةةاب ر   اللهةةةةد إنةةةةك أنحلةةةةت عنةةةةد تبيةةةةني ذلةةةةك ك علةةةةي  ــــْوما أاْكما ْم اْليـا
ــناُكمْ  ي دِّ

ُأولايِّــكا ةمامتةةه  فمةةن مل أيمت بةةه ومبةةن كةةان مةةن ولةةدي مةةن يةةلبه إش القيامةةة فةةة (17)
حابِّطاْت أاْعمااُُلُْم وايفِّ الن ارِّ ُهْم خاالُِّدونا 

(18)»...(19). 
 )عيفخ بتةةه وحةةةثَّ النةةا  علةةةى إتبةةاع علةةةي أمةةري املةةةؤمنني  )صيفمث اتبةةع الرسةةوا األعظةةةد 

بة النبوية املسهبة واليت تناولةت أمةوراع كثةرية وحيويةة بتعيةني اإلمةان علةي وأبو بيته  وانتهت اني 
                                                        

 .108ك أخبار الغدير ص 37راجع حبار األنوار: ج يف15)
 .18سورة احلشر:  يف16)
 .3سورة املائدة:  يف17)
 .17سورة التوبة:  يف18)
 .9ب 301ص 1أنظر الصراى املستقيد: ج يف19)
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 أمرياع على املؤمنني وويياع وخليالة لرسوا ربِّّ العاملني. )عيفبن أ  طالب 
ــْوما أاْكماْلــُت اب يةةة الكرميةةة:  وقبةةو أن يتالةةرق النةةا  بةةبط جسئيةةو علةةى رسةةوا هللا  اْليـا

ْسـالاما دِّينـاً لاُكْم دِّيناُكْم واأاْعاْمُت  يُت لاُكُم اإلِّ عالاْيُكْم نِّْعمالِّ وارا ِّ
وقةد جةاء ك التالاسةري:  (20)

 )عيفوأبمر من هللا تعاش علياع أمةري املةؤمنني  أبّن بي  ا ية جاءت بعد أّن نصب رسوا هللا 
إمامةاع علةةى العةاملني  وتسةةمى بةي  ا يةةة ليةة الكمةةاا أي كمةاا الةةدين  وبةي ة حبسةةب بعةةض 

 .(21))صيفت ة آخر فريضة أنحهلا هللا تعاش على رسوله الكرمي الروات
عرفةةات يةةون اجلمعةةة أات  جسئيةةو   )صيفملةةا نةةحا رسةةوا هللا »قةةاا:  )عيفوعةةن أ  عبةةد هللا 

ْلـــُت لاُكـــْم فقةةةاا لةةةه: ت حممةةةد  إّن هللا يقةةةرؤو السةةةالن ويقةةةوا لةةةك: قةةةو ألمتةةةك:  ـــْوما أاْكما اْليـا
ْسـالاما دِّينـاً لب بوالية علي بن أ  طا دِّيناُكمْ  ـيُت لاُكـُم اإلِّ   واأاْعاْمـُت عالاـْيُكْم نِّْعماـلِّ وارا ِّ

ولسةةةةت أنةةةةحا علةةةةيكد بعةةةةةد بةةةةيا  قةةةةد أنحلةةةةةت علةةةةيكد الصةةةةالة والحكةةةةةاة والصةةةةون واحلةةةةس وبةةةةةي 
 .(23)«  ولست أقبو بي  األربعة إالّ  ا(22)انيامسة

 :(24)  احللي احلسينوقد رأينا بنا أن نورع اني بة كاملة وكما ذكربا السيد ابن طاوو 
مةن حجةة الةوعاع جةةاء حةت نةحا بغةدير خةةد  عةن زيةد بةن أرقةةد قةاا: ملةا أقبةو رسةةوا هللا 

مةا لةتهن مةن شةوو  مث نةوعي ابلصةالة  (25)ابجلحالة بني مكة واملدينة  مث أمر ابلدوحات بقةد
ك يةةون شةةديد احلةةر  وإن منةةا مةةن يضةةع رعاء  لةةت قدميةةه  جامعةةة  فارجنةةا إش رسةةوا هللا 

 مث التالت إلينا فقاا:  من شدة احلر والرمضاء  ومنا من يضعه فوق رأسه  فصلى بنا 
                                                        

 .3سورة املائدة:  يف20)
ةُت    تالسري قوله تعاش: 22  21  20ة 293ص 1أنظر تالسري العياشي: ج يف21) مال ةُت لاُكةد  عِّيةناُكد  واأامت ام  ال يةاةو نا أاك 

ةالانا عِّينةاع  يُت لاُكُد اإلِّس  تالسةري سةورة املائةدة  وتالسةري فةرات  162ص 1  وأنظةر تالسةري القمةي: جعالاي ُكد  نِّع مايتِّ وارالِّ
تالسةةري سةورة املائةدة  وتالسةري ضمةةع  413ص 3ورة املائةةدة  والتبيةان ك تالسةري القةرآن: جتالسةري سة 120الكةوك: ص
 1سةةةةورة املائةةةةدة  وتالسةةةةري األيةةةةالى: ج 5ص 2سةةةةورة املائةةةةدة وفضةةةةلها  وتالسةةةةري الصةةةةاك: ج 257ص 3البيةةةةان: ج

 201ص 1سورة املائدة  وأنظر شوابد التنحيةو للحةافا احلسةكاين: ج 587ص 1  وتالسري نور الثقلني: ج260ص
 . 219 - 211ة

 .أي: الوالية ألمري املؤمنني  يف22)
 .28ة 52ب 138ص 37حبار األنوار: ج يف23)
 .29ب 1القسد  579التحصني ألسرار ما زاع من أخبار كتاب اليقني: ص يف24)
 ماعة )قديف. 493ص 12قدَّ الشيء قمَّاع: كنسه  أنظر لسان العرب: ج يف25)
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احلمد هلل اليي عال ك توحيد  وعان ك تالةرع  وجةو ك سةل انه وعظةد ك أركانةه وأحةاى »
بكةةو شةةيء وبةةو ك مكانةةه وقهةةر مجيةةع انيلةةق بقدرتةةه وبربانةةه  محيةةدا مل يةةحا وحممةةوعا ال يةةحاا 

مبةةةدت ومعيةةةدا وكةةةو أمةةةر إليةةةه يعةةةوع  ابرمل املمسةةةوكات وعاحةةةي املةةةدحوات  وضيةةةدا ال يةةةحوا  و 
متالضو على مجيع من برأ  مت وا علةى كةو مةن ذرأ   يلحةا كةو نالةس والعيةون ال تةرا   كةرمي 
حليد ذو أانة قد وسع كو شيء رمحته ومةن علةيهد بنعمتةه  ال يعجةو ابنتقامةه وال يبةاعر إلةيهد 

لسةةرائر وعلةد الضةةمائر ومل  ة  عليةةه املكنةوانت وال اشةةتبه مبةا يسةتحقون مةةن عيابةه  قةةد فهةد ا
عليةةه انياليةةات  لةةه اإلحاطةةة بكةةو شةةيء والغلبةةة لكةةو شةةيء والقةةوة ك كةةو شةةيء والقةةدرة علةةى  
كو شيء  ليس كمثلةه شةيء  وبةو منشة  حةي حةني ال حةي  وعائةد حةي وقةائد ابلقسةط  ال 

 إله إال بو العحيح احلكيد.
و األبصار وبو الل ي  انيبري  ال يلحق وياله أحةد مةن جو أن تدركه األبصار وبو يدر 

معاينة  وال حيد  أحد كي  بةو مةن سةر وعالنيةة إال مبةا عا بةو عةح وجةو علةى نالسةه  أشةهد 
لةةه أبنةةه هللا الةةيي مةةق الةةدبر قدسةةه والةةيي يغشةةى األمةةد نةةور  وينالةةي أمةةر  بةةال مشةةاورة وال مةةع 

دع علةةةى غةةري مثةةةاا  وخلةةةق مةةا خلةةةق بةةةال شةةريك ك تقةةةدير وال يعةةاون ك تةةةدبري   يةةةور مةةا ابتةةة
 معونة من أحد وال تكل  وال اختباا  شاءبا فكانت  وبرأبا فبانت.

فهةةو هللا ال إلةةه إال بةةةو املةةتقن الصةةةنعة واحلسةةن الصةةةنيعة  العةةدا الةةةيي ال جيةةور  واألكةةةرن 
 اليي إليه مرجع األمور  أشهد أنه هللا اليي توالع كو شيء لعظمته  وذا كةو شةيء هليبتةه 
مالةةك األمةةالو ومسةةار الشةةمس والقمةةر  كةةو جيةةري ألجةةو مسةةمى  يكةةور الليةةو علةةى النهةةار 
ويكةةور النهةةار علةةى الليةةو ي لبةةه حثيثةةا  قايةةد كةةو جبةةار عنيةةد وكةةو شةةي ان مريةةد  مل يكةةن لةةه 
لةد ومل يكةن معةةه نةد  أحةةد يةمد مل يلةةد ومل يولةد ومل يكةةن لةه كالةةوا أحةد  إهلةةا واحةدا ماجةةدا  

قضةةي ويعلةةد وحيصةةي ومييةةت وحييةةي ويالقةةر ويغةةين ويضةةحك ويبكةةي و شةةاء  فيمضةةي ويريةةد وي
 يدين ويقصي ومينع ويع ي  له امللك وله احلمد بيد  انيري وبو على كو شيء قدير.

ال يةةةول لليةةةو ك هنةةةار وال مةةةول لنهةةةار ك ليةةةو  إال بةةةو مسةةةتجيب للةةةدعاء  ضةةةحا الع ةةةاء 
غةةة وال يضةةجر  مستصةةرم ال يسمةةه حمصةةي األنالةةا  رب اجلنةةة والنةةا   الةةيي ال يشةةكو عليةةه ل

إحلاة امللحني  العايد للصاحلني واملوفق للماللحني موش املؤمنني ورب العاملني  اليي اسةتحق 
 من كو خلق أن يشكر  وحيمد  على كو حاا.
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أمحد  كثريا وأشكر  عائما على السراء والضراء والشدة والرخاء  وأؤمن بةه ومبالئكتةه وكتبةه 
وأطيع وأابعر إش رلا  وأسلد ملا قضا   رغبة ك طاعته وخوفا من عقوبتةهىل  ورسله  أمسع ألمر 

ألنه هللا اليي ال يؤمن مكر  وال  اف جور   أقر له على نالسي ابلعبوعية وأشهد لةه ابلربوبيةة 
وأؤعي أن ال إلةةه إال بةةو  ألنةةه قةةد أعلمةةين أين إذا مل أبلةةغ مةةا أنةةحا إيل ملةةا بلغةةت رسةةالته  وقةةد 

ـــا صةةةمة وبةةةو هللا الكةةةاك الكةةةرمي. أوحةةةى إيل: لةةةمن يل الع ـــرحيم َي أايُـّها ـــرمحن ال بســـم هللا ال
ــنا  ــُمكا مِّ ُ يـاْعصِّ ــْن راب ِّــكا وإِّْن َلاْ تـاْفعاــْل فامــا بـال ْغــتا رِّســالاتاُه وا   الر ُســوُل بـال ِّــْغ مــا أُْنــزِّلا إِّلاْيــكا مِّ

الن اسِّ 
 .ـ إىل آخر اآلية ـ (26)

بلغةةةت  وال قعةةدت عةةةن تبليةةغ مةةا أنحلةةةه  وأان أبةةني لكةةةد  معاشةةر النةةا   ومةةةا قصةةرت فيمةةا
ببط إيل مرارا ثاله  فأمرين عن السالن رب السالن  أن أقون  سبب بي  ا ية: إن جسئيو 

ك بيا املشهد وأعلد كو أبيض وأسوع: أن علي بن أ  طالب أخي ووييي وخلياليت واإلمةان 
 أنةةةه ال نةة  بعةةةدي  وولةةةيكد بعةةةد هللا مةةن بعةةةدي  الةةةيي حملةةه مةةةين حمةةةو بةةةارون مةةن موسةةةى إال

ُ وراُسـولُُه والـ ذِّينا آمانُـوا الـ ذِّينا يُقِّيُمـونا الص ـال ا ورسوله نحا بةيلك آيةة بةي:  ـا والِـّيُُّكُم ا   إَِّّن 
ويـُْؤُتونا الز كا ا وُهـْم راكُِّعـونا 

. وعلةي بةن أ  طالةب الةيي أقةان الصةالة وآتةى الحكةاة وبةو (27)
 تعاش ك كو حاا. راكع  يريد هللا

أن يسةةتعالي يل السةةالن مةةن تبليغةةي ذلةةك إلةةيكد أيهةةا النةةا ىل لعلمةةي  فسةةألت جسئيةةو 
بقلة املتقني وكثرة املنافقني وألعياا الظةاملني وأعغةاا ا مثةني وحيلةة املستشةرين  الةيين ويةالهد 

ناتِّهِّْم ما لاْيسا يفِّ قـُلُـو هللا تعاش ك كتابه أبهنةد:  هاي ِّنـاً وُهـوا وحيسةبونه  (28)ِبِِّّمْ يـاُقوُلونا ِبِّاْلسِّ
عِّْندا ا  ِّ عاظِّيمٌ 

  وكثرة أذابد يل مرة بعد أخةر   حةت مسةوين أذان  وزعمةوا أين بةو لكثةرة (29)
مالزمتةةةه إتي وإقبةةةايل عليةةةه وبةةةوا  وقبولةةةه مةةةين  حةةةت أنةةةحا هللا تعةةةاش ك ذلةةةك ال إلةةةه إال بةةةو: 

 ــرْي  لاُكــمْ ال ــذِّينا يـُــْؤُذونا الن ــ ِّ  ويـاُقولُــو نا ُهــوا ُأُذٌن قُــْل ُأُذُن خا
ولةةو   ـ إىل آخــر اآليــة ـ (30)

شئت أن أمسي القائلني أبمسائهد ألمسينهد  وأن أومي إليهد أبعياهند ألومأت  وأن أعا عليهد 
                                                        

 .67سورة املائدة:  يف26)

 .55ئدة: سورة املا يف27)

 .11سورة الالتح:  يف28)

 .15سورة النور:  يف29)

 .61سورة التوبة:  يف30)
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 لدللت  ولكين وهللا بسابد قد تكرمت.
لا إِّلاْيـكا مِّـْن راب ِـّكا بـال ِّْغ ما أُْنزِّ وكو ذلك ال يرلى هللا مين إال أن أبلغ ما أنحا إيل 

(31) 
واعلمةةوا معاشةةر النةةا  ذلةةك وافهمةةو . واعلمةةوا أن هللا قةةد نصةةبه لكةةد وليةةا   ـــ إىل آخــر اآليــة ـ

وإمامةةةةا  فةةةةرم طاعتةةةةه علةةةةى املهةةةةاجرين واألنصةةةةار وعلةةةةى التةةةةابعني ةحسةةةةان  وعلةةةةى البةةةةاعي 
وعلةةةى األبةةةيض  واحلالةةةر  وعلةةةى العجمةةةي والعةةةر   وعلةةةى احلةةةر واململةةةوو  والصةةةغري والكبةةةري 

واألسوع  وعلى كو موجةوع  مةام حكمةه وجةاز قولةه وانفةي أمةر   ملعةون مةن خالالةه ومرحةون 
 من يدقه  قد غالر هللا ملن مسع وأطاع له.

معاشةةر النةةا   إنةةه آخةةةر مقةةان أقومةةه ك بةةيا املشةةةهد  فةةامسعوا وأطيعةةوا وانقةةاعوا ألمةةةر هللا 
سوله ونبيه حممد القةائد املااطةب لكةد  ومةن ربكد  فان هللا بو موالكد وإهلكد  مث من عونه ر 

بعد  علةي ولةيكد وإمةامكد  مث اإلمامةة ك ولةدي الةيين مةن يةلبه إش يةون القيامةة ويةون يلقةون 
هللا ورسةةةوله  ال حةةةالا إال مةةةا أحلةةةه هللا  وال حةةةران إال مةةةا حرمةةةه هللا علةةةيكد  وبةةةو وهللا عةةةرفين 

 احلالا واحلران  وأان وييت بعلمه إليه.
النةةا   فصةةلو  مةةا مةةن علةةد إال وقةةد أحصةةا  هللا ك  وكةةو علةةد علمتةةه فقةةد علمتةةه معاشةةر 

 عليا  وبو املبني لكد بعدي.
معاشر النا   فال تضلوا عنه وال تالروا منه  وال تستنكالوا عن واليتةه  فهةو الةيي يهةدي  

آمةن ابهلل إش احلق ويعمو به  ويحبق الباطو وينهى عنه  ال أتخي  ك هللا لومةة الئةد  أوا مةن 
ورسةةوله  والةةيي فةةد  رسةةوا هللا بنالسةةه  والةةيي كةةان مةةع رسةةوا هللا  وال يعبةةد هللا مةةع رسةةوله 

 غري .
 معاشر النا   فضلو  فقد فضله هللا  واقبلو  فقد نصبه هللا.

معاشةر النةا   إنةه إمةان مةةن هللا  ولةن يتةوب هللا علةى أحةد أنكةةر   ولةن يغالةر هللا لةه حتمةةا 
ك  وأن يعيبةةه عةةيااب نكةةرا أبةد األبةةد  وعبةةر الةةدبر  واحةةيروا أن ألةةالالوا علةى هللا أن يالعةةو ذلةة

واُقوُدهاا الن اُس واحلِّجاراُ  ُأعِّد ْت لِّْلكافِّرِّينفتصلوا بنار 
(32)  . 

معاشةر النةةا   يل وهللا بشةةر  ألكةةون مةةن النبيةني واملرسةةلني واحلجةةة علةةى مجيةةع املالةةوقني 

                                                        

 .67سورة املائدة: يف31)

 .24سورة البقرة:  يف32)
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ذلةك فقةد كالةر كالةر اجلابليةة األوش  ومةن شةك  من أبو السماوات واألرلني  فمةن شةك ك
 ك شيء من قويل فقد شك ك الكو منه  والشاو ك ذلك ك النار.

معاشر النا   حباين هللا  ي  الالضيلة منا منه علي وإحسةاان منةه إيل  ال إلةه إال بةو  أال 
 له احلمد مين أبد األبد  وعبر الدبر على كو حاا.

فهةةو أفضةةو النةةا  بعةةدي مةةن ذكةةر وأنثةةى  مةةانحا الةةرزق وبقةةي معاشةةر النةةا   فضةةلوا عليةةا 
انيلق  ملعون ملعةون مةن خالالةه مغضةوب عليةه  قةويل عةن جسئيةو  وقةوا جسئيةو عةن هللا عةح 

 وجو  فلتنظر نالس ما قدمت لغد  واتقوا هللا أن  الالو  إن هللا خبري مبا تعملون.
  وال تبتغةوا متشةةا هىل فةوهللا لةن يبةةني معاشةر النةا   تةةدبروا القةرآن وافهمةوا آتتةةه وحمكماتةه

لكد زواجر   ولن يولح لكد تالسري   إال الةيي أان آخةي بيةد   ومصةعد  إيل  وشةائو عضةد  
ورافعها بيدي  ومعلمكد  من كنت موال  فهو موال   وبو علي بن أ  طالةب أخةي وويةيي  

 أمر من هللا نحله علي.
يةةلبه بةةد الثقةةو األيةةغر والقةةرآن الثقةةو  معاشةةر النةةا   إن عليةةا وال يبةةني مةةن ولةةدي مةةن

األكس  وكو واحد منهما مبين على ياحبه  لن يالاقا حت يرعا علي احلوم  أمر مةن هللا ك 
خلقه وحكمه ك أرلةه. أال وقةد أعيةت  أال وقةد بلغةت  أال وقةد أمسعةت  أال وقةد نصةحت  

لمؤمنني غري أخي بيا  أال وال حيةو أال إن هللا تعاش قاا  وأان قلت عن هللا  أال وإنه ال أمري ل
 «.إمرة املؤمنني بعدي ألحد غري 

 منةةي أوا مةةا يةةعد رسةةوا هللا  مث لةةرب بيةةد  إش عضةةد  فرفعةةه  وكةةان أمةةري املةةؤمنني 
كأهنمةةةا ك مقةةةان واحةةةد  فرفعةةةه   منةةةس  علةةةى عرجةةةة عون مقامةةةه  متيامنةةةا عةةةن وجةةةه رسةةةوا هللا 

حةت يةارت رجلةه مةع ركبةة رسةوا هللا  وشاا عليةا بيد  وبس ها إش السماء   رسوا هللا 
  :مث قاا 

معاشةةةر النةةةا   بةةةيا علةةةي أخةةةي وويةةةيي  وواعةةةي علمةةةي  وخليالةةةيت علةةةى مةةةن آمةةةن    »
وعلةةةى تالسةةةري كتةةةاب ر   والةةةدعاء إليةةةه  والعمةةةو مبةةةا يرلةةةا   وا اربةةةة ألعدائةةةه  والةةةداا علةةةى 

ملةؤمنني  واإلمةان واهلةاعي مةن هللا  أبمةر طاعته  والنابي عن معصيته  خليالة رسوا هللا  وأمري ا
ــْوُل لاــداي  هللا  يقةةوا هللا عةةح وجةةو:  ُل اْلقا مــا يـُباــد 

أبمةةرو أقةةوا: اللهةةد  واا مةةن واال    (33)

                                                        

 .29سورة ق:  يف33)
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وعةاع مةةن عةةاعا   وانصةر مةةن نصةةر   واخةةيا مةن خيلةةه  والعةةن مةةن أنكةر   واغضةةب علةةى مةةن 
ذلةةةك ونصةةةبك إت  هلةةةيا اليةةةون: جحةةةد   اللهةةةد  إنةةةك أنحلةةةت ا يةةةة ك علةةةي وليةةةك عنةةةد تبةةةني 

 ًينــا ْســالما دِّ ــيُت لاُكــُم اإلِّ ــلِّ ورا ِّ يــناُكْم وأاْعاْمــُت عالاــْيُكْم نِّْعما ْلــُت لاُكــْم دِّ ــْوما أاْكما اْليـا
(34)  

 ـرِّينا ـرا ِّ مِّـنا اْياسِّ ْنـُه وُهـوا يفِّ اآلخِّ ْسالمِّ دِّينـاً فـالاـْن يـُْقباـلا مِّ را اإلِّ تاغِّ غايـْ وماْن يـابـْ
  اللهةد  (35)

 أشهدو أين قد بلغت. إين 
معاشر النا   إمنا أكمو هللا لكد عينكد ةمامته  فمن مل أيمت به ومبن كةان مةن ولةدي مةن 

ـــــاُُلُْم وايفِّ الن ـــــارِّ ُهـــــْم يةةةةةلبه إش يةةةةةون القيامةةةةةة والعةةةةةرم علةةةةةى هللا  فةةةةةة ُأولايِّـــــكا حابِّطاـــــْت أاْعما
خاالُِّدونا 

 ال  ال  العياب عنهد وال بد ينظرون. (36)
   بةةيا أنصةةركد يل  وأحةةق النةةا     وهللا عنةةه وأان رالةةيان  ومةةا أنحلةةت آيةةة معاشةةر النةةا

رلةةا إال فيةةه  وال خاطةةب هللا الةةيين آمنةةوا إال بةةدأ بةةه  ومةةا أنحلةةت آيةةة ك مةةدة ك القةةرآن إال 
ْنســانفيةةه  وال سةةأا هللا ابجلنةةة ك  ــْل أاتــى عالاــى اإلِّ ها

إال لةةه  وال أنحهلةةا ك سةةةوا   وال  (37)
 ري .مدة  ا غ

معاشر النا   بةو يةؤعي عيةن هللا  واجملةاعا عةن رسةوا هللا  والتقةي النقةي اهلةاعي املهةدي 
 نبيه  خري ن   ووييه خري ويي.

 معاشر النا   ذرية كو ن  من يلبه وذرييت من يلب أمري املؤمنني علي.
حا معاشر النا   إن إبليس أخرج آعن من اجلنة ابحلسد فال لسدو  فتحةبط أعمةالكد وتة

أقةةةدامكد  أبةةةبط آعن ب يئتةةةه وبةةةو يةةةالوة هللا  فكيةةة  أنةةةتد؟ فةةةان أبيةةةتد فةةةأنتد أعةةةداء هللا. مةةةا 
يةةبغض عليةةا إال شةةقي  وال يةةوايل عليةةا إال تقةةي  وال يةةؤمن بةةه إال مةةؤمن حلةةص  ك علةةي وهللا 

يمِّ نحا سورة والعصةر  ْنسانا لا  واْلعاْصرِّ   بِّْسمِّ ا  ِّ الر مْحنِّ الر حِّ فِّي ُخْسر  إِّن  اإلِّ
(38) 

 إال علي  اليي آمن ورلي ابحلق والصس.

                                                        

 .3سورة املائدة:  يف34)

 . 85سورة آا عمران:  يف35)

 .17سورة التوبة  يف36)

 .1سورة اإلنسان:  يف37)

 .2ة 1سورة العصر:  يف38)
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وما عالاى الر ُسولِّ إِّال اْلباالُغ اْلُمبِّنيمعاشر النا   قد أشهدين هللا وأبلغتكد  
(39). 

ُوُتن  إِّال وأانـُْتْم ُمْسلُِّمونا معاشر النا    اتـ ُقوا ا  ا حاق  تُقاتِّهِّ وال عا
(40). 

ـــسا ُوُجوهـــاً هلل ورسةةةوله والنةةةور الةةةيي أنحلنةةةا  معاشةةةر النةةةا   آمنةةةوا اب ـــلِّ أاْن ناْطمِّ ـــْن قـاْب مِّ
فـانـاُرد ها عالى أاْدابرِّها أاْو نـاْلعانـاُهْم كاما لاعان ا أاْصحابا الس ْبتِّ 

(41). 
معاشةةر النةةا   النةةةور مةةن هللا تعةةةاش ّك  مث مسةةلوو ك علةةي  مث ك النسةةةو منةةه إش القةةةائد 

وبكةو حةق بةو لنةا  بقتةو املقصةرين والغةاعرين واملاةالالني وانيةائنني  املهدي  اليي أيخي حبةق 
 وا مثني والظاملني من مجيع العاملني.

معاشةةر النةةا   إين أنةةير لكةةد أين رسةةوا هللا  قةةد خلةةت مةةن قبلةةي الرسةةو   فةةان مةةت أو 
قالِّـْ  عالـى عاقِّبـاْيـهِّ فـالاـْن يا قتلت  ُتْم عالاى أاْعقاابُِّكْم واماـْن يـانـْ ُ انـْقالابـْ ـْيياً وساـياْجزِّي ا   ُضـر  ا  ا شا

الش اكِّرِّينا 
 أال إن عليا املويوف ابلصس والشكر  مث من بعد  ولدي من يلبه. (42)

معاشر النا   علةى هللا فينةا مةا ال يع ةيكد هللا ويسةاط علةيكد ويبتلةيكد بسةوى عةياب  
 إن ربكد لباملرياع.

 نار  ويون القيامة ال ينصرون.معاشر النا   سيكون بعدي أئمة يدعون إش ال
 معاشر النا   إن هللا تعاش وأان بريئان منهد.

ــنا الن ــارِّ معاشةةر النةةا   إهنةةد وأشةةياعهد وأنصةةاربد وأتبةةاعهد  يفِّ الــد ْر ِّ األاْســفالِّ مِّ
(43) 

فابِّْيسا ماثْـواى اْلُمتاكاّب ِِّّينا و
(44). 

غةةةت  حجةةة علةةةى كةةةو حالةةةر معاشةةر النةةةا   إين أععهةةةا إمامةةة ووراثةةةة  وقةةةد بلغةةت مةةةا بل
وغائةةب  وعلةةى كةةو أحةةد ممةةن ولةةد وشةةهد  ومل يولةةد ومل يشةةهد  يبلةةغ احلالةةر الغائةةب  والوالةةد 
الولةد إش يةةون القيامةةة  وسةةيجعلوهنا ملكةةا واغتصةةااب  فعنةدبا يالةةر  لكةةد أيهةةا الةةثقالن مةةن يالةةر  

تاصِّرانِّ و يـُْرساُل عالاْيُكما ُشواٌظ مِّْن انر  وُُناٌس فاال تـانـْ
(45)  . 

                                                        

 .54سورة النور:  يف39)

 102سورة آا عمران:  يف40)

 .47سورة النساء:  يف41)

 .144سورة آا عمران:  يف42)

 .145سورة النساء:  يف43)

 .76سورة غافر:  يف44)

 .35سورة الرمحن:  يف45)
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معاشةةةر النةةةا   إن هللا تعةةةاش مل يكةةةن ليةةةيركد علةةةى مةةةا أنةةةتد عليةةةه حةةةت مييةةةح انيبيةةةث مةةةن 
 ال يب  وما كان هللا لي لعكد على الغيب.

معاشر النا   إنه ما من قرية إال وهللا مهلكهةا قبةو يةون القيامةة  ومملكهةا اإلمةان املهةدي  
 وهللا مصدق وعد .

  وهللا فقةةد أبلةةك األولةةني مباالالةةة أنبيةةائهد  معاشةةر النةةا   قةةد لةةو قةةبلكد أكثةةر األولةةني
 ا ية إش آخربا.    مث تال «وبو مهلك ا خرين

 مث قاا:
معاشةةر النةةا   إن هللا أمةةرين وهنةةاين  وقةةد أمةةرت عليةةا وهنيتةةه  وعلةةد األمةةر والنهةةي لديةةه  »

 فامسعوا ألمر   وتنهوا لنهيه  وال يالرق بكد السبو عن سبيله.
اى هللا املستقيد اليي أمركد هللا أن تسلكوا اهلد  إليةه  مث علةي مةن معاشر النا   أان ير 

 .(46)احلمد   مث قرأ «بعدي  مث ولدي من يلبه أئمة اهلد   يهدون ابحلق وبه يعدلون
فيمن ذكرت ذكرت فيهد  وهللا  فيهد نحلت  وهلةد وهللا للةت  وآابءبةد خصةت »وقاا: 

ٌَ عالاــــوعمةةةةت  أولئةةةةك أوليةةةةاء هللا  ــــْو ْيهِّْم وال ُهــــْم َياْزانُــــونا ال خا
ــــْزبا ا  ِّ ُهـــــُم و (47) حِّ

اْلغـــالُِّبونا 
ي   أال إن أعةةةداءبد بةةةةد الشةةةقاء والغةةةةاوون وإخةةةوان الشةةةةياطني  الةةةيين (48) يُــــوحِّ

ـــْولِّ ُغـــُروراً  َا اْلقا ـــُر ْ  زُْخ ـــ بـاْعُضـــُهْم إِّىل بـاْع
  أال إن أوليةةةاءبد الةةةيين ذكةةةر هللا ك كتابةةةه  (49)

ـرِّ يُـوادُّونا ماـْن حاـاد   فقاا: املؤمنني اليين وي  هللا ال َتاُِّد قـاْومـاً يـُْؤمِّنُـونا ابِّ  ِّ واْليـاـْومِّ اآلخِّ
ـرياتـاُهْم ُأوليِّـكا كاتاـ ا يفِّ قـُلُـوِبِِّّ  ُم ا  ا وراُسولاُه ولاْو كانُوا آابءاُهْم أاْو أابْناءاُهْم أاْو إِّْخوانـاُهْم أاْو عاشِّ

ميانا  اإلِّ
َلاْ يـاْلبُِّسـوا ال إن أولياءبد املؤمنون الةيين ويةالهد هللا أهنةد   أـ إىل آخر اآلية ـ  (50)

ُـُم األاْمــُن وُهــْم ُمْهتاـُدونا  إِّميـانـاُهْم بِّظُْلــم  ُأوليِّــكا ُلا
أال إن أوليةةاءبد الةيين آمنةةوا ومل يراتبةةوا   (51)

ـــتُ أال إن أوليةةاءبد الةةيين يةةدخلون اجلنةةة بسةةالن آمنةةةني  وتتلقةةابد املالئكةةة ابلتسةةليد أن  ْم طِّبـْ

                                                        

 أي سورة فالة الكتاب .  يف46)

 .62سورة يونس:  يف47)

 .56سورة املائدة:  يف48)

 .112سورة األنعان:  يف49)

 .22سورة اجملاعلة:  يف50)

 .82نعان: سورة األ يف51)
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فااْدُخُلوهــا خالِّــدِّينا 
ســاب  أال إن أوليةةاءبد هلةةد  (52) اْْلان ــةا يـُْرزاقُــونا فِّيهــا بِّغاــرْيِّ حِّ

  أال (53)
ــعِّرياً إن أعةداءبد الةةيين  ساياْصـلاْونا سا

  أال إن أعةداءبد الةةيين يسةمعون جلهةةند شةةهيقا  (54)
ُكل مـا داخالاـْت ُأم ـٌة لاعاناـْت ُأْختاهـاويةرون هلةا زفةريا 

  أال إن أعةةداء هللا ــ إىل آخـر اآليـة ـ (55)
تُِّكــْم ناــذِّيٌر الةةيين قةةاا هللا:  ُْم خازانـاُتهــا أا َلاْ ذْا ــزاُلا ــْوٌه سا ــيا فِّيهــا فـا ُكل مــا أُْلقِّ

ــ إىل آخــر  (56) ـ
ــعِّريِّ   أال  اآليــة ـ فاُســْحقاً ألاْصــحابِّ الس 

ــْونا رابـ ُهــْم   أال وإن أوليةةاءبد (57) ْاْشا ال ــذِّينا 
ْلغايْ  ُْم ماْغفِّراٌ  وأاْجٌر كابِّريٌ ابِّ  ِّ ُلا

(58). 
 معاشر النا   شتان ما بني السعري واألجر الكبري.

معاشر النا  عدوان كو من ذمه هللا ولعنه وولينا كو من أحبةه هللا ومدحةه. معاشةر النةا  
 أال إين النيير وعلي البشري. معاشر النا  إين منير وعلي باع.

لةي ويةي. معاشةر النةا  أال إين رسةوا وعلةي اإلمةان واألئمةة معاشر النا  أال إين نة  وع
 من بعد  ولد  واألئمة منه ومن ولد  أال وإين والدبد وبد  رجون من يلبه.

أال وإين والةةدبد وخةةامت األئمةةة منةةا القةةائد املهةةدي الظةةابر علةةى الةةدين. أال إنةةه املنةةتقد مةةن 
لةب كةةو قبيلةةة مةةن الةةاو وباعيهةةا. أال إنةةه الظةاملني. أال إنةةه فةةاتح احلصةةون وباعمهةةا. أال إنةةه غا

املدرو لكةو هر ألوليةاء هللا. أال إنةه انيةر عيةن هللا. أال إنةه املصةباة مةن البحةر العميةق الواسةد 
لكو ذي فضو بالضله وكو ذي جهو جبهله. أال إنه خةرية هللا وحتةار . أال إنةه وارث كةو علةد 

ألمةةر آتتةةه. أال إنةةه الرشةةيد السةةديد. أال إنةةه  وا ةةيط بكةةو فهةةد أال إنةةه املاةةس عةةن ربةةه واملشةةيد
املالوم إليه. أال إنه قد بشر بةه كةو نة  سةل  بةني يديةه. أال إنةه البةاقي ك أرلةه وحكمةه ك 

 خلقه وأمينه ك عالنيته وسر .
معاشر النا   إين قد بينت لكد وأفهمتكد وبيا علي يالهمكد بعدي. أال وعنةد انقضةاء 

                                                        

 .73سورة الحمر:  يف52)

 .40سورة غافر:  يف53)

 .10سورة النساء:  يف54)

 .38سورة األعراف:  يف55)

 8سورة امللك:  يف56)

 .11سورة امللك:  يف57)

 .12سورة امللك:  يف58)
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بعةد يةدي. أال إين  (59) علةى يةدي ببيعتةه واإلقةرار لةه مث مضةافقتهخ بيت أععةوكد إش مصةافقيت
ــا قةد ابيعةت هللا وعلةي قةد ابيةةع يل وأان أمةدكد ابلبيعةة لةه عةن هللا عةةح وجةو:  فاماـْن ناكاـ ا فاَّنَِّّن 

ـهِّ  يـاْنُكـُ  عالـى نـاْفسِّ
معاشةر النةا   أال وإن احلةس والعمةرة مةن شةعائر ـ إىل آخـر اآليـة ـ  (60)

ـ هللا ج  اْلبـاْيـتا أاوِّ اْعتاماـرا فاماـْن حا
معاشةر النةا   حجةوا البيةت فمةا ـ إىل آخـر اآليـة ـ  (61)

 ورع  أبو بيت إال متوا وأبشروا وال أللالوا عنه إال تسوا وافتقروا.
معاشر النا   ما وق  ابملوق  مةؤمن إال غالةر لةه مةا سةل  مةن ذنبةه إش وقتةه ذلةك فةاذا 

اج معةانون ونالقةاهتد حلالةة علةيهد وهللا ال يضةةيع انقضةت حجتةه اسةتؤن  بةه معاشةر النةا  احلة
 أجر ا سنني.

 معاشر النا   حجوا بكماا ك الدين وتالقه وال تنصرفوا عن املشابد إال بتوبة إقالع.
معاشةةر النةةا  أقيمةةوا الصةةالة وآتةةوا الحكةةاة كمةةا أمةةرتكد فةةان طةةاا علةةيكد األمةةد فقصةةرمت أو 

من خلقه مين وأان منه  سكد مبةا تسةألون ويبةني لكةد نسيتد فعلي وليكد اليي نصبه هللا لكد و 
ما ال تعلمون. أال وإن احلالا واحلةران أكثةر مةن أن أحصةيها وأعةدبا فةرمر ابحلةالا وأهنةى عةن 
احلران ك مقان واحد  وأمرت فيه أن آخي البيعة عليكد والصةالقة لكةد بقبةوا مةا جئةت بةه مةن 

ء مةن بعةد  الةيين بةد مةين ومنةه إمامةة فةيهد قائمةة هللا عح وجو ك علي أمةري املةؤمنني واألويةيا
 خامتها املهدي إش يون يلقى هللا اليي يقدر ويقضي.

أال معاشةر النةا  وكةةو حةالا عللةتكد عليةةه وحةران هنيةةتكد عنةه فةاين مل أرجةةع عةن ذلةةك ومل 
ا أبةةدا. أال فاعرسةةوا ذلةةك واحالظةةو  وتوايةةوا بةةه وال تبةةدلو . أال وإين أجةةدع القةةوا. أال وأقيمةةو 
الصةةالة وآتةةوا الحكةةاة ومةةروا ابملعةةروف واهنةةوا عةةن املنكةةر. أال وإن رأ  األمةةر ابملعةةروف أن تنبهةةوا 

 .«قويل إش من حيضر وأيمرو  بقبوله عين ونبهو  عن حالالته فانه أمر من هللا تعاش
فمةةن متّسةةك  ةةا فةةاز بةةدنيا سةةعيدة   )عيففهةةي  بةةي البشةةر   بشةةر  واليةةة أمةةري املةةؤمنني 

 دة أبعلى اجلنان  ومن ال يؤمن  ا فقد لو لالالع ُمبيناع وخسر عنيا  وآخرته. وآخرة محي
 .(62)والعاملني  ا )عيفنسأا هللا تعاش أن جيعلنا من املتمسكني بوالية أمري املؤمنني 

                                                        

 يون غدير خد. خ بة الن   178ك العدع القوية ورعت بلالا )مصافقتهيف ص يف59)

 .10سورة الالتح:  يف60)

 .158ة: سورة البقر  يف61)

مةةةن بعةةةد  أبلالةةةايف حتلالةةةة وك  بالفةةةة أمةةةري املةةةؤمنني علةةةي بةةةن أ  طالةةةب  انظةةةر قصةةةة الغةةةدير وتصةةةريح النةةة   يف62)
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أورعبةا الشةيخ  وهلي  املناسةبة العظيمةة نةيكر قصةيدة ك مةدة أمةري املةؤمنني اإلمةان علةي 
ذكةةر فيهةةا مةةن فضةةائله قلةةيالع مةةن كثةةري مةةع اإلشةةارة فيهةةا إش يسةةري مةةن الكالعمةةي ك مصةةباحه 

 :يف63)أمساء يون الغدير
 هنييــــــــــــــــــــا هنييــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــدير

 
 ويــــــــــــــوم النصــــــــــــــوص ويــــــــــــــوم الســــــــــــــرور 
ــــــــــــــــــدين اإللــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــوم الكمــــــــــــــــــال ل  وي

 
 

 وإعــــــــــــــــــــــــــام نعمــــــــــــــــــــــــــة رب غفــــــــــــــــــــــــــور 
 ويــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــى املرتضـــــــــــــــــى 

 
 ويــــــــــــــوم البيــــــــــــــان لكشــــــــــــــف الضــــــــــــــمري 
                                                                                                                                                                

 15ك )الغةةديريف  واليةةك بعةةض املصةةاعر مةةن كتةةب العامةةة: يةةحيح ابةةن حبةةان: ج أحاعيةةث متةةواترة روابةةا األميةةين 
ى عار الكتةةب  613و 126و 118ص 3: جى مؤسسةة الرسةةالة ة بةةريوت  واملسةةتدرو علةةى الصةةحيحني 176ص

ى مؤسسةةة قرطبةةة مصةةةر   370و 368ص 4وج 152و 119و 118و 88و 84ص 1العلميةةة  ومسةةند أمحةةد: ج
 572ص 2ى عار املةأمون للةةااث عمشةق  وفضةائو الصةةحابة ألمحةد بةن حنبةةو: ج 249ص 1ومسةند أ  يعلةى: ج

ى عار  15ص 1الصةحابة للنسةائي: جى مؤسسة الرسالة بريوت  وفضةائو  705و 682و 613و 586و 585و
 15ص 2ى عامل الكتاب ة بريوت  وتالسري ابن كثةري: ج 368ص 1الكتب العلمية بريوت  ومعجد ما استعجد: ج

ى  213ص 3وج 274و 174و 173و 106و 105و 87و 80ص 2ى عار الالكةةةةةر  واألحاعيةةةةةث املاتةةةةةارة: ج
ى ة عار الكتةب العلميةة ة بةريوت  وضمةع الحوائةد:  544مكتبةة النهضةة احلديثةة ة مكةة املكرمةة  ومةوارع الظمةرن: ص

ى عار الةةةةةرتن للةةةةةااث ة القةةةةةابرة  والسةةةةةنن الكةةةةةس   164و 107و 106و 105و 104ص 9وج 14ص 5ج
ى عار الكتةةةب العلميةةةة ة بةةةريوت  ومعتصةةةر  154و 136و 135و 134و 132و 130و 45ص 5للنسةةةائي: ج
ى ة املدينةةة املنةةةورة   166و 127ص 1الشاسةةي: ج ى عةةامل الكتةةةب ة بةةةريوت  ومسةةند 301ص 2املاتصةةر: ج

 3وج 235و 133ص 2ى عار احلةةةةرمني ة القةةةةابرة. ومسةةةةند البةةةةحار: ج 369و 257ص 2واملعجةةةةد األوسةةةةط: ج
ى املكتةب اإلسةالمي ة بةريوت  واملعجةد  119ص 1ى مؤسسةة علةون القةرآن ة بةريوت. واملعجةد الصةغري: ج 35ص

ى ة املويةةةو   204و 195و 192و 191و 171و 170و 166ص 5وج 16ص 4وج 357ص 2الكبةةةري: ج
ى املكتةةب اإلسةةةالمي ة بةةةريوت   607ص 2ى ة األرعن  والسةةنة البةةن أ  عايةةد: ج 162وأمةةايل ا ةةاملي: ص
ى عار الالكةةةةةر  وهتةةةةةييب  193ص 4ى ة مصةةةةةر  والتةةةةاريخ الكبةةةةةري للباةةةةةاري: ج 218ص 6وفةةةةيض القةةةةةدير: ج

 484ص 20وج 99ص 11وت  وهتةييب الكمةاا: جى عار الالكةر ة بةري  106ص 8وج 296ص 7التهةييب: ج
ى عار الكتةب العلميةة  289ص 8ى مؤسسة الرسالة ة بريوت  واتريةخ بغةداع: ج 283ص 33وج 398ص 22وج

ى عار املعرفةةةة ة  313ص 1ى ة املدينةةةة املنةةةورة  ويةةةالوة الصةةةالوة: ج 199ص 1ةةةة بةةةريوت  ومعجةةةد الصةةةحابة: ج
 7وج 328ص 4وج 597و 592ص 3بةريوت  واإليةابة: ج ى عار اجليو ة 1099ص 3بريوت  واالستيعاب: ج

ى مؤسسةةةة الكتةةةب الثقافيةةةة ة بةةةريوت  واتيل تشةةةايص املتشةةةابه  102ى عار اجليةةةو  ونحبةةةة احلالةةةايف: ص 330ص
ى عار الكتةةب العلميةة ة بةةريوت   226ص 1ى ة الةةرتم  والعلةو املتنابيةة: ج 130ص 1للا يةب البغةداعي: ج

ى  277و 274وص 207ص 14ة الةةةرتم  وسةةةةري أعةةةةالن النةةةةبالء: جى  713ص 2وانظةةةر تةةةةيكرة احلالةةةةايف: ج
 مؤسسة الرسالة ة بريوت  وغريبا من كتب العامة واملصاعر التار ية اليت ذكرت فيها بي  الواقعة العظيمة.

 .49الالصو  700يف مصباة الكالعمي: ص63)
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ــــــــــــــــــــداء مــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــوم الرشــــــــــــــــــــاد وإب  وي
 

ــــــــــــــــه مضــــــــــــــــمرات الصــــــــــــــــدور   َتــــــــــــــــن ب
ــــــــــــــــــوم النجــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــوم األمــــــــــــــــــان وي  وي

 
ـــــــــــــــوم احلبـــــــــــــــور  ـــــــــــــــوم التعـــــــــــــــاطف وي  وي
ــــــــــــــــــوم الزكــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــوم الصــــــــــــــــــال  وي  وي

 
ــــــــــــــــوم الصــــــــــــــــيام ويــــــــــــــــوم الفطــــــــــــــــور   وي
ــــــــــــــــــوم الشــــــــــــــــــهود  ــــــــــــــــــوم العقــــــــــــــــــود وي  ي

 
 ويــــــــــــــــوم العهـــــــــــــــــود لصـــــــــــــــــنو البشـــــــــــــــــر 
ــــــــــــــــوم الطعــــــــــــــــام ويــــــــــــــــوم الشــــــــــــــــراب   وي

 
 ويــــــــــــــــوم اللبــــــــــــــــاس ويــــــــــــــــوم النحـــــــــــــــــور 
ـــــــــــــــــــــــــــوم تواصـــــــــــــــــــــــــــل أرحـــــــــــــــــــــــــــامكم   وي

 
 وم العطـــــــــــــــــــاء وبـــــــــــــــــــر الفقـــــــــــــــــــريويـــــــــــــــــــ 
 ويــــــــــــــــــوم تفــــــــــــــــــره كــــــــــــــــــرب الوصـــــــــــــــــــي 

 
 

 مبــــــــــوت ابــــــــــن عفــــــــــان أهــــــــــل الفجــــــــــور 
ــــــــــــــــــــوم ُلــــــــــــــــــــود  ــــــــــــــــــــوم لشــــــــــــــــــــي  وي  وي

 
 ويـــــــــــــوم إلدريـــــــــــــس مـــــــــــــا مـــــــــــــن نكـــــــــــــري 
 ويـــــــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــــا  النـــــــــــــــــــــ  ايليـــــــــــــــــــــل 

 
 مـــــــــــــن النـــــــــــــار ذات الوقـــــــــــــود الســـــــــــــعري 
ــــــــــــــوم الظهــــــــــــــور علــــــــــــــى الســــــــــــــاحرين   وي

 
 وإغـــــــــــــــراق فرعـــــــــــــــون مـــــــــــــــاء البحـــــــــــــــور 
ــــــــــــــــــوم ملوســــــــــــــــــى وعيســــــــــــــــــى معــــــــــــــــــا   وي

 
 ليمان مــــــــــــن غــــــــــــري  ــــــــــــريويــــــــــــوم ســــــــــــ 
 ويـــــــــــــــــــــــــــــوم الوصـــــــــــــــــــــــــــــية ل نبيـــــــــــــــــــــــــــــاء 

 
ــــــــــــــدهور   علــــــــــــــى األوصــــــــــــــياء بكــــــــــــــل ال
 ويــــــــــــــوم انكشــــــــــــــاَ املقــــــــــــــام الصــــــــــــــرا  

 
 وإيضــــــــــــــــا  برهــــــــــــــــان ســــــــــــــــر األمــــــــــــــــور 
ـــــــــــــــــــــــــوم اْلـــــــــــــــــــــــــزاء وحـــــــــــــــــــــــــ  اآلاثم   وي

 
 ويــــــــــــــــــــــــــوم امليــــــــــــــــــــــــــار  للمســـــــــــــــــــــــــــتمري 
ــــــــــــــــــدعاء  ــــــــــــــــــوم ال ــــــــــــــــــوم البشــــــــــــــــــار  ي  وي

 
 وعيــــــــــــــــــد اإللــــــــــــــــــه العلــــــــــــــــــي الكبــــــــــــــــــري 
 ويـــــــــــــــــوم البيـــــــــــــــــا  ونـــــــــــــــــزع الســـــــــــــــــواد 

 
 خـــــــــــــال مـــــــــــــن نظـــــــــــــري وموقـــــــــــــف عـــــــــــــز 
 ويـــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــباق ونفـــــــــــــــــي اُلمـــــــــــــــــوم 

 
ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن املســـــــــــــــتجري   وصـــــــــــــــفي اإلل
 ويــــــــــــــــوم اشـــــــــــــــــتمام أريــــــــــــــــج املســـــــــــــــــو  

 
ــــــــــــــــــــــــــــري  ــــــــــــــــــــــــــــج العب  وعنّبهــــــــــــــــــــــــــــا وأري
 ويــــــــــــــــــــــــــوم مصــــــــــــــــــــــــــافحة املـــــــــــــــــــــــــــؤمنني 

 
 ويــــــــــــوم الــــــــــــت ل  مــــــــــــن كــــــــــــل  ــــــــــــري 
 ويــــــــــــــــوم الــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــى الرائـــــــــــــــــدين 

 
ــــــــــــــــــة عبــــــــــــــــــد ويــــــــــــــــــوم الطهــــــــــــــــــور   وحمن
 ويــــــــــــــــــوم انعتــــــــــــــــــاق رقــــــــــــــــــاب جنــــــــــــــــــت 

 
 الســــــــــــعريمـــــــــــن النــــــــــــار َي صــــــــــــا  ذات  
ــــــــــــــــوم الشــــــــــــــــرو  ونشــــــــــــــــر النــــــــــــــــزاع   وي

 
ـــــــــــــــــر  الكبـــــــــــــــــائر بعـــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــرور   وت
ـــــــــــــــــــوم الوصـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــ  وي ـــــــــــــــــــوم الن  وي

 
 ويـــــــــــــــــوم األئمــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن غــــــــــــــــــري زور 
ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن جّبئيــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــوم ايطاب  وي

 
 مبنـــــــــــــــــــــّب عـــــــــــــــــــــز علـــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــرير 
 ويـــــــــــــــــوم الفـــــــــــــــــال  ويـــــــــــــــــوم النجـــــــــــــــــا  

 
 ويـــــــــــــــوم الصــــــــــــــــال  لكـــــــــــــــل األمــــــــــــــــور 
ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــراع اإلل ـــــــــــــــــــــوم يكـــــــــــــــــــــف ي  وي

 
 مـــــــــــــــن املــــــــــــــــؤمنني بنســــــــــــــــ  الشــــــــــــــــرور 
 ويـــــــــــــــــــوم التهـــــــــــــــــــا  ويـــــــــــــــــــوم الر ـــــــــــــــــــا 

 
 ويــــــــــــــــــــــوم اســــــــــــــــــــــتزاد  رب شــــــــــــــــــــــكور 
 ويـــــــــــــــــوم اســـــــــــــــــ احة أهـــــــــــــــــل الــــــــــــــــــوالء 

 
 ويـــــــــــــــــــوم َتـــــــــــــــــــار  أهـــــــــــــــــــل األجـــــــــــــــــــور 
ــــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــــــزَير  للمــــــــــــــــــــــــــــؤمنني   وي

 
ــــــــــــــــــوم ابتســــــــــــــــــام  نــــــــــــــــــاَي الثغــــــــــــــــــور   وي
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 ويـــــــــــــــــــــــــــــوم التـــــــــــــــــــــــــــــودد ل وليـــــــــــــــــــــــــــــاء
 

 وإلبـــــــــــــاس إبلــــــــــــــيس  ــــــــــــــوب الــــــــــــــدحور 
ـــــــــــــــوم انشـــــــــــــــرا  أهيـــــــــــــــل الصـــــــــــــــال    وي

 
ـــــــــــــــل الفجـــــــــــــــور  ـــــــــــــــوب أهي  وحـــــــــــــــزن قل
 تغــــــــــــــــــام أنــــــــــــــــــَو العــــــــــــــــــداءويــــــــــــــــــوم ار  

 
 ويـــــــــــــــوم القبـــــــــــــــول وجـــــــــــــــّب الكســــــــــــــــري 
ـــــــــــــــــوم الوصـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــاد  ي ـــــــــــــــــوم العب  وي

 
 إىل رمحـــــــــــــــــــــــات العلـــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــدير 
 ويـــــــــــــــوم الســـــــــــــــالم علـــــــــــــــى املصـــــــــــــــطفى 

 
 وع تــــــــــــــــــــــــه األطهــــــــــــــــــــــــرين البــــــــــــــــــــــــدور 
 ويـــــــــــــــــــــــــــوم اإلمـــــــــــــــــــــــــــار  للمرتضـــــــــــــــــــــــــــى 

 
 أيب احلســــــــــــــــــــــنني اإلمــــــــــــــــــــــام األمــــــــــــــــــــــري 
ــــــــــــــــــــــوم اشــــــــــــــــــــــ ا  والء الوصــــــــــــــــــــــي   وي

 
 علـــــــــــــــــى املـــــــــــــــــؤمنني بيـــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــدير 
ــــــــــــــــــــــــــوم ا  ــــــــــــــــــــــــــة يف عر ــــــــــــــــــــــــــهاوي  لوالي

 
 علـــــــــى كــــــــــل خلـــــــــق الســــــــــميع البصــــــــــري 
ــــــــــــــــــــزَيد  مــــــــــــــــــــا ينفقــــــــــــــــــــون   ويــــــــــــــــــــوم ال

 
ـــــــــــــت مـــــــــــــن نظـــــــــــــري  ـــــــــــــف خل ـــــــــــــة أل  مبائ
 ويــــــــــــــــــــــــــــوم املعــــــــــــــــــــــــــــاره يف رفعهــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 وأنبــــــــــــــــــاء فضـــــــــــــــــــل عظــــــــــــــــــيم كبـــــــــــــــــــري 
 فهــــــــــــــــــذا اإلمــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــد  النظــــــــــــــــــري 

 
ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــــري   وأىن يكـــــــــــــــــــون ل
ـــــــــــــن الصـــــــــــــباب وأيـــــــــــــن الســـــــــــــحاب   وأي

 
 ولــــــــــــــيس الكواكــــــــــــــ  مثــــــــــــــل البــــــــــــــدور 
 مثـــــــــــــل القفـــــــــــــا ومـــــــــــــن  عـــــــــــــل الوجـــــــــــــه 

 
 ومــــــــن  عــــــــل النــــــــور مثل بدر الــــــــدجور 
ــــــــــــل الســــــــــــماء   ومــــــــــــن  عــــــــــــل األر  مث

 
 ولــــــــــــيس الصــــــــــــحيي كمثــــــــــــل الكســــــــــــري 
 وأيــــــــــــــــــــن الثــــــــــــــــــــرَي وأيــــــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــــــرى 

 
 ولــــــــــــــــيس العنــــــــــــــــاق كمثــــــــــــــــل النمــــــــــــــــري 
ــــــــــل األســــــــــود   ومــــــــــن  عــــــــــل الضــــــــــبع مث

 
 ومـــــــــــن  عـــــــــــل النهـــــــــــر مثـــــــــــل البحـــــــــــور 
ــــــــــــــيس العصــــــــــــــي شــــــــــــــبيه الســــــــــــــيَو   ول

 
 ومـــــــــن  عـــــــــل الصـــــــــعو مثـــــــــل الصـــــــــقور 
ـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــفيي  ـــــــــــــــــى وأي ـــــــــــــــــن املعل  وأي

 
ـــــــــــــــل النشـــــــــــــــور  ـــــــــــــــا  كمث ـــــــــــــــيس الوف  ول
ـــــــــــــــــــن اللطـــــــــــــــــــيم   وأيـــــــــــــــــــن اجمللـــــــــــــــــــى وأي

 
ــــــــــــــل الضــــــــــــــرير  ــــــــــــــيس البصــــــــــــــري كمث  ول
ــــــــــــدر مثــــــــــــل احلصــــــــــــى   ومــــــــــــن  عــــــــــــل ال

 
ــــــــــــــــف كمثــــــــــــــــل النضــــــــــــــــري   ودرهــــــــــــــــم زي
ــــــــــــــــــي الوصــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــ    عل

 
 وغــــــــــــــوك الــــــــــــــو  وحتــــــــــــــف الكفــــــــــــــور 
 إمــــــــــــــــــــــــــام األانم ونــــــــــــــــــــــــــور الظــــــــــــــــــــــــــالم 

 
 وغي  الغمام اُلطول الغزير 
 ســــــــــــــــــفني النجــــــــــــــــــا  وعــــــــــــــــــني احليــــــــــــــــــا 

 
 ومـــــــــــــــردي الكمـــــــــــــــا  بســـــــــــــــيف مبـــــــــــــــري 
 محــــــــــــــــام الطغــــــــــــــــا  وهــــــــــــــــادي اُلــــــــــــــــدا  

 
ــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــرا  ِبر  الثبــــــــــــــــــــــور   مبي
ــــــــــــــــــــــاك ا ــــــــــــــــــــــول وزوه البتــــــــــــــــــــــول   غي

 
 وصــــــــــــــنو الرســــــــــــــول الســــــــــــــراه املنــــــــــــــري 
ــــــــــــــــيي الفعــــــــــــــــال   فصــــــــــــــــيي املقــــــــــــــــال مل

 
 عظـــــــــــــــيم اْلـــــــــــــــالل وصـــــــــــــــي البشـــــــــــــــري 
ـــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــات عظـــــــــــــــــيم البي  أمـــــــــــــــــري الثب

 
 ريحبــــــــــــــــرب العــــــــــــــــدا  وفــــــــــــــــك األســــــــــــــــ 
  بيــــــــــــــــت األســــــــــــــــاس زكــــــــــــــــي الغــــــــــــــــراس 

 
 مجيـــــــــــــــل النحـــــــــــــــاس وبـــــــــــــــدر البـــــــــــــــدور 
 نقـــــــــــــــي اْليـــــــــــــــوب شـــــــــــــــجاع احلـــــــــــــــروب 

 
 وانيف الكــــــــــــــــــــــروب ببــــــــــــــــــــــزس مريــــــــــــــــــــــر 
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 ذكــــــــــــــــي الب ــــــــــــــــار عظــــــــــــــــيم الف ــــــــــــــــار
 

 وجمــــــــدي النضــــــــار إىل املستجري املســــــــتمري  
ـــــــــــــــــاد  ـــــــــــــــــبالد وســـــــــــــــــاقي العب  أمـــــــــــــــــان ال

 
 بيــــــــــــــــــــوم املعــــــــــــــــــــاد بعــــــــــــــــــــذب َّنــــــــــــــــــــري 
 صــــــــــــــــال  الزمــــــــــــــــان وغيــــــــــــــــ  هتــــــــــــــــان 

 
ـــــــــــــــان    قســـــــــــــــيم الســـــــــــــــعريقســـــــــــــــيم اْلن
 مهـــــــــــام الصـــــــــــفَو ومقـــــــــــري الضـــــــــــيَو 

 
 وعنـــــــــــــد الزحـــــــــــــَو كليـــــــــــــ  هصــــــــــــــور 
 مزيـــــــــــــل الشـــــــــــــرور وصـــــــــــــدر الصــــــــــــــدور 

 
 حيـــــــــــــا  الشـــــــــــــكور ومـــــــــــــوت الكفـــــــــــــور 
ـــــــــــــــــــــــزاند  ـــــــــــــــــــــــي العمـــــــــــــــــــــــاد وواري ال  عل

 
 دليـــــــــــــــــل الرشـــــــــــــــــاد إىل كـــــــــــــــــل خـــــــــــــــــري 
ــــــــــــــــــى الزكــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــال  وآت  أق

 
 ومـــــــــــــــوىل العفـــــــــــــــا  وجـــــــــــــــّب الكســـــــــــــــري 
 هــــــــــــــــــو اُلــــــــــــــــــا ي هــــــــــــــــــو األبطحــــــــــــــــــي 

 
 وبــــــــــــــــــدر البــــــــــــــــــدورهــــــــــــــــــو الطــــــــــــــــــال   
ـــــــــــــــــــ  الفـــــــــــــــــــال جهـــــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــــم ذئ  مكل

 
ــــــــــــــــ  النمــــــــــــــــري  ــــــــــــــــالع صــــــــــــــــ ر قلي  وق
ـــــــــــــنجم يف داره   و مـــــــــــــن قـــــــــــــد هـــــــــــــوى ال

 
 ومــــــــــــن قاتــــــــــــل اْلـــــــــــــن يف قعــــــــــــر بـــــــــــــري 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــز   اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه راكعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 وجمــــــــــــــــــــدي اإلجــــــــــــــــــــار  للمســــــــــــــــــــتجري 
 و جـــــــــــــاء احلــــــــــــــدي  مــــــــــــــن املصــــــــــــــطفى 

 
 علــــــــــــــــي مــــــــــــــــع احلــــــــــــــــق يف كــــــــــــــــل دور 
ـــــــــــــــــــــــــــة ال ْتفـــــــــــــــــــــــــــي   حـــــــــــــــــــــــــــدي  ا ب

 
 وريضــــــــــــــــاهي الــــــــــــــــذكاء إذا يف الظهـــــــــــــــــ 
 راته مدينــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ويعســــــــــــــــوب ديــــــــــــــــن اإللــــــــــــــــه املنـــــــــــــــــري 
 مقـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن املصـــــــــــــــــــطفى 

 
 كموســــــــــى وهــــــــــارون مــــــــــا مــــــــــن نكــــــــــري 
ـــــــــــــــــــــرا  النـــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــاله نيـــــــــــــــــــــام   ف

 
ــــــــــــــه مــــــــــــــن كــــــــــــــل  ــــــــــــــري   مبكــــــــــــــة يفدي
ــــــــــــدرا واحــــــــــــدا تــــــــــــرى  ــــــــــــه ب  و ســــــــــــل عن

 
 لــــــــــــــــه ســــــــــــــــطوات شــــــــــــــــجاع جســــــــــــــــور 
 و ســـــــــــل عنـــــــــــه عمـــــــــــرا وســـــــــــل مرحبـــــــــــا 

 
ــــــــــــر  ــــــــــــل اُلري ــــــــــــه صــــــــــــفني لي  وســــــــــــل عن
 الطهــــــــــــــــر يف معــــــــــــــــر و كــــــــــــــــم نصــــــــــــــــر  

 
ـــــــــــــــــر   بســـــــــــــــــيف صـــــــــــــــــقيل وعـــــــــــــــــزم مري
 و يف وقعــــــــــــــــــــــة اْلمــــــــــــــــــــــل العائشــــــــــــــــــــــي 

 
 بنصــــــــــف مجــــــــــادى خـــــــــــال مــــــــــن نظـــــــــــري 
 غــــــــــــــــــــــــزا  السالســــــــــــــــــــــــل ال تنســــــــــــــــــــــــها 

 
 وهضـــــــــــــــــــــــام أســـــــــــــــــــــــكنه يف القبـــــــــــــــــــــــور 
 و ســــــــــــــــــت وعشــــــــــــــــــرون حــــــــــــــــــرب روي 

 
 مـــــــــــــــــع اُلـــــــــــــــــا ي البشـــــــــــــــــري النـــــــــــــــــذير 
 و كـــــــــــم بـــــــــــذل الـــــــــــنفس يـــــــــــوم النــــــــــــزال 

 
 فــــــــــــــريدي الكمــــــــــــــا  بقطــــــــــــــع النحــــــــــــــور 
 اْليـــــــــــــــادخفيـــــــــــــــف علـــــــــــــــى صـــــــــــــــهوات  

 
  قيـــــــــــــــل علـــــــــــــــى ســـــــــــــــطوات الكفـــــــــــــــور 
 أمــــــــــــــــــــري الســــــــــــــــــــراَي ِبمــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــ  

 
 ومــــــــــــا مــــــــــــن عليــــــــــــه ِبــــــــــــا مــــــــــــن أمــــــــــــري 
 إمــــــــــــــــــــام مكلــــــــــــــــــــم أهــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــرقيم 

 
 بعيــــــــــــــــد املمــــــــــــــــات قبيــــــــــــــــل النشــــــــــــــــور 
 و  عبــــــــــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــــــــجده جهــــــــــــــــــــــــــر  

 
 أاته وكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يف احلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
 و ســــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــ  ألبــــــــــــــــــــــــــــــواِبم 

 
 ســـــــــــــــــوى اببـــــــــــــــــه فتحـــــــــــــــــت للمـــــــــــــــــرور 
 و يف الســـــــــــــــطل واملـــــــــــــــاء ف ـــــــــــــــرا لـــــــــــــــه 

 
 اإللــــــــــــــــــه ألجــــــــــــــــــل الطهــــــــــــــــــوربعثــــــــــــــــــه  
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 مهـــــــــــــــــــــــــام قضـــــــــــــــــــــــــى هللا يف عرشـــــــــــــــــــــــــه
 

 والدتـــــــــــــــــــــــه يف املكــــــــــــــــــــــــان ايطــــــــــــــــــــــــري 
ــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــمس يف ابب  و ردت ل

 
ــــــــــــــــل الفطــــــــــــــــور  ــــــــــــــــر ابلقــــــــــــــــرص قب  وآ 
 تــــــــــــــــرى ألــــــــــــــــف عبــــــــــــــــد لــــــــــــــــه معتقــــــــــــــــا 

 
 وْتـــــــــــار يف القـــــــــــوت قـــــــــــرص الشــــــــــــعري 
ـــــــــريي فـــــــــوق البســـــــــا    و ســـــــــار علـــــــــى ال

 
 نقلــــــــــــه املؤالــــــــــــف مــــــــــــن غــــــــــــري مــــــــــــزور 
 إمــــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــــد أنبــــــــــــــــــــز ابلغائبـــــــــــــــــــــات 

 
 ع عظـــــــــــــــــــيم وجـــــــــــــــــــم غفـــــــــــــــــــريجبمـــــــــــــــــــ 
 وغســـــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــلمان يف ليلـــــــــــــــــــــــــــة 

 
 وعــــــــــــــــــــــاد إىل طيبــــــــــــــــــــــة يف الــــــــــــــــــــــدجور 
 وداد أاته مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنني 

 
 بســـــــــــــــور  مـــــــــــــــر  مـــــــــــــــا مـــــــــــــــن نكـــــــــــــــري 
 ويف ســـــــــــــــــور  الرعـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــاه هـــــــــــــــــاد 

 
ــــــــــــــــــ  مبعــــــــــــــــــ  النــــــــــــــــــذير   واســــــــــــــــــم الن
 وآيــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن يشــــــــــــــــــــ ي نفســــــــــــــــــــه 

 
 ذكــــــــــــــــــره اإللــــــــــــــــــه بطــــــــــــــــــرس الزبــــــــــــــــــور 
 ويف مدحــــــــــــــــــه نزلــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــل أتــــــــــــــــــى 

 
 ويف ولديــــــــــــــــــــــــه وبنــــــــــــــــــــــــت البشــــــــــــــــــــــــري 
ـــــــــــــــــــــة   جـــــــــــــــــــــزاهم مبـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــّبوا جن

 
ـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــبس احلري  وملكـــــــــــــــــا كبـــــــــــــــــريا ول
 و حلـــــــــــــــــــوا أســـــــــــــــــــاور مـــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــة 

 
 ويســـــــــــــــقيهم مـــــــــــــــن شـــــــــــــــراب طهـــــــــــــــور 
 و كـــــــــــــــــــــم آيــــــــــــــــــــــة نزلـــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــيهم 

 
 بطـــــــــــرس الكتـــــــــــاب خـــــــــــالل الســــــــــــطور 
ـــــــــــــــــــــــــاجي  ـــــــــــــــــــــــــة   التن  كـــــــــــــــــــــــــ ي الوالي

 
 وآي املــــــــــــــــــود  مــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن نكــــــــــــــــــري 
ـــــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــت عل  و آي التباهـــــــــــــــــــــــل دل

 
ــــــــــــــــــــري   مقــــــــــــــــــــام عظــــــــــــــــــــيم وجمــــــــــــــــــــد كب
ــــــــــة   ــــــــــعا اوآي ُــــــــــوا ما ــــــــــادِّقِّنيا ُكون لص 

(64) 
 

 وقــــــــــــــــد شــــــــــــــــركوا ابلكتــــــــــــــــاب املنــــــــــــــــري 
ــــــــن الــــــــرجس قــــــــد عصــــــــموا يف الكتــــــــاب   م

 
ــــة  مــــن غــــري زور   وأعطــــى اإلمامــــة  األمان
 إمــــــــــــــــــامي علــــــــــــــــــي لســــــــــــــــــان البليـــــــــــــــــــغ 

 
 قـــــــــــد أ ـــــــــــحى بوصـــــــــــفكم يف حســـــــــــور 
 و كيـــــــــــــف نقــــــــــــــول ملـــــــــــــن قــــــــــــــال فيــــــــــــــه 

 
ـــــــــــــــف ايبـــــــــــــــري  ـــــــــــــــه اللطي  رســـــــــــــــول اإلل
ــــــــــــــــــــــــــك والعــــــــــــــــــــــــــاملني   بعجــــــــــــــــــــــــــز املالئ

 
 ســــــــــــــتنريعــــــــــــــن إحصــــــــــــــاء مف ــــــــــــــره امل 
ــــــــــــــــــو أ ــــــــــــــــــم جهــــــــــــــــــدوا جهــــــــــــــــــدهم   ول

 
 ملـــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــفوه بعشـــــــــــــــــر العشـــــــــــــــــري 
 مفــــــــــــــــــــاخر  كــــــــــــــــــــي أواذي البحــــــــــــــــــــار 

 
 ومــــــــــــــــــــن ذا يعــــــــــــــــــــد أواذي البحــــــــــــــــــــور 
 ومــــــــــــــــــن ذا يعــــــــــــــــــد رمــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــورى 

 
 وقطــــــــــــر الســـــــــــــحاب القـــــــــــــوي الغزيـــــــــــــر 
 وأوالده الغـــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــفن النجـــــــــــــــــــــــا  

 
 هــــــــــــــــــــــــدا  األانم إىل كـــــــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــــور 
 ومــــــــــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــــــــــ  هللا يف عرشــــــــــــــــــــــــــه 

 
ـــــــــــــــدهور  ـــــــــــــــق ال ـــــــــــــــل خل  أل ـــــــــــــــائهم قب
ـــــــــــــرى   ويف كتـــــــــــــ  موســـــــــــــى وعيســـــــــــــى ت

 
ـــــــــــــــور  ـــــــــــــــت يف الزب  ومـــــــــــــــن قبلهـــــــــــــــا أ بت
 هـــــــــــــــــم الطيبـــــــــــــــــون هـــــــــــــــــم الطـــــــــــــــــاهرون 

 
 هــــــــــــــــم األكرمــــــــــــــــون ورفــــــــــــــــد الفقــــــــــــــــري 
 

                                                        

 .119سورة التوبة:  يف64)
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ــــــــــــــــدون  هــــــــــــــــم الزاهــــــــــــــــدون هــــــــــــــــم العاب
 

ــــــــــــــــرب شــــــــــــــــكور   هــــــــــــــــم احلامــــــــــــــــدون ل
 هــــــــــــــــــم التــــــــــــــــــائبون هــــــــــــــــــم الراكعــــــــــــــــــون 

 
 هــــــــــــــــم الســــــــــــــــاجدون ملــــــــــــــــوىل قــــــــــــــــدير 
 هــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــاملون هــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــاملون 

 
 هــــــــــــــــم الصــــــــــــــــائمون  ــــــــــــــــار اُلجــــــــــــــــري 
    

 إش آخر القصيدة اليت اخاان منها بي  األبيات.
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 سفن النجا  أهل البيت 

 
ت ّرقنةةا ك بدايةةة حبثنةةا حةةوا يةةون الغةةدير  وإش أّن عيةةد الغةةدير بةةو أعظةةد أعيةةاع املسةةلمنيىل 

خليالةة لةه  وأمةرياع  )عيفاإلمان علي بن أ  طالب  وذلك ألّن ك بيا اليون نصب رسوا هللا 
 ن قبو هللا تعاش.للمؤمنني م

وسةةةوف نرّكةةةح ك حبثنةةةا ا يت علةةةى بعةةةض خصةةةائص بةةةيا اإلمةةةان العظةةةيد ويةةةالاته الكرميةةةة  
سةالن النجةاة هلةي  األمةة  فمةن متسةك  لتكون لنا عرساع نقتدي  ا ك العمو والت بيةقىل فهةد 

إمنةةا ماثاةةُو أبةةو »...فةةيهد:  )صيف ةةد ،ةةا  ومةةن أللةة  عةةنهد بلةةك  وقةةد قةةاا الرسةةوا األعظةةد 
ييت فيكد كمثو سالينة نوة من ركبها ،ا ومن أللّة  عنهةا غةرق  ومثةو ابب ح ةة مةن عخلةه ب

 .(65)«،ا ومن مل يدخله بلك

 قطعات من سفينة نو 
 وبنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ننقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو كرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن كرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات أمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤمنني وأبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو بيتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 
  األطهةةةار )يةةةلوات هللا علةةةيهد أمجعةةةنييف الكثةةةرية  خّصةةةهد هللا تعةةةاش  ةةةا فجعلهةةةد آيةةةة للعةةةاملني

والاقاْد تـاراْكنااهاا آياًة فـاهاْل مِّْن ُمد كِّر  حيث قاا تعاش: 
(66). 

نيف حينمةةةا كةةةان مجاعةةةة مةةةن العلمةةةاء السةةةوفييت املاتصةةةني اب هر 1951فالةةةي متةةةوز عةةةان )
القدمية ينقِّبون ك إحد  املناطق  فعثروا على ق ع متناثرة من أخشاب قدمية متسوسةة وابليةة  

ةةرة وكثةةةرية    ممةةا ععةةابد إش التنقيةةب واحلالةةةر أكثةةر وأعمةةق  فوقالةةوا علةةةى أخشةةاب أخةةر  متحجِّّ
كانةةةت بعيةةةدة ك أعمةةةاق األرم  ومةةةن بةةةني تلةةةك األخشةةةاب الةةةيت تويةةةلوا إليهةةةا خشةةةبة علةةةى 

يف عقةد سةببت عبشةتهد واسةتغرا د  إذ أهنةا 10يف عقةدة وعرلةها )14شكو مسةت يو طوهلةا )
نيف 1952اب األخةةةر ! وك أواخةةةر عةةةان )مل تتغةةةري ومل تتسةةةوَّ   ومل تتنةةةاثر كغريبةةةا مةةةن األخشةةة

أكمو التحقيق حوا بي  ا هر  فظهر أّن اللوحة املشار إليها كانةت لةمن سةالينة النة  نةوة 

                                                        

 .3ة 7ب 105ص 23حبار األنوار: ج يف65)
 .15 سورة القمر: يف66)
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  وأّن األخشةةاب األخةةر  بةةةي ح ةةان سةةةالينة نةةوة  وشةةةوبد أّن بةةي  اللوحةةةة قةةد نقشةةةت )عيف
نيف  شكلت 1953)عليها بعض احلروف اليت تعوع إش أقدن لغة وبعد االنتهاء من احلالر عان 

احلكومة السوفييتية جلنة قوامها سبعة من علماء اللغةات القدميةة ومةن أبةد علمةاء ا هر  وبعةد 
مثانية أشهر من عراسة تلك اللوحة واحلروف املنقوشة عليها اتالقوا على أّن بةي  اللوحةة كانةت 

كةان قةد   )عيف  وأّن النة  نوحةاع )عيفمصنوعة من نالس انيشب الةيي يةنعت منةه سةالينة نةوة 
 ولع بي  اللوحة ك سالينته للتسو واحلالا.

وكانةةةةت حةةةةروف بةةةةي  اللوحةةةةة ابللغةةةةة السةةةةامانية وقةةةةد ترمجهةةةةا إش اللغةةةةة اإلنكليحيةةةةة العةةةةامل 
السي ةةةةاين )آيةةةة  مةةةةاكسيف أسةةةةتاذ األلسةةةةن القدميةةةةة ك جامعةةةةة مانشسةةةةا وبةةةةيا نةةةةص ترمجتهةةةةا 

و بةةي  النالةةو  املقّدسةةة حمّمةةد  ابلعربيةةة: )ت إهلةةي وت معيةةين  برمحتةةك وكرمةةك سةةاعدين  وألجةة
  فاطمةةة  الةةيين بةةةد مجةةيعهد عظمةةاء  ومكّرمةةون  العةةامل قةةائد ألجلهةةةد  (67)إيليةةا  شةةس  شةةبري

 ساعدين ألجو أمسائهد  أنت فقط تست يع أن توجه حنو ال ريق املستقيديف.
وبقةةةي بةةةؤالء العلمةةةاء ك عبشةةةة وحةةةرية كةةةس  أمةةةان عظمةةةة بةةةي  األمسةةةاء انيمسةةةة املقدسةةةة 

 .)عيفة أيحا ا عند هللا تعاش  حيث توسو  ا نوة ومنحل
واللغح اليي مل يسةت ع تالسةري  أي واحةد مةنهد بةو عةدن تالسةخ بةي  اللوحةة ابلةيات رغةد 

 مرور آالف السنني عليها.
  بد اليين خلةق هللا  iأما حنن الشيعة فال  ال نا شك أو ريبة ك ذلك  ألّن أبو البيت

لهةةةد أنةةةحا شةةةرائعه وكتبةةةه  وألجلهةةةد وبيةةةان فضةةةلهد بقيةةةت بةةةي  تعةةةاش العةةةامل مةةةن أجلهةةةد  وألج
اللوحة رغد مرور آالف السنوات ساملة حت تكون آية للعاملني  وعاللة علةى فضةو حممةد وآلةه 

 .(68) ال يبني ال ابرين )يلوات هللا وسالمه عليهد أمجعنييف

 مع األصبغ بن نباته
يةبغ بةن نباتةه مةا رآ  مةن فضةائله   وبةو األ)عيفييكر أحةد أيةحاب اإلمةان أمةري املةؤمنني 

بعةد يةالة العشةاء وذببةت معةه إش منحلةه  قائالع: كنت مع اإلمان أمري املةؤمنني  ومكارمه 
املتوالةةع ك الكوفةةة  وكةةان حيتةةوي علةةى سةةاحة وإش جانبهةةا بيةةت  وفةةوق البيةةت غرفةةة تتوسةةط 

                                                        

 .بي  األمساء )إيليا  شس  شبرييف ابللغة السامانية ومعنابا ابلعربية: علي  احلسن  احلسني  يف67)
 اللوحة موجوعة ك متح  ا هر القدمية مبوسكو. يف68)
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ك الغرفةةةة الةةةيت   )عيفني السةةة ح  وك تلةةةك الليلةةةة منةةةت أان وسةةةط سةةةاحة املنةةةحا وانن أمةةةري املةةةؤمن
كانت تتوسط الس ح  وبعد أن ولعت رأسي على الوسةاعة بعةض الوقةت  أحسسةت أبمةري 

قد نحا من الس ح وترو فراشه وبو ك حالة إربةاق وتعةب  فتعجبةت مةن نحولةه  )عيفاملؤمنني 
 وبو  ي  احلالة  وقلت له: ت أمري املؤمنني ماذا تريد أن تالعو؟

 ة النافلة.: الصال)عيفقاا اإلمان 
يقةةةوا األيةةةبغ بةةةن نباتةةةه  فقلةةةت لةةةه: أنةةةت ت مةةةوالي تعبةةةت ك النهةةةار  فمةةةن الصةةةباة إش 
 املساء تقون بدمة النا   وال تريد أن تسايح ك ليلك  فلماذا ُلمِّو نالسك أكثر مما ت يق؟

: ت أيةةةبغ  إن منةةةت النهةةةار لةةةّيعت رعيةةةيت  وإن منةةةت الليةةةو لةةةّيعت )عيففأجابةةةه اإلمةةةان 
 نالسي.
بةي  الةةروة   )عيفعةد  جيةب علينةةا أن نةتعلد مةةن اإلمةان أمةةري املةؤمنني علةةي بةن أ  طالةةب ن

 .(69)وبيا االستعداع واإلخالص حت حنصو على سعاعتنا ك الدنيا وا خرة

                                                        

مسع رجو من التابعني أنس بةن مالةك يقةوا: نحلةت بةي  »  وفيه: 166ص 2أنظر تنبيه انيواطر ونحبة النواور: ج يف69)
ةةراةا وايةار ُجةةو رامح اةةةا رابِّّةةهِّ  علةةي بةةن أ  طالةةب ا يةةة ك  ُر ا اخِّ داع واقاائِّمةةاع حيا ةةيا ةةاجِّ ء اللَّي ةةوِّ سا )سةةورة  أمَّةةن ُبةةوا قاانِّةةت  آانا
ألنظر عباعتةه  فأشةهد هللا لقةد أتيتةه وقةت املغةرب فوجدتةه يصةلي أبيةحابه  يف    قاا الرجو: فأتيت عليا 9الحمر: 

قيةةب إش أن قةةان إش العشةةاء ا خةةرة  مث عخةةو منحلةةه فةةدخلت معةةه فوجدتةةه طةةوا الليةةو املغةةرب  فلمةةا فةةر  جلةةس للتع
يصلي ويقرأ القرآن إش أن طلع الالجر  مث جدع ولوئه وخرج إش املسةجد فصةلى ابلنةا  يةالة الالجةر  مث جلةس ك 

إش أن قةةان إش  التعقيةةب إش أن طلعةةت الشةةمس  مث قصةةد  النةةا  فجعةةو  تصةةد إليةةه رجةةالن فةةاذا فرغةةا قةةان آخةةران 
يالة الظهر فجدع لصالة الظهر ولوء  مث يلى أبيةحابه الظهةر  مث قعةد ك التعقيةب إش أن يةلى  ةد العصةر  مث 
أات  النةا  فجعةةو يقةةون إليةةه رجةةالن ويقعةةد رجةةالن وبةةو يقضةةي بيةةنهد ويالتةةيهد إش أن غربةةت الشةةمس  فارجةةت وأان 

 «.هأقوا: أشهد ابهلل سبحانه أن بي  ا ية نحلت في
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 أقل الناس مؤونة وأكثرهم معونة
فتةةةياكران أعمةةةاا أبةةةو بةةةدر وبيعةةةة  )صيفقةةةاا عةةةروة بةةةن الةةةحبري: كنّةةةا ك مسةةةجد رسةةةوا هللا 

لوان  فقاا أبو الدرعاء: ت قون أال أخسكد أبقو القون ماالع وأكثربد ورعاع وأشدبد اجتهةاعاع الر 
 ك العباعة؟

 قالوا: من؟
 )عيف.قاا: علي بن أ  طالب 

قاا: فوهللا  إن كان ك مجاعة أبو اجمللس إال معرم عنه بوجهه  مث انتدب لةه رجةو مةن 
لمةة مةا وافقةك عليهةا أحةد منةي أتيةت  ةا  فقةاا األنصار فقةاا لةه: ت عةومير  لقةد تكلمةت بك

أبةةو الةةدرعاء: ت قةةون  إين قائةةو مةةا رأيةةت  وليقةةو كةةو قةةون مةةنكد مةةا رأوا  شةةهدت علةةي بةةن أ  
بشوحي ات النجار وقد اعتحا عن مواليه واختالةى ممةن يليةه واسةتا مبغةيالت الناةو   طالب 

بصةةةوت حةةةحين ونغمةةةة شةةةجي وبةةةو  فافتقدتةةةه وبعةةةد علةةةي مكانةةةه  فقلةةةت: حلةةةق مبنحلةةةه  فةةةاذا أان
إهلي كد من موبقة محلت عين فقابلتها بنعمتةك  وكةد مةن جريةرة تكرمةت عةن كشةالها »يقوا: 

بكرمةةةك  إهلةةةي  إن طةةةاا ك عصةةةيانك عمةةةري وعظةةةد ك الصةةةح  ذنةةة  فمةةةا أان مؤمةةةو غةةةري 
 «.غالرانك  وال أان براج غري رلوانك

بعينةةةه  فاسةةةتات لةةةةه  لةةةب فشةةةغلين الصةةةوت واقتاليةةةت األثةةةر فةةةاذا بةةةةو علةةةي بةةةن أ  طا
فأمخلةةةةت احلركةةةةة  فركةةةةع ركعةةةةات ك جةةةةوف الليةةةةو الغةةةةابر  مث فةةةةحع إش الةةةةدعاء والبكةةةةاء والبةةةةث 

إهلةةي أفكةةر ك عالةةوو فتهةةون علةةي خ يئةةيت  مث »والشةةكو   فكةةان ممةةا بةةه هللا انجةةى أن قةةاا: 
أان  آ  إن أان قةرأت ك الصةح  سةيئة»مث قةاا: «. أذكر العظيد مةن أخةيو فةتعظد علةي بليةيت

انسةةيها وأنةةت حمصةةيها  فتقةةوا: خةةيو   فيةةا لةةه مةةن مةةأخوذ ال تنجيةةه عشةةريته والتنالعةةه قبيلتةةه  
يرمحه املق إذا أذن فيةه ابلنةداء ة مث قةاا: ة آ  مةن انر تنضةس األكبةاع والكلةى  آ  مةن انر نحاعةة 

 «.للشو   آ  من غمرة من ملهبات لظى
حركةةة  فقلةةت: غلةةب عليةةه النةةون ل ةةوا قةةاا: مث انغمةةر ك البكةةاء فلةةد أمسةةع لةةه حسةةا وال 

السةةهر  أوقظةةه لصةةالة الالجةةر  قةةاا أبةةو الةةدرعاء: فأتيتةةه فةةاذا بةةو كانيشةةبة امللقةةاة! فحركتةةه فلةةد 
 يتحةةرو وزويتةةه فلةةد ينةةحو! فقلةةت: إان هلل وإان إليةةه راجعةةون  مةةات وهللا علةةي بةةن أ  طالةةب 
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أاب الدرعاء  ما كان من شأنه ومةن ت : »قاا: فأتيت منحله مباعرا أنعا  إليهد فقالت فاطمة 
  «بي وهللا ت أاب الةدرعاء الغشةية الةيت أتخةي  مةن خشةية هللا»فأخسهتا انيس فقالت: « قصته؟

ممةةةةةا بكةةةةةاؤو ت أاب »مث أتةةةةو  مبةةةةةاء فنضةةةةةحو  علةةةةةى وجهةةةةةه فأفةةةةةاق ونظةةةةةر إيل وأان أبكةةةةةي فقةةةةةاا: 
 «الدرعاء؟

 فقلت: مما أرا  تنحله بنالسك.
  ولةةةو رأيتةةةين وععةةةي   إش احلسةةةاب وأيقةةةن أبةةةو اجلةةةرائد ابلعةةةياب ت أاب الةةةدرعاء»فقةةةاا: 

واحتوشتين مالئكة غاليف وزابنية فظايف فوقالةت بةني يةدي امللةك اجلبةار  قةد أسةلمين األحبةاء  
 «.ورمحين أبو الدنيا  لكنت أشد رمحة يل بني يدي من ال ألالى عليه خافية

 . (70)حاب رسوا هللا فقاا أبو الدرعاء: فوهللا  ما رأيت ذلك ألحد من أي
  بو العةامل العابةد  والتقةي الحابةد  واأل  اجملابةد ك سةبيو هللا  )عيفنعد  إن أمري املؤمنني 

وبو الضّحاو إذا اشتد الضراب  فتجد  عندما يقبو على ساحة املعركةة للجهةاع ك سةبيو هللا 
خةةرون يرجتالةةون مةةن يقبةةو وبةةو مبتسةةد مبةةتهس  مشةةتاق إش لقةةاء هللا ورلةةوانه ك حةةني كةةان ا 

كان يعلد أنه قد أّع  ما عليه مةن واجبةات   )عيف  ألنه (71)عبشتها  ويهابون املوت ويكربونه
وأ،ةةح مةةا عليةةه مةةن تكةةالي   فهةةو لةةن  شةةى احلةةرب ولةةراوهتا  ألنةةه مةةا كةةان خائالةةاع مةةن لقةةاء 

 .(72)املوت بو ير  ك املوت لية وسعاعة ألنه لقاء هللا تبارو وتعاش
  )عيفىل ألنةه (73)«فةحت ورّب الكعبةة»عنةدما لةربه أشةقى األشةقياء قةاا:  )عيففان اإلمان 

                                                        

 .9ة 18اجمللس 77أمايل الشيخ الصدوق: ص يف70)
 .9ة 18اجمللس 77أمايل الشيخ الصدوق: ص يف71)
 قاا الناش  الصغري: يف72)

 علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيبب املصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالى
 

 وابقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  كلهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراب 
 إذا مل تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 
 فمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك ك حمبتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواب 

 إذا انعت يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارمه نالوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع  
 

 فلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيس هلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا نعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواب 
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنانه والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرع سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلدف 

 
 وبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيض والبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيض ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حاب 

 
 

 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو البكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء ك ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراب لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيالع 
 

 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحاو إن جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدَّ الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراب 
 ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ك خالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة األعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعي 

 
 حبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاابع كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي يلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبس احلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 

 بة .365-271القرن الرابع  الناش  الصغري  26ص 4الغدير: ج 
اب ويةون انينةدق وغةحوة خيةس وغريبةا كثةري. أنظةر ك تالصةيو ذلةك وقائع عةدة مةن أبرزبةا وقعةة األحةح  وتشهد له  يف73)

 اخل . 12وب 11وب 17ب 188ص 20حبار األنوار: ج
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كةةةان م مئنةةةاع أبنةةةه قةةةد أع  الواجةةةب الشةةةرعي الةةةيي ُكلِّةةة  بةةةه علةةةى أمت يةةةورة  وبةةةيا مةةةا نةةةرا  
مةةا » ملةةا رآبةةا تبكيةه عشةةية وفاتةةه قةاا هلةةا: مةع ابنتةةه أن كلثةةون  فانةه  )عيفوالةحاع مةةن كالمةةه 

 .«يبكيك ت بنية؟
 .«كرت ت أبة أنك تالارقنا الساعة فبكيتذ »فقالت: 
  «ت بنية ال تبكني  فو هللا لو ترين ما ير  أبوو ما بكيت»فقاا هلا: 

 قاا حبيب: فقلت له: و ما اليي تر  ت أمري املؤمنني؟.
بعضةهد ك أثةر بعةض وقوفةا   واألرلةني ت حبيب  أر  مالئكة السماء والنبيةني »فقاا: 

جالس عنةدي  يقةوا: أقةدن  فةان أمامةك خةري  خي حممد رسوا هللا إش أن يتلقوين  وبيا أ
 .(74)«لك مما أنت فيه

وهللا  إن ابةةةن أ  طالةةةب  نةةةس ابملةةةوت مةةةن ال الةةةو بثةةةدي »وقةةةد قةةةاا ك مكةةةان آخةةةر: 
 .(75)«أمه

                                                        

 .4ة 52اجمللس  318: صأمايل الشيخ الصدوق  يف74)
 ملا قبض رسوا هللا. من خ بة له  5هنس البالغة  اني بة:  يف75)
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 )ع(الشيعة وُح  أمري املؤمنني 
 

أّن التةةةاريخ  إّن املنّقةةةب ك التةةةاريخ تنكشةةة  لةةةه حقيقةةةة انيةةةعة ال ميكةةةن إخالاؤبةةةا  وبةةةي:
ييكر العظماء ك يالحة من نور  ويسّجو هلد فيها اإلجالا واإلكبار كالع على قةدر عظمتةه. 
ومهمةةةا حةةةاوا شةةةاص أن يتالعةةةب ك التةةةاريخ ويشةةةّو  احلقةةةائق وحيّرفهةةةا  فةةةاّن مصةةةري  الالشةةةو 

 عاجالع أن آجالعىل ألّن الحي  والتحري  يظهر من تضارب أقواا املحيالني وتناقضها.
إش معاويةة بةن أ  سةاليان  الةيي حةاوا أن يشةو  احلقةائق ويغسةو أعمغةة النةةا    أال تةر 

مةةن فضةائو ومناقةب كية  ابءت ابلالشةو؟ حةت أنةةه  )عيفممةا يعلمونةه ويروونةه ك أمةري املةؤمنني 
ُسنَّة أموية يشةيب عليهةا الصةغري  جعو معاوية سّب اإلمان أمري املؤمنني علي بن أ  طالب 

واسةةتمرت حماوالتةةه سةةنوات طويلةةة  وجنّةةد هلةةي  الالكةةرة ا الف مةةن عبيةةد  ويهةةرن فيهةةا الكبةةري 
 .(76)الدنيا  ويرف أمواالع طائلة ك سبيو ذلك  ولكن أين فكرته بي  ا ن؟

                                                        

أع ةةى معاويةةة مسةةرة بةةن »أ  احلديةد ك شةةرة الةةنهس: . ورو  ابةةن سةةب معاويةةة عليةةاع  310انظةر هنةةس احلةةق: ص يف76)
بُةكا جندب من بيت املاا أربعمائة أل  عربد على أن   ب ك أبو الشةان أبن قولةه تعةاش:  وامِّةنا النَّةا ِّ ماةن  يُةع جِّ

ةةةهُِّد هللاا عالاةةةى ماةةةا كِّ قةال بِّةةةهِّ واُبةةةوا أالاةةةدُّ اني ِّصاةةةانِّ  نة ياا واُيش  ةةةا   قةاو لُةةةهُ كِّ احل اياةةةاةِّ الةةةدُّ ةةةدا فِّيها ةةةعاى كِّ األر مِّ لِّيُةال سِّ واإِّذاا تةاةةةواشَّ سا
هللاُ الا حيِّةبُّ ال الاساةاعا  ةوا وا لِّكا احل اةر ثا واالنَّس    وأن قولةه يف إهنةا نحلةت ك علةي بةن أ  طالةب 204)سةورة البقةرة:  وايُةه 

يف نحلت ك ابن ملجد أشةقى مةراع. أنظةر 207ورة البقرة: )س وامِّنا النَّا ِّ مان  ياش رِّي نةاال ساهُ اب تِّغااء مار لااةِّ هللاِّ تعاش: 
 .30ص 11  وأنظر الغدير: جفصو ك ذكر األحاعيث املولوعة ك ذن علي  73ص 4شرة هنس البالغة: ج

  وفيةه قةاا األميةةين: فهةو ة معاويةة ة مبتةدع بةي  انيةحاتت العايةةدة عليةه وعلةى لاليالةه ك عهةةد 101ص 2وانظةر أيضةاع: ج
لد  وعلةى بةيا كةان عينةه وعيدنةه  مث مترنةت رواة السةوء مةن بعةد  علةى روايةة املولةوعات وشةاعت وكثةرت ملوكيته املظ

إش أن ألقت العلماء وحالظة احلديث ك جهوع متعبةة ابلتةألي  ك متييةح املولةوع مةن غةري   وانيبيةث مةن ال يةب . مل 
الكهةةو وبةةرن الكبةةري  فتةةداخو بغةةض أبةةو  يةةحا معاويةةة عائبةةا علةةى ذلةةك متهالكةةا فيةةه حةةت كةةس عليةةه الصةةغري  وشةةام

وسةةبه ك أعقةةاب الصةةلوات ك اجلمعةةة  ك قلةةوب ران عليهةةا ذلةةك التمويةةه  فتسةة  لةةه لعةةن أمةةري املةةؤمنني  البيةةت 
واجلماعات وعلى يةهوات املنةابر ك شةرق األرم وغر ةا  حةت ك مهةبط وحةي هللا )املدينةة املنةورةيف  قةاا احلمةوي ك 

: لعةةن علةي بةةن أ  طالةةب )رلةةي هللا عنةهيف علةةى منةةابر الشةرق والغةةرب  ومل يلعةةن علةةى  38ص  5معجةد البلةةدان: ج
منةةس سجسةةتان إال مةةرة وامتنعةةوا علةةى بةةين أميةةة حةةت زاعوا ك عهةةدبد : وأن ال يلعةةن علةةى منةةسبد أحةةد . وأي شةةرف 

 مكة واملدينة . على منسبد وبو يلعن على منابر احلرمني أعظد من امتناعهد من لعن أخي رسوا هللا 
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 ة :  ة وقاا األميين 
فقيةةو لةةه : إن بهنةةا  حةةس معاويةةة فةةدخو املدينةةة وأراع أن يلعةةن عليةةا علةةى منةةس رسةةوا هللا  ملةا مةةات احلسةةن بةةن علةةي 

سعد بن أ  وقاص وال نرا  يرلى  يا فابعث إليه وخي رأيه  فأرسو إليةه وذكةر لةه ذلةك فقةاا : إن فعلةت ألخةرجن 
ال أعوع إليه . فأمسك معاوية عن لعنه حت مات سعد  فلمةا مةات لعنةه علةى املنةس وكتةب إش عمالةه من املسجد مث 

إش معاويةة : إنكةد تلعنةون هللا ورسةوله علةى منةابركدىل  : أن يلعنو  علةى املنةابر . فالعلةوا فكتبةت أن سةلمة زوج النة  
  أحبه ورسوله  فلد يلتالت إش كالمها.  وذلك إنكد تلعنون علي بن أ  طالب ومن أحبه وأان أشهد أن هللا

وقةةاا ابةةن أ  احلديةةد: قةةاا اجلةةاحا: إن معاويةةة كةةان يقةةوا ك آخةةر خ بةةة اجلمعةةة: اللهةةد إن أاب تةةراب أحلةةد ك عينةةك  
ويةد عةن سةبيك  فالعنةه لعنةا وبةةيال  وعيبةه عةيااب أليمةا. وكتةب بةيلك إش ا فةةاق فكانةت بةي  الكلمةات يشةاع  ةةا 

وإن قومةا مةن بةين أميةة قةالوا ملعاويةة : ت أمةري املةؤمنني ؟  57ص 4 أتن عمةر بةن عبةد العحيةح  أنظةر: جعلى املنةابر إش
إنك قد بلغت ما أملت فلو كالالت عن بيا الرجو . فقاا : ال وهللا حةت يربةو عليةه الصةغري ويهةرن عليةه الكبةري  وال 

  . 57ص 4ييكر له ذاكر فضال . ذكر  ابن أ  احلديد ك شرحه: ج
قاا الححشري ك ربيع األبرار على ما يعلق ابنياطر  واحلافا السيوطي : إنه كان ك أتن بين أميةة أكثةر مةن سةبعني ألة  
منةةس يلعةةن عليهةةا علةةي بةةن أ  طالةةب مبةةا سةةنه هلةةد معاويةةة مةةن ذلةةك . وك ذلةةك يقةةوا العالمةةة الشةةيخ أمحةةد احلالظةةي 

 الشافعي ك أرجوزته:
 هوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد حكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيخ السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيوطي إنةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 
 قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان فيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا جعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنه 

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبعون ألةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  منةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس وعشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  
 

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوقهن يلعنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون حيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر  
 وبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  ك جنبهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا العظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائد 

 
 تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغر بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو توجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه اللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوائد 

 فهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنها يعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع ؟ 
 
 

 أن ال وبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا أو يهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع  ؟ 
 أو عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامل يقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا : عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكت 

 
 أجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاين للجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواب منصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 وليةةةةةةةةةةةةةةةةةةت شةةةةةةةةةةةةةةةةةةعري بةةةةةةةةةةةةةةةةةةو يقةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا : اجتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا 
 

 وهلد ك بغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه أن أحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداكقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ألةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيس ذا يؤذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه أن ال؟ فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامسعن 

 
 

 إن الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيي يؤذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء ك حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديث أن سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلمة 

 
 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيكد هللا يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه ملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه ؟ 

 عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاون أخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا العرفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان ابجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواب 
 

 وعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع  أاب تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراب 
 .102ص 5أنظر الغدير: ج 

إنه سيظهر عليكد بعةدي رجةو رحةب البلعةون  منةدحق الةب ن أيكةو أما » س بيلك كله ويقوا :  وكان أمري املؤمنني 
أنظةةر وسةةائو الشةةةيعة: «. مةةا جيةةد  وي لةةب مةةا ال جيةةد  فةةاقتلو  ولةةن تقتلةةةو   أال وإنةةه سةةيأمركد بسةة  والةةساءة مةةين...

 .21431ة 29ب 229ص 16ج
حاي  اتريةخ معاويةة السةوعاء ومةن أيضاع: وحنن لو بس نا القوا ك املقان نيرج الكتاب عةن ولةعه إذ ية وقاا األميين 

 .103ص 2ل  لاله من بين أمية إمنا تعد اب الف ال ابلعشرات واملئات أنظر: ج
 :  298ص  2وقاا الشيخ األميين ك ج

 ومن مناذج شعر الشاعر ابو حممد ساليان بن مصعب العبدي الكوك قاا:
 وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد رو  عكرمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ك خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس

 
 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه أحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد وال امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 ا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن عبةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبوا عليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا فاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااع وبكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا مغتاوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا هلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد : أيكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 
 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه انيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو وعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال؟! 

 قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالوا : معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاذ هللا قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا : أيكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
 
 

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب رسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا هللا ولمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا واجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا؟! 
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ورغةةد أنةةوف أعدائةةه علمةةاع مةةن أعةةالن الةةدين وركنةةاع مةةن  )عيفلقةةد بقةةى اإلمةةان أمةةري املةةؤمنني 
بقةي علةى مةا عّرفةه  حت عند ا خرين  انةه أركان اهلد  والتقى  ليس عند شيعته فقط بو و 

 هللا ورسوله مالارة لإلسالن واإلنسانية على مّر العصور وكّر الدبور.
أما إذا قرأان ك التاريخ عن معاوية فماذا نالحا؟ سوف ،د أّن التاريخ عّون عنةه مواقة  

ويعلمةون بسةريته   ححية لّد اإلسةالن واإلنسةانية  وحةت حمبةو  يةدركون ذلةك ك قةرارة أنالسةهد 
 ويظهرون مواالهتد له بسبب ال ائالية والتعصب ورمبا كان ذلك جهالع منهد.

وموالةو   فةاهند ال ينسةون إمةامهد ك الليةو والنهةار  وبةد كلمةا  )عيفأّما شيعة أمري املؤمنني 
 ذكرو  افتاروا مبواقاله اإلنسانية املشرفة  واليت مدحه القرآن الكرمي  ا.

 ن مجيةةةةع أوليةةةةاء هللا ويقةةةةدرون مةةةةواقالهد  إال أن حةةةةّبهد ألمةةةةري املةةةةؤمنني إن الشةةةةيعة حيبةةةةو 
 )عيف  وذلةةك ألن حةةب أمةةري املةةؤمنني )صيفووالءبةةد لةةه أييت بعةةد حةةبهد ووالءبةةد لرسةةوا هللا 

ووالء  بو نصر لكو األمةد وفاةر هلةد  واألفةراع الةيين يريةدون أن حيصةلوا علةى أعلةى عرجةات 
متابعةة احلةق  وك  ويسةريوا علةى هنجةهىل إذ ك متابعتةه    الكماا اإلنساين عليهد أن يتبعةو 
علةي مةع احلةق واحلةق مةع علةي  ولةن يالاقةا »أنةه قةاا:  )صيفبيا نيكر ما روي عن رسوا هللا 

                                                                                                                                                               

 قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالوا : معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاذ هللا قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا : أيكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
 

 سةةةةةةةةةةةةةةةةب عليةةةةةةةةةةةةةةةةةا خةةةةةةةةةةةةةةةةةري مةةةةةةةةةةةةةةةةةن وطةةةةةةةةةةةةةةةةة  احلصةةةةةةةةةةةةةةةةةا؟! 
 قةةةةةةةةةةةةةةالوا : نعةةةةةةةةةةةةةةةد قةةةةةةةةةةةةةةد كةةةةةةةةةةةةةةةان ذا فقةةةةةةةةةةةةةةاا : قةةةةةةةةةةةةةةةد 

 
  النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اجملتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامسعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت وهللا 

 يقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا : مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب عليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبين 
 

 وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبين سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب اإللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه واكتالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
 حممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنو  وابنتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 

 
 وابنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن لالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى واحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا 

 يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلى علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيهد ربنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ابري الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور  
 
 

 ومنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  انيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه الثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  
 يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالابد هللا تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاش وارتضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 
 واختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاربد مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن األانن واجتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىب 

 لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوالبد هللا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا رفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةما 
 

 عحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى األرم وال أنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور  وال 
 ال يقبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو هللا لعبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 
 حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواليهد ةخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالص الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوال 

 وال يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتد المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرء يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالته 
 

 إال بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيكرابد وال يحكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدعا 
 لةةةةةةةةةةةةةةو مل يكونةةةةةةةةةةةةةةوا خةةةةةةةةةةةةةةري مةةةةةةةةةةةةةةن وطةةةةةةةةةةةةةة  احلصةةةةةةةةةةةةةةا 

 
 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا جسيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت العبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو أان مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنكد؟! شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرفا مث عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 
 

 يالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخر األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالو إذ قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالوا : بلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 
 ن عبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا لقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي هللا أبعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو أ 

 
 مجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع انيلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا وتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 ومل يكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن واش عليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا حب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
 

 أعمالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه وكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب ك انر لظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 
 وإن جسيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا يل 

 
 عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ملكيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتبني مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي عان 

 إهنمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا كتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 
 

 ال هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي زلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وال خنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
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 .(77)«حت يرعا عليَّ احلوم يون القيامة
ت علي  مةن أطاعةك فقةد أطةاعين  ومةن أطةاعين فقةد أطةاع هللا  ومةن عصةاو : »وقاا 

 .(78)«ومن عصاين فقد عصى هللافقد عصاين 
 
 
 

 التاري  يتحدك
 

 إن اليابب إش بالع الشان ومدينة عمشق لديداع  ُيالحا قسين مثريين للعسة والعظة:
بةةن أ  سةاليان وابةةن بنةةد آكلةةة األكبةاع الةةيي حكةةد بةةالع الشةةان  (79)أحةدنا: قةةس ملعاويةةة

رات  وك نالةةةس الوقةةةت تةةةر  أيةةةحابه طةةةويالع الةةةيي يقةةةع ك بقعةةةة مملةةةوءة ابملحابةةةو وأنةةةواع احلشةةة
 وحمبيه  الون قس  لكي ال يصو إليه أحد.

  وبةو قةس ل اللةة يةغرية ال يتجةاوز عمربةا الةثالث سةنوات  (80)هنيهما: قةس السةيدة رقيةة
ويقةةع ابلقةةرب مةةن قةةس معاويةةة  ولكنةةه ك مقابةةو قةةس معاويةةة   )عيفوبةةي بنةةت اإلمةةان احلسةةني 

ويتسكون بقسبا وي لبون من هللا قضاء حوائجهد بسكتها  كةو  حيث إن النا  ييببون لحترهتا
اليت يقع مرقدبا ك ري  عمشةق من قةة  بيا ألّن بي  ال اللة وكيلك عمتها السيدة زينب 

 iواألئمةة  )عيفراوية من اليرية ال ابرة اليين بةد امتةداع للحةق الةيي سةار عليةه أمةري املةؤمنني 
 خرة.وبد مجيعاع ساعة أبو الدنيا وا 

يُعةّس عةن احةاان وقدسةية  )صيفكما أّن تعامو النا  مع الساعة من ذرية الرسوا األعظةد 

                                                        

راجةةةةع حبةةةةار األنةةةةوار ألجةةةةحاء:  مةةةةري املةةةةؤمننيوملعرفةةةةة املحيةةةةد عةةةةن اتريةةةةخ أ 1ة 57ب 29ص 38حبةةةةار األنةةةةوار: ج يف77)
35 36 37  3 39  40 41 42 . 

 .2ة 57ب 29ص 38حبار األنوار: ج يف78)
 اليي يقع ك زقاق ليق ك من قة القيمرية ك عمشق القدمية. يف79)
فةأتوا هلةا  على رأ  أبيها )يلوات هللا عليهيف حني طلبةت رؤيتةه  اليت توفيت  قس السيدة رقية بنت احلسني  يف80)

ابلرأ  الشري   ويقع قسبا الشري  ك حملة العمارة وبو محار مهيب ذو بناء واسةع وعظةيد وعةامر عائمةاع مبحة  أبةو 
 وحت من املاالالني أيحاب احلوائس. البيت 
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 وذريته. ك أبو بيته  خاية  واتباع لويات الرسوا االعظد 

 التزييد الغي  ألهل احلق
إّن ياحب البصرية النافية إذا أع يت له حرية االختيار بةني احلةق والباطةو  ورفعةت عنةه 

قبات واحلواجح  فانه ة وبال شك ة سوف  تةار طريةق احلةقىل ألّن اتبةاع احلةق يةؤعي بةه مجيع الع
 إش السعاعة ك الدنيا  واش اجلنة والنعيد الدائد ك ا خرة.

وطبيعة اإلنسان العاقو أن  تار طريق األمان والسالن  اليي بو طريق احلق  على طريةق 
 اهللكة واهلوان  اليي بو طريق الباطو.

إللافة إش ذلك فاّن هللا عحوجو حيالةا اإلنسةان الةيي يتبةع احلةق واحلقيقةة مةن النسةيان اب
والضةةةمور  وجيعلةةةه ك مةةةأمن منهةةةا رغةةةد تعاقةةةب األجيةةةاا  وتقّلبةةةات األتن  و لّةةةد ذكةةةر  ليبقةةةى 

وويةيه الكةرمي إمامنةا  )صيفقدوة للاري والالضيلة  واألمثلة على ذلك كثرية. فهيا نبينا العظةيد 
مةةن قبةةو ومةةن سةةار علةةى  وكةةيلك األنبيةةاء واملرسةةلون وأويةةياؤبد الكةةران  )عيفؤمنني أمةةري املةة

الةيي مضةى علةى نبوتةه آالف السةنني ة حةت  )عيفهنجهد  ترابد مجيعاع خالدين  فن  هللا نوة 
قـُُروانً بـانْيا ذالِّكا كاثِّـرياً مسي شيخ املرسلني ة بو آالف القرون لقوله تعاش: 

قةد ذكةر  هللا  (81)
إِّان  أاْوحاْينـا إِّلاْيـكا كامـا أاْوحاْينـا إِّىل نُـو   والن بِّي ِّـنيا القرآن ك مةواطن عةّدة  منهةا قولةه تعةاش:  ك

ْســبا ِّ وعِّيســى وأايُّــوبا  ــْن بـاْعــدِّهِّ وأاْوحاْينــا إِّىل إِّْبــراهِّيما وإِّْ اعِّيــلا وإِّْســحاقا ويـاْعُقــوبا واأْلىا مِّ
 .    (82)داُودا زابُوراً ويُوُنسا وهارُونا وُسلاْيمانا وآتـاْينا 

ــرا عالاــْيُكْم  وقةةاا عحوجةةو: ــْومِّ إِّْن كــانا كابـُ ــهِّ َي قـا واْتــُل عالاــْيهِّْم نـاباــزا نُــو   إِّْذ قــالا لِّقاْومِّ
َيتِّ ا  ِّ فـاعالاــى ا  ِّ تـاواك ْلــُت فاــزامجُِّعوا أاْمــراُكْم وُشــراكاءُكْم  ُ  ال ياُكــْن أاْمــرُكُ  ِِّ ْم ماقــامِّي وتاــْذكِّريِّي 

 عالاْيُكْم ُغم ًة  ُ  اْقُضوا إِّ ا  وال تـُْنظُِّرونِّ 
(83). 

قِّيلا َي نُو  اْهبِّْ  بِّساالم  مِّن ا وبـاراكات  عالاْيكا وعالى ُأماـم  مِّـ ْن ماعاـكا وُأماـٌم  وقاا تعةاش:

                                                        

 .38سورة الالرقان:  يف81)
 .163سورة النساء:  يف82)

 .  71سورة يونس:  يف83)
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ساُنمات ُِّعُهْم  ُ  ميااسُُّهْم مِّن ا عاذاٌب أالِّيمٌ 
(84). 

ــوقةةاا عحوجةةو:  ــراهِّيما وُموســى وا إِّْذ أاخا ــْن نُــو   وإِّْب ــنا الن بِّي ِّــنيا مِّيثــاقـاُهْم ومِّْنــكا ومِّ ْذان مِّ
ُهْم مِّيثاقاً غالِّيظاً   .(85) وعِّيساى اْبنِّ ماْر اا وأاخاْذان مِّنـْ

 . (86)ساالٌم عالى نُو   يفِّ اْلعالامِّنيا وقاا تبارو وتعاش: 
كةةةان   وانيالةةةد ألنةةه  علةةةى بةةيا الةةةيكر ال يّةةب نعةةد  لقةةد حصةةةو شةةيخ املرسةةةلني نةةوة 

 يعمو ك طريق احلق ومن أجو إعالء كلمة احلق خالصاع حلصاع.
فعلى اإلنسان أن ينق ع إش هللا عائمةاع  وأن ال أيمةو إالّ هللا أبةداع  وأن يعتمةد علةى نصةرته 
تعةةاش ك أعاء واجبةةه وتكليالةةه  وأن ي لةةب العةةون منةةه )عحوجةةويف ال مةةن املالةةوقني  فقةةد روي 

بةةةن علةةةوان قةةةاا: كنةةةا ك ضلةةةس ن لةةةب فيةةةه العلةةةد وقةةةد نالةةةدت نالقةةةيت ك بعةةةض عةةةن احلسةةةني 
األسالار  فقاا يل بعض أيحابنا: من تؤمةو ملةا قةد نةحا بةك؟ فقلةت: فةالانع  فقةاا: إذاع وهللا  
ال تسةةةع  حاجتةةةك  وال يبلغةةةك أملةةةك  وال تةةةنجح طلبتةةةك  قلةةةت: ومةةةا علمةةةك رمحةةةك هللا؟ 

 أن هللا تبارو وتعاش يقوا: »ك بعض الكتب:  حدثين أنه قرأ قاا: إن أاب عبد هللا 
وعحيت وجاليل وضدي وارتالاعي على عرشي  ألق عّن أمةو كةو مؤمةو  مةن النةا   غةريي 
ابليةةأ   وألكسةةونه ثةةوب امليلةةة عنةةد النةةا   وألحنينّةةه مةةن قةةر   وألبعدنةةه مةةن فضةةلي. أيؤمةةو 

ب غةةريي وبيةةدي مالةةاتيح غةةريي ك الشةةدائد والشةةدائد بيةةدي! ويرجةةو غةةريي ويقةةرع ابلالكةةر اب
األبواب وبةي مغلقةة  واب  مالتةوة  ملةن ععةاين  فمةن ذا الةيي أملةين لنوائبةه فق عتةه عوهنةا  ومةن 
ذا اليي رجاين لعظيمةٍة فق عةت رجةاء  مةين. جعلةت آمةاا عبةاعي عنةدي حمالووةةع فلةد يرلةوا 
 حبالظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقت مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوايت ممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ال ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبيحي  وأمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرهتد أن 

من طرقتةه انئبةة  مةن نةوائ    أن اب بيين وبني عباعي  فلد يثقوا بقويل  أمل يعلد ال يغلقوا األبو 
أنه ال ميلك كشالها أحد  غريي إال من بعد إذين  فما يل أرا  البياع عةين! أع يتةه جبةوعي مةا مل 
يسةةةألين  مث انتحعتةةةه عنةةةه فلةةةد يسةةةألين رع  وسةةةأا غةةةريي  أ فةةةرياين أبةةةدأ ابلع ةةةاء قبةةةو املسةةةألة مث 

فةةال أجيةةب سةةائلي! أبيةةو  أان فيبالةةين عبةةدي؟ أولةةيس اجلةةوع والكةةرن يل؟ أولةةيس العالةةو أسةةأا 

                                                        

 .  48سورة بوع:  يف84)

 7 سورة االححاب: يف85)

 .79سورة الصافات:  يف86)
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والرمحةةةة بيةةةدي؟ أولةةةيس أان حمةةةو ا مةةةاا فمةةةن يق عهةةةا عوين؟ أفةةةال  شةةةى املؤملةةةون أن يؤملةةةوا 
غريي؟ فلو أن أبو مساوايت وأبو أرلي أملوا مجيعةاع  مث أع يةت كةو واحةٍد مةنهد مثةو مةا أمةو 

مةةةةن ملكةةةةي مثةةةةو عضةةةةو ذرة  وكيةةةة  يةةةةنقص ملةةةةك  أان قيمةةةةه؟! فيةةةةا بؤسةةةةاع اجلميةةةةع مةةةةا انةةةةتقص 
 .(87)«للقان ني من رمحيت  وت بؤساع ملن عصاين ومل يراقبين

نعةةد  إذا اعتمةةد اإلنسةةان علةةى هللا وتوكةةو عليةةه فانةةه يويةةله إش أعلةةى الةةدرجات ك الةةدنيا 
ــُ   راجــاً واماــْن يـات ــقِّ هللاا  اْعاــْل لاــُه  اْ وا خةةرة كمةةا قةةاا تعةةاش:  ــْن حاْيــُ  الا َياْتاسِّ وايـاْرزُْقــُه مِّ

لُِّغ أاْمرِّهِّ قاْد جاعالا هللاُ لُِّكل ِّ شاْيء  قاْدراً  واماْن يـاتـاواك ْل عالاى هللاِّ فـاُهوا حاْسُبُه إِّن  هللاا ابا
(88). 

قاـْرُ  لِّل ـذِّينا أاْحساـُنوا ال ذِّينا اْستاجاابُوا هللِّ واالر ُسولِّ مِّْن بـاْعدِّ ماـا أاصاـابـاُهُم الْ وقاا تعاش: 
ــيٌم  ــْوا أاْجــٌر عاظِّ ُهْم وااتـ قا ــنـْ ــْوُهْم  مِّ ـُـُم الن ــاُس إِّن  الن ــاسا قاــْد مجااُعــوا لاُكــْم فااْخشا ال ــذِّينا قاــالا ُلا

فاْضـل  َلاْ مياْساْسـُهْم فاانـْقالاُبوا بِّنِّْعماة  مِّنا هللاِّ وا  فـازااداُهْم إِّميااانً واقااُلوا حاْسبـُناا هللاُ وانِّْعما اْلواكِّيُل 
هللاُ ُذو فاْضل  عاظِّيم   ُسوٌء وااتـ بـاُعوا رِّْ واانا هللاِّ وا

(89). 
 

                                                        

 .7ابب التالويض ابهلل والتوكو عليه ة 66ص 2الكاك: ج يف87)
 .3 2سورة ال الق:  يف88)
 .174ة  172سورة آا عمران: يف 89)
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 على لسان  )ع(أمري املؤمنني 
 

 الصادق األمني 
 

ك حةق ويةيه اإلمةان  )صيفإن الالضائو واملناقب اليت ذكربا خري خلق هللا الرسوا احلبيب
 يكر منها الرواتت التالية: كثرية ومتعدعة  ن  )عيفأمري املؤمنني 

علةةةةةي ك السةةةةةماء السةةةةةابعة كالشةةةةةمس ابلنهةةةةةار ك األرم  وك »: )صيفقةةةةةاا رسةةةةةوا هللا 
ةد علةى أبةو  السةماء الةدنيا كةالقمر ابلليةو ك األرم  أع ةى هللا عليةاع مةن الالضةو جةحءاع لةو ُقسِّّ

لينةه بلةني  األرم لوسعهد  وأع ا  هللا من الالهد لو قسةد علةى أبةو األرم لوسةعهد  ُشةّبهت
لوى  وخلقه بلق حيىي  وزبد  بحبةد أيّةوب  وسةااؤ  بسةااء ابةرابيد و جتةه ببهجةة سةليمان 
بن عاوع  وقّوته بقّوة عاوع. وله اسد مكتوب على كّو حجاب ك اجلّنة  بّشرين به ر  وكانت 

ابريت له البشارة عندي  علةي  حممةوع عنةد احلةّق  محّكةى عنةد املالئكةة  وخايةيت وخالصةيت  ووة
ومصباحي  وُجنَّيت ورفيقي  آنسةين بةه ر  فسةألت رّ  أن ال يقبضةه قبلةي  وسةألته أن يقبضةه 
شةةهيداع. أُعخلةةت اجلنةةة فرأيةةت حةةور علةةي أكثةةر مةةن ورق الشةةجر  وقصةةور علةةي كعةةدع البشةةر. 
علّي مين وأان من علي  من توش عليةاع فقةد تةواّلين  حةّب علةي نعمةة واتباعةه فضةيلة  عانةت بةه 

ئكةةة وحالةةت بةةه اجلةةّن الصةةاحلون  مل ميةةا علةةى األرم مةةاٍه بعةةدي إالّ كةةان بةةو أكةةرن منةةه املال
عةةةةحّاع وفاةةةةراع ومنهاجةةةةاع  مل يةةةةك فظّةةةةاع عجةةةةوالع  وال مساسةةةةالع لالسةةةةاع وال متعنّةةةةداع  محلتةةةةه األرم 
فأكرمتةةه  مل  ةةرج مةةن ب ةةن أنثةةى بعةةدي أحةةد كةةان أكةةرن خروجةةاع منةةه  ومل ينةةحا منةةحالع إالّ كةةان 

أنةحا هللا عليةةه احلكمةة  ورّعا  ابلالهةةد  جتالسةه املالئكةةة وال يرابةا. ولةةو أوحةي إش أحةةد  ميمةوانع 
بعةةدي ألوحةةي إليةةه  فةةحّين هللا بةةه ا افةةو  وأكةةرن بةةه العسةةاكر  وأخصةةب بةةه الةةبالع  وأعةةّح بةةه 
األجناع. مثله كمثةو بيةت هللا احلةران يةحار وال يةحور  ومثلةه كمثةو القمةر إذا طلةع ألةاء الظلمةة  

مثله كمثو الشمس إذا طلعت أانرت الدنيا  وياله هللا ك كتابه  ومدحه لتته  ووي  فيةه و 
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 .(90)«آهر   وأجر  منازله  فهو الكرمي حّياع والشهيد ميتاع 
ت »: وعةن عبةد الرمحةةان بةن مسةرة قةةاا: قلةت: ت رسةوا هللا  أرشةةدين إش النجةاة  فقةةاا 

راء فعليةةك بعلةةي بةةن أ  طالةةبىل فانةةه إمةةان أمةةيت  ابةةن مسةةرة  إذا اختلالةةت االبةةواء وتالرقةةت ا 
وخلياليت عليهد من بعدي  وبو الالاروق اليي مييةح بةني احلةق والباطةو  مةن سةأله أجابةه  ومةن 
اساشد  أرشد   ومن طلب احلق من عند  وجد   ومن التمس اهلد  لديه ياعفه  ومن جلةأ 

 إليه آمنه  ومن استمسك به ،ا   ومن اقتد  به بدا . 
 ت ابن مسرة  سلد من سلد له وواال   وبلك من رع عليه وعاعا .

ت ابن مسرة  إن عليا مين  روحه من روحي  وطينته من طينيت  وبو أخي وأان أخو   وبةو 
زوج ابنةةيت فاطمةةة سةةيدة نسةةاء العةةاملني مةةن االولةةني وا خةةرين  وإن منةةه إمةةاماي أمةةيت  وسةةيداي 

سعة من ولةد احلسةني  اتسةعهد قةائد أمةيت  ميةال األرم شباب أبو اجلنة: احلسن واحلسني  وت
 .(91)«قس ا وعدال كما ملئت ولما وجورا

أنه جاء إليه رجو فقاا له: ت أاب احلسةن  إنةك تةّدعى أمةري »قاا:   وعن أمري املؤمنني 
 املؤمنني  فمن أمرو عليهد؟ 

 قاا: هللا عحوجو أمرين عليهد.
 رسةوا هللا  أ يصةدق علةي فيمةا يقةوا إن هللا أّمةر  فقةاا: ت فجاء الرجو إش رسوا هللا 

 على خلقه؟ 
مث قةةاا: إن عليةةا أمةةري املةةؤمنني بواليةةة مةةن هللا عحوجةةو  عقةةدبا لةةه فةةوق  فغضةةب النةة  

عرشةةه  وأشةةةهد علةةةى ذلةةك مالئكتةةةه  إن عليةةةا خليالةةةة هللا  وحجةةة هللا  وإنةةةه إلمةةةان املسةةةلمني  
ة مبعصةةية هللا  فمةةن جهلةةه فقةةد جهلةةين  ومةةن عرفةةه طاعتةةه مقرونةةة ب اعةةة هللا  ومعصةةيته مقرونةة

فقد عرفين  ومن أنكر إمامته فقد أنكر نبويت  ومن جحد إمرته فقد جحد رساليت  ومةن عفةع 
فضةله فقةد تنقصةةين  ومةن قاتلةةه فقةد قةةاتلين  ومةن سةبه فقةةد سةبينىل ألنةةه مةين خلةةق مةن طينةةيت  

: ة أان وعلةي وفاطمةة واحلسةن اا وبةو زوج فاطمةة ابنةيت  وأبةو ولةدي احلسةن واحلسةني ة مث قة
واحلسةةني وتسةةعة مةةن ولةةد احلسةةني حجةةس هللا علةةى خلقةةه  أعةةداؤان أعةةداء هللا  وأوليةةاؤان أوليةةاء 

                                                        

 .7ة 73ب 37ص 39حبار األنوار: ج يف90)
 .2ة 41ب 226ص 36يف حبار األنوار: ج91)
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 .(92)«هللا
الةيي  على لسان خري خلق هللا تعاش الرسةوا احلبيةب  )عيفنعد  بيا بو أمري املؤمنني 

 يـاْنطُِّق عانِّ اُْلاواى ما  يُوحاىإِّْن ُهوا إِّالا واْحٌي
 كما قاا هللا عنه ذلك.  (93)

وهلةيا يعتةس يةون الغةدير بةو اليةون الةيي متةةت بةه النعمةة واكتمةو بةه الةدين  فهةو يةون عظةةيد 
ذو أنية خاية وقدسية كبرية عند املسلمني وخصويةاع الشةيعة مةنهد  وذلةك بةو مبثابةة إعةالانع 

  من قبو هللا تعاش.ك بيا اليون أمرياع للمؤمنني )عيفرمسياع ك تعيني اإلمان علي 
 
 

 وعيد الغدير أهل البيت 
 

كةةةةان األئمةةةةة مةةةةن أبةةةةو بيةةةةت رسةةةةوا هللا )يةةةةلوات هللا وسةةةةالمه علةةةةيهد أمجعةةةةنييف يويةةةةون 
كانوا جيعلونه يومةا فريةدا   شيعتهد ابالحتالاا  يا العيد العظيد واوهار  ابجلى املظابر  فهد 

مةةن قةاا: أنةةه شةهد أاب احلسةةن علةةي  ومشةهوعا بةةني ابلةيهد وذويهةةد  فقةد روي عةةن أحةواهلد 
بن موسى الرلا )عيف  ك يون الغدير وحبضرته مجاعة مةن خايةته  قةد احتبسةهد لإلف ةار وقةد 
قةةةدن إش منةةةازهلد ال عةةةان والةةةس والصةةةالت والكسةةةوة حةةةت انيةةةواتيد والنعةةةاا  وقةةةد غةةةري أحةةةواهلد 

ا قبةو يومةه  وبةو يةيكر وأحواا حاشيته  وجدعت لةه ا لةة غةري ا لةة الةيت جةر  الرسةد اببتةياهل
 فضو اليون وقدمه.
حدثين اهلاعي أ  قاا: حدثين جدي الصةاعق قةاا: حةدثين البةاقر »:  فكان من قوله 

قةةاا: حةةدثين سةةيد العابةةدين قةةاا: حةةدثين أ  احلسةةني قةةاا: اتالةةق ك بعةةض سةةين أمةةري املةةؤمنني 
ن  فحمةد هللا محةدا )عيف اجلمعة والغةدير  فصةعد املنةس علةى مخةس سةاعات مةن هنةار ذلةك اليةو 

 حالا من ذلك: (94)مبثله  وأث  عليه مبا ال يتوجه إش غري   فكان ما  مل يسمع ال نسمع 
احلمةد هلل الةيي جعةو احلمةد مةن غةري حاجةة منةه إش حامديةه  طريقةا مةن طةرق االعةةااف 

                                                        

 .5ة 41ب 227ص 36يف حبار األنوار: ج92)

 .4-3ورة النجد: يف س93)

 .8ة 60ب 112ص 94  أنظر: ج«مما» حبار األنوار ورعت يف ك94)
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    وسةةببا إش املحيةةد مةةن رمحتةةه  وحمجةةة لل الةةب مةةن فضةةله(95)بالبوتيتةةه ويةةمدانيته وفرعانيتةةه
 حقيقة االعااف له: أبنه املنعد على كو محد ابللالا وإن عظد. (96)وكمن ك إب ان

  (97)وأشةةهد أن ال إلةةةه إال هللا وحةةد  ال شةةةريك لةةه  شةةةهاعة نحعةةت عةةةن إخةةالص ال ةةةو 
ون ةةق اللسةةان  ةةا عبةةارة عةةن يةةدق خالةةي أنةةه انيةةالق البةةارمل املصةةور لةةه األمسةةاء احلسةة   لةةيس  

   الشيء من مشيته  وكان ال يشبهه مكونه.كمثله شيء  إذ كان  إذا كان
وأشهد أن حممدا عبد  ورسوله  استالصه ك القدن على سائر األمد  علةى علةد منةه أبنةه 
انالرع عن التشاكو والتماثو من أبناء اجلنس  وانتجبه آمرا وانبيا عنه  أقامه ك سةائر عاملةه ك 

خةواطر األفكةار  وال متثلةه غةوامض الظنةون األعاء مقامه  إذ كان ال تدركه األبصار  وال لويه 
ك األسةرار. ال إلةةه إال بةو امللةةك اجلبةار  قةةرن االعةااف بنبوتةةه ابالعةااف بالبوتيتةةه  واختصةةه 
مةن تكرمتةه مبةةا مل يلحقةه فيةه أحةةد مةن بريتةه  فهةةو أبةو ذلةك بايةةته وخلتةه  إذ ال  ةتص مةةن 

لصةةةالة عليةةةه محيةةةدا ك تكرمتةةةه  وطريقةةةا يشةةةوبه التغيةةةري وال  الةةةو مةةةن يلحقةةةه التظنةةةني. وأمةةةر اب
للةةداعي إش إجابتةةه  فصةةلى هللا عليةةه وكةةرن وشةةرف وعظةةد محيةةدا ال تلحقةةه التالنيةةة  وال ينق ةةع 

 على التأبيد.
 ةد   سةار بريتةه خايةة  عالبةد بتعليتةه  ومسةى  وأن هللا تعاش اختص لنالسه بعد نبيةه 

إلرشةاع عليةه  لقةرن قةرن  وزمةن زمةن  أنشةأبد إش رتبته  وجعلهةد الةدعاة ابحلةق إليةه  واألعاء اب
كو ميرو ومسو  أنوارا أن قهةا بتحميةد   وأهلمهةا علةى شةكر  ومتجيةد      قبو ك القدن على 

وجعلهةةةةا احلجةةةةس علةةةةى كةةةةو معةةةةاف لةةةةه مبلكةةةةوت الربوبيةةةةة  وسةةةةل ان العبوعيةةةةة  واسةةةةتن ق  ةةةةا 
ات  واستشةةةهدبد خلقةةةه  انيرسةةةات أبنةةةواع اللغةةةات  بوعةةةا لةةةه أبنةةةه فةةةاطر األرلةةةني والسةةةماو 

ووالبد ما شاء من أمر   جعلهةد تةراجد مشةيته  وألسةن إراعتةه  عبيةدا ال يسةبقونه ابلقةوا وبةد 
 أبمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  يعملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون  يعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني أيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديهد ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا خلالهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  
وال يشالعون إال ملن ارتضى  وبد من خشةيته مشةالقون  حيكمةون أبحكامةه  ويسةتنون بسةنته  

 ويعتمدون حدوع   ويؤعون فرله.

                                                        

 .8ة 60ب 112ص 94  أنظر: ج«ويمدانيته ورابنيته وفرعانيته»ك حبار األنوار ورع يف 95)

 .8ة 60ب 113ص 94  أنظر: ج«كمن ك إب اا اللالا حقيقة»ك حبار األنوار ورعت  يف96)

 .8ة 60ب 113ص 94  أنظر: ج«امل وي» حبار األنوار ورعت يف ك97)
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ومل يدع انيلق ك  د يةما  وال ك عمةى بكمةا  بةو جعةو هلةد عقةوال مازجةت شةوابدبد  
وتالرقت ك بياكلهد  حققها ك نالوسهد  واستعد هلا حواسهد. فقةرر  ةا علةى أمسةاع ونةواور  
وأفكار وخواطر  ألحمهد  ا حجته  وأرابد  ا حمجتةه  وأن قهةد عمةا شةهدته أبلسةن ذربةة  مبةا 

عندبد  ا  ليهلك من بلك عن بينة  وحييةي مةن حةي  (98)ته وحكمته  وبنيقان فيها من قدر 
 عن بينة  وإن هللا لسميع عليد بصري  شابد خبري.

وإن هللا تعةةةاش مجةةةع لكةةةد معشةةةر املةةةؤمنني ك بةةةيا اليةةةون عيةةةدين عظيمةةةني كبةةةريين  ال يقةةةون 
ويقالوا بكةد  أحدنا إال بصاحبهىل ليكمو لكد عندكد مجيو ينعه  ويقالكد على طريق رشد  

آهر املستضةيئني بنةةور بدايتةه  ويسةةلك بكةد منهةةاج قصةد   ويةةوفر علةيكد بةةينء رفةد   فجعةةو 
اجلمعة ضمعةا نةدب إليةه لت هةري مةا كةان قبلةه  وغسةو مةا أوقعتةه مكاسةب السةوء مةن مثلةه إش 
مثلةةه  وذكةةر  للمةةؤمنني وتبيةةان خشةةية املتقةةني  ووبةةب ألبةةو طاعتةةه ك األتن قبلةةه  وجعلةةه ال 

تد إال اباليتمار ملا أمر به  واالنتهةاء عمةا هنةى عنةه  والباةوع ب اعتةه فيمةا حةث عليةه ونةدب ي
 إليه.

بنبوتةه  وال يقبةو عينةا إال بواليةة مةن أمةر بواليتةه   وال يقبو توحيد  إال ابالعةااف لنبيةه 
ون ك ية وال ينتظد أسباب طاعته إال ابلتمسك بعصمه وعصد أبو واليتةه. فةأنحا علةى نبيةه 

الةةدوة مةةا بةةنّي فيةةه عةةن إراعتةةه ك خلصةةائه وذوي اجتبائةةه  وأمةةر  ابلةةبال   وتةةرو احلالةةو أببةةو 
خبةات أبةو الريةب ولةمائر أبةةو   مةن الحيةغ والنالةاق  ولةمن لةه عصةمته مةنهد  وكشةة  عةن 
وثبةت علةى احلةق هبةت  وازعاعت  ،(99)االرتداع ما رمح فيه  فعقله املؤمن واملنةافق  فةأعن معةن

افق  ومحيةةة املةةارق  ووقةةع العةةض علةةى النواجةةي  والغمةةح علةةى السةةواعد  ون ةةق انطةةق جهالةة املنةة
انشةق  واسةتمر علةى مارقتةه مةارق. ووقةع اإلذعةان مةن طائالةة ابللسةان  (100)ونعق انعق ونشةق

عون حقةةائق اإلميةةان  ومةةن طائالةةة ابللسةةان ويةةدق اإلميةةان  وأكمةةو هللا عينةةه  وأقةةر عةةني نبيةةه  
 واملؤمنني واملتابعني. 

وكان ما قد شهد  بعضةكد وبلةغ بعضةكد  ومتةت كلمةة هللا احلسة  علةى الصةابرين  وعمةر 
 هللا ما ينع فرعون وبامان وقارون وجنوع  وما كانوا يعرشون.

                                                        
 .8ة 60ب 114ص 94  أنظر: ج«وبني  ا عندبد  ا» حبار األنوار ورعت كيف 98)

 «.معن»ماعة  409ص 13معن الرجو: برب وتباعد  أنظر لسان العرب: جيف أ99)

 «.نشق»ماعة  353ص 10نشق: النشق يب سعوى ك األن   أنظر لسان العرب: جيف 100)
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حثالةةةة مةةةن الضةةةالا ال أيلةةةون النةةةا  خبةةةاال  فيقصةةةدبد هللا ك عتربةةةد    بقيةةةت وتالتةةةت 
ات  ويلحالهد عةن بسةط أكالهةد  ومةد وميحو آهربد  ويبيد معاملهد  ويعقبهد عن قرب احلسر 

أعنةةاقهد  ومكةةنهد مةةن عيةةن هللا حةةت بةةّدلو   ومةةن حكمةةه حةةت غةةريو   وسةةيأيت نصةةر هللا علةةى 
 عدو  حلينه  وهللا ل ي  خبري.

وك عون مةةةا مسعةةةتد كالايةةةة وبةةةال   فتةةةأملوا رمحكةةةد هللا مةةةا نةةةدبكد هللا إليةةةه وحةةةثكد عليةةةه  
 ا السبو فتالرق بكد عن سبيله. واقصدوا شرعه  واسلكوا هنجه  وال تتبعو 

بةةةيا يةةةون عظةةةيد الشةةةأن  فيةةةه وقةةةع الالةةةرج  ورفعةةةت الةةةدرج  ولةةةحت احلجةةةس  وبةةةو يةةةةون 
اإليضاة واإلفصةاة عةن املقةان الصةراة  ويةون كمةاا الةدين  ويةون العهةد املعهةوع  ويةون الشةابد 

  ويةون عحةر واملشهوع  ويون تبيان العقوع عن النالاق واجلحوع  ويون البيةان عةن حقةائق اإلميةان
 الشي ان  ويون السبان. 

بيا يون الالصو الةيي كنةتد بةه توعةدون  بةيا يةون املةإل األعلةى الةيي أنةتد عنةه معرلةون  
بةةةيا يةةةون اإلرشةةةاع ويةةةون حمنةةةة علةةةى العبةةةاع  ويةةةون الةةةدليو علةةةى الةةةرواع  بةةةيا يةةةون إبةةةداء خالةةةات 

 الصدور  ومضمرات األمور  بيا يون النصوص على أبو انيصوص. 
ون شةةةيث  بةةةيا يةةةون إعريةةةس  بةةةيا يةةةون يوشةةةع  بةةةيا يةةةون لعةةةون. بةةةيا يةةةون األمةةةن بةةةيا يةةة

 املأمون  بيا يون إوهار املصون من املكنون  بيا يون إبالء السرائر. 
فلةةد يةةحا )عيف يقةةوا بةةيا يةةون بةةيا يةةون  فراقبةةوا هللا واتقةةو   وامسعةةوا لةةه وأطيعةةو   واحةةيروا 

ربةةو   وتقربةةوا إش هللا بتوحيةةد  وطاعةةة مةةن أمةةركد أن املكةةر وال ألةةاععو   فّتشةةوا لةةمائركد وال توا
ت يعو   وال متسكوا بعصد الكوافر  وال جينح بكد الغي فتظلوا عن سبيو الرشاع ابتبةاع أولئةك 

إِّان  أاطاْعناـا اليين للوا وأللوا  قاا هللا تعاش عح من قائو  ك طائالة ذكةربد ابلةين ك كتابةه: 
ــــرااءانا فا  ــــاداتـاناا واُكبـا ــــبِّيالا سا ــــلُّوانا الس  ــــاً   زا ا ُهْم لاْعن ــــنـْ ــــذاابِّ وااْلعا ــــنا اْلعا ــــْعفانْيِّ مِّ ِِّّْــــْم  ِّ رابـ ناــــا إ

كابِّرياً 
(101). 

وإِّْذ يـاتاحاجُّونا يفِّ الن ار فـايـاُقوُل الضُّعافاُء لِّل ذِّينا اْستاْكبـاُروا إِّان  ُكن ا لاُكـْم وقاا هللا تعةاش: 
تـاباعاً 

(102). 

                                                        

 .68ة 67يف  سورة االححاب: 101)

 .47: افرغ يف سورة102)
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ــلْ وقةةاا سةةبحانه: ُ  فـاها ــداانا ا   ــيء  قــاُلوا لاــْو ها ــْن شا ــْن عاــذاب ا  ِّ مِّ ــونا عان ــا مِّ ــُتْم ُمْغُن أانـْ
يْناُكم ُلاادا

(103)  . 
أفتدرون استكبار مةا بةو تةرو ال اعةة ملةن أمةر هللا ب اعتةه والافةع عمةن نةدبوا إش متابعتةه؟ 

املؤمنةون إن هللا عةح  والقرآن ين ق من بيا عن كثري إن تدبر  متدبر زجر  ووعظه  واعلموا أيها
يااٌن ماْرُصوصٌ وجو قاا:  إِّن  هللاا َيِّ ُّ ال ذِّينا يـُقااتُِّلونا يفِّ سابِّيلِّهِّ صاف اً كازانـ ُهْم بـُنـْ

 (104)  . 
 أتدرون ما سبيو هللا؟ ومن سبيله؟ ومن يراى هللا؟ ومن طريقه؟

نةار  أان سةبيله الةيي يسلكه ب اعة هللا فيةه بةو  بةه إش ال  ال أان يراى هللا اليي من مل 
   أان قسيد النار  أان حجة هللا على الالجار  أان نور األنوار.نصبين لالتباع بعد نبيه 

فانتبهوا من رقدة الغاللة  وابعروا ابلعمو قبةو حلةوا األجةو  وسةابقوا إش مغالةرة مةن ربكةد 
وتضةةجون  قبةو أن يضةرب ابلسةور ببةةاطن الرمحةة ووةابر العةياب  فتنةةاعون فةال يسةمع نةداؤكد 

 فال حيالو بضجيجكد  وقبو أن تستغيثوا فال تغاثوا. 
سارعوا إش ال اعات قبو فوات األوقةات  فكةان قةد جةاء بةاعن اللةيات  فةال منةاص ،ةاة 

 وال حميص ألليص. 
عوعوا رمحكةد هللا بعةد انقضةاء ضمعكةد ابلتوسةعة علةى عيةالكد  والةس ةخةوانكد  والشةكر 

عوا جيمع هللا للكد  وتباروا يصو هللا ألالةتكد  وهتةانوا نعمةة هلل عح وجو على ما منحكد  وأمج
هللا كمةةا بنةةأكد  ابلصةةواب فيةةه علةةى ألةةعاف األعيةةاع قبلةةه وبعةةد  إال ك مثلةةه  والةةس فيةةه يثمةةر 
املاا  ويحيد ك العمر  والتعاط  فيه يقتضي رمحةة هللا وع الةه  وببةوا إلخةوانكد وعيةالكد عةن 

تنالةةه القةةدرة مةةن اسةةت اعتكد  وأوهةةروا البشةةر  فيمةةا بيةةنكد   فضةةله ابجلهةةد مةةن جةةوعكد  ومبةةا
علةةى مةةا مةةنحكد  وعةةوعوا ابملحيةةد علةةى أبةةو   وامحةةدوا هللا والسةةرور ك مالقةةاتكد  واحلمةةد هلل 

التأميةو لكةةد  وسةةاووا بكةةد لةةعالاءكد ومةةن ملككةةد  ومةةا تنالةةه القةةدرة مةةن اسةةت اعتكد  وعلةةى 
 بد  واملحيد من هللا عح وجو. حسب إمكانكد  فالدربد فيه مبائيت أل  عر 

ويةون بةةيا اليةةون ممةةا نةةدب هللا إليةه  وجعةةو العظةةيد كالالةةة عنةةه  حةت لةةو تعبةةد لةةه عبةةد مةةن 
العبيد ك التشبيه مةن ابتةداء الةدنيا إش تقضةيها يةائما هناربةا قائمةا ليلهةا  إذ أخلةص املالةص 

                                                        

 .21: إبرابيد يف سورة103)

 .4يف سورة الص : 104)
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يةه أخةا  مبتةدب وبةر    ومن ألةع  ف كالايته كالاية    عن ك يومه  لقصرت أتن الدنيا من 
راغبةةا  فلةةه كةةأجر مةةن يةةان بةةيا اليةةون وقةةان ليلةةه  ومةةن ف ةةر مؤمنةةا ك ليلتةةه  فكأمنةةا ف ةةر فئامةةا 

 وفئاما  ة يعدبا بيد  عشرة ة .
 فنهض انبض فقاا: ت أمري املؤمنني  وما الالئان؟ 

أان قاا: مأيت أل  ن  ويديق وشهيد  فكي  مبن يكالو عدعا من املؤمنني واملؤمنات  فة
لمينه على هللا تعةاش األمةان مةن الكالةر والالقةر  وإن مةات ك ليلتةه أو يومةه أو بعةد  إش مثلةه 
من غري ارتكاب كبرية فأجر  على هللا  ومن استدان إلخوانه وأعاهند فةأان الضةامن علةى هللا إن 

 أبقا   وإن قبضه محله عنه.
ا اليةةون  وليبلةةغ احلالةةر الغائةةب  وإذا تالقيةةتد فتصةةافحوا أبلسةةنتكد وهتةةانوا ابلنعمةةة ك بةةي

 والشابد البائن  وليعد الغين على الالقري  والقوي على الضعي .
 بيلك. أمرين رسوا هللا 

مث أخي )يلوات هللا عليهيف ك خ بته اجلمعةة  وجعةو يةالته مجعةة يةالة عيةد. وانصةرف 
وانصةرف غنةيهد مبةا أعةد لةه مةن طعامةه   بولد  وشيعته إش منحا أ  حممةد احلسةن بةن علةي 

 .(105)«وفقريبد برفد  إش عياله
  ويةةةون (106)الةةةيي تشةةةرفت الةةةدنيا بةةةه يةةةون ولةةةد ك جةةةوف الكعبةةةة نعةةةد  فةةةأمري املةةةؤمنني 

                                                        

 فصو فيما نيكر  من فضو عيد الغدير عند ابو العقوا من طريق املنقوا. 461: صاألعماا قبااإيف 105)

فقد روي عن يحيد بن قعنب أنه قاا: كنت جالسا مع العبا  بن عبد امل لب وفريق مةن عبةد العةح  ةزاء بيةت  يف106)
وكانت حاملة به لتسعة أشهر وقد أخةيبا ال لةق  فقالةت:  بلت فاطمة بنت أسد أن أمري املؤمنني هللا احلران  إذ أق

رب إين مؤمنة بك  ومبا جاء من عندو من رسو وكتب  وإين مصدقة بكةالن جةدي إبةرابيد انيليةو وأنةه بة  البيةت »
 «.لي والعيتالعتيق  فبحق اليي ب  بيا البيت  وحبق املولوع اليي ك ب ين  ملا يسرت ع

قاا يحيد بن قعنب: فرأينا البيت وقد انالتح عن وهر   وعخلت فاطمة فيه  وغابت عن أبصاران والتحق احلةائط  فرمنةا أن 
ينالتح لنا قالو الباب فلد ينالتح  فعلمنا أن ذلك أمر من أمر هللا عحوجو  مث خرجت بعد الرابع  وبيدبا أمري املؤمنني 

  :تقدمين من النساءىل ألن آسية بنت محاحد عبدت هللا عح وجو سةرا ك مولةع ال  إين فضلت على من»مث قالت
حيب أن يعبد هللا فيه إال ال رارا  وأن مرمي بنت عمران بحت النالة اليابسة بيدبا حت أكلت منها رطبا جنيا  وأين 

ت : ت فاطمة  مسيه عليا فهو عخلت بيت هللا احلران فأكلت من مثار اجلنة وأوراقها  فلما أرعت أن أخرج بت    با
علي  وهللا العلي األعلى يقوا: إين شققت امسه من امسي وأعبته أبع  ووقالته على غامض علمي  وبو اليي يكسر 
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عةاه ك بةي  احليةةاة  ومةن خةةالا حياتةه الحاخةرة ابجلهةةاع والتضةحية ك سةةبيو هللا  سةّ ر للعةةامل 
سةةنة ك مجيةةع األعمةةاا احلميةةدة  ك املكةةارن  والقةةدوة احل )صيفالنمةةوذج الالريةةد بعةةد رسةةوا هللا 

  فمةةةات شةةةهيداع ك سةةةبيو هللا تعةةةاش  وخةةةتد حياتةةةه )عيفقةةةد بكتةةةه السةةةماء واألرم يةةةون وفاتةةةه 
 أبحسن ما  تد به اإلنسان حياته.

فقد روي عن أ  مححة الثمايل عن حبيب بن عمرو قاا: عخلت علةى أمةري املةؤمنني )عيف 
لت: ت أمري املؤمنني  ما جرحةك بةيا بشةيء  ك مرله اليي قبض فيه فحو عن جراحته  فق

 .«ت حبيب  أان وهللا مالارقكد الساعة »وما بك من أب !  فقاا يل: 
مةا يبكيةك ت »قاا: فبكيت عند ذلك  وبكت أن كلثون وكانت قاعدة عنةد   فقةاا هلةا: 

 .«بنية؟
 .«ذكرت ت أبة أنك تالارقنا الساعة فبكيت»فقالت: 

. قةةاا حبيةةةب: «بكةةني  فةةو هللا لةةو تةةرين مةةا يةةر  أبةةوو مةةا بكيةةتت بنيةةة ال ت»فقةةاا هلةةا: 
 فقلت له: و ما اليي تر  ت أمري املؤمنني؟

بعضةهد ك أثةر بعةض وقوفةا   واألرلةني ت حبيب  أر  مالئكة السماء والنبيةني »فقاا: 
جالس عنةدي  يقةوا: أقةدن  فةان أمامةك خةري  إش أن يتلقوين  وبيا أخي حممد رسوا هللا 

 .«ا أنت فيهلك مم
 قاا: فما خرجت من عند  حت توك )عيف.

فلما كان مةن الغةد وأيةبح احلسةن )عيف قةان خ يبةا علةى املنةس  فحمةد هللا و أثة  عليةه مث 
  وك أيهةةا النةةا   ك بةةي  الليلةةة نةةحا القةةرآن  وك بةةي  الليلةةة رفةةع عيسةةى ابةةن مةةرمي »قةةاا: 

ات أ  أمةري املةؤمنني )عيف  وهللا ال يسةبق أ  بي  الليلة قتو يوشع بن نون  وك بةي  الليلةة مة
ليبعثةةه ك  أحةةد كةةان قبلةةه مةةن األويةةياء إش اجلنةةة  وال مةةن يكةةون بعةةد   وإن كةةان رسةةوا هللا

السرية فيقاتو جسئيو عن ميينه  وميكائيو عن يسار   وما تةرو يةالراء وال بيضةاء إال سةبعمائة 
 .(107)«عما ألبلهعربد فضلت من ع ائه كان جيمعها ليشاي  ا خا

 
                                                                                                                                                               

األيةةنان ك بيةةيت  وبةةو الةةيي يةةؤذن فةةوق وهةةر بيةةيت ويقدسةةين وميجةةدين  ف ةةو  ملةةن أحبةةه وأطاعةةه  وويةةو ملةةن أبغضةةه 
 .9ة 27اجمللس  132وق: صأنظر أمايل الشيخ الصد« وعصا 

 .4ة 52اجمللس  318أمايل الشيخ الصدوق: ص يف107)
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 من هدي القرآن احلكيم

 
  والية أمري املؤمنني 
ــا بـال ْغــتا قةةاا تعةةاش:  ــْل فاما ــْن راب ِّــكا واإِّْن َلاْ تـاْفعا ــزِّلا إِّلاْيــكا مِّ ــا أُْن ــا الر ُســوُل بـال ِّــْغ ما َيا أايُـّها

ُمكا مِّنا الن اسِّ إِّن  هللاا الا يـاْهدِّي اْلقاْوما  هللاُ يـاْعصِّ اْلكاافِّرِّينا  رِّساالاتاُه وا
(108) . 

ـــيُت لاُكـــُم وقةةةاا عحوجةةةو:  ـــلِّ وارا ِّ يـــناُكْم واأاْعاْمـــُت عالاـــْيُكْم نِّْعما ـــُت لاُكـــْم دِّ ْل ـــْوما أاْكما اْليـا
ْسالاما دِّيناً  اإلِّ

(109). 
ْؤتُــونا إَِّّن ـاا والِـّيُُّكُم هللاُ واراُسـولُُه واال ــذِّينا آمانُـوا الـ ذِّينا يُقِّيُمـونا الص ـالا ا وايُـ  وقةاا سةبحانه:
الز كاا ا واُهْم رااكُِّعونا 

(110). 
 )عيفيالات اإلمان  

ـــــــــــــــقُّ أاْن يـُتـ باـــــــــــــــعا أام ــــــــــــــــْن  قةةةةةةةةةةةةةةةاا سةةةةةةةةةةةةةةةبحانه: ـــــــــــــــْن يـاْهـــــــــــــــدِّي إِّىلا احْلـاــــــــــــــق ِّ أاحا  أافاما
الا ياهِّد ِّي إِّالا أاْن يـُْهداى

(111)  . 
إِّ  ِّ جااعُِّلكا لِّلن ـاسِّ إِّماامـاً  واإِّذِّ ابـْتـالاى إِّبـْرااهِّيما رابُُّه بِّكالِّماات  فازاعا ُهن  قاالا  وقاا تعةاش: 

قاالا وامِّْن ُذر ِّي لِّ قاالا الا يـانااُل عاْهدِّي الظ الِّمِّنيا 
(112). 

ــرااتِّ واإِّقاــاما  وقةةاا جةةو وعةةال: ناــا إِّلاــْيهِّْم فِّْعــلا اْيايـْ ــًة يـاْهــُدونا ِبِّاْمــرِّانا واأاْوحايـْ واجاعاْلناــاُهْم أائِّم 
واكاانُوا لاناا عاابِّدِّينا  الص الا ِّ واإِّيتااء الز كاا ِّ 

(113). 
دِّ احْلاراامِّ كاماْن آمانا ابِّ  ِّ وااْليـاـْومِّ وقاا جو وعال:  قااياةا احْلااه ِّ واعِّماارا ا اْلماْسجِّ أاجاعاْلُتْم سِّ

                                                        

 .67سورة املائدة:  يف108)
 .3سورة املائدة:  يف109)
 .55سورة املائدة:  يف110)
 .35سورة يونس:  يف111)
 .124سورة البقرة:  يف112)
 .73سورة األنبياء:  يف113)
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رِّ واجااهادا يفِّ سابِّيلِّ هللاِّ الا ياْستـاُوونا عِّْندا هللاِّ  اآلاخِّ
(114). 

 يف القرآن ذكر أمري املؤمنني 
ـــــــاءُلونا  عحوجةةةةةةةو: قةةةةةةةاا ـــــــم  يـاتاسا ـــــــيمِّ  عا ـــــــنِّ النـ باـــــــَّنِّ اْلعاظِّ ـــــــهِّ  عا ال ـــــــذِّي ُهـــــــْم فِّي
ُ ْتالُِّفونا 

(115)  . 
وامِّنا الن اسِّ ماْن ياْشرِّي نـاْفساُه ابْتِّغااء ماْر اا ِّ هللاِّ  وقاا سبحانه:

(116)  . 
 اْلُقْرَا ُقْل الا أاْسزاُلُكْم عالاْيهِّ أاْجراً إِّالا اْلماواد  ا يفِّ  وقاا جو وعال:

(117)  . 
ُر اْلّباِّي ةِّ  وقاا عحوجو: إِّن  ال ذِّينا آماُنوا واعامُِّلوا الص احلِّااتِّ ُأولايِّكا ُهْم خايـْ

(118). 

 متابعة أئمة احلق
أاطِّيُعوا هللاا واأاطِّيُعوا الر ُسولا واُأو ِّ األْمرِّ مِّْنُكمْ  وقاا تعاش:

(119). 
رااطِّ  قاا سبحانه: ي ُمْستاقِّيماً فاات بُِّعوُه واالا تـات بُِّعـوا السُّـُبلا فـاتـافاـر قا بُِّكـْم عاـْن واأان  هاذاا صِّ

سابِّيلِّهِّ ذالُِّكْم واص اُكْم بِّهِّ لاعال ُكْم تـاتـ ُقونا 
(120)  . 

 
 

                                                        

 .19سورة التوبة:  يف114)
 .3ة  1سورة النبأ:  يف115)
 .207سورة البقرة:  يف116)
 .23سورة الشور :  يف117)
 .7سورة البينة:  يف118)
 .59سورة النساء:  يف119)
 .153سورة األنعان:  يف120)

ك القةةرآنيف  يةةة هللا العظمةى الالقيةةه ا قةةق  راجةةع كتةةاب )علةي ملعرفةة املحيةةد مةةن ا تت الةوارعة ك حةةق أمةةري املةؤمنني 
نيف وطبعتةةه 1979بةةة ة 1399طبةةع ألوا مةرة عةةان )السةيد يةةاعق احلسةةيين الشةةريازي )عان ولةهيف بةةيا الكتةةاب الةةيي 

نيف  وقةاا مساحتةةه )عان ولةهيف ك مقدمةةة 2001بةةة ة 1421نيف وال بعةة الثالثةةة عةان )1989بةةة ة 1409الثانيةة عةان )
تنةحيالع  أو أتويةالع  أو مصةداقاع  الكتاب: بي  ضموعة من ا تت القرآنية ك حق أمري املؤمنني علةي بةن أ  طالةب 

اع أمت  أو تنظةةرياع  مجعتهةةا مةةن كتةةب العامةةة سةةواء مةةا نقلتهةةا منهةةا مباشةةرة  أو بواسةة ة كتةةاب آخةةر قةةد نقةةو أكمةةو وفةةرع
عنهةةةا ممةةةا ذكرتةةةةه ك حملةةةه وأشةةةرت إليةةةةه. والكتةةةاب ضلةةةد يقةةةةع ك جةةةحأين نشةةةر عار العلةةةةون للتحقيةةةق وال باعةةةة والنشةةةةر 

 والتوزيع.
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 امل ّهرةمن هدي السنة 
 يوم الغدير

عةاش يون غدير خد أفضو أعياع أميت  وبو اليون اليي أمةرين هللا ت»: )صيفقاا رسوا هللا 
ذكر  فيه بنصب أخي علي بن أ  طالب علماع ألميت  يهتدون به من بعدي وبةو اليةون الةيي 

ة معاشةر  أكمةو هللا فيةه الةدين  وأمت علةى أمةيت فيةه النعمةة ورلةي هلةد اإلسةالن عينةاع ة مث قةاا 
النةةةا   إن عليةةةا مةةةين و أان مةةةن علةةةي خلةةةق مةةةن طينةةةيت وبةةةو إمةةةان انيلةةةق بعةةةدي  يبةةةني هلةةةد مةةةا 

وا فيه من سنيت  وبو أمري املؤمنني وقائد الغر ا جلةني ويعسةوب املةؤمنني وخةري الويةيني اختلال
 وزوج سيدة نساء العاملني وأبو األئمة املهديني.

معاشر النا   من أحب عليا أحببتةه ومةن أبغةض عليةا أبغضةته  و مةن ويةو عليةا ويةلته 
 واليته  ومن عاع  عليا عاعيته.ومن ق ع عليا ق عته  ومن جالا عليا جالوته ومن واش عليا 

معاشر النا   أان مدينةة احلكمةة وعلةي بةن أ  طالةب اب ةا ولةن تةؤتى املدينةة إال مةن قبةو 
 الباب  وكيب من زعد أنه حيبين ويبغض عليا.

معاشةةر النةةا   والةةيي بعثةةين ابلنبةةوة وايةة الاين علةةى مجيةةع السيةةة  مةةا نصةةبت عليةةا علمةةا 
 .(121)«ابمسه ك مساواته وأوجب واليته على مالئكته ألميت ك األرم حت نو  هللا

فةأاتين جسئيةو فقةاا: إن ربةك يقةوا لةك: إن علةي بةن أ  »: ة ك حةديث ة   )صيفوقاا 
طالةةةب ويةةةيك وخليالتةةةك علةةةةى أبلةةةك وأمتةةةك واليائةةةد عةةةةن حولةةةك وبةةةو يةةةاحب لوائةةةةك 

 .(122)«يقدمك إش اجلنة..
    صفات اإلمام أمري املؤمنني
جةالس ك مجاعةة مةن أيةحابه إذ أقبةو  بيه قاا: بينما رسةوا هللا عن أ  إسحاق عن أ

من أراع أن ينظر إش آعن ك خلقه  وإش »: )صيفحنو  فقاا رسوا هللا  علي بن أ  طالب 
 .(123)«نوة ك حكمته  وإش إبرابيد ك حلمه  فلينظر إش علي بن أ  طالب

                                                        

 .2ة 52ب 109ص 37حبار األنوار: ج يف121)
 .22445ة 8ب 181ص 18ئو: جمستدرو الوسا يف122)
 .3ة 2اجمللس  14: صأمايل الشيخ املاليد  يف123)
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 .(124)«أقضى أميت وأعلد أميت بعدي علي»: )صيفوقاا 
أوحةةةي إيّل ك علةةةّي ثةةةالث: أنةةةه سةةةيد املسةةةلمني وإمةةةان املتقةةةني وقائةةةد الغةةةر »: )صيفقةةةاا و 

 .(125)«ا جلني
 أان قسةةةةةةةةةةةةةةةةيد هللا بةةةةةةةةةةةةةةةةةني اجلنةةةةةةةةةةةةةةةةة والنةةةةةةةةةةةةةةةةةار »: )عيفوقةةةةةةةةةةةةةةةةاا اإلمةةةةةةةةةةةةةةةةان أمةةةةةةةةةةةةةةةةةري املةةةةةةةةةةةةةةةةؤمنني 

ال يةةدخلها عاخةةو إال علةةى حةةد قسةةمي وأان الالةةاروق األكةةس  وأان اإلمةةان ملةةن بعةةدي واملةةةؤعي 
  وإين وإت  لعلةةةى سةةةبيو واحةةةد  إال أنةةةه بةةةو دمين أحةةةد إال أمحةةةد عّمةةةن كةةةان قبلةةةي  ال يتقةةة

املةةةةدعو ابمسةةةةه  ولقةةةةد أع يةةةةت السةةةةت: علةةةةد املنةةةةات والةةةةبالت والويةةةةات وفصةةةةو اني ةةةةاب وإين 
 .(126)«لصاحب الكرات وعولة الدوا  وإين لصاحب العصا وامليسد والدابة اليت تكلد النا 

 النبز العظيم
  أنةةت حجةةة هللا  وأنةةت ابب هللا  وأنةةت ال ريةةق إش هللا  ت علةةي»: )صيفقةةاا رسةةوا هللا 

 وأنت النبأ العظيد  وأنت الصراى املستقيد وأنت املثو األعلى.
ت علي  أنت إمان املسلمني وأمري املؤمنني وخري الوييني وسيد الصديقني. ت علي  أنةت 

وأنةةت قالةةي عيةةين الالةةاروق األعظةةد وأنةةت الصةةديق األكةةس. ت علةةي  أنةةت خليالةةيت علةةى أمةةيت 
وأنت منجح عدايت. ت علي  أنت املظلون بعدي. ت علي  أنت املالارق بعدي  ت علي  أنت 
ا جور بعدي. أشهد هللا تعاش ومن حضر من أميت  إن ححبك حةح  وحةح  حةحب هللا  وإن 

 .(127)«ححب أعدائك ححب الشي ان
لةةةةةةي بةةةةةةن أ  طالةةةةةةب أوا مةةةةةةن شةةةةةةر  نالسةةةةةةه هلل ع»: )عيفوقةةةةةةاا اإلمةةةةةةان زيةةةةةةن العابةةةةةةدين 

 .(128)«…)عيف
َيا أايُـّهاـا الـ ذِّينا آمانُـوا أاطِّيُعـوا فقاا: سألته عةن قةوا هللا  عخو أابن على اإلمان الرلا 

                                                        

 .20ة 81اجمللس 548: صأمايل الشيخ الصدوق  يف124)
 .42ة 91ب 23ص 40حبار األنوار: ج يف125)
 .3بد أركان األرم ة ابب أن األئمة  197ص 1الكاك: ج يف126)
 .13ة 30ب 6ص 2: جعيون أخبار الرلا  يف127)
 فصو ك املسابقة اش اهلجرة. 64ص 2املناقب: ج يف128)
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ــــــْنُكمْ  هللاا واأاطِّيُعــــــوا الر ُســــــولا واُأو ِّ األْمــــــرِّ مِّ
ذلةةةةةةك علةةةةةةي بةةةةةةن أ  طالةةةةةةب »؟ فقةةةةةةاا: (129)

»..(130). 
زاُلُكْم عالاْيـهِّ أاْجـراً إِّالا اْلماـواد  ا يفِّ اْلُقـْرَا قُـْل الا أاْسـوعن ابن عبا  قاا: ملا نحلت 

(131) 
 .(132)«علي وفاطمة وأوالعنا»قالوا: ت رسوا هللا  من بؤالء اليين أيمران هللا مبوعهتد؟ قاا: 

مةةن أطةةةاع : »ك التمسةةةك ابألئمةةة ومتابعةةة أثةةةربد  )عيفمةةن كةةالن لإلمةةةان أمةةري املةةؤمنني 
 .(133)«إمامه فقد أطاع ربّه

ال تحلةوا عةةن احلةق وأبلةةه  فانّةةه مةن اسةةتبدا بنةا أبةةو البيةت بلةةك وفاتتةةه »أيضةةاع:  قةاا و 
 .(134)«الدنيا وا خرة
علةةيكد ب اعةةة أئمةةتكد  فةةاهّند الشةةهداء علةةيكد اليةةون  والشةةالعاء لكةةد عنةةد هللا : »وقةاا 

 .(135)«غداع 
 .(136)«شّقوا أمواج الالنت بسالن النجاة: »وقاا 
رف فضلنا وتقةرب إش هللا بنةا وأخلةص حبنةا وعمةو مبةا إليةه أسعد النا  من ع: »وقاا 

 .(137)«ندبنا وانتهى عما عنه هنينا  فياو منا وبو ك عار املقامة معنا

                                                        

 .59سورة النساء:  يف129)
 . 171من سورة النساء ة 251ص 1تالسري العياشي: ج يف130)
 .23سورة الشور :  يف131)
 .151ة 39ب 166ص 36حبار األنوار: ج يف132)
 .2030ة 1الالصو  5ب 116غرر احلكد وعرر الكلد: ص يف133)
 .2033ة 1الالصو  5ب 117غرر احلكد وعرر الكلد: ص يف134)
 .2025ة 1الالصو  5ب 116غرر احلكد وعرر الكلد: ص يف135)
 .2023ة 1الالصو  5ب 116غرر احلكد وعرر الكلد ص يف136)
 .1995ة 1الالصو  5ب 115غرر احلكد وعرر الكلد ص يف137)
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 يف138)الوالية واإلمامة 

                                                        

 .الالصو األخري وما قبله  لإلمان الشريازي  2أخيان بي  انيامتة من كتاب )وألوا مرة ك اتريخ العامليف ج يف138)
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 مهمة تبليغ الرسالة
 

مةةن حجةةة الةةوعاع واملسةةلمون معةةه وبةةد علةةى بعةةض الةةرواتت  )صيفملةةا انصةةرف رسةةوا هللا 
حنةةةو املدينةةةة  حةةةت إذا كةةةان اليةةةون الثةةةامن عشةةةر مةةةن ذي  )صيفألةةة  نسةةةمة  سةةةار زبةةةاء مةةةائيت 

ومةن معةه مةن املسةلمون ة إش غةدير خةد مةن اجلحالةة الةيت تتشةّعب  احلجة ويو ة رسةوا هللا 
فيها طرق املدنيني عن غريبد  ومل يكن بيا املكان مبولع إذ ذاو يصةلح للنةحوا  لعةدن وجةوع 

َي أايُـّهاـا الر ُسـوُل بـال ِّـْغ مـا عن هللا بقولةه تعةاش:  ه األمني جسئيو املاء فيه واملرعى  فنحا علي
ُمكا مِّنا الن اسِّ  هللاُ يـاْعصِّ أُْنزِّلا إِّلاْيكا مِّْن راب ِّكا واإِّْن َلاْ تـاْفعاْل فاما بـال ْغتا رِّسالاتاُه وا

(139). 
ا مةّرتني ة وذلةك قبلهة )صيفعليةه وكان نحوله بيا  يا الشأن بةو للمةرة الثالثةة  فقةد نةحا 

للتأكيد ة: مرة عند وقوفه ابملوق   وأخر  عند كونه ك مسةجد انيية   وك كةو منهمةا أيمةر  
أبن يسةةةتال  علةةةّي بةةةن أ  طالةةةب )عيف  وأن يسةةةّلد إليةةةه مةةةا عنةةةد  مةةةن العلةةةد ومةةةرياث علةةةون 

الواليةة   ومجيع ما لديه من آتهتةد  وأن يقيمةه علمةاع للنةا   ويةبّلغهد مةا نةحا فيةه مةن األنبياء
وفرم ال اعة على كو أحد  وأيخي منهد البيعة له على ذلك  والسةالن عليةه ةمةرة املةؤمنني  

يسةأا جسئيةو أن أيتيةه مةن هللا تعةاش ابلعصةمة  وك بةي  املةرة نةحا عليةه  ةي   )صيفورسوا هللا
ُمكا مِّنا الن اسِّ ا ية الكرمية اليت فيها:  هللاُ يـاْعصِّ  .وا
ك تبليةةغ مةةا  )صيف  عنةةد نةةحوا جسئيةةو  ةةي  ا يةةة الةةيت أمةةرت رسةةوا هللاوكةةان أوائةةو القةةون

ابلتوقّة  عةن املسةري وأن يةرّع  )صيفاُنحا إليه ك علي )عيف  قريبةاع مةن اجلحالةة  فةأمر رسةوا هللا 
ونةحا املسةلمون حولةه   )صيفمن تقّدن من القون وحيبس من أتّخر منهد ك ذلك املكان  فنحا 

احلةةةّر  فةةأمر بةةةدوحات بنةةةاو فقةةةّد مةةةا لتهةةا وأمةةةر جبمةةةع الرحةةةاا فيةةةه   وكةةان يومةةةاع قايظةةةاع شةةةديد
 وولع بعضها فوق بعض.

مناعيةةةه فنةةاع  ك النةةةا : الصةةالة جامعةةةة  فةةاجتمعوا إليةةةه وإن الرجةةو مةةةنهد  )صيفمث أمةةر 

                                                        

 .67ورة املائدة: س يف139)
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 )صيفليضةع بعةةض رعائةةه علةةى رأسةةه وبعضةةه لةةت قدميةه مةةن شةةّدة احلةةّر  فلمةةا اجتمعةةوا يةةعد 
ك ذروهتةةةا  وععةةةا عليةةةاع )عيف فرقةةةى معةةةه حةةةت قةةةان عةةةن ميينةةةه مث  علةةةى تلةةةك الرحةةةاا حةةةت يةةةار

النةةا  خ بةةة بليغةةة مل يسةةمع النةةا  مبثلهةةا فحمةةد هللا وأثةة  عليةةه  ووعةةا فةةأبلغ  )صيفخ ةةب 
املوعظةةة  ونعةةى إش االُّمةةة نالسةةه  وأشةةار إش أمةةر اإلسةةتاالف فنصةةب عليةةاع )عيف أبمةةر مةةن هللا 

 يها ما يلي:ف   ومما قااتعاش خليالة عليهد بعد  
َي أايُـّهاا الر ُسوُل بـال ِّـْغ مـا أُنْـزِّلا إِّلاْيـكا مِّـْن راب ِـّكا معاشر النا   ان هللا أوحى إيّل يقةوا: »

ُمكا مِّنا الن اسِّ  هللاُ يـاْعصِّ واإِّْن َلاْ تـاْفعاْل فاما بـال ْغتا رِّسالاتاُه وا
(140). 

وأان مبةةنّي لكةةد سةةبب نةةحوا بةةي  ا يةةة: إّن جسئيةةو بةةبط علةةّي مةةراراع ثةةالهع أيمةةرين عةةن رّ  
جةةّو جاللةةه أن أقةةون ك بةةيا املشةةهد  فةةاُعلد كةةو أبةةيض وأسةةوع  أّن علةةي بةةن أ  طالةةب أخةةي 
وويةةةّيي وخليالةةةيت علةةةى اُّمةةةيت  واإلمةةةان مةةةن بعةةةدي  وقةةةد لةةةمن يل تبةةةارو وتعةةةاش العصةةةمة مةةةن 

 الكاك الكرمي.النا  وبو هللا 
فةةاعلموا معاشةةر النةةا   أن هللا قةةد نصةةبه لكةةد وليةةاع وإمامةةاع مالالةةاع طاعتةةه علةةى املهةةاجرين 
واألنصار  وعلى التابعني هلد ةحسان  وعلى الباعي واحلالر وعلى األعجمي والعر   واحلةر 

 واململوو  وعلى كو موّحد.
مسعوا وأطيعوا  وانقةاعوا ألمةر رّبكةد  معاشر النا   إنه آخر مقان أقومه ك بيا املشهد  فا

فةةاّن هللا بةةو مةةوالكد وإهلكةةد  مث مةةن بعةةد  رسةةوله حمّمةةد ولةةّيكد القةةائد املااطةةب لكةةد  مث مةةن 
بعةةةدي علةةةي ولةةةّيكد وإمةةةامكد أبمةةةر رّبكةةةد  مث اإلمامةةةة ك ذّريةةةيت مةةةن ولةةةد  إش يةةةون تلقةةةون هللا 

حّرمةةه هللا  عةةّرفين هللا احلةةالا واحلةةران وأان  ورسةةوله  ال حةةالا إالّ مةةا أحلّةةه هللا  وال حةةران إالّ مةةا
 أفضيت ملا عّلمين رّ  من كتابه وحالله وحرامه إليةه ة إش أمةري املةؤمنني علةي بةن أ  طالةب 

 ة.
معاشر النا   ما من علد إالّ وقد أحصا  هللا كَّ  وكو علد عّلمت فقةد أحصةيته ك إمةان 

 واملّتقني من ولد . املّتقني  وما من علد إال عالَّمته علياع 
معاشر النا   ال تضّلوا عنه  وال تنالروا منةه  وال تسةتنكالوا مةن واليتةهىل فهةو الةيي يهةدي 

 إش احلق ويعمو به  ويحبق الباطو وينهى عنه  وال أتخي  ك هللا لومة الئد.
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 معاشر النا   فّضلو  فقد فّضله هللا  واقبلو  فقد نصبه هللا.
وال ّيبةني مةن ولةد  بةد الثقةو األيةغر  والقةرآن بةو الثقةو األكةس   معاشةر النةا   إّن عليةاع 

وكو واحد منىبء عن ياحبه  وموافةق لةه  لةن يالاقةا حةّت يةرعا علةّي احلةوم  بةد اُمنةاء هللا ك 
خلقةةةةةه  وحكمةةةةةاؤ  ك أرلةةةةةه. أال وقةةةةةد أّعيةةةةةت  أال وقةةةةةد بّلغةةةةةت  أال وقةةةةةد أمسعةةةةةت  أال وقةةةةةد 

أان قلت عن هللا عّحوجو: أال إنه لةيس أمةري املةؤمنني غةري أولحت  أال وإن هللا عّحوجو قاا  و 
 «.أخي بيا  وال لّو إمرة املؤمنني بعدي ألحد غري 
 مث لرب بيد  على عضد علي فرفعه وقاا:

معاشةةةر النةةةا   بةةةيا أخةةةي وويةةةّيي  وواعةةةي علمةةةي  وخليالةةةيت علةةةى أمَّةةةيت وعلةةةى تالسةةةري  »
رلةا   وا ةارب ألعدائةه  واملةوايل علةى طاعتةه  كتاب هللا عّحوجو  والداعي إليه  والعامو مبةا ي

والنةةةابي عةةةةن معصةةةةيته  خليالةةةةة رسةةةةوا هللا  وأمةةةةري املةةةةؤمنني  واإلمةةةةان اهلةةةةاعي  وقاتةةةةو النةةةةاكثني 
والقاس ني واملارقني أبمر هللا  أقوا وما يبّدا القوا لدّي أبمر رّ  أقوا: اللهّد وااِّ مةن واال   

ا مةن خيلةةه  والعةةن مةةن أنكةر   واغضةةب علةةى مةةن وعةاع مةةن عةةاعا   وانصةر مةةن نصةةر   واخةةي
جحد حّقه  اللهّد إنك أنحلت علّي: إن اإلمامة بعةدي لعلةّي وليّةك  اللهةّد إيّن أشةهدو وكالةى 

 بك شهيداع اين قد بّلغت.
معاشر النا   إمنا أكمو هللا عّحوجو عينكد ةمامتةه  بةيا علةي أنصةركد يل  وأحّقكةد    

  وهللا عّح وجةو وأان عنةه رالةيان  ومةا نحلةت آيةة رلةىع إال فيةه  ومةا وأقربكد إيّل  وأعحّكد عليّ 
خاطب هللا اليين آمنوا إالّ بدأ بةه  وال نحلةت آيةة مةدة ك القةرآن إال فيةه  وال شةهد ابجلنّةة ك 

 ِّْنسان   إالّ له  وال أنحهلا ك سوا   وال مدة  ا غري .  (141)هاْل أاتى عالاى اإلِّ
 ري نّ   وويّيكد خري ويّي  وبنو  خري األويياء.معاشر النا   نبّيكد خ

 معاشر النا   ذّرية كّو نّ  من يلبه  وذرّييت من يلب علي.
معاشر النا   إّن هللا قد أمرين وهناين  وقد أمرُت علياع وهنيتةه  فعلةد األمةر والنهةي مةن ربّةه 

دوا  ويةةريوا إش مةةراع   وال عّحوجةةو  فةةامسعوا ألمةةر  تسةةلموا  وأطيعةةوا هتتةةدوا  وانتهةةوا لنهيةةه ترشةة
 تتالّرق بكد السبو عن سبيله.

معاشر النةا   أان يةراى هللا املسةتقيد الةيي أمةركد ابتباعةه  مث علةّي مةن بعةدي  مث ولةدي 
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مةن  يةةلبه أئّمةةع يهةةدون إش احلةّق وبةةه يعةدلون  أال إّن أعةةداء علةي بةةد أبةو الشةةقاق والنالةةاق  
طني الةةةيين يةةةوحي بعضةةةهد إش بعةةةض زخةةةرف القةةةوا واحلةةةاّعون  وبةةةد العةةةاعون  وإخةةةوان الشةةةيا

 غروراع.
 معاشر النا   أال وإيّن منير  وعلّي باع.

 معاشر النا   إيّن نّ   وعلّي ويّي  أال أّن خامت األئّمة مّنا القائد املهدي.
معاشةةةةر النةةةةا   قةةةةد بّينةةةةت لكةةةةد واُفهمةةةةتكد  وبةةةةيا علةةةةي يالهمكةةةةد بعةةةةدي  أال واين عنةةةةد 

إش مصافقيت على بيعتةه  واإلقةرار بةه  مث مصةافقته بعةدي  أال واين قةد  انقضاء خ بيت أععوكد
ـــا ابيعةةةُت هللا  وعلةةةّي قةةةد ابيعةةةين  وأان آخةةةيكد ابلبيعةةةة لةةةه عةةةن هللا عّحوجةةةّو  ـــ ا فاَّنَِّّن  ـــْن ناكا فاما

هِّ  يـاْنُكُ  عالى نـاْفسِّ
(142). 

عةن ذلةك ومل معاشر النا   وكّو حالا عللتكد عليه  أو حران هنيتكد عنه  فةاين مل أرجةع 
اُبّدا  أال فاذكروا ذلك واحالظو   وتوايوا به  وال تبدلو  وال تغرّيو . أال فةأقيموا الصةالة وآتةوا 
الحكاة  وأمروا ابملعروف  واهنوا عن املنكر. أال وإّن رأ  األمر ابملعروف والنهي عن املنكةر: أن 

عةةن حالالتةةه  فانةةه أمةةر مةةن هللا  تنتهةةوا إش قةةويل وتبّلغةةو  مةةن مل حيضةةر  وأتمةةرو  بقبولةةه  وتنهةةو 
 عّحوجّو وميّن  وال أمر مبعروف وال هني عن منكر إالّ مع إمان معصون.

معاشر النةا   فمةا تقولةون؟ قولةوا الّةيي قلةت  وسةّلموا علةى علةيٍّ ةمةرة املةؤمنني  وقولةوا: 
 ان هللا.مسعنا وأطعنا  وقولوا: احلمد هلل اّليي بداان هليا وما كّنا لنهتدي لوال أن بدا

معاشةةر النةةا   إّن فضةةائو علةةّي عنةةد هللا عّحوجةةو الةةيي قةةد أنحهلةةا ك القةةرآن أكثةةر مةةن أن 
 اُحصيها ك مكان واحد  فمن أنبأكد  ا فصدِّقو .

معاشةةر النةةا   مةةن ي ةةع هللا ورسةةوله وعليةةاع أمةةري املةةؤمنني واألئّمةةة مةةن ولةةد  فقةةد فةةاز فةةوزاع 
 «.عظيماع 

 أمر هللا وأمر رسوله بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا.فناعا  القون: مسعنا وأطعنا 
ت أيّهةا النةةا   »انع  أبعلةى يةةوته ويةد  ك يةةد علةي )عيف وقةةاا:  )صيفمث إّن رسةوا هللا 

 «.ألست أوش بكد من أنالسكد؟
 قالوا أبمجعهد: بلى ت رسوا هللا.
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نسةق بضبع علي )عيف حت رأ  النا  بيام اب يهما  وقاا على ال )صيففرفع رسوا هللا 
فمةةن كنةةت مةةوال  فهةةيا علةةّي مةةوال   اللهةةّد وااِّ مةةن واال   وعةةاعِّ مةةن عةةاعا   »مةةن غةةري فصةةو: 

وانصر من نصر   واخيا من خيله  والعن من خالالةه  وأعر احلةّق معةه حيثمةا عار  أال فليبلّةغ 
 «.ذلك منكد الشابد الغائب  والوالد الولد

 

 )عيفالصحابة يبايعون علي اً 
وكان وقت الظهرية فصّلى ركعتةني مثّ زالةت الشةمس  فةأّذن مؤّذنةه  صيف)مث نحا رسوا هللا 

أن جيلةس ك خيمةة لةه ابزائةه   )عيفلصالة الظهر  فلمةا يةّلى  ةد جلةس ك خيمتةه وأمةر عليّةاع 
ابلواليةة  ويسةّلموا عليةه ةمةرة  )عيفاملسلمني أن يةدخلوا عليةه فوجةاع فوجةاع فيهنّةؤو   )صيفمث أمر 

 ى ذلك.املؤمنني  ويبايعو  عل
فالعةو النةا  ذلةك كّلهةد حةت أّن أاب بكةر وعمةر ابيعةا  وعمةر يقةوا لةه: بةّخ بةّخ لةك تبةن 

  مث أرعفةةا ذلةةةك بقوهلمةةا: السةةةالن (143)أ  طالةةب أيةةبحت مةةةوالي ومةةوش كةةّو مةةةؤمن ومؤمنةةة
 عليك ت أمرياملؤمنني ورمحة هللا وبركاته  مث بّنؤو  ابنيالفة.

 )عيفر نسةةةاء املةةةؤمنني معةةةه أن يةةةدخلن علةةةى علةةةي أزواجةةةه وسةةةائ )صيفمث أمةةةر رسةةةوا هللا  
وابيعنةةه ةعخةةاا  )عيفويسةةّلمن عليةةه ةمةةرة املةةؤمنني  ويبايعنةةه علةةى ذلةةك  فالعلةةن وسةةّلمن عليةةه 

 يد  فيه قبو ذلك. )عيفأيديهّن ك طشت فيه ماء كان قد أعخو علي 

 جّبئيل ويوم الغدير
  يّةاع طيّةب الةريح وبةو ينةاعي من خ بتةه رأ  النةا  رجةالع مجةيالع  )صيفوملا فر  رسوا هللا 

كةاليون قةّط  فسةعى أحةد الصةحابة مبقالةة الرجةو إش رسةوا   )صيفويقوا: اتهلل ما رأيُت حممداع 
 : أتدري من ذلك الرجو؟)صيف  فقاا له رسوا هللا )صيفهللا 

 قاا: ال.
 : ذلةةك بةةو الةةروة األمةةني جسئيةةو  فةةاّتو إّتو أن للّةةه  فانّةةك إن فعلتةةه  فةةاهلل)صيفقةةاا 

 ورسوله ومالئكته واملؤمنون منك براء.
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 قاا ابن عّبا : قد وجبت وهللا بيعته ك رقاب الصحابة إش يون القيامة.

 )عيفالقرآن يبار  خالفة علي 
وعةةن ابةةن عبةةا   وحييالةةة  وأ  ذر وغةةريبد  اهنةةد قةةالوا: وهللا مةةا برحنةةا مةةن مكاننةةا ذلةةك 

ــناُكْم واأاْعاْمــُت عالاــْيُكْم احةةت نةةحا جسئيةةو  ةةي  ا يةةة عةةن هللا تعةةاش:  ي ــُت لاُكــْم دِّ ــْوما أاْكماْل ْليـا
ْسالما دِّيناً  يُت لاُكُم اإلِّ نِّْعمالِّ وارا ِّ

(144). 
: هللا أكةس علةى إكمةاا الةدين  وإمتةان النعمةة  ورلةا الةرّب سةةبحانه )صيففقةاا رسةوا هللا 

 وتعاش برساليت إليكد  والوالية لعلّي بن أ  طالب بعدي.
حّسةةةان بةةةن هبةةةت وقةةةاا: ت رسةةةوا هللا أأتذن يل أن أقةةةوا ك بةةةيا املقةةةان مةةةا  فعنةةةدبا قةةةان

 يرلا  هللا؟
 : قو ت حّسان على اسد هللا.)صيففقاا له 

 فوق  على نشح من األرم وت اوا النا  لسماع كالمه  فأنشأ يقوا:
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 الغدير برواية الشعر
ــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــدير نبــــــــــــــــي هم ــــــــــــــــاديهم ي  ين

 
  ــــــــــــــــــم  وا ــــــــــــــــــع ابلرســــــــــــــــــول منــــــــــــــــــادَيً  

 فقـــــــــــــال: فمـــــــــــــن مـــــــــــــوالكُم ونب ـــــــــــــيكم  
 

 فقــــــــــــــالوا وَل يبــــــــــــــدوا هنــــــــــــــا  التعاميــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــت نبي ن  إُلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــوالان وأن

 
 وَل تلـــــــــــــــق من ـــــــــــــــا يف الواليـــــــــــــــة عاصـــــــــــــــيا 

ــــــــــــي فــــــــــــَّنن ين  ــــــــــــم َي عل ــــــــــــه: ق  فقــــــــــــال ل
 

 ر ــــــــــيتك مــــــــــن بعــــــــــدي إمامــــــــــاً وهــــــــــادَيً  
 فمـــــــــــن كنــــــــــــُت مـــــــــــواله فهــــــــــــذا ولي ــــــــــــه 

 
 فكونــــــــــــوا لــــــــــــه أتبــــــــــــاع صــــــــــــدق مواليــــــــــــاً  

 ال ولي ــــــــــــــــههنــــــــــــــــا  دعــــــــــــــــا اللهــــــــــــــــم  و  
 

ـــــــــــاً معـــــــــــادَي  ـــــــــــذي عـــــــــــادى علي  وكـــــــــــن لل
 .(145): ال تحاا ت حّسان مؤّيداع بروة القد  ما نصرتنا بلسانك)صيففقاا له رسوا هللا  

 )عيفمث قةةان مةةن بعةةد  مجاعةةة مةةن الشةةعراء وألقةةوا علةةى مسةةامع القةةون أبيةةااتع ك مةةدة علةةي 
 غري .وتبجيو بي  املناسبة العظيمة كقيس بن سعد بن عباعة انيحرجي و 

 مع النعمان الفهري
يةون غةدير خةد وقةاا: مةن كنةت مةوال  فعلةّي مةوال    )عيفعلياع  )صيفوملا نصب رسوا هللا 

النعمان بن احلارث الالهري فقاا: أمرتنةا عةن هللا أن نشةهد أن ال إلةه إال  )صيفقادِّنا على الن  
ة فقبلنابةا  مث مل تةرما حةت هللا  وأّنك رسوا هللا  وأمرتنا ابجلهاع واحلس والصون والصالة والحكا

نصبت ابن عمك علينا وقلت: من كنت موال  فعلّي موال   فهيا شيء منك أو أمر من عنةد 
: وهللا اليي ال إله إال بو إّن بيا من هللا  فوّش النعمان وبو يقوا: اللهّد إن  )صيفهللا؟ فقاا 

هللا حبجةةر علةةى رأسةةه كةةان بةةيا بةةو احلةةق مةةن عنةةدو فةةأم ر علينةةا حجةةارة مةةن السةةماء  فرمةةا  
سازالا سائٌِّل بِّعاذاب  واقِّع  فقتله  وأنحا هللا تعاش: 

 .(147)ا تت (146)

                                                        

ك يةةةون  علةةةى أمةةةري املةةةؤمنني  فصةةةو فيمةةةا روي مةةةن األشةةةعار ك نةةةص النةةة  42أنظةةةر خصةةةائص األئمةةةة: ص يف145)
 الغدير.

 .1ج: املعار سورة  يف146)

 .62ة 52ب 175ص 37حبار األنوار: ج يف147)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 64 

 
 

 الشهاد  الثالثة يف يوم الغدير
 

ةمةةرة املةةؤمنني بةةحتعة  )عيفبعةةد أن أخةةي البيعةةة لعلةةي  )صيفوك يةةون الغةةدير أمةةر رسةةوا هللا 
 صوا األذان واإلقامة.الشهاعة الثالثة: )أشهد أنَّ علياع ويّل هللايف  ك ف

إذا قةاا أحةدكد ال إلةه إال هللا  حممةد رسةوا هللا  فليقةو: : »)عيفوقد قاا اإلمان الصةاعق 
 .(148)«علي أمري املؤمنني

وك احلديث عن أ  ذر أنه أّذن بعد واقعة الغدير وأخي يهتة  بعةد الشةهاعتني ابلشةهاعة 
أمةةا وعيةةتد خ بةةيت يةةون الغةةدير » :)صيف  فقةةاا )صيفالثالثةةة  فرفةةع ذلةةك بعةةض إش رسةةوا هللا 

لعلي ابلوالية؟! أما مسعتد قويل ك أ  ذر: ما أوّلت انيضراء وال أقّلت الغساء علةى ذي هلجةة 
 «.أيدق من أ  ذر؟!

وروي عن سلمان الالارسي أيضاع أنه أّذن بعد قصة الغدير فةيكر بعةد الشةهاعتني الشةهاعة 
 )صيفبةةيلك  فلةةد يةةرا مةةن رسةةوا هللا  )صيفهللا  الثالثةةة ك أذانةةه  فةةأخس بعةةض الصةةحابة رسةةوا

 إال أنه أقّر لسلمان ذلك.
بةيا ابإللةةافة إش رواتت اُخةةر  تةةدّا علةةى أّن الشةهاعة الثالثةةة جةةحء مةةن األذان واإلقامةةة  

 .(149)وقد اخاان ذلك ك الالقه

                                                        

. وأنظةةر شةةرائع اإلسةةالن لقيةةق آيةةة هللا العظمةةى السةةيد يةةاعق الشةةريازي 1ة 10ب 1ص 27حبةةار األنةةوار: ج يف148)
 ك ا ذان واإلقامة. 60ص 1)عان ولهيف: ج

 كتاب الصالة  ك فصوا األذان واإلقامة.  19راجع موسوعة الالقه ج يف149)
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 )صيفهللا تعاىل يعصم نبي ه 
 د الالةرم   )صيفن يّلى رسوا هللا ابنيالفة وبعد أ )عيفمث انه ملا مّتت بيعة النا  لعلي 

 أمربد ابلرحيو  وقد طاا مكثهد بناو للبيعة ثالثة أّتن.
بعةةد أن أمةةر النةةا  ابلرحيةةةو يومةةه وليلتةةه حةةت أشةةرف علةةى عقبةةةة  )صيففسةةار رسةةوا هللا 

  وكةةان قةةد تقّدمةةه نالةةر مةةن املنةةافقني إش ثنيةةة العقبةةة وأخةةيوا معهةةد عابابع قةةد طرحةةوا (150)برشةةا
 انقته ويقضوا عليه قبو أن يصو إش املدينة. )صيفلينالروا برسوا  هللافيها حجارة 

وأمةرين أن آخةي بحمةان الناقةة  وععةا  )صيفقةاا حييالةة ة بةن اليمةان ة : فةدعاين رسةوا هللا 
عّمةةار بةةن تسةةر وأمةةر  أبن يسةةوقها  حةةت إذا يةةران ك رأ  العقبةةة وعحةةرج اُولئةةك النالةةر تلةةك 

أسةكين »)صيف: الناقة وكاعت أن تنالةر  فصةاة  ةا رسةوا هللا  الدابب بني قوائد الناقة  فحعت
 «.ت مباركة فليس عليكِّ أب 

فلمةةةا رأ  القةةةون أن الناقةةةة ال تنالةةةر تقةةةّدموا إليهةةةا ليةةةدفعوبا أبيةةةديهد  فجعلةةةت أان وعّمةةةار 
 نضرب وجوبهد أبسيافنا ة وكانت ليلة مظلمة ة فتأّخروا عنا وقد أيسوا مما عبّرو .

  أال تبعث إليهد رب اع من أيحابك أيتوو برؤوسهد؟فقلت: ت رسوا هللا
إين أكر  أن يقةوا النةا : ععةا قومةاع إش عينةه فأجةابو  فقاتةو  ةد  حةت إذا »: )صيففقاا 

والر بعدّو  قتلهد  ولكن ععهد فان هللا هلةد ابملريةاع وسةيمهلهد قلةيالع مث يضة ّربد إش عةياب 
 .«غليا

وتوّلةةأ وانتظةةر أيةةحابه  حةةت  )صيفنةةحا رسةةوا هللا قةةاا حييالةةة: مث احنةةدران مةةن العقبةةة و 
نحلوا واجتمعوا لصالة الصبح  فرأيةُت اُولئةك النالةر قةد اارطةوا مةع القةون وعخلةوا مةع رسةوا هللا 

اُولئةةك النالةةر وعةةاتبهد علةةى مةةا   )صيفإش الصةةالة  فلمةةا قضةةيت الصةةالة ععةةا رسةةوا هللا  )صيف
د تقةةةّدمو  إليهةةةا لضةةةيق املكةةةان  وليةةةأنس كةةةان مةةةنهد مةةةن الوقةةةوف علةةةى العقبةةةة  فاعتةةةيروا أبهّنةةة

ومةةةةةةةةا هللا بغافةةةةةةةةو عّمةةةةةةةةا »مليّةةةةةةةةاع مث قةةةةةةةةاا:  )صيفبعضةةةةةةةةهد بةةةةةةةةبعض  فنظةةةةةةةةر إلةةةةةةةةيهد رسةةةةةةةةوا هللا 

                                                        

طريةةق مكةةة قريبةةة مةةن اجلحالةةة يةةر  منهةةا البحةةر  وقةةاا ابةةن األثةةري: بةةي ثنيةةة بةةني مكةةة واملدينةةة   برشةةى: ثنيةةة ك يف150)
 ماعة )برهيف. 363ص 6وقيو: برشى جبو قريب من اجلحالة. أنظر لسان العرب: ج
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 .(151)«تعملون

 )صيفالثقالن وديعتا رسول هللا 
 مل يحا بعد يون الغدير يكّرر من قوله: )صيفمث إن رسوا هللا 

م  أال واين سةةةائلكد عةةةن الثقلةةةني  ت أيهةةةا النةةةا  اين فةةةرطكد  وأنةةةتد وارعون علةةةيَّ احلةةةو »
فانظروا كية  ألّلالةوين فيهمةا  فةاّن الل ية  انيبةري نبّةأين أهّنمةا لةن يالاقةا حةت يلقيةاين  وسةألت 
رّ  ذلةةك فأع انيةةه  أال واين قةةد تركتهمةةا فةةيكد: كتةةاب هللا  وعةةايت أبةةو بيةةيت  فةةال تسةةبقوبد 

هند أعلةةد مةةنكد. أيهةةا النةةا   ال ألاليةةّنكد فتالّرقةةوا  وال تقصةةروا عةةنهد فتهلكةةوا  وال تعّلمةةوبد فةةا
بعدي ترجعون كالاراع  يضرب بعضكد رقاب بعض  فتلقوين ك كتيبة كمجّر السيو اجلةرّار  أال 
وان علةةةي بةةةن أ  طالةةةب أخةةةي وويةةةّيي  يقاتةةةو بعةةةدي علةةةى أتويةةةو القةةةرآن كمةةةا قاتلةةةت علةةةى 

 .(152)«تنحيله

 أتكيد حدي  الغدير
أن أخةةةةرج فةةةةأانعي ك  )صيفأمةةةةرين رسةةةوا هللا »قةةةاا: أنةةةةه  )عيفوعةةةن أمةةةةري املةةةؤمنني علةةةةي 

النا : أال من ولد أجرياع أجر  فعليه لعنة هللا  أال من تواش غري مواليه فعليه لعنة هللا  أال ومةن 
 سّب أبويه فعليه لعنة هللا.

فقةاا النةا : بةةو  )صيف: فارجةت فناعيةت ك النةا  كمةا أمةرين رسةوا هللا)عيفقةاا علةي 
 تالسري؟ملا انعيت به من 

 فقلت: هللا ورسوله أعلد.
فةةةدخلوا عليةةةه  فقةةةاا عمةةةر: ت  )صيف: فقةةةان عمةةةر ومجاعةةةة مةةةن أيةةةحاب النةةة  )عيفقةةةاا 

 رسوا هللا بو ملا انع  علي من تالسري؟
: نعةةد  أمرتةةه أن ينةةاعي: أال مةةن ولةةد أجةةرياع أجةةر  فعليةةه لعنةةة هللا  وهللا يقةةوا: )صيفقةةاا 

 ًإِّال  اْلماواد  ا يفِّ اْلُقْرَ ُقْل ال أاْسيـاُلُكْم عالاْيهِّ أاْجرا
 فمن ولمنا أجران فعليه لعنة هللا. (153)

                                                        

 .3ة 3ب 100ص 28أنظر حبار األنوار: ج يف151)

 فصو. 181ص 1اإلرشاع: ج يف152)

 .23الشور : سورة  يف153)
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ْلُمـْؤمِّنِّنيا وأمرته أن يناعي: من تواش غري مواليه فعليه لعنةة هللا  وهللا يقةوا:  ُّ أاْوىل ابِّ الن ـ ِّ
هِّمْ  مِّْن أانـُْفسِّ

ليةه لعنةة ومن كنت موال  فعلّي موال   فمن تةواش غةري علةي وغةري ذّريتةه فع (154)
 هللا.

وأمرتةه أن ينةةاعي: مةةن سةةّب أبويةةه فعليةةه لعنةةة هللا  وأان ُأشةةهد هللا وُأشةةهدكد أين وعليةةاع أبةةوا 
 .«بي  االُّمة  فمن سّب أحدان فعليه لعنة هللا

مةن بةي  الةدنيا بتسةعة  )صيفقاا انيباب بةن األرّت: كةان بةيا احلةديث قبةو ارلةاا النة  
 .(155)عشر يوماع 
 

 وات بعد الغديرسري ة ُأسامة خط
 

اللةواء واإلمةرة اُلسةامة بةن زيةد  وندبةه أن  ةرج جبمهةور االُّمةة إش  )صيفمث عقد رسةوا هللا 
ك  )صيفحيةةث ُايةةيب أبةةو  مةةن بةةالع الةةرون  وكانةةت بةةي  بةةي آخةةر سةةريّة عقةةدبا رسةةوا هللا 

وا حياتةةه  وكةةان قةةد اجتمةةع رأيةةه علةةى إخةةراج مجاعةةة مةةن الةةيين ومةةروا عليةةه ك العقبةةة وتعابةةد
مةن  تلة  ك  )صيفبينهد على نكث البيعة ك معسكر   حةت ال يبقةى ك املدينةة عنةد ارلالةه

الرتسةةة  وي مةةع ك التقةةّدن علةةى النةةا  ابإلمةةارة  ويسةةتتب األمةةر ملةةن اسةةتالاله مةةن بعةةد  وال 
 ينازعه ك حّقه منازع.

  حةت ال اُلسامة اإلمرة على كبار الصحابة وذوي أسناهند وبو حةدث السةنّ  )صيففعقد 
ي عن أحد ك تعيني هللا ونصب رسوله علياع خليالة من بعةد  وأمةرياع للمةؤمنني حبداثةة السةّن  مث 
جّد ك إخراجهد  وأمر اُسامة أن يعسكر ابجلرف على أمياا من املدينة  وأمر النةا  ابنيةروج 

سةامة  ناّلةيوا ناّلةيوا جةيا اُ »: )صيفإليه واملسري معةه  وحةّيربد مةن التلةّون واإلب ةاء عنةه. وقةاا
 .(156)  يكّرربا ثالهع «جيا اُسامة  لعن هللا من ألّل  عن جيا اُسامة

                                                        

 .6 األححاب:سورة  يف154)

 17الالصةةةةةو  9ب 93ص 2  وأنظةةةةةر الصةةةةةراى املسةةةةةتقيد: ج35ة 1ب 489ص 22راجةةةةةع حبةةةةةار األنةةةةةوار: ج يف155)
 .13ة

انالةةيوا جةةيا اُسةةامة  لعةةن «  عار إحيةةاء الةةااث العةةر   وفيةةه: 52ص 6راجةةع شةةرة الةةنهس البةةن أ  احلديةةد: ج يف156)
 .4ب 133  راجع إعالن الور : ص»هللا من ألّل  عنه  وكّرر ذلك
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حيرص أشةّد احلةرص علةى تسةيري جةيا اُسةامة  ومغةاعرة رؤو   )صيفوبينا كان رسوا هللا 
من املعارلني  إذ عرلت له الشكاة الةيت ارلةو فيهةا مةن  )عيفأيحابه املدينة  وألليتها لعلي 

اته علةةى أثةةر اكلةةة خيةةس املسةةمومة  فانةةه مةةازاا ينةةتقض بةةه مّسهةةا حةةت قةةاا الةةدنيا  وكانةةت شةةك
اليون ق عت م اتي األكلة اليت أكلُت بيس  وما من نّ  وال ويةّي إالّ »عند ارلاله:  )صيف
 .(158)ميكورة ك املالّصالت )صيف. وبناو رواتت اُخر  ك سبب شهاعته (157)«شهيد

  واتبعةةه مجاعةةة مةةن )عيفبيةةد علةةي بةةن أ  طالةةب بةةيلك أخةةي )صيففلمةا أحةةّس رسةةوا هللا 
  فةان لقوا «إنين قد اُمرت ابإلستغالار ألبو البقيع»النا   وتوّجه إش البقيع  فقاا ملن اتبعه: 

السةالن علةيكد ت أبةو القبةور  ليهنةئكد مةا أيةبحتد فيةةه »معةه حةت وقة  بةني أوهةربد وقةاا: 
 «.املظلد يتبع أوهلا آخربامما أيبح فيه النا   أقبلت الالنت كق ع الّليو 

 ألبو البقيع طويالع. )صيفمث استغالر 
ت أخي  إّن جسئيو كان يعرم علّي القرآن  »وقاا له:  )عيفمث أقبو إش علي أمرياملؤمنني 

ت علةي »  مث قةاا: «كو سنة مرة  وقد عرله علّي ك العان مرتني  وال أرا  إالّ حلضةور أجلةي
انيلةةوع فيهةةةا  وبةةةني لقةةةاء رّ  واجلنّةةة  فةةةاخاُت لقةةةاء رّ  واجلنّةةةة إين خةةرّيت بةةةني خةةةحائن الةةةدنيا و 

 بو اليي يلي أمر . )عيفوأويا  أن يكون « خالداع فيها  فاذا أان مّت فتغسلين
مةةةن البقيةةةع إش منحلةةةه  فمكةةةث ثالثةةةة أتن موعوكةةةاع  مث خةةةرج إش  )صيفمث عةةةاع رسةةةوا هللا 

بيمةة  يديةةه  وعلةةى الالضةةو بةةن  )عيفؤمنني املسةةجد معصةةوب الةةرأ  معتمةةداع إش علةةي أمةةري املةة
معاشةةر »العبةةا  ابليةةد ااُلخةةر  حةةت يةةعد املنةةس فجلةةس عليةةه  مث محةةد هللا وأثةة  عليةةه وقةةاا: 

النةا   قةد حةةان مةيّن خالةوق مةةن بةني أوهةةركد  فمةن كةان لةةه عنةدي عةدة فليةةأتين أع ةه إتبةةا  
 .(159)«ومن كان له عليَّ عاي ن فلياسين به

 )صيففتا رسول هللا الكتاب والع   خلي
 )صيففلّمةا كةان مةن الغةد أقبةو األنصةار وأحةدقوا ابلبةاب  وعلمةوا بشةّدة نقابةة رسةوا هللا 

مةةن بةةؤالء »البكةةاء فقةةاا:  )صيفوالضةةع  الةةيي بةةو فيةةه فجعلةةوا يبكةةون  فسةةمع رسةةوا هللا 
                                                        

 .21ة 2ب 516ص 22حبار األنوار: ج أنظر يف157)

 .فصو ك وفاته  234ص 1أنظر املناقب: ج يف158)

 .433ة 2ب 357  وقصص األنبياء للراوندي: ص19ة 1ب 466ص 22أنظر حبار األنوار: ج يف159)
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 «.الباكون؟
 قالوا: بد األنصار ت رسوا هللا.

 «.مان بنا مِّن أبو بييت؟: »)صيففقاا 
 والعّبا . )عيف: علي قالوا

فةةدعا  مةةا وخةةرج متكئةةاع عليهمةةا واسةةتند إش جةةيع مةةن جةةيوع مسةةجد   واجتمةةع النةةا  
معاشةر النةا ! إنةه مل ميةت نةّ  قةّط إال خلّة  تركةة  وقةد »حوله  فحمد هللا وأثة  عليةه وقةاا: 

عه هللا  خّلالُت فيكد الثقلني: كتاب هللا  وعايت أبو بيةيت  فتمّسةكوا  مةا  فمةن لةّيعهما لةيّ 
أال وإن األنصةةةةةار كرشةةةةةي وعيبةةةةةيت الةةةةةيت آوي إليهةةةةةا  وإين اُويةةةةةيكد بتقةةةةةو  هللا واإلحسةةةةةان إش 

 .(160)«حمسنهد  والتجاوز عن مسيئهد

 مع أسامة بن زيد
ةر »ععا اُسامة بةن زيةد الةيي أمةر  أن يعسةكر ابجلةرف وقةاا لةه:  )صيفمث اّن رسوا هللا  سِّ

 «.هعلى بركة هللا حيث أمرتك مبن أّمرتك علي
فقةةاا اُسةةامة: أب  أنةةت واُّمةةي ت رسةةوا هللا  أأتذن يل ك املقةةان عنةةدو حةةت يشةةاليك هللا  

 فاين مت خرجت وأنت على بي  احلالة خرجت وك قل  منك قرحة.
 «.انالي ت اُسامة إش ما أمرتك: »)صيففقاا له رسوا هللا 

 يتالّة  عةن جةةيا : أال ال)صيففاةرج اُسةامة مةن يومةةه ذلةك  وانع  منةاعي رسةةوا هللا 
 اُسامة أحد ممن أمَّرته عليه.

قةةةيس بةةةن عبةةةاعة واحلبةةةاب بةةةن املنةةير ةخةةةراج مجاعةةةة مةةةن األنصةةةار كةةةانوا قةةةد  )صيفمث أمةةر 
تثةةةةاقلوا  وأمةةةةربد باحيةةةةو القةةةةون إش عسةةةةكربد  فالعةةةةال ذلةةةةك حةةةةت أحلقةةةةوبد ابلعسةةةةكر  وقةةةةاال 

قبةةةو أن يعلةةةد بتةةةةأخريو  مل يةةةرّخص لةةةك ك التةةةةأخري  فسةةةر مةةةن  )صيفاُلسةةةامة: إّن رسةةةوا هللا 
وأخسا  مبسري القون  ومع ذلك  )صيففارلو  د اُسامة  وانصرف قيس واحلّباب إش رسوا هللا

 .(161)فقد ألّل  عن جيا اُسامة بعض كما ورجع منهد آخرون إش املدينة
 

                                                        

 .70ص 1راجع االحتجاج: ج يف160)

 .1ة 4ب 175ص 28راجع حبار األنوار: ج يف161)
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 يصل ي ابملسلمني جالساً  )صيفالن  
والالضةةةةو بةةةةن  )عيفقةةةةه علةةةةيلشةةةةّدة شةةةةكاته ك تلةةةةك الليلةةةةة ال يالار  )صيفوكةةةةان رسةةةةوا هللا 

فيقةةوا: الصةةالة ت رسةةوا  )صيفالعبةةا   وكةةان بةةالا عنةةدما يةةؤّذن لكةةو فريضةةة أييت إش النةة  
علةى انيةروج إش الصةالة خةرج ويةّلى ابلنةا   وإن مل يقةدر أمةر  )صيفهللا  فان قةدر رسةوا هللا
 .(162)أن يصّلي  د )عيفعلي بن أ   طالب 

عاعتةه يؤذنةه ابلصةالة  فوجةد  قةد ثقةو عةن انيةروج  وك يباة تلك الليلة أات  بالا علةى 
. ومل )عيفبندائةةةةه ورأسةةةةه ك حجةةةةر علةةةةي  )صيففنةةةةاع : الصةةةةالة رمحكةةةةد هللا  فةةةةأّذن رسةةةةوا هللا

مةةةةةن انيةةةةةروج إش املسةةةةةجد.. بةةةةةيا واملسةةةةةلمون جالسةةةةةون للصةةةةةالة فتقةةةةةّدن أحةةةةةد  )صيفيةةةةةتمّكن 
حولةه: سةّندوين وأخرجةوين إش   فقةاا ملةن )صيفالصحابة إش ا راب  فلّما كّس مسعه رسوا هللا

 املسجد.
والالضةةةو بةةةن العبّةةةا  ورجةةةال   )عيفوبةةةو معّصةةةب الةةةرأ  معتمةةةداع بةةةني علةةةي  )صيففاةةةرج 

وحنّةةةى الصةةةحا  عةةةن ا ةةةراب  وابتةةةدأ  )صيف  ّةةةان ك األرم مةةةن الضةةةع   فتقةةةّدن رسةةةوا هللا
 الصالة وكّس هلا مستأنالاع وبو جالس  وبالا يسمع النا  التكبري.

  فأجلسةةةو  علةةةى أع  «عّرجةةةوا   إش املنةةةس»يةةةالته قةةةاا ملةةةن حولةةةه:  )صيففلمةةةا أكمةةةو 
مرقةةةاة منهةةةا واجتمةةةع لةةةه مجيةةةع أبةةةو املدينةةةة مةةةن املهةةةاجرين واألنصةةةار حةةةت بةةةرزت العواتةةةق مةةةن 

   ب ساعة ويسكت ساعة. )صيفخدوربّن فبني ابو ويارم والن  
أال أيُّهةةا النةةا  : »)صيفقةةاا : أن محةةد هللا وأثةة  عليةةه مبةةا بةةو أبلةةه مث)صيفوكةةان ممةةا ذكةةر 

اين حلّةة  فةةيكد مةةا إن متّسةةكتد بةةه لةةن تضةةّلوا بعةةدي  كتةةاب هللا وعةةايت أبةةو بيةةيت  فاهنمةةا لةةن 
يالاقا حت يرعا علّي احلوم  فتمّسكوا  ما  فال تتقّدموا أبو بييت فتمرقوا  وال تتأّخروا عةنهد 

ين عليها  اللهةّد إين قةد بّلغةت مةا أمةرتين  فتحبقوا  وأوفوا بعهدي  وال تنكثوا بيعيت اليت ابيعتمو 
 «.ونصحت هلد ما است عت  وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه اُنيب

أال قةةد خّلالةةت فةةيكد كتةةاب هللا فيةةه النةةور واهلةةد  والبيةةان  مةةا »قةةاا:  )صيفوك روايةةة انةةه 
كد العلةد األكةةس  فةّرى هللا فيةه مةةن شةيء  حّجةة هللا علةةيكد وحّجةيت وحّجةةة وليّةي  وخّلالةت فةةي

عالاد الدين  ونور اهلد : ويّيي علي بن أ  طالةب  أال بةو حبةو هللا فاعتصةموا بةه مجيعةاع وال 
                                                        

 .4ة 1ب 324ص  27حبار األنوار: ج يف162)
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 تالرَّقوا عنه.
أيّهةةةةا النةةةةا   ال أتتةةةةوين غةةةةداع ابلةةةةدنيا تحّفوهنةةةةا زفّةةةةاع  وأييت أبةةةةو بيةةةةيت شةةةةعثاع غةةةةساع  مقهةةةةورين 

 مظلومني  تسيو عماؤبد.
و بييت  فاهند أركان الدين  ومصابيح الظلد  ومعدن العلد  علي أيّها النا   هللا هللا ك أب

أخةي ووزيةري  وأميةةين والقةائد مةةن بعةدي أبمةر هللا  واملةةوك بةيّميت  وحميةةي سةّنيت  أوا النةةا    
 امياانع  وآخربد عهداع عند املوت  وأوهلد يل لقاءاع يون القيامة  فليبّلغ شابدكد غائبكد.

ه قبلي تبعة فها أان ومن كانت له عدة أو عاي ن فليةأت فيهةا علةي أيّها النا   ومن كانت ل
 .(163)«بن أ  طالب فانّه لامن ليلك كله حت ال يبقى ألحد علّي تبعة

 والالضو بن العّبا  وعخو منحله. )عيفمعتمداع بني علي  )صيفمث قان 

 مع املت ل فني عن جيش ُاسامة
ّلالةةني عةةن جةةيا اُسةةامة  فلمةةا حضةةروا بعةةث مةةن اسةةتدعى لةةه املتا )صيفمث اّن رسةةوا هللا 

 «.أمل آمركد أن تناّليوا جيا اُسامة؟!: »)صيفقاا هلد 
 فقالوا: بلى ت رسوا هللا.

 «.فلد أتّخرمت عن أمري؟: »)صيففقاا 
 فقاا بعضهد: إين كنت قد خرجت مث رجعت اُلجدِّع بك عهداع.
 وقاا بعض آخر: إين مل أخرج ألين مل اُحب أن أسأا عنك الركبان.

ناّليوا جيا اُسامة  ناّليوا جيا اُسةامة ة يكّرربةا ثةالهع ة لعةن هللا : »)صيففقاا رسوا هللا 
وانق ةةع عةةن الكةةالن لعظةةد مةةا حلقةةه مةةن التعةةب  )صيف  مث اشةةتّد لةةعاله (164)«مةةن أتّخةةر عنةةه

والضةةةع   فبكةةةى املسةةةلمون وارتالةةةع النحيةةةب مةةةن أزواجةةةه وولةةةد  ونسةةةاء املسةةةلمني ومجيةةةع مةةةن 
 .)صيفحضر  
 

                                                        

 487ص 22  وانظةةر حبةةار األنةةوار: جبعةةد الصةةالة وفيهةا الويةةية لعلةةي  خ بتةةه  75خصةائص األئمةةة: ص يف163)
 .31ة 1ب

ذكةةر  52ص 6وك شةةرة الةةنهس البةةن أ  احلديةةد: انالةةيوا  جةةيا اُسةةامة لعةةن هللا مةةن أللّةة  عنةةه وكةةرر ذلةةك: ج يف164)
 مع أ  بكر/ عار إحياء الااث العر . أمر فاطمة 
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 كل الرزيةالرزية  
 

بنيئةةة كةةيلك  حةةت إذا أفةةاق مةةن لةةعاله نظةةر إش مةةن حضةةر   )صيفمث مكةةث رسةةوا هللا 
  فقةاا بعضةهد: إن «ايتوين بدواة وكت  ألكتب لكد كتاابع ال تضّلوا بعةد  أبةداع : »)صيفوقاا 

 .(165)الرجو ليهجر! 
ُبُكْم وامــا غاــوىبةةيا والقةةرآن يقةةوا:  ــُق عاــنِّ اُْلاــ  مــا  اــل  صــاحِّ إِّْن   وىوامــا يـاْنطِّ

 . (166)ُهوا إِّال  واْحٌي يُوحى
 بوجهه عن القون  فنهضوا. )صيفعند ذلك أعرم رسوا هللا 

قةاا سةةليد: وكةان ابةةن عبةا  كلمةةا تةيّكر ذلةةك بكةةى وقةاا: الرزيّةةة كةو الرزيةةة مةا حةةاا بةةني 
 .(167)وبني أن يكتب لنا ذلك الكتاب )صيفرسوا هللا 

                                                        

ائتةةةةةوين ابللةةةةوة والةةةةةدواة  أو »وفيةةةةةه: قةةةةاا رسةةةةوا هللا:  3326ة 355ص 1أمحةةةةةد بةةةةن حنبةةةةو: جراجةةةةع مسةةةةند  يف165)
 3فقةةةةالوا: إن رسةةةةوا هللا ليهجةةةةر  ومثلةةةةه ك يةةةةحيح مسةةةةلد: ج«  الكتةةةة   اكتةةةةب لكةةةةد كتةةةةاابع ال تضةةةةلوا بعةةةةد  أبةةةةداع 

ه: قةةاا ى/ عار إحيةةاء الةةااث العةةر   ابب كتابةةة العلةةد  وفيةة 29ص 1  وراجةةع يةةحيح الباةةاري ج1ة 1259ص
ابب مرم النة   وفيةه: فقةاا بعضةهد:  11ص 6عمر: إن الن  غلبه الوجع وعندان كتاب هللا حسبنا  والبااري: ج

 إن رسوا هللا قد غلبه الوجع وعندكد القرآن حسبنا كتاب هللا.

 .4ة  2النجد:  يف166)

 قوا عمر: إن الن  ليهجر. 333راجع هنس احلق: ص يف167)
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 أنتم املستضعفون بعدي
عةةن القةةةون بوجهةةةه  هنةةض القةةةون مةةةن عنةةد  وانصةةةرفوا  وبقةةةي  )صيفهللا وملةةا أعةةةرم رسةةةوا 
 والعبا  بن عبدامل لب وأبو بيته خاية. )عيفعند  علي بن أ  طالب 

ويةمت  « أنتد املستضةعالون مةن بعةدي»وقاا هلد:  )صيفعندبا التالت اليهد رسوا هللا 
 .(168))صيففنهضوا وبد يبكون وقد يئسوا من الن  

 مع ابن عباس
فةةةأذن لةةةه  فلمةةةا عخةةةو عليةةةه ورآ  بتلةةةك  )صيفابةةةن عبةةةا  اسةةةتأذن علةةةى رسةةةوا هللا مث ان 

 احلالة قاا: أب  أنت واُمي ت رسوا هللا قد عان أجلك؟
 «.نعد  تبن عبا : »)صيفقاا 

 فقاا: ت رسوا هللا  فما أتمرين به؟
 «.تبن عبا  خال  من خال  علياع وال تكونّن هلد وهرياع وال ولياع : »)صيفقاا 
تبةن عبةا  سةبق الكتةاب »حةت اشةتّد لةعاله  فلمةا أفةاق قةاا:  )صيف بكى رسةوا هللا مث

فيهد وعلد ر   واليي بعثين ابحلق نبياع ال  رج أحد ممن خالاله من الدنيا وأنكر واليتةه وحقةه 
حةةت يغةةرّي هللا مةةا بةةه مةةن نعمةةة. تبةةن عبةةا   إذا أرعت أن تلقةةى هللا وبةةو عنةةك راٍم فاسةةلك 

أ  طالةب  ومِّةو معةه حيةث مةا مةاا  وارم بةه إمامةاع  وعةاعِّ مةن عةاعا   ووااِّ  طريقةة علةي بةن
كالةةةةةر   )عيفمةةةةةن واال . تبةةةةةن عبةةةةةا   إحةةةةةير أن يةةةةةدخلك فيةةةةةه شةةةةةك  فةةةةةان الشةةةةةك ك علةةةةةي 

 .(169)«ابهلل

 يف وداع األنصار
ت معشةةةةةر »ععةةةةةا األنصةةةةةار  فلمةةةةةا حضةةةةةروا التالةةةةةت إلةةةةةيهد وقةةةةةاا:  )صيفمث اّن رسةةةةةوا هللا 

                                                        

 31ب 61ص 2: ج  وعيةةةون أخبةةةار الرلةةةا 135فصةةةو  وإعةةةالن الةةةور : ص 184ص 1أنظةةةر اإلرشةةةاع: ج يف168)
 .244ة

 .ذكر اإلمان علي بن أ  طالب  380ص 1كش  الغمة: ج  يف169)
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اق  وقةةةد ععيةةةت وأان ضيةةةب الةةةداعي  وقةةةد جةةةاورمت فأحسةةةنتد اجلةةةوار  األنصةةةار  قةةةد حةةةان الالةةةر 
ونصرمت فأحسنتد  النصرة  وواسيتد ك األمواا  ووّسعتد ك السك   وبيلتد هلل مهةس النالةو   
وهللا جيحيكد مبا فعلتد اجلحاء األوىف  وقد بقيةت واحةدة  وبةي متةان األمةر وخامتةة العمةو  العمةو 

 يالةةرق بينهمةةا مجيعةةاع  لةةو قةةيس بينهمةةا بشةةعرة مةةا انقاسةةت  مةةن أتةةى  ةةا مقةةرون  إين أر  أن ال
 «.بواحدة وترو األخر  كان جاحداع لقوش وال يقبو هللا منه يرفاع وال عدالع 

 فقالوا: ت رسوا هللا  بّينها لنا نتمّسك  ا فال نضّو ونرتّد عن اإلسالن.
  فةةان الكتةةاب بةةو القةةةرآن  كتةةاب هللا  وأبةةةو بيةةيت»ك جةةوا د:   )صيففقةةاا رسةةوا هللا 

وفيه احلجة والنور والسبان  كالن هللا جديد غةض طةري شةابد وحمكةد عةاعا ولنةا قائةد حباللةه 
وحرامةةةه وأحكامةةةه  يقةةةون غةةةداع فيحةةةاّج أقوامةةةاع فيةةةحّا هللا بةةةه أقةةةدامهد عةةةن الصةةةراى  واحالظةةةوين 

قةةةا حةةةت يةةةرعا علةةةيَّ معاشةةةر األنصةةةار ك أبةةةو بيةةةيت  فةةةان الل يةةة  انيبةةةري أخةةةسين اهنمةةةا لةةةن يالا 
احلةةةوم  أال وان اإلسةةةالن سةةةق  لتةةةه ععامةةةة ال يقةةةون السةةةق  إال  ةةةا  فلةةةو اّن أحةةةدكد أتةةةى 

 بيلك السق  ممدوعاع ال ععامة لته فأوشك أن  ّر عليه سقاله فيهوي ك النار. 
ي ِّـــُ  إِّلاْيـــهِّ ياْصـــعاُد اْلكالِّـــُم الط  أيهةةةا النةةةا   الدعامةةةة ععامةةةة اإلسةةةالن وذلةةةك قولةةةه تعةةةاش: 

ــالُِّي يـاْرفـاُعــهُ  ــُل الص  فالعمةةو الصةةا  طاعةةة اإلمةةان ويل األمةةر مةةن بعةةدي علةةي بةةن   (170)وااْلعاما
أ  طالب والتمّسك حببله. أيها النا   أفهمتد؟ هللا هللا ك أبو بييت مصةابيح الظلةد  ومعةاعن 

 طالةب وبةو العلد  وينابيع احلكةد  ومسةتقر املالئكةة  مةنهد ويةيي وأميةين ووارثةي علةي بةن أ 
مين مبنحلة بارون مةن موسةى  أال بةو بّلغةت معاشةر األنصةار؟ أال فةامسعوا ومةن حضةر  أال إن 

 .(171)«فاطمة اب ا اب  وبيتها بييت  فمن بتكه فقد بتك حجاب هللا

 وداع مع املهاجرين
أيهةا »أبن جيمعوا له املهاجرين  فلما اجتمعوا التالةت إلةيهد وقةاا:  )صيفمث أمر رسوا هللا 

النةةا   إين قةةد ععيةةت وإين ضيةةب ععةةوة الةةداعي  قةةد اشةةتقت إش لقةةاء رّ  واللحةةوق ةخةةواين 
من األنبياء  وإين اُعلمكد إين قةد اويةيت إش ويةّيي  ومل أنلكةد إنةاا البهةائد  ومل أتةرو مةن 

 «.أموركد شيئاع 

                                                        

 .10فاطر: سورة  يف170)

 .27ة 1ب 476ص 22حبار األنوار: ج يف171)
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 فقان إليه أحدبد وقاا: ت رسوا هللا  أوييت مبا أويى به األنبياء من قبلك؟
 «.نعد: »)صيفقاا 

 فقاا الرجو: فبأمر من هللا أوييت أن أبمرو؟
اجلةةةس... أويةةةيُت أبمةةةر هللا  وأمةةةر  طاعتةةةه  وأويةةةيت أبمةةةري  وأمةةةري »لةةةه:  )صيفقةةةاا 

طاعةةة هللا  ومةةن عصةةاين فقةةد عصةةى هللا  ومةةن عصةةى ويةةّيي فقةةد عصةةاين  ومةةن أطةةاع ويةةّيي 
 فقد أطاعين  ومن أطاعين فقد أطاع هللا...

أيهةةةا النةةةةا   امسعةةةوا ويةةةّييت  مةةةةن آمةةةن   ويةةةةّدقين »إش النةةةا  وقةةةةاا:  يف)صمث التالةةةت 
فاُويةةيه بواليةةة علةةي بةةةن أ  طالةةب وطاعتةةه والتصةةديق لةةه  فةةةان  )صيفابلنبةةوة وأين رسةةوا هللا 

واليتةةةه واليةةةيت وواليةةةة رّ   قةةةد أبلغةةةتكد فليبلّةةةغ الشةةةابد الغائةةةب: إن علةةةي بةةةن أ  طالةةةب بةةةو 
د لّو  ومةن تقّدمةه تقةّدن إش النةار  ومةن أتّخةر عةن العلةد ميينةاع العلد  فمن قصر عون العلد فق

 «.بلك  ومن أخي يساراع غو   وما توفيقي إال ابهلل  فهو مسعتد؟
 قالوا: نعد.

أال اين حلةةة  فةةةةيكد كتةةةةاب هللا رّ  عّحوجةةةو  وعةةةةايت أبةةةةو »قةةةةاا:  )صيفوك روايةةةة: انةةةةه 
 «.بييت

ي مةةع القةةرآن والقةةرآن مةةع علةةي  خليالتةةان بةةيا علةة»فرفعهةةا وقةةاا:  )عيفمث أخةةي بيةةد علةةي 
 .(172)«بصريان  لن يالاقا حت يرعا علّي احلوم  فأسأهلما ماذا ُخّلالت فيهما

 

 مع الثقلني األكّب واألصغر
ني بةةةة خ بنةةةا ك  )صيفقةةةاا أبةةةو سةةةعيد انيةةةدري: إن آخةةةر خ بةةةة خ بنةةةا  ةةةا رسةةةوا هللا 

ت أيهةا النةا  إين اترو فةيكد »قةاا: مرله اليي قبض فيه  خرج متوكياع فجلةس علةى املنةس مث 
 وسكت.«  الثقلني

 فقان رجو فقاا: ت رسوا هللا ما بيان الثقالن؟
مةةا ذكرهتمةةا إال وأان اُريةةد أن اُخةةسكد  مةةا  الثقةةو األكةةس: كتةةاب هللا سةةبب : »)صيفقةةاا 

                                                        

 .  14ة 17اجمللس  478أنظر أمايل الشيخ ال وسي: ص يف172)
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 «.طرفه بيد هللا وطرف أبيديكد  والثقو األيغر: أبو بييت
ألقوا لكد بيا ورجاا ك أيالب أبو الشرو أرجى عنةدي  وأمي هللا إين: »)صيفمث قاا 

 «.من كثري منكد
وهللا ال حيّبهد عبد إالّ أع ا  هللا نوراع يةون القيامةة حةت يةرع علةّي احلةوم  : »)صيفمث قاا 

 .(173)«وال يبغضهد عبد إال احتجب هللا عنه يون القيامة
أيها النا   انه ال نة  بعةدي  »واملسلمون ضتمعون حوله:  )صيفوكان ممّا قاله رسوا هللا 

وال سةةّنة بعةةد سةةّنيت  فمةةن اّععةةى ذلةةك فةةدعوا  وابغيةةه ك النةةار. أيهةةا النةةا   أحيةةوا القصةةاص  
كاتاـ ا هللاُ الاْغلِّـَّا  أاانا واُرُسـلِّي إِّن  وأحيوا احلق لصةاحب احلةق  وال تالرقةوا  وأسةلموا وسةّلموا  

هللاا قاوِّيٌّ عازِّيزٌ 
(174)»(175). 

أيهةا النةةا   حيةايت خةةري لكةد  وممةايت خةةري لكةد  فأمةةا »ك أتمةةه األخةرية:  )صيف وممةا قالةه
حيةةايت: فةةان هللا بةةداكد   مةةن الضةةاللة  وأنقةةيكد مةةن شةةالا حالةةرة مةةن النةةار  وأمةةا ممةةايت فةةان 
أعمالكد تعرم علّي  فما كان من حسن استحعت هللا لكد  وما كان مةن قبةيح اسةتغالرت هللا 

 «.لكد
 وقاا: وكي  ذاو ت رسوا هللا وقد رممت؟ يعين: يرت رميماع.فقان بعض من حضر 

 .(176)«كال  إن هللا حرن حلومنا على األرم فال ت عد منها شيئاع »فقاا: 
مةةةةةالكد تسةةةةةوؤن رسةةةةةوا هللا »عنةةةةةدما قةةةةةاا:  )عيفوإش بةةةةةيا أشةةةةةار أبةةةةةو عبةةةةةدهللا الصةةةةةاعق 

 «.؟)صيف
 فقاا له رجو: جعلت فداو وكي  نسوؤ ؟

أن أعمةالكد تعةرم عليةه  فةاذا رأ  فيهةا معصةية هللا سةاء ؟ فةال أمةا تعلمةون : »)عيفقاا 
 .(177)«وسّرو  )صيفتسوؤا رسوا هللا 

                                                        

 .13ة 16اجمللس  134  وأمايل الشيخ املاليد: ص25ة 1ب 475ص 22راجع حبار األنوار: ج يف173)

  21سورة اجملاعلة:  يف174)

 .5370ابب ما جيب من إحياء القصاص ة 163ص 4أنظر من ال حيضر  الالقيه: ج يف175)

 .3ة 13ب 9ج 444بصائر الدرجات: ص يف176)

 .13787ة 100ب 163ص 12مستدرو الوسائو: ج يف177)
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 الوصية والوصي
 

  )عيفك مرلةةةةه الةةةيي قةةةبض فيةةةه كةةةةان رأسةةةه ك حجةةةر علةةةةي  )صيفوملةةةا ثقةةةو رسةةةوا هللا 
ه  والبيت مملوء من أيحابه من املهاجرين واألنصار  والعبا  بني يديه يةيب عنةه ب ةرف رعائة

ت عبةةةةا  ت عةةةةد النةةةة   أقبةةةةو ويةةةةّييت ك »إش عمةةةةه العبةةةةا  وقةةةةاا:  )صيففالتالةةةت رسةةةةوا هللا 
 «.أبلي  وك أزواجي  واقض عيين  وأ،ح عدايت  وأبريء ذّميت

فقةةاا العبةةا : ت رسةةوا هللا  أان شةةيخ ذو عيةةاا كثةةري  غةةري ذي مةةاا ممةةدوع  وأنةةت أجةةوع 
الةريح سةةااءاع وكرمةةاع  فلةةو يةةرفت ذلةةك عةةين إش مةن السةةحاب اهلاطةةو  والةةريح املرسةةلة  تبةةاري 

 من بو أطوق له ميّن.
أمةةةا إين سةةةأع يها مةةةن أيخةةةيبا حبّقهةةةا  ومةةةن اليقةةةوا مثةةةو مةةةا : »)صيففقةةةاا رسةةةوا هللا 

تقةةوا. ت علةةي  باكهةةا خالصةةة ال حياقةةك فيهةةا أحةةد  ت علةةي أقبةةو ويةةييت  وأ،ةةح مواعيةةدي  
 «.وبّلغ عين من بعدي وأعِّ عيين  ت علي اخلالين ك أبلي واُّميت 

ة إيّل نالسةه رجة  فةؤاعي واُلقةي علةي لقولةه  )صيفملةا نعةى ة رسةوا هللا : »)عيفقةاا علةي 
 البكاء  فلد أقدر أن اُجيبه بشيء.

 «.: ت علي  أواتقبو ويّييت؟)صيفلقوله  فقاا  )صيفمث عاع 
 فقلت  وقد خنقتين العسة ومل أكد أن أبني: نعد ت رسوا هللا.: »)عيفقاا 
: ت بالا ايتين بيي الالقار  وعرعي ذات الالضةوا  ايتةين مبغالةري ذي اجلبةني  )صيفاا فق

 وراييت العقاب  وايتين ابلعنحة واملمشوق.
قةد  )صيففأتى بالا بيلك كلةه إال عرعةه كانةت يومئةي مربونةة ك أيةوع مةن شةعري  كةان 

 استقرلها لقوته وقوت عياله.
 تين ابليعالور والدلدا  فأتى  ا فوقالها ابلباب.: ايتين ابملرجتح والعضباء  اي)صيفمث قاا 
: ايتين ابأللمية والسةحاب  فةأتى  ةا  فلةد يةحا يةدعو بشةيء شةيء  فافتقةد )صيفمث قاا 

عصةةةابة كةةةان يشةةةّد  ةةةا ب نةةةه ك احلةةةرب  ف لبهةةةا فةةةأتى  ةةةا والبيةةةت غةةةاص يومئةةةي مبةةةن فيةةةه مةةةن 
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 املهاجرين واألنصار.
حيةةةاة مةةةيّن  وشةةةهاعة مةةةن ك البيةةةت  لكةةةيال  : ت علةةةي  قةةةد فةةةاقبض بةةةيا ك)صيفمث قةةةاا 

 «.ينازعك أحد من بعدي
فقمةت ومةا أكةةاع أمشةي علةى قةدن حةةت اسةتوععت ذلةك مجيعةاع منةةحيل  : »)عيفقةاا علةي 

فنظةةةر إيلَّ مث عمةةةد إش خامتةةةه فنحعةةةه مث عفعةةةه إيلَّ  )صيفمث جئةةةت فقمةةةت بةةةني يةةةدي رسةةةوا هللا
 وقاا: باو ت علي بيا لك ك الدنيا وا خرة.

 يل: ت علي أجلسين  فأجلسته وأسندته إش يدري. )صيفقاا  مث
وإن رأسةةةه ليثقةةو لةةعالاع وبةةو يقةةوا يسةةةمع  )صيف: فلقةةد رأيةةت رسةةوا هللا )عيفقةةاا علةةي 

أقصةةى أبةةو البيةةت وأعانبةةد: إّن أخةةي وويةةّيي ووزيةةري وخليالةةيت ك أبلةةي واُّمةةيت علةةي بةةن أ  
عبد امل لةب  ال تبغضةوا عليةاع  وال  طالب  يقضي عيين  وينجح موعدي  ت بين باشد  ت بين

 ألالالوا عن أمر  فتضّلوا.
لةةةبالا: ت بةةةالا ايتةةةين بولةةةديَّ  )صيف: ألةةةجعين ت علةةةي  فألةةةجعته  فقةةةاا )صيفمث قةةةاا 

 «.يشّمهما )صيفاحلسن واحلسني  فان لق فجاء  ما فأسندنا إش يدر   فجعو 
 ببت  خينا عنه.فظننت اهنما قد غّما  ة يعين أكراب  ة في: »)عيفقاا علي 

: ععهمةةا ت علةةي يشةةّماين وألّهمةةا  ويتةحّوعا مةةيّن وأتةةحّوع منهمةةا  فسةةيلقيان مةةن )صيففقةاا 
بعةةةةةةدي زلةةةةةةحاالع  وأمةةةةةةراع عضةةةةةةاالع  فلعةةةةةةن هللا مةةةةةةن  يالهمةةةةةةا  اللهةةةةةةّد إيّن أسةةةةةةتوععكهما ويةةةةةةا  

 .(178)«املؤمنني

 مع ابنته فاطمة 
الةةيي قةةةبض فيةةه  إذ عخلةةت عليةةةه ك مرلةةه  )صيفقةةاا سةةلمان: بينةةا أان عنةةةد رسةةوا هللا 

خنقتهةةا العةةسة حةةت فالةةت عموعهةةا علةةى خةةّديها  فأبصةةر  )صيففلمةةا رأت مةةا بةةه  فاطمةةة 
 «.ما يبكيك ت بنّية  أقّر هللا عينك وال أبكابا؟»فقاا:  )صيفذلك رسوا هللا 

وكيةةة  ال أبكةةةي وأان أر  مةةةا بةةةك مةةةن الضةةةع ؟ فمةةةن لنةةةا بعةةةدو ت رسةةةوا : »قالةةةت 
 «.هللا؟

                                                        

 .1244ة 27س اجملل 600أنظر أمايل الشيخ ال وسي: ص يف178)
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ت فاطمةةةةة  لكةةةةد هللا فتةةةةوّكلي عليةةةةه وايةةةةسي كمةةةةا يةةةةس آابؤو مةةةةن : »هلةةةةا  )صيففقةةةةاا 
 «.األنبياء  واُّمهاتك من أزواجهد  أال أُبشرو ت فاطمة؟

 «.بلى ت أبه: »قالت 
أمةةةةا علمةةةةت ان هللا تعةةةةاش اختةةةةار أابو فجلعةةةةه نبيةةةةاع  وبعثةةةةه إش كافةةةةة انيلةةةةق : »)صيفقةةةاا 

ّوجتةك إت   واأليتةه أبمةر رّ  وزيةراع وويةّياع  ت فاطمةة اّن عليةاع رسوالع  مث  اختار علياع فةأمرين فح 
أعظةةد املسةةلمني علةةى املسةةلمني بعةةدي حقةةاع  وأقةةدمهد سةةلماع  وأعةةحبد خ ةةراع  وأمجلهةةد خلقةةاع  
وأشةةةةةةّدبد ك هللا وّك غضةةةةةةباع  وأعلمهةةةةةةد علمةةةةةةاع  وأحلمهةةةةةةد حلمةةةةةةاع  وأثبةةةةةةتهد ك امليةةةةةةحان قةةةةةةدراع  

 «.شاع  وأساابد كالاع وأشجعهد قلباع  وأرب هد جأ
 «.بو سررتك ت فاطمة؟»وقاا:  )صيف  فأقبو عليها رسوا هللا فاستبشرت فاطمة 

   احلديث.(179)«نعد ت أبه: »قالت 

 وصاَي خاصة
وعنةد  أيةحابه قةان إليةه عمةار بةن تسةر فقةاا  )صيفقاا ابن عبا : ملةا مةرم رسةوا هللا 

 ا إذا كان ذلك منك؟له: فداو أ  واُمي ت رسوا هللا  من يغسلك من
  إنةةه ال يهةةّد بعضةةو مةةن أعضةةائي إال أعانتةةه )عيفذاو علةةي بةةن أ  طالةةب : »)صيفقةةاا 

 «.املالئكة على ذلك
 فقاا له: فداو أ  واُمي ت رسوا هللا  فمن يصّلي عليك مّنا إذا كان ذلك منك؟

وحي قد ت ابن أ  طالب  إذا رأيت ر : »)عيفمث قاا لعلي « مه  رمحك هللا: »)صيفقاا 
فارقةةت جسةةدي فاغسةةلين  وانةةق غسةةلي  وكاّلةةين ك طمةةرّي بةةيين  أو ك بيةةام مصةةر  وبةةرع 
ميان  وال تغاا ك كالين  وامحلوين حت تضعوين على شالري قسي  فأوا من يصّلي علّي اجلبّةار 
جةةّو جاللةةه مةةن فةةوق عرشةةه  مث جسائيةةو وميكائيةةو وإسةةرافيو ك جنةةوع مةةن املالئكةةة ال حيصةةي 

هللا عّحوجةةو  مث احلةةاّفون ابلعةةره  مث سةةّكان أبةةو مسةةاء فسةةماء  مث جةةّو أبةةو بيةةيت  عةةدعبد إال
 .(180)«ونسائي األقربون فاألقربون  يؤمون امياءاع  ويسّلمون تسليماع 

                                                        

 من سورة الواقعة. 464ة 463أنظر تالسري فرات الكوك: ص يف179)

 .ضلس ك ذكر وفاة سيدان رسوا هللا  72رولة الواعظني: ص يف180)
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 ساعة الوداع )ص(الن  

 
مجعنةا ك بيةت فنظةر إلينةا فةدمعت عينةا  مث  )صيفقاا ابن مسعوع: ملا عان فراق رسوا هللا 

رحبةةةةاع بكةةةد  حيةةةةاكد هللا  حالظكةةةد هللا  نصةةةةركد هللا  نالعكةةةد هللا  بةةةةداكد هللا  م: »)صيفقةةةاا 
وّفقكد هللا  سلمكد هللا  قةبلكد هللا  رزقكةد هللا  رفعكةد هللا  اُويةيكد بتقةو  هللا  واُويةي هللا 

  اين لكةةد نةةيير مبةةني أن ال تعلةةوا علةةى هللا ك عبةةاع  وبةةالع   فةةان هللا تعةةاش قةةاا يل (181)بكةةد
ــراُ   اْعاُلهــا لِّل ــذِّينا ال يُرِّيــُدونا ُعُلــووا يفِّ األاْر ِّ واال فاســاداً وااْلعاقِّباــُة ولكةةد:  اُر اآلخِّ تِّْلــكا الــد 
 «. (183)أالاْيسا يفِّ جاهان ما ماْثوًى لِّْلُمتاكاّب ِِّّينا . وقاا سبحانه:  (182)لِّْلُمت قِّنيا 

 قلنا: مت ت رسوا هللا أجلك؟
نقلةةةةةب إش هللا وإش سةةةةةدرة املنتهةةةةةى  وجنّةةةةةة املةةةةةأو  والعةةةةةره عان األجةةةةةو وامل: »)صيفقةةةةةاا 

 «.األعلى  والكأ  األوىف  والعيا األبنأ
 .(184)«أخي: »)صيفقلنا: فمن يغّسلك؟ قاا 

 من كلمات الوداع
وبو جيوع بنالسه وبةو مسةّجى بثةوب ومةالءة  )صيفبينما حنن عند الن  : »)عيفقاا علي 

ميكةةةث وحنةةةن حولةةةه بةةةني ابٍو ومسةةةاجع إذ تكلّةةةد خاليالةةةة علةةةى وجهةةةه  فمكةةةث ماشةةةاء هللا أن 
وقاا: ابيّضت وجو   واسوّعت وجو   وسةعد أقةوان  وشةقي آخةرون  أيةحاب الكسةاء  )صيف

انيمسة أان سّيدبد وال فاةر  عةايت أبةو بيةيت السةابقون املقّربةون  يسةعد مةن اتّةبعهد وشةايعهد 
 .(185)«مة ك أبو بييتعلى عيين وعين آابئي  أ،حتا مواعيدو ت رب إش يون القيا

                                                        

تةاع لاةُد أي: أطلب من هللا سبحانه أن يتالضو ابملحيد عليكد ولالا )اويييف من ابب املشةاكلة مثةو قولةه تعةاش:  يف181)
ي واالا أاع   كا ماا كِّ نةاال سِّ  .116سورة املائدة:  لاُد ماا كِّ نةاال سِّ

 .83القصص: سورة  يف182)

 .60الحمر: سورة  يف183)

 .4ة 8اجمللس  206أمايل الشيخ ال وسي: ص يف184)

 .40ة 1ب 494ص 22حبار األنوار: ج يف185)
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 األوىل حىت من جّبئيل
ك شةةكاته فةاذا رأسةةه ك حجةةر  )صيفعخلةت علةةى رسةوا هللا »أنةه قةةاا:  )عيفوعةن علةةي 

انئد  فلما عخلت التالت إيّل ذلك الرجةو وقةاا  )صيفرجو أحسن ما رأيت من انيلق  والن  
وجلسةةةت مكانةةةه يل: أعن إش ابةةةن عمةةةك فأنةةةت أحةةةّق بةةةه مةةةيّن  فةةةدنوُت منهمةةةا  فقةةةان الرجةةةو 

ك حجةةري كمةةا كةةان ك حجةةر الرجةةو  فمكةةث سةةاعة  مث اسةةتيقا  )صيفوولةةعُت رأ  النةة  
 فقاا: ت علي  أين الرجو اليي كان رأسي ك حجر ؟ )صيفالن  

عن إش ابن عمك فأنةت أحةّق بةه أقلت: ت رسوا هللا إيّن ملا عخلت ععاين إليك مث قاا: 
 ميّن  مث قان فجلسُت مكانه.

: فهةةةو تةةةدري مةةةن الرجةةةو؟ ذاو جسئيةةةو كةةةان حيةةةّدثين حةةةت خةةةّ  عةةةين )صيف  فقةةةاا النةةة
 .(186)«وجعي  ومنت ورأسي ك حجر 

فسةةارّ  طةةويالع مث قةةاا لةةه:  )عيفأمةةر هللا ععةةا بعلةةي  )صيفقةةاا عمةةار: ملةةا حضةةر رسةةوا هللا 
ت علي أنت ويّيي ووارثي  قد أع او هللا علمي وفهمي  فاذا مةّت وهةرت لةك لةغائن ك »

 «.ن  وغصب على حقديدور قو 
 .وبكى احلسن واحلسني  فبكت فاطمة  

 «.ت سّيدة النسوان مّد بكاؤو؟»لالاطمة:  )صيففقاا 
 «.ت أبة أخشى الضيعة بعدو: »قالت 
أبشري ت فاطمة فانك أوا من يلحقةين مةن أبةو بيةيت  ال تبكةي وال لةحين  : »)صيفقاا 

يةةاء  وابةةن عمةةك خةةري األويةةياء  وابنةةاو سةةيدا فانّةةك سةةيدة نسةةاء أبةةو اجلنّةةة  وأابو سةةيد األنب
 ةةةرج هللا األئّمةةةة التسةةةعة م ّهةةةرون معصةةةومون   )عيفشةةةباب أبةةةو اجلنّةةةة  ومةةةن يةةةلب احلسةةةني 

 .(187)«ومنك مهدي بي  االُّمة

                                                        

 . 836ة 13اجمللس  385راجع أمايل ال وسي: ص يف186)

 سر )رلي هللا عنهيف.ابب ما جاء عن عمار بن ت 125أنظر كالاية األثر: ص يف187)
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 وكتاب الوصي ة جّبئيل 
عنةةد ارلالةةةه مةةن بةةةي  الةةدنيا وأخةةةرج مةةن كةةةان  )صيفععةةاين رسةةةوا هللا : »)عيفقةةاا علةةةي 
كتةةةةاب   )صيفغةةةةريي  والبيةةةت فيةةةه جسئيةةةةو واملالئكةةةة معةةةه  فأخةةةةي رسةةةوا هللا  عنةةةد  ك البيةةةت

الويةةةية مةةةةن يةةةد جسئيةةةةو حتومةةةة  فةةةةدفعها إيّل وأمةةةرين أن أفّضةةةةها  فالعلةةةت  وأمةةةةرين أن أقرأبةةةةا 
 .(188)«يوييين به شيئاع شيئاع ما تغاعر حرفاع  )صيففقرأهتا  فاذا فيها كو ما كان رسوا هللا 

  )عيف: ألةةةيس كةةةان أمةةةري املةةةؤمنني)عيفت أل  عبةةةد هللا قلةةة: »)عيفقةةةاا موسةةةى بةةةن جعالةةةر 
 اململي عليه وجسئيو واملالئكة املقّربون شهوع؟ )صيفكاتب الويية ورسوا هللا 

: فأطرق طويالع مث قاا: ت أاب احلسن قد كان ما قلت  ولكن حني نةحا برسةوا )عيففقاا 
بةةه جسئيةةو مةةع اُمنةةاء هللا تبةةارو  األمةر نحلةةت الويةةية مةةن عنةةد هللا كتةةاابع مسةةّجالع  نةةحا )صيفهللا 

وتعاش من املالئكة  فقةاا جسئيةو: ت حممةد  مةر ةخةراج ماةن عنةدو إالّ ويةّيك ليقبضةها منةا  
 وتشهدان بدفعك إتبا إليه...

ذلةك وأشةهدبد عليةه وقةاا: ت علةي  تالةي مبةا فيهةا مِّةن مةواالة ماةن  )صيففالعو رسةوا هللا 
ع  هللا ورسةوله والةساءة مةنهد علةةى الصةس منةك  وعلةى كظةةد واش هللا ورسةوله  والعةداوة ملةن عةةا

 الغيا  وعلى ذباب حّقك  وغصب مخسك  وانتهاو حرمتك.
 فقاا: نعد ت رسوا هللا.

: والةةيي فلةةق احلبّةةة وبةةرأ النسةةمة لقةةد مسعةةت جسئيةةو يقةةوا للنةة  )عيففقةةاا أمةةري املةةؤمنني 
ةةةك احلرمةةةة وبةةةي حرمةةةة هللا)صيف )صيف وعلةةةى أن  وحرمةةةة رسةةةوا هللا : ت حممةةةد عّرفةةةه أنةةةه يُنتةاها

 .ألضب حليته من رأسه بدن عبيط
: فصةةعقت حةني فهمةةت الكلمةةة مةن األمةةني جسئيةو حةةت سةةق ت )عيفقةاا أمةةري املةؤمنني 

 على وجهي وقلت: نعد قبلت ورليت وإن انتهكت احلرمة...
ني وأعلمهةةد مثةةو مةةا أعلةةد أمرياملةةؤمن فاطمةةة واحلسةةن واحلسةةني  )صيفمث ععةةا رسةةوا هللا 

فقةةةالوا مثةةةو قولةةةه  فاتمةةةت الويةةةية بةةةواتيد مةةةن ذبةةةب مل متسةةةه النةةةار وعفعةةةت إش أمةةةري  )عيف

                                                        

 .27لمن ة 1ب 478ص 22حبار األنوار: ج يف188)
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 .(189) «وخرج جسئيو واملالئكة معه إش السماء... )عيفاملؤمنني 
لةةةع  شةةةديد  فلمةةةا أفةةةاق عخلةةةت عليةةةه النسةةةاء يبكةةةني  )صيفمث عةةةرم علةةةى رسةةةوا هللا 

 األنصار.وارتالعت األيوات ولّس النا  ابلباب من املهاجرين و 

 وديعة هللا ووديعة رسوله
: فما كان بعد خروج املالئكة عن رسةوا هللا )عيففقلت أل  : »قاا موسى بن جعالر 

 ؟)صيف
وقةةةاا ملةةةن ك بيتةةةه:  عليةةةاع وفاطمةةةة واحلسةةةن واحلسةةةني  )صيف: مث ععةةةا )عيفقةةةاا: فقةةةاا 

وقةاا  )عيف علةي اخرجوا عين  وقاا الُن سلمة: كوين على الباب فال يقربه أحد  مث التالت إش
فولةعها علةى يةدر  طةويالع  وأخةي بيةد   له: ت علي اعن مين  فدان منه  فأخي بيةد فاطمةة 

 الكالن غلبته العسة فلد يقدر على الكالن. )صيفبيد  ااُلخر   فلما أراع رسوا هللا  )عيفعلي
 بكاءاع شةديداع وأكبّةت علةى وجهةه تقّبلةه  وبكةى علةي واحلسةن واحلسةني فبكت فاطمة 

  مث أكّبوا على وجهه... )صيفلبكاء رسوا هللا 
وقةةاا لةةه: ت  )عيفرأسةةه إلةةيهد ويةةدبا ك يةةد   فولةةعها ك يةةد علةةي  )صيففرفةةع رسةةوا هللا 

أاب احلسن بي  وعيعة هللا ووعيعة رسوله حممد عندو فاحالا هللا واحالظةين فيهةا  وانةك لالاعةو 
ّولةني وا خةرين  بةي  وهللا مةرمي الكةس   بيا ت علي  بي  وهللا سّيدة نساء أبو اجلنّةة مةن األ

أمةا وهللا مةا بلغةت نالسةةي بةيا املولةع حةةت سةألت هللا هلةا ولكةد  فأع ةةاين مةا سةألته. ت علةةي 
أنالةةةي ملةةةا أمرتةةةةك بةةةه فاطمةةةة  فقةةةةد أمرهتةةةا أبشةةةياء أمةةةةر  ةةةا جسئيةةةو  وأمرهتةةةةا أن تلقيهةةةا إليةةةةك  

عّمةةن رلةةيات عنةةه ابنةةيت فاطمةةة   فانالةةيبا  فهةةي الصةةاعقة الصةةدوقة. واعلةةد ت علةةي  أين رامٍ 
وكةةةيلك ر  ومالئكتةةةه. ت علةةةي ويةةةو ملةةةن ولمهةةةا  وويةةةو ملةةةن ابتّحبةةةا حقهةةةا  وويةةةو ملةةةن بتةةةك 
حرمتهةةا  وويةةو ملةةن أحةةرق اب ةةا  وويةةو ملةةن آذ  حليلهةةا  وويةةو ملةةن شةةاّقها وابرزبةةا  اللهةةد إين 

وعليةةةةاع واحلسةةةةن  ولةةةةّد فاطمةةةةة إليةةةةه )صيفمةةةةنهد بةةةةريء  وبةةةةد مةةةةين بةةةةراء  مث مسةةةةابد رسةةةةوا هللا 
 احلديث. »(190)واحلسني 

                                                        

مل يالعلةةوا شةةيئاع ال يالعلةةون إال بعهةةد مةةن هللا عحوجةةو وأمةةر منةةه ال  ابب أن األئمةةة  281ص 1أنظةةر الكةةاك: ج يف189)
 يتجاوزونه..

 .31ة 1ب 484ص 22أنظر حبار األنوار: ج يف190)
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 اإلقرار بقبول الوصي ة
بعةد أن عفةع إليةه  )عيفقةاا لعلةي )صيفمث اّن رسةوا هللا : »)عيفقاا أبةو عبةدهللا الصةاعق  

 الويية وأشهد على ذلك جسئيو ومن معه من املالئكة: ت علي  ألمنت عاي ين تقضيه عيّن؟
   احلديث.(191)«: نعد)عيفقاا 

 نةحنو  من اْل
 )صيفمث إنةةه كةةان ك الويةةية أن يةةدفع إيلَّ احلنةةوى  فةةدعاين رسةةوا هللا : »)عيفقةةاا علةةي 

قبةةةو ارلالةةةه عةةةن الةةةدنيا بقليةةةو وقةةةاا: ت علةةةي وت فاطمةةةة بةةةيا حنةةةوطي مةةةن اجلنةةةة  وكةةةان وزنةةةه 
أربعني عرناع  قد عفعه إيلَّ جسئيو  وبو يقرئكما السةالن ويقةوا لكمةا: اقسةما  وأعةحال منةه يل 

 ا.ولكم
  )عيف: لةةةك ت أبةةةه ثلثةةةه  ولةةةيكن النةةةاور ك البةةةاقي علةةةي بةةةن أ  طالةةةب قالةةةت فاطمةةةة 
ولةةةةّمها إليةةةه وقةةةةاا: موفقةةةة رشةةةةيدة  مهديةةةة ملهمةةةةة  ت علةةةي قةةةةو ك  )صيففبكةةةى رسةةةوا هللا 

 الباقي.
 : نص  ما بقي هلا  ونص  ملن تر  ت رسوا هللا.)عيفقاا 
 .(192)«: بو لك فاقبضه)صيفقاا 

 أخاه يستدعي )ص(الن  
ال يالارقةةةةةه إال  )عيفوحجةةةةب النةةةةا  عنةةةةه كةةةةان أمةةةةري املةةةةؤمنني  )صيفوملةةةةا ثقةةةةو رسةةةةوا هللا 

فقةةةةاا  )عيفإفاقةةةة فافتقةةةد عليةةةاع  )صيفك بعةةةض شةةةؤونه  فأفةةةةاق رسةةةوا هللا )عيفلضةةةرورة  فقةةةان 
 وعاوع  الضع  فصمت.« اععوا يل أخي وياح »وأزواجه حوله: 

 ر إليه أعرم عنه بوجهه.عينه ونظ )صيف  فلما فتح )عيففُدعي له غري علي 
   فانه ال يريد غري .)عيففقالت اُّن سلمة: أععوا له علياع 

إليةةه  فأكةةّب عليةةه فناجةةا  رسةةةوا هللا  )صيففلمةةا عان منةةه أومةةةأ  )عيففةةدعي أمةةري املةةؤمنني 
طةةويالع  مث قةةان فجلةةس انحيةةة  فقةةاا لةةه النةةا  بعةةد ذلةةك: مةةا الةةيي أوعةةح إليةةك ت أاب  )صيف

                                                        

 .38ة 1ب 492ص 22حبار األنوار: ج يف191)

 .1814ة 1  أبواب الكالن ب209ص 2  ومستدرو الوسائو: ج721ة 58ص 3املعاجح: ج مدينة يف192)
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 احلسن؟
ّلمةةين ألةة  ابب مةةن العلةةد  يالةةتح يل ك كةةو ابب ألةة  ابب  واويةةاين مبةةا ع: »)عيففقةاا 

 .(193)«أان قائد به إن شاء هللا تعاش
أل  ابب مةن احلةالا واحلةران  ومةا كةان  )صيفعّلمين رسوا هللا : »)عيفوك رواية أنه قاا 

ومةا بةةو كةةائن إش يةةون القيامةة  كةةو ابب منهةةا يالةةتح ألة  ابب  فةةيلك ألةة  ألةة  ابب  حةةت 
 .(194)«لمت علد املنات والبالت وفصو اني ابع

 بني احلبي  وحبيبه
اععةةي يل حبيبةةيت وقةةرّة عيةةين »فقةةاا هلةةا:  )صيفمث ان اُن سةةلمة اسةةتأذنت علةةى رسةةوا هللا 

 )صيف  فدعتها  فأقبلت وبي تبكةي  فاعتنقهةا رسةوا هللا «ومثرة فؤاعي فاطمة املظلومة بعدي
وعينابا هتمالن عموعاع  مث انجابا وأسّر إليهةا شةيئاع ولمها إش يدر   فناجابا فرفعت رأسها 

 هتّلو وجهها له  وملا سئلت بعد ذلك عن بكائها وعن هتّلو وجهها؟
نعى إيّل نالسه فبكيت  مث أخسين أبين أوا أبو بيته حلوقاع به  وأنه لن ت وا : »قالت 

بنةاي سةيدا شةباب أبةو اجلنةة املّدة يل بعد  حت أعركه  وأخسين أين سيدة نساء أبةو اجلنّةة  وا
أبةةةوبد وأوهلةةةد  واملهةةةدي ابةةةين  )عيفوأن األئمةةةة اإلثةةةين عشةةةر خلالةةةاؤ  بةةةد بعلةةةي وُولةةةدي: علةةةي 

 «.آخربد  فتهّلو وجهي ليلك
ععا احلسن واحلسني وقّبلهما ولّهمةا وجعةو ياشةالهما وعينةا  هتمةالن وأخةس  )صيفنه أمث 
 .(195)قاتلهماأبهنما سُيظلمان بعد  ويقتالن ولماع  ولعن  )صيف

ت أبةةة أان ال أيةةس »وبةةو ك حلظاتةةه األخةةرية:  للنةة   قةةاا ابةةن عبةةا : مث قالةةت فاطمةةة 
 «.عنك ساعة من الدنيا  فأين امليعاع غداع؟

أمةةا إنةةك أوا أبلةةي حلوقةةاع   ة وكةةان كةةيلك فقةةد حلقةةت أببيهةةا بعةةد مخسةةة : »)صيفقةةاا 

                                                        

عليةةاع ةمةةرة املةةؤمنني ك  فصةةو ومةةن ذلةةك مةةا جةةاءت بةةه األخبةةار ك تسةةمية رسةةوا هللا  185ص 1اإلرشةةاع: ج يف193)
 .19ة 1ب 469ص 22حياته. وأنظر حبار األنوار: ج

 .22ةأبواب الثمانني وما فوقه  643ص 2انيصاا: ج يف194)

 .ذكر مدة حياته  17ص 1أنظر كش  الغمة: ج يف195)
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 «.جهّندة وامليعاع على جسر  (196)وسبعني يوماع مظلومة شهيدة
 «.ت أبة أليس قد حّرن هللا عّحوجو جسمك وحلمك على النار؟: »قالت 
 «.بلى  ولكين قائد حت جتوز اُميت: »)صيفقاا 
 «.فان مل أرو بناو؟: »قالت 
 «.تريين عند القن رة السابعة من قناطر جهّند  أستوبب الظامل من املظلون: »)صيفقاا 
 «.فان مل أرو بناو؟: »قالت 
 «.تريين ك مقان الشالاعة وأان أشالع الُّميت: »صيف)قاا 
 «.فان مل أرو بناو؟: »قالت 
 «.تريين عند امليحان وأان أسأا الُميت انيالص من النار: »)صيفقاا 

 «.فان مل أرو بناو؟: »قالت 
تةةريين عنةةد احلةةوم  حولةةي عرلةةه مةةا بةةني ايلةةة إش يةةنعاء  علةةى حولةةي : »)صيفقةةاا 
كاللؤلؤ املنظون  وكالبيض املكنون  مةن تنةاوا منةه شةربة فشةر ا مل أبل  كأ    (197)أل  غالن

 وجعو يكّرربا. (198)«يظمأ بعدبا أبداع 

 حياً وميتاً  )صيفالن  
فةدان منةه   )عيففأشار إش علي  ك بيت فاطمة  )صيفثقو وبو  )صيفمث ان رسوا هللا 

ء أمةةر هللا تعةةاش  لةةع ت علةةي رأسةةي ك حجةةرو  فقةةد جةةا»فقةةاا لةةه وبةةو ك حلظاتةةه األخةةرية: 
فاذا فالت نالسي فتناوهلا بيدو وامسح  ا وجهك  مثّ وّجهين إش القبلة وتةوّا أمةري  فاسةتق 
يل سةةت قةةرب مةةن مةةاء بئةةر غةةر   فغّسةةلين وكاّلةةين وحّن ةةين  فةةاذا فرغةةت فاةةي مبجةةامع كالةةين 

نةا   واجلسين مث سلين عما شئت  فو هللا التسألين عن شيء إال أجبتك  ويةوِّّ علةّي أوا ال
وال تالةارقين حةةت تةةواريين ك رمسةي  ت علةةي اعفةةيّن ك بةيا املكةةان فةةاّن بيةيت قةةسي  وارفةةع قةةسي 
مةةن األرم أربةةع أيةةابع  وك روايةةة: قةةدر شةةس وأربةةع أيةةابع ة وك روايةةة: واجعةةو حةةوا قةةسي 

 «.حائ اع ة وره عليه من املاء واستعن ابهلل تعاش

                                                        

 أو بعد مخسة وتسعني يوماع  على اختالف الرواتت. يف196)

ُد  ساب عِّنيا مارَّةع بيا مثاا الحتعة  ال العدع  فهو من قبيو قوله تعاش:  يف197) تةاغ الِّر  هلا  .80سورة التوبة:  إِّن  تاس 

 .فاطمة  497ص 1كش  الغمة: ج  يف198)
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ه ك حجةةر  وقةةد انق ةةع عةةن الكةةالن ملةةا نةةحا فولةةع )صيفرأ  رسةةوا هللا  )عيففأخةةي علةةي 
 تنظر ك وجهه وتندبه وتبكي وتقوا:  به  فأكبت فاطمة 

 وأبـــــــــيْ يستســـــــــقى الغمـــــــــام بوجهـــــــــه
 

 مثــــــــــــــــــال اليتــــــــــــــــــامى عصــــــــــــــــــمة ل رامــــــــــــــــــل 
ت بنيةة بةيا قةوا عمةك أ  طالةب  ال »عينه وقاا بصوت لئيو:  )صيففالتح رسوا هللا  

ال  راُسـوٌل قـاْد خالاـْت مِّـْن قـاْبلِّـهِّ الرُُّسـُل أا فـاَّنِّْن مـاتا أاْو قُتِّـلا وامـا حُمام ـٌد إِّ تقوليه  ولكن قويل: 
ُتْم عالى أاْعقابُِّكمْ  انـْقالابـْ

(199)»(200). 

 على مشاَر اآلخر 
وملةةا كةةان يةةباة يةةون االثنةةني لليلتةةني بقيتةةا مةةن شةةهر يةةالر سةةنة إحةةد  عشةةرة مةةن اهلجةةرة 

 ك بيةةةت فاطمةةةةة  )صيفاملةةةوت  وبةةةو ملةةةك  )صيفالنبويةةةة املباركةةةة اسةةةتأذن علةةةى رسةةةوا هللا 
 إذ ذاو ثالث وسّتون سنة. )صيفوعمر رسوا هللا 

 «.من ذا؟: »قاا ابن عبا : فلما طرق الباب قالت فاطمة 
 «.فهو أتذنون يل ك الدخوا عليه؟ )صيفأان غريب أتيت رسوا هللا »قاا: 

 «.عنك مشغوا )صيفامضِّ رمحك هللا حلاجتك  فرسوا هللا »فأجابت: 
فهةةو أتذنةةون  )صيفغريةةب يسةةتأذن علةةى رسةةوا هللا»مث رجةةع فةةدّق البةةاب وقةةاا: فمضةةى 

 «.للغرابء؟
ت فاطمةةة  إن بةةيا مالةةرق اجلماعةةات  ومةةنّغص اللةةّيات  »وقةةاا:  )صيففأفةةاق رسةةوا هللا 

بةةيا ملةةك املةةوت  مةةا اسةةتأذن وهللا علةةى أحةةد قبلةةي  وال يسةةتأذن علةةى أحةةد بعةةدي  اسةةتأذن 
 .(201)« لهعليَّ لكراميت على هللا  ائيين

السةةالن عليةةك »  فلمةةا اُذن لةه عخةةو كةريح باّلافةةة وقةاا: «اُعخةةو رمحةك هللا: »فقالةت 
 «.ت رسوا هللا وعلى أبو بيتك

 «.وعليك السالن ت ملك املوت: »)صيفقاا 
 «.إّن ربك أرسلين إليك وبو يقرؤو السالن و رّيو بني لقائه والرجوع إش الدنيا»فقاا: 

                                                        

  144آا عمران: رة سو  يف199)

 .19ة 10ب 470ص 22أنظر حبار األنوار: ج يف200)

 ابختالف يسري ابللالا. فصو ك وفاته  39أنظر األنوار البهية: ص يف201)
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ا جسئيو ويستشري   فارج ملةك املةوت مةن عنةد  وجةاء جسئيةو حت ينح  )صيففاستمهله 
 «.السالن عليك ت أاب القاسد»فقاا: 

 «.وعليك السالن ت حبي  جسائيو: »)صيفقاا 
ت رسةوا هللا إّن ربةك إليةك مشةتاق  ومةا اسةتأذن ملةك املةوت علةى أحةد قبلةةك  »فقةاا: 

 «.وال يستأذن على أحد بعدو
و  إن ملك املوت قد خرّيين عن رّ  بةني لقائةه وبةني الرجةوع ت حبي  جسئي: »)صيفقاا 

 «.إش الدنيا  فما اليي تر ؟
ـــنا األُوىل ت رسةةةوا هللا »فقةةاا:  ـــٌر لاـــكا مِّ ـــراُ  خايـْ َا يـُْعطِّيـــكا رابُّـــكا  والاآلخِّ ـــْو والاسا
فـاتـاْر ى

(202)». 
  «ك املةةوتنعةد  لقةاء ر  خةري يل  ال تةسة ت حبيةة  جسئيةو حةت ينةحا ملة: »)صيفقةاا 

 .(203)«امض ملا اُمرت له: »)صيففنحا ملك املوت فقاا له رسوا هللا 
 «.ت رسوا هللا أتريد الرجوع إش الدنيا؟»وك رواية: قاا جسئيو: 

 «.ال  وقد بّلغت: »)صيفقاا 
 «.ت رسوا هللا أتريد الرجوع إش الدنيا؟»مث قاا هنية: 

 «.ال  الرفيق األعلى: »)صيفقاا 
امنةا كنةت حةاجيت  (204)ت رسوا هللا بيا آخةر يةون أبةبط فيةه إش األرم»يو: فقاا جسائ

 .(205)«من الدنيا
  فةةدان منةةه  فكةةان جسئيةةو عةةن «ت حبيةة  جسئيةةو اعن مةةين: »)صيففقةةاا لةةه رسةةوا هللا 

 .)صيفميينه  وميكائيو عن لاله  وملك املوت قابضاع لروحه 
اعن مةين ت أخةي فقةد جةاء أمةر »وا: فجيبةه إليةه وبةو يقة )عيفيد  إش علي  )صيفمث مّد 

                                                        

 .5ة  4الضحى: سورة  يف202)

مةن أبةواب  503ص 22قريب منه  وأنظر حبار األنةوار: ج ذكر مدة حياته  18ص 1راجع كش  الغمة: ج يف203)
 إش عامل البقاء...ما يتعلق ابرلاله 

ألجةو إبةال  الةوحي وإالّ فقةد نةحا جسائيةو بعةد  ك قصةص حتلالةة ال ألجةو  أي آخر ببةوى علةى رسةوا هللا  يف204)
 الوحي.

 .4ب 137أنظر إعالن الور : ص يف205)
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منه حت أعخله لت ثوبه اليي كان عليه  وولةع فةا  ك اُذنةه وجعةو يناجيةه  )عيف  فدان «هللا
اليمةة  لةةت  )عيفطةةويالع حةةت فارقةةت روحةةه الةةدنيا  يةةلوات هللا عليةةه وآلةةه  ويةةد أمةةري املةةؤمنني 

 إش وجهه فمسحه  ا. )عيفحنكه  فالالت نالسه فيها  فرفعها 
أعظةد هللا اُجةوركد ك نبةّيكد  فقةد قبضةه هللا »مةن لةت ثيابةه  وقةاا:  )عيفمث انسو علي  
إاّن هلل وإاّن إليةةه راجعةةون  تهلةةا مةةن مصةةيبة خصةةت األقةةربني »  مث مةةّد عليةةه ازار   وقةةاا: «إليةةه

 .(206)وعمت املؤمنني  مل يصابوا مبثلها قط  وال عاينوا مثلها
ويةةةةاة املسةةةةلمون   والبكةةةةاء. فصةةةةاحت فاطمةةةةة فارتالعةةةةت عنةةةةدبا األيةةةةوات ابلضةةةةّجة 

ت أبتةا  إش جسئيةو ننعةا   ت أبتةا  »تقةوا:   وياروا يضعون الااب على رؤوسهد  وفاطمةة 
  واجتمعةةت (207)«مةةن ربّةةه مةةا أعان   ت أبتةةا  جنةةان الالةةرعو  مةةأوا   ت أبتةةا  أجةةاب راّبع ععةةا 

ولةةةعت يةةدي علةةةى يةةةدر »لمة: . وقالةةةت اُن سةة)صيفنسةةوة بةةةين باشةةد وجعلةةةن يةةيكرن النةةة  
يةةةةةون قةةةةةبض فمةةةةةر   مجةةةةةع آكةةةةةو وأتولةةةةةأ مةةةةةا تةةةةةيبب رائحةةةةةة املسةةةةةك مةةةةةن  )صيفرسةةةةةوا هللا 

 .(208)«يدي

                                                        

 203ص 1ابخةةةتالف يسةةةري ك اللالةةةا  وقريةةةب منةةةه ك املناقةةةب: ج فصةةةو ك وفاتةةةه  40األنةةةوار البهيةةةة: ص يف206)
 .166سورة آا عمران ة 209ص 1  وأنظر تالسري العياشي: جاته فصو ك وف

فصةةو بةةو جيةةوز النةةوة علةةى امليةةت؟ وقريةةب منةةه ك سةةبو اهلةةد  ك سةةرية  168ص 4أنظةةر احلةةدائق النالةةرة: ج يف207)
 .24ب 266ص 12خري العباع: ج

 .4ب 136أنظر إعالن الور : ص يف208)
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 أعظم املصائ 
 

ت علةةةي  مةةن ُايةةةيب مبصةةةيبة : »)عيفقةةد قةةةاا لعلةةةي أمةةري املةةةؤمنني  )صيفوكةةان رسةةةوا هللا 
مةا جةاء ك الةديوان    وإش بيا املع  يشةري(209)«فلييكر مصيبته    فاهنا من أعظد املصائب

 من انه كان يقوا: )عيفاملنسوب إش أمري املؤمنني 
 مـــــــــــــا غـــــــــــــا  دمعـــــــــــــي عنـــــــــــــد انئبـــــــــــــة»
 

ـــــــــــــــــــــــــــك للبكــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــببا   إال جعـلتـ
ــــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــاحمتك بــــــــــــــــــــــــه   وإذا ذكرت

 
 مــــــــــــــــين اْلفــــــــــــــــون ففــــــــــــــــا  وانســــــــــــــــكبا 
ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــرى حللـــــــــــــــــــت ب  إ  أجـــــــــــــــــــل  

 
 (210)عــــــــــــــــن أن أرى بســــــــــــــــواه مكتيبـــــــــــــــــاً  
 أيضاع يقوا: )عيفوأنشأ أمري املؤمنني  

 وت ال والـــــــــــــداً يبقـــــــــــــي وال ولـــــــــــــداً املـــــــــــــ
 

 هــــــــــــذا الســــــــــــبيل إىل أن ال تــــــــــــرى أحــــــــــــداً  
 هـــــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــــ  وَل ْلـــــــــــــــــــد الُمتـــــــــــــــــــه 

 
 لـــــــــــــو خل ـــــــــــــد هللا خلقــــــــــــــاً قبلـــــــــــــه ُخلــــــــــــــدا 
 
 

 للمـــــــــــوت فينـــــــــــا ســـــــــــهام غـــــــــــري خاطيـــــــــــة
 

ـــــه غـــــدا  ـــــوم ســـــهم َل يفت ـــــه الي  (211)«مـــــن فات
 
 

 تقوا: وأنشأت الحبراء 
 إذا مــــــــــات يومــــــــــاً مي ــــــــــت قــــــــــل  ذكــــــــــره»
 

 الـــــــــــــُدىن يف تزي ـــــــــــــدوذكـــــــــــــر أيب طـــــــــــــول  
 تــــــــــــذكرت ملـــــــــــــا فــــــــــــر ق املـــــــــــــوت بيننـــــــــــــا 

 
 فعز يــــــــــــــــت نفســــــــــــــــي ابلنــــــــــــــــ  حممــــــــــــــــد 
 فقلــــــــــــــت ُلــــــــــــــا: إن املمــــــــــــــات ســــــــــــــبيلنا 

 
 (212)«ومــــن َل ميــــت يف يومــــه مــــات يف غــــد 
 املعصوم ال يليه إال معصوم 

وبةو ك شةكاته: ت رسةوا هللا مةن يغّسةلك إذا حةدث  )صيفقاا ابن مسعوع: قلةت للنة  
 بك حاعث؟

                                                        

 .  فصو ك وفاته  238ص 1املناقب: ج يف209)

 .فصو ك وفاته  241ص 1: جاملناقب يف210)

 .2ب 523ص 22حبار األنوار: ج يف211)

  وأنظةةةةر بيةةةةت األحةةةةحان: أشةةةعار فاطمةةةةة الحبةةةةراء  14الالصةةةةو  470ص 5راجةةةع مسةةةةتدرو سةةةةالينة البحةةةةار: ج يف212)
 وفيهما وك غرينا: وذكر أ  ميمات وهللا أزيد.  167ص
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 «.يغّسو كو ن  ويّيه: »)صيفقاا 
 قلت: فمن ويّيك ت رسوا هللا؟

 .(213)«علي بن أ  طالب: »)صيفقاا 
أن ال  )صيفوكةان قةد أويةى  )صيفوبةو يغّسةو رسةوا هللا  )عيفوقاا سلمان: أتيت عليةاع 

   وأخس أنه ال يريد أن يقّلب منه عضواع إال قُلب له.)عيفيغّسله غري علي  
 «.من يعينين على غسلك ت رسوا هللا؟: »)صيفا هللا لرسو  )عيفوقد قاا أمري املؤمنني 

 «.جسئيو: »)صيفقاا 
 فلمةةا غّسةةله وكاّلنةةه وحّن ةةه أعخلةةةين وأعخةةو أاب ذر واملقةةداع وفاطمةةة واحلسةةن واحلسةةةني 

فتقةةةةّدن ويةةةةالالنا خلالةةةةه ويةةةةّلى عليةةةةه  مث أعخةةةةو عشةةةةرة مةةةةن املهةةةةاجرين وعشةةةةرة مةةةةن األنصةةةةار  
 .(214)ملهاجرين واألنصار إالّ يّلى عليهفيصّلون و رجون  حت مل يبق أحد من ا

ك وسةة هد   )عيفمث أعخةةو عليةةه عشةةرة فةةداروا حولةةه  مث وقةة  أمةةري املةةؤمنني »وك روايةةة: 
ـــل ُِّموا فقةةةاا:  ـــهِّ واسا ـــلُّوا عالاْي ـــا ال ـــذِّينا آماُنـــوا صا ـــلُّونا عالاـــى الن ـــ ِّ ِّ َيا أايُـّها إِّن  هللاا واماالائِّكاتاـــُه ُيصا
تاْســـلِّيماً 

أبةةةو املدينةةةة وأبةةةو العةةةوايل   )صيفوا القةةةون كمةةةا يقةةةوا  حةةةت يةةةّلى عليةةةه فيقةةة (215)
 .(216)«كلهد

                                                        

 إثبات الغيبة واحلكمة فيها. 27ص 1كماا الدين: ج  يف213)

 ..ذكر طرف مما جر  بعد وفاة رسوا هللا  80ص 1تجاج: جاالح يف214)

 .56سورة األححاب:  يف215)

 .35ة أبواب التاريخ ابب مولد الن  ووفاته  450ص 1الكاك: ج يف216)
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 يف مثواه األخري )ص(الن  

 
ة وقد يةّلوا عليةه فوجةاع فوجةاع ة خالةوا  )صيفوملا فر  املسلمون من الصالة على رسوا هللا 

 ك مولع عفنه فقاا بعضهد: ك البقيع  وقاا آخرون: ك يحن املسجد.
إّن هللا سةةبحانه مل يقةةبض نبيةةاع ك مكةةان إال وارتضةةا  لرمسةةه فيةةه  وأين : »)عيففقةةاا علةةي 

 .(217)«فرلي املسلمون بيلك  ة عافنه ك حجرته اليت قبض فيها  ة وبي بيت فاطمة 
على يديه مث عالّ  ك حالرته  مث نحا علةي  )صيفرسوا هللا  )عيففلما هتّيأ القس ولع علي 

وولةةع خةةّد  علةةى األرم موّجهةةاع إش القبلةةة علةةى ميينةةه  مث ك القةةس فكشةة  عةةن وجهةةه   )عيف
 ولع عليه اللنب وأباا عليه الااب..

 فااّن هلل وإاّن إليه راجعون.
فجعلنا هللا من السائرين على خ ى بيا اإلمان العظيد والالائحين مبرلةاته يةون احلشةر  ألّن 

 مرلاته مويلة إش مرلاة هللا تعاش.
حممةد نبيّةك  وعلةي وليةك  والشةأن والقةدر الةيي خصصةتهما بةه  اللهد إين أسألك حبةق»

عون خلقك  أّن تصلي على حممد وعلةي وأن تبةدأ  مةا ك كةو خةري عاجةو  اللهةد يةّو علةى 
حممةةد وآا حممةةد  األئمةةُة القةةاعة والةةدعاة السةةاعة  والنجةةون الحابةةرة  واإلعةةالن البةةابرة  وساسةةة 

 .(218)«  والسالينة الناجية اجلارية ك اللجس الغامرةالعباع  وأركان البالع  والناقة املرسلة
اللهةةد إاّن نرغةةب إليةةك ك عولةةة كرميةةة تُعةةّح  ةةا اإلسةةالن وأبلةةه  وتةةيّا  ةةا النالةةاق وأبلةةه  »

 «وجتعلنةةا فيهةةا مةةةن الةةدعاة إش طاعتةةك  والقةةةاعة إش سةةبيلك وترزقنةةا  ةةةا كرامةةة الةةدنيا وا خةةةرة
(219). 

 

                                                        

 .189ص 1  وأنظر اإلرشاع: ج4ب 138إعالن الور : ص يف217)

 فصو فيما نيكر  من عمو العيد الغدير السعيد. 492إقباا األعماا: ص يف218)
 ععاء كو ليلة من شهر رمضان... 580مصباة املتهجد: ص يف219)
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  الشريازيبيان صادر عن مثلية اإلمام 
 هـ1421مبناسبة عيد الغدير األغر عام 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
احلمةةةةد هلل رب العةةةةاملني.. والصةةةةالة والسةةةةالن علةةةةى أشةةةةرف األنبيةةةةاء واملرسةةةةلني أ  القاسةةةةد 

 حممد  وعلى آله ال يبني ال ابرين.
ا أُنْـزِّلا إِّلاْيـكا مِّـْن راب ِـّكا واإِّْن َيا أايُـّهاـا الر ُسـوُل بـال ِّـْغ ماـقاا هللا تعاش ك حمكد كتابه الكرمي: 

ــنا الن ــاسِّ  ــُمكا مِّ هللاُ يـاْعصِّ ــالاتاُه وا ــا بـال ْغــتا رِّسا َلاْ تـاْفعاــْل فاما
وممةةا جةةاء ك اني بةةة الغديريةةة  (220)

معاشةةر النةةا ! فّضةةلو  فقةةد فّضةةله هللا واقبلةةو  : «yبشةةأن اإلمةةان علةةي )صيفللرسةةوا املصةة الى
 ».فقد نصاباه هللا..
أن بةةي  الواقعةةة انيالةدة )واقعةةة الغةةديريف مةةن أشةهر وأبةةد الوقةةائع التار يةةة  ومةةن  مةن الثابةةت

  وقةةد شةةهد  ةةا مائةةة وعشةةرة آالف مةةن الصةةحابة )صيفأبةةرز األحةةداث ك عهةةد النةة  األكةةرن
مةةن  )صيفالةةيين حضةةروا الواقعةةة  وشةةهدوا اني بةةة النبويةةة الغديريةةة أبنالسةةهدىل حيةةث عةةاع النةة  

ة  وويةةو إش واعي اجلحالةةة أبرم غةةدير ُخةةد  وكةةان ويةةوله ك آخةةر حجةةة ك حياتةةه الشةةريال
يون انيميس الثامن عشر من شهر ذي احلجة وقت الضحى  معلنةاع أن هللا أمةر  أن يقةيد علةي 

 إماماع على النا  وخليالة من بعد  وويّياع له. بن أ  طالب
  بةو أنهةاىل إذ بةو عيةد ويعتس يون الغدير عيداع إسالمياع مهماع  نظري أعياع املسلمني األخر 

ماــا يـاْنطِّــُق عاـــنِّ الةةيي  )صيفإكمةةاا الةةدين وإمتةةان النعمةةة  بةةنص كتةةاب هللا  ورسةةوله األمةةني 
إِّْن ُهــوا إِّالا واْحــٌي يُــوحاى اُْلاــواى 

ةةُب األمةةة اإلسةةالمية ة مباتلةة  مةةياببها (221) .. وحس 
ىل )صيفنالةةس رسةةوا هللاوحنلهةةا ة أن تعةةرف أبن أّوا مةةن أعلةةن يةةون الغةةدير عيةةداع إسةةالمياع بةةو 

                                                        

 .67سورة املائدة:  يف220)
 .4-3سورة النجد:  يف221)
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وذلةك ك ذات ذلةك اليةون ة بعةدما عةنّي اإلمةان عليةاع خليالةةع مةن بعةد  ة فقةد أقةان مراسةد العيةد 
بنئةةوين.. «ك خيمتةةه يسةةتقبو املهنئةةني  بكةةو بشاشةةة وفةةرة  وبةةو يقةةوا هلةةد:  )صيفأبن جلةةس

 ».بنئوين.. إن هللا تعاش خّصين ابلنبوة وخّص أبو بييت ابإلمامة
أبن يتقربةةةةةوا إش هللا ك بةةةةةيا اليةةةةةون  )صيفني أن يسةةةةةتجيبوا للرسةةةةةوا األكةةةةةرنفحةةةةةري  ابملسةةةةةلم

امليمون عةس إقامةة االحتالةاالت الكةس   وإحيةاء بةي  الةيكر  املقدسةة ابلصةالة وتةالوة القةرآن 
  وأن يتةحاوروا ويتوايةلوا مبتهجةني yوالدعاء املةأثورىل شةكراع هلل علةى إكمةاا الةدين ةمامةة علةي

ضةةةروب الةةةس واإلحسةةان  وإعخةةةاا السةةةرور علةةى األرحةةةان  وعلةةةى إخةةةواهند ك متقةةربني إش هللا ب
اإلميةةان  ويتواسةةوا ويتصةةافوا  حةةت يعةةحزوا مجعهةةد بعةةدما يحيلةةون مجيةةع موجبةةات انالةةراى العقةةد  

علةةةى حمةةةور  )صيفوتشةةتت الصةةة   ويعةةوعوا كسةةةابق عهةةد املسةةةلمني  حةةني مجعهةةةد هللا ورسةةوله
 الوالية.

رع ك التواريخ أن الشيعة مل ينالةرعوا ابألةاذ يةون الغةدير عيةداع  بةو والبد من التأكيد أبنه قد و 
غةةدير ُخةةد «اشةةاو املسةةلمون مباتلةة  مةةياببهد ك التعيّةةد  ةةيا اليةةونىل بةةدليو قةةوا رسةةوا هللا: 

 ».أفضو أعياع أميت..
فكةةةد بةةةو خليةةةق   ةةةي  األمةةةة التسةةةامل علةةةى بةةةيا اليةةةون وجعلةةةه من لقةةةاع للوثةةةوب حنةةةو الوحةةةدة 

 القوا والعمو وتسلك ك بيا األمر املسلك اليي أمةر هللا بةه بقولةه عةّح مةن قائةو: وااللاع ك
 ُقْل الا أاْسزاُلُكْم عالاْيهِّ أاْجراً إِّالا اْلماواد  ا يفِّ اْلُقْرَا..(222)صيف  أي قر  الرسوا( . 

ون  ةا األمةد ية )صيفوندأب على بيا ال ريق حت نعوع أمةع متوحدة قوية يبةابي رسةوا هللا 
 القيامة..

ولعلةةه قةةد مّسةةت حاجةةة األمةةة ة ال سةةيما ك الوقةةت الةةرابن الةةيي غلبةةت عليةةه التكةةتالت 
واملنظمةةةةات اإلقليميةةةةة والدوليةةةةة أمثةةةةاا مةةةةا نعهةةةةد  مةةةةن حالةةةةة االلةةةةاع األور   ومنظمةةةةة األمةةةةد 
املتحدة  وضموعة الدوا الصناعية  ومنظمة )إيكةويف  و)أكةوايف  ومةا شةا ها ة إش التشةاور بةني 
مجيةع األطةراف املسةؤولة وذات الشةأن ة مراجةع وعلمةاء عيةن وأحةحاب ومنظمةات ة حةوا مجيةع 
ا ةةاور واملن لقةةات الةةيت ميكةةن أن لقةةق رأتع أو موقالةةاع مجاعيةةاع شةةامالع حيةةاا قضةةاتان املصةةرييةىل 
لنجةةاة املسةةلمني مةةن التشةةتت والتنةةازع  وإعةةاعة األخةةوة واحلةةرتت إش املسةةلمني مجيعةةاع  وذلةةك 

                                                        

 .23سورة الشور :  يف222)
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ــنـاُهمْ حامةةاع بقولةةه تعةةاش الت واأاْمــُرُهْم ُشــوراى بـايـْ
  واحتكامةةاع إش قةةوا أمةةري املةةؤمنني اإلمةةان (223)

 ».هللا هللا ك نظد أمركد: «ععلي 

                                                        

 .38سورة الشور :  يف223)
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 الفهرس
 

 5 كلمة الناشر

 9 العيد ك اإلسالن

 14 يون البشر 

 43 سالن النجاة يت أبو الب

 43 ق عات من سالينة نوة

 45 مع األيبغ بن نباته

 47 أقو النا  مؤونة وأكثربد معونة

  51الشيعة وُحب أمري املؤمنني 

 56 التاريخ يتحدث

 57 التأييد الغي  ألبو احلق

 61 على لسان أمري املؤمنني 

  61الصاعق األمني 

 65 وعيد الغدير أبو البيت 

 75 رآن احلكيدمن بدي الق

 78 من بدي السنة امل ّهرة
 

 الوالية واإلمامة
 

 57 مهمة تبليغ الرسالة

  61الصحابة يبايعون علّياع 

 61 جسئيو ويون الغدير

  62القرآن يبارو خالفة علي 

 63 الغدير برواية الشعر

 63 مع النعمان الالهري
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 64 الشهاعة الثالثة ك يون الغدير

  65هللا تعاش يعصد نبّيه 

  66الثقالن وعيعتا رسوا هللا 

 66 أتكيد حديث الغدير

 67 سريّة أُسامة خ وات بعد الغدير

  68الكتاب والعاة خليالتا رسوا هللا 

 69 مع أسامة بن زيد

 70 يصّلي ابملسلمني جالساع  الن  

 71 مع املتاّلالني عن جيا اُسامة

 72 الرزية كو الرزية

 73 أنتد املستضعالون بعدي

 73 مع ابن عبا 

 73 ك وعاع األنصار

 74 وعاع مع املهاجرين

 75 مع الثقلني األكس واأليغر

 77 الويية والويي

  78مع ابنته فاطمة 

 79 ويات خاية

 80 ساعة الوعاع الن  

 80 من كلمات الوعاع

 81 األوش حت من جسئيو

 82 وكتاب الويّية ئيو جس 

 83 وعيعة هللا ووعيعة رسوله

 84 اإلقرار بقبوا الويّية

 84 حنوى من اجلنة

 84 يستدعي أخا  الن  

 85 بني احلبيب وحبيبه

 86 حياع وميتاع  الن  

 87 على مشارف ا خرة
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 90 أعظد املصائب

 90 املعصون ال يليه إال معصون

 92 ك مثوا  األخري الن  

 139 1421بيان مبناسبة عيد الغدير عان 

 96 الالهر 
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