
 
 

 السالملیه عتفسري اإلمام العسكري 
 
 
 



 هلل الرحمن الرحیم بسم ا

 در. تاس بوده مفسرین باالخص و محدثین فقها، توجه مورد گذشته از و آید می شمار به شیعه مشهور منابع از السالم علیه عسكرى حسن امام به منسوب تفسیر

 علیه عسكرى حسن امام سخنان اساس بر حدیثی، – تفسیرى اثر این. کرد مشاهده وضوح به را تفسیر این روایات به استناد توان می شیعی، مهم منابع از بسیاری

[ ادزی بن محمد بن یوسف یعقوب ابو و سیّار بن محمد بن على ابوالحسن] تفسیر نویسندگان بر سال هفت مدت طی در حضرت آن که است[ ق 262 - 232] السالم

 .است فرموده امال

 تفسیر پیدایش جریان

 در زیدیّه امام - علوی زید بن حسن الحق، داعی سلطة از خود، پدران همراه «سیّار بن محمد بن علی» و «محمّد بن یوسف: »کند می نقل ،اهلل رحمه صدوق شیخ

 امامی یعةش ما انپدر: گویند می دو آن فرمود، امال آنها بر را تفسیر این حضرت. شدند پناهنده السالم علیه عسكری حسن امام نزد سامرّا به و گریختند - طبرستان

 شهر ا،م پدران اینرو از رساند، می قتل به را شیعیان ای بهانه اندك به او. بودیم زیدیّه امام حاکمیّت تحت ما و بوده غالب زیدیها[ گرگان] استرآباد شهر در و بودند

 .کردند ترك سامرّا مقصد به را

 مَرْحَباً: »فرمود دید، را ما حضرت که هنگامی رسیدیم؛ السالم علیه عسكری حسن امام خدمت سپس و مکردی اقامت کاروانسراها از یكی در آنجا ما: گویند می آنها

 به که کسانی ای دیدآم خوش أَمْوَالِكُمَا؛ وَ أَنْفُسِكُمَا عَلَى آمِنِینَ افَانْصَرِفَ أَعْدَاءَکُمَا، کَفَاکُمَا وَ رَوْعَكُمَا آمَنَ وَ سَعْیَكُمَا، تَعَالَى اللَّهُ تَقَبَّلَ قَدْ کَنَفِنَا، إِلَى الْمُلْتَجِئِینَ إِلَیْنَا، بِالْآوِینَ

 زبا مالتان، و جان امنیت کمال در خود شهر به پس کند، حفظ دشمنان شرّ از را شما و دهد قرارتان خویش امان در و بپذیرد را شما سعی خداوند! شدید پناهنده ما

 .«گردید

 هب چگونه فرمایید؟ می دستوری چه! امام ای: کردیم عرض و شدیم زده شگفت حضرت سخن از اما نداشتیم؛ تردیدی السالم علیه ماما گفتار صدق در اینكه با ما

 شَرِّفُهُمَایُ الَّذِی الْعِلْمَ فِیدَهُمَالِأُ -هَذَیْنِ وَلَدَیْكُمَا عَلَیَّ خَلِّفَا: »فرمود ما پدران به السالم علیه امام بازگردیم؟ هستیم، تعقیب تحت اکنون هم و گریختیم آن از که شهری

 نزد را خود رزندف دو مِنْهُ؛ رَبْتُمْهَ قَدْ مَنْ عِنْدَ فِیهِمْ شَفَاعَتِكُمْ إِلَى یُلْجِئُهُمْ وَ السُّعَاةَ یَقْصِمُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ إِلَیْهِ، الْمَسْعِیِّ بِوَعِیدِ لَا وَ بِالسُّعَاةِ، تَحْفَلَا لَا ثُمَّ بِهِ، تَعَالَى اللَّهُ

 یشپ از کاری آنان و دید نخواهید را دشمنان هرگز نیز شما. بخشد آنان به بزرگواری و شرافت آن، سبب به عزّوجلّ خداوند که بیاموزم علمی آنها به تا بگذارید من

 .«دهد می قرار کردید، می فرا او از که کسی[ چشمان] جلوی در شما شفاعت محتاج و شكند می هم در را آنان عزّوجلّ خداوند. برد نخواهند



 خود دیار و شهر به خانواده همراه و گذاشتند ایشان نزد را ما السالم علیه عسكری امام فرمایش طبق ما پدران: گویند می «سیّار بن علی» و «محمد بن یوسف»

 ما به روزها از یكی در. کرد می برخورد ما با پدر همانند حضرت و شدیم می مشرّف السالم علیه امام خدمت پیوسته سامرّا، در خود اقامت مدّت در ما. بازگشتند

 عِِْبَ عَلَى مُشْتَمِلًا الْقُرْآنِ تَفْسِیرَ أُفِیدَکُمَا أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ شُكْرِ مِنْ جَعَلْتُ إِیَّاهُمَا، وَعْدِی صِدْقِ وَ أَعْدَاءَهُمَا إِخْزَائِهِ وَ أَبَوَیْكُمَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ کِفَایَةِ خَبَرُ أَتَاکُمَا إِذَا: »فرمود

 انةشكر به د،رسی شما به من گفتار صدق و آنان دشمنان رسوایی و شما پدران سالمتی خبر شَأْنَكُمَا؛هرگاه بِذَلِكَ تَعَالَى اللَّهُ فَیُعَظِّمُ آله و علیه اهلل صلی مُحَمَّدٍ آلِ أَخْبَارِ

 واال را ماش مقام و نشان خداوند وسیله بدین تا باشد آله و علیه اهلل صلی محمّد آل اخبار بر مشتمل که تفسیری بگویم؛ «قرآن تفسیر» شما به خواهم می خبر این

 .«گرداند

 یهعل امام گرفت؟ فراخواهیم را قرآن معانی و علوم تمام ما بنابراین،! آله و علیه اهلل صلی خدا رسول فرزند ای: کردیم عرض و شدیم خوشحال حضرت فرمایش از ما

 و رمودف امال ما به را آیات از برخی تفسیر سپس بود، «آن اهل و قرآن فضل» در روایاتی فرمود، امال ما به که مطلبی نخستین پس ،«نه را علوم تمام: »فرمود السالم

 .نوشتیم می را تفسیر از مقداری روز هر[ دکشی طول سال هفت که] حضرت خدمت در خود اقامت مدّت در ما

 عسکریامام حسن   تفسیر شیوة

 امام کالم سپس و آیه ابتدا تفسیر این نگارندة. است شده تفسیر 282 آیه تا بقره و حمد سورة کل مقدمه، 5 از پس است، آیات تفسیرترتیبی صورت به که اثر این

 لسالما علیهم معصومین سایر از روایاتی بسیاری موارد در و آیه موضوع پیرامون را مطالبی نیز و آیه نزول شأن لغات، یمعنا آیات، ذیل در و است آورده را السالم علیه

 .پردازد می نیز آنها تفسیر به گاه و کند می ذکر شاهد عنوان به نیز را دیگر آیات برخی آیات، این تفسیر ضمن در همچنین. کند می بیان شریفه آیه دربارة

 روایاتی نآ در بوده، منسوب السالم علیه عسكری امام به کتاب این تفاسیر تمامی. باشد می قرآن های سوره سایر از آیه پنجاه و یكصد بر بالغ اشاره مورد آیات این

 .است شده نقل السالم علیه زهرا حضرت حتی و السالم علیهم هدی ائمة و آله و علیه اهلل صلی اسالم گرامی پیامبر از

 :است چنین ها مقدمه انعنو

 ؛ كتاب تألیف علت در بحثى. 1

 ؛ قرآن فضل. 2



 ؛ برحمته العالم و القرآن بتأویل العالم فضل. 3

 قرآن؛ قرائت آداب. 4

 .السالم علیه علی باب دون المسجد عن األبواب سد. 5

 آمده حدیث 373 تفسیر این در مجموعاً، و شده مطرح متعددى بحثهاى هودیان،ی و پیامبر مناسبات خصوص به آله، و علیه اهلل صلی نبوى سیره دربارة کتاب، این در

 تأویلها ربیشت و شده تأویل آیات برخى تفسیر این در همچنین. گیرد مى بر در را صفحه چندین روایت یك گاه که طورى به است، مفصّل و طوالنى روایات، بیشتر. است

 .است شده اشاره آیات مصادیق به آیات، نزول اسباب از بیشتر اثر این در. است المالس علیهم امامان و پیامبر معجزات دربارة

 عسکریامام حسن   تفسیر سند

 امام محضر از گفته، پیش راوی دو از او و «آبادی استر قاسم بن محمد» استادش از او و است شده نقل اهلل رحمه صدوق شیخ از مختلفی سندهای با کتاب این

 بوده لمتداو پنجم و چهارم قرن در قم فقهاى و محدّثان میان در تفسیر این نقل که دهد مى نشان کتاب روایت سند سلسله. »است کرده روایت المالس علیه عسكری

 .«است

 علما میان عسکری تفسیر جایگاه 

 استرآبادی علی بن محمد داماد، محقّق ،[ق 11 م] تفرشی مصطفی سیّد ،[ق 726 م] حلّی عالّمه غضائری، ابن: مانند شیعه علمای از بعضی میان در تفسیر این اگرچه

 بالغی، جواد محمد ،[ق 1113 م] خویی اهلل آیت ،[ق 1115 م] شوشتری محقّق ،[ق 11 م] قهپایی ،[ق 1122 از بعد متوفای] اردبیلی علی بن محمد ،[ق 1228 م]

 حفظ در یرتفس این تشیع، عالم شخصیتهای از بسیاری اعتماد و تأیید بر عالوه امّا است؛ گرفته قرار ارزیابی و نقد مورد طباطبایی، عالمه و شعرانی ابوالحسن میرزا

 تاس داشته ای ارزنده نقش السالم علیهم بیت اهل و قرآن معارف گسترش در و شده محسوب ارزشمند ای گنجینه شیعه، فرهنگی و معنوی تراث و علمی ارزشهای

 .است وارد آن بر نیز اشكاالتی گرچه کرده، منتقل بعدی نسلهای به قرنها طول در را تربیتی و یاخالق تفسیری، مهم مطالب و

 الیحضره من» ،«الشرائع علل» در[ ق 381 م] صدوق شیخ المحدّثین رئیس: همچون اندیشه، و فقه حدیث، تفسیر، عالم بزرگان اعتماد مورد عسكری تفسیر حال این با

 در[ ق 588 م] شهرآشوب ابن ،«االحتجاج» در[ ق 588 م] طبرسی ابومنصور ،«الجرائح و الخرائج» در[ ق 573 م] راوندی قطب ،«المالیا» و «التوحید» ،«الفقیه



 ،«تاجازا» و «المرید منیة» در[ ق 365 م] ثانى شهید ،«اجازات» در[ ق 312 م] کرکى محقق ،«المستقیم صراط» در[ ق 877 م] عاملی یونس بن علی ،«المناقب»

 م] کاشانی فیِ ،«الشیعه وسائل» در[ ق 1121 م] عاملی حرّ شیخ ،«بحاراالنوار» در[ ق 1111 م] دوم مجلسی و «المتقین روضة» در[ ق 1272 م] اوّل مجلسی

 الحدائق» در[ ق 1186 م] حرانیب محقق ،«االبرار حلیة» و «القرآن تفسیر فی البرهان» در[ ق 1127 م] بحرانی هاشم سید عالمه ،«الصافی تفسیر» در[ ق 1231

 صاحب خوانساری، جعفر محمد ،[ق 1112 م] جزایری اهلل نعمت سید ،(نهم قرن علمای از و اوّل شهید شاگرد) حلّی سلیمان بن حسن ،[ق 1112 م] حویزی ،«الناضرة

 شریف، ابوالحسن شیخ ،[ق 1226 م] بهبهانی وحید ،[ق 1216 م] یحائر علی ابو ،«النّجفیّة الفوائد» صاحب[ ق 1121 م] بحرانی سلیمان شیخ ،«الرّجال اکلیل»

 ،«المقال نخبة» صاحب[ ق 1267 م] بروجردی حسین سیّد ،[ق 1212 م] شُبَّر عبداهلل سید ،«المقال اتقان» صاحب طه، محمد شیخ ،«االنوار مرآة» تفسیر صاحب

 مامقانی عبداهلل شیخ ،«الطهارة کتاب» در[ ق 1281 م] انصاری مرتضی شیخ ،«عوالم» صاحب انی،بحر عبداهلل شیخ ،«االبرار صحیفة» صاحب تبریزی، االسالم حجت

 صاحب استاد) زواری حسن بن علی ،«الشیعة االحادیث جامع» در[ ق 1382 م] بروجردی اهلل آیت ،«الفقیه مصباح» در[ ق 1322 م] همدانی رضا آقا ،[ق 1315 م]

 مكاسب» در[ ق 1112 م] اهلل رحمه خمینی امام ،«الذریعة» در[ ق 1383 م] تهرانی آقابزرگ ،«الوسائل مستدرك» در[ ق 1322 م] نوری محدّث ،(«المقال منهج»

 .است گرفته قرار «قرآن با آشنایی» در مطهری شهید استاد باالخره و ،«محرمه

 :رتفسی این تأیید در بزرگان از برخی سخن نظر اهل منظر از عسکریامام حسن  تفسیر

 چند هر .است کرده نقل حدیث آن از و اعتماد آن بر صدوق شیخ بوده، معروف کتابهای از السالم علیه عسكری امام تفسیر: »اهلل رحمه مجلسی باقر محمد مال عالمه. 1

 عالوه .است بوده منتقد محدّثان از تر نزدیك کتاب ینا به زمان نظر از و بوده حدیث به آشنای صدوق شیخ امّا اند؛ داده قرار نقد مورد را کتاب این محدّثان، از بعضی

 .«اند کرده نقل روایت آن از کتاب، به نقدی و طعن هیچ بدون ما علمای از بسیاری اینكه بر

 ی،بحران هاشم سیّد هانی،بهب وحید: جمله از السالم علیه عسكری حسن امام تفسیر پیرامون محقّقان، دیدگاه: »اهلل رحمه نوری حسین میرزا مقام، عالی محدّث. 2

 کرده قلن تفسیر این از روایاتی[ اهلل رحمه صدوق شیخ] بابویه ابن همانند ما اصحاب: که است این خوانساری جعفر محمد و بحرانی سلیمان شیخ دوم، و اوّل مجلسی

 فسیرت از صدوق چون که است آن نشانگر نكته این. ]کند نقل را مُتقن و صحیح روایات فقط کتابهایش در است کرده تعهّد که است کسانی جمله از صدوق شیخ. اند

 .[.«نیست ای شبهه و شكّ هیچ جای تفسیر این صحّت در پس است، کرده نقل روایت السالم علیه عسكری حسن امام

 عسکری تفسیر های ترجمه و ها نسخه



 حدمو باقر محمد سید» فرزانه محقق نظارت با و السالم علیه مهدی امام مدرسة وسطت اخیراً باشد، می دسترس در آنچه و است شده چاپ بارها تفسیر، عربی متن

 که شده ترجمه ،[ق 381 م] «اى زواره حسن بن على الحسن ابو» توسط که دارد نام «االخیار آثار» آن، فارسى ترجمة ترین قدیمی .است شده چاپ قم در ،«ابطحی

 و لسالما علیه عسكرى حسن امام از الكتاب فاتحة تفسیر» عنوان با را تفسیر این فاتحة سورة نیز «مرادى شاه حسینى اللّه قدرت» آقای. است موجود آن متن تمام

 1361 متوفاى بریلوى، یا] بهریلوى حسین سید .است کرده منتشر و ترجمه تفسیر، وثاقت اثبات در مبسوط اى مقدمه با[ ق 1121] تهران در «آن پیرامون پژوهشى

 .است رسانده چاپ به «حیدرى آثار» عنوان با و کرده ترجمه اردو زبان به را تفسیر این[ ق

 :السالم علیه عسکری حسن امام تفسیر از ناب هایی نکته

 السالم علیه زهرا حضرت از درسی.1

 ضعیفى و پیر مادر: کرد عرض و رسید السالم علیه زهرا فاطمه حضرت خدمت زنى: است آمده بقره 83 آیة ذیل السالم، علیه عسكرى حسن امام تفسیر از حدیثى در

 ىدیگر سؤال زن آن و فرمودند بیان را او پاسخ السالم علیه زهرا حضرت. کنم سؤال شما از تا است فرستاده مرا و است شده مشكل دچار نماز مسائل در که دارم

 زونىف از سپس او، و پاسخ او به بار هر حضرت و کرد، تكرار بار ده تا را کار این و یدشن پاسخ و کرد سؤال بار سومین براى زن آن. فرمودند پاسخ حضرت. کرد مطرح

 سَلِی وَ هَاتِی: »فرمودند السالم علیه فاطمه حضرت !آله و علیه اهلل صلی خدا رسول دختر اى دهم، نمى زحمت شما به دیگر: کرد عرض و شد شرمنده خود سؤالهای

 عهده رب کسى اگر آیا! کن سؤال آمده پیش برایت چه هر از و بیا عَلَیْهِ؛ یَثْقُلُ أَ دِینَارٍ، أَلْفِ مِائَةُ کِرَاؤُهُ وَ ثَقِیلٍ، بِحَمْلٍ سَطْحٍ إِلَى یَصْعَدُ یَوْماً اکْتُرِىَ مَنِ رَأَیْتِ أَ! لَكِ بَدَا عَمَّا

 «داد؟ خواهد زحمت را او بار سنگینى اشد،ب دینار هزار صد آن کرایة و ببرد باال بلندى محل از را سنگینى بار که بگیرد

 من و ىکن مى من از تو که سؤالى هر عَلَیَّ؛ یَثْقُلَ لَا أَنْ فَأَحْرَى لُؤْلُؤاً الْعَرْشِ إِلَى الثَّرَى بَیْنَ مَا ءِ مِلْ مِنْ بِأَکْثَرَ مَسْئلَةٍ لِكُلِّ أَنَا اکْتُرِیتُ: »فرمود حضرت نه،: کرد عرض زن

 رخوردب آن و عجیب حوصلة این بود نخواهد سنگین من بر بارى چنین قطعاً پس بود، خواهد من پاداش لؤلؤ، از مملو عرش و زمین میان فاصلة اندازة به گویم، مى پاسخ

 باشد یم ما بزرگ ایانپیشو خلقى خوش از جالبى نمونة یك هر کننده، سؤال شرمندگى کردن برطرف براى ایشان زیبای تشبیه آن و السالم علیه حضرت آمیز محبت

 .بگیریم الهام آن از مردم ارشاد طریق در است سزاوار و

 كساء اصحاب به توسل. 2

 توبه آنها با و کرد فتدریا کلماتى پروردگارش از السالم علیه آدم سپس» ؛(الرَّحِیم التَّوَّابُ هُوَ إِنَّهُ عَلَیْهِ فَتابَ کَلِماتٍ رَبِّهِ مِنْ آدَمُ فَتَلَقَّى) آیة ذیل عسكرى تفسیر در

 اهپیشگ از و شد اولی ترك آن مرتكب السالم علیه آدم حضرت که هنگامى: خوانیم مى.« است مهربان و پذیر توبه خداوند چراکه پذیرفت؛ را او توبة خداوند و کرد



 سَائِرِ وَ یأَعْضَائِ فِی ذُلُّهَا وَ الْخَطِیئَةِ نَقْصُ تَبَیَّنَ فَلَقَدْ دَرَجَتِی لَدَیْكَ ارْفَعْ وَ مَرْتِبَتِی، إِلَى دْنِیأَعِ وَ مَعْذِرَتِی، وَاقْبَلْ عَلَیَّ، تُبْ! رَبِّ یَا: »کرد عرض طلبید، پوزش متعال خداوند

: فرمود خداوند.« شد آشكار وجودم امتم و اعضا در آن خواری و خود نزد را ام درجه و بازگردان ام مرتبه به مرا و. نما قبول مرا عذر و کن رو من به! پروردگارا بَدَنِی؛

 رضع السالم علیه آدم حضرت بخوانى؟؛ مرا او پاك آل و آله و علیه اهلل صلی محمّد به دردناك، و سنگین حوادث و شداید در دادم دستور تو به که ندارى خاطر به آیا

 رَادِكَ؛مُ فَوْقَ أَزِدْكَ وَ مُلْتَمَسِكَ، إِلَى أُجِبْكَ فَادْعُنِی خُصُوصاً، عَلَیْهِمْ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ وَ فَاطِمَةَ وَ عَلِیٍّ وَ بِمُحَمَّدٍ فَتَوَسَّلْ: »فرمود خداوند. آرى! پروردگارا: کرد

 تو به خواهى مى آنچه از بیش و بپذیرم را وت تقاضاى تا بخوان[ آنها نام به] مرا پس کن، توسل السالم علیهم حسین و حسن و فاطمه و على و محمّد به مخصوصاً پس

 .«بدهم

 تقیه اهمیت و شیعه. 3

 می و کند می مطرح را تقیه بحث سپس کند، می نقل را روایاتی و است شده بیان مطالبی آن شرایط و شیعه معنای در بقره، سورة 81 و 82 آیة ذیل تفسیر این در

 عَمِلُوا وَ: )آیة ذیل در که چنان. است شده ذکر فرایِ ترین بزرگ از فریضه دو عنوان به دینى برادران حقوق اداى ردیف در روایات، از بعضى در تقیه: نویسد

 چیز ود[ امامت و نبوت توحید، از بعد] لحصا اعمال ترین بزرگ اللّه أعْدَاءِ مِنْ التَقِیَّةِ اسْتِعْمَالُ وَ اللّهِ فِى اإلخْوَانِ حُقُوقِ قَضَاءُ: فَرْضَانِ أعْظَمُهَا وَ: »خوانیم مى( الصَّالِحاتِ

 تَّقِیَّةَال إنَّ: »فرمود که کند می نقل السالم علیه مجتبى امام از آنگاه.« خدا دشمنان مقابل در تقیه رعایت دوم، و خدا خاطر به دینی برادران حقوق پرداخت یكی: است

 پاداش ندهمان کننده تقیّه براى گردد، اصالح امّتى حال آن با که اى تقیّه أهْلَكَهُمْ؛ مَنْ شَرِیكُ تَارِکُهَا أُمّةً، أُهْلَكَ تَرَکَهَا فَإنْ عْمَالِهِمْأ ثَوَابِ مِثْلُ لِصَاحِبِهَا أُمَّةً بِهَا اللّهُ یَصْلَحُ

 .«بود خواهد جرم شریك او گردد، امّتى هالك باعث تقیّه ترك اگر و آورد خواهد بار به را آنها اعمال

 ىرهبر و پیشوا به که عادّى و گناه بى افراد امّا باشد؛ نداشته زیانى گونه هیچ اش، اجتماعى نفوذ و موقعیّت خاطر به انسان خود براى تقیّه ترك ستا ممكن چون

 دفهاىه به آنها کمك با تا کند مى استفاده تقیّه روش از خود نفرات حفظ براى مكتب پیشواى و رهبر که اینجاست. گیرند قرار دشمن حمالت هدف هستند، وابسته

 .برسد اساسى

 ریاكار عالمان. 4

 لسالم،ا علیه عسكرى امام تفسیر در است معروفى حدیث: »نویسد می و کند می اشاره مهم و اجتماعی ای نكته به «قرآن با آشنایی» کتاب در اهلل رحمه مطهری استاد

 مِنْ اشیعَتِن ضُعَفاءِ عَلَى اَضَرُّ هُمْ: »فرماید مى شوند، مى پیدا آخرالزمان در و است علما نامشان که آنهایى از بعضى به راجع السالم علیه امام که هست یادم قدیم از و

 بیشتر یارانش و السالم علیهما على بن حسین بر یزید لشكر ضرر از اسالم امت بر کار ریا عالمان ضرر یعنى اصْحابِهِ؛ وَ السالم علیهما عَلِىٍّ بنِ الْحُسَینِ عَلَى یَزیدَ جَیْشِ



 تفسیر نای .«نیست کمتر السالم علیه حسین امام بر یزید لشكر از اسالم بر ضررش بكند، تبلیغ مردم میان در را فكر این که آدمى. است طور همین هم واقعاً. است

 بهره آن ارزشمند بسیار مطالب از شیعی، معتبر منبع این به مراجعه با توانند می مبلغین و است بیرون مقدمه  این مجال از که است فراوانی ارزندة نكات دربردارندة

 .شوند مند

این ط . رسم الخارائه میشود  برای نخستین بار از سوی کتابخانه آستان قدس رضوی درادامه متن کامل تفسیر امام حسن عسكری با دستخط  منسوب به آن حضرت

 منسوب به امام یازدهم مكتوب و که تنها سند کتابخانه حرم حضرت معصومه سالم اهلل علیها  1221از قرآن شماره نسخه از تفسیر امام حسن عسكری علیه السالم 

نسخه از تفسیر امام حسن هجری قمری در کتابخانه آستان قدس رضوی این  1131رجب  3اقتباس و بازآفرینی شده است. حمید رابعی در تاریخ  در ایران است 

 و آن را نذر آستان مقدس رضوی نموده استرا طراحی  عسكری 

 

 

 

 املقدمة
سیدنا  یلع صلل  اهلل بسم اهلل الرمحن الرحمي احلمد هلل رب العاملني

بن حممد  یلعحممد صآله ]الطاهرين [ صسمل تسلیما كثريا.] أما بعد[ قال حممد بن 
 بن جعفر بن دقاق



بن احلسن بن  یلعالشیخان الفقیهان أبو احلسن حممد بن أمحد بن  حدثين
ال حدثناالشیخ )ره (قاالقم  عیلشاذان ص أبو حممد جعفر بن أمحد بن 

)ره ( قال ابويه القم بن احلسني بن موس  بن ب عیلفر حممد بن الفقیه أبو جع
اخلطیب )ره  أخربنا أبو احلسن حممد بن القاسم املفسر األسرتآباذي

بن حممد  یلعأبويعقوب يوسف بن حممد بن زياد ص أبو احلسن  ( قال حدثين
زيدية لبن سیار صكانا من الشیعة اإلمامیة قاال كان أبوانا إمامیني ، صكانت ا

امللقب  هم الغالبون بأسرتآباذ، صكنا يف إمارة احلسن بن زيد العلوي
 إل  احلق إمام الزيدية، ص كان بالداع 

[] 
أنفسنا،فخرجنا بأهلینا إل   یلعكثري اإللغاء إلیمه ،يقتل الناس بسعاياتمه ،فخشینا 

ائم ع ،فأنزلنا بن حممد أيب الق عیلحضرة اإلمام أيب حممد احلسن بن 
ع فلما  عیلإلمام احلسن بن ا عیلیاالتنا يف بعض اخلانات ، مث استأذنا ع

ال  سعیكما، صآمن رآنا قال مرحبا باآلصين إلینا،امللتجئني إل  كنفنا، قدتقبل اهلل تع



نفسكما أ عیلرصعكما صكفاكما أعداءكما،فانصرفا آمنني 
ه .فقلنا فما لصأموالكما.فعجبنا من قوله ذلك لنا، مع أنا لم نشك يف لدق مقا

إل  بلد خرجنا  ذا تأمرنا أيها اإلمام أن نصنع يف طريقنا إل  أن ننته 
من هناك ، صكیف ندخل ذلك البلد ص منه هربنا، صطلب سلطان البلد 

ما هذين ألفیدمها صلديك عیللنا حثیث صصعیده إيانا شديد فقال ع خلفا 
عاة، ص البوعید املسع  إلیه ، سالعمل ألذي يشرفهما اهلل تعال  به ، مث الحتفال بال

 فإن اهلل عز ص جل )يقصم السعاة( صيلجئمه إل  شفاعتكم فیمه 
 ]عند من قدهربمت منه . قال أبويعقوب ص أبو احلسن فأمترا ملاأمرا، ص

 ذصيقد[خرجا صخلفانا هناك ، صكنا خنتلف إلیه ،فیتلقانا برب اآلباء ص
 .األرحام املاسة

[] 
كما اأتاكما خرب كفاية اهلل عز ص جل أبويفقال لنا ذات يوم إذ

إيامها،جعلت من شكر اهلل عز  صإخزائه أعداءمها صلدق صعدي



ص -بار آل حممدبعض أخ عیلص جل أن أفیدكما تفسري القرآن مشتمال 
) هلل فإذانأيتفیعظم اهلل تعال  بذلك شأنكما.قاال ففرحنا صقلنا يا ابن رسول ا

یه قال ع كال، إن الصادق ع عمل مجیع (علوم القرآن صمعان عیل
ول ماأريد أن أعلمكما بعض ألحابه ففرح بذلك ، ص قال يا ابن رس

ص قدمجعت عمل القرآن كله فقال ع قدمجعت خريا - اهلل
كثريا، صأصتیت فضال صاسعا،لكنه مع ذلك أقل قلیل ] من [أجزاء عمل 

 ادًا ِلَكِلماِت ُقل َلو كاَن الَبحُر ِمد»القرآن ، إن اهلل عز ص جل يقول 
ي  ي  ريبَ ن تَنَفَد َكِلماُت ريبَ

َ
» ص يقول « ثِلِه َمَدداً َص َلو ِجئنا ِبِ  َلَنِفَد الَبحُر َقبَل أ

بُ 
َ
هُ ِمن َبعِدِه َسبَعُة أ دي قالمٌ َص الَبحُر ََيُ

َ
َرةٍ أ رِض ِمن َشجَ

َ
ني ما يفِ األ

َ
ٍر ما َص َلو أ

 ِ ائبه صمعانیه ، ص ماأصدع من عجص هذاعمل القرآن « نَِفَدت َكِلماُت اهللي
،فكم تري مقدار ماأخذته من مجیع هذا]القرآن [ صلكن القدر 

علمك ، ص اليفمه كل من اليعمل ك عیلألذي أخذته ، قدفضلك اهلل تعال  به 
 كفهمك .قاال فمل نربح من عنده حيت جاءنا فیج قالد من 



رجال بسعاية  قتل عندأبوينا بكتاب يذكر فیه أن احلسن بن زيد العلوي
 أصلئك الزيدية، صاستصف  ماله

[] 
خطوط  یلعصاألقطار املشتملة  مث أتته الكتب من النواح 

ول الزيدية بالعذل الشديد، صالتوبیخ العظمي يذكر فیها أن ذلك املقت
ظهر األرض ، ص أن السعاة قصدصه لفضله  عیل كان من أفضل زيدي

عضمه قدمثل به صآذانمه ، ص أن بصثرصته .فتنكر هلم ، صأمر بقطع آنافمه 
األموال ندم صاستغفر، صتصدق ب لذلك صآخرين قدهربوا. ص أن العلوي

م صرثته ، صبذل هل عیلاجللیلة بعد أن رد أموال ذلك املقتول 
فقالوا أماالدية فقد أحللناك .أضعاف دية]صلیمه [املقتول صاستحلمه 

م . ص أن ول ، ص اهلل احلاكمنها، ص أماالدم فلیس إلینا إمنا هو إل  املقت
نذر هلل عز ص جل أن اليعرض للناس يف مذاهبمه . ص يف كتاب  العلوي

ببعض  قدأرسل إلینا« احلسن بن زيد» إل  احلق  أبويهما أن الداع 



لذي ثقاته بكتابه صخامته صأمانه ، صضمن لنا رد أموالنا صجرب النقص أ
قال اإلمام ع إن زان ماصعدنا. فحلقنا فیها ص أنالائران إل  البلد، صمتنج

 صعد اهلل حق . فلما كان الیوم العاشر جاءنا كتاب أبوينا أن الداع 
إل  احلق قدصيف لنا جبمیع عداته ، صأمرنا بالزمة اإلمام العظمي 

قال هذاحني  [الربكة،الصادق الوعد. فلما مسع اإلمام ع ]بهذا
فت لكما كل ع ] قد[صظ ماصعدتكما من تفسري القرآن ، مث قال إجنازي

هلل تعال  من السعادة يوفر ا عیلصصاظبا  يوم شیئا منه تكتبانه ،فالزماين
ه ، مث نا أحاديث يف فضل القرآن صأهلعلیحظوظكما.فأصل ماأمل  

لك سبع سنني نا التفسري بعد ذلك ،فكتبنا يف مدة مقامنا عنده ، ص ذعلیأمل  
 ،نكتب يف كل يوم منه مقدار ما

[] 
 [ نا صكتبناه ] قال اإلمام ععلیله .فكان أصل ماأمل   ننشط



 [ فضل القرآن]
بن موس  ، عن  عیلبیه عن أ عیلبن حممد، عن أبیه حممد بن  عیلأيب  حدثين-

اقر حممد أبیه موس  بن جعفر عن أبیه جعفر بن حممدالصادق ، عن أبیه الب
سید  عیلني بن سبن احلسني زين العابدين عن أبیه احل عیلعن أبیه  عیلبن 

املستشهدين عن أبیه أمري املؤمنني صسید الولیني ، صخلیفة رسول رب 
» ل الرمحةرسو العاملني ، صفارصق األمة، ص باب مدينة احلكمة، صصل 

ص عن رسول رب العاملني ، صسید املرسلني ، صقائد -« بن أيب طالب عیل
لل  اهلل  نالغر املحجلني صاملخصوص بأشرف الشفاعات يف يوم الدي

ه صآله أمجعني قال محلة القرآن املخصولون برمحة اهلل علی
 ،امللبسون نور اهلل ،املعلمون كالم اهلل ،املقربون 

عند اهلل ، من صاالهم فقد صال  اهلل ، ص من عاداهم فقد عادي اهلل 
صيدفع اهلل عن مستمع القرآن بلوي الدنیا، ص عن قارئه بلوي اآلخرة. ص 

أن  دبیده ،لسامع آية من كتاب اهلل عز ص جل ص هومعتقدألذي نفس حمم



املورد له عن اهلل تعال  حممد،الصادق يف كل أقواله ،احلكمي يف 
ا لیعكل أفعاله املودع ماأصدعه اهلل تعال  من علومه أمري املؤمنني 

ع ،املعتقد لالنقیاد له فیما يأمر صيرسم أعظم أجرا من ثبري ذهب 
 . هلیعهذه األمور بل ]تكون [لدقته صباال يتصدق به من اليعتقد 

[] 
ئ آية من كتاب اهلل معتقدا هلذه األمور أفضل مما دصن العرش صلقار

ذلك  إل  أسفل التخوم يكون ملن اليعتقد هذااالعتقاد،فیتصدق به ،بل
هذااملستمع  یلعهذااملتصدق به . مث قال أتدرصن ميت يتوفر  عیلكله صبال 

ثوبات العظیمات إذا لم يغل يف القرآن ئ هذه املص هذاالقار
]إنه كالم جمید[ ص لم جيف عنه ، ص لم يستأكل به ص لم يراء به . ص قال رسول 

مة كم بالقرآن فإنه الشفاء النافع ، صالدصاء املبارك ] ص[عصعلیص -اهلل 
 تنقض ملن متسك به ، صجناة ملن ]ا[تبعه ، اليعوج فیقوم ، ص اليزيغ فیشعب ص ال

تالصته بكل  یلعكثرة الرد.] ص[اتلوه فإن اهلل يأجركم  عیلبه ، ص الخيلق عجائ



األلف »عشر، صلكن أقول «الم »الأقول  حرف عشر حسنات ، أماإين
ص أتدرصن من - عشر. مث قال رسول اهلل«املمي »عشر، ص«الالم »عشر، ص«

املتمسك ألذي )بتمسكه ينال ( هذاالشرف العظمي هو ألذي أخذ 
نا، آن صتأصيله عنا أهل البیت ، أص عن صسائطنا السفراء عنا إل  شیعتالقر

ن اتفق ال عن آراء املجادلني صقیاس القائسني .فأما من قال يف القرآن برأيه ، فإ
له مصادفة لواب ،فقد جهل يف أخذه عن غريأهله ، ص كان كمن 

اليعدم ،فهو سلك طريقا مسبعا من غريحفاظ حيفظونه فإن اتفقت له السالمة
من العقالء صالفضالء الذم ] صالعذل [ صالتوبیخ ص إن اتفق له افرتاس 

 له [فقد مجع إل  هالكه سقوطه  ] السبع
 عنداخلريين الفاضلني ص
 . عندالعوام اجلاهلني

[] 



ص إن أخطأ القائل يف القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار، ص كان 
حیحة، اليسمع بهالكه ، ص السفینة لمثله كمثل من ركب برا هائجا بال مالح 

ص ماأنعم اهلل - أحد إال قال هو أهل ملاحلقه ، صمستحق ملاألابه . ص قال
هلل صاملعرفة عبد بعداإلَيان باهلل أفضل من العمل بكتاب ا عیلعز ص جل 

بتأصيله . ص من جعل اهلل له يف ذلك حظا، مث ظن أن أحدا لم يفعل به 
 هعلیحقر)نعم اهلل ( ه فقد علیمافعل به قدفضل 

 [ فضل العالم بتأصيل القرآن صالعالم برمحته]
تُكم َموِع » ص يف قوله تعال  - ص قال رسول اهلل - َها النياُس َقد جاءَ يي

َ
َظٌة ِمن يا أ

ِ َص  ُدصِر َص ُهدًي َص َرمَحٌة ِللُمؤِمِننَي ُقل ِبَفضلِ اهللي َربيُكم َص ِشفاءٌ مِلا يفِ الصي
ا جَيَمُعونَ ِبَرمَحِتِه َفبِ  ي فضل »ص - رسول اهلل قال« ذِلكَ َفلَیفَرُحوا ُهَو َخرٌي ممِ

االة حممد توفیقه ملو«صرمحته » القرآن صالعمل بتأصيله «اهلل عز ص جل 
ص صكیف ال - صآله الطیبني ، صمعاداة أعدائمه . مث قال رسول اهلل

ب سيكون ذلك خريا مما جيمعون ، ص هومثن اجلنة صنعیمها،فإنه يكت



رة بهارضوان اهلل تعال  ألذي هوأفضل من اجلنة صيستحق بهاالكون بض
حممد صآله الطیبني ألذي هوأفضل من اجلنة.] ص[ إن حممدا صآله 

 . الطیبني أشرف زينة يف اجلنان
[] 

یت ص يرفع اهلل بهذا القرآن صالعمل بتأصيله ، صبواالتنا أهل الب- مث قال
آثارهم ، صترمق  جعلمه يف اخلري قادة،تقصمن أعدائنا أقواما،فی صالتربي

ها متسحمه ، ص أعماهلم صيقتدي بفعاهلم ، صترغب املالئكة يف خلتمه ، صبأجنحت
يستغفر هلم [ ]صيابس  مه ، ص[تستغفر هلم ] حيت [ كل رطبعلیيف للواتها]تبارك 

ماء حيت حیتان البحر صهوامه ]سباع الطري[ صسباع الرب صأنعامه ، صالس
 .صجنومها



 [ آداب قراءة القرآن]
مث قال احلسن أبو حممداإلمام ع أما قوله ألذي ندبك ] اهلل [ إلیه ،  -

 صأمرك به 
فإن  « رجمي [ من الشیطان العلميأعوذ باهلل ]السمیع ال»عندقراءة القرآن 

ملقال «السمیع »أي أمتنع باهلل ،« أعوذ باهلل »أمري املؤمنني ع قال إن قوله 
 علميال»شرار صلكل املسموعات من اإلعالن صاإلسراراألخیار صاأل

ص ما ال يكون [ أن لو  ] بأفعال األبرار صالفجار، صبكل ش ء ما كان ص ما يكون«
صالشیطان ( هوالبعید من  )« من الشیطان الرجمي» كان كیف كان يكون 

املرجوم باللعن ،املطرصد من بقاع اخلري «الرجمي »كل خري
 م[ ما قدأمر اهلل به عباده ]صاالستعاذة ه 

ذا َقَرأَت الُقرآَن َفاسَتِعذ ِبا» عندقراءتمه القرآن ، فقال  ِ ِمَن َفإِ هللي ِجمِي ِإنيُه َلیَس َلُه ُسلطاٌن  یطاِن الري بيمهِ َر  عیلاليِذيَن آَمُنوا َص  عیلالشي
ا ُسلطانُُه  لُوَن ِإمني  «ونَ م ِبِه ُمشِرُك اليِذيَن َيَتَوليونَُه َص اليِذيَن هُ  عیلَيَتَوكي



[] 
ص من تأدب بأدب اهلل عز ص جل أداه إل  الفالح الدائم ، ص من 

 استول  بولیة اهلل كان له خري الدارين
 [ ع عیلسد األبواب عن املسجد دصن باب ]
ن رسول أ الأنبئكم ببعض أخبارنا قالوا بل  يا ابن أمري املؤمنني . قال إ -

هاجرصن صأشرع فیه بابه ، صأشرع امل ص ملابين مسجده باملدينة- اهلل
صاألنصار)أبوابمه (أراد اهلل عز ص جل إبانة حممد صآله األفضلني 

جد رسول بالفضیلة،فنزل جربئیل ع عن اهلل تعال  بأن سدصا األبواب عن مس
ص - ص قبل أن ينزل بكم العذاب .فأصل من بعث إلیه رسول اهلل- اهلل

عا صطاعة هلل صلرسوله ملطلب فقال مسيأمره بسد األبواب العباس بن عبدا
 عیلدة ، ص كان الرسول معاذ بن جبل . مث مر العباس بفاطمة ع فرآها قاع

رصا بابها، ص قدأقعدت احلسن ص احلسني ع ، فقال هلا مابالك قاعدة انظ
ص خيرج عمه ، - إلیها كأنها لبوة بني يديها جرصاها تظن أن رسول اهلل



ص فقال هلا مابالك قاعدة قالت - ول اهللصيدخل ابن عمه .فمر بمه رس
 ص بسد األبواب . فقال هلا إن اهلل تعال  أمرهم- أنتظر أمر رسول اهلل

بسد األبواب ، صاستثين منمه رسوله ص]إمنا[أنمت نفس رسول اهلل مث إن 
 أحب النظر إلیك يا رسول اهلل عمر بن اخلطاب جاء فقال إين

ص - قالرجة أنظر إلیك منها فإذامررت إل  مصالك ،فأذن ل  يف ف
. قال ه صجه علیقدأيب اهلل عز ص جل ذلك . قال فمقدار ماأضع 

ل قدأيب . قاه [إحدي عیينعلیقال فمقدار ماأضع ]  .قدأيب اهلل ذلك 
 اهلل ذلك ، ص لو

[] 
بیده ما  قلت قدر طرف إبرة لم آذن لك ، ص ألذي نفس 

مث  لمه صأخرجكم .أناأخرجتكم ص الأدخلتمه ، صلكن اهلل أدخ
جد ألحد يؤمن باهلل صالیوم اآلخر أن يبیت يف هذااملس ص الينبغ - قال

آهلم  صفاطمة ص احلسن ص احلسني صاملنتجبون من عیلجنبا إال حممد ص 



،الطیبون من أصالدهم . قال ع فأما املؤمنون فقد رضوا صسلموا، ص 
عض يقولون ب أمااملنافقون فاغتاظوا لذلك صأنفوا، صمش  بعضمه إل 

نا منها ]فیما بینمه [ أ الترصن حممدا اليزال خيص بالفضائل ابن عمه لیخرج
صفاته صجعل عبد اهلل بن ه بعدعلیلفرا ص اهلل لئن أنفذنا له يف حیاته لنأبني 

إل  مقالتمه ، صيغضب تارة، صيسكن أخري ص يقول هلم إن  أيب يصغ 
املتأله انقلب خاسئا  كاشف ص ملتأله ،فإياكم صمكاشفته ، فإن من-حممدا

الغصة  یلعه عیشه ص إن الفطن اللبیب من جترع علیحسريا، صينغص 
ملؤمنني يقال له مه [ رجل من اعلیلینتهز الفرلة.فبینا هم كذلك إذ طلع ]

رسوله تطعنون  یلعزيد بن أرقم ، فقال هلم ياأعداء اهلل أباهلل تكذبون ، ص 
ص بكم . فقال عبد اهلل بن أيب - اهللصدينه تكیدصن ص اهلل ألخربن رسول 

قنا، صاجلماعة ص اهلل لئن أخربته بنا لنكذبنك ، صلنحلفن ] له [فإنه إذايصد
قطعك ك عنده با يوجب قتلك أصعلیك من يشهد علیمث ص اهلل لنقیمن 

ص فأسر إلیه ما كان من عبد - أصحدك .] قال ع [فأيت زيد رسول اهلل
 هلل عز ص جلاهلل بن أيب صألحابه فأنزل ا



[] 
ان باهلل َص ال تُِطعِ الكاِفِريَن(املجاهرين لك يا حممدفیما دعوتمه إلیه من اإلَي )

، صاملواالة لك صألصلیائك صاملعاداة ألعدائك .) َص امُلناِفِقنَي(الذين 
ذاُهم(با يكون

َ
 يطیعونك يف الظاهر، صخيالفونك يف الباطن ) َص َدع أ

ل منمه من القول السیئ فیك ص  ( يف إمت عیليف ذصيك ) َص تََوكي ِ ام أمرك اهللي
ص إن غلب يف الدنیا،ألن  [صإقامة حجتك . فإن املؤمن هوالظاهر]باحلجة

العاقبة له ألن غرض املؤمنني يف كدحمه يف الدنیا إمنا هوالولول 
 إل  نعمي األبد يف اجلنة، ص ذلك حالل لك صآللك صأللحابك صشیعتمه

لم يلتفت إل  مابلغه عنمه ، صأمر زيدا فقال ] له [ ص - . مث إن رسول اهلل
إن أردت أن اليصیبك شرهم ص الينالك مكرهم فقل 

 يعیذك من فإن اهلل« أعوذ باهلل من الشیطان الرجمي »إذاألبحت 
ا. ص بعضمه إل  بعض زخرف القول غرصر شرهم ،فإنمه شیاطني يوح 

قل سرق فإذاأردت أن يؤمنك بعد ذلك من الغرق صاحلرق صال
ماشاء « بسم اهلل »بسم اهلل ماشاء اهلل اليصرف السوء إال اهلل »إذاألبحت 



بسم »من اهلل ،ماشاء اهلل ، ما يكون من نعمة ف« بسم اهلل »اهلل اليسوق اخلري إال اهلل 
ماشاء اهلل ] « م اهلل بس»العظمي  عیلماشاء اهلل الحول ص القوة إالباهلل ال« اهلل 

ألبح أمن فإن من قاهلا ثالثا إذا«. حممد صآله الطیبني  عیل ص[لل  اهلل
  أمن من . ص من قاهلا ثالثا إذاأمسمن احلرق صالغرق صالسرق حيت َيس 
 احلرق صالغرق صالسرق حيت يصبح

[] 
ذه ص إن اخلضر صإلیاس ع يلتقیان يف كل موسم ، فإذاتفرقا تفرقا عن ه

يوم  من أصلیائ  َيتاز أعدائ ، ص به الكلمات . ص إن ذلك شعار شیعيت
ص . قال الباقر ع ملاأمر العباس بسد األبواب ، - خرصج قائممه

ص فقالوا يا -ع يف ترك بابه جاء العباس صغريه من آل حممد عیلصأذن ل
ص ذلك إل  اهلل - يدخل صخيرج فقال رسول اهلل عیلرسول اهلل مابال 

بذلك . مث  ن اهلل عز ص جلع فسلموا له تعال  حكمه ، هذاجربئیل جاءين
عباس مث سري عنه فقال يا ه الوح علیأخذه ما كان يأخذه إذانزل 



ا لم يفارقك لیععن اهلل جل جالله أن  ياعم رسول اهلل إن جربئیل خيربين
ا ص لیعيف صحدتك ، صأنسك يف صحشتك ، فالتفارقه يف مسجدك لورأيت 

رضا ألعدائه متعص صاقیا رصحه برصحه ،-فراش حممد عیلهويتضور 
فضیل ،مستسلما هلم أن يقتلوه شر قتلة لعلمت أنه يستحق من حممدالكرامة صالت

عن اخللق يف البیتوتة  ا قدانفردعلی، ص من اهلل تعال  التعظمي صالتبجیل إن 
ه فراش حممد صصقاية رصحه برصحه فأفرده اهلل تعال  دصنمه بسلوك عیل

 صعظمي منزلته  ا ياعم رسول اهللعلیيف مسجده لورأيت 
 عندرب العاملني ، صشريف حمله 

تقللت ماتراه له ني السعلی عیلعندمالئكته املقربني ، صعظمي شأنه يف أ
هاهنا.إياك ياعم رسول اهلل ص أن جتد له يف قلبك مكرصها فتصري 

ا أهل لیعكأخیك أيب هلب فإنكما شقیقان . ياعم رسول اهلل لوأبغض 
 اهلل ببغضه ، ص لوأحبه الكفارالسماصات صاألرضني ألهلكمه 

 إلَيانأمجعون ألثابمه اهلل عن حمبته باخلامتة املحمودة بأن يوفقمه ل



[] 
ظمي ، إن حال ع عیلمث يدخلمه اجلنة برمحته . ياعم رسول اهلل إن شأن 

د يف میزان أح عیلثقیل ] ص[ ماصضع حب  عیلجلیل ، إن صزن  عیل
حسناته  عیلرجح میزان أحد إال سیئاته ، ص الصضع بغضه يف عیلإالرجح 

ص ياعم - . فقال العباس قدسلمت صرضیت يا رسول اهلل . فقال رسول اهلل
سا انظر إل  السماء.فنظر العباس ، فقال ماذا تري ياعباس فقال أري مش

ص ياعم رسول اهلل إن حسن - طالعة نقیة من مساء لافیة جلیة. فقال رسول اهلل
 ]س يف ] من [الفضیلة أحسن من هذه الشمعیلل تسلیمك ملاصهب اهلل عز ص جل

ن ك أعظم صأكثر معلیهذه [السماء، صعظم بركة هذاالتسلمي 
نضجها النبات صاحلبوب صالثمار حیث ت عیلعظم بركة هذه الشمس 

ملالئكة املقربني قبیلة من ا عیل، صاعمل أنه قدلافاك بتسلیمك ل[صتنمیها ص]تربیها
ور رق الشجر صرمل عالج ، صعدد شعأكثر عددا من قطر املطر صص

دم صأنفاسمه آ احلیوانات صألناف النباتات ، صعدد خط  بين
بیك يف العباس عم ن عیلصألفاظمه صأحلاظمه كل يقولون أللمه لل 



م ربك .فامحد اهلل صاشكره ،فلقد عظ عیلتسلیمه لنبیك فضل أخیه 
 . ، صجلت رتبتك يف ملكوت السماصات

 سورة احلمد
ِحمِي  قوله عز محنِ الري

ِ الري  ص جل ِبسمِ اهللي
 هو ألذي يتأله إلیه « اهلل » قال اإلمام ع [ ]-

 [عنداحلوائج صالشدائد كل خملوق ] ص
عندانقطاع الرجاء من كل من دصنه صتقطع األسباب من مجیع من 

 ِ ِحمِي[ أي أستعني [ ]سواه فیقول ِبسمِ اهللي محنِ الري
ا باهلل كله أموري عیلالري

 ي الحتق العبادةألذ
[] 

 .إال له ،املغیث إذااستغیث ، صاملجیب إذادع 



 عیل قال اإلمام ع ص هو ما قال رجل للصادق ع يا ابن رسول اهلل دلين -
بد اهلل هل . فقال ] له [ يا عصحريصين عیلاهلل ما هوفقد أكثر املجادلون 

ص  كركبت سفینة قط قال بل  . فقال هل كسرت بك حیث السفینة تنجی
 عیلء قادر السباحة تغنیك قال بل  . قال فهل تعلق قلبك هنالك أن شیئا من األشیا

ء هو اهلل أن خيلصك من صرطتك قال بل  . قال الصادق ع فذلك الش 
 اإلغاثة حني المغیث عیل، ص اإلجناء حني المنج  عیلالقادر 

 [ االفتتاح بالتسمیة عند كل فعل]
ِ »عتناك يف افتتاح أمر بعض شیص قال الصادق ع صلربا تر - ِبسمِ اهللي ِحمِي  محنِ الري
ه علیهلل تعال  صالثناء شكر ا عیلفیمتحنه اهلل بكرصه ،لینبهه «الري

 ، صَيحو عنه صلمة تقصريه 
 ِ ِحمِي[.لقد دخل عبد اهلل بن حيی  [ ]عندتركه قول ِبسمِ اهللي محنِ الري

الري
ه ،فمال به علیس مره باجللوس ،فجلفأ أمري املؤمنني ع ص بني يديه كرس  عیل

 رأسه ،فأصضح عن عظم رأسه صسال الدم عیلحيت سقط 



[] 
فدنا منه  فأمر أمري املؤمنني ع باء،فغسل عنه ذلك الدم . مث قال ادن مين

صمسح  موضحته ص قد كان جيد من أملها ما اللرب] له [معه عیل،فوضع يده 
ل صلار كأنه لم ذلك [ حيت اندمها صتفل فیها]فما هو إال أن فعل علیيده 

يصبه ش ءقط. مث قال أمري املؤمنني ع يا عبد اهلل ،احلمد هلل ألذي جعل 
ها علیحقوا متحیص ذنوب شیعتنا يف الدنیا بحنمه لتسمل ]هلم [طاعاتمه صيست

بذنوبنا إال يف  ثوابها. فقال عبد اهلل بن حيی  يا أمري املؤمنني ] ص[إنا الجنازي
ص الدنیا سجن املؤمن ، صجنة - نعم أ مامسعت قول رسول اهللالدنیا قال 

حن ، صبا يغفره الكافر يطهر شیعتنا من ذنوبمه يف الدنیا با يبتلیمه ] به [ من امل
يِد 

َ
لاَبُكم ِمن ُمِصیَبٍة َفِبما َكَسَبت أ

َ
يُكم َص هلم ، فإن اهلل تعال  يقول ) َص ما أ

مه طاعاتمه لیعلقیامة،توفرت َيعُفوا َعن َكِثرٍي( حيت إذاصردصا ا
اعة تكون ط عیلصعباداتمه . ص إن أعداء حممد صأعداءنا جيازيمه 

منمه يف الدنیا ص إن كان الصزن هلا ألنه الإخالص معها حيت 
ص صآله -مه ذنوبمه صبغضمه ملحمدعلیإذاصافوا القیامة،محلت 



ص يقول -صخیار ألحابه ،فقذفوا لذلك يف النار. صلقد مسعت حممدا
صاآلخر  [ إنه كان فیما مض  قبلكم رجالن أحدمها مطیع ]هلل مؤمن

كافر به جماهر بعداصة أصلیائه صمواالة أعدائه ، صلكل صاحد منهما 
ملك عظمي يف قطر من األرض ،فمرض الكافر فاشته  مسكة يف 
غريأصانها،ألن ذلك الصنف من السمك كان يف ذلك الوقت يف 

 عیله [استخلف ه األطباء من نفسه صقالوا] له ،فآيستعلیاللجج حیث اليقدر 
 ملكك من يقوم به ،فلست بأخلد من ألحاب

[] 
بیل إلیها.فبعث اهلل اشتهیتها، ص الس القبور، فإن شفاءك يف هذه السمكة اليت

ملكا صأمره أن يزعج ]البحر ب[تلك السمكة إل  حیث يسهل أخذها 
يف ملكه سنني بعدها.   بقفأخذت له ]تلك السمكة[فأكلها،فربأ من مرضه ، ص

مث إن ذلك املؤمن مرض يف صقت كان جنس ذلك السمك بعینه 
ه  تلك يسهل أخذه منها،مثل علة الكافر، صاشت اليفارق الشطوط اليت



 السمكة، صصلفها له األطباء.فقالوا طب نفسا،فهذا أصانها تؤخذ لك
لك ت فتأكل منها، صتربأ.فبعث اهلل ذلك امللك صأمره أن يزعج جنس

 مات ه فیؤخذ حيتعلیمن الشطوط إل  اللجج لئال يقدر  [ السمكة]كله
املؤمن من شهوته ،لعدم دصائه .فعجب من ذلك مالئكة السماء ص أهل ذلك 

الكافر ما  یلعحيت كادصا يفتنون ألن اهلل تعال  سهل  [ البلد] يف األرض
ح  اهلل عز ص صاملؤمن ما كان السبیل إلیه سهال.فأ عیلالسبیل إلیه ، صعسر 

أنا اهلل  ذلك الزمان يف األرض أين جل إل  مالئكة السماء ص إل  نيب
ماأمنع ، ص  ، ص الينفعينماأعط  الكرمي املتفضل القادر، اليضرين

الأظمل أحدا مثقال ذرة،فأما الكافر فإمنا سهلت له أخذ السمكة 
أن  یلع حسنة كان عملها،إذ كان حقا عیليف غريأصانها،لیكون جزاء 

لنار الأبطل ألحد حسنة حيت يرد القیامة ص الحسنة يف لحیفته ، صيدخل ا
ت بكفره . صمنعت العابد تلك السمكة بعینها،خلطیئة كانت منه أرد
ه لیعمتحیصها عنه بنع تلك الشهوة،إعدام ذلك الدصاء،لیأتني ص الذنب 



، صعلمتين تيند،فیدخل اجلنة. فقال عبد اهلل بن حيی  يا أمري املؤمنني قدأف
 فإن رأيت أن

[] 
قال  . ل  مثلهألذي امتحنت به يف هذااملجلس ، حيت الأعود إ ذنيب تعرفين

ِحمِي »تركك حني جلست أن تقول  محنِ الري
ِ الري عل اهلل ذلك فج«ِبسمِ اهللي

لسهوك عما ندبت إلیه متحیصا با ألابك . أ ماعلمت أن رسول 
بسم »ربال لم يذك ل أنه قال كل أمر ذيعن اهلل عز ص ج ص حدثين- اهلل

ركها بعدها. قال الأت أنت صأم  فیه فهو أبرت.فقلت بل  بأيب« اهلل 
ِبسمِ »ماتفسري إذاحتصن بذلك صتسعد. مث قال عبد اهلل بن حيی  يا أمري املؤمنني ِحمِي  محنِ الري

ِ الري قال إن العبد إذاأراد أن يقرأ أصيعمل « اهللي
]بسم اهلل أي بهذا االسم أعمل هذاالعمل .فكل أمر يعمله عمال] ص[ يقول 

ِحمِي »يبدأ فیه ب[ محنِ الري
ِ الري  . فإنه يبارك له فیه«ِبسمِ اهللي



بن [مسمل بن شهاب  عیلالباقر ع دخل حممد بن ]  عیلقال اإلمام حممد بن  -
ين بن احلسني زين العابدين ع ص هوكئیب حزين فقال له ز عیل عیل الزهري

توال  عابدين ع مابالك مهموما مغموما قال يا ابن رسول اهلل مهوم صغموم تال
 ، صممن أرجوه صممن ، صالطامعني ( يفملاامتحنت ] به [ من جهة حساد)نعميت عیل

 .قدأحسنت إلیه فیخلف ظين
[] 

لسانك متلك به  كعلیبن احلسني ]زين العابدين [ ع احفظ  عیلفقال له 
در من أحسن إلیمه با يب يا ابن رسول اهلل إين إخوانك . قال الزهري

سك بن احلسني ع هیهات هیهات إياك ص أن تعجب من نف عیل. قال كالم 
بذلك صإياك أن تتكمل با يسبق إل  القلوب إنكاره ، ص إن كان 
عندك اعتذاره ،فلیس كل من تسمعه نكرا أمكنك أن توسعه عذرا. 

 ما فیه أكمل ما فیه ، كان هالكه من أيسرمن لم يكن عقله من  مث قال يازهري
ك فتجعل ك أن جتعل املسلمني ]منك [بنزلة أهل بیتعلیص ما مث قال يازهري .



 كبريهم منك بنزلة صالدك ، صجتعل لغريهم ]منك [بنزلة صلدك ، صجتعل
ء حتب هؤالء حتب أن تظمل ص أي هؤال تربك منمه بنزلة أخیك ،فأي

الء حتب أن تهتك سرته . ص إن عرض لك ه ص أي هؤعلیأن تدعو 
ر إن كان أحد من أهل القبلة فانظ عیلإبلیس لعنه اهلل بأن لك فضال 

ص إن كان  ينباإلَيان صالعمل الصالح ،فهو خري م أكرب منك فقل قدسبقين
ص إن كان  مين صالذنوب فهو خري ألغر منك ،فقل قدسبقته باملعال 

ص  لشك  ع يقیين، ص يف شك من أمره ،فما ل  أديقني من ذنيب عیلتربك فقل أنا 
إن رأيت املسلمني يعظمونك صيوقرصنك صيبجلونك فقل هذافضل 
أحدثوه ص إن رأيت منمه )جفاء صانقباضا عنك فقل هذا ألذي 

كثر ك عیشك ، صعلی(أحدثته فإنك إذافعلت ذلك ،سهل اهلل 
م تأسف ل ألدقاؤك ، صقل أعداؤك ، صفرحت با يكون من برهم ، ص

 . ما يكون من جفائمه عیل
[] 



ا، ص كان مه فائضعلیالناس من كان خريه  عیلصاعمل أن أكرم الناس 
ن كان عنمه متعففا، ص إن مه معلیعنمه مستغنیا متعففا، صأكرم الناس بعده 

یما كان إلیمه حمتاجا،فإمنا أهل الدنیا)يعشقون األموال (،فمن لم يزامحمه ف
كان  ص من لم يزامحمه فیها صمكنمه منها أص من بعضها مه ،علیيعشقونه كرم 

 . مه [ صأكرمعلیأعز]
ِ »مامعين  قال ع مث قام إلیه رجل فقال يا ابن رسول اهلل أخربين - ِبسمِ اهللي ِحمِي  محنِ الري

أخیه ، عن  أيب ، عن بن احلسني ع حدثين عیلفقال « الري
عن  ينري املؤمنني أخربأمري املؤمنني ع أن رجال قام إلیه فقال يا أم

ِحمِي » ِبسمِ  محنِ الري
ِ الري أعظم «اهلل » مامعناه فقال ع إن قولك « اهللي

تسم  به غري اهلل ، ص أن ي األمساء من أمساء اهلل تعال  ص هواالسم ألذي الينبغ 
فقال ع هو ألذي « اهلل » لم يتسم به خملوق . فقال الرجل فما تفسري قوله تعال  

 یه يتأله إل
 عنداحلوائج صالشدائد كل خملوق ،



عندانقطاع الرجاء من مجیع من دصنه ، صتقطع األسباب من كل من 
سواه ص ذلك أن كل مرتئس يف هذه الدنیا أصمتعظم فیها، ص إن عظم 
غناؤه صطغیانه صكثرت حوائج من دصنه إلیه ،فإنمه سیحتاجون حوائج 

تاج حوائج ظم حيها هذااملتعاظم . صكذلك هذااملتعاعلیاليقدر 
 ها فینقطع إل  اهلل علیاليقدر 

عندضرصرته صفاقته ، حيت إذاكف  مهه ،عاد إل  شركه . أ ماتسمع 
ص »اهلل عز ص جل يقول 

َ
ِ أ تاُكم َعذاُب اهللي

َ
يَتُكم ِإن أ

َ
 َرأ

َ
ُقل أ

ِ تَدُعوَن ِإن ُكنمتُ   َغرَي اهللي
َ
اَعُة أ تَتُكمُ السي

َ
 أ

[] 
اهُ تَد ا ُعوَن َفَیكِشُف ما تَدُعوَن ِإَلیِه ِإن شاءَ َص تَنَسوَن ملاِدِقنَي َبل ِإيي

قدألزمتكم  إين فقال اهلل تعال  لعباده أيها الفقراء إل  رمحيت« تُشِرُكونَ 
فافزعوا  يف كل حال ، صذلة العبودية يف كل صقت ،فإل  احلاجة إل 

دت إن أر يف كل أمر تأخذصن به صترجون متامه ، صبلوغ غايته ،فإين



منعكم ص إن أردت أن أمنعكم  عیل أن أعطیكم لم يقدر غريي
ه إعطائكم ]فأنا أحق من سئل ، صأصل  من تضرع إلی عیل لم يقدر غريي

 فقولوا[
محنِ ا»عندافتتاح كل أمر عظمي أصلغري

ِ الري ِحمِي ِبسمِ اهللي أي « لري
 هذااألمر باهلل ألذي الحتق العبادة لغريه ،املغیث عیلأستعني 

سط ألذي يرحم بب« الرمحن »ااستغیث ،] ص[املجیب إذادع إذ
نا علی بنا يف أدياننا صدنیانا صآخرتنا خفف اهلل«الرحمي »ناعلیالرزق 

ول الدين ، صجعله سهال خفیفا، ص هويرمحنا بتمییزنا من أعدائه . مث قال رس
ِحمِي »اهلل ع من أحزنه أمر تعاطاه فقال  محنِ الري

ِ الري ص  «ِبسمِ اهللي
هوخملص هلل عز ص جل صيقبل بقلبه إلیه ، لم ينفك من إحدي اثنتني إما 

 بلوغ حاجته الدنیاصية ص أما مايعدله عنده ، صيدخر لديه ، ص ما
 . عند اهلل خري صأبق  للمؤمنني

[] 



 [ فضل فاحتة الكتاب]
ِ ا»[ ع قال أمري املؤمنني ع ص إن  عیلص قال احلسن ] بن  - محنِ ِبسمِ اهللي

 لري
ِحمِي  سم اهلل الرمحن سبع آيات متامها ب آية من فاحتة الكتاب ، صه «الري

» ص يقول إن اهلل عز ص جل قال ل  يا حممد- الرحمي .] قال [مسعت رسول اهلل
ة [بفاحت عیلرد االمتنان ] فأف«َص الُقرآَن الَعِظمَي  َص َلَقد آتَیناكَ َسبعًا ِمَن املَثايِن 
اب أشرف لقرآن العظمي ص إن فاحتة الكتالكتاب ، صجعلها بإزاء ا

صشرفه ] بها[ ص لم  ص-ما يف كنوز العرش . ص إن اهلل تعال  خص بهاحممدا
بسم اهلل »يشرك معه فیهاأحدا من أنبیائه ماخال سلیمان ع فإنه أعطاه منها

ي »عن بلقیس حني قالت  أ التري أنه حيك « الرمحن الرحمي    إِلَ  أُلقِ   إينِ
ِحمِي  ِكتاٌب  محنِ الري

ِ الري ُه ِبسمِ اهللي
إالفمن  «َكِرمٌي ِإنيُه ِمن ُسلَیماَن َص ِإني

قرأها معتقدا ملواالة حممد صآله الطیبني ،منقادا ألمرهم ،مؤمنا 
بظاهرهم صباطنمه ،أعطاه اهلل عز ص جل بكل حرف منها حسنة، كل 

رياتها خحسنة منها أفضل له من الدنیا ص ما فیها من ألناف أمواهلا ص
تكثر أحدكم من ئ،فلیسص من استمع قارئا يقرؤها كان له قدر ثلث ماللقار



م هذااخلري املعرض لكم ،فإنه غنیمة اليذهنب أصانه ،فتبق  يف قلوبك
 .احلسرة

[] 
نيَ  ِ َربي العامَلِ ي  قوله عز ص جل احلَمُد هللِ

 [تفسري احلمد]
نيَ »قوله تعال   - ِ َربي العامَلِ ي الرضا  قال اإلمام ع جاء رجل إل « احلَمُد هللِ

ِ َربي »عن قوله عز ص جل  ع فقال يا ابن رسول اهلل أخربين ي احلَمُد هللِ
نيَ  ن الباقر، عن زين ع أيب ، عن جدي ماتفسريه قال ع لقد حدثين« العامَلِ

عن قوله  العابدين ع أن رجال جاء إل  أمري املؤمنني ع فقال أخربين
ِ »عز ص جل  ي نيَ احلَمُد هللِ ِ »ماتفسريه فقال  « َربي العامَلِ ي ن عرف هو أ« احلَمُد هللِ

رفة مجیعها بالتفصیل مع عیلمه مجال،إذ اليقدرصن علیاهلل عباده بعض نعمه 
ماأنعم  عیل« مد هلل احل»،ألنها أكثر من أن حتص  أصتعرف فقال هلم قولوا



نَي( صهم اجلماعات من كل خملوق علیبه  مادات ، ، من اجلنا.)َربي العامَلِ
ه صاحلیوانات فأما احلیوانات ،فهو يقلبها يف قدرته ، صيغذصها من رزق

سكها ، صحيوطها بكنفه صيدبر كال منها بصلحته . ص أمااجلمادات فهو َي
يتاللق  بقدرته ،َيسك مااتصل منها أن يتهافت ، صَيسك املتهافت منها أن

أن تنخسف  َيسك األرضاألرض إالبإذنه ، ص عیلصَيسك السماء أن تقع 
نَي(مالكمه صخالقمه  إالبأمره ،إنه بعباده رءصف رحمي . قال ع ص)َربي العامَلِ

 . صسائق أرزاقمه ،إلیمه ، من حیث يعلمون ، ص من حیث اليعلمون
[] 

ا، لیس لتقوي أي سرية سارها من الدنی عیلابن آدم  فالرزق مقسوم ، ص هويأيت
ص لو أن  . هوطالبه اقصة، صبینه صبینه سرت صمتق بزائدة، ص اللفجور فاجر بن

أحدكم يفر من رزقه لطلبه رزقه كمايطلبه املوت . قال ] أمري 
نا، علیعم به ماأن عیل« احلمد هلل »املؤمنني ع [ فقال اهلل تعال  هلم قولوا

هذاإجياب  صذكرنا به من خري يف كتب األصلني من قبل أن نكون .فف 



شكرصه با فضلمه شیعتمه أن ي عیلضله صفضلمه ، ص حممد صآل حممد ملاف عیل
 [ غريهم عیل] به 

 [ مجیع األمم عیلتفضیل أمة حممد ]
ص قال ملابعث اهلل عز ص جل موس  بن عمران - ص ذلك أن رسول اهلل

طاه التوراة إسرائیل ، صأع صالطفاه جنیا صفلق له البحر فنج  بين
 ينيارب لقد أكرمت صاأللواح رأي مكانه من ربه عز ص جل فقال

أ ماعلمت  . فقال اهلل عز ص جل يا موس بكرامة لم تكرم بهاأحدا قبل 
قال موس  يارب  صمجیع خلق  من مجیع مالئكيت أن حممدا أفضل عندي

فإن كان حممدأكرم عندك من مجیع خلقك ،فهل يف آل األنبیاء 
ل حممد آقال اهلل عز ص جل يا موس  أ ماعلمت أن فضل  أكرم من آل 

ل يارب فإن مجیع املرسلني فقا عیلمجیع آل النبیني كفضل حممد  عیل
كان آل حممدعندك كذلك ،فهل يف لحابة األنبیاء أكرم ]عندك [ من 

 لحابيت



[] 
 عیلص -قال اهلل عز ص جل يا موس  أ ماعلمت أن فضل لحابة حممد

فضل بیني ص]ك[مجیع آل الن عیلمجیع لحابة املرسلني كفضل آل حممد 
به مجیع املرسلني فقال موس  يارب فإن كان حممد صآله صلح عیلحممد 

مه علیظللت  كماصلفت ،فهل يف أمم األنبیاء أفضل عندك من أميت
عال  يا مه املن صالسلوي صفلقت هلم البحر فقال اهلل تعلیالغمام ، صأنزلت 

 عیل  مجیع األمم كفضل عیلموس  أ ماعلمت أن فضل أمة حممد 
ال  إلیه ( كنت أراهم .)فأصح  اهلل تع قال موس  يارب لیتين خلق مجیع 

يا موس  إنك لن تراهم ،فلیس هذاأصان ظهورهم ، صلكن سوف تراهم 
 يف اجلنة جنات عدن صالفردصس بضرة حممد يف نعیمها يتقلبون ، ص يف

 خرياتها يتبحبحون أفتحب أن أمسعك كالممه قال نعم ياإهل 



 [( ص-)ه ص تعال  أمة حممدنداء الرب سبحان]
ني ، صاشدد مئزرك قیام العبد الذلیل بقال ] اهلل جل جالله [قم بني يدي

السید امللك اجللیل ،ففعل ذلك موس  .فنادي ]امللك [ربنا عز ص جل  يدي
 ياأمة حممد.فأجابوه كلمه ، صهم يف ألالب آبائمه صأرحام أمهاتمه

صامللك  یك إن احلمد صالنعمةلبیك أللمه لبیك لبیك الشريك لك لب»
 .« لك الشريك لك لبیك

[] 
عز ص جل  قال فجعل اهلل تعال  تلك اإلجابة منمه شعار احلج . مث نادي ربنا

قبل  ، صعفويسبقت غضيب كم أن رمحيتعلی ياأمة حممد إن قضائ 
یتكم من قبل أن ، صأعط،فقد استجبت لكم من قبل أن تدعوينعقايب
منكم بشهادة أن الإله إال اهلل صحده الشريك له ص أن  یين، من لقتسألوين

بن  یلعحممدا عبده صرسوله ،لادق يف أقواله ،حمق يف أفعاله ص أن 
أيب طالب أخوه صصلیه من بعده صصلیه ،يلتزم طاعته ] كمايلتزم 



حممد ص أن أصلیاءه املصطفني األخیار املطهرين املباينني  [طاعة
، ص لته جنيتل حجج اهلل من بعدمها أصلیاؤه ،أدخبعجائب آيات اهلل صدالئ

ص -مدإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر. قال فلما بعث اهلل عز ص جل نبینا حم
وِر ِإذ ناَدينا» قال يا حممد بهذه  أمتك«َص ما ُكنَت جِباِنِب الطي
 یلعص قل احلمد هلل رب العاملني -مث قال عز ص جل ملحمد .الكرامة
 رب هذه الفضیلة. ص قال ألمته ] ص[قولوا أنمت احلمد هللبه من  مااختصين

 . مااختصنا به من هذه الفضائل عیلالعاملني 
[] 

ِحمِي  محنِ الري
 قوله عز ص جل الري

محنِ »قال اإلمام ع  -
نمه خلقه بالرزق ، اليقطع ع عیلالعاطف «الري

ِحمِي »مواد رزقه ، ص إن انقطعوا عن طاعته . يف ملؤمنني بعباده ا«الري
 يف دعائمه إل  مه طاعاته صبعباده الكافرين يف الرفق بمهعلیختفیفه 

 عیل هوالعاطف« الرمحن »موافقته . قال ص إن أمري املؤمنني ع قال 



خلقه بالرزق . قال ص من رمحته أنه ملاسلب الطفل قوة النهوض 
ن إبیته صحضانته ، فه لتقوم برتعلیجعل تلك القوة يف أمه ، صرققها  صالتغذي

 یلعقسا قلب أم من األمهات أصجب تربیة هذاالطفل ] صحضانته [ 
م سائر املؤمنني ، ص ملاسلب بعض احلیوانات قوة الرتبیة ألصالدها، صالقیا
قها بصاحلها،جعل تلك القوة يف األصالد لتنهض حني تولد صتسري إل  رز

محنِ »املسبب هلا. قال ع صتفسري قوله عز ص جل 
أن « الري

محنِ ا»قوله 
ص يقول قال اهلل عز - مشتق من الرمحة مسعت رسول اهلل«لري

ا ، من صللهالرحم شققت هلا امسا من امس [] من صه «. الرمحن »ص جل أنا
 ا هذه الرحم اليتم ع أ صتدري عیلصللته ، ص من قطعها قطعته . مث قال 

من صللها صلله الرمحن ، ص من قطعها قطعه الرمحن فقیل يا أمري 
 أن يكرموا أقرباءهم عیلؤمنني حث بهذا كل قوم امل

[] 



لكافرين أن يصلوا أرحاممه ا عیلصيصلوا أرحاممه . فقال هلم أحيثمه 
، ص أن يعظموا من حقره اهلل ، صأصجب احتقاره من الكافرين قالوا 

للة أرحاممه املؤمنني . قال فقال أصجب حقوق  عیلال، صلكنه حثمه 
ل اهلل . قال فمه مه صأمهاتمه قلت بل  ياأخا رسوأرحاممه ،التصاهلم بآبائ

إذن إمنا يقضون فیمه حقوق اآلباء صاألمهات . قلت بل  ياأخا رسول 
، قال فآباؤهم صأمهاتمه إمنا غذصهم يف الدنیا صصقوهم مكارهها . ص- اهلل
، ص رسول ربمه ساقمه إل  نعمة دائمة نعمة زائلة، صمكرصه ينقض  صه 

عظم قلت نعمة النعمتني أ م مكرصها مؤبدا اليبید،فأي، صصقاهالتنقض 
ص أعظم صأجل صأكرب. قال فكیف جيوز أن حيث - رسول اهلل

رب] اهلل قضاء حق من ك عیلقضاء حق من لغر] اهلل [حقه ، ص الحيث  عیل
ص أعظم من حق - [حقه قلت الجيوز ذلك . قال فإذاحق رسول اهلل

حق رمحهما،فرحم رسول الوالدين ، صحق رمحه أيضا أعظم من 
ص أصل  بالصلة، صأعظم يف القطیعة.فالويل كل الويل ملن قطعها، - اهلل

صالويل كل الويل ملن لم يعظم حرمتها. أ ص ماعلمت أن حرمة رحم 



ص حرمة رسول اهلل ، ص أن حرمة رسول اهلل حرمة اهلل تعال  - رسول اهلل
ا منعم سواه إمن ، ص أن اهلل أعظم حقا من كل منعم سواه ، ص أن كل

 أنعم حیث قیضه لذلك ربه ، صصفقه له . أ ماعلمت ما قال اهلل تعال  ملوس 
 ما ألذي قال له أنت صأم  بن عمران قلت بأيب

[] 
إياك فقال موس  أنت  مابلغت برمحيت قال ع قال اهلل تعال  يا موس  أتدري

تك أمك . قال اهلل تعال  يا موس  صإمنا رمحمن أيب صأم  أرحم يب
رتك طیب صسنها ك ، صطیبت قلبها لتعلی،فأنا ألذي رققتها لفضل رمحيت

 .واءصسائر النساء س لرتبیتك ، ص لو لم أفعل ذلك بهالكانت ه 
 [ ما يكون كفارة للذنوب ]

تبلغ  يكون له ذنوب صخطايا أن عبدا من عبادي يا موس  أتدري
قال تعال  خلصلة  بال ارب صكیف التقال ي أعنان السماء فأغفرها له ، ص الأبال 



اء املؤمنني أن حيب إخوانه الفقر أحبها، صه  شريفة تكون يف عبدي
افعل ذلك غفرت له مه . فإذعلینفسه بمه ، ص اليتكرب  ، صيتعاهدهم ، صيساصي

 ، من نازعينريصالكربياء إزا . يا موس  إن الفخر ردائ ذنوبه ، ص الأبال 
إكرام العبد  . يا موس  إن من إعظام جالل ته بنارييف ش ءمنهما عذب

ؤمنا،قصرت م ألذي أنلته حظا من ]حطام [الدنیا عبدا من عبادي
 .ل ه فقد استخف بعظمي جالعلیيده يف الدنیا، فإن تكرب 

[] 
 [ ص- للة رحم رسول اهلل عیلاحلث ]

ن رمحته اشتقها اهلل عز ص جل م مث قال أمري املؤمنني ع إن الرحم اليت
 ص ، ص إن من إعظام اهلل إعظام-رحم حممد ه «الرمحن »بقوله أنا

ص إعظام رحم حممد، ص إن -ص ص إن من إعظام حممد-حممد
كل مؤمن صمؤمنة من شیعتنا هو من رحم حممد ص إن إعظاممه من إعظام 



ويب ملن عظم ص ، صط-ء من حرمة حممدص .فالويل ملن استخف بش -حممد
 .رمحه صصللهاحرمته ، صأكرم 

ِحمِي   قوله عز ص جل الري
ِحمِي »قال اإلمام ع ص أما قوله تعال   - قال (رحمي  فإن أمري املؤمنني ع«) الري

بعباده املؤمنني ، ص من رمحته أنه خلق مائة رمحة، صجعل منها رمحة 
صاحدة يف اخللق كلمه ،فبها يرتاحم الناس ، صترحم الوالدة صلدها، 

 .أصالدها عیلیوانات صحتنو األمهات من احل
 [ شفاعة املؤمنني]

فإذا كان يوم القیامة أضاف هذه الرمحة]الواحدة[ إل  تسع 
حيبون له الشفاعة  ص ، مث يشفعمه فیمن-صتسعني رمحة فريحم بهاأمة حممد

ع ل  ء إل  مؤمن من الشیعة،فیقول اشفمن أهل امللة حيت أن الواحد لیج 
فع له ،فیشفع یتك يوما ماء.فیذكر ذلك ،فیشفیقول سق عیل.فیقول ص أي حق لك 



 عیلحقك ك حقا،فاشفع ل  .فیقول ص ماعلیفیه ، صجيیئه آخر فیقول إن ل  
،فیشفع فیه ، ص  ساعة يف يوم حار.فیشفع له فیقول استظللت بظل جداري

 اليزال يشفع
[] 

اهلل مما  یلعحيت يشفع يف جريانه صخلطائه صمعارفه ، فإن املؤمن أكرم 
 . نتظنو

ينِ 
 قوله عز ص جل ماِلكِ َيوِم الدي

( أي قادر  - ينِ
 إقامة يوم الدين ، ص عیلقال اإلمام ع )ماِلكِ َيوِم الدي

صقته ، ص صقته ، صتأخريه بعد عیلتقدَيه  عیلهو يوم احلساب ،قادر 
كم باحلق ، الَيلك احل هواملالك أيضا يف يوم الدين ،فهو يقض 

 صجيور، كما يف الدنیا من َيلك صالقضاء يف ذلك الیوم من يظمل
( هو يوم احلساب .  ينِ

األحكام . قال ص قال أمري املؤمنني ع ) َيوِم الدي



ص يقول أ الأخربكم بأكیس الكیسني صأمحق - ص قال مسعت رسول اهلل
احلمق  قالوا بل  يا رسول اهلل . قال أكیس الكیسني من حاسب نفسه ، صعمل 

اهلل  عیلين مق  من اتبع نفسه هواها، صمتملا بعداملوت ، ص إن أمحق احل
فقال الرجل يا أمري املؤمنني صكیف حياسب الرجل نفسه  .تعال  األماين

قال إذاألبح مث أمس  رجع إل  نفسه فقال يانفس إن هذا يوم مض  
ما ألذي ك اليعود إلیك أبدا، ص اهلل تعال  يسألك عنه فیما أفنیتیه فعلی

محدتیه أقضیت حوائج مؤمن عملت فیه أذكرت اهلل أم 
یه أنفست عنه كربة أحفظتیه بظهر الغیب يف أهله صصلده أحفظت

بعداملوت يف خملفیه أكففت عن غیبة أخ مؤمن بفضل جاهك 
 . أأعنت مسلما ما ألذي لنعت فیه فیذكر ما كان منه

[] 
وفیقه ، ص إن ت عیلفإن ذكر أنه جري منه خري،محد اهلل تعال  ، صكربه 

ترك معاصدته ، صحما  یلعأصتقصريا،استغفر اهلل تعال  ، صعزم  ذكر معصیة



رض بیعة أمري حممد صآله الطیبني ، صع عیلذلك عن نفسه بتجديد الصالة 
نفسه ، صقبوله هلا، صإعادة لعن أعدائه صشانئیه  عیلع  عیلاملؤمنني 

صدافعیه عن حقه . فإذافعل ذلك قال اهلل عز ص جل لست أناقشك يف 
 ، صمعاداتك أعدائ ذنوب مع مواالتك أصلیائ ش ء من ال

 قوله عز ص جل ِإيياكَ نَعُبُد َص ِإيياكَ نَسَتِعنيُ  .
اخللق  ِإيياكَ نَعُبُد َص ِإيياكَ َنسَتِعنُي( قال اهلل تعال  قولوا ياأيها)قال اإلمام ع  -

لصني مع التذلل نا، صنطیعك خمعلیأيها املنعم «إياك نعبد»مه .علیاملنعم 
طاعتك  عیلونة منك نسأل املع«ِإيياكَ نَسَتِعنيُ »خلضوع بال رياء، ص المسعة.َص صا

یطان من دنیانا مانهیت عنه ، صنعتصم من الش لنؤديها كماأمرت ، صنتق 
الرجمي ، ص من سائر مردة اجلن صاإلنس من املضلني ، ص من املؤذين 

 . الظاملني بعصمتك
ا مي الشقاء قال رجل ترك الدنیص قال سئل أمري املؤمنني ع من العظ -

اء للدنیا،ففاتته الدنیا صخسر اآلخرة، ص رجل تعبد صاجتهد صلام رئ



الناس فذاك ألذي حرم لذات الدنیا، صحلقه التعب ألذي لو 
قل كان به خملصا الستحق ثوابه ،فورد اآلخرة ص هويظن أنه قدعمل مايث

 .به میزانه ،فیجده هباء منثورا
[] 

ناس حسرة قال من رأي ماله يف میزان غريه ، صأدخله قیل فمن أعظم ال
اهلل به النار، صأدخل صارثه به اجلنة.قیل فكیف يكون هذا قال 

افالن بعض إخواننا عن رجل دخل إلیه ص هويسوق فقال له يا أب كماحدثين
ماتقول يف مائة ألف يف هذاالصندصق ماأديت منها زكاة قط، ص 

وة السلطان ، فعالم مجعتها قال جلف الصللت منها رمحا قط قال فقلت
ان . قال مث لم العیال ، صلرصعة الزم عیلصمكاثرة العشرية، صختوف الفقر 

هلل ألذي  ع احلمد عیلخيرج من عنده حيت فاضت نفسه . مث قال 
، صشدها أخرجه منها ملوما]ملیما[بباطل مجعها، ص من حق منعها،مجعها فأصعاها

لواقف الختدع قفار، صجلج البحار أيها افأصكاها،قطع فیهااملفاصز ال



كماخدع لوحيبك باألمس ، إن ] من [أشد الناس حسرة يوم القیامة من 
رأي ماله يف میزان غريه ،أدخل اهلل عز ص جل هذا به اجلنة 

 .صأدخل هذا به النار
 قال الصادق ع صأعظم من هذاحسرة رجل مجع ماال عظیما بكد -
[] 

دقات صتعرض األخطار، مث أفين ماله يف لشديد، صمباشرة األهوال ، 
صمربات ، صأفين شبابه صقوته يف عبادات صللوات ، ص هو مع ذلك 

ن بن أيب طالب ع حقه ، ص اليعرف له من اإلسالم حمله ، صيري أ عیلاليري ل
احلجج فاليتأملها،  یلعمن البعشره ص البعشر عشري معشاره أفضل منه ع يوقف 

یه ،فذاك أعظم ألخبار فیأيب إالمتاديا يف غه باآليات صاعلیصحيتج 
تنهشه ،  ع يوم القیامة، صلدقاته ممثلة له يف مثال األفا من كل حسرة يأيت

عه إل  جهمن صللواته صعباداته ممثلة له يف مثال الزبانیة تدفعه حيت تد
أ لم أك من املصلني أ لم أك من املزكني أ لم أك  دعا يقول ياصيل 



فیقال له  س صنسائمه من املتعففني ، فلما ذا دهیت با دهیتعن أموال النا
اهلل  مانفعك ماعملت ، ص قدضیعت أعظم الفرصض بعدتوحید ياشق 

ص ضیعت مالزمك من معرفة حق -[ تعال  صاإلَيان بنبوة حممد] رسول اهلل
من االئتمام  كعلیاهلل ، صالتزمت ماحرم اهلل  بن أيب طالب صل  عیل

و كان لك بدل أعمالك هذه عبادة الدهر من أصله إل  بعدص اهلل .فل
آخره ، صبدل لدقاتك الصدقة بكل أموال الدنیا بل بل ء األرض 
ذهبا، ملازادك ذلك من رمحة اهلل تعال  إالبعدا، ص من سخط اهلل عز 

 ص جل إالقربا
ص قال - ع قال أمري املؤمنني ع قال رسول اهلل عیلقال اإلمام احلسن بن  -

دفع  عیل، ص  طاعتك صعبادتك عیل« إياك نستعني »عز ص جل قولوااهلل 
 ماأمرت به عیلشرصر أعدائك ، صرد مكايدهم ، صاملقام 

. 
[] 



 [ أعظم الطاعات]
 ياعبادي [ص عن جربئیل ع عن اهلل تعال  ] قال قال اهلل عز ص جل - ص قال -

 إال رياهلدي أهدكم . صكلكم فق كلكم ضال إال من هديته ،فاسألوين
 الغين أرزقكم . صكلكم مذنب إال من غفرت من أغنیته ،فاسألوين

املغفرة  عیلذص قدرة  املغفرة أغفر لكم . ص من عمل أين فاسألوين
كم صآخركم ، . ص لو أن أصل،غفرت له ، ص الأبال بقدريت فاستغفرين

نقاء قلب عبد من إ عیلصحیكم صمیتكم ، صرطبكم صيابسكم اجتمعوا 
م جناح بعوضة. ص لو أن أصلكم صآخرك ، لم يزيدصا يف ملك يعباد

شقاء قلب عبد من إ عیل، صحیكم صمیتكم ، صرطبكم صيابسكم اجتمعوا 
 جناح بعوضة. ص لو أن أصلكم صآخركم لم ينقصوا من ملك  عبادي

 ، صحیكم صمیتكم ، صرطبكم صيابسكم ،اجتمعوا فتمين كل صاحد منمه
، كما لو أن أحدكم فأعطیته لم يتبني ذلك يف ملك ، مابلغت من أمنیته .

جواد  شفري البحر،فغمس فیه إبرة مث انتزعها، ص ذلك بأين عیلمر 
فإمنا  كالم ، فإذاأردت شیئا كالم ، صعذايب ماجد،صاجد،عطائ 



مها اعملوا أفضل الطاعات صأعظ أقول له كن فیكون . ياعبادي
 ال تركوا أعظم املعألساحمكم ص إن قصرمت فیما سواها صا

صأقبحها لئال أناقشكم يف ركوب ماعداها. إن أعظم الطاعات 
بن أيب طالب ع  یلع، صالتسلمي ملن نصبه بعده ص هو ، صتصديق نبی توحیدي

 . ص- صاألئمة الطاهرين من نسله
[] 

 ، صمنابذة صل ی صبنب الكفر يب ] صأقبحها[عنديص إن أعظم املعال 
ن تكونوا ن أيب طالب ، صأصلیائه بعده . فإن أردمت أب عیلحممدبعده 

، صالشرف األشرف ، فاليكونن أحد من  عیليف املنظر األ عندي
، صبعدمها من  ع عیلص ، صبعده من أخیه -آثر عندكم من حممد عبادي

لك عقیدته جعلته من بعدمها فإن من كانت ت أبنائهما القائمني بأمور عبادي
 ثل يبمن مت صاعلموا أن أبغض اخللق إل  .أشراف ملوك جناين

نازعه نبوته صادعاها، بعده من متثل بحمد، ص ، صأبغضمه إل صادع  ربوبیيت



شرفه ، صادعامها، حممد، صنازعه حمله ص بعده من متثل بول  صأبغضمه إل 
 عیلرضون من كان هلم متع بعدهؤالء املدعني ملاهم به لسخط  صأبغضمه إل 
علمه من بعدهؤالء من كان بف ملعاصنني ، صأبغض اخللق إل ذلك من ا

 الراضني ، ص إن لم يكن هلم من املعاصنني . صكذلك أحب اخللق إل 
،  حممدسید الوري عیل، صأكرممه ، صأفضلمه لديالقوامون بق 

  ، مث من بعده املرتض عیلصأكرممه صأفضلمه بعده أخو املصطف  
 عیلنمه مة احلق ، صأفضل الناس بعدهم من أعامن القوامني بالقسط من أئ

بعدهم من أحبمه ، صأبغض أعداءهم ، ص  حقمه ، صأحب اخللق إل 
 . إن لم َيكنه معونتمه

راَط امُلسَتِقمَي   قوله عز ص جل اهِدنَا الصي
[] 

راَط امُلسَتِقمَي( أي  - قال اإلمام ع ] قال اهلل عز ص جل [)اهِدنَا الصي
يت نطیعك أيامنا ح ي به أطعناك يف ماض أدم لنا توفیقك ألذ



راَط امُلسَتِقمَي( هولراطان  كذلك يف مستقبل أعمارنا ص)الصي
لراط يف الدنیا، صلراط يف اآلخرة.فأما الطريق املستقمي يف 

دل إل  الدنیا فهو ماقصر عن العلو، صارتفع عن التقصري صاستقام فمل يع
منني إل  اجلنة ألذي صالطريق اآلخر طريق املؤ . ش ء من الباطل

هومستقمي ، اليعدلون عن اجلنة إل  النار، ص ال إل  غريالنار سوي اجلنة.] 
راَط  قال ص[ قال جعفر بن حممدالصادق ع قوله عز ص جل )اهِدنَا الصي
امُلسَتِقمَي( يقول أرشدنا للصراط املستقمي ،أرشدنا للزصم الطريق 

بع أهواءنا انع من أن نتإل  حمبتك ، صاملبلغ إل  جنتك صامل املؤدي
مث قال ع فإن من اتبع هواه ،  . فنعطب ، أص أن نأخذ بآرائنا فنهلك

حببت صأعجب برأيه كان كرجل مسعت غثاء العامة تعظمه صتصفه ،فأ
قدأحدق  ألنظر مقداره صحمله فرأيته يف موضع لقاءه من حیث اليعرفين

لثام أنظر إلیه صإلیمه ب به خلق من غثاء العامة،فوقفت منتبذا عنمه ،متغشیا
 ،فما زال يراصغمه حيت خالف طريقمه ففارقمه ، ص لم يعد

[] 



أثره ،فمل يلبث أن مر خبباز  فتفرقت العامة عنه حلوائجمه . صتبعته أقتف 
لعله معاملة.   نفس فتغفله ،فأخذ من دكانه رغیفني مسارقة،فتعجبت منه ، مث قلت يف

أخذ من عنده رمانتني ل به حيت تغفله فمث مر بعده بصاحب رمان ،فما زا
 أقول ص ماحاجته ] إذا[ [لعله معاملة، مثمسارقة فتعجبت منه ، مث قلت ] يف نفس 

لرمانتني إل  املسارقة مث لم أزل أتبعه حيت مر بريض ،فوضع الرغیفني صا
يا عبد اهلل  بني يديه صمض  ، صتبعته حيت استقر يف بقعة من لحراء فقلت له

رأيت منك ماشغل  عت بك ]خريا[ صأحببت لقاءك ،فلقیتك ،لكينلقد مس
ك مررت خبباز . قال ما هو قلت رأيتسائلك عنه ،لیزصل به شغل قليب ، صإينقليب

ال فسرقت منه رغیفني ، مث مررت بصاحب الرمان فسرقت منه رمانتني ق
من أنت قلت له رجل من صلد آدم من أمة  فقال ل  قبل كل ش ءحدثين

ص - ممن أنت قلت رجل من أهل بیت رسول اهلل ص . قال حدثين-مدحم
 عیلبن احلسني بن  یلع. قال أين بلدك قلت املدينة. قال لعلك جعفر بن حممد بن 

بن أيب طالب قلت بل  . قال ل  فما ينفعك شرف ]أهلك ص[أللك مع 
ن جهلك با شرفت به ، صتركك عمل جدك صأبیك لئال تنكر ماجيب أ



دح فاعله قلت ص ما هو قال القرآن كتاب اهلل . قلت ص ما حتمد صمت
مثاهِلا»ألذي جهلت منه قال قول اهلل عز ص جل 

َ
َص  َمن جاءَ ِباحلََسَنِة َفلَُه َعشُر أ

َئِة َفال جُيزي ِإالي ِمثلَها یي ني كانت سیئتني ، ص ملاسرقت الرغیف صإين« َمن جاءَ ِبالسي
 ملاسرقت الرمانتني كانت سیئتني

[] 
 فهذه أربع سیئات ، فلما تصدقت بكل صاحدة منها كانت أربعني

ل  ست صثالثون  حسنة،فانتقص من أربعني حسنة أربع )حسنات بأربع سیئات (بق 
 حسنة. قلت ثكلتك أمك أنت اجلاهل بكتاب اهلل تعال  ، أ مامسعت

ُ ِمَن امُلتيِقنيَ »قول اهلل تعال   ا َيَتَقبيُل اهللي الرغیفني كانت سیئتني  رقتإنك ملاس«ِإمني
ما،بغري أمر ص ملاسرقت الرمانتني كانت سیئتني ، ص ملادفعتهما إل  غريلاحبه

لاحبهما،كنت إمنا أضفت أربع سیئات إل  أربع سیئات ، ص لم 
،فرتكته صانصرفت تضف أربعني حسنة إل  أربع سیئات .فجعل يالحظين
يضلون صيضلون . ص  كر. قال الصادق ع بثل هذاالتأصيل القبیح املستن



ارتعدت فرائص ه مايستحق ملاقتل عمار بن ياسر)ره (فعلیهذا]حنو[تأصيل معاصية 
ص عمار تقتله الفئة الباغیة.فدخل - خلق كثري، صقالوا قال رسول اهلل

معاصية، ص قال يا أمري املؤمنني قدهاج الناس  عیلعمرص بن العاص 
ص - سول اهللسر،حیث قال رصاضطربوا. قال ملاذا قال لقتل عمار بن يا

تلناه عمار تقتله الفئة الباغیة. فقال له معاصية دحضت يف قولك ، أحنن ق
ع ، فقال ع  عیلب بن أيب طالب ملاألقاه بني رماحنا.فاتصل ذلك عیلإمنا قتله 

ص هو ألذي قتل محزة)ره ( ملاألقاه بني رماح - إذا رسول اهلل
 . املشركني

[] 
ص حيمل - طويب للذين هم كما قال رسول اهلل مث [ قال الصادق ع ]-

هذاالعمل من كل خلف عدصله ،ينفون عنه حتريف الغالني ، صانتحال 
 عاجز ببدين املبطلني صتأصيل اجلاهلني . فقال له رجل يا ابن رسول اهلل إين

مه لیععن نصرتكم ، صلست أملك إالالرباءة من أعدائكم ، صاللعن 



ن جده ع ، أيب ، عن أبیه ، ع ادق ع حدثينفقال له الص ،فكیف حال 
ص ] أنه [ قال من ضعف عن نصرتنا أهل البیت ،فلعن يف - عن رسول اهلل

خلواته أعداءنا،بلغ اهلل لوته مجیع األمالك من الثري إل  العرش 
 ،فكلما لعن هذا الرجل أعداءنا لعنا ساعدصه فلعنوا من يلعنه ، مث ثنوا

قدر هذا، ألذي قدبذل ما يف صسعه ، ص لو عبدك عیلفقالوا أللمه لل 
فإذاالنداء من قبل اهلل تعال  قدأجبت دعاءكم ،  . أكثر منه لفعل عیل

 رصحه يف األرصاح ، صجعلته عندي عیلصمسعت نداءكم ، صللیت 
 .من املصطفني األخیار

نَعمَت 
َ
 مهِ علیقوله عز ص جل ِلراَط اليِذيَن أ

نَعمَت قال اإلمام ع ِلراَط اليِذيَن  -
َ
مهِ أي قولوا اهدنا علیأ

 لراط
[] 



»  تعال  مه بالتوفیق لدينك صطاعتك . صهم الذين قال اهللعلیالذين أنعمت 
 ُ نَعمَ اهللي

َ
صلِئكَ َمَع اليِذيَن أ

ُ
ُسوَل َفأ َ َص الري ِبیينَي َص مهِ مِ علیَص َمن ُيِطعِ اهللي َن الني

نَي َص  احِلِ َهداءِ َص الصي يِقنَي َص الشي دي صلِئكَ َرِفیقاً الصي
ُ
  صحك« َحُسَن أ

مه باملال لیعهذابعینه عن أمري املؤمنني ع قال مث قال لیس هؤالء املنعم 
صلحة البدن ، ص إن كان كل هذانعمة من اهلل ظاهرة أ الترصن أن 
هؤالء قديكونون كفارا، أصفساقا فما ندبمت ] إل  [ أن تدعوا بأن 

إل   دعاء ألن ترشدصاترشدصا إل  لراطمه ، صإمنا أمرمت بال
سوله صبالوالية مه باإلَيان باهلل ، صالتصديق برعلیلراط الذين أنعم ] اهلل [

يسمل بها  ة اليتملحمد صآله الطیبني صألحابه اخلريين املنتجبني صبالتقیة احلسن
من شر عباد اهلل ،) ص من الزيادة يف أيام أعداء اهلل صكفرهم (بأن 

قوق اإلخوان صأذي املؤمنني صباملعرفة بتداريمه فالتغريمه بأذاك 
من املؤمنني فإنه ما من عبد ص الأمة صال  حممدا صآل حممد صعادي من 
عاداهم إال كان قداختذ من عذاب اهلل حصنا منیعا، صجنة 
حصینة. ص ما من عبد ص الأمة داري عباد اهلل بأحسن املداراة، ص 



 تعال  نفسه تسبیحا، إالجعل اهلللم يدخل بها يف باطل ، ص لم خيرج بها من حق 
ظ ملايسمعه كتمان سرنا، صاحتمال الغی عیلصزك  عمله ، صأعطاه بصرية 

ص ما من عبدأخذ  .من أعدائنا] ص[ثواب املتشحط بدمه يف سبیل اهلل 
 نفسه بقوق إخوانه فوفاهم حقوقمه جهده ، صأعطاهم ممكنه

[] 
ون من زللمه ، صغفرها یما يكمه ،فعلیمنمه بعفوهم ، صترك االستقصاء  صرض 

 قضیت حقوق هلم إال قال اهلل عز ص جل له يوم القیامة ياعبدي
أكرم مه ،فأنا أجود صعلیمه فیما لك علیإخوانك ، ص لم تستقص 

حق ]  یلعصأصل  بثل مافعلته من املساحمة صالتكرم ،فأنا أقضیك الیوم 
ك يف علی  الواسع ، ص الأستقص ما[صعدتك به ، صأزيدك من فضل 

یار قال فیلحقه بحمد صآله صألحابه ، صجيعله من خ .تقصريك يف بعض حقوق 
ص لبعض ألحابه ذات يوم يا عبد اهلل - شیعتمه . مث قال قال رسول اهلل

ل أحب يف اهلل صأبغض يف اهلل ، صصال يف اهلل ، صعاد يف اهلل ،فإنه التنا



] إن [كثرت اإلَيان ص صالية اهلل تعال  إالبذلك ص الجيد الرجل طعم
لالته صلیامه حيت يكون كذلك ، ص قدلارت مواخاة الناس 

باغضون ، ص ها يتعلیها يتوادصن ، صعلیيومكم هذاأكثرها يف الدنیا،
عنمه من اهلل شیئا. فقال الرجل يا رسول اهلل صكیف ل  أن  ذلك اليغين
ه ص من یاهلل حيت أصال قدصالیت صعاديت يف اهلل ص من صل  أعمل أين

بن أيب طالب  عیلص إل  - عدص اهلل حيت أعاديه فأشار له رسول اهلل
اهلل فواله ، صعدص  هذاصل  صل [ع ، فقال أتري هذا قال بل  . قال ] فإن 

هذا، ص لو أنه قاتل أبیك صصلدك ،  هذاعدص اهلل فعاده ، صصال صل 
 . صعاد عدص هذا ص لو أنه أبوك صصلدك

[] 
الينيَ علی امَلغُضوِب قوله عز ص جل َغرِي   مهِ َص الَ الضي

قال اإلمام ع قال أمري املؤمنني ع أمر اهلل عز ص جل عباده أن  -
مه ، صهم النبیون صالصديقون صالشهداء علیيسألوه طريق املنعم 



مه صهم یعلصالصاحلون ص أن يستعیذصا] به [ من طريق املغضوب 
نَبيُئُكم ِبَشري ِمن ذِلكَ مَ  ُقل َهل»الیهود الذين قال اهلل تعال  فیمه 

ُ
 ُثوَبًة أ

ُ َص َغِضَب  ِ َمن َلَعَنُه اهللي الضالني  ص أن يستعیذصا به من طريق« ِه علیِعنَد اهللي
هَل الِكتاِب ال تَغلُوا يفِ »، صهم الذين قال اهلل تعال  فیمه 

َ
 ِديِنُكم َغرَي ُقل يا أ

هواءَ َقوٍم َقد َضليو
َ
َضليوا َكثِ احلَقي َص ال تَتيِبُعوا أ

َ
ريًا َص ا ِمن َقبُل َص أ

ِبیلِ  صهم النصاري . مث قال أمري املؤمنني ع كل من « َضليوا َعن َسواءِ السي
ال الرضا ه ، صضال عن سبیل اهلل عز ص جل . ص قعلیكفر باهلل فهو مغضوب 

ع كذلك ، صزاد فیه ، فقال ص من جتاصز بأمري املؤمنني ع العبودية 
 .  ص من الضالنيمهعلیفهو من املغضوب 

شئمت صلن التتجاصزصا بنا العبودية، مث قولوا ما» ص قال أمري املؤمنني ع  -
قال فقام إلیه  .«لغالني ء من ابري تبلغوا صإياكم صالغلو كغلو النصاري ،فإين

 رجل فقال له يا ابن رسول اهلل لف لنا ربك ، فإن من قبلنا قداختلفوا
 ناعلی



[] 
اللتباس ن يصف ربه بالقیاس ، اليزال يف الدهر يف افقال الرضا ع إنه م

 جلمیلمائال عن املنهاج ،طاغیا يف االعوجاج ،ضاال عن السبیل ،قائال غريا
ا مث قال ع أعرفه با عرف به نفسه ،أعرفه من غريرؤية، صألفه ب .

اس اليدرك باحلواس ، ص اليقاس بالن» صلف به ]نفسه [ من غريلورة
ال نظري، اليتوهم دَيومیته عید بغري تشبیه ، صمتدان يف بعده ب،معرصف باآليات ب

 ، ص الَيثل خبلیقته ، ص الجيور يف قضیته اخللق إل  ماعمل منمه منقادصن ، ص
مه ، ص ماسطره يف املكنون من كتابه ماضون اليعملون خبالف ماعمل من عیل

ثل ،] َيالغريه يريدصن فهو قريب غريملتزق ، صبعید غريمتقص ،حيقق ص ال
ريه الكبري ص[يوحد ص اليبعض ،يعرف باآليات ، صيثبت بالعالمات ، فالإله غ

من ينتحل  إن مع يا ابن رسول اهلل ، ف أنت صأم  املتعال فقال الرجل بأيب
ب ع ، ص أنه هو اهلل ر عیلمواالتكم ] ص[يزعم أن هذه كلها لفات 

تصبب عرقا، ص قال ص العاملني . قال فلما مسعها الرضا ع ارتعدت فرائصه
ع كان  یلعسبحان اهلل ]سبحان اهلل [عما يقول الظاملون ، صالكافرصن . أ ص لیس 



ثا يف آكال يف اآلكلني ،] ص[شاربا يف الشاربني ، صناكحا يف الناكحني ، صحمد
 املحدثني ص كان مع ذلك مصلیا خاشعا]خاضعا[ بني يدي

[] 
يكون  أفمن ] كان [ هذه لفته اهلل عز ص جل ذلیال ص إلیه أصاها منیبا،

إهلا] فإن كان هذاإهلا[فلیس منكم أحد إال ص هوإله ملشاركته له يف 
 حدصث كل مولوف بها. مث قال ع عیلهذه الصفات الداالت 

ن ، عن رسول اهلل ع أنه قال ماعرف اهلل تعال  مأيب ، عن جدي حدثين
ل الرجل يا ابن اشبهه خبلقه ، ص العدله من نسب إلیه ذنوب عباده . فق

 ا ع ملاأظهر من نفسه املعجزات اليتعلیرسول اهلل إنمه يزعمون أن 
م بصفات أنه إله ، ص ملاظهر هل عیلها غري اهلل تعال  دل ذلك علیاليقدر 

ه ، صلیكون إَيانمه به مه ، صامتحنمه لیعرفوعلیاملحدثني العاجزين لبس بذلك 
فصلون ممن ماهاهنا أنمه اليناختیارا من أنفسمه . فقال الرضا ع أصل 

ن من هذه أ عیلمه . فقال ملاظهر منه الفقر صالفاقة دل علیقلب هذا



عله ،فعمل بهذا لفاته صشاركه فیهاالضعفاء املحتاجون التكون املعجزات ف
أن ألذي ظهر منه ] من [املعجزات إمنا كانت فعل القادر ألذي 

للضعفاء يف لفات  شاركاليشبه املخلوقني ، الفعل املحدث املحتاج امل
 . الضعف

ص صقول - با حكیته ] عن [قول رسول اهلل مث قال الرضا ع لقد ذكرتين -
ص فما - أمري املؤمنني ع صقول زين العابدين ع أماقول رسول اهلل

ص أن - ، عن أبیه ،] عن جده [، عن رسول اهللحدثنیه أيب ، عن جدي
 .ه [بقبض العلماءناس ، صلكن ]يقبضاهلل اليقبض العمل انتزاعا ينتزعه من ال

[] 
فإذا لم ينزل عالم إل  عالم يصرف عنه طالب حطام الدنیا 
صحرامها، صَينعون احلق أهله ، صجيعلونه لغري أهله ،اختذ الناس رؤساء 

 .جهاال،فسئلوا فأفتوا بغري عمل فضلوا صأضلوا



مودتنا[إياكم ] نيص أماقول أمري املؤمنني ع فهو قوله يامعشر شیعتنا صاملنتحل -
 ،فإنمه أعداء السنن ،تفلتت منمه األحاديث أنصألحاب الرأي

حيفظوها صأعیتمه السنة أن يعوها،فاختذصا عباد اهلل خوال، صماله 
دصال،فذلت هلم الرقاب صأطاعمه اخللق أشباه الكالب ، 
صنازعوا احلق أهله ، صمتثلوا باألئمة الصادقني صهم من اجلهال 

بأنمه اليعلمون  عني ،فسئلوا عما اليعلمون ،فأنفوا أن يعرتفواصالكفار صاملال
بآرائمه فضلوا صأضلوا. أما لو كان الدين [بالقیاس ]،فعارضوا الدين 

 .لكان باطن الرجلني أصل  باملسح من ظاهرمها
 بن احلسني ع فإنه قال إذارأيمت الرجل قدحسن مسته عیلص أماقول  -

اليغرنكم ،فما  اضع يف حركاته ،فرصيداصهديه ، صمتاصت يف منطقه ، صخت
 أكثر

[] 



نب قلبه من يعجزه تناصل الدنیا، صركوب املحارم منها،لضعف بنیته صمهانته صج
رام فنصب الدين فخا هلا،فهو اليزال خيتل الناس بظاهره ، فإن متكن من ح

إن اقتحمه . فإذاصجدمتوه يعف من املال احلرام )فرصيدا اليغرنكم ، ف
ثر، لق خمتلفة،فما أكثر من ينبو عن املال احلرام ( ص إن كشهوات اخل

متوه يعف عن ذلك منها حمرما. فإذاصجد شوهاء قبیحة،فیأيت عیلصحيمل نفسه 
لك ،فرصيدا اليغرنكم حيت تنظرصا ماعقدة عقله فما أكثر من يرتك ذ

لحه أمجع ، مث اليرجع إل  عقل متني ،فیكون مايفسده جبهله أكثر مما يص
مع هواه  . فإذاصجدمت عقله متینا فرصيدا اليغرنكم حيت تنظرصا بعقله

ات هواه صكیف حمبته للرئاس عیلعقله أص يكون مع عقله  عیليكون 
نیا الباطلة صزهده فیها فإن يف الناس من خسر الدنیا صاآلخرة برتك الد

للدنیا، صيري أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة األموال صالنعم 
اتيقِ » ملحللة،فیرتك ذلك أمجع طلبا للرئاسة، حيت إذاقیل لهاملباحة ا

ُ َص َلِبئَس امِلهاُد  سُبُه َجَهمني ةُ ِباإِلمِث،َفحَ َخَذتُه الِعزي
َ
،أ َ  .«اهللي

[] 



، فهو خيبط]خبط[عشواء،يقوده أصل باطل إل  أبعد غايات اخلسارة
اهلل ، صحيرم  احرمه [ يف طغیانه ،فهو حيل معلیصَيد يده بعدطلبه ملا اليقدر] 

قدشقا من  مافات من دينه إذاسلمت له رئاسته اليت ماأحل اهلل اليبال 
ذابا مه صلعنمه صأعد هلم ععلیأجلها.فأصلئك ] مع [الذين غضب اهلل 

مهینا. صلكن الرجل كل الرجل ،نعم الرجل هو ألذي جعل هواه تبعا ألمر 
قرب إل  مع احلق أ اهلل ، صقواه مبذصلة يف رضاء اهلل تعال  ،يري الذل

ه عزاألبد من العز يف الباطل ، صيعمل أن قلیل ماحيتمله من ضرائها يؤدي
ها إل  دصام النعم يف دار التبید ص التنفد، ص إن كثري مايلحقه من سرائ

إن اتبع هواه يؤديه إل  عذاب الانقطاع له ص الزصال .فذلكم 
ل  ربكم فبه إالرجل نعم الرجل ،فبه فتمسكوا، صبسنته فاقتدصا، ص 

 .فتوسلوا،فإنه الترد له دعوة، ص الختیب له طلبة
مث قال الرضا ع إن هؤالء الضالل الكفرة ماأتوا إال من جهلمه  -

كون بقادير أنفسمه ، حيت اشتد إعجابمه بها، صكثر تعظیممه ملا ي



قوهلم املسلوك بها ع عیلمنها،فاستبدصا بآرائمه الفاسدة، صاقتصرصا 
 اجب ، حيت استصغرصاغريالسبیل الو

[] 
قدر اهلل ، صاحتقرصا أمره ، صتهاصنوا بعظمي شأنه .إذ لم يعلموا أنه 

ناه مستفادا، ص بذاته ألذي لیست قدرته مستعارة، ص الغ القادر بنفسه ،الغين
ألذي من شاء أفقره ، ص من شاء أغناه ، ص من شاء أعجزه بعدالقدرة صأفقره 

بني بهافضله عنده ختصه ] اهلل [بقدرته لیبعدالغين .فنظرصا إل  عبد قدا
اآتاه من ذلك ثوابا خلقه ، صلیجعل م عیل، صآثره بكرامته لیوجب بهاحجته 

ملكلفني من غلط من اتباع أمره ، صمؤمنا عباده ا عیلطاعته ، صباعثا  عیل
مه حجة، صهلم قدصة فكانوا كطالب ملك من ملوك علینصبه 

النتعاش بعرصفه نائله ، صيرجون التفیؤ بظله ، صاالدنیا،ينتجعون فضله ، صيؤملون 
، صاالنقالب إل  أهلیمه جبزيل عطائه ألذي يغنیمه عن كلب الدنیا، 

يسألون  املكاسب ، صخسیس املطالب فبینا هم صينقذهم من التعرض لدين



عن طريق امللك لیرتلدصه ، ص قدصجهوا الرغبة حنوه ، صتعلقت 
ه صخیله كم يف جیوشه صمواكبعلیطلع قلوبمه برؤيته إذ قیل إنه سی

صرجله . فإذارأيتموه فأعطوه من التعظمي حقه ، ص من اإلقرار 
باململكة صاجبه ، صإياكم أن تسموا بامسه غريه ، أصتعظموا سواه 
 كتعظیمه ،فتكونوا قدخبسمت امللك حقه صأزريمت قالوا حنن كذلك

عبید امللك يف عض مه بعلیفاعلون جهدنا صطاقتنا.فما لبثوا أن طلع 
خیل قدضمها إلیه سیده ، ص رجل قدجعلمه يف مجلته ، صأموال 

ذا قدحباه بها،فنظر هؤالء صهم للملك طالبون ،فاستكثرصا مارأصا به
 العبد من نعم

[] 
قبلوا ه با صجدصا معه ،فأعلیسیده ، صرفعوه عن أن يكون هواملنعم 

فوقه ملك  ن أن يكونإلیه حيیونه حتیة امللك ، صيسمونه بامسه ، صجيحدص
 ه ،بالزجر صالنه ه ، صسائر جنودعلیمه العبد املنعم علیأص له مالك .فأقبل 



عن ذلك ، صالرباءة مما يسمونه به ، صخيربصنمه بأن امللك هو ألذي أنعم 
كم لیعه ، صاختصه به ، ص إن قولكم ]ب[ ماتقولون يوجب علیبهذا 

ه ، صأقبل هؤالء من جهت سخط امللك صعذابه ، صيفیتكم كلما أملتموه
مه قوهلم .فما زال كذلك حيت غضب علیالقوم يكذبونمه صيردصن 

 ه يفعلیامللك ملاصجد هؤالء قدمسوا به عبده صأزرصا [مه علی]
ن مملكته ، صخبسوه حق تعظیمه ،فحشرهم أمجعني إل  حبسه ، صصكل بمه م

فكذلك هؤالء صجدصا أمري املؤمنني ع .يسوممه سوء العذاب 
ن ا أكرمه اهلل لیبني فضله ، صيقمي حجته فصغر عندهم خالقمه أعبد

ل له ا أن يكون اهلل عز ص جعلیا] له [عبدا، صأكربصا علیيكون جعل 
ا هلم ربا،فسموه بغري امسه ،فنهاهم هو صأتباعه من أهل ملته صشیعته صقالو

 یلعا صصلده عباد مكرمون ،خملوقون مدبرصن اليقدرصن إال علیياهؤالء إن 
ه رب العاملني ، ص الَيلكون إال ماملكمه ] اهلل [ علیماأقدرهم اهلل 

الَيلكون موتا ص الحیاة ص النشورا، ص القبضا ص البسطا ص الحركة ص 
ن ه صطوقمه ، ص إن ربمه صخالقمه جيل ععلیالسكونا إال ماأقدرهم اهلل 



لفات املحدثني ، صيتعال  عن نعوت املحدصدين . ص إن من اختذهم 
حدا منمه أربابا من دصن اهلل فهو من الكافرين ، ص قدضل سواء أصصا
 . السبیل

[] 
نیمه ، فأيب القوم إالمجاحا صامتدصا يف طغیانمه يعمهون ،فبطلت أما

 صخابت مطالبمه صبقوا يف العذاب األلمي
 قال اإلمام أبو حممد احلسن ع قال أمري املؤمنني ع فاحتة الكتاب -

ه ، علیناء صأمته ،بدأ فیهاباحلمد هلل صالث ص-هذه أعطاها اهلل حممدا
ص يقول قال اهلل عز ص - مث ثين بالدعاء هلل عز ص جل صلقد مسعت رسول اهلل

 ، صلعبديفها لعبدينصفني ،فنصفها ل  ، صنص ص بني عبدي جل قسمت احلمد بیين
ِحمِي قال اهلل عز ص جل بدأ محنِ الري

ِ الري  ماسأل إذا قال العبدِبسمِ اهللي
أن أمتم له أموره ، صأبارك له يف أحواله .  عیلحق  بامس  عبدي

نَي قال اهلل عز ص جل محدين ِ َربي العامَلِ ي ، عبدي فإذا قال احلَمُد هللِ



 ت عنه فبتطول اندفع ، ص أن الباليا اليتله من عندي صعمل أن النعم اليت
اآلخرة، صأدفع  أضیف له نعمي الدنیا إل  نعمي أين أشهدكم يامالئكيت

محنِ ال
ِحمِي عنه باليا اآلخرة كمادفعت عنه باليا الدنیا. فإذا قال الري ري

صفرن الرمحن الرحمي ،أشهدكم أل بأين قال اهلل عز ص جل شهد ل  عبدي
ينِ نصیبه . فإذا قال ماِلكِ يَ  حظه ، صألجزلن من عطائ  من رمحيت

وِم الدي
وم الدين ،ألسهلن أنااملالك ]ل[ ي أينقال اهلل تعال  أشهدكم كمااعرتف ب

 . اتهه حسابه ، صألتقبلن حسناته صألجتاصزن عن سیئعلیيوم احلساب 
[] 

يعبد  إياي قال اهلل تعال  لدق عبدي« ِإيياكَ نَعُبُد »فإذا قال العبد
ه يف عبادته ل  . عبادته ثوابا يغبطه كل من خالف عیلأشهدكم ألثیبنه 

ا» فإذا قال  التجأ  ، صإل عبدي استعان قال اهلل عز ص جل يب« كَ نَسَتِعنيُ َص ِإيي
م أمره صألغیثنه [ يف شدائده ، صآلخذن بیده يو عیلأشهدكم ألعیننه ] 
راَط امُلسَتِقمَي »نوائبه . فإذا قال  ال اهلل عز إل  آخرها ق« اهِدنَا الصي



ته ماأمل ، ، صأعطیماسأل ] ص[ قداستجبت لعبدي صلعبدي ص جل هذالعبدي
محنِ 

ِ الري صآمنته مما منه صجل .قیل يا أمري املؤمنني أخربنا عن ِبسمِ اهللي
ِحمِي أه  ص يقرؤها - من فاحتة الكتاب فقال نعم ، كان رسول اهلل الري

ِ اينالسبع املث صيعدها آية منها، ص يقول فاحتة الكتاب ه  ،فضلت بِبسمِ اهللي
ِحمِي صه  محنِ الري

 لسابعة منهااآلية ا الري
. 
[] 

 يذكر فیهاالبقرة السورة اليت
ص إن هذاالقرآن مأدبة اهلل تعال  - قال اإلمام ع قال رسول اهلل -

لشفاء فتعلموا من مأدبة اهلل عز ص جل مااستطعمت ،فإنه النور املبني ، صا
 . النافع ]ف[تعلموه ، فإن اهلل تعال  يشرفكم بتعلمه



 فضل سورة البقرة]
رة، البقرة، صآل عمران ، فإن أخذمها بركة، صتركهما حستعلموا سورة 

امة كأنهما غمامتان السحرة صإنهما لیجیئان يوم القی ص اليستطیعهما البطلة يعين
هما أصعقابتان أصفرقان من طري لواف ،حياجان عن لاحبهما، صحياج

رب العاملني رب العزة يقوالن يارب األرباب إن عبدك 
عال  ره ، صأسهرنا لیله ، صأنصبنا بدنه . يقول اهلل تهذاقرأنا، صأظمأنا نها

بن أيب  یلعياأيها القرآن فكیف كان تسلیمه ملاأنزلته فیك من تفضیل 
حممد رسول اهلل يقوالن يارب األرباب صإله  طالب أخ 

اآلهلة،صااله ، صصال  أصلیاءه ، صعادي أعداءه ، إذاقدر جهر، ص 
 .إذاعجز اتق  صأسر

[] 
عز ص جل فقد عمل إذابكما كماأمرته ، صعظم من حقكما يقول اهلل 

بل   یلعأ ماتسمع شهادة القرآن لولیك هذا]ف[ يقول  عیلماعظمته . يا 



 أماين یلعيارب .فیقول اهلل عز ص جل فاقرتح له ماتريد.فیقرتح له مايزيد 
ل ئ من األضعاف املضاعفات با اليعلمه إال اهلل عز ص جهذاالقار

ص -ال رسول اهلل ق«.  عیلقدأعطیته مااقرتحت يا » عز ص جل  فیقول اهلل.
سرية عشرة ء نوره من مئ لیتوجان بتاج الكرامة،يض القار ص إن صالدي

آالف سنة، صيكسیان حلة اليقوم ألقل سلك منها مائة ألف ضعف ما يف 
ئ امللك بیمینه يف ه من خرياتها. مث يعط  هذاالقارعلیالدنیا،با يشتمل 

ت من اب ، صاخللد بشماله يف كتاب ،يقرأ من كتابه بیمینه قدجعلكت
[خري األصلیاء،  یلعأفاضل ملوك اجلنان ، ص من رفقاء] حممد[سید األنبیاء ص] 

لزصال صاألئمة من بعدمها سادة األتقیاء. صيقرأ من كتابه بشماله قدأمنت ا
صاالنتقال عن هذاامللك ، صأعذت من املوت صاألسقام صكفیت 

مراض صاألعالل ، صجنبت حسد احلاسدين ، صكید الكائدين . مث األ
 يقال له اقرأ] ص[أرق ، صمنزلك 



بنا عندآخر آية تقرؤها. فإذانظر صالداه إل  حلیتیهما صتاجیهما قاال ر
أين لنا هذاالشرف ص لم تبلغه أعمالنا) فقال هلما كرام مالئكة اهلل ] عن 

 لدكما القرآنمكما(صعلیاهلل [ عز ص جل هذالكما لت
. 
[] 

 قوله عز ص جل الم ذِلكَ الِكتاُب ال َريَب ِفیِه ُهدًي ِللُمتيِقنيَ 
 .قال اإلمام ع كذبت قريش صالیهود بالقرآن صقالوا سحر مبني تقوله  -

أي يا  «الم ذِلكَ الِكتاُب ال َريَب ِفیِه ُهدًي ِللُمتيِقنيَ »فقال اهلل عز ص جل 
ة ك هو]ب[احلرصف املقطععلیحممد هذاالكتاب ألذي أنزلته 

أتوا بثله إن ف»منها ألف ،الم ،ممي ص هوبلغتكم صحرصف هجائكم ، اليت
ني أنمه ذلك بسائر شهدائكم . مث ب عیلصاستعینوا « كنمت لادقني 

  عیلُقل َلِئنِ اجَتَمَعِت اإِلنُس َص اجِلني »ه بقوله علیاليقدرصن 
َ
ثلِ أ ن َيأتُوا ِبِ



ثِلِه َص َلو كاَن َبعُضمهُ ِلَبعٍض َظِهرياً هَذا الُقرآِن ال يَ  مث قال اهلل عز  «أتُوَن ِبِ
ألذي  «ذِلكَ الِكتاُب » هوالقرآن ألذي افتتح بالم ، هو« الم »ص جل 

سأنزله  إسرائیل أين أخربت به موس  ، ص] من [بعده من األنبیاء،فأخربصا بين
من بني يديه ، ص ال من خلفه  لك يا حممد،كتابا]عربیا[عزيزا، اليأتیه الباطعلی

الشك فیه لظهوره عندهم ، « ال َريَب ِفیِه » ،تنزيل من حكمي محید.
وه الباطل ه كتاب الَيحعلیكماأخربهم أنبیاؤهم أن حممدا ينزل 

الذين «تيِقنيَ ِللمُ »بیان من الضاللة«ُهدًي »سائر أحواهلم . عیليقرؤه هو صأمته 
 السفه يتقون املوبقات ، صيتقون تسلیط

[] 
ا يوجب هلم مه عمله عملوا بعلیأنفسمه حيت إذاعلموا ماجيب  عیل

 رضاء ربمه
اهلل » مث [ قال ص قال الصادق ع مث األلف حرف من حرصف قولك  ]
مي ،القاهر قولك امللك العظ عیلقولك اهلل . صدل بالالم  عیلدل باأللف «



د يف كل أفعاله ملحموأنه املجید]الكرمي [ا عیلللخلق أمجعني صدل باملمي 
س  بن الیهود. ص ذلك أن اهلل تعال  ملابعث مو عیل. صجعل هذاالقول حجة 

ن فیمه ]أحد[ إسرائیل ، لم يك عمران ع . مث من بعده من األنبیاء إل  بين
 األم  مه العهود، صاملواثیق لیؤمنن بحمد العريبعلیإالأخذصا 

تاب باحلرصف بك دينة،يأيتاملبعوث بكة، ألذي يهاجر]منها[ إل  امل
ا صقعودا املقطعة افتتاح بعض سورة،حيفظه ]بعض [أمته ،فیقرءصنه قیام

حمد مه . صيقرنون بعلیكل حال ،يسهل اهلل عز ص جل حفظه  عیلصمشاة ص 
 بن أيب طالب ع اآلخذ عنه علومه اليت عیلأخاه صصلیه 

[] 
حممدا بسیفه  ل من عاندقلدها، صمذلل ك علمها، صاملتقلد عنه األمانة اليت

تنزيل  عیل الباتر صمفحم كل من جادله صخالمه بدلیله القاهر،يقاتل عباد اهلل
كتاب اهلل حيت يقودهم إل  قبوله طائعني صكارهني . مث إذالار 
حممد إل  رضوان اهلل تعال  ، صارتد كثري ممن كان أعطاه ظاهر 



خالف  یلعضعوها اإلَيان ، صحرفوا تأصيالته ، صغريصا معانیه ، صص
هلم هواخلاسئ  صيتأصيله حيت يكون إبلیس الغا عیلصجوهها،قاتلمه بعد] ذلك [ 

ص -الذلیل املطرصد]امللعون [املغلوب . قال فلما بعث اهلل حممدا
ه یعلصأظهره بكة، صسريه منها إل  املدينة صأظهره بهاأنزل 

ص « ذِلكَ الِكتاُب الم »ينيع«بالم »الكتاب ، صجعل افتتاح سورته الكربي 
ك علیسأنزله  ينالسالفني أ هو ذلك الكتاب ألذي أخربت ] به [أنبیائ 

ا ينزل فقد ظهر ماأخربهم به أنبیاؤهم أن حممد«.ال َريَب ِفیِه »يا حممد
سائر أحواهلم  یلعه كتاب مبارك الَيحوه الباطل يقرؤه هو صأمته علی

عاطون غريصجهه ، صيت یلع. مث الیهود حيرفونه عن جهته ، صيتأصلونه 
التولل إل  عمل ] ما[ قدطواه اهلل عنمه من ]حال [أجل هذه األمة، 

 .صكم مدة ملكمه 
[] 



ا ع علیص - ص منمه مجاعة،فول  رسول اهلل- فجاء إل  رسول اهلل
لك خماطبتمه فقال قائلمه إن كان ما يقول حممدحقا،فقد علمنا كم قدر م

مي صاحد، صالالم ثالثون ، صامل أمته ، هوإحدي صسبعون سنة األلف
قالوا  هعلیص قدأنزلت « املص »ص فما تصنعون ب- عیلفقال  . أربعون

ص « الر»ع [فما تصنعون ب عیلهذه إحدي صستون صمائة سنة. فقال ] 
ف[قالوا هذه أكثر، هذه مائتان صإحدي صثالثون ].ه علیقدأنزلت 
ه قالوا لیعدأنزلت ص ق« املر»ع فما ذا تصنعون ب عیلسنة.]ف[ قال 

فواحدة من  ع عیلهذه أكثر، هذه مائتان صإحدي صسبعون سنة. فقال 
 هذه له ، أصمجیعها له فاختلط كالممه ،فبعضمه قال له صاحدة منها. ص قال

جع امللك بعضمه بل جيمع له كلها ص ذلك سبعمائة صأربع صثالثون سنة، مث ير
من كتب اهلل عز ص جل  ع أ كتاب عیلفقال  .إل  الیهود إلینا.يعين

ق به . ه فقال بعضمه كتاب اهلل نطعلینطق بهذا،أم آراؤكم دلت 
نزل [ ع فأتوا بكتاب ]م عیلفقال  .ه علیص قال آخرصن بل آراؤنا دلت 

 من 



ا عند اهلل ينطق با تقولون .فعجزصا عن إيراد ذلك ، ص قال لآلخرين فدلون
ن [ أ عیلله ] فقالوا لواب رأينا دلی لواب هذاالرأي عیل

س يف ماتقولون ، ص لی عیلع صكیف دل  عیلهذاحساب اجلمل . فقال 
هذه احلرصف إال مااقرتحمت بال بیان أرأيمت إن قیل لكم إن هذه 

ا ص ، صلكنه-هذه املدة مللك أمة حممد عیلاحلرصف لیست دالة 
 أن  عیلدالة 

عند كل صاحد منكم دينا بعدد هذااحلساب دراهم أصدنانري، 
 كل صاحد منكم دينا عدد ماله مثل عدد عیل عیل[ أن ل عیل] أص

[] 
أن كل صاحد منكم قدلعن بعدد  عیلهذااحلساب ، أص 

ه لیعهذااحلساب .قالوا يا أبا احلسن لیس ش ءمما ذكرته منصولا 
ع ص ال ش ءمما ذكرمتوه  عیلفقال «. املر»ص «الر»ص« املص »ص« الم »يف 

 ،بطل فإن بطل قولنا)با قلمت« املر»ص« الر»ص« املص »ص « الم»ه يف علیمنصولا 



بأن عجزنا عن إقامة  یلعقولكم با قلنا(. فقال خطیبمه صمنطیقمه التفرح يا 
حجتك ،  حجة لك يف دعواك إال أن جتعل عجزنا دعوانا،فأي عیلحجة 

إن ع السواء  یلعفإذا مالنا حجة فیما نقول ص اللكم حجة فیما تقولون . قال 
 شهدياملعجزة الباهرة. مث نادي مجال الیهود ياأيتها اجلمال ا لنا حجة ه 

 ياصل  [ عیلملحمد صلولیه .فنادت اجلمال لدقت لدقت ] يا 
اب ع هؤالء خري من الیهود، ياثی عیلحممد، صكذب هؤالء]الیهود[. فقال 

كلها  ص صلولیه .فنطقت ثیابمه-ملحمد مه اشهديعلی الیهود اليت
 یلع،نشهد أن حممدا رسول اهلل حقا صأنك يا  عیلقت لدقت يا لد

موضع قدمه  یلعصلیه حقا، لم يثبت حممدقدما يف مكرمة إالصطئت 
اثنني [ صأنتما  بثل مكرمته ،فأنتما شقیقان من أشرف أنوار اهلل تعال  ،]فمیزمتا

 . ص-بعد حممد يف الفضائل شريكان ، إال أنه النيب
[] 



ص ، - الیهود، صآمن بعض النظارة منمه برسول اهللفعند ذلك خزيت 
 الیهود، صبعض النظارة اآلخرين ،فذلك ما قال اهلل عیلصغلب الشقاء 

ص -مدحممد عن قول ] حم ص صصل -إنه كما قال حممد«ال َريَب ِفیِه »تعال  
ع  عیلص شیعة حممد  من« ِللُمتيِقنيَ »بیان صشفاء«ُهدًي »، عن قول [رب العاملني . مث قال 

.]إنمه [اتقوا أنواع الكفر فرتكوها، صاتقوا]أنواع [الذنوب 
املوبقات فرفضوها صاتقوا إظهار أسرار اهلل تعال  ، صأسرار 

قوا سرت العلوم ص ،فكتموها. صات-أزكیاء عباده األصلیاء بعد حممد
 عن أهلها املستحقني هلا، صفیمه نشرصها

 لَغیِب قوله عز ص جل اليِذيَن ُيؤِمُنوَن ِبا .
قال اإلمام ع مث صلف هؤالء املتقني الذين هذاالكتاب هدي  -

 ن األمور اليتبا غاب عن حواسمه م هلم فقال )اليِذيَن ُيؤِمُنوَن ِبالَغیِب(يعين
 يلزممه اإلَيان بها،كالبعث ] صالنشور[ صاحلساب صاجلنة صالنار، صتوحید

دالئل قدنصبها اهلل عز ص رف باهلل تعال  صسائر ما اليعرف باملشاهدة. صإمنا يع



ها[كآدم ، صحواء، صإدريس ، صنوح ، ص ابراهمي ، صاألنبیاء علیجل ]
 الذين يلزممه اإلَيان ]بمه ، ص[بجج اهلل تعال  ص إن لم

[] 
 يشاهدصهم صيؤمنون بالغیب ، صهم من الساعة مشفقون

 التوسل إل  اهلل بحمد صآله
ه أن عنه (مر بقوم من الیهود،فسألو اهلل )رض ص ذلك أن سلمان الفارس  -

لس إلیمه ص يف يومه هذا،فج-جيلس إلیمه ، صحيدثمه با مسع من حممد
ص جل  ص يقول إن اهلل عز-إسالممه ، فقال مسعت حممدا عیلحلرله 

أن  أ ص لیس من له إلیكم حوائج كبار الجتودصن بها إال يقول ياعبادي
یعمه أال فاعلموا كرامة لشف كم بأحب اخللق إلیكم تقضونهاعلیيتحمل 

عده ، ص من ب عیلحممد، صأخوه  ، صأفضلمه لدي عیلأن أكرم اخللق 
نفعها،  من هم باجة يريد .أال فلیدعينمن األئمة الذين هم الوسائل إل 



أصدهته داهیة يريد كف ضررها،بحمد صآله األفضلني الطیبني 
ه علیلیه بأعز اخللق ون إالطاهرين ،أقضها له أحسن مما يقضیها من تستشفع

 عیلتقرتح قالوا لسلمان صهم ]يسخرصن ص[يستهزءصن ] به [ يا أبا عبد اهلل فما بالك ال.
عوت أهل املدينة فقال سلمان قدد اهلل ، صتتوسل بمه أن جيعلك أغين

ا اهلل عز ص جل بمه ، صسألته ما هوأجل صأفضل صأنفع من ملك الدنیا بأسره
را، ص ل  لسانا لتحمیده صثنائه ذاكرا، صقلبا آلالئه شاكص أن يهب - سألته بمه

إل   الداهیة ل  لابرا، ص هو عز ص جل قدأجابين الدصاه  عیل
 ه منلیعمن ذلك ، ص هوأفضل من ملك الدنیا بذافريها، ص ماتشتمل  ملتمس 

[] 
 خرياتها مائة ألف ألف مرة. قال ع فجعلوا يهزءصن به صيقولون ياسلمان لقد

فیها،  ت مرتبة عظیمة شريفة حنتاج أن منتحن لدقك من كذبكادعی
صها حنن أصال قائمون إلیك بسیاط فضاربوك بها،فسل ربك أن يكف 

ابرا. صجعلوا البالء ل عیل أيدينا عنك .فجعل سلمان يقول أللمه اجعلين



قوله أللمه  یلعيضربونه بسیاطمه حيت أعیوا صملوا، صجعل سلمان اليزيد 
ننا أن البالء لابرا. فلما ملوا صأعیوا،قالوا له ياسلمان ماظ عیل اجعلين

ك ،فما بالك لیعرصحا تثبت يف مقرها مع مثل هذاالعذاب الوارد 
خالف  ذلك ريب التسأل ربك أن يكفنا عنك ]ف[ قال ألن سؤال 

حوا الصرب،بل سلمت إلمهال اهلل تعال  لكم ، صسألته الصرب. فلما اسرتا
يت تزهق رصحك یاطمه ،فقالوا النزال نضربك بسیاطنا حقاموا إلیه بعدبس
حممد)اليِذيَن  یلعفقال ماكنت ألفعل ذلك ، فإن اهلل قدأنزل  .أصتكفر بحمد

حه ملكارهكم ألدخل يف مجلة من مد ُيؤِمُنوَن ِبالَغیِب( ص إن احتمال 
 قعدصا، يسري.فجعلوا يضربونه بسیاطمه حيت ملوا، مث عیلاهلل بذلك سهل 

 لوا ياسلمان لو كان لك صقا
قال عندربك قدر إلَيانك بحمد الستجاب ] اهلل [دعاءك صكفنا عنك . ف

خالف  إذافعل يب سلمان ماأجهلكم كیف يكون مستجیبا دعائ 
، ص لم ماأريد منه ، أناأردت منه الصرب فقد استجاب ل  صلربين

قاموا إلیه ظنون .فكمات حيت يكون ضد دعائ  فیمنعين أسأله كفكم عين



 عیل ] قوله [ أللمه لربين یلعثالثة بسیاطمه ،فجعلوا يضربونه صسلمان اليزيد 
 .البالء يف حب لفیك صخلیلك حممد

[] 
فقالوا له ياسلمان صحيك أ ص لیس حممد قدرخص لك أن تقول كلمة 

) مايفرج  الكفر] به [با تعتقد ضده للتقیة من أعدائك فما بالك التقول
 عیله فقال سلمان إن اهلل تعال  قدرخص ل  يف ذلك ص لم يفرضعنك (للتقیة 

،بل أجاز ل  أن الأعطیكم ماتريدصن ، صأحتمل مكارهكم صأجعله 
بوه أفضل املنزلتني ، ص أنا الأختار غريه . مث قاموا إلیه بسیاطمه ، صضر

 ضربا كثريا، صسیلوا دماءه ، صقالوا له صهم ساخرصن التسأل اهلل كفنا عنك
باهلالك إن كنت  ناعلیتظهر لنا مانريد منك لنكف به عنك ،فادع ، ص ال

من الصادقني يف دعواك إن اهلل اليرد دعاءك بحمد صآله الطیبني 
أن  ألكره أن أدعو اهلل بهالككم خمافة الطاهرين [. فقال سلمان إين]

يكون فیكم من قدعمل اهلل أنه سیؤمن بعد،فأكون قدسألت اهلل تعال  



ن اإلَيان .فقالوا قل أللمه أهلك من كان يف معلومك أنه اقتطاعه ع
خفته . قال مترده ،فإنك التصادف بهذا الدعاء ما عیليبق  إل  املوت 

ص - فانفرج له حائط البیت ألذي هو فیه مع القوم ، صشاهد رسول اهلل
دعا مه باهلالك ،فلیس فیمه أحد يرشد، كماعلیص هو يقول ياسلمان ادع 

مه ملاعرف أنه لن يؤمن من قومه إال من قدآمن . فقال سلمان قو عیلنوح ع 
ن يقلب كم باهلالك فقالوا تدعو اهلل بأعلیكیف تريدصن أن أدعو 

 . سوط كل صاحد منا أفع  تعطف رأسها، مث متشش عظام سائر بدنه
[] 

مه أفع  هلا لیعفدعا اهلل بذلك ،فما من سیاطمه سوط إالقلبه اهلل تعال  
كان فیهاسوطه ،  برأس ]منها[رأسه ، صبرأس آخر َيینه اليت رأسان تتناصل

ص ص هو يف جملسه - مث رضضتمه صمششتمه صبلعتمه صالتقمتمه . فقال رسول اهلل
عشرين  یلعمعاشر املؤمنني إن اهلل تعال  قدنصر أخاكم سلمان ساعتكم هذه 

 تمه صمششتمه ،رضض من مردة الیهود صاملنافقني ،قلبت سیاطمه أفاع 



املبعوثة  صهشمت عظاممه صالتقمتمه ،فقوموا بنا ننظر إل  تلك األفاع 
ص صألحابه إل  تلك الدار، ص قداجتمع - لنصرة سلمان .فقام رسول اهلل

 ألفاع إلیها جريانها من الیهود صاملنافقني ملامسعوا ضجیج القوم بالتقام ا
ص - سول اهللفلما جاء ر .هلم ، ص إذاهم خائفون منها نافرصن من قربها

خرجت كلها] من [البیت إل  شارع املدينة، ص كان شارعا ضیقا،فوسعه 
ك يا حممد علیالسالم  اهلل تعال  ، صجعله عشرة أضعافه . مث نادت األفاع 

 عیل ، السالم ياسید الولیني عیلك يا علیياسید األصلني صاآلخرين ، السالم 
ني ،ها حنن لق قواماخل عیلذريتك الطیبني الطاهرين الذين جعلوا 

سلمان »بدعاء هذااملؤمن  سیاط هؤالء املنافقني ]الذين [قلبنا اهلل تعال  أفاع 
 بدعائه  [ من يضاه ص احلمد هلل ألذي جعل ] من أميت- ف[ قال رسول اهلل«.]

 عندكفه ، ص
 . عندانبساطه .نوحا نبیه

[] 



ء الكافرين ، هؤال عیليا رسول اهلل قداشتد غضبنا  مث نادت األفاع 
ني ، نا جائزة يف ممالك رب العاملعلیصأحكامك صأحكام صلیك 

نكون فیهاهلؤالء  همن اليتج صحنن نسألك أن تسأل اهلل تعال  أن جيعلنا من أفاع 
ص قدأجبتكم - معذبني كماكنا هلم يف هذه الدنیا ملتقمني . فقال رسول اهلل

قذفوا ما يف د أن تإل  ذلك ،فأحلقوا بالطبق األسفل من جهمن بع
أجوافكم من أجزاء أجسام هؤالء الكافرين لیكون أمت خلزيمه ، 

املؤمنون  مه إذاكانوا بني أظهرهم مدفونني ،يعترب بمهعلیصأبق  للعار 
حممدسلمان  املارصن بقبورهم يقولون هؤالء امللعونون املخزيون بدعاء صل 

ن أجزاء أبدانمه م ما يف بطونها اخلري من املؤمنني .فقذفت األفاع 
،فجاء أهلوهم فدفنوهم ، صأسمل كثري من الكافرين ، صأخلص كثري من 

قالوا هذاسحر كثري من الكافرين صاملنافقني ،ف عیلاملنافقني ، صغلب الشقاء 
سلمان فقال يا أبا عبد اهلل أنت من  عیلص - مبني . مث أقبل رسول اهلل

مالئكة اهلل  خواص إخواننا املؤمنني ، ص من أحباب قلوب
صالعرش ص  املقربني ،إنك يف ملكوت السماصات صاحلجب صالكرس 



مادصن ذلك إل  الثري ،أشهر يف فضلك عندهم من الشمس الطالعة يف 
يوم الغمي فیه ص القرت، ص الغبار يف اجلو، أنت من أفاضل املمدصحني 

 «اليِذيَن ُيؤِمُنوَن ِبالَغیِب »بقوله 
. 
[] 

ا َرَزقناُهم ُينِفُقونَ قوله عز ص جل َص يُ  ي الةَ َص ممِ  ِقیُموَن الصي
يعين - الةَ بإمتام  قال اإلمام ع مث صلفمه بعد] ذلك [ فقال َص ُيِقیُموَن الصي

 ركوعها صسجودها، صحفظ مواقیتها صحدصدها، صلیانتها عما يفسدها
 صينقضها

ص كان من - أيب عن أبیه ع أن رسول اهلل مث قال ]اإلمام [ ع حدثين -
قال يا رسول ،فجاءه ذات يوم فخیار ألحابه ]عنده [ أبوذر الغفاري

اهلل إن ل  غنیمات قدر ستني شاة،أكره أن أبدص فیها، صأفارق 



ء حضرتك صخدمتك ، صأكره أن أكلها إل  راع فیظلمها صيس 
ان ص أبد فیها.]فبدا فیها[ فلما ك- رعايتها فكیف ألنع فقال رسول اهلل

ص يا أباذر. - ص ، فقال رسول اهلل- ء إل  رسول اهلليف الیوم السابع جا
قصة  فقال لبیك يا رسول اهلل . قال مافعلت غنیماتك فقال يا رسول اهلل إن هلا

إذ عدا الذئب  قال يا رسول اهلل بینا أنا يف لاليت عجیبة.]ف[ قال ص ماه 
 غنم  عیل يت،فأثرت لال، يارب غنم ،فقلت يارب لاليتغنم  عیل
 عیلاب أباذر أين أنت إن عدت الذئ» يا أخطر الشیطان ببال ف

فقلت «تعیش به فأهلكتها كلها، ص مايبق  لك يف الدنیا مات غنمك ص أنت تصل 
ص ، صمواالة - للشیطان يبق  ل  توحید اهلل تعال  ، صاإلَيان بحمد رسول اهلل

هلادين ابن أيب طالب ع ، صمواالة األئمة  عیلأخیه سید اخللق بعده 
 الطاهرين من

[] 



صلده ، صمعاداة أعدائمه ، صكلما فات من الدنیا بعد ذلك جلل 
أحس به ، ،فجاء ذئب ،فأخذ محال صذهب به ص أنالاليت عیل.فأقبلت 

الذئب أسد فقطعه نصفني ، صاستنقذ احلمل صرده  عیلإذاأقبل 
 عال  قدصكلينإن اهلل تلالتك ، ف عیليا أباذر أقبل  إل  القطیع ، مث ناداين

من التعجب ما اليعلمه إال  ، ص قدغشیينلاليت عیل.فأقبلت بغنمك إل  أن تصل 
ص -ل  حممداألسد ص قال ل  امض إ اهلل تعال  حيت فرغت منها فجاءين

ل فأخربه أن اهلل تعال  قدأكرم لاحبك احلافظ لشريعتك ، صصك
ص . فقال رسول - أسدا بغنمه حيفظها.فتعجب من ] كان [حول رسول اهلل

مة ص احلسن صفاط عیلص لدقت يا أباذر، صلقد آمنت به أنا ص - اهلل
مه أمجعني (. فقال بعض املنافقني علیص احلسني )للوات اهلل 

نمه هذابواطاة بني حممد ص أيب ذر،يريد أن خيدعنا بغرصره . صاتفق م
غنمه صننظر إلیها، صننظر إلیه  عشرصن رجال صقالوا نذهب إل 

ذهبوا األسد صحيفظ غنمه ،فیتبني بذلك كذبه .ف ل  ،هل يأيتإذال
، صاألسد يطوف حول غنمه صنظرصا ص] إذا[ أبوذر قائم يصل 



صيرعاها صيرد إل  القطیع ماشذ عنه منها، حيت إذافرغ من لالته 
ناداه األسد هاك قطیعك مسلما،صافر العدد ساملا. مث ناداهم األسد] 

ني صاملتوسل إل  صآله الطیب عیلحممد ص   لول يا[معاشر املنافقني أنكرمت
 حلفظ غنمه ، ص ألذي ] اهلل [ريباهلل تعال  بمه أن يسخرين

[] 
 يدي اهلل طوع أكرم حممدا صآله الطیبني الطاهرين لقد جعلين

 بافرتاسكم صهالككم ألهلكتكم ص ألذي أيب ذر حيت لوأمرين
ص أن حيول البحار - الطیبنيالحيلف بأعظم منه لوسأل اهلل بحمد صآله 

ضب دهن زنبق صبان صاجلبال مسكا صعنربا صكافورا، صقضبان األشجار ق
الزمرد، صالزبرجد ملامنعه اهلل تعال  ذلك . فلما جاء أبوذر إل  رسول 

ص قال له رسول اهلل يا أباذر إنك أحسنت طاعة اهلل ،فسخر اهلل - اهلل
مدحه  من أفضل منعنك ،فأنت  لك من يطیعك يف كف العوادي

 اهلل عز ص جل بأنه يقمي الصالة



ا َرَزقناُهم ُينِفُقونَ  . ي  قوله عز ص جل َص ممِ
ا َرَزقناُهم من األموال ، صالقوي يف األبدان قال اإلمام ع يعين - ي َص ممِ

صاجلاه ، صاملقدار.ُينِفُقونَیؤدصن من األموال الزكوات ، 
ات احلقوق الالزم صجيودصن بالصدقات ، صحيتملون الكل يؤدصن

كالنفقة يف اجلهاد إذالزم ص إذااستحب ، صكسائر النفقات 
األرحام القريبات صاآلباء  األهلني صذصي عیلالواجبات 

مه النفقة من علیا من لم يكن فرض عیلصاألمهات صكالنفقات املستحبات 
 سائر القرابات ، صكاملعرصف باإلسعاف صالقرض ، صاألخذ بأيدي

ل عیفات . صيؤدصن من قوي األبدان املعونات كالرجالضعفاء صالض
محل  یلعيقود ضريرا، صينجیه من مهلكة أصيعني مسافرا أص غريمسافر 

 دابة قدسقط عنها، أصكدفع عن عیلمتاع 
[] 



مظلوم ] قد[قصده ظالم بالضرب أصباألذي . صيؤدصن احلقوق من 
لبوا حاجة طاجلاه بأن يدفعوا به عن عرض من يظمل بالوقیعة فیه ، أصي

 ل جباهمه ملن ] قد[عجز عنها بقداره .فكل هذاإنفاق مما رزقه اهلل تعا
 [يف أن األعمال التقبل إالبالوالية ]
ص من أدي الزكاة - قال اإلمام ع أماالزكاة فقد قال رسول اهلل -

وبقات حدصدها، ص لم يلحق بهما من امل عیلإل  مستحقها، صقض  الصالة 
يت يرفعه نسمي القیامة يغبطه كل من يف تلك العرلات حمايبطلهما جاء يوم 

 غرفها صعاللیها بضرة من كان يوالیه من حممد صآله عیلاجلنة إل  أ
سة دصين الطیبني الطاهرين . ص من خبل بزكاته صأدي لالته ،فصالته حمبو

س ء]حني [زكاته ، فإن أداها جعلت كأحسن األفراالسماء إل  أن جي 
اجلنان ،  ملتها إل  ساق العرش فیقول اهلل عز ص جل سر إل مطیة لصالته ،فح

صاركض فیها إل  يوم القیامة،فما انته  إلیه ركضك فهو)كله بسائر 
نة يف قدر ملحة أن كل ركضة مسرية س عیلمامتسه لباعثك (فريكض فیها 



ن اء اهلل تعال  ،فیكو] به [ إل  حیث ماشبصره من يومه إل  يوم القیامة، حيت ينته 
ذلك كله له ، صمثله عن َيینه صمشاله ، صأمامه صخلفه ، صفوقه صحتته . ص إن 
خبل بزكاته ص لم يؤدها،أمر بالصالة فردت إلیه ، صلفت كمايلف 

 الثوب
[] 

اخللق ، مث يضرب بهاصجهه ، صيقال ] له [ يا عبد اهلل ماتصنع بهذا دصن 
اهلل [ قال  ص ماأسوأ حال هذا] ص- هذا قال فقال ألحاب رسول اهلل

ص أ ص الأنبئكم بن هوأسوأ حاال من هذاقالوا بل  يا - رسول اهلل
مدبر، رسول اهلل . قال رجل حضر اجلهاد يف سبیل اهلل تعال  ،فقتل مقبال غري

صاحلور العني يتطلعن إلیه ، صخزان اجلنان يتطلعون ] إل  [صرصد 
  [نزصل لمه ] صأمالك السماء[ صأمالك األرض يتطلعون ] إعلیرصحه 

حور العني إلیه ، صاملالئكة خزان اجلنان ، فاليأتونه .فتقول مالئكة 
 ذلك املقتول مابال احلور]العني [ الينزلن إلیه ص مابال األرض حوال 



تها ه فینادصن من فوق السماء السابعة ياأيعلیخزان اجلنان اليردصن 
ذاتوحید إاملالئكة،انظرصا إل  آفاق السماء] ص[دصينها.فینظرصن ، ف

ص ، صلالته صزكاته ، صلدقته - صإَيانه برسول اهلل [ هذاالعبد]املقتول
ها ، صأعمال بره كلها حمبوسات دصين السماء، ص قدطبقت آفاق السماء كل

كالقافلة العظیمة قدمألت ما بني أقص  املشارق صاملغارب ، صمهاب 
اردصن وأمالك تلك األفعال احلاملون هلا،ال الشمال صاجلنوب تنادي

لشهید فیأمر بها مابالنا التفتح لنا أبواب السماء لندخل إلیها بأعمال هذاا
هؤالء األمالك  اهلل عز ص جل بفتح أبواب السماء،فتفتح ، مث ينادي

الرتفاع بتلك ا عیلفالتقلها أجنحتمه ، ص اليقدرصن  . ادخلوها إن قدرمت
 . ألعمالا االرتفاع بهذه عیلاألعمال .فیقولون ياربنا النقدر 

[] 
هذه األثقال  ربنا عز ص جل ياأيتها املالئكة لسمت محال  فیناديمه منادي

ترفعها إل  دصين  ]الصاعدين بها[ إن محلتها الصاعدين بهامطاياها اليت



اياها فیقول العرش ، مث تقرها يف درجات اجلنان .فتقول املالئكة ياربنا مامط
َيانه بنبیك ه فیقولون توحیده لك ، صإاهلل تعال  ص ما ألذي محلمت من عند

االة األئمة الطاهرين ، صمونبی  أخ  عیل.فیقول اهلل تعال  فمطاياها مواالة 
ظرصن احلاملة الرافعة الواضعة هلا يف اجلنان .فین ، فإن أتیت فه 

يب طالب بن أ عیلفإذا الرجل مع ما له من هذه األشیاء، لیس له مواالة 
ألمالك صمعاداة أعدائمه .فیقول اهلل تبارك ص تعال  ل صالطیبني من آله ،

لیأتها  الذين كانوا حاملیها اعتزلوها، صاحلقوا براكزكم من ملكويت
ك من هوأحق بملها، صصضعها يف موضع استحقاقها.فتلحق تلك األمال

يتها الزبانیة تناصلیها، ربنا عز ص جل ياأ منادي براكزها املجعولة هلا. مث ينادي
 یلعصحطیها إل  سواء اجلحمي ،ألن لاحبها لم جيعل هلا مطايا من مواالة 

فتناصل تلك األمالك ، صيقلب [ص - صالطیبني من آله ع . قال ] رسول اهلل
ملافارقتها مطاياها من  باعثها عیلاهلل عز ص جل تلك األثقال أصزارا صباليا 

ع ،  عیلته لفمواالة أمري املؤمنني ع صنادت تلك املالئكة إل  خمال



 عیلسود يف لورة األ صمواالته ألعدائه .فیسلطها اهلل عز ص جل صه 
 كالغربان تلك األعمال ، صه 

[] 
 صالقرقس فتخرج من أفواه تلك األسود نريان حترقها، ص اليبق  له عمل

يته ،فیقره ع صجحده صال عیله مواالته ألعداء علیإالأحبط صيبق  
هو قدحبطت أعماله ، صعظمت ذلك يف سواء اجلحمي فإذا 

أصزاره صأثقاله .فهذا أسوأ حاال من مانع الزكاة ألذي حيفظ 
 الصالة

 [ مستحق الزكاة، صعدم جواز دفعها إل  املخالف]
مد ص فمن يستحق الزكاة قال املستضعفون من شیعة حم- قال فقیل لرسول اهلل -

بالوالية ألصلیائه  تصآله الذين لم تقو بصائرهم .فأما من قويت بصريته ، صحسن
صالرباءة من أعدائه معرفته ،فذاك أخوكم يف الدين ،أمس بكم 



ن رمحا من اآلباء صاألمهات املخالفني فالتعطوه زكاة ص اللدقة، فإ
اعتنا الزكاة مج عیلموالینا صشیعتنا منا، صكلنا كاجلسد الواحد حيرم 

وهم عن عصالصدقة، صلیكن ماتعطونه إخوانكم املستبصرين الرب، صارف
مه علیالزكوات صالصدقات ، صنزهوهم عن أن تصبوا 

أخیه  یلعأصساخكم ، أحيب أحدكم أن يغسل صسخ بدنه ، مث يصبه 
املؤمن إن صسخ الذنوب أعظم من صسخ البدن ، فالتوسخوا 
بهاإخوانكم املؤمنني . ص التقصدصا أيضا بصدقاتكم صزكواتكم 

 عیلملتصدق ألعدائمه ، فإن ا]املخالفني [املعاندين آلل حممد،املحبني 
یل يا رسول اهلل .قأعدائنا] كان [كالسارق يف حرم ربنا عز ص جل صحرم 

 رصنفاملستضعفون من املخالفني اجلاهلني ، الهم يف خمالفتنا مستبص
[] 

ص الهم لنا معاندصن قال فیعط  الواحد]منمه [ من الدراهم مادصن 
 الدرهم ، ص من اخلزب مادصن الرغیف



 [ باب لیانة العرض باملالاستح]
ص مث كل معرصف بعد ذلك ، ص ماصقیمت به - ص قال رسول اهلل

أعراضكم صلنتموها عن ألسنة كالب الناس ،كالشعراء الوقاعني 
 يف األعراض ،تكفونمه فهو حمسوب لكم يف الصدقات

 [ فضل إعانة املجاهدين]
تحب سصسئل أمري املؤمنني ع عن النفقة يف اجلهاد إذالزم أصا -

ر فقال أما إذالزم اجلهاد بأن ال يكون بإزاء الكافرين من ينوب عن سائ
ي املسلمني فالنفقة هناك الدرهم بسبعمائة ألف .فأما املستحب ألذ
ئة هوقصد]ه [ الرجل ، ص قدناب عنه من سبقه صاستغين عنه فالدرهم بسبعما

 حسنة، كل حسنة خري من الدنیا ص ما فیهامائة ألف مرة



 [ لقرضثواب ا]
ص أماالقرض ،فقرض درهم كصدقة درمهني ،مسعته من رسول  -

 األغنیاء عیلص ، فقال هوالصدقة - اهلل
. 
[] 
 [ ثواب نصر الضعفاء صاملظلومني]

ص ] أنه [ قال من قاد ضريرا - ص قال أمري املؤمنني ع ، عن رسول اهلل -
بكل  ه ] فیها[،أعط علیأرض سهلة، الخوف  عیلأربعني خطوة 

بقدر  وة قصرا يف اجلنة مسرية ألف سنة] يف ألف سنة[ اليف خط
إبرة منها مجیع طالع األرض ذهبا. فإن كان فیما قاده مهلكة جوزه 
عنها،صجد ذلك يف میزان حسناته يوم القیامة أصسع من الدنیا مائة ألف 

 نان صغرفها. ص ما مناجل مرة، صرجح بسیئاته كلها صحمقها، صأقر] له [ يف أعال 



رجل رأي ملهوفا يف طريق بركوب له قدسقط، ص هويستغیث ص 
جل  مركوبه ، صسوي له إال قال اهلل عز ص عیلاليغاث فأغاثه صمحله 

كددت نفسك ، صبذلت جهدك يف إغاثة أخیك ] هذااملؤمن 
[،ألكدن مالئكة هم أكثر عددا من خالئق اإلنس كلمه من أصل الدهر 

ه محل علینمه ممن يسهل إل  آخره ، صأعظم قوة كل صاحد م
السماصات صاألرضني لیبنوا لك القصور صاملساكن ص]ل[يرفعوا لك 

 . ص من كأحد ملوكها الفاضلني الدرجات ، فإذا أنت يف جنايت
دفع عن مظلوم قصد بظمل ضررا يف ماله أصبدنه ،خلق اهلل عز ص 
جل من حرصف أقواله ، صحركات أفعاله ، صسكونها،أمالكا بعدد 

منها]مائة[ألف ملك كل ملك منمه يقصدصن الشیاطني الذين  كل حرف
 يأتون إلغوائه فیشجونمه ضربا باألحجار الدامغة

[] 



صأصجب اهلل عز ص جل بكل ذرة ضرر دفع عنه ، صبأقل قلیل جزء ألم 
الضرر ألذي كف عنه مائة ألف من خدام اجلنان ، صمثلمه من 

عك عن صيقولون هذابدفاحلور العني احلسان يدللونه هناك صيشرفونه 
 فالن ضررا يف ماله أصبدنه

 [ رد غیبة املؤمن]
ص من حضر جملسا ص قدحضر فیه كلب يفرتس عرض أخیه الغائب 

ه الغائب ه ، صذب عن عرض أخیعلیصاتسع جاهه فاستخف به ، صرد 
 ،قیض اهلل املالئكة املجتمعني 

ئكة العندالبیت املعمور حلجمه ، صهم شطر مالئكة السماصات ، صم
اهلل  صالعرش صمالئكة احلجب ،فأحسن كل صاحد منمه بني يدي الكرس 

.فیقول تعال  حمضرة،َيدحونه صيقربونه صيسألون اهلل تعال  له الرفعة صاجلاللة
 اهلل تعال  أما أنافقد أصجبت له بعدد كل صاحد من مادحیكم مثل



 ص عدد مجیعكم من درجات ] ص[قصور، صجنان ، صبساتني ، صأشجار،
 . ماشئت ،مما الحيیط به املخلوقون

[] 
 [ ع عیلعبادة ]

ص يوما ص قدغص جملسه بأهله ، فقال أيكم - صلقد ألبح رسول اهلل -
ص - یلعأنفق الیوم من ماله ابتغاء صجه اهلل تعال  فسكتوا. فقال 

ملقداد به دقیقا،فرأيت ا دينار أريد أن أشرتي أناخرجت صمع 
قال رسول جهه أثر اجلوع ،فناصلته الدينار. فبن األسود، صتبینت يف ص

ص صجبت مث قام ] رجل [آخر فقال يا رسول اهلل قدأنفقت الیوم - اهلل
 جهزت رجال صامرأة يريدان طريقا ص النفقة عیلأكثر مما أنفق 

ص .فقالوا يا رسول اهلل - فسكت رسول اهلل.درهم  هلما،فأعطیتهما ألف 
ل م تقل هلذا ص هوأكثر لدقة فقال رسو، ص ل«صجبت »عیلما لك قلت ل



وقعها خادمه إلیه هدية خفیفة،فیحسن م ص أ مارأيمت ملكا يهدي- اهلل
 عنده ، صيرفع حمل لاحبها، صحيمل إلیه من 

. قال  عندخادم آخر هدية عظیمة فريدها، صيستخف بباعثها قالوا بل 
ن ، مؤم دفع دينار منقادا هلل سادا خله فقري عیلفكذلك لاحبكم 

( أخ  یلعصلاحبكم اآلخر أعط  ماأعط  )نظريا له ،معاندة 
اهلل تعال  عمله  بن أيب طالب ع ،فأحبط عیل عیلرسول اهلل ،يريد به العلو 

أما لوتصدق بهذه النیة من الثري إل  العرش ذهبا  . هعلی، صلريه صباال 
خط سص]فضة[ صلؤلؤا لم يزدد بذلك من رمحة اهلل تعال  إالبعدا، ص إل  

 .اهلل تعال  إالقربا، ص فیه صلوجا صاقتحاما
[] 

ضرصا[ ]ص فأيكم دفع الیوم عن أخیه املؤمن بقوته - مث قال رسول اهلل
ع أنامررت يف طريق كذا،فرأيت فقريا من فقراء  عیلفقال 

من  جل يستغیث يبه ، ص الرعلیاملؤمنني قدتناصله أسد،فوضعه حتته صقعد 



ه فركلته املؤمن .فمل خيل ،فتقدمت إلی حتته ،فناديت األسد خل عن
خر [ يف جنبه األَين صخرجت من جنبه األيسر، ص]فدخلت رجل برجل 

ص صجبت هكذا يفعل اهلل بكل من آذي - األسد لريعا. فقال رسول اهلل
هابطنه ه يف اآلخرة سكاكني النار صسیوفها،يبعج بعلیلك صلیا،يسلط اهلل 

هرين . مث ا أبد اآلبدين صدهر الداصحيش  نارا، مث يعاد خلقا جديد
 .ع أنا یلعص فأيكم الیوم نفع جباهه أخاه املؤمن فقال - قال رسول اهلل

 قال لنعت ماذا قال مررت بعمار بن ياسر ص قدالزمه بعض الیهود يف
 ص هذايالزمين- ه فقال عمار ياأخا رسول اهللعلیثالثني درمها كانت له 
منه جباهك  لكم أهل البیت ،فخلصين حبيتمل صإذالل  ص اليريد إالأذاي

. فقال ياأخا رسول اهلل إنك أجل يف فأردت أن أكمل له الیهودي.
من أن أبذلك هلذا الكافر صلكن اشفع ل  إل  من اليردك  صعیين قليب

عن طلبة، ص لوأردت مجیع جوانب العالم أن يصريها 
عن  دينه ، صيغنیين أداء عیل فاسأله أن يعینين[كأطراف السفرة]لفعل 



االستدانة.فقلت أللمه افعل ذلك به ، مث قلت له اضرب بیدك إل  
 ما بني يديك من ش ء

[] 
ل حجرا فإن اهلل يقلبه لك ذهبا إبريزا فضرب يده ،فتناص« حجر أصمدر»

فقال صكم دينك قال  الیهودي عیلفیه أمنان فتحول يف يده ذهبا. مث أقبل 
ل عمار أللمه جباه قیمتها من الذهب قال ثالثة دنانري. قاثالثون درمها. فقال كم 

من جباهه قلبت هذااحلجر ذهبا،لني ل  هذاالذهب ألفصل قدر حقه 
ر إلیه .فأالنه اهلل عز ص جل له ،ففصل له ثالثة مثاقیل ، صأعطاه . مث جعل ينظ

ن َرآهُ استَ  ص قال أللمه إين
َ
ين ص غمسعتك تقول َكالي ِإني اإِلنساَن َلَیطغ  أ

ته ذهبا . أللمه فأعد هذاالذهب حجرا جباه من جعلالأريد غين يطغیين
من الدنیا  بعد أن كان حجرا.فعاد حجرا فرماه من يده ، ص قال حسيب

ص -ص .] فقال رسول اهلل - لك ياأخا رسول اهلل صاآلخرة موااليت
بالثناء ل  [فتعجبت مالئكة السماصات ص األرض من فعله ، صعجت إل  اهلل تعا



ص فأبشر يا - ه . قالعلیه ،فصلوات اهلل من فوق عرشه تتوال  علی
يته ص من يف ديانته ، ص من أفاضل أهل صال عیلأباالیقظان فإنك أخو 

 املقتولني يف حمبته ،تقتلك الفئة الباغیة، صآخر زادك من الدنیا
 ضیاح من لنب

[] 
. مث قال شیعيت رصتلحق رصحك بأرصاح حممد صآله الفاضلني ،فأنت من خیا

ل اهلل ع أنا يا رسو عیلص فأيكم أدي زكاته الیوم قال - رسول اهلل
 عیلل ل.فأسر املنافقون يف أخريات املجلس بعضمه إل  بعض يقولون ص أي ما

ء مايسره هؤال أتدري عیلص يا - منه الزكاة فقال رسول اهلل ع حيت يؤدي
هلل تعال  إل  ، قدأصلل ا ع بل  عیلاملنافقون يف أخريات املجلس قال 

ال يغتمن من زكاته كل م ع حيت يؤدي عیلمقالتمه ،يقولون ص أي مال ل أذين
 حكم مخسة بعدصفاتك يا رسول اهلل ص يومنا هذا إل  يوم القیامة فل 

. قال رسول نفسك ص أنت نفس  ألذي منه لك يف حیاتك جائز،فإين عیل



كیف أديت زكاة ذلك فقال  ، صلكن عیلص كذلك ] هو[ يا - اهلل
أن نبوتك هذه  لسانك عیل ع يا رسول اهلل علمت بتعريف اهلل إياي عیل

صالغنائم  من السيب  مخس عیل سیكون بعدها ملك عضوض ، صجربية فیستول 
فیه لكل من ملك شیئا من  نصیيب فیه ،فقد صهبت فیبیعونه ، فالحيل ملشرتيه ،ألن نصیيب

الیدهم ، ص ل هلم من منافعمه من مأكل صمشرب ، صلتطیب مو،لتحذلك من شیعيت
 ال يكون

[] 
ص ماتصدق أحد أفضل - أصالدهم أصالد حرام . قال رسول اهلل

یه من من لدقتك ص قدتبعك رسول اهلل يف فعلك أحل لشیعته كل ما كان ف
 أنت لغريهم صاحد من شیعته ص الأحله أنا ص ال عیلغنیمته ، صبیع من نصیبه 

ص فأيكم دفع الیوم عن عرض أخیه املؤمن قال - قال رسول اهلل . مث
ع أنا يا رسول اهلل ،مررت بعبد اهلل ] بن أيب [ ص هويتناصل عرض  عیل

زيد بن حارثة فقلت له اسكت لعنك اهلل فما،تنظر إلیه إالكنظرك 



إل  الشمس ، ص التتحدث عنه إالكتحدث أهل الدنیا عن اجلنة، فإن 
قال يا أبا احلسن ئن إل  لعائن بوقیعتك فیه .فخجل صاغتاظ، فاهلل قدزادك لعا
 مازحا.فقلت له إن كنت جادا فأنا جاد، ص إن ،إمنا كنت يف قول 
 ص لقد لعنه اهلل عز ص جل - فقال رسول اهلل . كنت هازال فأنا هازل

 عندلعنك له ، صلعنته مالئكة السماصات صاألرضني صاحلجب صالكرس 
  تعال  يغضب لغضبك ، صيرض  لرضاك ، صيعفوصالعرش ، إن اهلل

 عندعفوك ، صيسطو
ماذا مسعت يف املإل  ص أتدري- عندسطوتك . مث قال رسول اهلل

هلل تعال  بك ، صيستقضونه ا عیلمسعتمه يقسمون  عیليا  يب فیك لیلة أسري عیلاأل
اهلل بدصن حوائجمه ، صيتقربون إل  اهلل تعال  بحبتك ، صجيعلون أشرف مايع

افلمه ص هو ك . صمسعت خطیبمه يف أعظم حمعلیص عیلتعال  به الصالة 
 أنواع عیلأللناف اخلريات املشتمل  احلاصي عیليقول 

 املكرمات ، ألذي قداجتمعت فیه من خصال اخلري) ما قدتفرق



[] 
 ه من اهلل تعال  الصلوات صالربكاتعلیيف غريه من الربيات ( 

السماصات  بضرته ، صاألمالك يف سائرصالتحیات . صمسعت األمالك 
 صاجلنة صالنار يقولون بأمجعمه  صاحلجب صالعرش صالكرس 

 عیله ص لیععندفراغ اخلطیب من قوله آمني أللمه صطهرنا بالصالة 
 آله الطیبني

نِزَل ِمن َقبِلكَ َص  .
ُ
نِزَل ِإَلیكَ َص ما أ

ُ
قوله عز ص جل َص اليِذيَن ُيؤِمُنوَن ِبا أ

 ةِ ُهم ُيوِقُنونَ ِباآلِخَر 
َص اليِذيَن »قال اإلمام ع مث صلف بعدهؤالء الذين يقیمون الصالة فقال  -

نِزَل ِمن َقبِلكَ 
ُ
نِزَل ِإَلیكَ يا حممدَص ما أ

ُ
بیاء املاضني األن عیل« ُيؤِمُنوَن ِبا أ

ل  ،كالتوراة صاإلجنیل صالزبور، صلحف ابراهمي ، صسائر كتب اهلل تعا
 ائه ،بأنها حق صلدق من أنبی عیلاملنزلة 



« وِقُنونَ َص ِباآلِخَرةِ ُهم يُ »عندرب العاملني ،العزيز،الصادق ،احلكمي .
صبالدار اآلخرة بعد هذه الدنیا يوقنون ،] ص[ اليشكون فیهاإنها الدار 

مال فیهاجزاء األعمال الصاحلة بأفضل مما عملوه ، صعقاب األع اليت
 السیئة بثل ماكسبوه

 [ ع عیلفضل يف من دفع  ]
ؤمنني ع ع [ من دفع فضل أمري امل عیلقال اإلمام ع ] ص قال احلسن بن  -

ص فقد كذب بالتوراة صاإلجنیل صالزبور - مجیع من بعد النيب عیل
صلحف ابراهمي صسائر كتب اهلل املنزلة،فإنه مانزل ش ءمنها إال صأهم 

 ما فیه بعداألمر بتوحید اهلل
[] 

 لطیبني من آله عصا عیلاالعرتاف بوالية تعال  صاإلقرار بالنبوة 



اخللق  عیلع  یلعع إن دفع الزاهد العابد لفضل  عیلص قال احلسني بن  -
ص ،لیصري كشعلة نار يف يوم ريح عالف ، صتصري سائر - كلمه بعد النيب

، حاريع كاحللفاء ص إن امتألت منه الص عیلأعمال الدافع لفضل 
 ها كلها فالتبق  هلاعلی أيتتلك الريح حيت ت صاشتعلت فیهاتلك النار صختشاها

 باقیة
 [ ع عیليف من شك أن احلق ل ]
 صلقد حضر رجل  -

 یلعبن احلسني ع فقال له ماتقول يف رجل يؤمن با أنزل اهلل  عیلعند 
، صيصل زك صي [ من قبله ، صيؤمن باآلخرة، صيصل  عیلص ص ماأنزل ] -حممد

 عیلق لاحل لكنه مع ذلك يقول الأدريالرحم ، صيعمل الصاحلات ] ص[
 بن احلسني ع ماتقول أنت يف رجل يفعل هذه عیلأصلفالن فقال له 

فع النيب حممد أصمسیلمة هل ينت اخلريات كلها إال أنه يقول الأدري
ء من هذه األفعال فقال ال. قال فكذلك لاحبك هذا،]ف[كیف بش 



مة لنيب أم مسیلأ حممد ا يكون مؤمنا بهذه الكتب من اليدري
الكذاب صكذلك كیف يكون مؤمنا بهذه الكتب ص]باآلخرة[ 

 . حمق أم فالن عیلأ  من اليدري ( ء من أعمالهأصمنتفعا)بش 
[] 

صلِئكَ 
ُ
ونَ  عیلقوله عز ص جل أ صلِئكَ ُهمُ امُلفِلحُ

ُ
 ُهدًي ِمن َربيمهِ َص أ

فات صقال اإلمام ع مث أخرب) عن جاللة(هؤالء املولوفني بهذه ال -
صلِئكَ »الشريفة، فقال 

ُ
ِمن »واب بیان صل«ُهدًي  عیل»أهل هذه الصفات « أ

ونَ »صعمل با أمرهم به « َربيمهِ  صلِئكَ ُهمُ امُلفِلحُ
ُ
منه يوجلون  الناجون مما«أ

 ،الفائزصن با يؤملون
قال صجاء رجل إل  أمري املؤمنني ع فقال يا أمري املؤمنني إن بالال كان  -

حك من بالل . فقال فالنا،فجعل ]بالل [يلحن يف كالمه ، صفالن يعرب ، صيض يناظر الیوم
أمري املؤمنني ع يا عبد اهلل ،إمنا يراد إعراب الكالم صتقوَيه 



مه لتقومي األعمال صتهذيبها، ماذا ينفع فالنا إعرابه صتقوَيه لكال
إذاكانت أفعاله ملحونة أقبح حلن ص مايضر بالال حلنه يف كالمه 

ل نت أفعاله مقومة أحسن تقومي ،مهذبة أحسن تهذيب قال الرجإذاكا
يا أمري املؤمنني صكیف ذاك قال حسب )بالل ( من التقومي ألفعاله 

ص مث اليري - صالتهذيب هلا أنه اليري أحدا نظريا ملحمد رسول اهلل
ا علید بن أيب طالب ، ص أنه يري أن كل من عان عیلأحدا بعده نظريا ل

صرسوله ، ص من أطاعه فقد أطاع اهلل صرسوله .  فقد عاند اهلل
ينتفع معها بإعرابه ال صحسب فالن من االعوجاج صاللحن يف أفعاله اليت

 عیلالصدصر، صاألستاه  عیللكالمه بالعربیة، صتقوَيه للسانه أن يقدم األعجاز 
 العسل ، صاحلنظل يف عیلالوجوه ص أن يفضل اخلل يف احلالصة 

ي اليناسبه اهلل عدص اهلل ألذ صل  عیلاللنب يقدم  عیلالطیب ، صالعذصبة 
 . يف ش ء من اخلصال فضله

[] 



 حممد يف النبوة صالفضل ما هو إال من عیلهل هو إالكمن قدم مسیلمة 
عماالً اليِذيَن َضلي سَ »الذين قال اهلل تعال  

َ
خَسِريَن أ

َ
عُیمهُ يفِ ُقل َهل نَُنبيُئُكم ِباأل

نیا َص  نيمهُ حُيِسُنوَن ُلنعاً احلَیاةِ الدي
َ
خوان ( هل هو إال من إ«.)ُهم حَيَسُبوَن أ

 أهل حرصرا
م َلم علیقوله عز ص جل ِإني اليِذيَن َكَفُرصا َسواءٌ  .

َ
نَذرتمَهُ أ

َ
 أ

َ
مهِ أ

 تُنِذرُهم ال ُيؤِمُنونَ 
ف[ ملاذكر] اهلل [هؤالء املؤمنني صمدحمه ،ذكر ]قال اإلمام ع  -

هلل صبا آمن به يف كفرهم ، فقال ِإني اليِذيَن َكَفُرصاباالكافرين املخالفني هلم 
ص صبولیة -هؤالء املؤمنون بتوحید اهلل تعال  ، صبنبوة حممد رسول اهلل 

اده رسول اهلل ، صباألئمة الطاهرين الطیبني خیار عب اهلل صصل  صل  عیل
 علیَسواءٌ »املیامني ،القوامني بصالح خلق اهلل تعال  .

َ
 مهِ أ

ن
َ
م َلم تُنِذرُهم»خوفتمه «َذرتمَهُ أ

َ
رب عن لم ختوفمه ]فمه [ال ُيؤِمُنوَن]أخ« أ

 [ علمه فیمه ، صهم الذين قدعمل اهلل عز ص جل أنمه اليؤمنون



. 
[] 
 [ ص- معجزاته]
ص ملاقدم املدينة، صظهرت - الباقر ع إن رسول اهلل عیلقال حممد بن  -

د أشد كید، دته الیهوآثار لدقه ، صآيات حقه ، صبینات نبوته ،كا
صقصدصه أقبح قصد يقصدصن أنواره لیطمسوها، صحججه 

یف صكعب ه صتكذيبه مالك بن الصعلیلیبطلوها.فكان ممن قصده للرد 
ر بن بن أخطب ،] ص أبوياس بن أخطب صجدي بن األشرف صحی 

 .أخطب [ ص أبولبابة بن عبداملنذر صشعبة
[] 

ص - أنك رسول اهلل قال رسول اهلل ص يا حممدتزعم- فقال مالك لرسول اهلل
كذلك قال اهلل خالق اخللق أمجعني . قال يا حممدلن نؤمن لك أنك رسول 



 اهلل حيت يؤمن لك هذاالبساط ألذي حتتنا، صلن نشهد أنك عن اهلل جئتنا
ا حيت يشهد لك هذاالبساط. ص قال أبولبابة بن عبداملنذر لن نؤمن لك ي

 لك به حيت يؤمن صيشهد لك هذاالسوط حممدأنك رسول اهلل ، ص النشهد
. ص قال كعب بن األشرف لن نؤمن لك أنك رسول اهلل ، صلن ألذي يف يدي

نصدقك به حيت يؤمن لك هذااحلمار) ألذي أركبه ( فقال رسول 
مه التسلمي هلل لیعاهلل تعال  ،بل  عیلص إنه لیس للعباد االقرتاح - اهلل

كم أن أنطق ه كافیا. أ ماكفاصاالنقیاد ألمره صاالكتفاء با جعل
 عیلصدل  التوراة، صاإلجنیل ، صالزبور، صلحف ابراهمي بنبويت

تركه ، صخري من أ، صخلیفيتصصلی  لكم [ فیهاذكر أخ ]، ص بني لدق 
االقرآن الباهر هذ عیلبن أيب طالب صأنزل  عیل اخلالئق من بعدي عیل

 . لفوا شبههص أن يتك للخلق أمجعني ،املعجز هلم عن أن يأتوا بثله
[] 



عز ص جل ،بل  ريب عیلص أما هذا ألذي اقرتحتموه ،فلست أقرتحه 
كم ، فإن فعل عز ص صحسب تعال  من )داللة هو(حسيب ريب أقول إمنا أعطاين

كم ، ص إن منعنا علینا صعلیجل مااقرتحتموه فذاك زائد يف تطوله 
فلما فرغ رسول  . قالذلك فلعلمه بأن ألذي فعله كاف فیما أراده منا

ص من كالمه هذاأنطق اهلل البساط فقال أشهد أن الإله إال - اهلل
اهلل صحده الشريك له إهلا صاحدا أحدا لمدا]حیا[قیوما 
أبدا لم يتخذ لاحبة ص الصلدا، ص لم يشرك يف حكمه أحدا 
صأشهد أنك يا حممدعبده صرسوله ،أرسلك باهلدي صدين احلق 

ن أيب ب عیلص لوكره املشركون . صأشهد أن  الدين كله عیللیظهرك 
طالب بن عبداملطلب بن هاشم بن عبدمناف أخوك صصلیك ، 

دك ، ص أن من صااله اخلالئق بع عیلصخلیفتك يف أمتك ، صخري من ترتكه 
فقد صاالك ، ص من عاداه فقد عاداك ، ص من أطاعه فقد 
 أطاعك ، ص من عصاه فقد عصاك . ص أن من أطاعك فقد أطاع
اهلل ، صاستحق السعادة برضوانه . ص أن من عصاك فقد عص  اهلل ، 



ض ما صاستحق ألمي العذاب بنريانه . قال فعجب القوم ، ص قال بعضمه لبع
هذا إالسحر مبني .فاضطرب البساط صارتفع ، صنكس مالك بن 

 أنطق رءصسمه صصجوهمه . مث عیلالصیف صألحابه عنه حيت صقعوا 
بالنطق بتوحیده  اهلل صأكرمين انیا فقال أنابساط أنطقيناهلل تعال  البساط ث

ل  خلقه ص نبیه بأنه سید أنبیائه ، صرسوله إ-صمتجیده ، صالشهادة ملحمد
 صالقائم

[] 
بني عباد اهلل بقه ، صبإمامة أخیه ، صصلیه صصزيره ، صشقیقه صخلیله ، 

االنقیاد صديونه صمنجز عداته ، صنالر أصلیائه صقامع أعدائه ،  صقاض 
لكافر   ملن نصبه إماما صصلیا، صالرباءة ممن اختذه منابذا صعدصا.فما ينبغ

ص - ل اهللاملؤمنون . فقال رسو عیلإمنا جيلس  عیل، ص ال] أن [جيلس أن يطأين
إنكم جبمیع ه فعلیلسلمان صاملقداد ص أيب ذر صعمار قوموا فاجلسوا 

 عز ص جل مث أنطق اهلل ه .علیماشهد به هذاالبساط مؤمنون .فجلسوا 



سوط أيب لبابة بن عبداملنذر فقال أشهد أن الإله إال اهلل خالق 
أشهد كل ش ء. ص عیلاخللق ، صباسط الرزق ، صمدبر األمور، صالقادر 

أنك يا حممدعبده صرسوله ، صلفیه صخلیله ، صحبیبه صصلیه صجنیه جعلك 
ك األشقیاء. صأشهد أن ك ببك السعداء، صيهل السفري بینه ص بني عباده ،لینج 

خللق بعدك ص بأنه سید ا عیلبن أيب طالب املذكور يف املإل األ عیل
 صكارهني . مث تنزيل كتابك لیسوق خمالفیه إل  قبوله طائعني عیلأنه املقاتل 
م ،فحرفوا تأصيله املحرفني الذين غلبت أهواؤهم عقوهل عیلاملقاتل بعد 

صلیاء اهلل السابق إل  رضوان اهلل أتأصيل كتاب اهلل تعال  صغريصه ، ص
بفضل عطیته صالقاذف يف نريان اهلل أعداء اهلل بسیف نقمته ، 

ابة، صاملؤثرين ملعصیته صخمالفته . قال مث اجنذب السوط من يد أيب لب
جهه ، مث لم صجذب أبالبابة فخر لوجهه ، مث قام بعدفجذبه السوط فخر لو

ق اهلل عز ص جل ما ل  ] قال [فأنط ل يزل كذلك مرارا حيت قال أبولبابة صي
 وحیده صأكرميناهلل بت سوط قدأنطقين السوط فقال يا أبالبابة إين

 ممن يوال  بتصديق نبوة حممدسید عبیده ، صجعلين بتمجیده ، صشرفين



[] 
خري خلق اهلل بعده ، صأفضل أصلیاء اهلل من اخللق حاشاه صاملخصوص 

راشه أفضل اجلهاد، ف عیلشرف ببیتوتته بابنته سیدة النسوان ، صامل
صاملذل ألعدائه بسیف االنتقام ، صالبائن ) يف أمته بعلوم (احلالل 

 عیلاخلالف لكافر جماهر ب صاحلرام ، صالشرائع صاألحكام ، ماينبغ 
، مث أقتلك ،  ، الأزال أجذبك حيت أثخنكصيستعملين حممد أن يبتذلين

ابة فأشهد جبمیع ص . فقال أبولب-بحمد صأزصل عن يدك ، أصتظهر اإلَيان
ماشهدت به أيها السوط صأعتقده صأصمن به .فنطق السوط ها 
أناذا قدتقررت يف يدك ،إلظهارك اإلَيان ، ص اهلل أصل  بسريرتك 

ك يف يوم الوقت املعلوم . قال ع ص لم حيسن علیص هواحلاكم لك أص
 ن فلما قام القوم م . إسالمه صكانت منه هنات صهنات

يت ص جعلت الیهود يسر بعضها إل  بعض بأن حممدا ملؤ- عند رسول اهلل
رف يركب لادق . صجاء كعب بن األش له صمبخوت يف أمره ، ص لیس بنيب



اد يركبه رأسه فأصجعه ، مث ع عیلمحاره فشب به احلمار، صلرعه 
ه احلمار بثل لیعه احلمار بثل لنیعه ، مث عاد يركبه ،فعاد علیفعاد 
، فقال يا عه ، فلما كان يف السابعة] أ[ صالثامنة أنطق اهلل تعال  احلمارلنی

عبد اهلل بئس العبد أنت ،شاهدت آيات اهلل صكفرت بها ص 
 اهلل عز ص جل بتوحیده فأنا أشهد أن الإله إال أنامحار قدأكرمين

اهلل صحده الشريك له ،خالق األنام ذص اجلالل صاإلكرام صأشهد 
صرسوله ،سید أهل دار السالم مبعوث إلسعاد من أن حممدا عبده 

 . ه بالشقاء لهلیعسبق يف عمل اهلل سعادته ، صإشقاء من سبق الكتاب 
[] 

ن يسعده رسوله [يسعد اهلل م بن أيب طالب ]صلیه صصل  عیلصأشهد أن ب
إذاصفقه لقبول موعظته ، صالتأدب بآدابه صاالئتمار ألصامره ، 

قمته اهلل تعال  بسیوف سطوته صلوالت نصاالنزجار بزصاجره ص أن 
ح أعداء حممد حيت يسوقمه بسیفه الباتر صدلیله الواض يكب صخيزي



القاهر إل  اإلَيان به ، أصيقذفه ] اهلل [ يف اهلاصية إذاأيب إالمتاديا 
 بل اليركبين ر أن يركبينلكاف يف غیه صامتدادا يف طغیانه صعمهه ، ماينبغ 

ص ، يف مجیع أقواله مصوب - ق بحمد رسول اهللإالمؤمن باهلل ،مصد
ا صلیا لیعله يف مجیع أفعاله فاعل أشرف الطاعات يف نصبه أخاه 

اضیا، صلعداته أمته مهیمنا، صلديونه ق عیلصصلیا، صلعلمه صارثا، صبدينه قیما، ص 
ص ياكعب بن - منجزا، صألصلیائه موالیا، صألعدائه معاديا. فقال رسول اهلل

بعه ارك خري منك ، قدأيب أن تركبه ]فلن تركبه أبدا[فاألشرف مح
من بعض إخواننا املؤمنني .]ف[ قال كعب الحاجة ل  فیه بعد أن 

فناداه محاره ياعدص اهلل كف عن تهجم حممد رسول .ضرب بسحرك 
ص ] ص اهلل [ لو الكراهة خمالفة رسول اهلل لقتلتك ، صصطیتك - اهلل

د جزعه مما مسع صسكت ، صاشت .فخزي، صلقطعت رأسك بأسناينبوافري
ت بن قیس ه الشقاء صاشرتي احلمار منه ثابعلیمن احلمار، ص مع ذلك غلب 

 ه إل علیء بائة دينار ص كان يركبه ، صجي 
[] 



ص ص هوحتته هني لني ،ذلیل ،كرمي ،يقیه املتالف ، صيرفق به يف - رسول اهلل
رتفقني ص أنت مؤمن يرتفق ب ص ياثابت هذا لك- املسالك . فقال رسول اهلل

 . قال فلما انصرف القوم من 
ِإني اليِذيَن َكَفُرصا »ص ص لم يؤمنوا أنزل اهلل يا حممد- عند رسول اهلل

م َلم تُنِذرُهم علیَسواءٌ 
َ
نَذرتَُهموعظتمه صخوفتمه أ

َ
 أ

َ
] يف العظة[أ مهِ

اليصدقون بنبوتك ، صهم قدشاهدصا هذه اآليات « ال ُيؤِمُنونَ 
 رصا،فكیف يؤمنون بك صكف

 عندقولك صفعالك
.  ُ َ اهللي ب عیلمَسِعمهِ َص  عیلُقلُوِبمهِ َص  عیلقوله عز ص جل َخمتَ

َ
صاِرِهم ِغشاَصةٌ أ

 َص هَلُم َعذاٌب َعِظمٌي 
بأنمه  قال اإلمام ع أي صمسها بسمة يعرفها من يشاء من مالئكته إذانظر إلیها -

بصاِرهِ  عیللك بسمات .َص كذ«مَسِعمهِ  عیلَص »الذين اليؤمنون ،
َ
م ِغشاَصةٌ ص أ



ذلك أنمه ملاأعرضوا عن النظر فیما كلفوه صقصرصا فیما أريد 
نیه غطاء عی عیلمنمه ] ص[جهلوا مالزممه من اإلَيان به ،فصارصا كمن 

ن مطالبة اليبصر] ما[أمامه . فإن اهلل عز ص جل يتعال  عن العبث صالفساد، ص ع
الباملسري إل  ما] قد[لدهم  ر منه ، فاليأمرهم بغالبته ، صالعباد با قدمنعمه بالقه

ة العذاب املعد يف اآلخر يعين«َص هَلُم َعذاٌب َعِظمٌي »بالعجز عنه . مث قال 
ب للكافرين ، ص يف الدنیا أيضا ملن يريد أن يستصلحه با ينزل به من عذا

 االستصالح لینبهه لطاعته ، أص من عذاب االلطالم لیصريه إل 
 عدله صحكمته

. 
[] 
ص ملادعا هؤالء النفر املعینني يف - ص قال الصادق ع إن رسول اهلل -

نَذ علیِإني اليِذيَن َكَفُرصا َسواءٌ »اآلية املتقدمة] يف [ قوله 
َ
 أ

َ
رتَمهُ مهِ أ

م َلم تُنِذرُهم ال ُيؤِمُنونَ 
َ
ر أخرب صأظهر هلم تلك اآليات فقابلوها بالكف« أ



عمه ختما مس عیلقلوبمه ص  عیلأنه جل ذكره خمت اهلل عز ص جل عنمه ب
ار يكون عالمة ملالئكته املقربني القراء ملا يف اللوح املحفوظ من أخب

هؤالء]املكذبني [املذكور فیه أحواهلم . حيت ] إذا[نظرصا إل  
أحواهلم صقلوبمه صأمساعمه صأبصارهم صشاهدصا ماهناك من خمت 

بل أن يكون معرفة، صبعلمه با يكون ق ها،ازدادصا باهللعلیاهلل عز ص جل 
ماقرءصه  یلعجوارحمه َيرصن  عیليقینا. حيت إذاشاهدصا هؤالء املختوم 

من اللوح املحفوظ، صشاهدصه يف قلوبمه صأمساعمه صأبصارهم 
 ازدادصا بعمل اهلل عز ص جل بالغائبات يقینا.] قال [فقالوا يا رسول اهلل

ة فقال رسول مت كماتشاهده املالئكفهل يف عباد اهلل من يشاهد هذااخل
ه ص بل  ، حممد رسول اهلل يشاهده بإشهاد اهلل تعال  له ، صيشاهده من أمت- اهلل

أطوعمه هلل عز ص جل ، صأشدهم جدا يف طاعة اهلل تعال  ، صأفضلمه 
يف دين اهلل عز ص جل .فقالوا من هو يا رسول اهلل ص كل منمه متين أن يكون 

 ص دعوه يكن من شاء اهلل ،فلیس اجلاللة يف املراتب - هو. فقال رسول اهلل



، صلكنه فضل من اهلل  ، ص الباالقرتاح، ص البالتظينعند اهلل عز ص جل بالتمين
ضل من يشاء،يوفقه لألعمال الصاحلة يكرمه بها،فیبلغه أف عیلعز ص جل 

 الدرجات صأشرف املراتب
[] 

 األعمال ،فجدصا يفإن اهلل تعال  سیكرم بذلك من يريكموه يف غد
ه يف علیفلله ه .علیالصاحلة.فمن صفقه اهلل ملايوجب عظمي كرامته 
ص ، صغص جملسه - ذلك الفضل العظمي . قال ع فلما ألبح رسول اهلل

بأهله ، ص قدجد باألمس كل من خیارهم يف خري عمله ، صإحسان إل  ربه 
هلل من اقدمه ،يرجو أن يكون هو ذلك اخلري األفضل قالوا يا رسول 

ص - ول اهللامسه فقال رس عیلهذاعرفناه بصفته ، ص إن لم تنص لنا 
میل قاض عن اجل عیلللفضائل ،املشتمل  هذااجلامع للمكارم ،احلاصي

ه ذاك أخیه دينا جمحفا إل  غرمي متعنت غاضب هلل تعال  ،قاتل لغضب
 من مؤمن معرض عنه خلجله ،يكايد يف ذلك الشیطان عدص اهلل مستح 



ه عنه ، صصق  بنفسه نفس عبدهلل مؤمن حيت أنقذ [ رجمي حيت أخزاه ] اهللال
ص أيكم قض  البارحة ألف درهم - من اهللكة. مث قال رسول اهلل

قال رسول بن أيب طالب ع أنا يا رسول اهلل . ف عیلصسبعمائة درهم فقال 
فحدث إخوانك املؤمنني كیف كانت قصته  عیلص يا - اهلل

عن اهلل   إياك ،فهذا الرصح األمني أخربينألدقك لتصديق اهلل
أمجعها، ئ بعز ص جل أنه قدهذبك من القبیح كله ، صنزهك عن املساص

خطأ صخصك من الفضائل بأشرفها صأفضلها اليتهمك إال من كفر به ، صأ
فوجدت ع مررت البارحة بفالن بن فالن املؤمن ، عیلحظ نفسه . فقال 
 فالنا ص أناأتهمه

[] 
هلل صكشاف املؤمن ياأخا رسول ا ه فناداينعلیقدالزمه صضیق بالنفاق 

 الكرب عن صجه رسول اهلل ، صقامع أعداء اهلل عن حبیبه ،أغثين
 ،فإينؤجلينهذالعله جيیبك ، صي ،سل غرَي من غم  ، صجنينصاكشف كربيت



معسر.فقلت له اهلل ،إنك ملعسر فقال ياأخا رسول اهلل لئن كنت أستحل أن 
هذالادق ، صأصقر  ]أيضا[، أنامعسر، ص يف قول َيیين عیل فالتأمين أكذب

الرجل  یلعاهلل صأجله ] من [ أن أحلف به لادقا أصكاذبا.فأقبلت 
يضا يد أص]منة[ صأجلك أ عیلعن أن يكون هلذا  ألجل نفس  فقلت إين

ك يد أصمنة، صأسأل مالك امللك ألذي اليؤنف علیعن أن يكون له 
مد صآله من التعرض لثوابه . مث قلت أللمه بق حم اليستح  من سؤاله ص

الطیبني ملاقضیت عن عبدك هذا] هذا[الدين .فرأيت أبواب 
ل  ماشاء أمالكها يا أبا احلسن مر هذاالعبد يضرب بیده إ السماء تنادي

 مما بني يديه من حجر صمدر صحصیات صتراب لیستحیل يف يده ذهبا، مث
يسد بهافاقته ، صَيون بهاعیاله  عل مايبق  نفقته صبضاعته اليتدينه منه ، صجي يقض 

.فقلت يا عبد اهلل قدأذن اهلل بقضاء دينك ، ص]ب[يسارك بعدفقرك 
 ،اضرب بیدك إل  ماتشاء مما أمامك فتناصله ، فإن اهلل حيوله يف يدك

 .ذهبا إبريزا.فتناصل أحجارا مث مدرا فانقلبت له ذهبا أمحر
[] 



رزق ساقه  صل له منها قدر دينه فأعطه ففعل . قلت صالباق مث قلت له اف
ص كان  . اهلل تعال  إلیك . ص كان ألذي قضاه من دينه ألفا صسبعمائة درهم

أكثر من مائة ألف درهم ،فهو من أيسر أهل املدينة. مث قال  ألذي بق 
ص إن اهلل عز ص جل يعمل من احلساب ما اليبلغه عقول اخللق - رسول اهلل

ك يف مثله ( نه يضرب ألفا صسبعمائة يف ألف صسبعمائة،) مث ماارتفع من ذلإ
إل  أن يفعل ذلك ألف مرة، مث آخر مايرتفع من ذلك ] يف مثله ، إل  أن 
 يفعل ذلك ألف مرة، مث آخر مايرتفع من ذلك [عدد مايهبه اهلل لك ] يا

 ن[ يف اجلنة من القصور قصر من ذهب ، صقصر من فضة، صقصر م عیل
لؤلؤ، صقصر من زبرجد، صقصر من زمرد، صقصر من جوهر، صقصر من نور 
رب العاملني صأضعاف ذلك من العبید صاخلدم ] صاخلیل [ صالنجب 

قال «. ، صشكرامحدا لريب»ع  عیلتطري بني مساء اجلنة صأرضها. فقال 
ص ص هذاالعدد هوعدد من يدخلمه اهلل اجلنة، صيرض  - رسول اهلل

لك ، صأضعاف هذاالعدد ممن يدخلمه النار من  عنمه بحبتمه
 كالشیاطني من اجلن صاإلنس ببغضمه لك صصقیعتمه فیك ، صتنقیصمه إيا



 ص أيكم قتل رجال البارحة،غضبا هلل صلرسوله- مث قال رسول اهلل -
[] 

ص حدث - ع أنا، صسیأتیك اخلصوم اآلن . فقال رسول اهلل عیلفقال 
ذ مسعت إ ع كنت يف منزل  عیلل إخوانك املؤمنني بالقصة. فقا

، ي، فإذافالن الیهوديتدارءان فدخال إل  رجلني خارج داري
ن اعمل أنه يا أباحس صفالن رجل معرصف يف األنصار. فقال الیهودي

قدبدت ل  مع هذاحكومة،فاحتكمنا إل  حممدلاحبكم ،فقض  ل  
صبینك  ه ،فهو يقول لست أرض  بقضائه فقد حاف صمال صلیكن بیينعلی

نعم .فها هو  ]ف[ قلتعیلفقال ل  أفرتض  ب .ه علیكعب ] بن [األشرف .فأبیت 
 یلعإلیك .فقلت لصاحبه أ كما يقول قال نعم .فقلت أعد  قدجاء يب

قض بیننا باحلق .فقمت فا عیل، مث قال ل  يا احلديث .فأعاد كما قال الیهودي
ه أحكم با ب فقال الرجل إل  أين قلت أدخل آتیك أدخل منزل 

حبل عاتقه ،فلو  عیلته ،فضربسیف  عیلباحلكم العدل .فدخلت ، صاشتملت 



ع من حديثه جاء  یلعكان جبال لقددته فوقع رأسه بني يديه . فلما فرغ 
املقتول ، صقالوا هذا ابن عمك قتل [أهل ذلك الرجل ]بالرجل 

صدية يا ص القصاص .]ف[قالوا أ - لاحبنا،فاقتص منه . فقال رسول اهلل
ص ص الدية لكم ، هذا ص اهلل ]قتیل اهلل [ - رسول اهلل فقال رسول اهلل

، ص  یلعبشهادة ص اهلل يلعنه بشهادة [لاحبكم  عیلا قدشهد] علیاليؤدي ، إن 
ألمني مه إنه الصادق اعلیالثقلني لقبل اهلل شهادته  عیل عیللوشهد 

 . ،ارفعوا لاحبكم هذا صادفنوه مع الیهود،فقد كان منمه
[] 

ع يا رسول  عیلل شعرا. فقا فرفع صأصداجه تشخب دما، صبدنه قدكس 
أ ص لیس  عیلص يا - اهلل ماأشبهه إالباخلنزير يف شعره قال رسول اهلل

لوحسبت بعدد كل شعرة مثل عدد رمال الدنیا حسنات لكان كثريا 
ذي لص يا أبا احلسن إن هذاالقتل أ- قال بل  يا رسول اهلل . قال رسول اهلل

قتلت به هذا الرجل قدأصجب اهلل لك به من الثواب كأمنا 



هذااملنافق  یلعاعتقت رقابا بعدد رمل عالج ]الدنیا[ صبعدد كل شعرة 
لك الرقبة اهلل بعتق رقبة ملن يهب له بعدد كل شعرة من ت ، ص إن أقل مايعط 

م يكن ل ألف حسنة، صَيحو] اهلل [ عنه ألف سیئة، فإن لم يكن له فألبیه ، فإن
ألبیه فألمه ، فإن لم يكن هلا فألخیه ، ص إن لم يكن له فلذريته صجريانه 

 صقراباته
ص أيكم استح  البارحة من أخ له يف اهلل ملارأي - مث قال رسول اهلل -

ال به ] من [خلة، مث كايد الشیطان يف ذلك األخ ، ص لم يزل به حيت غلبه فق
به إخوانك  عیلص حدث يا - اهللع أنا يا رسول اهلل . فقال رسول  عیل

ق املؤمنني ،لیتأسوا بسن لنیعك فیما َيكنمه ، ص إن كان أحد منمه اليلح
 ثارك

[] 
شمس ص) اليشق غبارك ( ص اليرمقك يف سابقة لك إل  الفضائل إال كمايرمق ال

يا رسول  ع عیلمن األرض ، صأقص  املشرق من أقص  املغرب . فقال 



خذ فالن ، صرأيت رجال من األنصار مؤمنا قدأ اهلل مررت بزبلة بين
ع من تلك املزبلة قشور البطیخ صالقثاء صالتني ،فهو يأكلها من شدة اجلو

نه ، صمررت فیخجل ، صأعرضت ع ، فلما رأيته استحییت منه أن يراين
جئت قرلني من شعري،ف صفطوري ، صكنت أعددت لسحوريإل  منزل 

،  ا[ ص قلت له ألب من هذاكلما جعتبهما إل  الرجل صناصلته ]إيامه
ن فإن اهلل عز ص جل جيعل الربكة فیهما. فقال ل  يا أبا احلسن أناأريد أ

حلم فراخ  أشته  بصدقك يف قیلك إين أمتحن هذه الربكة لعلم 
ن فراخ .فقلت ] له [اكسر منهما لقما بعدد ماتريده مأهل منزل  عیل،اشتهاه 

اه حممد صآله الطیبني إياه لك جب فراخا بسأليت، فإن اهلل تعال  يقلبها 
 عل هذا به صلعله منافقفقال يا أبا احلسن تف فأخطر الشیطان ببال .الطاهرين 

[] 
أنا ه إن يكن مؤمنا فهو أهل ملاأفعل معه ص إن يكن منافقا فعلیفرددت 

 حمدلإلحسان أهل ،فلیس كل معرصف يلحق بستحقه . ص قلت له أناأدعو اهلل ب



صآله الطیبني لیوفقه لإلخالص صالنزصع عن الكفر إن كان منافقا، فإن 
م الشريف ه بهذا الطعاعلی ه بهذا أفضل من تصدق علی تصدق 

املوجب للثراء صالغناء،فكايدت الشیطان ، صدعوت اهلل سرا من 
لرجل الرجل باإلخالص جباه حممد صآله الطیبني .فارتعدت فرائص ا

ا فیما ص قلت له ماذا شأنك قال كنت منافقا شاك صسقط لوجهه فأقمته .
يقوله حممد صفیما تقوله أنت ،فكشف ل  ] اهلل [ عن السماصات صاحلجب 

صأبصرت [كلما تعدان به من املثوبات ، صكشف ل   ]فأبصرت اجلنة،
عن أطباق األرض فأبصرت جهمن ، صأبصرت كلما]ت[توعدان 

، خلص به جناين، صأ قليببه من العقوبات .فذاك حني صقر اإلَيان يف
 فأخذ الرجل القرلني ، ص قلت الشك ألذي كان يعتورين صزال عين

مناه صتريده له كل ش ءتشتهیه فاكسر من القرص قلیال، فإن اهلل حيوله ماتشتهیه صتت
.فما زال كذلك ينقلب حلما صشحما، صحلواء، صرطبا، صبطیخا، صفواكه 

ني عجبا، صلار اهلل تعال  من الرغیفالشتاء صفواكه الصیف ، حيت أظهر 
 الرجل من عتقاء اهلل



[] 
من النار) ص من عبیده املصطفني (األخیار.فذلك حني رأيت جربئیل 
صمیكائیل صإسرافیل صملك املوت قدقصدصا الشیطان كل 

 عیل، صبنیه بعضمه  هعلیصاحد]منمه [بثل جبل أيب قبیس ،فوضع أحدهم 
 نظرينيارب صعدك صعدك ، أ لم ت بعض فتهشم . صجعل إبلیس يقول

إل  يوم يبعثون فإذانداء]بعض املالئكة[أنظرتك لئال متوت ، 
ص يا أبا احلسن - فقال رسول اهلل . ماأنظرتك لئال تهشم صترضض

هلل كماكايدت الشیطان فأعطیت يف اهلل من نهاك عنه صغلبته ، فإن ا
اآلخرة[بعدد كل  عنك الشیطان ، ص عن حمبیك ، صيعطیك ] يف تعال  خيزي

هلل حبة خردل مما أعطیت لاحبك ) صفیما متناه من اهلل ، صفیما َينیه ا
منه درجة يف اجلنة من ذهب (أكرب من الدنیا، من األرض إل  السماء، 
صبعدد كل حبة منها جبال من فضة كذلك ، صجبال من لؤلؤ، صجبال من 

جبال من ، ص ياقوت ، صجبال من جوهر، صجبال من نور رب العزة كذلك
زمرد، صجبال من زبرجد كذلك صجبال من مسك ، صجبال من عنرب كذلك 



. ص إن عدد خدمك يف اجلنة أكثر من عدد قطر املطر 
صالنبات صشعور احلیوانات بك يتمم اهلل اخلريات ، صَيحو عن 

 حمبیك السیئات ، صبك َيیز اهلل املؤمنني
[] 

 د الغ صأصالد الرشد من أصالمن الكافرين ، صاملخلصني من املنافقني ، 
 یلعص أيكم صق  بنفسه نفس رجل مؤمن البارحة فقال - مث قال رسول اهلل -

فقال  س األنصارينفس ثابت بن قیس بن مشا ع أنا يا رسول اهلل صقیت بنفس 
ص حدث بالقصة إخوانك املؤمنني ، ص التكشف عن - رسول اهلل

توبة لعله يتذكر  شره صأخره للاسم املنافق املكايد لنا،فقد كفاكما اهلل
 هر املدينة، ص بني يديفالن بظا ع بینا أناأسري يف بين عیلأصخيش  . فقال 

لقعر، صهناك رجل ثابت بن قیس ،إذ بلغ بئرا عادية عمیقة بعیدة ا بعیدا مين
دفعه ، ص الرجل من املنافقني فدفعه لريمیه يف البئر،فتماسك ثابت ، مث عاد ف



هت أن أشتغل حيت صللت إلیه ص قداندفع ثابت يف البئر،فكر اليشعر يب
 ثابت ،فوقعت عیلبطلب املنافق خوفا 

[] 
ئر. فقال آخذه ،فنظرت فإذا] أنا[ قدسبقته إل  قرار الب عیليف البئر ل
ص صكیف التسبقه ص أنت أرزن منه ص لو لم يكن من - رسول اهلل

أصدعه  رين ، ألذيرزانتك إال ما يف جوفك من عمل األصلني صاآلخ
اهلل رسوله صأصدعك لكان من حقك أن تكون أرزن من كل 
ش ء،فكیف كان حالك صحال ثابت قال يا رسول اهلل لرت إل  قرار 

من  رجل  یلعصأخف  عیلالبئر، صاستقررت قائما، ص كان ذلك أسهل 
 عیلع أخطوها رصيدا]رصيدا[، مث جاء ثابت ،فاحندر فوق اليت خطاي

صيضره ،فما كان أ عیلسقوطه  بسطتهما له ،فخشیت أن يضرين، ص قديدي
ملنافق صمعه . مث نظرت ، فإذا ذلك اإالكباقة رحيان تناصلتها بیدي

شفري البئر ص هو يقول هلما أردنا صاحدا فصار اثنني  عیلآخران 



ا،فخشیت أن تصیب نعلیمن فأرسلوها  فجاءصا بصخرة فیهامقدار مائيت
ه ،فوقعت علیت ، صاحننیلت رأسه إل  لدريثابتا،فاحتضنته صجع

بها  ،فما كانت إالكرتصحية برصحة رصحتمؤخر رأس  عیلالصخرة 
رسلوها يف محارة القیظ. مث جاءصا بصخرة أخري فیهاقدر ثالمثائة من فأ

 عیل،فكانت كماء لببته ثابت فألابت مؤخر رأس  عیلنا،فاحننیت علی
یهاقدر مخسمائة  جاءصا بصخرة ثالثة فيف يوم شديد احلر. مث صبدين رأس 

 عیلنا،فاحننیت لیعاألرض الَيكنمه أن يقلبوها،فأرسلوها  عیلمن يديرصنها 
 عیلاعم لببته فكانت كثوب ن صظهري ثابت فألابت مؤخر رأس 

 . صلبسته ،فتنعمت به بدين
[] 

مث مسعتمه يقولون لو أن البن أيب طالب ص ابن قیس مائة ألف رصح 
 صاحدة منها من بالء هذه الصخور. مث انصرفوا، ص قددفع اهللماجنت 

فع عنا شرهم ،فأذن اهلل عز ص جل لشفري البئر فاحنط، صلقرار البئر فارت



ل ،فاستوي القرار صالشفري بعدباألرض ،فخطونا صخرجنا. فقال رسو
ص يا أبا احلسن إن اهلل عز ص جل قدأصجب لك بذلك من - اهلل

 عیلیامة أين حمبو مناد يوم الق اليعرفه غريه .يناديالفضائل صالثواب ما 
من شئمت من  بن أيب طالب فیقوم قوم من الصاحلني ،فیقال هلم خذصا بأيدي

هل عرلات القیامة فأدخلوهم اجلنة،فأقل رجل منمه ينجو بشفاعته من أ
 حميب مناد أين البقیة من العرلات ألف ألف رجل . مث ينادي[]تلك 
اهلل عز  یلعطالب ع فیقوم قوم مقتصدصن فیقال هلم متنوا بن أيب  عیل

مائة ألف  ص جل ماشئمت .فیتمنون فیفعل بكل صاحد]منمه [ مامتين ، مث يضعف له
 طالب ع فیقوم بن أيب عیل مناد أين البقیة من حميب ضعف . مث ينادي

لب بن أيب طا یلعها.فیقال أين املبغضون لعلیقوم ظاملون ألنفسمه معتدصن 
ع فیؤيت بمه جم غفري، صعدد عظمي كثري،فیقال أ الجنعل كل ألف 

 .جلنةبن أيب طالب ع لیدخلوا ا عیل من هؤالء فداء لواحد من حميب
[] 



اهلل عز ص جل حمبیك ، صجيعل أعداءك فداءهم . مث قال رسول  فینج 
ص هذااألفضل األكرم ،حمبة حمب اهلل ص]حمب [رسوله صمبغضه - اهلل

ص . مث قال - ص]مبغض [رسوله ،هم خیار خلق اهلل من أمة حممدمبغض اهلل
ر[ ع انظر.فنظر إل  عبد اهلل بن أيب ص إل  سبعة]نف عیلص ل- رسول اهلل

 عیلعمه ص مس عیلقلوبمه ص  عیلمن الیهود، فقال قدشاهدت خمت اهلل 
أفضل شهداء اهلل يف  عیلص أنت يا - فقال رسول اهلل .أبصارهم 

َ »مد رسول اهلل . قال فذلك قوله تعال  األرض بعد حم ُ َخمتَ ُقلُوِبمهِ  عیل اهللي
بصاِرِهم ِغشاَصةٌ  عیلمَسِعمهِ َص  عیلَص 

َ
رفونمه بها، صيبصرها تبصرها املالئكة فیع«أ

ن أيب طالب ب عیلص ، صيبصرها خري خلق اهلل بعده -رسول اهلل حممد
رهم باهلل ا كان ( من كفع . مث قال َص هَلُم َعذاٌب َعِظمٌي يف اآلخرة)ب

 ص- صكفرهم بحمد رسول اهلل
ؤِمِننيَ  . ِ َص ِبالَیوِم اآلِخِر َص ما ُهم ِبُ ا ِباهللي اِس َمن َيُقوُل آَمني  قوله عز ص جل َص ِمَن الني



 [قصة يوم الغدير]
 ص ملا- قال اإلمام ع [ قال العالم موس  بن جعفر ع إن رسول اهلل ]
[] 

ه بن أيب طالب ع يف يوم الغدير موقف عیلأصقف أمري املؤمنني 
أنت حممد بن عبد  .فقالوااملشهور املعرصف مث قال ياعباد اهلل انسبوين

 اهلل بن عبداملطلب بن هاشم بن عبدمناف . مث قال أيها الناس ألست
ص موالكم أصل  بكم - أصل  بكم من أنفسكم )قالوا بل  يا رسول اهلل . قال

هد، رسول اهلل .فنظر إل  السماء، ص قال أللمه اشمن أنفسكم قالوا بل  يا 
ص ص]هم [يقولون ذلك ثالثا. مث قال أال]ف[ من كنت مواله - يقول هو ذلك

مواله صأصل  به ، أللمه صال من صااله ، صعاد من  عیلصأصل  به ،فهذا 
 عاداه ، صانصر من نصره ، صاخذل من خذله . مث قال قم يا أبابكر،فبايع

ر،فبايع له بإمرة منني .فقام فبايع له بإمرة املؤمنني . مث قال قم ياعمله بإمرة املؤ
سعة، مث املؤمنني .فقام فبايع له بإمرة املؤمنني . مث قال بعد ذلك لتمام )الت



فقام من بني مجاعتمه عمر بن .لرؤساء(املهاجرين صاألنصار،فبايعوا كلمه 
صمول   اليواخلطاب ، فقال بخ بخ لك يا ابن أيب طالب ،ألبحت م

عهود مه العلیكل مؤمن صمؤمنة. مث تفرقوا عن ذلك ، ص قدصكدت 
 صاملواثیق . مث إن قوما من متمرديمه صجبابرتمه تواطئوا بینمه لئن

كونه له .فعرف ص اليرت عیلص كائنة،لیدفعن هذااألمر عن -كانت ملحمد
أقمت  ص صيقولون لقد- اهلل تعال  ذلك من قبلمه صكانوا يأتون رسول اهلل

نا أحب )خلق اهلل ( إل  اهلل صإلیك صإلینا،كفیتنا به مئونة الظلمة علی
 لنا صاجلائرين يف سیاستنا، صعمل اهلل تعال 

[] 
العداصة  یلعمن قلوبمه خالف ذلك ، ص من مواطاة بعضمه لبعض أنمه 

نمه مقیمون ، صلدفع األمر عن مستحقه مؤثرصن .فأخرب اهلل عز ص جل حممدا ع
ِ ألذي أمرك بنصب ، فقال ي ا ِباهللي إماما،  یلعا حممدَص ِمَن النياِس َمن َيُقوُل آَمني

ؤِمِنیَنبذلك ، صلكنمه يتواطئون   یلعصسائسا ألمتك صمدبراَص ما ُهم ِبُ



إن كانت  ع عیل عیلالتمرد  عیلإهالكك صإهالكه ،يوطنون أنفسمه 
 بك كائنة

َ َص اليِذيَن  . آَمُنوا َص ما خَيَدُعوَن ِإالي  قوله عز ص جل خُياِدُعوَن اهللي
نُفَسمهُ َص ما َيشُعُرصنَ 

َ
 أ

 [ ص- نفاق املنافقني الذين خالفوا بعد النيب]
مه قال اإلمام ع [ قال ]اإلمام [ موس  بن جعفر ع فاتصل ذلك من مواطات ]

ص ،فدعاهم صعاتبمه - ه برسول اهللعلیع ، صسوء تدبريهم  عیلصقیلمه يف 
 ان . ص قال أصهلم يا رسول اهلل ص اهلل مااعتددت،فاجتهدصا يف األَي

ل  [ يف  ]بهذه البیعة، صلقد رجوت أن يفسح اهلل بها ء كاعتداديبش 
 مه بأيبفیها من أفضل النزال صالسكان . ص قال ثانی قصور اجلنان ، صجيعلين

يا رسول اهلل ماصثقت بدخول اجلنة، صالنجاة من النار  أنت صأم 
اأعطیت من إن نقضتها أصنكثت بعد م عة، ص اهلل مايسرينإالبهذه البی

 ماأعطیت ، ص إن ] كان [ ل  طالع ما بني الثري إل  العرش آلل  نفس 



رطبة صجواهر فاخرة. ص قال ثالثمه ص اهلل يا رسول اهلل لقد لرت من 
 [الفرح بهذه البیعة] من السرصر

[] 
وب أهل لوكانت ذن صالفسح من اآلمال يف رضوان اهلل ماأيقنت أنه

ما قال من ذلك ،  عیلبهذه البیعة. صحلف  ملحصت عين عیلاألرض كلها 
ثل ه . مث تتابع بعلیص خالف ماحلف - صلعن من بلغ عنه رسول اهلل

ل هذااالعتذار من بعدهم من اجلبابرة صاملتمردين . فقال اهلل عز ص ج
يَهیعين-ملحمد ص بأَيانمه خالف ما - خيادعون رسول اهلل ص خُياِدُعوَن الل

يف جواحنمه .َص اليِذيَن آَمُنواكذلك أيضا الذين سیدهم صفاضلمه 
نُفَسمهُ ص مايضرصن بت عیل

َ
لك بن أيب طالب ع مث قال َص ما خَيَدُعوَن ِإالي أ

مهاله هلم عنمه ص عن نصرتمه ، ص لو الإ اخلديعة إالأنفسمه ، فإن اهلل غين
ذلك ، ص یانمه َص ما َيشُعُرصَن أن األمر كش ء من فجورهم صطغ عیلملاقدرصا 

 لعنه الظاملني نفاقمه صكذبمه صكفرهم صيأمره بلعنمه يف عیلأن اهلل يطلع نبیه 



يف  الناكثني ، ص ذلك اللعن اليفارقمه يف الدنیا يلعنمه خیار عباد اهلل ، ص
 اآلخرة يبتلون بشدائد عقاب اهلل

ُ َمَرضًا َص هَلُم َعذاٌب قوله عز ص جل يفِ ُقلُوِبمهِ َمَرٌض فَ  . زاَدُهمُ اهللي
ِلمٌي ِبا كانُوا َيكِذُبونَ 

َ
 أ
 ص ، ملا- قال اإلمام [ ع قال ]اإلمام [ موس  بن جعفر ع إن رسول اهلل ]
[] 

مه بأن قبل علیاعتذر هؤالء]املنافقني إلیه [با اعتذرصا،تكرم 
ا حممد يظواهرهم صصكل بواطنمه إل  ربمه ،لكن جربئیل ع أتاه فقال 

ين ك السالم ص يقول اخرج بهؤالء املردة الذعلیيقرأ  عیلاأل عیلإن ال
خمالفتمه  عیلفوسمه نكثمه لبیعته ، صتوطینمه ن عیلع  عیلاتصل بك عنمه يف 

ا لیظهر من عجائب ماأكرمه اهلل به ، من طواعیة األرض صاجلبال علی
لیعلموا أن .ك مقامصالسماء له صسائر ماخلق اهلل ملاأصقفه موقفك صأقامه 



 عنمه ، ص أنه اليكف عنمه انتقامه منمه إالبأمر اهلل ا،غينعلیاهلل  صل 
هوعامل بها  ألذي له فیه صفیمه التدبري ألذي هوبالغه ، صاحلكمة اليت

ص اجلماعة من الذين اتصل به عنمه - صممض ملايوجبها.فأمر رسول اهلل
ع  عیلفقال ل . رصجته باخلخمالف عیلع صاملواطاة  عیلمااتصل يف أمر 

 ملااستقر
ؤالء بنصرتك إن اهلل عز ص جل أمر ه عیلعندسفح بعض جبال املدينة يا 
، فإن  خدمتك ، صاجلد يف طاعتك عیلصمساعدتك ، صاملواظبة 

أطاعوك فهو خري هلم ،يصريصن يف جنان اهلل ملوكا خالدين ناعمني ، ص 
 قال رسول لدين معذبني . مثإن خالفوك فهو شر هلم ،يصريصن يف جهمن خا

سعدمت ص  ا ععلیص لتلك اجلماعة اعلموا أنكم إن أطعمت - اهلل
. مث  إن خالفتموه شقیمت ، صأغناه اهلل عنكم بن سرييكموه ، صبا سرييكموه

 سل ربك جباه حممد صآله الطیبني ،الذين أنت عیلص يا -قال رسول اهلل 
به تعال  ذلك ماشئت .فسأل ر بعد حممدسیدهم ، أن يقلب لك هذه اجلبال

 .فانقلبت فضة



[] 
دأعدنا لك رسول رب العاملني إن اهلل ق ياصل  عیليا » مث نادته اجلبال 

فینا  إن أردت إنفاقنا يف أمرك ،فميت دعوتنا أجبناك لتمض 
ا، صقالت مقالة مث انقلبت ذهبا أمحر كله« حكمك ، صتنفذ فینا قضاؤك 
، ص كل  نربا] صعبريا[ صجواهر صيواقیتالفضة، مث انقلبت مسكا صع

ص حنن - ش ءمنها ينقلب إلیه يناديه يا أبا احلسن ياأخا رسول اهلل
ك إل  املسخرات لك ،ادعنا ميت شئت لتنفقنا فیما شئت جنبك ، صنتحول ل

ا ا بعلیص أرأيمت قدأغين اهلل عز ص جل - ماشئت . مث قال رسول اهلل
سل اهلل عز ص جل بحمد  عیلص يا - هللترصن عن أموالكم مث قال رسول ا

صآله الطیبني الذين أنت سیدهم بعد حممد رسول اهلل أن يقلب لك 
األسلحة، صلخورها أسودا صمنورا  أشجارها رجاال شاك 

اب صقرار بذلك ،فامتألت تلك اجلبال صاهلض عیل.فدعا اهلل صأفاع 
نمه عشرة م بواحد األسلحة الذين اليف  األرض من الرجال الشاك 

حيت  آالف من الناس املعهودين ، ص من األسود صالنمور صاألفاع 



 عیليا  طبقت تلك اجلبال صاألرضون صاهلضاب بذلك ] ص[ كل ينادي
وتنا رسول اهلل ،ها حنن قدسخرنا اهلل لك ، صأمرنا بإجابتك كلما دع ياصل 

ا شئت ك ، صبه ،فميت شئت فادعنا جنبعلیإل  الطالم كل من سلطتنا 
 رسول اهلل إن لك  ياصل  عیلفأمرنا به نطعك . يا 

عند اهلل من الشأن العظمي ما لوسألت اهلل أن يصري لك أطراف 
األرض صجوانبها هیئة صاحدة كصرة كیس لفعل ، أصحيط لك 
السماء إل  األرض لفعل ، أصيرفع لك األرض إل  السماء لفعل ، أصيقلب 

 لك ما يف بارها
[] 

ألدهان ء عذبا أصزئبقا بانا، أص ماشئت من أنواع األشربة صااألجاج ما
البحار لفعل ،  لفعل . ص لوشئت أن جيمد البحار صجيعل سائر األرض ه 

لدنیا فالحيزنك مترد هؤالء املتمردين ، صخالف هؤالء املخالفني ،فكأنمه با
إذاانقضت عنمه كأن لم يكونوا فیها) صكأنمه باآلخرة 



ع إن ألذي أمهلمه م عیلن ( لم يزالوا فیها. يا مه كأعلیإذاصردت 
كفرهم صفسقمه يف متردهم عن طاعتك هو ألذي أمهل فرعون ذا 

غیان الط األصتاد، صمنرصد بن كنعان ، ص من ادع  اإلهلیة من ذصي
ص[ ماخلقت أنت ص الهم  ]. صأطغ  الطغاة إبلیس رأس الضالالت
إل  دار، ص  تنقلون من دار لدار الفناء،بل خلقمت لدار البقاء، صلكنكم

مه ، لیعالحاجة لربك إل  من يسوسمه صيرعاهم ، صلكنه أراد تشريفك 
صإبانتك بالفضل فیمه ص لوشاء هلداهم . قال ع فمرضت قلوب القوم 

من مرض حسدهم ] له  [ ملاشاهدصه من ذلك ،مضافا إل  ما كان ] يف قلوبمه
 بن أيب طالب ع فقال اهلل  عیلص[ل

.يفِ ُقلُوِبمهِ َمَرٌض أي ] يف [قلوب هؤالء املتمردين الشاكني عند ذلك 
ُ  بن أيب طالب ع عیلمه من بیعة علیالناكثني ملاأخذت  َفزاَدُهمُ اهللي

َمَرضًابیث تاهت له قلوبمه جزاء با أريتمه من هذه اآليات ] 
ِلمٌي ِبا كانُوا

َ
 ص[املعجزات َص هَلُم َعذاٌب أ



[] 
 مقیمون البیعة صالعهد عیلذبون يف قوهلم إنا َيكِذُبومَنحمدا صيك

ا حَنُن  . رِض قاُلوا ِإمني
َ
قوله عز ص جل َص ِإذا ِقیَل هَلُم ال تُفِسُدصا يفِ األ

ال ِإنيمهُ ُهمُ امُلفِسُدصَن َص لِكن ال َيشُعُرصنَ 
َ
وَن أ  ُمصِلحُ

قال اإلمام ع قال العالم موس  بن جعفر ع ] ص[ إذاقیل هلؤالء الناكثني  -
رِضبإظهار نكث البیعة

َ
لعباد اهلل  للبیعة يف يوم الغديرال تُفِسُدصا يفِ األ

ا حَنُن مه دينمه ، صحتريصنمه يف مذاهبعلیاملستضعفني فتشوشون  مه .قاُلوا ِإمني
ونَألننا النعتقد دين حممد ص ال غريدين حممد صحنن يف الدين متح ريصن فنحن ُمصِلحُ

يف الباطن  نقض ل دينه صشريعته ، صنرض  يف الظاهر بحمد بإظهار قبو
طاعة ابن  إل  شهواتنا،فنتمتع صنرتفه صنعتق أنفسنا من رق حممد، صنفكها من

إن أديل يف الدنیا كنا قدتوجهنا عنده ، ص إن اضمحل  ،لك  عیلعمه 
ال ِإنيمهُ ُهمُ أمره كنا قدسلمنا) من سيب

َ
(أعدائه . قال اهلل عز ص جل أ

ص نفاقمه - لون من أمور أنفسمه ألن اهلل تعال  يعرف نبیهامُلفِسُدصنَبما يقو



نمه ،فهو يلعنمه صيأمر املؤمنني بلعنمه ، ص اليثق بمه أيضا أعداء املؤمنني ،أل
 . ص-يظنون أنمه ينافقونمه أيضا، كماينافقون ألحاب حممد

[] 
 .فاليرفع هلم عندهم منزلة، ص الحيلون عندهم حمل أهل الثقة

 نُؤِمُن  قوله عز ص جل َص 
َ
اُس قاُلوا أ ِإذا ِقیَل هَلُم آِمُنوا َكما آَمَن الني

َفهاءُ َص لِكن ال َيعلَُمونَ  ال ِإنيمهُ ُهمُ السي
َ
َفهاءُ أ  َكما آَمَن السي

قال ]اإلمام [ ع قال اإلمام موس  بن جعفر ع ص إذاقیل هلؤالء الناكثني  -
صعمار  ذرللبیعة قال هلم خیار املؤمنني كسلمان صاملقداد ص أيب 

 ألذي أصقفه موقفه ، صأقامه مقامه ، صأناط عیلآمنوا برسول اهلل صب
 مصالح الدين صالدنیا كلها به .فآمنوا بهذا النيب ، صسلموا هلذا اإلمام

يف ظاهر األمر صباطنه ( كماآمن الناس املؤمنون كسلمان صاملقداد  )
ء املؤمنني ؤالص أيب ذر صعمار.قالوا يف اجلواب ملن يقصون إلیه ، الهل



صن ملن [مكاشفتمه بهذا اجلواب ، صلكنمه يذكر عیلفإنمه الجيرتءصن ] 
من  يقصون إلیمه من أهلیمه الذين يثقون بمه من املنافقني ، ص من املستضعفني ص

 ُنؤِمُن َكما آعلیاملؤمنني الذين هم بالسرت 
َ
َمَن مه صاثقون فیقولون هلم .أ

يعنون سلمان صألحابه مل َفهاءُ دهم ، صحمض ا خالص صعلیاأعطوا السي
طاعتمه ، صكشفوا رءصسمه بواالة أصلیائه صمعاداة أعدائه حيت 

ص طحطحمه أعداؤه ، صأهلكمه سائر -إذااضمحل أمر حممد
ص أي فمه بهذا التعرض ألعداء -امللوك صاملخالفني ملحمد

األخ َفهاءُ ال ِإنيمهُ ُهمُ السي
َ
اء العقول فحممدجاهلون سفهاء، قال اهلل عز ص جل أ

 صاآلراء،الذين لم ينظرصا يف أمر
[] 

ع من  عیلص حق النظر فیعرفوا نبوته ، صيعرفوا] به [لحة ماناطه ب-حممد
أمر الدين صالدنیا، حيت بقوا لرتكمه تأمل حجج اهلل جاهلني ، صلارصا 

ب ص صذصيه ص من خمالفیمه ، اليأمنون أيمه يغل-خائفني صجلني من حممد



مد ص  السفهاء حیث اليسمل هلم بنفاقمه هذا الحمبة حمفیهلكون معه ،فمه
املؤمنني ، ص الحمبة الیهود صسائر الكافرين .ألنمه به صبمه يظهرصن 

 ع صمعاداة أعدائمه عیلص من مواالته صمواالة أخیه -ملحمد
صالنصاري [ صالنوالب . كمايظهرصن هلم من معاداة حممد  ]الیهود

اقمه  يقدرصن فیمه أن نفاقمه معمه كنفص صمواالة أعدائمه ،فمه- عیلص 
َص لِكن ال َيعلَُموَن أن األمر كذلك ، ص أن اهلل يطلع .ص - عیلمع حممد ص 

 أسرارهم فیخسمه صيلعنمه صيسقطمه عیلص - نبیه
ا َص ِإذا  . قوله عز ص جل َص ِإذا َلُقوا اليِذيَن آَمُنوا قاُلوا آَمني

ُ يَستهَ َخلَوا ِإل  َشیاِطیِنمهِ قاُلوا ِإني  ا حَنُن ُمسَتهِزُؤَن اهللي ُئ ِبمهِ َص زا َمَعُكم ِإمني
ُهم يفِ ُطغیاِنمهِ َيعَمُهونَ  دي  ََيُ

كثون هؤالء النا«َص ِإذا َلُقوا»قال اإلمام [ ع قال موس  بن جعفر ع  ]
َن آَمُنوا ع صدفع األمر عنه .اليِذي عیلخمالفة  عیلللبیعة،املواطئون 
 ، إذالقوا سلمان صاملقداد ص أباذر صعمار قاُلوا آَمنياكإَيانكم



[] 
انقدنا ألمره ع صفضله ، ص عیلص ، صسلمنا له بیعة -قالوا هلم آمنا بحمد

قون يف كماآمنمت . ص إن أصهلم صثانیمه صثالثمه إل  تاسعمه ربا كانوا يلت
بعض طرقمه مع سلمان صألحابه ، فإذالقوهم امشأزصا منمه ، صقالوا 

 يقول ص . مث-اعلیساحر صاألهوج يعنون حممدا صهؤالء ألحاب ال
كفر  یلعبعضمه ]لبعض [احرتزصا منمه اليقفون من فلتات كالمكم 

،فیقول أصهلم  كم فیكون فیه هالككمعلی،فینموا  عیلحممدفیما قاله يف 
كیف أسخر منمه ، صأكف عاديتمه عنكم .  انظرصا إل 

لذي قال فیه حممدسید سالم أفإذاالتقوا، قال أصهلم مرحبا بسلمان ابن اإل
اأفضلمه لو كان الدين معلقا بالثريا لتناصله رجال من أبناء فارس ، هذ» األنام 

 ]لعباءيعنیك . ص قال فیه )سلمان منا أهل البیت (،فقرنه جبربئیل ألذي قال له يوم ا«
ئیل إل  ، حيت ارتق  جرب«ص أنت منا» ص ص أنامنكم فقال - ملا[ قال لرسول اهلل
خ ، ص أنا من أهل بیت بخ ب أهله ] ص[ يقول من مثل  عیليفتخر  عیلامللكوت األ

ص . مث يقول للمقداد] ص[مرحبا بك يامقداد، أنت ألذي قال -حممد



املقداد أخوك يف الدين ص قد  عیلع يا  عیلص ل- فیك رسول اهلل
لكن قدمنك فكأنه بعضك ،حبا لك ، صبغضا ألعدائك صمواالة ألصلیائك ،

، صأشد بغضا  ع عیلالئكة السماصات صاحلجب أكثر حبا لك منك لم
. مث يقول  ع فطوباك مث طوباك عیلأعداء  عیلأعدائك منك  عیل
ص - ذر مرحبا بك يا أباذر] ص[ أنت ألذي قال فیك رسول اهلل أليب

من أيب  هلجة ألدق ذي عیلماأقلت الغرباء ص الأظلت اخلضراء 
 تعال  بهذا صشرفه ذر.قیل با ذا فضله اهلل

[] 
كل  رسول اهلل قواال، ص له يف أخ  عیلص ألنه كان بفضل - قال رسول اهلل

األحوال مداحا، صلشانئیه صأعدائه شانئا، صألصلیائه صأحبائه موالیا،] 
ص[سوف جيعله اهلل عز ص جل يف اجلنان من أفضل سكانها، صخيدمه ما 

يقول لعمار بن ياسر  صصلدانها. مث اليعرف عدده إال اهلل من صلائفها صغلمانها
هلل مع أنك رسول ا أهال صسهال صمرحبا بك ياعمار،نلت بواالة أخ 



املكتوبات صاملسنونات من سائر  عیلصادع ،رافه التزيد 
یل قیاما صالنهار لیاما، الل العبادات ما اليناله الكاد بدنه لیال صنهارا،يعين
ك ال [الدنیا له .مرحبا بصالباذل أمواله ص إن كانت مجیع ]أمو

 أخیه مصافیا، ص عنه مناصيا حيت أخرب عیلص ل- قدرضیك رسول اهلل
اهلل تعال  ملثل  أنك ستقتل يف حمبته ، صحتشر يوم القیامة يف خیار زمرته ،صفقين

ص ، - خدمة حممد رسول اهلل عیلعملك صعمل ألحابك ممن يوفر 
افاة ئهما بالعداصة، صمصاهلل ، صمعاداة أعدا صل  عیلحممد  صأخ 

یناكم أصلیائهما باملواالة صاملتابعة سوف يسعدنا اهلل يومنا هذا إذاالتق
.فیقبل سلمان صألحابه ظاهرهم كماأمرهم اهلل ، صجيوزصن عنمه .فیقول 

صعنكم  اديتمه عينع بهؤالء، صكف  األصل أللحابه كیف رأيمت سخرييت
كن معاملتكم هلم إل  هلم فهكذا فلت فیقولون التزال خبري ماعشت لنا.فیقول

 یلعأن تنتهزصا الفرلة فیمه مثل هذا فإن اللبیب العاقل من )جترع 
 .(الغصة حيت ينال الفرلة

[] 



مث يعودصن إل  أخدانمه من املنافقني املتمردين املشاركني هلم يف 
ص فیما أداه إلیمه عن اهلل عز ص جل من ذكر - تكذيب رسول اهلل

قاُلواهلم ِإنيا »لفني .كافة املك عیلملؤمنني ع صنصبه إماما صتفضیل أمري ا
ا حَنُن  ذااألمر إن عن ه عیله من دفع علیماصاطأناكم  عیل« َمَعُكم ِإمني

 صترصنا كانت ملحمد كائنة، فاليغرنكم ص اليهولنكم ماتسمعونه منا من تقريظمه
ا حَنُن ُمسَتهِزُؤنَ »مه من مداراتمه فعلیئ جنرت فقال اهلل عز ص جل  . بمه«ِإمني

ُ يَستَهز»يا حممد َص »صاآلخرة ص[جيازيمه جزاء استهزائمه يف الدنیا«] ُئ ِبمهِ اهللي
ُهم يفِ ُطغیاِنمهِ  دي ة، صيعدهم َيهلمه صيتأين بمه برفقة، صيدعوهم إل  التوب«ََيُ

الينزعون عن قبیح ، ص اليرتكون أذي « َيعَمُهونَ »[إذاتابوا املغفرة] صهم 
ع فأما  َيكنمه إيصاله إلیهما إالبلغوه . قال اإلمام العالم عیلص ص -دملحم

ظاهر  یلعاستهزاء اهلل تعال  بمه يف الدنیا فهو أنه مع إجرائه إياهم 
أحكام املسلمني إلظهارهم مايظهرصنه من السمع صالطاعة صاملوافقة 

اد بذلك ني من املراملخلص عیلص بالتعريض هلم حيت الخيف  - يأمر رسول اهلل
ز التعريض ، صيأمره بلعنمه . ص أمااستهزاؤه بمه يف اآلخرة فهو أن اهلل ع



ص جل إذاأقرهم يف دار اللعنة صاهلوان صعذبمه بتلك األلوان 
ص -العجیبة من العذاب ، صأقر هؤالء املؤمنني يف اجلنان بضرة حممد

 ستهزءصنهؤالء املستهزءين الذين كانوا ي عیلامللك الديان ،أطلعمه  لف 
[] 

ت ،فتكون بمه يف الدنیا حيت يرصا ماهم فیه من عجائب اللعائن صبدائع النقما
جنان  لذتمه صسرصرهم بشماتتمه بمه ، كما] كان [لذتمه صسرصرهم بنعیممه يف

اتمه ، صهم ربمه .فاملؤمنون يعرفون أصلئك الكافرين صاملنافقني بأمسائمه صلف
من هو بني  اعیها متضغه . صمنمهألناف منمه من هو بني أنیاب أف عیل

انیتها صأعمدتها خمالب سباعها تعبث به صتفرتسه . صمنمه من هوحتت سیاط زب
عظم خزيه صنكاله . ه ] ما[تشدد يف عذابه ، صتعلیصمرزباتها تقع من أيديها 

صمنمه من هو يف بار محیمها يغرق ، صيسحب فیها. صمنمه من هو يف غسلینها 
ابها. زبانیتها. صمنمه من هو يف سائر ألناف عذصغساقها يزجره فیها

صالكافرصن صاملنافقون ينظرصن ،فريصن هؤالء املؤمنني الذين كانوا بمه 



ص يعتقدصن -صآهلما عیليف الدنیا يسخرصن ملاكانوا من مواالة حممد ص 
منمه فرشها يتقلب . صمنمه من هو يف فواكهها يرتع . ص عیلصيرصن منمه من هو 

لولفاء صمنتزهاتها يتبحبح ، صاحلور العني صا [فها أص يف بساتینها] أمن هو يف غر
مة صالغلمان قائمون بضرتمه ، صطائفون باخلد صالولدان صاجلواري

 حوالیمه ، صمالئكة اهلل عز ص جل يأتونمه من 
ت عندربمه باحلباء صالكرامات صعجائب التحف صاهلدايا صاملربا

 .مت فنعم عقيب الداركم با لربعلیيقولون ]هلم [سالم 
[] 

فالن ص يافالن هؤالء الكافرين املنافقني يا عیلفیقول هؤالء املؤمنون املشرفون 
ون هلموا ص يافالن حيت ينادصنمه بأمسائمه مابالكم يف مواقف خزيكم ماكث

نا يف إلینا نفتح لكم أبواب اجلنان لتخلصوا من عذابكم ، صتلحقوا ب
 لنا هذا]ف[ يقول املؤمنون انظرصا إل  هذهنعیمها.فیقولون ياصيلنا أين 

األبواب .فینظرصن إل  أبواب من اجلنان مفتحة خيیل إلیمه أنها إل  



یأخذصن فیهايعذبون ، صيقدرصن أنمه يتمكنون أن يتخلصوا إلیها،ف جهمن اليت
یتها صهم يلحقونمه صيضربونمه زبان بالسباحة يف بار محیمها، صعدصا بني أيدي

ذه مرزباتمه صسیاطمه ، فاليزالون هكذا يسريصن هناك ص هبأعمدتمه ص
األلناف من العذاب متسمه ، حيت إذاقدرصا أن قدبلغوا تلك 
األبواب صجدصها مردصمة عنمه صتدهدهمه الزبانیة بأعمدتها 

فرشمه يف جمالسمه  عیلأصلئك املؤمنون  فتنكسمه إل  سواء اجلحمي . صيستلق 
ُ يَستَهزيضحكون منمه مستهزءين بمه  ، ص قوله عز ص فذلك قول اهلل تعال  اهللي ُئ ِبمهِ

ُكوَن  اِر َيضحَ راِئكِ  عیلجل َفالَیومَ اليِذيَن آَمُنوا ِمَن الُكفي
َ
  َينُظُرصنَ األ

الَلَة ِباهلُدي َفما َرِبَت  . ُصا الضي َ صلِئكَ اليِذيَن اشرتَ
ُ
قوله عز ص جل أ

 جِتاَرتمُهُ َص ما كانُوا ُمهَتِديَن 
صلِئكَ اليِذيَن قا ]

ُ
ل اإلمام [ ع قال اإلمام العالم موس  بن جعفر ع أ

الَلَة ِباهلُديباعوا دين اهلل صاعتاضوا منه الكفر باهلل ُصا الضي َ َفما  اشرتَ



صا النار َرِبَت جِتاَرتمُهُ أي ماربوا يف جتارتمه يف اآلخرة،ألنمه اشرت
 صألناف عذابها باجلنة

[] 
منواَص ما كانُوا ُمهَتِديَن إل  احلق كانت معدة هلم لوآ اليت

ص - صالصواب . فلما أنزل اهلل عز ص جل هذه اآلية حضر رسول اهلل
قوم ،فقالوا يا رسول اهلل سبحان الرازق ، أ لم تر فالنا كان يسري 
البضاعة،خفیف ذات الید،خرج مع قوم خيدممه يف البحر 

سريا من ا له يفرعوا له حق خدمته ، صمحلوه معمه إل  الصني صعینو
ناك أنفسمه له ، صمجعوه فاشرتصا له ] به [بضاعة من ه عیلماهلم ،قسطوه 

فسلمت فربح الواحد عشرة.فهو الیوم من میاسري أهل املدينة ص قال 
ص يا رسول اهلل أ لم تر فالنا كانت -قوم آخرصن بضرة رسول اهلل 

له جمتمع حسنة حاله ،كثرية أمواله مجیلة أسبابه ،صافرة خرياته صمش
،فركب أن تهور عیل،أيب إالطلب األموال اجلمة،فحمله احلرص 



ن البحر يف صقت هیجانه ، صالسفینة غريصثیقة، صاملالحون غريفارهني إل  أ
قتها فأزعجتها إل  الشاطئ ، صفت[توسط البحر حيت لعبت بسفینته ريح ]عالف 

ينظر إل   ايف لیل مظمل صذهبت أمواله ، صسمل بشاشة نفسه فقريا صقري
ص أ الأخربكم بأحسن من األصل حاال، - الدنیا حسرة. فقال رسول اهلل

ص أماأحسن - حاال قالوا بل  يا رسول اهلل . قال رسول اهلل صبأسوأ من الثاين
من األصل حاال فرجل اعتقد لدقا بحمد] رسول اهلل [، صلدقا يف 

عته ،فشكر له ارسول اهلل صصلیه ، صمثرة قلبه صحمض ط أخ  عیلإعظام 
خرة، صرزقه نبیه فجمع اهلل تعال  له بذلك خري الدنیا صاآل ربه صنبیه صصل 

 عیلا، ص لسانا آلالء اهلل تعال  ذاكرا، صقلبا لنعمائه شاكرا صبأحكامه راضی
احتمال مكاره أعداء حممد صآله نفسه موطنا. الجرم أن اهلل عز ص 

 صحباهجل مساه عظیما يف ملكوت أرضه صمساصاته ، 
[] 



برضوانه صكراماته ،فكانت جتارة هذاأربح ، صغنیمته أكثر 
سول حاال فرجل أعط  أخا حممد ر صأعظم . ص أماأسوأ من الثاين

اهلل بیعته ، صأظهر له موافقته صمواالة أصلیائه ، صمعاداة أعدائه ، 
سوء أعماله ه أعداءه ،فخمت له بعلیمث نكث بعد ذلك صخالف صصال  

اب اليبید ص الينفد قدخسر الدنیا صاآلخرة ذلك فصار إل  عذ
 . هواخلسران املبني

 [ ع صآله عیلحمبة ]
هلل كم خبدمة من أكرمه اعلیص معاشر عباد اهلل - مث قال رسول اهلل

اء بعد باالرتضاء، صاجتباه بااللطفاء، صجعله أفضل أهل األرض صالسم
ه صمعاداة ئبن أيب طالب ع صبواالة أصلیا عیلحممدسید األنبیاء 

أعدائه صقضاء حقوق إخوانكم الذين هم يف مواالته صمعاداة 
أحسن من رعاية هؤالء التجار  عیلفإن رعاية  . أعدائه شركاؤكم

اخلارجني بصاحبكم ألذي ذكرمتوه إل  الصني ألذي عرضوه 



م القیامة ص قدصضع له يو ملن يأيت عیلللغناء صأعانوه بالثراء أما إن من شیعة 
صالبحار التیارة  سیئاته من اآلثام ما هوأعظم من اجلبال الرصاس يف كفة 

تقول اخلالئق هلك هذاالعبد، فاليشكون أنه من اهلالكني ، ص يف 
فیأتیه النداء من قبل اهلل عز ص جل ياأيها .عذاب اهلل من اخلالدين 

[ هذه الذنوب املوبقات ،فهل بإزائها العبد اخلاطئ ]اجلاين
ها فتدخلها لیعتدخل جنة اهلل برمحة اهلل أصتزيد حسنات تكافئها،ف

 .بوعد اهلل يقول العبد الأدري
[] 

لقیامة أال يقول ناد يف عرلات ا ربنا عز ص جل فإن ريب فیقول منادي
فالن بن فالن من أهل بلد كذا] صكذا[، قدرهنت بسیئات كأمثال  إين

حشر كان ل  عنده ملأهل هذاا اجلبال صالبحار ص الحسنات ل  بإزائها،فأي
 إلیها.فینادي اجيتعنها،فهذا أصان شدة ح بجازايت يد أصعارفة فلیغثين

یك ]لبیك [أيها بن أيب طالب ع لبیك لب عیلالرجل بذلك ،فأصل من جيیبه 



هو صمعه عدد كثري صجم  . مث يأيت،املظلوم بعداصيتاملمتحن يف حمبيت
المات لذين هلم قبله الظغفري، ص إن كانوا أقل عددا من خصمائه ا

.فیقول ذلك العدد يا أمري املؤمنني حنن إخوانه املؤمنون ، كان بنا 
عا، ص بارا، صلنا مكرما ص يف معاشرته إيانا مع كثرة إحسانه إلینا متواض

فبما ذا تدخلون  ع عیلقدنزلنا له عن مجیع طاعاتنا صبذلناها له .فیقول 
االك ، صصال  اليعدمها من ص يتجنة ربكم فیقولون برمحته الواسعة ال

النداء من قبل اهلل عز ص جل ياأخا  ص .فیأيت- آلك ، ياأخا رسول اهلل
رسول اهلل هؤالء إخوانه املؤمنون قدبذلوا له ،فأنت ماذا تبذل له 

واالته إياك ، ص صبینه من الذنوب قدغفرتها له ب أنااحلاكم ، مابیين فإين
بینه صبینمه .فیقول  المات ، فالبد من فصل احلكممن الظ مابینه ص بني عبادي

[أضمن خلصمائه  عیل.فیقول اهلل عز ص جل ] يا ع يارب أفعل ماتأمرين عیل
قول هلم اقرتحوا ع ذلك ، ص ي عیلتعويضمه عن ظالماتمه قبله .فیضمن هلم 

سول ماشئمت أعطكموه عوضا عن ظالماتكم قبله .فیقولون ياأخا ر عیل
 بإزاء ظالماتنا قبله ثواب نفس من أنفاسكاهلل جتعل لنا 



[] 
ع قدصهبت  عیلص .فیقول - فراش حممد رسول اهلل عیللیلة بیتوتتك 

  مانلتموه من اآلن إل ذلك لكم .فیقول اهلل عز ص جل فانظرصا ياعبادي
ب ] بن أيب طالب ع [فداء لصاحبه من ظالماتكم . صيظهر هلم ثوا عیل

ن ذلك ب قصورها صخرياتها،فیكون منفس صاحد يف اجلنان من عجائ
مايرض  اهلل عز ص جل به خصماء أصلئك املؤمنني . مث يريمه بعد ذلك 
من الدرجات صاملنازل ما العني رأت ، ص الأذن مسعت ، ص الخطر 

ن هذاكله لنا،فأين من جناتك ش ء إذا كا بال بشر.فیقولون ياربنا هل بق  عیل
لصاحلني ء صالصديقني صالشهداء صاحيل سائر عبادك املؤمنني صاألنبیا

 صخيیل إلیمه 
ن قبل اهلل عز النداء م عند ذلك أن اجلنة بأسرها قدجعلت هلم .فیأيت

الب [ ألذي ] بن أيب ط عیلهذاثواب نفس من أنفاس  ص جل ياعبادي
 ه ، قدجعله لكم ،فخذصه صانظرصا،فیصريصن هم صعلیقداقرتحتموه 



ه إل  تلك اجلنان ، مث يرصن ع عن عیلهذااملؤمن ألذي عوضمه 
اف ع يف اجلنان ما هوأضع عیلمايضیفه اهلل عز ص جل إل  ممالك 

اليعرفها  له ،مما شاء اهلل عز ص جل من األضعاف اليت مابذله عن صلیه املوال 
وِم »ص - غريه . مث قال رسول اهلل قي َرةُ الزي م َشجَ

َ
 ذِلكَ َخرٌي نُُزالً أ

َ
ة املعد«أ

 بن أيب طالب ع عیل صصلی  أخ  ملخالف 
. 
[] 

ت ما َحوَلُه  ضاءَ
َ
ا أ قوله عز ص جل َمَثلمُهُ َكَمَثلِ أليِذي اسَتوَقَد نارًا َفلَمي

ُ ِبُنوِرِهم َص تََرَكمهُ يفِ ُظلُماٍت ال ُيبِصُرصَن ُلمي ُبكمٌ عُم   َفمهُ َذَهَب اهللي
 ال َيرِجُعونَ 

مثل ألذي هؤالء املنافقني ك قال اإلمام ] ع قال [ موس  بن جعفر ع مثل -
ح استوقد نارا أبصر بها ماحوله ، فلما أبصر ذهب اهلل بنورها بري



ثني ها فأطفأها، أصبطر.كذلك مثل هؤالء املنافقني الناكعلیأرسلها 
ع أعطوا  بن أيب طالب عیلمه من البیعة لعلیملاأخذ اهلل تعال  

ا ، ص أن حممد ظاهرا بشهادة أن الإله إال اهلل صحده الشريك له
ا صلیه صصلیه صصارثه صخلیفته يف أمته ، علیعبده صرسوله ، ص أن 

 ديونه ، صمنجز عداته ، صالقائم بسیاسة عباد اهلل مقامه ،فورث صقاض 
صنكح يف املسلمني بها[ صصالوه من أجلها، صأحسنوا  ]مواريث املسلمني بها

عنه أنفسمه  نعنه الدفاع بسببها، صاختذصه أخا يصونونه مما يصونو
بسماعمه منه هلا. فلما جاءه املوت صقع يف حكم رب العاملني ،العالم 

اطن كفرهم ه خافیة فأخذهم العذاب ببعلیباألسرار، ألذي الخيف  
،فذلك حني ذهب نورهم ، صلارصا يف ظلمات ]عذاب اهلل 
،ظلمات [أحكام اآلخرة، اليرصن منها خرصجا، ص الجيدصن عنها حمیصا. 

يبكمون هناك بني «ُبكمٌ »يصمون يف اآلخرة يف عذابها. يعين«ُلمي »مث قال 
 . يعمون هناك«عُم »أطباق نريانها

[] 



میًا ُصُجوِهمهِ ُع  عیلَص حَنُشُرُهم َيومَ الِقیاَمِة »ص ذلك نظري قوله عز ص جل 
ُ ُكليما َخَبت ِزدناُهم َسِعرياً  ا َمأصاُهم َجَهمني  «َص ُبكمًا َص ُلمي

 [ ل للمنافقني عندحضور ملك املوتمايتمث ]
ص ، قال ما من عبد - قال اإلمام ع عن أبیه ، عن جده ، عن رسول اهلل -

ها يف ع يف الظاهر، صنكث عیلص الأمة أعط  بیعة أمري املؤمنني 
 نفاقه إال ص إذاجاءه ملك املوت لیقبض رصحه عیلالباطن صأقام 

ها لعینیه صقلبه ناف عذابمتثل له إبلیس صأعوانه . صمتثل النريان صأل
إَيانه  عیل صمقاعده من مضايقها. صمتثل له أيضا اجلنان صمنازله فیها لو كان بق 

اليقدر قدر  ، صصيف ببیعته فیقول له ملك املوت انظر فتلك اجلنان اليت
 سرائها صبهجتها صسرصرها إال اهلل رب العاملني كانت معدة لك ،فلو كنت

ص كان إلیها مصريك يوم - حممد رسول اهلل صاليتك ألخ  عیلبقیت 
ا فصل القضاء،لكنك )نكثت صخالفت (فتلك النريان صألناف عذابه



نصابة أذنابها، صزبانیتها صمرزباتها صأفاعیها الفاغرة أفواهها، صعقاربها ال
 . كصسباعها الشائلة خمالبها، صسائر ألناف عذابها هو لك صإلیها مصري

[] 
ِ يا لیَ »فعند ذلك يقول 

ُسولِ َسِبیالً  تينَ َذُت َمَع الري  قبلت ماأمرينف«اختي
 ع ماألزمين عیلصالتزمت من مواالة 

ماءِ ِفیِه ُظلُماٌت َص َرعٌد َص َبرٌق  . ص َكَصیيٍب ِمَن السي
َ
قوله عز ص جل أ

 ُ واِعقِ َحَذَر امَلوِت َص اهللي لاِبَعمهُ يفِ آذاِنمهِ ِمَن الصي
َ
جَيَعلُوَن أ

یٌط ِبالكا ضاءَ هَلُ حُمِ
َ
بصاَرُهم ُكليما أ

َ
م َمَشوا ِفِريَن َيكاُد الرَبُق خَيَطُف أ

 َ ظملَ
َ
بصاِر علیِفیِه َص ِإذا أ

َ
ُ َلَذَهَب ِبَسمِعمهِ َص أ ِهم مهِ قاُموا َص َلو شاءَ اهللي

 َ  ُكلي َش ءٍ َقِديٌر  عیلِإني اهللي
ثل م[قال اإلمام ع مث ضرب اهلل عز ص جل مثال آخر للمنافقني ] فقال  -

بیان  عیلتمال ك يا حممد،مشعلیماخوطبوا به من هذاالقرآن ألذي أنزلنا 



استحقاق  یلع، صإيضاح حجة نبوتك ، صالدلیل الباهر القاهر توحیدي
بن أيب طالب ع للموقف ألذي صقفته ، صاملحل ألذي  عیلأخیك 

َصیيٍب َك »قلدته إياها فه  رفعته إلیها، صالسیاسة اليت أحللته ، صالرتبة اليت
ماءِ ِفیِه ُظلُماٌت َص َرعٌد َص َبرٌق  ذااملطر قال يا حممد كما أن يف ه« ِمَن السي

ع ،  یلعهذه األشیاء، ص من ابتل  به خاف ،فكذلك هؤالء يف ردهم لبیعة 
ل هذااملطر نفاقمه كمن هو يف مث عیلصخوفمه أن تعثر أنت يا حممد 

ق أصينزل الربصالرعد صالربق ،خياف أن خيلع الرعد فؤاده ، 
فرهم ،فتوجب قتلمه ك عیله ،فكذلك هؤالء خيافون أن تعثر علیبالصاعقة 

واِعقِ َحَذَر »، صاستیصاهلم  لاِبَعمهُ يفِ آذاِنمهِ ِمَن الصي
َ
جَيَعلُوَن أ

 .«امَلوِت 
[] 

ئال كماجيعل هؤالء املبتلون بهذا الرعد] صالربق [ألابعمه يف آذانمه ل
 آذانمه كذلك جيعلون ألابعمه يفخيلع لوت الرعد أفئدتمه ،ف



إذامسعوا لعنك ملن نكث البیعة صصعیدك هلم إذاعلمت 
واِعقِ َحَذَر امَلوِتلئال  لاِبَعمهُ يفِ آذاِنمهِ ِمَن الصي

َ
أحواهلم جَيَعلُوَن أ

ص ال[صعیدك فتغري ألوانمه فیستدل ألحابك أنمه هم  ] يسمعوا لعنك
مه علیاب التغري صاالضطراملعنیون باللعن صالوعید، ملا قدظهر من 

ص يف حكمك . مث  يدك عیلمه ، فاليأمنون هالكمه بذلك علی،فتقوي التهمة 
یٌط ِبالكاِفِريَن »قال  ُ حُمِ

فاق منافقیمه مه ، لوشاء أظهر لك نعلیمقتدر «َص اهللي
 خَيَطُف َيكاُد الرَبُق »لك أسرارهم ، صأمرك بقتلمه . مث قال  صأبدي

بصاَرُهم
َ
ارهم ، ص ل قوم ابتلوا بربق فمل يغضوا عنه أبصص هذامث« أ

لم يسرتصا منه صجوهمه لتسمل عیونمه من تأللئه ، ص لم ينظرصا إل  الطريق 
ألذي يريدصن أن يتخلصوا فیه بضوء الربق ، صلكنمه نظرصا إل  نفس 
 الربق فكاد خيطف أبصارهم .فكذلك هؤالء املنافقون يكاد ما يف

 نبوتك املوضحة عن عیلالدالة  القرآن من اآليات املحكمة
صيكاد مايشاهدصنه منك يا  .ع إماما عیللدقك يف نصب أخیك 

ك أن أمر عیلمن املعجزات الداالت  عیلحممد ص من أخیك 



صأمره هواحلق ألذي الريب فیه ، مث هم مع ذلك الينظرصن يف دالئل 
بن أيب  عیلمايشاهدصن من آيات القرآن ، صآياتك ، صآيات أخیك 

مه سائر ما لیعب ع ،يكاد ذهابمه عن احلق يف حججك يبطل طال
ه ذلك يعرفونها ألن من جحد حقا صاحدا،أدا قدعملوه من األشیاء اليت

اجلحود إل  أن جيحد كل حق ،فصار جاحده يف بطالن سائر احلقوق 
ُكليما »ه ،كالناظر إل  جرم الشمس يف ذهاب نور بصره . مث قال علی

ضاءَ هَلُم َمَشوا
َ
 «ِفیِه  أ

[] 
ه . صهؤالء لیعإذاظهر ما قداعتقدصا أنه هواحلجة مشوا فیه ثبتوا 

كانوا إذاأنتجت خیوهلم اإلناث ، صنساؤهم الذكور، صمحلت 
خنیلمه صزكت زرصعمه ، صربت جتارتمه ، صكثرت األلبان يف 

ع إنه  یلعضرصع جذصعمه قالوا يوشك أن يكون هذابربكة بیعتنا ل
َص »ش يف دصلته .أن نعطیه ظاهر الطاعة لنعی [ينبغ مبخوت مدال ]فبذلك 



 َ ظملَ
َ
أي ] ص إذا[أنتجت خیوهلم الذكور، « مهِ قاُمواعلیِإذا أ

 صنساؤهم اإلناث ، ص لم يربوا يف جتارتمه ص المحلت خنیلمه ، ص الزكت
ا، علیناها بايع زرصعمه ،صقفوا صقالوا هذابشؤم هذه البیعة اليت

حممدا. ص هونظري ما قال اهلل عز ص جل يا  صالتصديق ألذي لدقنا
 حممدِإن تُِصبمهُ َحَسَنٌة َيُقوُلوا هِذِه ِمن

. قال اهلل تعال  ُقل ُكلي  َئٌة َيُقوُلوا هِذِه ِمن ِعنِدكَ ِ َص ِإن تُِصبمهُ َسیي ِعنِد اهللي
 ِمن

يِهبحكمه النافذ صقضائه ، لیس ذلك لشؤم  ص  . مث قال اهلل عزص اللیمين ِعنِد الل
بصاِرِهم»جل 

َ
ُ َلَذَهَب ِبَسمِعمهِ َص أ م االحرتاز حيت ] ال[يتهیأ هل« َص َلو شاءَ اهللي

ني كفرهم أنت صألحابك املؤمنون صتوجب قتلمه إِ  عیلمن أن تقف 
 َ  ُكلي َش ءٍ َقِديٌر اليعجزه ش ء عیلاهللي

. 



[] 
َها النياُس اعُبُدصا َربيُكمُ أليِذي َخلَ  يي

َ
 اليِذيَن َقُكم َص قوله عز ص جل يا أ
 ِمن َقبِلُكم َلَعليُكم تَتيُقونَ 

 »بن احلسني ع يف قوله تعال   عیلقال اإلمام ع [ قال  ]
َ
اُس يا أ َها الني سائر]  يعين«يي

وا أي أطیع« اعُبُدصا َربيُكمُ »الناس [املكلفني من صلد آدم ع .
ربكم من حیث أمركم من أن تعتقدصا أن الإله إال اهلل صحده 

 ك له ، ص الشبیه ص المثل ] له [عدل الجيور،جواد اليبخل ،حلمي اليعجلالشري
ص ص أن آل حممدأفضل - ،حكمي الخيطل ، ص أن حممدا عبده صرسوله

 ا أفضل آل حممد، ص أن ألحاب حممد املؤمننيعلیآل النبیني ، ص أن 
 [ منمه أفضل لحابة املرسلني ،] ص أن أمة حممدأفضل أمم املرسلني



 [ ق اإلنسان صتطوراتهكیفیة خل]
مث قال اهلل عز ص جل أليِذي َخلََقُكم]اعبدصا ألذي خلقكم [ من نطفة  -

 من ماء مهني ،فجعله يف قرار مكني ، إل  قدر معلوم ،فقدره ،فنعم القادر اهلل
قرار[الرحم ]ص إن النطفة تثبت يف - رب العاملني . قال رسول اهلل

غة أربعني يوما، مث جتعل عني يوما، مث مضأربعني يوما نطفة، مث تصري علقة أرب
ه شعرا، لیع)بعده عظاما( مث تكس  حلما، مث يلبس اهلل فوقه جلدا، مث ينبت 

مث يبعث اهلل عز ص جل إلیه ملك األرحام ،فیقال له اكتب أجله 
صعمله صرزقه ، صشقیا يكون أصسعیدا.فیقول امللك يارب أين ل  بعمل 

 ذلك
[] 

 ن قراء اللوح املحفوظ.فیستملیه منمهفیقال له استمل ذلك م



 [ هعلیص صرده - ع عند رسول اهلل عیلشكاية بريدة من ]
ص ] ص[ إن ممن كتب أجله صعمله صرزقه صسعادة خامتته - قال رسول اهلل -

 بن أيب طالب ع ،كتبوا من عمله أنه اليعمل ذنبا أبدا إل  أن عیل
بريدة، ص ذلك أن ص يوم شكاه - َيوت . قال ص ذلك قول رسول اهلل

، ص  ا ععلیمه علیص بعث جیشا ذات يوم لغزاة،أمر - رسول اهلل
هم . فلما غنموا بن أيب طالب ع إالجعله أمري عیلمابعث جیشا قط فیمه 

 مجلة من مجلة الغنائم جارية جيعل مثنها يف يف [ أن يشرتي ]ع  عیلرغب 
، صزايداه . فلما  مالغنائم ،فكايده فیهاحاطب بن أيب بلتعة صبريدة األسل

 نظر إلیهما يكايدانه صيزايدانه ،انتظر إل  أن بلغت قیمتها قیمة عدل
 عیلص ،تواطئا - يف يومها فأخذها بذلك . فلما رجعوا إل  رسول اهلل

ص فوقف بريدة قدام رسول - أن يقول ذلك بريدة لرسول اهلل
 ص ص قال- اهلل

[] 



غمن دصن ب أخذ جارية من املبن أيب طال عیليا رسول اهلل أ لم تر أن 
ص ، مث جاء عن َيینه فقاهلا،فأعرض عنه - املسلمني فأعرض عنه رسول اهلل

ص )فجاءه عن يساره صقاهلا،فأعرض عنه ، صجاء من خلفه - رسول اهلل
ص - فقاهلا،فأعرض عنه ( مث عاد إل  بني يديه فقاهلا.فغضب رسول اهلل

ربد صانتفخت غري لونه صتغضبا لم ير قبله ص البعده غضب مثله ، صت
أصداجه ، صارتعدت أعضاؤه ، ص قال ما لك يابريدة آذيت رسول 

َ َص »اهلل منذ الیوم أ مامسعت اهلل عز ص جل يقول   ِإني اليِذيَن ُيؤُذصَن اهللي
َعدي هَلُم َعذابًا ُمِهینًا َص اليِذيَن 

َ
نیا َص اآلِخَرةِ َص أ ُ يفِ الدي ُ اهللي َرُسوَلُه َلَعَنمهُ

نًا َص ؤُذصَن امُلؤِمِننَي َص امُلؤِمناِت ِبَغرِي َما اكَتَسُبوا َفَقِد احَتَملُوا ُبهتايُ 
قصدتك بأذي . قال  ص ماعلمت أنين- قال بريدة يا رسول اهلل .«ِإمثًا ُمِبیناً 

 فس إال من قصد ذات ن ص أ صتظن يابريدة أنه اليؤذيين-رسول اهلل 
] ص من ينا فقد آذاعلی، ص أن من آذي  ص أنا منه ا مينعلیأ ماعلمت أن 

لمي اهلل أن يؤذيه بأ عیل[فقد آذي اهلل ، ص من آذي اهلل فحق آذاين



عذابه يف نار جهمن ( يابريدة أنت أعمل أم اهلل عز ص جل أنت 
 أعمل أم قراء اللوح املحفوظ أنت أعمل أم ملك األرحام

[] 
 أعمل ، صملك قال بريدة بل اهلل أعمل ، صقراء اللوح املحفوظ

ص فأنت أعمل يابريدة أم حفظة - األرحام أعمل . قال رسول اهلل
ص - ل رسول اهللبن أيب طالب . قا عیلبن أيب طالب قال بل حفظة  عیل

، ه ، ص هذاجربئیل أخربينه يف فعلعلیفكیف ختطئه صتلومه صتوخبه صتشنع 
ص لد ه قط خطیئة منذ] يوم [صعلیع أنمه ماكتبوا  عیلعن حفظة 

م يف أنمه كتبوا قبل أن يولد،حني استحك هذاملك األرحام حدثين
بطن أمه ، أنه ال يكون منه خطیئة أبدا، صهؤالء قراء اللوح 

» فوظأنمه صجدصا يف اللوح املح يب لیلة أسري املحفوظ أخربصين
أنت [ يابريدة ص  ] فكیف ختطئه«.املعصوم من كل خطإ صزلة عیل

خبالف  عیلاملالئكة املقربون يابريدة التعرض لقدلوبه رب العاملني ص



احلسن اجلمیل ،فإنه أمري املؤمنني ، صسید الولیني ،] صسید الصاحلني [ 
ة صفارس املسلمني ، صقائد الغر املحجلني ، صقسمي اجلنة صالنار، يقول يوم القیام

كم علیحلق من ا عیلللنار هذا ل  ص هذا لك . مث قال يابريدة أتري لیس ل
ن معاشر املسلمني ،أال تكايدصه ص التعاندصه ص التزايدصه هیهات ]هیهات [ إ

  عیلقدر 
عند اهلل تعال  أعظم من قدره عندكم ، أ ص الأخربكم قالوا بل  يا 

ن ص فإن اهلل يبعث يوم القیامة أقواما متتلئ م- رسول اهلل . قال رسول اهلل
نات ص أين احلسجهة السیئات موازينمه فیقال هلم هذه السیئات ف

من قبل  إالفقد عطبمت فیقولون ياربنا مانعرف لنا حسنات . فإذاالنداء
أعرفها لكم ،  إينحسنات ف لئن لم تعرفوا ألنفسكم عبادي»اهلل عز ص جل 

 .« كمعلیصأصفرها 
[] 



ر رتجح بسیئاتمه بأكثالريح برقعة لغرية] ص[تطرحها يف كفة حسناتمه ،ف مث تأيت
ص األرض ،فیقال ألحدهم خذ بید أبیك صأمك  مما بني السماء

صإخوانك صأخواتك صخالتك صقراباتك صأخدانك 
 صمعارفك ،فأدخلمه اجلنة.فیقول أهل املحشر ياربنا أماالذنوب فقد

،مش  عرفناها،فما ذا كانت حسناتمه فیقول اهلل عز ص جل ياعبادي
ك ببك أحب ه ألخیه إل  أخیه فقال خذها فإينعلیأحدهم ببقیة دين 

بن أيب طالب  یلعبن أيب طالب ع فقال له اآلخر قدتركتها لك ببك ل عیلل
، صجعل فشكر اهلل تعال  ذلك هلما فحط به خطايامها.ماشئت  ع ص لك من مال 

 ذلك يف حشو لحائفهما صموازينهما، صأصجب هلما صلوالديهما صلذريتهما
كثر من حص  أ عیلاجلنة. مث قال يابريدة إن من يدخل النار ببغض 

 يرم  بها اخلذف اليت
عنداجلمرات ،فإياك أن تكون منمه .فذلك قوله تبارك ص تعال  

 عیلص ص -أي [اعبدصه بتعظمي حممد«] اعُبُدصا َربيُكمُ أليِذي َخلََقُكم»



بن أيب طالب ع أليِذي َخلََقُكمنسما، صسواكم من بعد ذلك ، 
 صلوركم ،فأحسن لوركم

 «َص اليِذيَن ِمن َقبِلُكم»مث قال عز ص جل  -
[] 

 هانقال صخلق الذين من قبلكم من سائر ألناف الناس َلَعليُكم تَتيُقوَن. قال هلا صج
[] 

أحدمها خلقكم ، صخلق الذين من قبلكم لعلكم كلكم تتقون ، أي لتتقوا 
صالوجه  «َص ما َخلَقُت اجِلني َص اإِلنَس ِإالي ِلَیعُبُدصِن »كما قال اهلل تعال  

آلخر اعبدصا]ربكم [ ألذي خلقكم ، صالذين من قبلكم ، أي ا
 اعبدصه

[] 



عبده بال  من اهلل صاجب ألنه أكرم من أن يعين« لعل »لعلكم تتقون النار ص
ن عباده منفعة صيطمعه يف فضله مث خيیبه ، أ التراه كیف قبح من عبد م

فعك بها.فیخدمه ، مث أن عیلل، صصخبدميت لعلك تنتفع يب ، إذا قال لرجل أخدمين
یح يف خيیبه ص الينفعه ، فإن اهلل عز ص جل أكرم يف أفعاله ، صأبعد من القب

 أعماله من عباده
نَزَل ِمَن  .

َ
ماءَ ِبناءً َص أ رَض ِفراشًا َص السي

َ
قوله عز ص جل أليِذي َجَعَل َلُكمُ األ

خَرَج ِبِه ِمَن الثيَمراِت ِرزقًا َلُكم َفال
َ
ماءِ ماءً َفأ ندادًا َص جَتعَ  السي

َ
ِ أ ي لُوا هللِ

نمتُ تَعلَُمونَ 
َ
 أ
رَض أليِذي َجَعَل َلُكمُ »ع قال اهلل عز ص جل  عیلقال اإلمام احلسن بن  -

َ
 األ

يدة احلم  جعلها مالئمة لطبائعكم ،موافقة ألجسادكم ، لم جيعلها شد«ِفراشاً 
صاحلرارة فتحرقكم ، ص الشديدة الربصدة فتجمدكم ، ص الشديدة 

الشديدة  الريح فتصدع هاماتكم ، ص الشديدة الننت فتعطبكم ، صطیب 
كم يف حرثكم لیعاللني كاملاء فتغرقكم ، ص الشديدة الصالبة فتمتنع 



فعون به صأبنیتكم ، صدفن موتاكم ، صلكنه عز ص جل جعل فیها من املتانة ماتنت
ماتنقاد  یها من اللنيها أبدانكم صبنیانكم ، صجعل فعلیصتتماسكون ، صتتماسك 

 . به حلرثكم صقبوركم صكثري من منافعكم
[] 

سقفا من  ماءَ ِبناءً فلذلك جعل األرض فراشا لكم . مث قال عز ص جل َص السي
ز ص فوقكم حمفوظا يدير فیهامشسها صقمرها صجنومها ملنافعكم . مث قال ع

ماءِ ماءً »جل  نَزَل ِمَن السي
َ
لكم صتاللكم ااملطر ينزله من عال لیبلغ قلل جب يعين«َص أ

صهضابكم صأصهادكم مث فرقه رذاذا صصابال صهطال صطال لتنشفه 
تفسد كم قطعة صاحدة فعلیأرضوكم ، ص لم جيعل ذلك املطر نازال 

خَرَج »أرضیكم صأشجاركم صزرصعكم صمثاركم . مث قال عز ص جل 
َ
َفأ

َفال » مما خيرجه من األرض رزقا لكم يعين«ِبِه ِمَن الثيَمراِت ِرزقًا َلُكم
نداداً 

َ
ِ أ ي التعقل ص التسمع  أي أشباها صأمثاال من األلنام اليت« جَتَعلُوا هللِ



نمتُ تَعلَُمونَأنها التقدر  عیلص التبصر، ص التقدر 
َ
ش ء من هذه النعم  یلعش ءَص أ

 كم ربكمعلیأنعمها  اجللیلة اليت
. 
[] 
جل أليِذي  ص يف قول اهلل عز ص- قال أمري املؤمنني ع قال رسول اهلل -

رَض ِفراشًا إن اهلل تعال  ملاخلق املاء فجعل عرشه 
َ
ه قبل أن لیعَجَعَل َلُكمُ األ

خيلق السماصات ص األرض ، ص ذلك قوله عز ص جل ُهَو أليِذي َخلَقَ 
اٍم َص كاَن َعرُشُه  يي

َ
رَض يفِ ِستيِة أ

َ
ماصاِت َص األ ]ي عیلالسي ص كان  عيناملاءِ

قال [فأرسل الرياح  ].لق السماصات ص األرض املاء[قبل أن خي عیلعرشه 
املاء،فبخر املاء من أمواجه ، صارتفع عنه الدخان صعال فوقه  عیل

ع الزبد،فخلق من دخانه السماصات السبع ، صخلق من زبده األرضني ]السب
احلوت  عیلا الصفا، صالصف عیلاملاء، صجعل املاء  عیل[فبسط األرض 



مان البنه ] فقال ذكرها لق الصخرة اليت عیلالثور، صالثور  عیل، صاحلوت 
 َ   ِإنيها ِإن تَكُ ِمثقاَل [يا بينُ

[] 
رِض 

َ
ص يفِ األ

َ
ماصاِت أ ص يفِ السي

َ
َحبيٍة ِمن َخرَدلٍ َفَتُكن يفِ َلخَرةٍ أ

ُ صالصخرة  ال اهلل . فلما الثري ، ص اليعمل ماحتت الثري إ عیلَيأِت ِبَها اهللي
 عیل ا من حتت الكعبة، مث بسطهاخلق اهلل تعال  األرض دحاه

من املاء،فأحاطت بكل ش ء،ففخرت األرض صقالت أحطت بكل ش ءف
ص كان يف كل أذن من آذان احلوت سلسلة من ذهب مقرصنة  يغلبين

أهلها الطرف بالعرش ،فأمر اهلل احلوت فتحرك فتكفأت األرض ب
تطع تس صجه املاء] ص[ قداشتدت أمواجه ص لم عیلكماتتكفأ السفینة 

 األرض االمتناع ،ففخر احلوت ص قال غلبت األرض اليت
أرساها، صثقل فخلق اهلل عز ص جل اجلبال ف أحاطت بكل ش ء،فمن يغلبين

 األرض بها،فمل يستطع احلوت أن يتحرك ،ففخرت اجلبال صقالت



 عز ص جل فخلق اهلل غلبت احلوت ألذي غلب األرض ،فمن يغلبين
تناع ففخر ص لم يكن عندها دفاع ص الاماحلديد فقطعت به اجلبال ، 

فخلق اهلل عز  لبينغلبت احلوت فمن يغ احلديد ص قال غلبت اجلبال اليت
 ص جل النار،فأالنت احلديد صفرقت أجزاءه ص لم يكن 

عنداحلديد دفاع ص الامتناع .ففخرت النار صقالت غلبت 
ملاء،فأطفأ ل افخلق اهلل عز ص ج احلديد ألذي غلب اجلبال ،فمن يغلبين

ر النار، ص لم يكن عندها دفاع ص الامتناع ،ففخر املاء ص قال غلبت النا
فأيبست  فخلق اهلل عز ص جل الريح غلبت احلديد،فمن يغلبين اليت

 املاء،ففخرت الريح ، صقالت غلبت املاء
[] 

الريح عن  فخلق اهلل عز ص جل اإلنسان فصرف ألذي غلب النار،فمن يغلبين
خلق ف غلبت املاء فمن يغلبين لبنیان ]ففخر اإلنسان [ ص قال غلبت الريح اليتجماريها با

اهلل عز ص جل ملك املوت فأمات اإلنسان ،ففخر ملك املوت ص قال 



ز ص جل أناالقهار فقال اهلل ع غلبت اإلنسان ألذي غلب الريح فمن يغلبين
 ِه الغالب الوهاب ،أغلبك صأغلب كل ش ء،فذلك قوله تعال  ِإَلی

مُر ُكليُه 
َ
 ُيرَجُع األ

 [ أركان العرش صمحلته]
 قال فقیل يا رسول اهلل ماأعجب هذه السمكة صأعظم قوتها، ملاحتركت -

ص - ل رسول اهللها حيت لم تستطع االمتناع . فقاعلیحركت األرض با 
ص - أ ص الأنبئكم بأقوي منها صأعظم صأرحب قالوا بل  يا رسول اهلل

،  جل ملاخلق العرش خلق له ثالمثائة صستني ألف ركن. قال إن اهلل عز ص 
 صخلق 

عند كل ركن ثالمثائة صستني ألف ملك ، لوأذن اهلل تعال  أللغرهم 
 ]ف[التقم السماصات

[] 



ازة السبع صاألرضني السبع ما كان ذلك بني هلواته إالكالرملة يف املف
هذا،فتعاطوه  رش امحلوا ع الفضفاضة. فقال اهلل تعال  ]هلم [ ياعبادي

فمل يطیقوا محله ص الحتريكه .فخلق اهلل تعال  مع كل صاحد منمه 
صاحدا،فمل يقدرصا أن يزعزعوه فخلق اهلل مع كل صاحد منمه 
عشرة،فمل يقدرصا أن حيركوه فخلق ] اهلل تعال  [بعدد كل صاحد منمه 
،مثل مجاعتمه فمل يقدرصا أن حيركوه . فقال اهلل عز ص جل جلمیعمه 

ه . مث قال لثمانیة .فخلوه ،فأمسكه اهلل عز ص جل بقدرتأمسكه بقدريت عیلخلوه 
منمه امحلوه أنمت .فقالوا] يا[ربنا لم نطقه حنن ص هذااخللق الكثري 

أنا  صاجلم الغفري،فكیف نطیقه اآلن دصنمه فقال اهلل عز ص جل إين
سري،أفعل عاهلل املقرب للبعید، صاملذلل للعنید صاملخفف للشديد، صاملسهل لل

ماأشاء صأحكم ]ب[ ماأريد،أعلمكم كلمات تقولونها خيفف 
مي ص الحول ياربنا قال تقولون بسم اهلل الرمحن الرح كم .قالوا ص ماه علیبها

یبني حممد صآله الط عیلالعظمي صلل  اهلل  عیلص القوة إالباهلل ال
د اهل رجل جلك عیلكواهلمه كشعرة نابتة  عیل.فقالوها،فحملوه صخف 



هل [هؤالء ]كوا عیل. فقال اهلل عز ص جل لسائر تلك األمالك خلوا قوي
 الثمانیة عرش 

[] 
أنا اهلل  ،فإينصقدسوين صجمدصين لیحملوه صطوفوا أنمت حوله ، صسبحوين

 كل ش ءقدير عیلمارأيمت ص] أنا[  عیلالقادر 
 [ قصة سعد بن معاذ، صجلیل مرتبته]

اأعجب أمر هؤالء املالئكة محلة ص م- فقال ألحاب رسول اهلل -
ص هؤالء مع قوتمه - العرش يف قوتمه صعظم خلقمه فقال رسول اهلل

.قالوا ص من هو اليطیقون محل لحائف تكتب فیهاحسنات رجل من أميت
يا رسول اهلل لنحبه صنعظمه صنتقرب إل  اهلل بواالته قال ذلك الرجل ، 

الرأس  مغط  أهل بیيت رجل كان قاعدا مع ألحاب له فمر به رجل من
افیا فلما جاصزه التفت خلفه فعرفه ،فوثب إلیه قائما ح . ]ف[ لم يعرفه



 يبحاسرا، صأخذ بیده فقبلها صقبل رأسه صلدره ص ما بني عینیه ص قال بأ
ياشقیق رسول اهلل ،حلمك حلمه ، صدمك دمه ، صعلمك من  أنت صأم 

بحبتكم  أل اهلل أن يسعدينعلمه ، صحلمك من حلمه ، صعقلك من عقله ،أس
أهل البیت .فأصجب اهلل ] له [بهذا الفعل ، ص هذاالقول من الثواب 
ما لوكتب تفصیله يف لحائفه لم يطق محلها مجیع هؤالء املالئكة 

لیمه أنت الطائفني بالعرش ، صاألمالك احلاملني له فقال له .ألحابه ملارجع إ
 يف جاللتك صموضعك من اإلسالم ، صحملك 

 ص تفعل بهذا مانري- عند رسول اهلل
[] 

ص -فقال هلم أيها اجلاهلون صهل يثاب يف اإلسالم إالبب حممد
صحب هذافأصجب اهلل ] له [بهذا القول مثل ما كان أصجب له بذلك 

ص صلقد لدق يف مقاله ألن رجال - الفعل صالقول أيضا. فقال رسول اهلل
ألف مرة، صرزقه مثل  لوعمره اهلل عز ص جل مثل عمر الدنیا مائة



أمواهلا مائة ألف مرة،فأنفق أمواله كلها يف سبیل اهلل صأفين عمره 
 عیلاهلل تعال  منطويا،  لائم نهاره ،قائم لیله ، اليفرت شیئا] منه [ ص اليسأم ، مث لق 

بغض حممد أصبغض ذلك الرجل ألذي قام إلیه هذا الرجل مكرما، 
ه علیله همن ، صلرد اهلل عز ص جل أعمامنخريه يف نار ج عیلإالأكبه اهلل 

صأحبطها.] قال [فقالوا ص من هذان الرجالن يا رسول اهلل قال رسول 
فهو هذافتبادر  رأسه ص أماالفاعل مافعل بذلك املقبل املغط - اهلل

. ص ارياألنص القوم إلیه ينظرصنه ، فإذا هوسعد بن معاذ األصس 
 رأسه املقبل املغط أمااملقول له هذاالقول ،فهذا اآلخر 

سعد بب بن أيب طالب ع . مث قال ماأكثر من ي عیل.فنظرصا، فإذا هو 
هذين ، ص ماأكثر من يشق  ممن حيل حب أحدمها صبغض اآلخر،إنهما 
مجیعا يكونان خصما له ص من كانا له خصما كان حممد له خصما ص من كان 

ه علیهلل ا ه صأصجب )علیحممد له خصما كان اهلل له خصما] ص[فلج 
 .( عذابه

[] 



 ص ياعباد اهلل إمنا يعرف الفضل أهل الفضل . مث قال- مث قال رسول اهلل
 ص )لسعد أبشر( فإن اهلل خيمت لك بالشهادة صيهلك بك أمة من- رسول اهلل

الكفرة، صيهتز)عرش الرمحن (ملوتك ، صيدخل بشفاعتك اجلنة مثل 
رَض ال  َجَعَل لَ عدد]شعور[احلیوانات كلها. قال فذلك قوله تع

َ
ُكمُ األ
سقفا حمفوظا أن ماءَ ِبناءً  عیلتقع  ِفراشًاتفرتشونها ملنامكم صمقیلكم .َص السي

نافع عباده فیهامشسها صقمرها صكواكبها مسخرة مل األرض بقدرته جتري
األرض  یلعص التعجبوا حلفظه السماء أن تقع - صإمائه . مث قال رسول اهلل

ما هوأعظم من ذلك .قالوا ص ما هو قال  ، فإن اهلل عز ص جل حيفظ
نَزَل 

َ
أعظم من ذلك ثواب طاعات املحبني ملحمد صآله . مث قال َص أ

يعين ماءِ ماءً لذي املطر ينزل مع كل قطرة ملك يضعها يف موضعها أ ِمَن السي
ص أ صتستكثرصن - يأمره به ربه عز ص جل .فعجبوا من ذلك . فقال رسول اهلل

ن أيب طالب ع ب عیل املالئكة املستغفرين ملحيبعدد هؤالء] إن عدد 
أكثر من عدد هؤالء[، ص إن عدد املالئكة الالعنني ملبغضیه أكثر من 

خَرَج ِبِه ِمَن الثيَمراِت ِرزقًا لَ »عدد هؤالء. مث قال اهلل عز ص جل 
َ
« ُكمَفأ



أ الترصن كثرة]عدد[ هذه األصراق صاحلبوب صاحلشائش قالوا بل  
 ماأكثر عددها يا رسول اهلل

[] 
ص يف -ص أكثر عددا منها مالئكة يبتذلون آلل حممد- قال رسول اهلل

خدمتمه ، أتدرصن فیما يبتذلون هلم ]يبتذلون [ يف محل أطباق 
 ها التحف من علیالنور،

عندربمه فوقها مناديل النور،] ص[خيدمونمه يف محل ماحيمل آل حممدمنها 
 عیلل من اخلريات تلك األطباق يشتم إل  شیعتمه صحمبیمه ، ص إن طبقا من

 بأقل جزء منه مجیع أموال الدنیا ما اليف 
لنا  . ا نَزي ي تُوا ِبُسوَرةٍ ِمن َعبِدنا َفأ عیلقوله عز ص جل َص ِإن ُكنمتُ يفِ َريٍب ممِ

ن َلم تَفَعلُوا  ِ ِإن ُكنمتُ لاِدِقنَي َفإِ ُكم ِمن ُدصِن اهللي ِمثِلِه َص ادُعوا ُشَهداءَ
ِ  َص َلن

اَر اليتي   تَفَعلُوا َفاتيُقوا الني
ُ
اُس َص احِلجاَرةُ أ ت َصُقوُدَها الني ِعدي



ني هَلُم َجنياٍت جَترِي 
َ
احِلاِت أ ِر اليِذيَن آَمُنوا َص َعِملُوا الصي  ِللكاِفِريَن َص َبشي

َرةٍ ِرزقًا قاُلوا هَذا أليِذي ُرِز  نهاُر ُكليما ُرِزُقوا ِمنها ِمن مَثَ
َ
نا قِمن حَتِتَها األ

َرةٌ َص ُهم ِفیها خاِلُدصنَ  زصاٌج ُمَطهي
َ
تُوا ِبِه ُمَتشاِبهًا َص هَلُم ِفیها أ

ُ
 ِمن َقبُل َص أ

 قال اإلمام ع فلما ضرب اهلل األمثال للكافرين املجاهرين الدافعني -
ص ،الدافعني ماقاله - ص صالنالبني املنافقني لرسول اهلل-لنبوة حممد

 ال  ، صه ني أن يكون ماقاله عن اهلل تع، صالدافع عیلص يف أخیه -حممد
ع بكة  عیلبینها ل ص صمعجزاته ]ملحمد[مضافة إل  آياته اليت-آيات حممد

صاملدينة، ص لم يزدادصا إالعتوا صطغیانا قال اهلل تعال  ملردة أهل 
لنا  ا نَزي ي َعبِدنا حيت  عیلمكة صعتاة أهل املدينةَص ِإن ُكنمتُ يفِ َريٍب ممِ

 ص ص أن يكون هذااملنزل- يكون حممد رسول اهلل جتحدصا أن
[] 

مامة ه [بكة،الباهرات من اآليات كالغعلی ، مع إظهاريه ]كالم علی
ه من علیكانت تسمل  كانت يظله بها يف أسفاره ، صاجلمادات اليت اليت



نه اجلبال صالصخور صاألحجار صاألشجار، صكدفاعه قالديه بالقتل ع
قعد خلفهما حلاجته ، مث جرتني املتباعدتني اللتني تاللقتا فصقتله إياهم ، صكالش

ة خاضعة ذلیلة، تراجعتا إل  مكانهما كماكانتا، صكدعائه الشجرة فجاءته جمیب
الیهود) مث أمره هلا بالرجوع فرجعت سامعة مطیعةَفأتُوا يامعشر قريش ص

ر شص يامعشر النوالب (املنتحلني اإلسالم ،الذين هم منه براء، ص يامع
ص ، رجل -مداأللسن ِبُسوَرةٍ ِمن ِمثِلِه من مثل حم العرب الفصحاء البلغاء ذصي
 منكم اليقرأ ص اليكتب ص لم

[] 
ونه يف يدرس كتابا، ص الاختلف إل  عالم ص التعمل من أحد، صأنمت تعرف

مع العمل ] حيت جوا كذلك أربعني سنة مث أصيت أسفاره صحضره بق 
وا رين . فإن كنمت يف ريب من هذه اآليات فأتعمل األصلني صاآلخ[عمل 

 من مثل هذاالكالم لیبني أنه كاذب كماتزعمون ،ألن كل ما كان من 



عند غري اهلل فسیوجد له نظري يف سائر خلق اهلل . ص إن كنمت معاشر قراء 
ص من -الكتب من الیهود صالنصاري يف شك مما جاءكم به حممد

ر لكم لیني صلیا بعد أن قدأظهشرائعه ، ص من نصبه أخاه سید الو
 منها أن كلمته الذراع املسمومة، صناطقه ذئب صحن معجزاته اليت

املنرب صدفع اهلل عنه السم ألذي دسته الیهود  عیلإلیه العود ص هو 
عام مه البالء صأهلكمه به ، صكثر القلیل من الطعلیيف طعاممه ، صقلب 

إلجنیل ل ] هذا[القرآن من التوراة صامن مث َفأتُوا ِبُسوَرةٍ ِمن ِمثِلِهیعين
 صالزبور صلحف ابراهمي ع صالكتب األربعة عشر فإنكم

[] 
الجتدصن يف سائر كتب اهلل سورة كسورة من هذاالقرآن . صكیف 

ود يكون كالم حممداملتقول أفضل من سائر كالم اهلل صكتبه ، يامعشر الیه
ُكم ِمن ُدصِن َص ادُعوا ُشَهداءَ »مث قال جلماعتمه  . صالنصاري

 ِ وا تعبدصنها ياأيها املشركون ، صادع ادعوا ألنامكم اليت«اهللي



شیاطینكم ياأيها النصاري صالیهود، صادعوا قرناءكم من امللحدين 
 یلعاملسلمني من النصاب آلل حممدالطیبني ، صسائر أعوانكم  يامنافق 

لقاء نفسه ، تإرادتكم ِإن ُكنمتُ لاِدِقیَنبأن حممدا تقول هذاالقرآن من 
یع مج عیلع  عیله ، ص إن ماذكره من فضل علیلم ينزله اهلل عز ص جل 

ن لَ  م أمته صقلده سیاستمه لیس بأمر أحكم احلاكمني . مث قال عز ص جل َفإِ
فَعلُوا تَفَعلُوا أي ] إن لم تأتوا ياأيها املقرعون بجة رب العاملني َص َلن تَ 

ِ أي [ ص ال يكون هذامنكم أبداَفاتيقُ 
اَر اليتي  وا الني
توقد]ف[تكون عذابا  اُس َص احِلجاَرةُ  یلعَصُقوُدَهاحطبهاالني
ت ِللكاِفِريَناملكذبني بكالمه صنبیه ،النالبني العداصة لول ِعدي

ُ
یه أهلهاأ

ن صصلیه . قال فاعلموا بعجزكم عن ذلك أنه من قبل اهلل تعال  ص لو كان م
، قال دالتقريع صالتحديعجزصا بعمعارضته . فلما  عیلقبل املخلوقني لقدرمت 

 اهلل عز ص جل ُقل َلِئنِ اجَتَمَعِت اإِلنُس 
[] 



ثِلِه َص َلو كاَن َبع عیلَص اجِلني  ثلِ هَذا الُقرآِن، ال َيأتُوَن ِبِ ن َيأتُوا ِبِ
َ
ُضمهُ أ
 ِلَبعٍض َظِهرياً 

 [قصة الغمامة]
ت هذه كان ع كیف« بن حممد عیل» ع فقلت أليب عیلقال احلسن بن  -

ص بكة - رسول اهلل عیلظهرت  األخبار يف هذه اآليات اليت
أماالغمامة  ل يابيناستأنف هلا النهار. فلما كان يف الغد قا صاملدينة فقال يابين

ص كان يسافر إل  الشام مضاربا خلدجية بنت خويلد، ص - فإن رسول اهلل
لقیظ اكان من مكة إل  بیت املقدس مسرية شهر فكانوا يف محارة 

االرياح صسفت مه فیهعلی، صربا عصفت يصیبمه حر تلك البوادي
سول مه الرمال صالرتاب . ص كان اهلل تعال  يف تلك األحوال يبعث لرعلی

 ص غمامة تظله فوق رأسه تقف بوقوفه ، صتزصل بزصاله ، إن تقدم-اهلل 
 رتتقدمت ، ص إن تأخر تأخرت ، ص إن تیامن تیامنت ، ص إن تیاسر تیاس

،فكانت تكف عنه حر الشمس من فوقه ، صكانت تلك الرياح املثرية 



لتلك الرمال صالرتاب ،تسفیها يف صجوه قريش صصجوه رصاحلمه حيت 
ص هدأت صسكنت ، ص لم حتمل شیئا من رمل ص -إذادنت من حممد

يقول قائلها  ه رحيا باردة لینة، حيت كانت قوافل قريشعلیالتراب ، صهبت 
ان ن خیمة.فكانوا يلوذصن به ، صيتقربون إلیه فكجوار حممدأفضل م

 الرصح يصیبمه بقربه ، ص إن كانت الغمامة
[] 

مامة ه . ص كان إذااختلط بتلك القوافل غرباء، فإذاالغعلیمقصورة 
تسري يف موضع بعید منمه .قالوا إل  من قرنت هذه الغمامة فقد شرف 

ها اسم علیدصا جتفیخاطبمه أهل القافلة انظرصا إل  الغمامة .صكرم 
» هالیعلاحبها، صاسم لاحبه صلفیه صشقیقه .فینظرصن فیجدصن مكتوبا 

ه بآله سید الولیني ، صشرفت عیلص ،أيدته ب- الإله إال اهلل حممد رسول اهلل
ذلك ، صيفهمه من  فیقرأ«صأصلیائهما، صاملعادين ألعدائهما عیلاملوالني له صل

 لكحيسن أن يكتب ، صيقرأ من الحيسن ذ



 [ ص- هعلیتسلمي اجلبال صالصخور صاألحجار ]
ه فإن رسول لیعبن حممد ع ص أماتسلمي اجلبال صالصخور صاألحجار  عیلقال  -

ن تلك ص ملاترك التجارة إل  الشام ، صتصدق بكل مارزقه اهلل تعال  م- اهلل
التجارات ، كان يغدص كل يوم إل  حراء يصعده ، صينظر من قلله إل  

 هلل صأنواع عجائب رمحته صبدائع حكمته ، صينظرآثار رمحة ا
إل  أكناف السماء صأقطار األرض صالبحار، صاملفاصز، 

يعبد اهلل حق ،فیعترب بتلك اآلثار، صيتذكر بتلك اآليات ، صصالفیايف
ده عبادته . فلما استكمل أربعني سنة] ص[نظر اهلل عز ص جل إل  قلبه فوج

 أفضل القلوب
[] 

حت ، صأخشعها صأخضعها،أذن ألبواب السماء ففتصأجلها، صأطوعها 
نظر ص ي-ص ينظر إلیها، صأذن للمالئكة فنزلوا ص حممد-ص حممد

مد ه من لدن ساق العرش إل  رأس حمعلیإلیمه ، صأمر بالرمحة فأنزلت 



صغمرته ، صنظر إل  جربئیل الرصح األمني املطوق بالنور،طاصس 
أ. قال ص قال يا حممداقراملالئكة هبط إلیه ، صأخذ بضبعه صهزه ص 

ماأقرأ قال يا حممداقَرأ ِباسمِ َربيكَ أليِذي َخلَقَ َخلَقَ اإِلنساَن ِمن َعلَقٍ إل  
قوله ما َلم َيعملَ مث أصح  ] إلیه [ ماأصح  إلیه ربه عز ص جل ، مث لعد 

ص من اجلبل ص قدغشیه من تعظمي جالل اهلل ، -إل  العلو، صنزل حممد
تد شأنه ماركبه به احلم  صالنافض . يقول ص قداشه من كبري علیصصرد 

ص أنه  ه ماخيافه من تكذيب قريش يف خربه ، صنسبتمه إياه إل  اجلنون ،]علی
[يعرتيه شیطان ص كان من أصل أمره أعقل خلیقة اهلل ، صأكرم براياه 
صأبغض األشیاء إلیه الشیطان صأفعال املجانني صأقواهلم .فأراد اهلل 

ح لدره صيشجع قلبه ،فأنطق اجلبال صالصخور عز ص جل أن يشر
[ السالم ك يا حممدعلیصاملدر، صكلما صلل إل  ش ءمنها ناداه ] السالم 

حبیب اهلل ك ياعلیك يا رسول اهلل ، السالم علیاهلل ، السالم  ك ياصل علی
،أبشر فإن اهلل عز ص جل قدفضلك صمجلك صزينك صأكرمك فوق 



ن ، اآلخرين الحيزنك قول قريش إنك جمنواخلالئق أمجعني من األصلني ص
 ص عن الدين مفتون ، فإن الفاضل من فضله

[] 
اهلل [رب العاملني ، صالكرمي من كرمه خالق اخللق أمجعني ، فاليضیقن  ]

لدرك من تكذيب قريش صعتاة العرب لك ،فسوف يبلغك ربك 
أقص  منته  الكرامات صيرفعك إل  أرفع الدرجات . صسوف 

يبث  بن أيب طالب ع ، صسوف عیلأصلیاءك بولیك  ينعم صيفرح
بن أيب  یلععلومك يف العباد صالبالد،بفتاحك ص باب مدينة علمك 

طالب ع ، صسوف يقر عینك ببنتك فاطمة ع ، صسوف خيرج منها ص 
الد شباب أهل اجلنة، صسوف ينشر يف الب احلسن ص احلسني سیدي عیلمن 

 صألخیك ، صسوف يضع يف دينك ، صسوف يعظم أجور املحبني لك
صلديق  ه كل نيب،فیكون حتت عیليدك لواء احلمد،فتضعه يف يد أخیك 

يارب  فقلت يف سري.صشهید، يكون قائدهم أمجعني إل  جنات النعمي 



ع ص هوطفل  یلعبه ص ذلك بعد ماصلد  بن أيب طالب ألذي صعدتين عیلمن 
ه أ هو ص هومع قلیال عیلص قال بعد ذلك ملاحترك  أ ص هوصلد عم 

ص يف -ه میزان اجلالل ،فجعل حممدعلیكل مرة من ذلك أنزل  هذافف 
ع صسائر اخللق من أمته إل  يوم القیامة] يف  عیلكفة منه صمثل له 

يف  عیلرك ص من الكفة صت-كفة[فوزن بمه فرجح . مث أخرج حممد
عرفه رسول كان فیهافوزن بسائر أمته ،فرجح بمه ،ف ص اليت-كفة حممد

ن أيب طالب ب عیليف سره يا حممد هذا  ص بعینه صلفته . صنودي- اهلل
 . عدكمجیع أمتك ب عیلألذي أؤيد به هذاالدين ،يرجح  لفی 

[] 
كافحة األمة م بأداء الرسالة، صخفف عين فذلك حني شرح اهلل لدري

 مبارزة العتاة اجلبابرة من قريش عیلصسهل 



 [حديث الدجاجة املشوية]
إل  قتله  ص-بن حممد ع ص أمادفع اهلل القالدين ملحمد عیلقال  -

ص ، صتصديقه إياه فیه ، فإن رسول - صإهالكه إياهم كرامة لنبیه
 ص كان ص هو ابن سبع سنني بكة، قدنشأ يف اخلري نشوءا النظري له يف-اهلل 

سائر لبیان قريش ، حيت صرد مكة قوم من يهود الشام فنظرصا إل  
الوا هذا نعته صلفته ،فأسر بعضمه إل  بعض ] ص[قص ، صشاهدصا -حممد

ئر] أهل الیهود صسا عیلص اهلل حممداخلارج يف آخر الزمان ،املدال 
[األديان ،يزيل اهلل تعال  به دصلة الیهود، صيذهلم صيقمعمه ، ص قدكانوا 

أن  عیلحلسد الفاضل الصادق فحملمه ا صجدصه يف كتبمه ] النيب [األم 
ض تعالوا اصضوا يف أنه ملك يزال . مث قال بعضمه لبعكتموا ذلك ، صتف

حو فهموا فنقتله ، فإن اهلل َيحو مايشاء صيثبت لعلنا نصادفه ممن َي[ه علیحنتال ] 
فعاله ، فإن احللیة بذلك ، مث قال بعضمه لبعض التعجلوا حيت منتحنه صجنربه بأ

بنا تقدتوافق احللیة، صالصورة قدتشاكل الصورة، إن ماصجدناه يف ك



أن حممدا جينبه ربه من احلرام صالشبهات .فصادفوه صآلفوه 
 صادعوه ، إل  دعوة صقدموا إلیه احلرام صالشبهة، فإن انبسط

[] 
ة فیهما أص يف أحدمها فأكله ،فاعلموا أنه غري من تظنون ، صإمنا احللی

صافقت احللیة صالصورة ساصت الصورة، ص إن لم يكن األمر 
هري شیئا،فاعلموا أنه هو،فاحتالوا له ] يف [تط كذلك ص لم يأكل منهما

ه األرض منه لتسمل للیهود دصلتمه . قال فجاءصا إل  أيب طالب فصادفو
ص قدموا إلیه ص إل  - صدعوه إل  دعوة هلم فلما حضر رسول اهلل

أيب طالب صاملإل من قريش دجاجة مسمنة كانوا قدصقذصها 
ص َيد يده - منها ص رسول اهللصشوصها،فجعل أبوطالب صسائر قريش يأكلون 

ص - ا التصیبها يدهحنوها فیعدل بهاَينة صيسرة مث أماما، مث خلفا، مث فوقا مث حتت
ص يامعشر الیهود قدجهدت أن - .فقالوا ما لك يا حممد التأكل منها فقال

 ريب يعدل بهاعنها. ص ماأراها إالحراما يصونين أتناصل منها، ص هذه يدي



ص - ل اهللإالحالل فدعنا نلقمك ]منها[. فقال رسو الوا ماه عز ص جل عنها.فق
فذهبوا لیأخذصا منها، صيطعموه ،فكانت أيديمه .فافعلوا إن قدرمت 

ص تعدل عنها. فقال رسول - يعدل بها إل  اجلهات كماكانت يد رسول اهلل
جاءصه بغريها إن كانت لكم .ف ص ]ف[ هذه قدمنعت منها،فأتوين- اهلل

ي مسمنة مشوية قدأخذصها،جلار هلم غائب لم يكونوا بدجاجة أخر
ل منها ه مثنها إذاحضر،فتناصعلیاشرتصها صعمدصا إل  أن يردصا 

حيت سقطت  ه ، صفصلتعلیص لقمة، فلما ذهب لريفعها ثقلت - رسول اهلل
 من يده ، صكلما ذهب

[] 
ل ل هذه التأكيرفع ما قدتناصله بعدها ثقلت صسقطت .فقالوا يا حممدفما با

ص ص هذه أيضا قدمنعت منها، ص ماأراها إال - منها]ف[ قال رسول اهلل
نا نلقمك منها. قال من شبهة،فدع عز ص جل عنها.قالوا ماه  ريب من شبهة يصونين

لك يف ه . فلما تناصلوا لقمة لیلقموه ثقلت كذعلیفافعلوا إن قدرمت 



ص هو - اهلل أيديمه ] مث سقطت [ ص لم يقدرصا أن يلقموها. فقال رسول
ريش من ذلك ، عز ص جل عنها.فتعجبت ق ريب ما قلت لكم هذه شبهة يصونين

اعتقاد عداصته إل  أن أظهرصها  عیلص كان ذلك مما يقیممه 
ملاأظهره اهلل عز ص جل بالنبوة، صأغرتمه الیهود أيضا فقالت هلم 

كم من هذاالطفل مانراه إاليسالبكم نعمكم علیالیهود أي ش ءيرد 
 صاحكم ] ص[سوف يكون هلذا شأن عظميصأر

 [ ص- قتله عیلاتفاق الیهود ]
 یلعبن أيب طالب ع فتواطأت الیهود  عیلص قال أمري املؤمنني  -

مه جبل حراء] صهم سبعون رجال فعمدصا إل  سیوف عیلقتله يف طريقه 
 .ل حراءجب عیلفسموها، مث قعدصا له ذات ] يوم [غلس يف طريقه 

[] 



صا إلیه ، صسلوا سیوفمه صهم سبعون رجال من أشد فلما لعده ،لعد
النجدة منمه ، فلما أهوصا بها إلیه لیضربوه  الیهود صأجلدهم صذصي

نمه ص بني بهاالتق  طرفا اجلبل بینمه صبینه فانضما، صلار ذلك حائال بی
رج ص ، صانقطع طمعمه عن الولول إلیه بسیوفمه ،فغمدصها،فانف-حممد

لما مهوا بإرساهلا نضما،فسلوا بعدسیوفمه صقصدصه . فالطرفان بعد ماكانا ا
یسلونها إل  ه انضم طرفا اجلبل صحیل بینمه صبینه فغمدصها، مث ينفرجان فعلی

بل أن بلغ إل  ذرصة اجلبل ، ص كان ذلك سبعا صأربعني مرة.فصعدصا اجل
اهلل عز ص  مه الطريق ، صمدعلیصدارصا خلفه لیقصدصه بالقتل ،فطال 

 عیلص من ذكره صثنائه - أبطئوا عنه حيت فرغ رسول اهللجل اجلبل ف
قوه ، ربه صاعتباره بعربه . مث احندر عن اجلبل فاحندرصا خلفه صحل

نمه صبینه ه لیضربوه بها،فانضم طرفا اجلبل صحال بیعلیصسلوا سیوفمه 
أربعني فغمدصها، مث انفرج فسلوها، مث انضم فغمدصها، ص كان ذلك سبعا ص

 ج سلوها، فإذاانضم غمدصها. فلما كان يف آخر مرة، صمرة،كلما انفر
 ه فانضم طرفاعلیص القرار،سلوا سیوفمه - قدقارب رسول اهلل



اجلبل ، صضغطمه ]اجلبل [ صرضضمه ، ص مازال يضغطمه حيت ماتوا 
ا لنع بمه يا حممدانظر خلفك إل  بغاتك بالسوء ماذ أمجعني . مث نودي

نظر[انفرج الطرفان ]يلیه منضمان ، فلما  ربمه .فنظر فإذاطرفا اجلبل مما
] ص[سقط أصلئك القوم صسیوفمه بأيديمه ، ص قدهشمت صجوهمه 
صظهورهم صجنوبمه صأفخاذهم صسوقمه صأرجلمه ، صخرصا مويت 

 .تشخب أصداجمه دما
[] 

ص من ذلك املوضع ساملا مكفیا مصونا - صخرج رسول اهلل
ار هنیئا لك يا ار صاألشجها من األحجعلیحمفوظا،تناديه اجلبال ص ما

أعدائك بنا، صسینصرك ] اهلل [  عیلحممدنصره اهلل عز ص جل لك 
بن أيب طالب ،  عیلجبابرة أمتك صعتاتمه ب عیلإذاظهر أمرك 

صتسديده إلظهار دينك صإعزازه صإكرام أصلیائك صقمع 
نبیك ، صمسعك ألذي بني ج أعدائك ] ص[سیجعله تالیك صثانیك صنفسك اليت



ها علی تبطش ، صرجلك اليتبها سمع ، صبصرك ألذي به تبصر، صيدك اليتبه ت
ال عنك عداتك ، صسیكون مج عنك ديونك ، صيف  تعتمد، صسیقض 

 یهأمتك ، صزين أهل ملتك ، صسیسعد ربك عز ص جل به حمبیه ، صيهلك به شانئ
 [ حديث الشجرتني]

ص كان - فإن رسول اهلل ،بن حممد ع ص أماالشجرتان اللتان تاللقتا عیلقال  -
ذات يوم يف طريق له ] ما[ بني مكة صاملدينة، ص يف عسكره منافقون من 
املدينة صكافرصن من مكة، صمنافقون منها صكانوا يتحدثون فیما بینمه 

يأكل  ص صآله الطیبني صألحابه اخلريين فقال بعضمه لبعض-بحمد
أنه رسول  يدع صكمانأكل ، صينفض كرشه من الغائط صالبول كماننفض 

سته اهلل فقال بعض مردة املنافقني هذه لحراء ملساء ألتعمدن النظر إل  ا
 إذاقعد

[] 



حلاجته حيت أنظر هل ألذي خيرج منه كماخيرج منا أم ال فقال آخر 
 لكنك إن ذهبت تنظر منعه حیاؤه من أن يقعد،فإنه أشد حیاء من اجلارية

ص -یه حممد عز ص جل ذلك نبالعذراء املمتنعة املحرمة. قال فعرف اهلل
ومئ إل  شجرتني ، فقال لزيد بن ثابت اذهب إل  تینك الشجرتني املتباعدتني ي

بینهما  بعیدتني قدأصغلتا يف املفازة، صبعدتا عن الطريق قدر میل فقف
ص -رسول اهلل  ص يأمركما أن تلتصقا صتنضما،لیقض - صناد أن رسول اهلل

ص باحلق -مدافقال فو ألذي بعث حم خلفكما حاجته .ففعل ذلك زيد،
ة منهما نبیا إن الشجرتني انقلعتا بألوهلما من مواضعهما، صسعت كل صاحد

عدطول املتحابني كل صاحد منهما إل  اآلخر،] ص[التقیا ب إل  األخري ،سع 
 فراش يف لممي غیبة صشدة اشتیاق ، مث تاللقتا صانضمتا انضمام متحابني يف

 .ص خلفهما، فقال أصلئك املنافقون قداسترت عنا- الشتاء فقعد رسول اهلل
 فقال بعضمه لبعض فدصرصا خلفه لننظر إلیه .فذهبوا يدصرصن خلفه

لوا ،فدارت الشجرتان كلما دارصا،فمنعتاهم من النظر إل  عورته .فقا
الشجرتان  تعالوا نتحلق حوله لرتاه طائفة منا. فلما ذهبوا يتحلقون حتلقت



ك صعاد إل  بوبة حيت فرغ صتوضأ، صخرج من هنا،فأحاطتا به كاألن
ص - العسكر ص قال لزيد بن ثابت عد إل  الشجرتني صقل هلما إن رسول اهلل

 يأمركما
[] 

أن تعودا إل  أماكنكما. فقال هلما فسعت كل صاحدة منهما إل  
بنفسه من راكض  موضعها ص ألذي بعثه باحلق نبیا سع  اهلارب الناج 

قون حيت عادت كل شجرة إل  موضعها. فقال املناف شاهر سیفه خلفه ،
عالوا لنا عورته ، ص أن ننظر إل  استه فت قدامتنع حممد من أن يبدي

ننظر إل  ماخرج منه لنعمل أنه صحنن سیان ،فجاءصا إل  املوضع فمل يرصا 
ص من ذلك - شیئا البتة، العینا ص الأثرا. قال صعجب ألحاب رسول اهلل

األخري ، إن  الشجرتني إحدامها إل  ء أ صعجبمت لسع ،فنودصا من السما
أشد من  عیل حميب[ حممد صاملالئكة بكرامات اهلل عز ص جل إل  ]حميب سع 
ر هاتني الشجرتني إحدامها إل  األخري ، ص إن تنكب نفحات النا سع 



هاتني  صاملتربءين من أعدائه أشد من تنكب عیل يوم القیامة عن حميب
 إحدامها عن األخريالشجرتني 

 [ ع عیلنظري املعجرة املذكورة ل]
لب ع ملارجع بن أيب طا عیلبن حممد ع ص قد كان نظري هذال عیلص قال  -

قلبها،ذهب لیقعد  من لفني صسق  القوم من املاء ألذي حتت الصخرة اليت
ته ص إل  عسكره سوف أنظر إل  سوأ إل  حاجته ، فقال بعض منافق 

 . بهمرتبة النيب ألخرب ألحابه بكذ نه يدع ماخيرج منه فإ
[] 

تقابلها ص قد  ع لقنرب ياقنرب اذهب إل  تلك الشجرة ص إل  اليت عیلفقال 
يأمركما أن  ص-حممد كان بینهما أكثر من فرسخ فنادمها أن صل 

ع إن ألذي  عیلقال ف فقال قنرب يا أمري املؤمنني أ صيبلغهما لويت .تتاللقا
لغهما لوتك ك إل  السماء صبینك صبینها]مسري[مخسمائة عام ،سیبيبلغ بصر عین



حابني طالت غیبة املت فذهب فنادي فسعت إحدامها إل  األخري سع .
 أحدمها عن اآلخر صاشتد إلیه شوقه ، صانضمتا فقال قوم من منافق 

هلل يف سحره رسول اهلل ابن عمه ماذاك رسول ا ا يضاه علیالعسكر إن 
م ، صإمنا مها ساحران لكنا سندصر من خلفه لننظر إل  ص ال هذاإما

ع من  یلععورته ص ماخيرج منه .فأصلل اهلل عز ص جل ذلك إل  أذن 
رسول  قبلمه فقال جهرا ياقنرب إن املنافقني أرادصا مكايدة صل 

 صقل هلما ص صظنوا أنه الَيتنع منمه إالبالشجرتني ،فارجع إل  الشجرتني- اهلل
ه ص يأمركما أن تعودا إل  مكانیكما.ففعل ماأمر- اهللرسول  إن صل 

ن من به ،فانقلعتا صعدت كل صاحدة منهما تفارق األخري كهزَية اجلبا
  مجاعة ع صرفع ثوبه لیقعد، ص قدمض عیلالشجاع البطل ، مث ذهب 

رهم ،فمل من املنافقني لینظرصا إلیه ، فلما رفع ثوبه أعم  اهلل تعال  أبصا
. مث  ولوا عنه صجوهمه ،فأبصرصا كماكانوا يبصرصنيبصرصا شیئا ف

نظرصا إل  جهته فعموا،فما زالوا ينظرصن إل  جهته صيعمون ، 
 صيصرفون عنه



[] 
ن ع صقام صرجع ، ص ذلك مثانو عیلصجوهمه صيبصرصن ، إل  أن فرغ 

مرة من كل صاحد منمه . مث ذهبوا ينظرصن ماخرج منه ،فاعتقلوا يف 
أن يرصها فإذاانصرفوا أمكنمه  مواضعمه ،فمل يقدرصا

حیل ]فرحلوا[ فیمه بالر االنصراف ،ألابمه ذلك مائة مرة حيت نودي
ص ماصللوا إل  ماأرادصا من ذلك ، ص لم يزدهم ذلك إالعتوا 

صا إل  صطغیانا صمتاديا يف كفرهم صعنادهم . فقال بعضمه لبعض انظر
مرص صيزيد فأصلل عهذاالعجب من هذه آياته صمعجزاته ،يعجز عن معاصية ص

 ائتوين يبع يامالئكة ر عیلاهلل عز ص جل ذلك من قبلمه إل  أذنه . فقال 
بعاصية صعمرص صيزيد.فنظرصا يف اهلواء فإذامالئكة كأنمه الشرط 
السودان ] ص[ قدعلق كل صاحد منمه بواحد،فأنزلوهم إل  حضرته 

ع  یلع، فإذاأحدهم معاصية صاآلخر عمرص صاآلخر يزيد]ف[ قال 
نظرهم كماأنظر أ تعالوا فانظرصا إلیمه ، أما لوشئت لقتلتمه ، صلكين

اهلل عز ص جل إبلیس إل  يوم الوقت املعلوم إن ألذي ترصنه 



 بصاحبكم لیس بعجز ص الذل ، صلكنه حمنة من اهلل عز ص جل لكم لینظر كیف
 قون قبلكمع فقد طعن الكافرصن صاملناف عیل عیلتعملون ، صلئن طعنمت 

[] 
رسول رب العاملني .فقالوا إن من طاف ملكوت السماصات  عیل

صاجلنان يف لیلة، صرجع كیف حيتاج إل  أن يهرب صيدخل الغار، 
املدينة من مكة يف أحد عشر يوما] قال [ صإمنا هو من اهلل [] إل  صيأيت

إذاشاء أراكم القدرة لتعرفوا لدق أنبیاء اهلل ، صأصلیائمه ص 
 كمعلیته ا تكرهون لینظر كیف تعملون ، صلیظهر حجإذاشاء امتحنكم ب

 [، صشهادة الشجرةحديث الثقف ]
ص الشجرة فإن رجال من ثقیف كان - ص ص أمادعاؤه-بن حممد عیلص قال  -

ص - ول اهلل،جاء إل  رسأطب الناس يقال له احلارث بن كلدة الثقف 
ة فقال يا حممدجئت ألداصيك من جنونك ،فقد داصيت جمانني كثري



 ص ياحارث أنت تفعل أفعال املجانني ،- . فقال رسول اهلليدي عیلفشفوا 
ص -  قالإل  اجلنون قال احلارث ص ماذا فعلته من أفعال املجانني صتنسبين

 دق إل  اجلنون من غريحمنة منك ص الجتربة، ص النظر يف ل نسبتك إياي
فقال احلارث أ ص لیس قدعرفت كذبك صجنونك  .أصكذيب

ص صقولك التقدر - التقدر هلا فقال رسول اهلل واك النبوة اليتبدع
بجة،فعجزت عنها. فقال  هلا،فعل املجانني ،ألنك لم تقل لم قلت كذا ص الطالبتين

 احلارث لدقت أناأمتحن أمرك بآية أطالبك بها، إن كنت نبیا
لمت فادع تلك الشجرة صأشار لشجرة عظیمة بعید عمقها فإن أتتك ع

 ل اهلل صشهدتأنك رسو
[] 

ص - لك بذلك ص إالفأنت ] ذلك [املجنون ألذي قیل ل  .فرفع رسول اهلل
رة بألوهلا صعرصقها، .فانقلعت الشجيده إل  تلك الشجرة، صأشار إلیها أن تعال 

صجعلت ختد يف األرض أخدصدا عظیما كالنهر حيت دنت من 



ا يا ذص فوقفت بني يديه ، صنادت بصوت فصیح ها أنا- رسول اهلل
ص دعوتك - فقال هلا رسول اهلل ك [ ماتأمرينعلیرسول اهلل ]لل  اهلل 

ع  عیل] بعدشهادتك ل  [لل  بالنبوة بعدشهادتك هلل بالتوحید مث تشهدي لتشهدي
واله ماخلق [، صل] صعزيصفخري صعضدي صظهري هذاباإلمامة، ص أنه سندي

ده إله إال اهلل صحاهلل عز ص جل شیئا مما خلق .فنادت أشهد أن ال
الشريك له ، صأشهد أنك يا حممدعبده صرسوله ،أرسلك باحلق بشريا] 

ا ابن لیعصداعیا إل  اهلل بإذنه صسراجا منريا، صأشهد أن  [صنذيرا
عمك هوأخوك يف دينك ] ص[أصفر خلق اهلل من الدين حظا، 
صأجزهلم من اإلسالم نصیبا، ص أنه سندك صظهرك ] ص[قامع أعدائك 

الر أصلیائك ] ص[ باب علومك يف أمتك ، صأشهد أن أصلیاءك ، صن
الذين يوالونه صيعادصن أعداءه حشو اجلنة، ص أن أعداءك الذين 

ص إل  - يوالون أعداءه صيعادصن أصلیاءه حشو النار.فنظر رسول اهلل
احلارث بن كلدة فقال ياحارث أ صجمنونا يعد من هذه آياته فقال 



أشهد أنك رسول   يا رسول اهلل ، صلكيناحلارث بن كلدة ال ص اهلل
 رب العاملني ، صسید اخللق أمجعني ، صحسن إسالمه

. 
[] 
 [ مع أمري املؤمنني ع حديث الطبیب الیوناين]

بن احلسني ع صألمري املؤمنني ع نظريها كان قاعدا ذات  عیلقال  -
ه يا أبا ليوم فأقبل إلیه رجل من الیونانیني املدعني للفلسفة صالطب ، فقال 

ته ص خرب لاحبك ، ص أن به جنونا صجئت ألعاجله فلحق احلسن بلغين
ه ماأردت من ذلك ، ص قدقیل ل  إنك ابن عم قدمض  لسبیله ، صفاتين

صلهره ، صأري ]بك [لفارا قدعالك صساقني دقیقني ماأرامها تقالنك 
تغلیظهما، ل  ل دصاؤه ، ص أماالساقان الدقیقان فالحیلة .فأما الصفار فعندي

 عیلیما حتمله ، صتقلله ص التكثره ، صفصالوجه أن ترفق بنفسك يف املش 



یقان ظهرك ، صحتتضنه بصدرك أن تقللهما ص التكثرمها، فإن ساقیك دق
 اليؤمن 

ص هو  عندمحل ثقیل انقصافهما]فأتئد[. ص أماالصفار فدصاؤه عندي
 يلزمكهذا صأخرج دصاء ص قال هذا اليؤذيك ص الخيیسك صلكنه 

بن أيب طالب  یلعمحیة من اللحم أربعني لباحا مث يزيل لفارك . فقال له 
فیه  ،فهل تعرف شیئا يزيدع قدذكرت نفع هذاالدصاء لصفاري

صيضره فقال الرجل بل  حبة من هذا صأشار]بیده [ إل  دصاء معه ص قال 
ار ه لإن تناصله اإلنسان ص به لفار أماته من ساعته ، ص إن كان اللفار ب

 ع فأرين بن أيب طالب عیلبه لفار حيت َيوت يف يومه فقال 
 .[ هذاالضار.فأعطاه ]إياه

[] 
فقال ] له [كم قدر هذا فقال قدر مثقالني سم ناقع ،قدر كل حبة منه يقتل 

تعد ص يقول ع فقمحه صعرق عرقا خفیفا، صجعل الرجل ير عیلرجال.فتناصله 



إنه هلو  قول  يقبل مينل قتلته ص اليف نفسه اآلن أؤخذ بابن أيب طالب صيقا
كنت )بدنا اآلن ع ص قال يا عبد اهلل ألح ما عیلنفسه .فتبسم  عیل اجلاين

ینیك مازعمت أنه سم فغمض عینیك .فغمض ، مث قال افتح ع ( لم يضرين
رة ع فإذا هوأبیض أمحر مشرب مح عیل.ففتح ، صنظر إل  صجه 

ر ألذي زعمت ص قال أين الصفا ع عیلفارتعد الرجل مما رآه . صتبسم 
فقال الرجل ص اهلل فكأنك لست من رأيت قبل ،كنت مصفرا  أنه يب

لصفار بسمك ا بن أيب طالب ع فزال عين عیلفأنت اآلن مورد. قال 
ن ساقیه هاتان صمد رجلیه صكشف ع ص أماساقاي ألذي زعمت أنه قاتل 

ماأمحل  ليف مح أحتاج إل  أن أرفق ببدين فإنك زعمت أين
ه لئال ينقصف الساقان ، ص أناأريك أن طب اهلل عز ص جل خالف علی

سها رأ عیلطبك ، صضرب بیده إل  أسطوانة خشب عظیمة، 
سطح جملسه ألذي هو فیه ، صفوقه حجرتان إحدامها فوق األخري ، 

 عیل ان ،فغش صحركها صاحتملهما فارتفع السطح صاحلیطان صفوقهما الغرفت
ماء[فأفاق ص ]ه لیعه ماء.فصبوا علیل أمري املؤمنني ع لبوا . فقاالیوناين



ة الساقني ع هذه قو عیلهو يقول ص اهلل مارأيت كالیوم عجبا. فقال له 
 الدقیقني صاحتماهلما،أين طبك هذا يا

[] 
إال من عقله  إال من علمه صعقل  ع صهل علم  عیل[ فقال ] فقال الیوناينيوناين

قال له إن كان كان أطب العرب ، ف لقد أتاه ثقف  إال من قوته ، صقويت
عمل ص أحتب أن أريك آية ت-بك جنون داصيتك فقال له حممد

ية تريد قال تدعو قال نعم . قال أي آ عن طبك ، صحاجتك إل  طيب بهاغناي
ذلك العذق صأشار إل  خنلة سحوق فدعاها،فانقلع أللها من األرض 

فاك ]ذا[ صقفت بني يديه فقال له أك ختد] يف [ األرض خدا، حيت صه 
تقر قال ال. قال فرتيد ماذا قال تأمرها أن ترجع إل  حیث جاءت منه ، صتس

ال يف مقرها ألذي انقلعت منه .فأمرها فرجعت صاستقرت يف مقرها. فق
ائب ص غ-ألمري املؤمنني ع هذا ألذي تذكره عن حممد الیوناين

، ص ادعين، أناأتباعد عنك ف أقل من ذلك عیل، ص أناأقتصر منك عين



ال أمري املؤمنني آية. ق إلیك فه  أنا الأختار اإلجابة، فإن جئت يب
ع هذاإمنا يكون آية لك صحدك ،ألنك تعمل من نفسك أنك لم ترد، 

مرته بأن شیئا، أصممن أ أزلت اختیارك من غري أن باشرت مين صأين
ة  ما يكون من قدريباشرك ، أصممن قصد إل  ذلك ص إن لم آمره إال

ن غريك أن [ صَيكَيكنك ] أن تدع  اهلل تعال  القاهر، ص أنت يايوناين
وآية ذلك ،فاقرتح إن كنت مقرتحا ما ه عیل] قد[صاطأتك يقول إين

،فأنا أقرتح أن إن جعلت االقرتاح إل  جلمیع العاملني . فقال له الیوناين
نها، مث جتمعها صتعیدها كماكانت بیتفصل أجزاء تلك النخلة صتفرقها، صتباعد ما

 ا إنإل  النخلة فقل هل إلیها يعين ع هذه آية ص أنت رسول  عیل. فقال 
[] 

قال حممد] رسول اهلل [يأمر أجزاءك ، أن تتفرق صتتباعد.فذهب ف صل 
لم ير هلا عني  هلا،فتفاللت صتهافتت صتفرقت صتصاغرت أجزاؤها، حيت

، ائص الیوناينك ]أثر[خنلة قط،فارتعدت فرص الأثر، حيت كأن لم يكن هنا



اآلخر.فأمرها  يناألصل ،فأعط اقرتاح  حممد قدأعطیتين ص قال ياصل 
فعد فقل هلا ياأجزاء  إلیها أن جتتمع صتعود كماكانت . فقال أنت رسول 

 ) ص كماكنتص يأمرك أن جتتمع - حممد رسول اهلل النخلة إن صل 
ة اهلباء فقال ذلك ،فارتفعت يف اهلواء كهیئ (.فنادي الیوناينتعودي

ن املنثور مث جعلت جتتمع جزءا جزءا منها حيت تصور هلا القضبا
صاألصراق صألول السعف صمشاريخ األعذاق ، مث تألفت ، صجتمعت 

ها ساقها، لیعصاستطالت صعرضت صاستقر أللها يف مقرها صمتكن 
، ص يف أمكنتها قهاالقضبان أصرا عیلالساق قضبانها، ص  عیلصتركب 

ان أعذاقها، ص] قد[كانت يف االبتداء مشارخيها متجردة لبعدها من أص
رج صأخري أحبها أن خت الرطب صالبسر صاخلالل . فقال الیوناين

 مشارخيها خالهلا، صتقلبها من خضرة إل  لفرة صمحرة صترطیب صبلوغ
إلیها  رسول  أنت [ع ] ص عیل، ص من حضرك منها. فقال أناه لیؤكل صتطعمين

أخلت ماأمره أمري املؤمنني ع ،ف بذلك ،فمرها به . فقال هلا الیوناين



صأبسرت ، صالفرت ، صامحرت صأرطبت صثقلت أعذاقها 
 .برطبها

[] 
 صتطول يديأعذاقها، أ ] ص[أخري أحبها تقرب بني يديفقال الیوناين

إل   ] أن [تنزل إل  إحدامها، صتطول يديلتناصهلا صأحب ش ءإل 
تريد أن  أختها. فقال أمري املؤمنني ع مد يدك اليت ه  األخري اليت

تريد  صاقبض األخري اليت« منها يامقرب البعید قرب يدي »تناهلا صقل 
ففعل «منها ينيامسهل العسري سهل ل  تناصل ماتباعد ع» أن تنزل العذق إلیها صقل 

، صاحنطت ذلك ، صقاله فطالت َيناه ،فوللت إل  العذق 
 األرض ص قدطالت عراجینها. مث عیلاألعذاق األخر،فسقطت 

قال أمري املؤمنني ع إنك إن أكلت ]منها[ مث لم تؤمن بن أظهر لك 
ه لیك بها مايعترب به عقالء خلقيبت عجائبها عجل اهلل ] عز ص جل لك [ من العقوبة اليت

بالغت يف  دإن كفرت بعد مارأيت فق إين فقال الیوناين . صجهاهلم



العناد، صتناهیت يف التعرض للهالك ،أشهد أنك من خالة اهلل لادق 
ع آمرك أن  یلعبا تشاء أطعك . قال  يف مجیع أقاصيلك عن اهلل ،فمرين

تقر هلل بالوحدانیة، صتشهد له باجلود صاحلكمة، صتنزهه عن العبث 
ص ألذي -صالفساد ص عن ظمل اإلماء صالعباد، صتشهد أن حممدا

ا لیعاصلیه سید األنام ، صأفضل رتبة أهل دار السالم ، صتشهد أن أن
ألذي أراك ماأراك صأصالك من النعم ماأصالك ،خري خلق اهلل 

ده ، ص بع-ص ، صأحق خلق اهلل بقام حممد- بعد]نبیه [ حممد رسول اهلل
 صبالقیام بشرائعه صأحكامه صتشهد أن أصلیاءه أصلیاء

[] 
ء اهلل ، ص أن املؤمنني املشاركني لك فیما اهلل ، ص أن أعداءه أعدا

ص صلفوة -ما به أمرتك خري أمة حممد عیلكلفتك ،املساعدين لك 
 ع عیلشیعة 



 [ األمر باملواساة مع اإلخوان]
صديق ت عیلإخوانك ] املؤمنني [املطابقني لك  صآمرك أن تواس 

من  یلعصاالنقیاد له ص ل  ،مما رزقك اهلل صفضلك  ص صتصديق -حممد
 فضلك به منمه ،تسد فاقتمه ، صجترب كسرهم صخلتمه ، ص من كان منمه يف

ك لیعدرجتك يف اإلَيان ساصيته يف مالك بنفسك ، ص من كان منمه فاضال 
نه آثر عندك نفسك حيت يعمل اهلل منك أن دي عیليف دينك ،آثرته بالك 

 ك من أهلك صعیالك . صآمرك أنعلیمن مالك ، ص أن أصلیاءه أكرم 
اك ، فالتبد محلن تصون دينك صعلمنا ألذي أصدعناك صأسرارنا اليت

اصل من العرض علومنا ملن يقابلها بالعناد، صيقابلك من أجلها بالشمت صاللعن صالتن
 ناعلیصالبدن ص التفش سرنا إل  من يشنع 

 عنداجلاهلني بأحوالنا، صيعرض أصلیاءنا لنوادر اجلهال



 [األمر بالتقیة]
ِذ عمل التقیة يف دينك فإن اهلل عز ص جل يقول ال َيتيخِ صآمرك أن تست

 ِ صِلیاءَ ِمن ُدصِن امُلؤِمِننَي َص َمن َيفَعل ذِلكَ َفلَیَس ِمَن اهللي
َ
امُلؤِمُنوَن الكاِفِريَن أ

ن تَتيُقوا ِمنمهُ تُقاةً 
َ
 .يفِ َش ءٍ ِإالي أ

[] 
ف إلیه نا إن أجلأك اخلوعلیص قدأذنت لك يف تفضیل أعدائنا 

ه ] ص[ يف ترك علی[ يف إظهار الرباءة منا إن محلك الوجل ] ص
ات حشاشتك اآلف عیلالصلوات املكتوبات إذاخشیت 

 ناعلیصالعاهات ، فإن تفضیلك أعداءنا 
 عندخوفك الينفعمه ص اليضرنا، ص إن إظهارك براءتك منا

ص أنت موال  عندتقیتك اليقدح فینا ص الينقصنا، صلئن تتربأ منا ساعة بلسانك
مالك ألذي به قوامها، بهاقوامك ص نفسك رصحها اليت عیللنا جبنانك لتبق  



ا صجاهها ألذي به متاسكها، صتصون من عرف بك صعرفت به من أصلیائن
صإخواننا صأخواتنا من بعد ذلك بشهور صسنني إل  أن تنفرج تلك 
 الكربة صتزصل ] به [تلك الغمة فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهالك ،

ع به عن عمل يف الدين صلالح إخوانك املؤمنني . صإياك مث صتنقط
مك صدماء أمرتك بها،فإنك شائط بد إياك أن ترتك التقیة اليت

أعداء  إخوانك معرض لنعمتك صنعمتمه للزصال ،مذل هلم يف أيدي
كان  دين اهلل ، ص قدأمرك اهلل بإعزازهم فإنك إن خالفت صلیيت

ر ضرر النالب لنا الكاف نفسك صإخوانك أشد من عیلضررك 
 بنا
. 
[] 



 [ ص- حديث تكمل الذراع املسمومة مع النيب]
ص ملارجع من خیرب - ص أماكالم الذراع املسمومة فإن رسول اهلل -

إل  املدينة ص قدفتح اهلل له جاءته امرأة من الیهود قدأظهرت 
اإلَيان ، صمعها ذراع مسمومة مشوية فوضعتها بني يديه ، فقال رسول 

مرك يف أ يا رسول اهلل مهين أنت صأم  ص ما هذه قالت له بأيب- اهلل
علمتمه رجاال جلدا، ص هذامحل كان ل   خرصجك إل  خیرب،فإين

ربیته أعده كالولد ل  ، صعلمت أن أحب الطعام إلیك الشواء، 
صأحب الشواء إلیك الذراع ،فنذرت هلل لئن ]سلمك اهلل منمه 

ذراعه ، صاآلن فقد[سلمك اهلل منمه ألذبنه صألطعمنك من شواء 
ص الرباء - اهلل . ص كان مع رسولبنذري صأظفرك بمه ،فجئت بهذا أليف

به  ص ائتوا خبزب.فأيت-بن أيب طالب ع ، فقال رسول اهلل  عیلبن معرصر ص 
بن  یلعفمد الرباء بن معرصر يده صأخذ منه لقمة فوضعها يف فیه . فقال له 

ص . فقال له الرباء ص كان -[ رسول اهلل  عیلتتقدم ] أيب طالب ع يابراء ال
ع ماأخبل رسول  عیلص فقال - كأنك تبخل رسول اهلل عیلأعرابیا يا 



أجبله صأصقره ، لیس ل  ص ال لك ص الألحد من خلق اهلل  ص ، صلكين- اهلل
ص بقول ، ص الفعل ، ص الأكل ص الشرب . فقال الرباء - أن يتقدم رسول اهلل

 . ص- سول اهللماأخبل ر
[] 

ع مالذلك قلت ، صلكن هذاجاءت به هذه صكانت يهودية،  عیلفقال 
ص فهو الضامن لسالمتك - صلسنا نعرف حاهلا، فإذاأكلته بأمر رسول اهلل

هذا  ع عیلمنه ، ص إذاأكلته بغري إذنه صكلت إل  نفسك . يقول 
 صالرباء يلوك اللقمة إذ أنطق اهلل الذراع فقالت يا رسول اهلل

ع مسمومة صسقط الرباء يف سكرات املوت ، ص لم يرف فإين التأكلين
 عیلامحلك بها، فقال هلا م باملرأة.فأيت ص ايتوين- إالمیتا. فقال رسول اهلل
 صزصج  صأخ  صترا عظیما قتلت أيب صعم  مالنعت فقالت صترتين

یا كما بففعلت هذا ص قلت إن كان ملكا فسأنتقم منه ، ص إن كان ن صابين
 يقول ، ص قدصعد فتح مكة صالنصر صالظفر،فسیمنعه اهلل صحيفظه منه صلن



ص أيتها املرأة لقد لدقت . مث قال هلا رسول -يضره . فقال رسول اهلل 
رسول  ص اليضرك موت الرباء فإمنا امتحنه اهلل لتقدمه بني يدي- اهلل
قال رسول  . مث ص ص لو كان بأمر رسول اهلل أكل منه لكف  شره صمسه- اهلل
ص ادع ل  فالنا] صفالنا[ صذكر قوما من خیار ألحابه منمه سلمان - اهلل

صاملقداد صعمار صلهیب ص أبوذر صبالل صقوم من سائر الصحابة متام 
 ه .فوضععلیص اقعدصا صحتلقوا - ع حاضر معمه . فقال عیلعشرة ص 

سم اهلل ب»]ه ، ص قال علیالذراع املسمومة صنفث  عیلص يده - رسول اهلل
،بسم اهلل اهلل املعايف ،بسم،بسم اهلل الكايفالرمحن الرحمي [بسم اهلل الشايف

ألذي اليضر مع امسه ش ء، ص الداء يف األرض ، ص ال يف السماء ص هوالسمیع 
ص ، صأكلوا - اسم اهلل .فأكل رسول اهلل عیلص كلوا - مث قال«.  علميال

 حيت شبعوا، مث
[] 



ء بها ج  اين، مث أمر بهافحبست . فلما كان يف الیوم الثه املاءعلیشربوا 
ص أ لیس هؤالء أكلوا] ذلك [السم بضرتك فكیف رأيت - فقال

وتك دفع اهلل عن نبیه صلحابته فقالت يا رسول اهلل كنت إل  اآلن يف نب
ص حقا،فأنا أشهد أن الإله - شاكة، صاآلن فقد أيقنت أنك رسول اهلل

 ك له ، صأنك عبده صرسوله ]حقا[ صحسن إسالمهاإال اهلل صحده الشري
ص -اهلل  أن رسول أيب ، عن جدي بن احلسني ع صلقد حدثين عیلقال  -

بن أيب  عیل ه قال أينعلی ملامحلت إلیه جنازة الرباء بن معرصر لیصل 
طالب قالوا يا رسول اهلل إنه ذهب يف حاجة رجل من املسلمني إل  

 ه ،قالوا يا رسول اهلل ما لك التصل علیلم يصل  ص ص- قبا.فجلس رسول اهلل
أن أؤخر الصالة  ص إن اهلل عز ص جل أمرين- ه فقال رسول اهللعلی
ول اهلل لیجعل ،فیجعله يف حل مما كلمه به بضرة رس عیله إل  أن حيضر]ه [ علی

ص - اهلل موته بهذا السم كفارة له . فقال بعض من كان حضر رسول اهلل
ح م ألذي تكمل به الرباء يا رسول اهلل إمنا كان مزحا مازصشاهد الكال

قال رسول  . ا ع لم يكن منه جدا فیؤاخذه اهلل عز ص جل بذلكعلیبه 



ص لو كان ذلك منه جدا ألحبط اهلل تعال  أعماله كلها، ص لو - اهلل
ا، كان تصدق بل ء ما بني الثري إل  العرش ذهبا صفضة، صلكنه كان مزح

ذلك ، إال أن رسول اهلل يريد أن اليعتقد أحد منكم  ص هو يف حل من
يده اهلل عز ه ،فیجدد بضرتكم إحالله صيستغفر له لیزعلیا صاجد علیأن 

 . ص جل بذلك قربة صرفعة يف جنانه
[] 

 ع ،فوقف قبالة اجلنازة ص قال رمحك اهلل عیلفمل يلبث أن حضر 
. ص قال رسول  يابراء فلقد كنت لواما]قواما[ صلقد مت يف سبیل اهلل

غين عن لالة رسول اهلل الست ص لو كان أحد من املويت يستغين-اهلل 
فن . فلما ه صدعلیع ] له [ مث قام فصل   عیللاحبكم هذابدعاء 

 انصرف صقعد يف العزاء قال أنمت ياأصلیاء الرباء بالتهنئة أصل  منكم
ا إل  السماء یبالتعزية ألن لاحبكم عقد له يف احلجب قباب من السماء الدن

عرج بها  ه اليتإل  ساق العرش لرصح السابعة، صباحلجب كلها إل  الكرس 



، فیها، مث ذهب بها إل  رصض اجلنان ، صتلقاها كل من كان ] فیها[ من خزانها
اك ه كل من كان فیها من حور حسانها. صقالوا بأمجعمه له طوبعلیصاطلع 
ا ع حيت علیص - اهللك رسول علیيارصح الرباء،انتظر  []طوباك 

ن ربنا صاستغفر لك ، أما إن محلة)عرش ربنا حدثونا( ع عیلك علیترحم 
بعدد  ك من الذنوبعلی، ص لو كان املیت يف سبیل  أنه قال ياعبدي

احلص  صالثري ، صقطر املطر صصرق الشجر، صعدد شعور 
ورة احلیوانات صحلظاتمه صأنفاسمه صحركاتمه صسكناتمه ،لكانت مغف

لكم  یلعص فتعرضوا ياعباد اهلل لدعاء - لك . قال رسول اهلل عیلاء بدع
أهلكه اهلل ، ص  هعلیكم ، فإن من دعا علیع  عیل، ص التتعرضوا لدعاء 

لوكانت حسناته عدد ماخلق اهلل كما أن من دعا له أسعده ] اهلل [ ص 
 لوكانت سیئاته ]ب[عدد ماخلق اهلل

. 
[] 



 [ ص- كالم الذئب مع رسول اهلل]
ص كان جالسا ذات يوم إذ - ص أماكالم الذئب له فإن رسول اهلل -

جاءه راع ترتعد فرائصه قداستفزعه العجب ، فلما رآه ] رسول 
ا صقف قال من بعید قال أللحابه إن لصاحبكم هذاشأنا عجیبا. فلم [ ص- اهلل

 أمر يا رسول اهلل ص حدثنابا أزعجك . قال الراع - له رسول اهلل
فانتزعته  ع إذ جاء ذئب فحمل محال فرمیته بقال يف غنم  عجیب كنت

فانتزعته  منه . مث جاء إل  اجلانب األَين ،فتناصل منه محال فرمیته بقالع 
فانتزعته [] مث  منه ] مث جاء إل  اجلانب األيسر فتناصل محال فرمیته ،بقالع 

تزعته منه [ مث جاء فان جاء إل  اجلانب اآلخر فتناصل محال فرمیته بقالع 
 یلعاخلامسة هو صأنثاه يريد أن يتناصل محال فأردت أن أرمیه فأقع  

ه اهلل تعال  ل  . أفما ص بني رزق قدقسم ] أن [حتول بیينذنبه ص قال . أ ماتستحی 
أحتاج أنا إل  غذاء أتغذي به فقلت ماأعجب هذاذئب أعجم 

وأعجب من أنبئك با ه]ب[كالم اآلدمیني . فقال ل  الذئب أ اليكلمين



ص رسول رب العاملني بني احلرتني ،حيدث - لك حممد رسول اهلل كالم 
 الناس بأنباء ما قدسبق من األصلني

[] 
ص ما لم يأت من اآلخرين . مث الیهود مع علممه بصدقه صصجودهم له يف 
نه كتب رب العاملني بأنه ألدق الصادقني صأفضل الفاضلني يكذبو

آمن به تأمن  بني احلرتني ، ص هوالشفاء النافع ،صحيك ياراع صجيحدصنه ص هو 
من عذاب اهلل ، صأسمل له ]تسمل [ من سوء العذاب األلمي .فقلت له ص 

عاطیت أكله لك مات اهلل لقد عجبت من كالمك ، صاستحییت من منع 
لذئب ،فكل منها ماشئت الأدافعك ] ص الأمانعك [. فقال ل  افدصنك غنم 

مره هلل أمحد اهلل إذ كنت ممن يعترب بآيات اهلل ، صينقاد أليا عبد ا
بن أيب  یلعص يف أخیه -من يشاهد آيات حممد كل الشق  لكن الشق 

طالب ع ص مايؤديه عن اهلل عز ص جل من فضائله ، ص مايراه من صفور 
حظه من العمل ألذي النظري له ] فیه [، صالزهد ألذي الحياذيه أحد 



الحظ ألحد فیهامثل  العدل له فیها صنصرته لإلسالم اليت اليت فیه ، صالشجاعة
حظه . مث يري مع ذلك كله رسول اهلل يأمر بواالته صمواالة أصلیائه 

إن جل  من أعدائه صخيرب أن اهلل تعال  اليتقبل من أحد عمال ص صالتربي
صعظم ممن خيالفه ، مث هو مع ذلك خيالفه ، صيدفعه عن حقه صيظلمه ، 

. قال أصلیاءه إن هذاألعجب من منعك إياي أعداءه ، صيعادي وال صي
فقلت ] له [أيها الذئب أ صكائن هذا قال بل  ص] ما[ هوأعظم  الراع 

منه سوف يقتلونه باطال، صيقتلون أصالده صيسبون حرممه ، ص]هم [ مع ذلك 
 يزعمون

[] 
 ]ابسادةذدين اإلسالم مع لنیعمه ه عیلأنمه مسلمون .فدعواهم أنمه 

أهل [اإلسالم أعجب من منعك ل  . الجرم أن اهلل تعال  قدجعلنا معاشر 
اء، ] من [ املؤمنني منزقمه يف النريان يوم فصل القضالذئاب أنا صنظرائ 

فقلت  صجعل يف تعذيبمه شهواتنا، ص يف شدائد آالممه لذاتنا. قال الراع 



لقصدت حممدا  يتنة يف رقبص اهلل لو ال هذه الغمن ]بعضها ل  [ صبعضها أما
 یلعحيت أراه . فقال ل  الذئب يا عبد اهلل امض إل  حممد، صاترك 

ن غنمك ألرعاها لك .فقلت كیف أثق بأمانتك فقال ل  يا عبد اهلل إ
ها، أ صلست مؤمنا علیقويا أمینا  ]ب[ مامسعت هو ألذي جيعلينألذي أنطقين

 فامض لشأنك فإين یلعيف أخیه بحمد،مسلما له ماأخرب به عن اهلل تعال  
راعیك ، ص اهلل عز ص جل مث مالئكته املقربون رعاة] ل  [إذ كنت 

تك يا رسول الذئب صالذئبة صجئ عیل ع .فرتكت غنم  عیل خادما لول 
 [ ص يف صجوه القوم ، ص فیها مايتهلل سرصرا] به- فنظر رسول اهلل.اهلل 

املنافقون إل  أمثاهلم هذا  ا،يسرصتصديقا، ص فیها ماتعبس شكا فیه صتكذيب
.فتبسم  هذااحلديث لیختدع به الضعفاء اجلهال عیلقدصاطأه حممد 

الكائن  ص ص قال لئن شككمت أنمت فیه فقد تیقنته أنا صلاحيب- رسول اهلل
يف  يف أشرف املحال من عرش امللك اجلبار، صاملطوف به مع  مع 

 أنهار
[] 



يف قیادة األخیار،  ي هوتلوياحلیوان من دار القرار، ص ألذ
يف  يف األلالب الزاكیات ، صاملتقلب مع  صاملرتدد مع 

لذي يف مسالك الفضل ، ص أ األرحام الطاهرات ، صالراكض مع 
 مين ألذي انفصل ماكسیته من العمل صاحلمل صالعقل صشقیق  كس 

يف  عنداخلرصج إل  للب عبد اهلل صللب أيب طالب ، صعديل 
نا صالصديق بن أيب طالب ع آمنت به أ عیلء املحامد صاملناقب اقتنا

عظم من نهر الكوثر آمنت به أنا صالفارصق األ أصلیائ  األكرب، صساق 
د السید األكرم آمنت به أنا، ص من جعله اهلل حمنة ألصال ، صنالر أصلیائ 

 ص]رمحة ألصالد[الرشد، صجعله للموالني له أفضل العدة آمنت به الغ 
داما ص عالما ص يف احلرصب مق قواما، صلعلوم  أنا، ص من جعله اهلل لديين

  ضرغاما،أسدا قمقاما آمنت به أنا ص من سبق الناس إل أعدائ  عیل
 اإلَيان ،فتقدممه إل  رضا الرمحن ، صتفرد دصنمه بقمع أهل الطغیان ،

بن أيب  یلعصقطع بججه صصاضح بیانه معاذير أهل البهتان آمنت به أنا ص 
طالب ألذي جعله اهلل ل  مسعا صبصرا، صيدا صمؤيدا صسندا 



 ن خذلين، ص الأحفل بإذاصافقين ]ب[ من خالفينصعضدا، الأبال 
 .إذاساعدين ، ص الأكرتث بن أزصر عينإذاصازرين

[] 
آمنت به أنا ص من زين اهلل به اجلنان صبحبیه ، صمأل طبقات النريان 

 يدانیه ،لن يضرينيكافیه ص ال ، ص لم جيعل أحدا من أميتببغضیه صشانئیه 
عبوس املتعبسني منكم إذاتهلل صجهه ، ص الإعراض املعرضني منكم 

بن أيب طالب ، ألذي لوكفر اخللق  عیلإذاخلص ل  صده .ذاك 
كلمه من أهل السماصات صاألرضني لنصر اهلل عز ص جل به صحده 

ال كلمه لربز إلیمه أمجعني ،باذهذاالدين ، ص ألذي لوعاداه اخللق 
 رصحه يف نصرة كلمة] اهلل [رب العاملني ، صتسفیل كلمات إبلیس اللعني . مث

لم يبعد شاهده ،فهلموا بنا إل  قطیعة ننظر إل   ص هذاالراع - قال
رأس أمرنا  یلعالذئبني فإن كلمانا صصجدنامها يرعیان غنمه ، ص إالكنا 

 ة كثرية من املهاجرين صاألنصار، فلماص صمعه مجاع-فقام رسول اهلل 



نافقون فأين . فقال املذلك قطیع  رأصا القطیع من بعید، قال الراع 
 الذئبان فلما قربوا،رأصا الذئبني يطوفان حول الغمن يردان عنها كل

ص أحتبون أن تعلموا أن الذئب ماعين - ش ءيفسدها فقال هلم رسول اهلل
 يت اليراينح ول اهلل . قال أحیطوا يببكالمه قالوا بل  يا رس غريي

قل للذئب من حممد  ياراع  ص ، فقال للراع - الذئبان .فأحاطوا به
ص [. - للذئب ماقاله رسول اهلل ألذي ذكرته من بني هؤالء] فقال الراع 

 قال فجاء الذئب إل  صاحد منمه صتنح  عنه ، مث جاء إل  آخر صتنح  عنه
ص هو - سطمه ،فولل إل  رسول اهللفما زال كذلك حيت دخل ص

 صأنثاه ، صقاال
[] 

ك يا رسول رب العاملني صسید اخللق أمجعني . صصضعا علیالسالم 
 الرتاب صمرغاها بني يديه ، صقاال حنن كنا دعاة إلیك عیلخدصدمها 

ص إل  - صأخربناه خبربك .فنظر رسول اهلل ،بعثنا إلیك هذاالراع 



عن هذاموئل ص  رين عن هذاحمیص ، ص الللمنافقنياملنافقني معه فقال ماللكاف
 ص هذه صاحدة، قدعلممت لدق الراع - المعدل . مث قال رسول اهلل

. قال  فیها، أفتحبون أن تعلموا لدقه يف الثانیة قالوا بل  يا رسول اهلل
ص أيها - بن أيب طالب ع .ففعلوا، مث نادي رسول اهلل عیلأحیطوا ب

ه ،فأشريا صعینا لیعقدأشرمتا للقوم إلیه صعینتما الذئبان إن هذا حممد، 
ان ، صختلال بن أيب طالب ألذي ذكرمتاه با ذكرمتاه . قال فجاء الذئب عیل

القوم ، صجعال يتأمالن الوجوه صاألقدام ،فكل من تأماله أعرضا عنه ، 
 عیل، صصضعا] ا ع فلما تأماله مرغا يف الرتاب أبدانهماعلیحيت بلغا 

دي ك ياحلیف النعلیيديه خدصدمها، صقاال السالم  األرض [ بني
 صعاملا[با يف الصحف األصل  ] ص[صل  ] ، صحمل احلج صمعدن النه 

داصته شانئیه ك يا من أسعد اهلل به حمبیه ، صأشق  بععلیاملصطف  . السالم 
ك يا من لوأحبه أهل األرض علیالسالم  . صجعله سید آل حممد صذصيه

ل قلیل من اء لصارصا خیار األلفیاء، ص يا من لوأحس بأقكماحيبه أهل السم
 بغضه من أنفق يف سبیل اهلل ما بني العرش إل  الثري



[] 
جب ألحاب . قال فع عیلاأل عیلصاملقت من ال النقلب بأعظم اخلزي

 یلعص الذين كانوا معه ، صقالوا يا رسول اهلل ماظننا أن ل- رسول اهلل
ص فكیف لورأيمت - له منك . قال رسول اهللهذااملحل من السباع مع حم

صات حمله من سائر احلیوانات املبثوثات يف الرب صالبحر، ص يف السما
ع ، ص اهلل لقد رأيت من تواضص األرض ، صاحلجب صالعرش صالكرس 

ا بالنظر إلیه املنصوب بضرتمه لیشیعو عیلأمالك سدرة املنته  ملثال 
ه تواضع اقوا إلیه مايصغر يف جنبكلما اشت عیلبدال من النظر إل  

ع ص  یلعهذين الذئبني . صكیف اليتواضع األمالك صغريهم من العقالء ل
ع  یلعنفسه (قسما حقا اليتواضع أحد ل عیل ) هذارب العزة قدآل 

قدر شعرة إالرفعه اهلل يف علو اجلنان مسرية مائة ألف سنة. ص إن 
لرفعة اللتني هذه اجلاللة صاالتواضع ألذي تشاهدصن ،يسري قلیل يف جنب 

 عنهما ختربصن



[] 
 [ ع عیلفضل  عیلحديث حنني العود، ص فیه مايدل ]
ص كان خيطب - ص ، فإن رسول اهلل- ص أماحنني العود إل  رسول اهلل -

رسول اهلل  باملدينة إل  جذع خنلة يف لحن مسجدها، فقال له بعض ألحابه يا
فلو إلیك إذاخطبت ، إن الناس قدكثرصا، صإنمه حيبون النظر

أذنت ] يف [ أن نعمل لك منربا له مراق ترقاها فرياك الناس 
فأذن يف ذلك . فلما كان يوم اجلمعة مر باجلذع .إذاخطبت 

لیه ذلك اجلذع ه حن إعلی،فتجاصزه إل  املنرب فصعده ، فلما استوي 
 ،حنني الثكل  ، ص أن أنني احلبل  ،فارتفع بكاء الناس صحنینمه صأنینمه 
لما صارتفع حنني اجلذع صأنینه يف حنني الناس صأنینمه ارتفاعا بینا. ف

ص ذلك نزل عن املنرب، صأيت اجلذع فاحتضنه - رأي رسول اهلل
ص تهاصنا بك ، ص - ه يده ، ص قال اسكن فما جتاصزك رسول اهللعلیصمسح 

لك صفضلك الاستخفافا برمتك صلكن لیمت لعباد اهلل مصلحتمه ، ص لك جال



فهدأ حنینه صأنینه ، صعاد رسول .كنت مستند حممد رسول اهلل  إذ
ص إل  منربه ، مث قال معاشر املسلمني هذااجلذع حين إل  رسول - اهلل

 يبال رب العاملني ، صحيزن لبعده عنه ص يف عباد اهلل الظاملني أنفسمه من ال
مااحتضنت  ص أص بعد] ص[ لو الأين- قرب من رسول اهلل

صأنینه [ إل  يوم  ] ه ماهدأ حنینهعلی مسحت يديهذااجلذع ، ص
 یلعالقیامة. ص إن من عباد اهلل صإمائه ملن حين إل  حممد رسول اهلل ص إل  

 عیلاهلل كحنني هذااجلذع ، صحسب املؤمن أن يكون قلبه  صل 
 صآهلما الطیبني ]الطاهرين [منطويا، أرأيمت شدة عیلمواالة حممد ص 

 مد رسول اهللحنني هذااجلذع إل  حم
[] 

وا بل  يا ه قالعلیكیف هدأ ملااحتضنه حممد رسول اهلل صمسح يده 
ان باحلق نبیا، إن حنني خز ص ص ألذي بعثين- رسول اهلل . قال رسول اهلل

ا لیعاجلنان صحور عینها صسائر قصورها صمنازهلا إل  من يتول  حممدا ص



ذع ذااجلصآهلما الطیبني صيربأ من أعدائمه ،ألشد من حنني ه
ألذي رأيتموه إل  رسول اهلل . ص إن ألذي يسكن حنینمه صأنینمه ، 

صآله الطیبني ،  حممد عیلمه من لالة أحدكم معاشر شیعتنا علیمايرد 
أصلالته هلل نافلة، أصلوم أصلدقة. ص إن من عظمي مايسكن حنینمه 

 ، ننيمايتصل ]بمه [ من إحسانمه إل  إخوانمه املؤم عیلإل  شیعة حممد ص 
جلوا دهرهم ، يقول أهل اجلنان بعضمه لبعض التستع عیلصمعونتمه هلم 

 لاحبكم ،فما يبطئ عنكم إالللزيادة يف الدرجات العالیات يف
هذه اجلنان بإسداء املعرصف إل  إخوانه املؤمنني . صأعظم من 

رب ذلك مما يسكن حنني سكان اجلنان صحورها إل  شیعتنا مايعرفمه اهلل من ل
باد اهلل صفسقتمه التقیة صاستعماهلم التورية لیسلموا بها من كفرة ع عیلشیعتنا 

] صحنیننا[  شوقنا إلیمه عیلفحینئذ يقول خزان اجلنان صحورها لنصربن 
جرعون مساع املكرصه يف ساداتمه صأئمتمه ، ص كمايت عیلكمايصربصن 

 یلعالغیظ صيسكتون عن إظهار احلق ملايشاهدصن من ظمل من اليقدرصن 
ص ياخزان  ن جناينياسكا» دفع مضرته .فعند ذلك يناديمه ربنا عز ص جل 



مالبخل أخرت عنكم أزصاجكم صساداتكم ، صلكن  رمحيت
 بواساتمه لیستكملوا نصیبمه من كراميت

[] 
كرصبني امللهوفني ، صالتنفیس عن امل إخوانمه املؤمنني ، صاألخذ بأيدي

استكملوا أجزل صالكافرين ، حيت إذاالتقیة من الفاسقني  عیل، صبالصرب 
فعند «.صاأسر األحوال صأغبطها فأبشر عیلنقلتمه إلیكم  كرامايت

 ذلك يسكن حنینمه صأنینمه
 [الیهود عیلقلب السم ]

الیهود الذين قصدصه ] به [ صأهلكمه اهلل به  عیلص أماقلب اهلل السم  -
ه علیه ،فدبر ل«  ابن أيب» ص ملاظهر باملدينة اشتد حسد- فإن رسول اهلل

 أن حيفر له حفرية
[] 



فرية يف جملس من جمالس داره ، صيبسط فوقها بساطا، صينصب يف أسفل احل
أسنة رماح صنصب سكاكني مسمومة، صشد أحد جوانب البساط 

ع ،  عیلص صخواله مع - صالفراش إل  احلائط لیدخل رسول اهلل
كان  فرية، صالبساط صقع يف احل عیلص رجله - فإذاصضع رسول اهلل

ع  عیل یلعقدنصب يف داره ، صخبأ رجاال بسیوف مشهورة خيرجون 
 ص من معه 

شط ص يف احلفرية فیقتلونمه بها صدبر أنه إن لم ين-عندصقوع حممد
ذلك البساط أن يطعموه من طعاممه املسموم لیموت هو  عیلللقعود 

اهلل  نصألحابه معه مجیعا.فجاءه جربئیل ع صأخربه بذلك ، ص قال له إ
ك آياته لیعيأمرك أن تقعد حیث يقعدك صتأكل مما يطعمك ،فإنه مظهر 

ص صقعد - ذلك فیك .فدخل رسول اهلل عیل، صمهلك أكثر من تواطأ 
البساط، صقعدصا عن َيینه صمشاله صحوالیه ، ص لم يقع يف  عیل

أرضا  احلفرية،فتعجب ابن أيب صنظر، فإذا قدلار ماحتت البساط
ا ا ع صلحبهما بالطعام املسموم ، فلمعلیص ص- ول اهللملتئمة. صأيت رس



أرق  عیلص صضع يده يف الطعام قال يا - أراد رسول اهلل
سم ،ب،بسم اهلل الكايفايفبسم اهلل الش»ع  عیلهذاالطعام بالرقیة النافعة. فقال 

 ،بسم اهلل ألذي اليضر مع امسه ش ء] ص الداء[ يف األرض ص الاهلل املعايف
ع ص من معهما  عیلص ص - مث أكل رسول اهلل«.  علمياء، ص هوالسمیع اليف السم

حيت شبعوا. مث جاء ألحاب عبد اهلل بن أيب صخواله ،فأكلوا 
 ص- فضالت رسول اهلل

[] 
ه صلحبه ،ظنا منمه أنه قدغلط ص لم جيعل فیه مسا ملارأصا حممدا صلحب

ملجلس الم يصبمه مكرصه . صجاءت بنت عبد اهلل بن أيب إل  ذلك 
رت ذلك ، كانت دب املحفور حتته ،املنصوب فیه مانصب ، صه 

البساط  یلعصنظرت فإذا ماحتت البساط أرض ملتئمة،فجلست 
ت الصیحة. صاثقة،فأعاد اهلل احلفرية با فیهافسقطت فیها صهلكت فوقع

 ص[ أن تقولوا إنها سقطت يف احلفرية،فیعمل ] فقال عبد اهلل بن أيب إياكم



فبكوا] صقالوا[ماتت العرصس صبعلة عرسها .ه علیا دبرناه حممد ماكن
ص صمات القوم الذين أكلوا فضلة - كانوا دعوا رسول اهلل

ص .فسأله رسول اهلل عن سبب موت االبنة صالقوم فقال ابن - رسول اهلل
ص ] اهلل - أيب سقطت من السطح ، صحلق القوم ختمة. فقال رسول اهلل

 ل عنمه[أعمل با ذا ماتوا. صتغاف
 [ ع عیلنظري املعجزة املذكورة ل]

مع جد بن قیس  بن أيب طالب ع عیلبن احلسني ع ص كان نظريها ل عیلقال  -
ص - رسول اهلل ا تال علیعبد اهلل بن أيب يف النفاق ، كما أن  ص كان تال 

 . يف الكمال صاجلمال صاجلالل
[] 

سمل اهلل منها حممدا  صتفرد جد مع عبد اهلل بن أيب بعد هذه القصة اليت
ص ماهر بالسحر، ص لیس -عبد اهلل بن أيب فقال له إن حممدا عیلصلحبه صقلبها 



قدم يف تنبیش ألل دعوة بعد أن تت عیلع كمثله ،فاختذ أنت ياجد ل عیل
 عیل حائط بستانك ، مث يقف رجال خلف احلائط خبشب يعتمدصن بها

ع حتت  عیلجلس یموتوا حتته .فع ] ص من معه [ل عیل عیلاحلائط، صيدفعونه 
ع  یلعاحلائط فتلقاه بیسراه صدفعه ص كان الطعام بني أيديمه فقال 

كلوا بسم اهلل . صجعل يأكل معمه حيت أكلوا صفرغوا، ص هوَيسك 
 احلائط بشماله صاحلائط ثالثون ذراعا طوله يف مخسة]عشر[ذراعا

يقولون لون ع صهم يأك عیلمسكه ، يف ذراعني غلظه فجعل ألحاب 
يف حبسك  هذا ص] أنت [تأكل فإنك تتعب ياأخا رسول اهلل أفتحام 
 يلست أجد له من املس بیسار ع إين عیلهذااحلائط عنا. فقال 

 صخش  . صهرب جد بن قیس ،إالأقل مما أجده من ثقل هذه اللقمة بیمیين
 أقدمات صلحبه ، ص إن حممدا يطلبه لینتقم منه ، صاختب عیلأن يكون 

بیساره ص هويأكل  ا قدأمسك احلائطعلید عبد اهلل بن أيب ،فبلغمه أن عن
بیمینه ، صألحابه حتت احلائط لم َيوتوا. فقال أبوالشرصر ص 

ا قدمهر یعلاللذان كانا ألل التدبري يف ذلك إن  أبوالدصاه 



احلائط بیساره  عیلع  یلعه . فلما فرغ القوم مال علیبسحر حممد فالسبیل لنا 
 صسواه ، صرأبفأقامه 

[] 
 ص . قال- لدعه ، صألم شعبة، صخرج هو صالقوم فلما رآه رسول اهلل

ار، ص اخلضر ملاأقام اجلد له [ يا أبا احلسن ضاهیت الیوم أخ  ]
 ماسهل اهلل ذلك له إالبدعائه بنا أهل البیت

 [ تكثري اهلل القلیل من الطعام]
ص كان - ل اهللن رسوص فإ-ص أماتكثري اهلل القلیل من الطعام ملحمد -

ذ يوما جالسا هو صألحابه بضرة مجع من خیار املهاجرين صاألنصار إ
ة ملبقة حريرة مدصس أشته  يتحلب ، صأجدين ص إن شدق - قال رسول اهلل

ص . قال رسول - مايشتهیه رسول اهلل ع ص أناأشته  عیلبسمن صعسل . فقال 
. ص قال شويخالرة محل م أنت قال الفصیل ماذا تشته  ص أليب- اهلل



. ل مشوي) ماذا تشتهیان أنتما(قاال لدر محالشرصر ص أيب الدصاه  أليب
ص صلحبه - ص أي عبدمؤمن يضیف الیوم رسول اهلل- فقال رسول اهلل

 . صيطعممه شهواتمه
[] 

ه فقال عبد اهلل بن أيب هذا ص اهلل الیوم ألذي نكید فیه حممدا صلحب
خنلص العباد صالبالد منه ، ص قال يا رسول اهلل ص]حمبیه [ صنقتله ، ص

لكم .  محل أشويه ش ء من بر صمسن صعسل ، صعندي أناأضیفكم ،عندي
لك ص فافعل .فذهب عبد اهلل بن أيب ، صأكثر السم يف ذ- قال رسول اهلل

 عاد إل  رسول ، مثالرب امللبق بالسمن صالعسل ، ص يف ذلك احلمل املشوي
ص أنا ص من قال ابن - موا إل  مااشتهیمت . فقال رسول اهللص ص قال هل- اهلل

صسلمان ص أبوذر صاملقداد صعمار.فأشار رسول  عیلأيب أنت ص 
 ص أيب ص أيب املاله  ص إل  أيب الشرصر ص أيب الدصاه -اهلل 

ص يا ابن أيب دصن هؤالء]ف[ قال ابن أيب نعم دصن هؤالء. - النكث ص قال



النفاق . فقال  عیلنمه كانوا مواطئني البن أيب صكره أن يكونوا معه أل
ص الحاجة ل  يف ش ءاستبد به دصن هؤالء، صدصن املهاجرين - رسول اهلل

ء القلیل صاألنصار احلاضرين ل  . فقال عبد اهلل يا رسول اهلل إن ] ل  [الش 
ص يا عبد اهلل إن - ، اليشبع أكثر من أربعة إل  مخسة. فقال رسول اهلل

حيت  عیس  ع صبارك له يف ]أربعة[أرغفة صمسیكات عیلل مائدة اهلل أنز
ص - أكل صشبع منها أربعة آالف صسبعمائة، فقال شأنك . مث نادي رسول اهلل

مع  يامعشر املهاجرين صاألنصار هلموا إل  مائدة عبد اهلل بن أيب .فجاءصا
 .ص صهم سبعة آالف صمثامنائة- رسول اهلل

[] 
منا نريد ه كیف نصنع هذا حممد صلحبه صإفقال عبد اهلل أللحاب ل

 أن نقتل حممدا صنفرا من ألحابه ، صلكن إذامات حممدصقع بأس هؤالء
حابه صاملتعصبني منمه اثنان يف طريق . صبعث ابن أيب إل  أل بینمه ، فاليلتق 

ابه له لیتسلحوا صجيتمعوا، ص قال ما هو إال أن َيوت حممد حيت يلقانا ألح



ص داره ،أصمأ عبد اهلل إل  بیت - ا دخل رسول اهللصيتهالكوا. فلم
ا صسلمان صاملقداد علی له لغري، فقال يا رسول اهلل أنت صهؤالء األربعة يعين

صعمارا يف هذاالبیت ، صالباقون يف الدار صاحلجرة صالبستان ، 
الباب حيت يفرغ ]منمه [أقوام صخيرجون ، مث  عیلصيقف منمه قوم 

ص إن ألذي يبارك يف - فقال رسول اهلليدخل بعدهم أقوام . 
هذاالطعام القلیل لیبارك يف هذاالبیت الصغري الضیق ،ادخل يا 

ص ياسلمان ص يامقداد ص ياعمار،] ص[ادخلوا معاشر املهاجرين  عیل
صاألنصار.فدخلوا أمجعني صقعدصا حلقة صاحدة كمايستديرصن 

بني كل  نحول ترابیع الكعبة، ص إذاالبیت قدصسعمه أمجعني حيت أ
من سعة  رجلني منمه موضع رجل .فدخل عبد اهلل بن أيب فرأي ]عجبا[عجیبا

ريرة ص ائتنا با عملته .فجاءه باحل- البیت ألذي كان ضیقا، فقال رسول اهلل
ا رسول اهلل كل أنت . فقال ابن أيب يامللبقة بالسمن صالعسل ، صباحلمل املشوي
 .هؤالء ص من معه ، مث يطعم عیلأصال قبلمه ، مث لیأكل لحبك هؤالء 

[] 



 عیلص يده - ص كذلك ]أفعل [.فوضع رسول اهلل- فقال رسول اهلل
أن  یلعع يده معه . فقال ابن أيب أ لم يكن األمر  عیلالطعام صصضع 

ص يا عبد اهلل إن - تأكل مع ألحابك صتفرد رسول اهلل فقال رسول اهلل
ص حممد،  عیلني فرق فیما مض  با أعمل باهلل ص]ب[رسوله منك ، إن اهلل ماعلی

ه نورا ا كان ص أنامععلیأيضا بینهما، إن  ص اليفرق فیما يأيت
به أهل مساصاته صأرضه صسائر حج عیلصاحدا،عرضنا اهلل عز ص جل 

نا مه لنا العهود صاملواثیق لیكونن لنا صألصلیائعلیصجنانه صهوامه صأخذ 
مبغضني ، مازالت  ، صملن نبغضهموالني صألعدائنا معادين ، صملن حنبه حمبني 

إرادتنا صاحدة ص التزال ، الأريد إال مايريد،] ص اليريد إال 
بن أيب طالب  یلعمايؤمله فدع يا ابن أيب  مايسره صيؤملين ماأريد[يسرين

ض  إل  جد منك . قال ابن أيب نعم يا رسول اهلل . صأف فإنه أعمل بنفسه صيب
یعا، صنكف  اثنني ،اآلن َيوتان مج صمعتب ، فقال أردنا صاحدا فصار

له كان جيادل ألحابنا هؤالء، بعده لع عیل شرمها، هذاخلیبتهما صسعادتنا،فلو بق 
ص عبد اهلل بن أيب قدمجع مجیع ألحابه صمتعصبیه حول داره 



ص إذامات بالسم . مث - ألحاب رسول اهلل عیللیضعوا السیف 
العسل يرة امللبقة بالسمن صع يديهما يف احلر عیلص ص - صضع رسول اهلل

ره فأكال حيت شبعا، مث صضع من اشته  خالرة احلمل ، ص من اشته  لد
إذاهم )منمه فأكال( حيت شبعا، ص عبد اهلل ينظر صيظن أن اليلبثمه السم ، ف

 .اليزدادصن إالنشاطا
[] 

ص يا أبا - ص هات احلمل . فلما جاء به ، قال رسول اهلل- مث قال رسول اهلل
 ضع احلمل يف صسط البیت .فوضعه ] يف صسط البیت تناله احلسن

أيديمه [، فقال عبد اهلل يا رسول اهلل كیف تناله أيديمه فقال رسول 
ص إن ألذي صسع هذاالبیت ، صعظمه حيت صسع مجاعتمه - اهلل

صفضل عنمه ، هو ألذي يطیل أيديمه ] حيت تنال هذااحلمل . قال [فأطال 
 ذلك الت ذلك ،فتناصلوا منه صبارك اهلل يفاهلل تعال  أيديمه حيت ن

احلمل حيت صسعمه صأشبعمه صكفاهم ، فإذا هو بعدأكلمه لم يبق منه 



ص منديال له ، مث - ه رسول اهللعلیإالعظامه . فلما فرغوا منه طرح 
أكلوا منه ه احلريرة امللبقة بالسمن صالعسل .ففعل ،فعلیاطرح  عیلقال يا 

لنب  . مث قالوا يا رسول اهلل حنتاج إل حيت شبعوا كلمه صأنفدصه 
هلل من ا عیلفقال رسول اهلل إن لاحبكم أكرم  . هعلیأصشراب نشربه 

ص . مث -عیس  ع ،أحیا اهلل تعال  له املويت ، صسیفعل ] اهلل [ ذلك ملحمد
عمتنا من ه ص قال أللمه كماباركت فیهافأطعلیبسط منديله صمسح يده 
ت ، صقامت ، صامتأل ن لبنها. قال فتحركت ، صبركحلمها،فبارك فیها صاسقنا م
بأزقاق صظرصف صأصعیة  ص ائتوين- ضرعها. فقال رسول اهلل

صمزادات فجاءصا بهافمألها، صسقاهم حيت شربوا صرصصا. مث قال رسول 
  بنوكماافتنت أخاف أن يفتنت بهاأميت ص لو الأين- اهلل

[] 
كتها تسع  يف أرض اهلل ، تعال  لرتإسرائیل بالعجل فاختذصه ربا من دصن اهلل 

صتأكل من حشائشها، صلكن أللمه أعدها عظاما كماأنشأتها.فعادت 



اب رسول ها من اللحم ش ء، صهم ينظرصن . قال فجعل ألحعلیعظاما]مأكوال[ ما
تكثريه [ اهلل يتذاكرصن بعد ذلك توسعة] اهلل تعال  [البیت ] بعدضیقه [ ص] يف

إذاتذكرت  ص إين- . فقال رسول اهلل الطعام صدفعه غائلة السم
ذلك البیت كیف صسعه اهلل بعدضیقه ص يف تكثري ذلك الطعام 
بعدقلته ، ص يف ذلك السم كیف أزال اهلل تعال  غائلته عن حممد ص من 
دصنه صكیف صسعه ] صكثره [أذكر مايزيده اهلل تعال  يف منازل شیعتنا 

ا ملن يهب اهلل يف شیعتنصخرياتمه يف جنات عدن ص يف الفردصس . إن 
تعال  له يف اجلنان من الدرجات صاملنازل صاخلريات ما] ال[ يكون 

ما هو إال الدنیا صخرياتها يف جنبها] إال[كالرملة يف البادية الفضفاضة،ف
أن يري أخا له مؤمنا فقريا فیتواضع له صيكرمه صيعینه ] صَيونه [ صيصونه 

لقصور] املوكلني بتلك املنازل صاعن بذل صجهه له ، حيت يري املالئكة 
ص[ قدتضاعفت حيت لارت يف الزيادة كما كان هذاالزائد يف 
هذاالبیت الصغري ألذي رأيتموه فیما لار إلیه من كربه صعظمه 

أمددنا صسعته .فیقول املالئكة ياربنا الطاقة لنا باخلدمة يف هذه املنازل ،ف



یقون ،فكم تريدصن ا التطبأمالك يعاصنوننا.فیقول اهلل ماكنت ألمحلكم م
 مددا

[] 
فیقولون ألف ضعفنا. صفیمه من املؤمنني من يقول أمالكه نستزيد مدد 

مه ، قدر قوة إَيان لاحب عیلألف ألف ضعفنا صأكثر من ذلك 
صزيادة إحسانه إل  أخیه املؤمن .فیمددهم اهلل تعال  بتلك األمالك ، 

خدمه   ممالكه ص يفهذااملؤمن أخاه فربه ،زاده اهلل يف صكلما لق 
ص ] ص[ إذاتفكرت يف الطعام - يف اجلنة كذلك . مث قال رسول اهلل

صسعه ه كیف أزال اهلل عنا غائلته صكثره صعلیاملسموم ألذي لربنا 
 التقیة، ص عیل،ذكرت لرب شیعتنا 

عند ذلك يؤديمه اهلل تعال  بذلك الصرب إل  أشرف العاقبة صأكمل 
ات ،فیقال هلم كلوا تلك اجلنان بتلك الطیبالسعادة طاملا يغتبطون يف 

 همأذا عیلتقیتكم ألعدائكم صلربكم  عیلهنیئا جزاء 



بن احلسني ع ص ذلك قوله عز ص جل َص ِإن ُكنُتمأيها املشركون  عیلقال  -
 [آن ] صص يف القر-صالیهود صسائر النوالب ] من [املكذبني ملحمد

املجاهدين ، ألذي  عیلل ،الفاضالفاضلني  عیلا،املربز علیيف تفضیله أخاه 
ين النظري له يف نصرة املتقني ، صقمع الفاسقني ، صإهالك الكافرين ، صبث د

لنا  ا نَزي ي يف إبطال عبادة  َعبِدنا عیلاهلل يف العاملني ِإن ُكنمتُ يفِ َريٍب ممِ
عن مواالة أعداء اهلل ، صمعاداة  األصثان من دصن اهلل ، ص يف النه 

 االنقیاد عیلص يف احلث  أصلیاء اهلل ،
[] 

ل ص ، صاختاذه إماما، صاعتقاده فاضال راجحا، اليقب- رسول اهلل ألخ 
اهلل عز ص جل إَيانا ص الطاعة إالبواالته . صتظنون أن حممدا تقوله 
ثل من عنده ، صينسبه إل  ]ربه فإن كان كماتظنون [َفأتُوا ِبُسوَرةٍ ِمن ِمثِلِهم

ألحد  ل  ألحاب كتب صعمل ص التتلمذلم خيتلف قط إ حممدأم 
 ص التعمل منه ، ص هو من قدعرفتموه يف حضره صسفره ، لم يفارقكم قط إل 



بلد لیس معه منكم مجاعة يراعون أحواله ، صيعرفون أخباره ، مث 
فإن كان منقوال  هذه العجائب عیلجاءكم بعدبهذا الكتاب املشتمل 
دباء الذين النظري لكم يف راء صاألكماتظنون فأنمت الفصحاء صالبلغاء صالشع

كم صجنسه سائر]البالد ص[األديان ، ص من سائر األمم ، فإن كان كاذبا فاللغة لغت
 ة كالمهجنسكم ، صطبعه طبعكم ، صسیتفق جلماعتكم أصلبعضكم معارض

ال هذا[بأفضل منه أصمثله .ألن ما كان من قبل البشر، ال عن اهلل ، فالجيوز إ ]
ائر النظائر شر من يتمكن من مثله ،فأتوا بذلك لتعرفوه صسأن يكون يف الب

عال  َص اهلل ت عیلإلیكم يف أحوالكم أنه مبطل كاذب ]يكذب [ 
يِهالذين يشهدصن بزعمكم أنكم حمقون ،  ُكم ِمن ُدصِن الل ادُعوا ُشَهداءَ
ص أن ماجتیئون به نظري ملاجاء به حممد، صشهداءكم الذين تزعمون أنمه 

 شهداؤكم 
 يف رب العاملني لعبادتكم هلا، صتشفع لكم إلیه ِإن ُكنمتُ لاِدِقنيَ عند

ن َلم تَفَعلُوا هذ-قولكم إن حممدا ا ص تقوله . مث قال اهلل عز ص جل َفإِ
 ألذي حتديتكم به َص َلن تَفَعلُوا



[] 
طلون ه ،فاعلموا أنكم مبعلیأي [ ص ال يكون ذلك منكم ، ص التقدرصن  ]

ؤيد ألمني املخصوص برسالة رب العاملني ،امل، ص أن حممدا الصادق ا
بالرصح األمني ، صبأخیه أمري املؤمنني صسید الولیني ،فصدقوه فیما 

 یلعخيربكم به عن اهلل من أصامره صنواهیه صفیما يذكره من فضل ] 
ِ .[صلیه صأخیه 

اَر اليتي بهاالنياُس َصُقوُدَهاحط َفاتيُقوابذلك عذاب الني
حجارة ا تتلك َص احِلجاَرةُ ِعدي

ُ
لكربيت أشد األشیاء حراأ

،  یلعالنارِللكاِفِريَنبمحمد صالشاكني يف نبوته ، صالدافعني حلق أخیه 
ِر اليِذيَن آَمُنواباهلل صلدقوك يف  صاجلاحدين إلمامته . مث قال تعال  َص َبشي

لك نبوتك ،فاختذصك نبیا صلدقوك يف أقوالك صلوبوك يف أفعا
نقادصا ماما ص لك صلیا مرضیا، صاا بعدك إعلی، صاختذصا أخاك 

ملايأمرهم به صلارصا إل  ماألارهم إلیه ، صرأصا له مايرصن لك 
ته أفردت بها. ص أن اجلنان التصري هلم إالبواال إالالنبوة اليت

 ه من ذريته صمواالة سائر أهل صاليته ، صمعاداةعلیصمواالة من ينص هلم 



دل بمه عن تهدأ عنمه ، ص التعأهل خمالفته صعداصته . ص أن النريان ال
عذابها إالبتنكبمه عن مواالة خمالفیمه ، صمؤازرة شانئیمه .َص َعِملُوا 
احِلاِت من أداء الفرائض صاجتناب املحارم ، ص لم يكونوا  الصي

اٍتبساتني جَترِي  ني هَلُم َجني
َ
نهاُر من حتت  كهؤالء الكافرين بك بشرهم أ

َ
ِمن حَتِتَها األ

َرٍة من مثاأشجارها صمساكن رهاِرزقًا هاُكليما ُرِزُقوا ِمنها من تلك اجلنان ِمن مَثَ
 صطعاما يؤتون به قاُلوا هَذا أليِذي ُرِزقنا ِمن َقبُل يف الدنیا

[] 
 فأمساؤه كأمساء ما يف الدنیا من تفاح صسفرجل صرمان ] ص[كذا صكذا. ص

نه اليستحیل أإن كان ماهناك خمالفا ملا يف الدنیا فإنه يف غاية الطیب ، ص 
إل  ماتستحیل إلیه مثار الدنیا من عذرة صسائر املكرصهات من لفراء 

من  صسوداء صدم ] صبلغم [بل اليتولد من مأكوهلم إالالعرق ألذي جيري
تُوا ِبِهبذلك الرزق من 

ُ
أعراضمه أطیب من رائحة املسك .َص أ
ا خیار الرذل فیها] ص[بأن لهالثمار من تلك البساتني ُمَتشاِبهًايشبه بعضه بعضا بأنها ك



، [بعضها ينكل لنف منها يف غاية الطیب صاللذة لیس كثمار الدنیا]اليت
صبعضها متجاصز حلد النضج صاإلدراك إل  حد الفساد من محوضة 
صمرارة صسائر ضرصب املكاره ، صمتشابها أيضا متفقات األلوان 

زصاٌج 
َ
َرةٌ من مُ  خمتلفات الطعوم .َص هَلُم ِفیها يف تلك اجلنان أ َطهي

أنواع األقذار صاملكاره مطهرات من احلیض صالنفاس ، 
الصالجات ص ال)خراجات ص الدخاالت ص الختاالت ص 
المتغايرات ( ص الألزصاجهن فركات ص اللخابات ص العیابات ص 
الفحاشات ص من كل العیوب صاملكاره بريات .َص ُهم ِفیها خاِلُدصمَنقیمون 

 اتيف تلك البساتني صاجلن
. 
[] 



 [ مؤاخذة الشیعة بظالم العباد املؤمنني عیلمايدل  ]
ذرصا بن أيب طالب ع يامعشر شیعتنا اتقوا اهلل صاح عیلقال [ ص قال  ]

ا أن تكونوا لتلك النار حطبا، ص إن لم تكونوا باهلل كافرين ،فتوقوه
ظمل إخوانكم املؤمنني ،فإنه لیس من مؤمن ظمل أخاه املؤمن  بتوق 
م رك له يف مواالتنا إالثقل اهلل يف تلك النار سالسله صأغالله ، ص ل،املشا

له إل  أخیه  يفكه منها إالشفاعتنا، صلن نشفع إل  اهلل تعال  إال بعد أن نشفع
 املؤمن ، فإن عفا عنه شفعنا] له [ ص إالطال يف النار مكثه

ا كان أصبطیئا، يعبن احلسني ع معاشر شیعتنا أمااجلنة فلن تفوتكم سر عیلص قال  -
صلكن تنافسوا يف الدرجات ، صاعلموا أن أرفعكم درجات ، 
صأحسنكم قصورا صدصرا صأبنیة فیهاأحسنكم إجيابا إلخوانه 
املؤمنني ، صأكثركم مواساة لفقرائمه . إن اهلل عز ص جل لیقرب 
الواحد منكم إل  اجلنة بكلمة طیبة يكمل بهاأخاه املؤمن الفقري 

نار، ئة ألف سنة تقدمه ص إن كان من املعذبني بالبأكثر من مسرية ما



یث فالحتتقرصا اإلحسان إل  إخوانكم ،فسوف ينفعكم ] اهلل تعال  [ح
 اليقوم مقام ذلك ش ءغريه

. 
[] 

یِ   َ ال يَستحَ ن َيضِرَب َمَثالً ما َبُعوَضًة َفم قوله عز ص جل ِإني اهللي
َ
ا أ مي

َ
ا َفوَقها َفأ

ا اليِذيَن َكَفُرصا َفَیُقوُلونَ اليِذيَن آَمُنوا َفَیعلَمُ  مي
َ
نيُه احلَقي ِمن َربيمهِ َص أ

َ
 وَن أ

ُ ِبهذا َمَثالً ُيِضلي ِبِه َكِثريًا َص يَهدِي  راَد اهللي
َ
ِثريًا َص ما ُيِضلي ِبِه َك  ما ذا أ

ِ ِمن َبعِد ِمیثاِقِه َص َيقَطُعوَن ما   ِبِه ِإالي الفاِسِقنَي اليِذيَن َينُقُضوَن َعهَد اهللي
َ
َمَر أ

صلِئكَ ُهمُ اخلاِسُرصنَ 
ُ
رِض أ

َ
ن ُيوَلَل َص ُيفِسُدصَن يفِ األ

َ
ُ ِبِه أ  اهللي

َها النياُس ُضِرَب مَ  ] يي
َ
َثٌل قال اإلمام [ ع قال الباقر ع فلما قال اهلل تعال  يا أ

ِ َلن خَيلُُقوا  صذكر الذباب يف قوله ِإني اليِذيَن تَدُعوَن ِمن ُدصِن اهللي
صِلیاءَ َكَمَثلِ ُذبابًااآلية ص مل

َ
ِ أ َُذصا ِمن ُدصِن اهللي ا قال َمَثُل اليِذيَن اختي



صَهَن الُبُیوِت َلَبیُت الَعنَكُبوِت َلو 
َ
ََذت َبیتًا َص ِإني أ الَعنَكُبوِت اختي

د نارا، استوق كانُوا َيعلَُموَن صضرب املثل يف هذه السورة بالذي
من األمثال  هذاصبالصیب من السماء.قالت الكفار صالنوالب ص ما 

َ - رسول اهلل عیلفیضرب يريدصن به الطعن  ص . فقال اهلل يا حممدِإني اهللي
یِ   للحق صيوضحه به  ال يَستحَ ن َيضِرَب َمَثالً

َ
 اليرتك حیاءأ

وق عندعباده املؤمنني ما َبُعوَضًة] أي [ ما هوبعوضة املثل َفما َفوَقهاف
یه لالح أن فالبعوضة ص هوالذباب ،يضرب به املثل إذاعمل 

 . عباده صنفعمه
[] 
ا اليِذيَن آَمُنوا» مي
َ
لطیبني ، صسمل صآهلما ا عیلص ص -باهلل صبوالية حممد«َفأ

ص[ لم  ] ص صلألئمة ع أحكاممه صأخبارهم صأحواهلم- لرسول اهلل
 يقابلمه يف أمورهم ، ص لم يتعاط الدخول يف أسرارهم ، ص لم يفش شیئا مما

فتمه َفَیعلَُمونَیعمل هؤالء املؤمنون الذين هذه ل ه منها إالبإذنمهعلیيقف 



نيُهاملثل املضرصب احلَقي ِمن َربيِهمأراد به احلق صإبانته ، صالكشف 
َ
أ

ا اليِذيَن َكَفُرصا»عنه صإيضاحه . مي
َ
 عیلمه ] له [ يف ص بعارضت-بحمد«َص أ

 
َ
اَد ربمل صكیف صتركمه االنقیاد له يف سائر ماأمر به َفَیُقوُلوَن ما ذا أ

ُ ِبهذا َمَثالً ُيِضلي ِبِه َكِثريًا َص يَهدِي  ين كفرصا إن ِبِه َكِثريًا يقول الذ اهللي
للمثل ،ألنه ص إن  به كثريا] أي [ فالمعين اهلل يضل بهذا املثل كثريا صيهدي

مه قیلمه ، فقال َص ما لیعنفع به من يهديه فهو يضر به من يضل]ه [ به .فرد اهلل تعال  
أنفسمه برتك تأمله ، صبوضعه  یلعمايضل اهلل باملثل ِإالي الفاِسِقیَناجلانني  ِهیعينُيِضلي بِ 
 هعلیخالف ماأمر اهلل بوضعه  عیل

 [ ص أصجب-حديث للة الرحم ، ص أن للة رحم آل حممد]
مث صلف هؤالء الفاسقني اخلارجني عن دين اهلل صطاعته منمه ، فقال  -

ص -یة، صملحمدمه هلل بالربوبعلیهَد الليِهاملأخوذ عز ص جل اليِذيَن َينُقُضوَن َع 
 .  ِمیثاِقِهإحكامه صتغلیظهباإلمامة، صلشیعتهما باملحبة صالكرامةِمن َبعِد  عیلبالنبوة، صل

[] 



ن ُيوَلَل من األرحام صالقرابات أن 
َ
ُ ِبِه أ َمَر اهللي

َ
َص َيقَطُعوَن ما أ

رحم  حقايتعاهدصهم صيقضوا حقوقمه . صأفضل رحم ، صأصجبه 
أبیه صأمه ص كما أن حق قرابات اإلنسان ب-ص فإن حقمه بحمد-حممد

ص أعظم حقا من أبويه ، صكذلك حق رمحه أعظم ، -، ص حممد
رِضبالرباءة مم

َ
ن صقطیعته ]أقطع [ صأفضع صأفضح .َص ُيفِسُدصَن يفِ األ

صلِئكَ 
ُ
فرض اهلل إمامته ، صاعتقاد إمامة من قدفرض اهلل خمالفته أ

ه الصفةُهمُ اخلاِسُرصخَنسرصا أنفسمه ملالارصا إل  النريان ، أهل هذ
صحرموا اجلنان ،فیا هلا من خسارة ألزمتمه عذاب األبد، صحرمتمه 

قون نعمي األبد.] قال [ ص قال الباقر ع أال ص من سمل لنا ما اليدريه ،ثقة بأنا حم
ن قصور م أصضح املحجات ،سمل اهلل تعال  إلیه عیلعاملون النقف به إال 

اجلنة أيضا ما ال]يعمل قدرها هو، ص ال[يقادر قدرها إالخالقها 
سلمي لنا، صترك الت عیلصصاهبها.]أال ص[ من ترك املراء صاجلدال صاقتصر 

أعماله ،  یلعالصراط،فجاءته املالئكة جتادله  عیلاألذي ،حبسه اهلل 
 عبدي ذنوبه ، فإذاالنداء من قبل اهلل عز ص جل يامالئكيت عیلصتواقفه 



إل   هذا لم جيادل ، صسمل األمر ألئمته ، فالجتادلوه ، صسلموه يف جناين
 . أئمته يكون متبجحا فیها،بقربمه كما كان مسلما يف الدنیا هلم

[] 
ة ص أما من عارضنا بمل صكیف صنقض اجلملة بالتفصیل ،قالت له املالئك

كماجادلت ك أعمال عیلالصراط صاقفنا يا عبد اهلل ، صجادلنا  عیل
ا ] أنت [ يف الدنیا احلاكني لك ] عن [أئمتك .فیأتیمه النداء لدقمت ،ب
عامل فعاملوه ، إالفواقفوه .فیواقف صيطول حسابه صيشتد يف ذلك 
احلساب عذابه ،فما أعظم هناك ندامته ، صأشد حسراته ، الينجیه 
 هناك إالرمحة اهلل إن لم يكن فارق يف الدنیا مجلة دينه ص إالفهو

عهوده يف الدنیا يف ب يف النار أبد اآلباد] ص[ قال الباقر ع صيقال للمويف
نذصره صإَيانه صمواعیده ياأيتها املالئكة صيف هذاالعبد يف الدنیا 

تصريه  بعهوده ،فأصفوا له هاهنا با صعدناه ، صساحموه ، ص التناقشوه .فحینئذ
حم ن صلل راملالئكة إل  اجلنان . ص أما من قطع رمحه ، فإن كا



ه [ إل  رمحه ص ] ل-ص ص] قد[قطع رحم نفسه شفع أرحام حممد-حممد
نها ، صقالوا] له [ لك من حسناتنا صطاعاتنا ماشئت ،فاعف عنه .فیعطونه م

 . ص إن ] كان [صلل اهلل املعطني ماينفعمه ص الينقصمه مايشاء،فیعفو عنه ، صيعط 
 صدفعمه عن قمهص بأن جحد حقو-أرحام نفسه ، صقطع أرحام حممد

ب القبیحة صاجبمه ، صمس  غريهم بأمسائمه ، صلقب غريهم بألقابمه ، صنزب باأللقا
خمالفیه من أهل صاليتمه .قیل له يا عبد اهلل اكتسبت عداصة آل 

 حممدالطهر أئمتك ،لصداقة هؤالء
[] 

ذاب األلمي فاستعن بمه اآلن لیعینوك ، فالجيد معینا، ص المغیثا صيصري إل  الع
ضدادنا بأمسائنا ملهني . قال الباقر ع ص من مسانا بأمسائنا صلقبنا بألقابنا ص لم يسم أا

 ص لم يلقبمه بألقابنا إال
 عندالضرصرة اليت



ز ص جل يقول حنن ، صنلقب أعداءنا بأمسائنا صألقابنا، فإن اهلل ع عندمثلها نسم 
 اهلل عیلفنقرتح هلم .لنا يوم القیامة اقرتحوا ألصلیائكم هؤالء ماتعینونمه به 

عز ص جل ما يكون قدر الدنیا كلها فیه كقدر خردلة يف السماصات 
أضعافا[مضاعفات ]ص األرض ،فیعطیمه اهلل تعال  إياه ، صيضاعفه هلم 

ع ص  یلع.فقیل للباقر ع فإن بعض من ينتحل مواالتكم يزعم أن البعوضة 
ء باقر ع مسع هؤالص . فقال ال- أن مافوقها ص هوالذباب حممد رسول اهلل

ص قاعدا ذات - صجهه .إمنا كان رسول اهلل عیلشیئا] ص[ لم يضعوه 
ع إذ مسع قائال يقول ماشاء اهلل صشاء حممد، صمسع آخر يقول  عیليوم هو ص 

هلل عز ص ا باعلیص التقرنوا حممدا ص] ال[- . فقال رسول اهلل عیلماشاء اهلل ، صشاء 
 . إن مشیة اهلل ه  یلعء حممد ماشاء اهلل مث [شاء جل صلكن قولوا ماشاء اهلل مث ]شا

يف ]دين [  التساصي ، ص التكافأ ص التداين . ص ما حممد رسول اهلل القاهرة اليت
 یلعاهلل ص يف قدرته إالكذبابة تطري يف هذه املمالك الواسعة. ص ما 

ع يف ]دين [ اهلل ص يف قدرته إالكبعوضة يف مجلة هذه املمالك . مع 
 عیلبه فضله  هوالفضل ألذي اليف  عیلحممد ص  عیلضل اهلل تعال  أن ف



[] 
ص يف - مجیع خلقه من أصل الدهر إل  آخره . هذا ما قال رسول اهلل

 َ ذكر الذباب صالبعوضة يف هذااملكان فاليدخل يف قوله ِإني اهللي
یِ   ن َيضِرَب َمَثالً ما َبُعوَضًة  ال يَستحَ

َ
 أ

ي قوله عز ص جل َكیَف تَ  . حیاُكم مثُ
َ
مواتًا َفأ

َ
ِ َص ُكنمتُ أ یُتُكم كُفُرصَن ِباهللي ي ِإَلیِه تُرَجُعونَ  َُيِ ي حُيِییُكم مثُ  مثُ

ص لكفار قريش صالیهودَكیَف تَكُفُرصَن - قال اإلمام ع قال رسول اهلل -
ِ ألذي دلكم  ي طرق اهلدي ، صجنبكم إن أطعتموه سبل الرد عیلِباهللي

مواتًا يف 
َ
ألالب آبائكم صأرحام أمهاتكم .َص ُكنمتُ أ

ي حُي . یُتُكم يف هذه الدنیا صيقربكم .مثُ ي َُيِ حیاُكمأخرجكم أحیاءمثُ
َ
ِییُكم َفأ

ع ، صيعذب  یلعص صصالية -يف القبور، صينعم فیها املؤمنني بنبوة حممد
ي ِإَلیِه تُرَجُعوَن يف اآلخرة بأن متوتوا يف ا لقبور بعد، مث فیهاالكافرين بهما.مثُ

 یلعللبعث يوم القیامة،ترجعون إل  ماصعدكم من الثواب  حتیوا



إن كنمت   املعال عیلها، ص من العقاب علیالطاعات إن كنمت فا
 مقارفیها

 [ حديث نعمي القرب صعذابه ، صرؤية املحتضر لألئمة ع]
 القرب نعمي ، صعذاب فقیل له يا ابن رسول اهلل فف -
[] 

 .اديا،مهديانبیا، صجعله زكیا،ه ص باحلق-، ص ألذي بعث حممداقال إي
اجلهاد  ا بالعهد صفیا، صباحلق ملیا صلدي اهلل مرضیا، ص إل علیصجعل أخاه 

أعدائه  یلعسابقا، صهلل يف أحواله موافقا، صللمكارم حائزا، صبنصر اهلل 
 فائزا، صللعلوم حاصيا، صألصلیاء اهلل موالیا، صألعدائه مناصيا صباخلريات

ص -صملحمد افضا صللشیطان خمزيا، صللفسقة املردة مقصیاناهضا، صللقبائح ر
بن أيب  یلعنفسا، ص بني يديه لدي املكاره ترسا صجنة.آمنت به أنا، ص أيب 

 اب احلاصياأللب أصل  عیلطالب ع ، عبدرب األرباب ،املفضل 



بعد  يوم القیامة يف عرلات احلساب لعلوم الكتاب ،زين من يوايف
ر اهلل به العزيز الوهاب إن يف القرب نعیما يوفالكرمي  ص لف -حممد

أعدائه .  یلعحظوظ أصلیائه ص إن يف القرب عذابا يشدد اهلل به 
ص إمامه -د حممدبع عیلملحمد صآله الطیبني ،املتخذ ل إن املؤمن املوال 

مثاله ، صسیده ألذي يصدق أقواله ، صيصوب أفعاله ،  ألذي حيتذي
سته ، ن أطائب ذريته ألمور الدين صسیاصيطیعه بطاعة من يندبه م

إذاحضره من ]أمر[ اهلل تعال  ما اليرد، صنزل به من قضائه ما اليصد، 
 صحضره ملك املوت صأعوانه ،صجد

ص رسول اهلل ]سید النبیني [ من جانب ، ص من جانب -عندرأسه حممدا
 ا ع سید الولیني ، صعلیآخر 

آخر  ني ، ص من جانبعندرجلیه من جانب احلسن ع سبط سید النبی
احلسني ع سید الشهداء أمجعني ، صحوالیه بعدهم خیار خوالمه 
 صحمبیمه الذين هم سادة هذه األمة بعدساداتمه من آل حممدفینظر إلیمه



[] 
ريه ل املؤمن ،فیخاطبمه بیث حيجب اهلل لوته عن آذان حاضعلیال

 كماحيجب رؤيتنا أهل البیت صرؤية خوالنا عن عیونمه ،لیكون
 یقول املؤمن بأيبمه فیه .فعلیإَيانمه بذلك أعظم ثوابا لشدة املحنة 

ول ]رب رس ياصل  أنت صأم  يا رسول رب العزة،بأيب أنت صأم 
ديه صسبطیه ، ص] حممد صضرغامیه ، ص] يا[صل ياشبل  أنتما صأم  [الرمحة،بأيب

ا بكم بشباب أهل اجلنة املقربني من الرمحة صالرضوان .مرح يا[سیدي
 م شوق صصلديهما ما كان أعظ عیل] يا[معاشر خیار ألحاب حممد ص 

اآلن بلقائكم يا رسول اهلل هذاملك املوت  إلیكم ص ماأشد سرصري
 يف لدره ملكانك صمكان أخیك ، ص الأشك يف جالليتقدحضرين

ملك  عیلص - ص كذلك هو. مث يقبل رسول اهلل- .فیقول رسول اهللمين
ياملك املوت استوص بولیة اهلل يف اإلحسان إل  املوت فیقول 

موالنا صخادمنا صحمبنا صمؤثرنا.فیقول ] له [ملك املوت يا رسول اهلل مره أن 
ص انظر - ينظر إل  ما قدأعد] اهلل [ له يف اجلنان .فیقول له رسول اهلل



ه العدد علی إل  العلو.فینظر إل  ما الحتیط به األلباب ص اليأيت
قول ملك املوت كیف الأرفق بن ذلك ثوابه ، ص صاحلساب .فی

هذا حممد صعرتته زصاره يا رسول اهلل لو ال أن اهلل جعل املوت 
 عقبة اليصل إل  تلك اجلنان إال من

[] 
قطعها، ملاتناصلت رصحه ، صلكن خلادمك صحمبك هذاأسوة بك صبسائر 

مث  . ل اأنبیاء اهلل صرسله صأصلیائه الذين أذيقوا املوت بكم اهلل تع
 ص ياملك املوت هاك أخانا قدسلمناه إلیك فاستوص به-يقول حممد

خريا. مث يرتفع هو ص من معه إل  ربض اجلنان ، ص قدكشف عن الغطاء 
اكانوا ل ،فرياهم املؤمن هناك بعد معلیصاحلجاب لعني ذلك املؤمن ال

 ص التلبثين حول فراشه .فیقول ياملك املوت الوحا،الوحا تناصل رصح 
د ذلك يتناصل ملك بمه .فعن هاهنا، فاللرب ل  عن حممد صعرتته صأحلقين

املوت رصحه فیسلها، كمايسل الشعرة من الدقیق ، ص إن كنمت ترصن أنه 



يف شدة فلیس يف شدة،بل هو يف رخاء صلذة. فإذاأدخل قربه صجد 
مجاعتنا هناك ، فإذاجاء منكر صنكري قال أحدمها لآلخر هذا حممد، 

لنتضع ص احلسن ص احلسني صخیار لحابتمه بضرة لاحبنا ف عیل ص] هذا[
سالما تاما  عیل عیلسلمان ص سالما]تاما[منفردا، مث ي-حممد عیلهلم .فیأتیان صيسلمان 
سائر من  عیل يسلمان احلسن ص احلسني سالما جيمعانهما فیه ، مث عیلمنفردا، مث يسلمان 

ك يف خالتك سول اهلل زيارتمعنا من ألحابنا. مث يقوالن قدعلمنا يا ر
خلادمك صموالك ، ص لو ال أن اهلل يريد إظهار فضله ملن بهذه 
هلل احلضرة من أمالكه ص من يسمعنا من مالئكته بعدهم ملاسألناه ، صلكن أمر ا

ن إمامك البد من امتثاله . مث يسأالنه فیقوالن من ربك ص مادينك ص من نبیك ص م
 ص ماقبلتك

[] 
، دإمام حمم صل  عیل، ص ، ص حممدنبی ول اهلل ريبص من إخوانك فیق

أصلیائهما، ] صآهلما[ ص عیلصاملؤمنون املوالون ملحمد ص  صالكعبة قبليت



.] ص[أشهد أن الإله إال اهلل صحده صاملعادصن ألعدائهما إخواين
اهلل  صل  اعلیالشريك له ، صأشهد أن حممدا عبده صرسوله ص أن أخاه 

مة صصالة  لإلمامة من أطائب عرتته صخیار ذريته خلفاء األ، ص أن من نصبمه
مت ، ص هذا عیلهذاحییت ، ص  عیلاحلق ، صالقوامون بالعدل فیقول 

امة اهلل هذاتبعث إن شاء اهلل تعال  ، صتكون مع من تتواله يف دار كر عیل
ص ص إن كان ألصلیائنا معاديا، صألعدائنا - صمستقر رمحته . قال رسول اهلل

ه لیا، صألضدادنا بألقابنا ملقبا، فإذاجاءه ملك املوت لنزع رصحموا
مثل اهلل عز ص جل لذلك الفاجر سادته الذين اختذهم أربابا من دصن 

مه من أنواع العذاب مايكاد نظره إلیمه يهلكه ، ص اليزال علیاهلل ،
يصل إلیه من حر عذابمه ما الطاقة له به .فیقول له ملك املوت ] يا[أيها 

اجر الكافر تركت أصلیاء اهلل إل  أعدائه فالیوم اليغنون عنك الف
 عیلوقسم أدناه ه من العذاب ما لعلیشیئا، ص الجتد إل  مناص سبیال.فريد 

مفتوحا  يف قربه رأي بابا من اجلنة أهل الدنیا ألهلكمه . مث إذاأدل 
 إل  قربه يري منه خرياتها،فیقول



[] 
ح له يف مته من ]تلك [اخلريات . مث يفتله [منكر صنكري انظر إل  ماحر ]

تقم الساعة] ه منه ] من [عذابها.فیقول يارب العلیقربه باب من النار يدخل 
 يارب [ التقم الساعة

ي اسَتوي  . یعًا مثُ رِض مَجِ
َ
قوله عز ص جل ُهَو أليِذي َخلَقَ َلُكم ما يفِ األ

اُهني َسبَع مَساصاٍت َص ُهَو ِبُك  ماءِ َفَسوي  علمٌي لي َش ءٍ ِإَل  السي
قال اإلمام ع [ قال أمري املؤمنني ع ُهَو أليِذي َخلَقَ َلُكم ما يفِ  ]

یعًاخلق لكم ] ما يف األرض مجیعا[لتعتربصا به صتتول رِض مَجِ
َ
لوا األ

ي استَ »به إل  رضوانه ، صتتوقوا] به [ من عذاب نريانه . وي ِإَل  مثُ
ماءِ  اُهني «السي  علمٌي  ِبُكلي َش ءٍ َسبَع مَساصاٍت َص ُهَو  أخذ يف خلقها صإتقانهاَفَسوي

 ابينصلعلمه بكل ش ءعمل املصالح فخلق لكم ] كل [ ما يف األرض ملصاحلكم ي
 آدم



. 
[] 

ي  رِض َخِلی قوله عز ص جل َص ِإذ قاَل َربيكَ ِللَمالِئَكِة إينِ
َ
َفًة جاِعٌل يفِ األ

 جَتَعُل ِفیها َمن ُيفِسُد ِفیها َص َيسِفكُ 
َ
ماءَ َص حَنُن نُ  قاُلوا أ ُس الدي َسبيحُ ِبَمِدكَ َص نَُقدي

ي  ي َعَرَضمهُ  َلكَ قاَل إينِ مساءَ ُكليها مثُ
َ
َ آَدمَ األ ُ ما ال تَعلَُموَن َص َعملي عملَ

َ
 یلعأ

مساءِ هُؤالءِ ِإن ُكنمتُ لاِدِقنَي قاُلوا ُسب امَلالِئَكِة َفقاَل أنَبِئُويِن 
َ
حانَكَ ال ِعمَل ِبأ

نَت ال َلنا ِإالي ما
َ
نِبئعلمُي َعليمَتنا ِإنيكَ أ

َ
ا  احلَِكمُي قاَل يا آَدمُ أ مساِئمهِ َفلَمي

َ
مهُ ِبأ

ي  ُقل َلُكم إينِ
َ
 َلم أ

َ
مساِئمهِ قاَل أ

َ
ُهم ِبأ

َ
نَبأ
َ
ماصاِت  أ ُ َغیَب السي عملَ

َ
 َص أ

ُ ما تُبُدصَن َص ما ُكنمتُ تَكُتُمونَ  عملَ
َ
رِض َص أ

َ
 األ

رِض قال اإلمام ع ملاقیل هلم ُهَو  -
َ
أليِذي َخلَقَ َلُكم ما يفِ األ

یعًااآلية،قالوا ميت كان هذا فقال اهلل عز ص جل حني قال ربك للمالئكة  مَجِ
اجلان  الذين كانوا يف األرض مع إبلیس ص قدطردصا عنها اجلن بين



ي  رِض َخِلیَفًةبدال منكم صراف ، صخفت العبادةإينِ
َ
عكم جاِعٌل يفِ األ

 ن العبادةمه ألعلیمنها فاشتد ذلك 
 جتَ علیعندرجوعمه إل  السماء تكون أثقل 

َ
َعُل ِفیها َمن ُيفِسُد مه .فقاُلواربناأ

ماءَ كمافعلته اجلن بنو اجلان الذين قدطردناهم عن  ِفیها َص َيسِفكُ الدي
هذه األرض َص حَنُن نَُسبيحُ ِبَمِدَكننزهك عما اليلیق بك من الصفات َص 

ُس َلَكنطهر أرضك ممن ي ي نَُقدي ع عصیك . قال اهلل تعال  إينِ
َ
ُ ما ال تَعلَُمونَأينأ  ملَ

أعمل من الصالح الكائن فیمن أجعله بدال منكم ما التعلمون . صأعمل 
 . ما[ التعلمونه ص هوإبلیس لعنه اهلل ] أيضا أن فیكم من هوكافر يف باطنه

[] 
مساءَ ُكليهاأمساء أنبیاء اهلل ، صأمس

َ
َ آَدمَ األ  عیلص ص -مداء حممث قال َص َعملي

تاة صفاطمة ص احلسن ص احلسني ، صالطیبني من آهلما، صأمساء خیار شیعتمه صع
ي َعَرَضُهمعرض حممدا ص الِئَكِة أي املَ  عیلا صاألئمةعلیأعدائمه مثُ

مساءِ هُؤالءِ ِإن بِ  عرض أشباحمه صهم أنوار يف األظلة.َفقاَل أنَبِئُويِن 
َ
أ



اهنا أللح حون صتقدسون ص إن ترككم هُكنمتُ لاِدِقنَي إن مجیعكم تسب
 خاللكم فاحلري[من إيراد من بعدكم أي فكما لم تعرفوا غیب من ] يف 

أن التعرفوا الغیب ألذي لم يكن ، كما التعرفون أمساء أشخاص 
نَت ال

َ
 لمُي عترصنها.قالت املالئكةُسبحانَكَ ال ِعمَل َلنا ِإالي ما َعليمَتنا ِإنيكَ أ

جل  [بكل ش ء،احلكمي املصیب يف كل فعل .قاَل اهلل عز ص علمياحلَِكمُي]ال
 
َ
نَبأ
َ
ا أ مُهفعرفوها يا آَدُمأنبئ هؤالء املالئكة بأمسائمه أمساء األنبیاء صاألئمةَفلَمي

 عال  مه العهد، صاملیثاق باإلَيان بمه ، صالتفضیل هلم . قال اهلل تعلیأخذ 
ي  ُقل َلُكم إينِ

َ
 َلم أ

َ
ُ َغیَب  عند ذلك أ عملَ

َ
ماصاِت َص  أ السي

ُ ما تُبُدصَن َص ما ُكنمتُ تَكُتُموَن] ص[ ما كان يعتقده إ عملَ
َ
رِضسرمهاَص أ

َ
بلیس األ

ص من  . هلیعآدم إن أمر بطاعته ، صإهالكه أن سلط  عیلمن اإلباء 
بل حممد بعدكم إال صأنمت أفضل منه . اعتقادكم أنه الأحد يأيت

 دم بأمسائمهصآله الطیبون أفضل منكم ،الذين أنبأكم آ
. 



[] 
ُدصا ِإالي ِإبِلیَس  ُدصا آِلَدمَ َفَسجَ قوله عز ص جل َص ِإذ ُقلنا ِللَمالِئَكِة اسجُ

يب َص اسَتكرَبَ َص كاَن ِمَن الكاِفِريَن 
َ
 أ
قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل كان خلق اهلل لكم ما يف األرض  -

ُدصا آِلَدمَ أي يف  لق لكم ذلك الوقت خمجیعاِإذ ُقلنا ِللَمالِئَكِة اسجُ
. قال ع ص ملاامتحن احلسني ع ص من معه بالعسكر الذين قتلوه ، صمحلوا 

ركم صموالیكم . ص قال يف حل ،فأحلقوا بعشائ رأسه قال لعسكره أنمت من بیعيت
طیقونمه لتضاعف ،فإنكم التألهل بیته قدجعلتكم يف حل من مفارقيت

هلل صالقوم ، فإن ا ين،فدعوإعدادهم صقواهم ، ص مااملقصود غريي
لطیبني .فأما من ]حسن [نظره ،كعادته يف أسالفنا ا ص الخيلیين عز ص جل يعینين

عسكره ففارقوه . ص أماأهله ] ص[األدنون من أقربائه فأبوا، صقالوا 
ك ، صإنا النفارقك ، صحيل بنا ماحيل بك ، صحيزننا ماحيزنك ، صيصیبنا مايصیب

مت كنا معك . فقال هلم فإن كنمت قدصطنأقرب مانكون إل  اهلل إذا



ملنازل ه ،فاعلموا أن اهلل إمنا يهب اعلی ماصطنت نفس  عیلأنفسكم 
مع  الشريفة لعباده ]لصربهم [باحتمال املكاره . ص إن اهلل ص إن كان خصين

سهل الذين أناآخرهم بقاء يف الدنیا من الكرامات با ي من مض  من أهل 
  تعال يهات فإن لكم شطر ذلك من كرامات اهللاحتمال الكر عیلمعها 

. 
[] 

صاعلموا أن الدنیا حلوها صمرها حمل ، صاالنتباه يف اآلخرة، صالفائز 
مركم معاشر فیها أ ص الأحدثكم بأصل أمرنا صأ من شق  من فاز فیها، صالشق 

 امال ماأنمت له معرضون قالوكم احتعلیأصلیائنا صحمبینا، صاملعتصمني بنا لیسهل 
 . بل  يا ابن رسول اهلل

 [ سجود املالئكة آلدم ع ، صمعناه]



قال إن اهلل تعال  ملاخلق آدم ، صسواه ، صعلمه أمساء كل ش ء صعرضمه 
شباحا ا صفاطمة ص احلسن ص احلسني ع أعلیاملالئكة،جعل حممدا ص عیل

ء يف اآلفاق من مخسة يف ظهر آدم ، صكانت أنوارهم تض 
ال  صالعرش ،فأمر اهلل تع نان صالكرس السماصات صاحلجب صاجل

األشباح  املالئكة بالسجود آلدم ،تعظیما له أنه قدفضله بأن جعله صعاء لتلك
قدعم أنوارها اآلفاق .فسجدصا]آلدم [ إالإبلیس أيب أن  اليت

يتواضع جلالل عظمة اهلل ، ص أن يتواضع ألنوارنا أهل البیت ، ص 
ن بإبائه ذلك كرب، صترفع ص كاقدتواضعت هلا املالئكة كلها صاست

 صتكربه من الكافرين
ص ] قال [ قال -أيب عن أبیه ، عن رسول اهلل  بن احلسني ع حدثين عیلص قال  -

ياعباد اهلل إن آدم ملارأي النور ساطعا من للبه ،إذ كان اهلل قدنقل 
أشباحنا من ذرصة العرش إل  ظهره ،رأي النور، ص لم يتبني األشباح . 

 رب ما هذه األنوارفقال يا



[] 
إل   قال اهلل عز ص جل أنوار أشباح نقلتمه من أشرف بقاع عرش 

ظهرك صلذلك أمرت املالئكة بالسجود لك ،إذ كنت صعاء لتلك 
 األشباح . فقال آدم يارب لوبینتها ل  فقال اهلل عز ص جل انظر ياآدم

 یلعفنظر آدم ، صصقع نور أشباحنا من ظهر آدم .إل  ذرصة العرش 
يف ظهره  ذرصة العرش ،فانطبع فیه لور أنوار أشباحنا اليت

ارب كماينطبع صجه اإلنسان يف املرآة الصافیة فرأي أشباحنا. فقال ي
 صبريايت ما هذه األشباح قال اهلل تعال  ياآدم هذه أشباح أفضل خالئق 

. ص ا من امس ،شققت له امسهذا حممد ص أنااملحمود احلمید يف أفعال 
اطمة ص . ص هذه فالعظمي ،شققت له امسا من امس  عیل، ص أناال عیل هذا

يوم  يتعن رمح أنافاطر السماصات ص األرض ،فاطم أعدائ 
. مسا من امس عما يعرهم صيسیئمه فشققت هلا ا ، صفاطم أصلیائ فصل قضائ 

 صهذان احلسن ص احلسني ص أنااملحسن ] ص[املجمل شققت امسیهما من امس 
، صبمه أعاقب ، ،بمه آخذ، صبمه أعط صكرام برييت ء خیار خلیقيتهؤال



 لمه إل بمه . ياآدم ، ص إذادهتك داهیة،فاجع صبمه أثیب ،فتوسل إل 
مال، ص الأرد قسما حقا] أن [ الأخیب بمه آ نفس  عیلآلیت  شفعاءك ،فإين

 .بمه سائال
[] 

ه علیاب  فتفلذلك حني زلت منه اخلطیئة،دعا اهلل عز ص جل بمه
 صغفر له

َة َص ُكال  . نَت َص َزصُجكَ اجلَني
َ
قوله عز ص جل َص ُقلنا يا آَدمُ اسُكن أ

نَي فَ  امِلِ َرةَ َفَتُكونا ِمَن الظي جَ َُما ِمنها َرَغدًا َحیُث ِشئُتما َص ال تَقَربا هِذِه الشي َزهلي
َ
أ

ا كانا ِفیِه َص ُقلَنا اهِبُط  ي خَرَجُهما ممِ
َ
یطاُن َعنها َفأ ا َبعُضُكم ِلَبعٍض َعُدصي والشي

رِض ُمسَتَقري َص َمتاٌع ِإل  ِحنٍي َفَتلَقي  آَدمُ ِمن َربيِه َكِلماٍت 
َ
َص َلُكم يفِ األ

یعًا َفإِ علیَفتاَب  ِحمُي ُقلَنا اهِبُطوا ِمنها مَجِ اُب الري ا ِه ِإنيُه ُهَو التيوي مي
ي  ُكم مينِ

م حَيَزنُوَن َص اليِذيَن مهِ َص ال هُ علی  َفال َخوٌف ُهدًي َفَمن تَِبَع هُداي َيأِتَیني
لحاُب النياِر ُهم ِفیها خاِلُدصنَ 

َ
صلِئكَ أ

ُ
ُبوا ِبآياِتنا أ  َكَفُرصا َص َكذي



قال اإلمام ع إن اهلل عز ص جل ملالعن إبلیس بإبائه ، صأكرم املالئكة  -
بسجودها آلدم ، صطاعتمه هلل عز ص جل أمر بآدم صحواء إل  اجلنة ص 

َة َص ُكال ِمنها من قال يا آ نَت َص َزصُجكَ اجلَني
َ
َدمُ اسُكن أ

نه  اهلل عنها، صأنها شجرة  اجلنةَرَغدًاصاسعاَحیُث ِشئُتمابال تعب .]الشجرة اليت
]شجرة العمل [شجرة عمل حممد صآ-عمل حممد َرةَ جَ ل ص [َص ال تَقَربا هِذِه الشي

فقال اهلل تعال  َص  . ص الذين آثرهم اهلل عز ص جل بهادصن سائر خلقه-حممد
شجرة العمل فإنها ملحمد صآله خالة دصن غريهم ، ص  َرةَ جَ ال تَقَربا هِذِه الشي

صفاطمة ص  عیلص ص - اليتناصل منها بأمر اهلل إالهم ، صمنها ما كان يتناصله النيب
سكني مه أمجعني بعدإطعاممه املعلیاحلسن ص احلسني للوات اهلل 

عب ص النصب ا بعدجبوع ص العطش ص التصالیتمي صاألسري حيت لم حيسو
شجرة متیزت من بني أشجار اجلنة. إن سائر أشجار اجلنة] كان [ كل  . صه 

 نوع منها حيمل نوعا من الثمار صاملأكول
[] 



 صكانت هذه الشجرة صجنسها حتمل الرب صالعنب صالتني صالعناب صسائر
أنواع الثمار صالفواكه صاألطعمة.فلذلك اختلف احلاكون 

 ة. ص قال آخرصن ه عنب برة. ص قال آخرصن ه  لتلك الشجرة، فقال بعضمه ه 
َر  تینة. ص قال آخرصن ه  جَ تلتمسان بذلك عنابة. قال اهلل تعال  َص ال تَقَربا هِذِه الشي ةَ

 درجة حممد] صآل حممد[ يف فضلمه ، فإن اهلل تعال  خصمه بهذه الدرجة
م عمل ناصل منها بإذن اهلل عز ص جل أهلمن ت الشجرة اليت دصن غريهم ، صه 

األصلني صاآلخرين من غريتعمل ، ص من تناصل ]منها[بغري إذن اهلل خاب من 
یَنبمعصیتكما صالتماسكما د امِلِ رجة مراده صعص  ربه َفَتُكونا ِمَن الظي

 قدأصثر بهاغريكما إذاأردمتاها بغري حكم اهلل
 [صسوسة الشیطان صارتكاب املعصیة]

یطاُن َعنها عن اجلنة بوسوسته صخديعتقال اهلل - َُما الشي َزهلي
َ
ه صإيهامه ]  تعال  َفأ

َرِة صعداصته [ صغرصره ،بأن بدأ بآدم فقال ما نَهاُكما َربيُكما َعن هِذِه الشي  جَ
ن تَُكونا َملََكنِي إن تناصلتما منها تعلمان الغیب ، صتقدران 

َ
مايقدر  یلعِإالي أ



ص تَُكونا ِمَن اخلاِلِديَن المتوه من خصه اهلل تعال  باعلی
َ
تان أبدا.َص لقدرةأ

ي  ُهماحلف هلماإينِ نَي]الصاحلني [. ص كان إبلیس ب قامَسَ َن النياِلحِ  ني حلی َلُكما مَلِ
 احلیة أدخلته اجلنة، ص كان آدم يظن أن احلیة ه 

[] 
ة احلی عیلم ختاطبه ، ص لم يعمل أن إبلیس قداختبأ بني حلییها.فرد آد اليت

أيتها احلیة هذا من غرصر إبلیس لعنه اهلل كیف خيوننا ربنا أم كیف 
رم تعظمني اهلل بالقسم به ص أنت تنسبینه إل  اخلیانة صسوء النظر، ص هوأك

ز ص جل ، ع منه ريب األكرمني أم كیف أرصم التولل إل  مامنعين
 ني حلی ب صأتعاطاه بغري حكمة فلما أيس إبلیس من قبول آدم منه ،عاد ثانیة

اطبها، ص قال خت اليت احلیة فخاطب حواء من حیث يومهها أن احلیة ه 
كما، لیعكان اهلل عز ص جل حرمها  ياحواء أرأيت هذه الشجرة اليت

ما إياه قدأحلها لكما بعدحترَيها ملاعرف من حسن طاعتكما له ، صتوقريك
ن عنها وص ذلك أن املالئكة املوكلني بالشجرة الذين معمه حراب يدفع



بذلك أنه قدأحل  سائر حیوان اجلنة التدفعك عنها إن رمتها فاعلم 
ه لیعبأنك إن تناصلتها قبل آدم كنت أنت املسلطة  لك ، صأبشري

،اآلمرة الناهیة فوقه .فقالت حواء سوف أجرب هذا.فرامت 
عال  إلیها الشجرة فأرادت املالئكة أن تدفعها عنها برابها.فأصح  اهلل ت

ممیزا  دفعون برابكم من العقل له يزجره ،فأما من جعلته ممكناإمنا ت
اع استحق ه ، فإن أطعلیخمتارا،فكلوه إل  عقله ألذي جعلته حجة 

كوها ص لم .فرتصجزائ  [استحق عقايبأمري]، ص إن عص  صخالف ثوايب
ن منعها يتعرضوا هلا، بعد مامهوا بنعها برابمه .فظنت أن اهلل نهاهم ع

 .دأحلها بعد ماحرمهاألنه ق
[] 

،فتناصلت احلیة فقالت لدقت احلیة، صظنت أن املخاطب هلا ه 
نا علیة منها ص لم تنكر من نفسها شیئا.فقالت آلدم أ لم تعمل أن الشجرة املحرم

)فذلك ر شیئا من حال أمالكها، ص لم أنك قدأبیحت لنا تناصلت منها فمل متنعين



َُما ابهما] ما[ قال اهلل تحني (اغرت آدم صغلط فتناصل فأل َزهلي
َ
عال  يف كتابه َفأ

ا كانا ِفیِه من النعمي َص قُ  ي خَرَجُهمابوسوسته صغرصره ممِ
َ
یطاُن َعنها َفأ لَنا الشي

 ياآدم ص ياحواء ص ياأيتها احلیة ص ياإبلیس اهِبُطوا َبعُضُكم ِلَبعٍض 
آدم صحواء صصلدمها عدص للحیة، صإبلیس صاحلیة صأصالدمها  َعُدصي
منزل صمقر للمعاش َص َمتاٌعمنفعةِإل   رِض ُمسَتَقري

َ
أعداؤكم َص َلُكم يفِ األ

 ِحیٍناملوت
ِه بهاِإنيُه ُهَو لیعقال اهلل تعال  َفَتلَقي  آَدمُ ِمن َربيِه َكِلماٍتیقوهلا،فقاهلاَفتاَب اهلل  -

ِحمُي]التواب [القابل للتوبات ،الرحمي بالتائبني ُقلنَ  اُب الري ا التيوي
یعًا كان أمر يف األصل أن يهبطا، ص يف الثايناهِبُط  أمرهم  وا ِمنها مَجِ

أن يهبطوا مجیعا، اليتقدم أحدهم اآلخر. صاهلبوط إمنا كان 
هبوط آدم صحواء من اجلنة، صهبوط احلیة أيضا منها فإنها كانت 

ه دخول لیعمن أحسن دصابها، صهبوط إبلیس من حوالیها،فإنه كان حمرما 
ا  مي ي اجلنة.َفإِ ُكم مينِ

 . هدي ُهدًيیأتیكم صأصالدكم من بعدكم مين َيأِتَیني



[] 
ُهم حَيَزنُوَن  مهِ َص العلی َفال َخوٌف ياآدم ص ياإبلیس َفَمن تَِبَع هُداي

 مه حني خياف املخالفون ، ص الهم حيزنون إذاحيزنونعلیالخوف 
 [ ص صآله صقبول توبته بمه ع-توسل آدم ع بحمد]

من آدم اخلطیئة، صاعتذر إل  ربه عز ص جل ، قال  قال ع فلما زلت
، صارفع لديك إل  مرتبيت ، صأعدين، صاقبل معذريت عیليارب تب 

. قال اهلل صسائر بدين فلقد تبني نقص اخلطیئة صذهلا يف أعضائ  درجيت
 حمد صآله الطیبني ب إياك بأن تدعوين تعال  ياآدم أ ماتذكر أمري
 [تبهظك قال آدم، ص يف النوازل ]اليت عندشدائدك صدصاهیك

ة ص احلسن ص صفاطم عیلقال اهلل عز ص جل ) له فتوسل بحمد( ص  . يارب بل 
لتمسك ، أجبك إل  م مه خصولا،فادعينعلیاحلسني للوات اهلل 

 ص قدبلغ عندك فقال آدم يارب ، ياإهل  . صأزدك فوق مرادك



، ص أنا ألذي صتغفر خطیئيت بيتبمه تقبل تو[من حملمه أنك بالتوسل ]إلیك 
أسجدت له مالئكتك ، صأبته جنتك صزصجته حواء أمتك ، 
صأخدمته كرام مالئكتك قال اهلل تعال  ياآدم إمنا أمرت املالئكة 
بتعظیمك ] ص[بالسجود] لك [إذ كنت صعاء هلذه األنوار، ص لوكنت 

 بمه قبل خطیئتك أن أعصمك منها، ص أن أفطنك لدصاع  سألتين
عدصك إبلیس حيت حترتز منه لكنت قدجعلت ذلك ، صلكن املعلوم يف 

 . ألجبك ،فاآلن فبمه فادعينموافقا لعلم  جيري سابق علم 
[] 

 عیلص  أللمه ]جباه حممد صآله الطیبني [جباه حممد» فعند ذلك قال آدم 
 يت[بقبول توب یلعصفاطمة، ص احلسن ص احلسني صالطیبني من آهلم ملاتفضلت ] 

فقال اهلل عز ص جل «. من كراماتك إل  مرتبيت صإعاديت صغفران زليت
 صنعمائ  آالئ  ك ، صلرفتعلی قدقبلت توبتك ، صأقبلت برضواين

یبك من ، صصفرت نصإلیك ، صأعدتك إل  مرتبتك من كرامايت



 ِه لیع.فذلك قوله عز ص جل َفَتلَقي  آَدمُ ِمن َربيِه َكِلماٍت َفتاَب رمحايت
ِحمُي  اُب الري  ِإنيُه ُهَو التيوي

مث قال عز ص جل للذين أهبطمه من آدم صحواء صإبلیس صاحلیةَص َلُكم  -
مقام فیهاتعیشون ، صحتثكم لیالیها صأيامها إل  ال رِض ُمسَتَقري

َ
 سع يفِ األ

لآلخرة،فطويب ملن )تزصد منها(لدار البقاءَص َمتاٌع ِإل  ِحیٍنلكم يف 
م موتكم ،ألن اهلل تعال  منها خيرج زرصعك األرض منفعة إل  حني

يلذذكم بنعمي .صمثاركم ، ص بهاينزهكم صينعمكم ، ص فیهاأيضا بالباليا َيتحنكم 
الدنیا تارة لیذكركم نعمي اآلخرة اخلالص ،مما ينقص نعمي الدنیا 
] ليتصيبطله ، صيزهد فیه صيصغره صحيقره . صَيتحنكم تارة بباليا الدنیا ا

 خالهلا)الرمحات ، ص يف تضاعیفهاقد[تكون يف 
[] 

اب األبد (تدفع عن املبتل  بهامكارهها لیحذركم بذلك عذالنعم اليت
« َفَتلَقي  آَدمُ »ألذي اليشوبه عافیة، ص اليقع يف تضاعیفه راحة ص الرمحة.



صا قدفسر. مث قال اهلل عز ص جل َص اليِذيَن َكَفُر « صُقلَنا اهِبُطوا» قدفسر.
ُبوا  اجاء به من أخبار م عیلص -لدق حممد عیلِبآياِتناالداالت َص َكذي

ع  یلعماأداه إل  عباد اهلل من ذكر تفضیله ل عیلالقرصن السالفة، ص 
 صآله الطیبني خري الفاضلني صالفاضالت بعد حممدسید الربيات

صلِئَكالدافعون لصدق حممد يف إنبائه ] صاملكذبون له يف نصبه ألصلی
ُ
ائه [ أ
لحسید األ عیل

َ
اُب صلیاء، صاملنتجبني من ذريته الطیبني الطاهرين أ

اِر ُهم ِفیها خاِلُدصنَ   الني
.  ِ

ِ  قوله عز ص جل يا بينَ
ِ ِإسراِئیَل اذُكُرصا نِعميتَ

نَعم  اليتي
َ
ُكم َص علیُت أ

صُفوا بِعَهدِي 
َ
ي أ صِف ِبَعهِدُكم َص إِياي

ُ
  َفارَهُبوِن أ

ِ قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل ي -
ائیل اهلل ِإسراِئیلَولد يعقوب إسر ا بينَ

 ِ
ِ اذُكُرصا نِعميتَ

نَعمُت   اليتي
َ
ص ، صأقررته يف -ُكم ملابعثت حممداعلیأ

مدينتكم ، ص لم أجشمكم احلط صالرتحال إلیه ، صأصضحت عالماته 



صُفوا بِعَهدِي علیصدالئل لدقه لئال يشتبه 
َ
ألذي أخذته  كم حاله .َص أ

 یاؤهم صأمرصهم أن يؤدصهأسالفكم ،أنب عیل
[] 

بان باآليات ، ،امل[اهلامش ]القرش إل  أخالفمه لیؤمنوا بحمد العريب
قه ذئب منها أن كلمته ذراع مسمومة، صناط صاملؤيد باملعجزات اليت

، صحن إلیه عود املنرب صكثر اهلل له القلیل من الطعام ، صأالن له 
ن أنبیائه الة ص لم يؤيد نبیا مالصلب من األحجار، صللب له املیاه السی

بن  یلعبداللة إالجعل له مثلها أصأفضل منها. ص ألذي جعل من أكرب آياته 
أيب طالب ع شقیقه صرفیقه ،عقله من عقله صعلمه من علمه ،] صحكمه من 

ر صحلمه من حلمه ،مؤيد دينه بسیفه الباتر بعد أن قطع معاذي [ حكمه
صِف بِ املعاندين بدلیله القاهر، صعلمه 

ُ
َعهِدُكم الفاضل ، صفضله الكامل .أ

ألذي أصجبت به لكم نعمي األبد يف دار الكرامة صمستقر 
ي لرف  عیلادر الق ص ،فإين- َفارَهُبوِن يف خمالفة حممدالرمحة.َص إِياي



عنكم  نتقام لرف ا عیل، صهم اليقدرصن موافقيت عیلبالء من يعاديكم 
 إذاآثرمت خمالفيت

َل قوله عز ص  . صي
َ
قًا مِلا َمَعُكم َص ال تَُكونُوا أ نَزلُت ُمَصدي

َ
جل َص آِمُنوا ِبا أ

يايِت  صا بآِ ُ ي كاِفٍر ِبِه َص ال تَشرتَ نًا َقِلیالً َص إِياي  اتيُقوِن  فَ مَثَ
قال اإلمام ع ] مث [ قال اهلل عز ص جل للیهودَص آِمُنواأيها الیهودِبا  -

نَزلُت 
َ
ع صعرتته  یلعبوته ، صإنباء إمامة أخیه [ من ذكر نحممد]نبی  عیلأ

قًا مِلا َمَعُكم فإن مثل هذاالذكر يف كتاب كم ]الطیبني [الطاهرين ُمَصدي
أن حممدا النيب سید األصلني صاآلخرين املؤيد بسید الولیني صخلیفة 
 رسول رب العاملني فارصق هذه األمة، ص باب مدينة احلكمة، صصل 

يايِت رسول ]رب [الرمحة.َص ال تَش صا بآِ ُ ص ، صإمامة -املنزلة لنبوة حممدرتَ
 ع ، صالطیبني عیل

[] 



بأن جتحدصا نبوة النيب ] حممد نًا َقِلیالً [ ع  عیلص صإمامة اإلمام ] -[من عرتته مَثَ
 ] صآهلما[ صتعتاضوا عنها عرض الدنیا، فإن ذلك ص إن كثر فإل  نفاد

ي مان أمر اتيُقوِن يف كت فَ صخسار صبوار. مث قال اهلل عز ص جل َص إِياي
 ص صأمر صلیه ع .فإنكم إن تتقوا لم تقدحوا يف نبوة النيب-حممد

لك صاضحة، كم قائمة، صبراهینه بذعلی،بل حجج اهلل ص ال يف صلیة الول 
قدقطعت معاذيركم ، صأبطلت متويهكم . صهؤالء يهود املدينة 

، ص أن يبص صخانوه ، صقالوا حنن نعمل أن حممدا ن-جحدصا نبوة حممد
فأنطق  ع عیلا صلیه ، صلكن لست أنت ذاك ص ال هذايشريصن إل  علی

أرجلمه ، يقول كل صاحد  يف مه ، صخفافمه اليتعلی اهلل تعال  ثیابمه اليت
 عیل صالول  ص هذا،-منها لالبسه كذبت ياعدص اهلل ،بل النيب حممد

ل رسول اهذا، ص لوأذن اهلل لنا لضغطناكم صعقرناكم صقتلناكم . فق
ص إن اهلل عز ص جل َيهلمه لعلمه بأنه سیخرج من ألالبمه ذريات - اهلل

 طیبات مؤمنات . ص لوتزيلوا لعذب ] اهلل [هؤالء عذابا ألیما،إمنا يعجل
 . من خياف الفوت



[] 
نمتُ تَ 

َ
علَُموَن قوله عز ص جل َص ال تَلِبُسوا احلَقي ِبالباِطلِ َص تَكُتُموا احلَقي َص أ

ِقیمُ 
َ
 َص أ

َ
اِكِعنَي أ كاةَ َص ارَكُعوا َمَع الري الةَ َص آتُوا الزي وا الصي

 فَ 
َ
نمتُ تَتلُوَن الِكتاَب أ

َ
نُفَسُكم َص أ

َ
ي َص تَنَسوَن أ اَس ِبالربِ ال تَعِقلُوَن َص تَأُمُرصَن الني

الةِ َص ِإنيها َلَكِبرَيةٌ ِإالي  رِب َص الصي نيوَن خلاِشِعنَي اليِذيَن َيُظ ا عیلاسَتِعیُنوا ِبالصي
 ِ
نيمهُ ِإَلیِه راِجُعوَن يا بينَ

َ
نيمهُ ُمالُقوا َربيمهِ َص أ

َ
ِ ِإسراِئیَل اذُكُر  أ

 صا نِعميتَ
 ِ
نَعمُت  اليتي

َ
لُتُكم  ُكم َص أيَني علیأ نَي َص اتيُقو عیلَفضي نَفٌس  ا َيومًا ال جَتزِي العامَلِ

ُهم ُينَصُرصَن َص  ِمنها َعدٌل َص ال َعن نَفٍس َشیئًا َص ال ُيقَبُل ِمنها َشفاَعٌة َص ال ُيؤَخُذ 
ُكم  بناءَ

َ
ُوَن أ ِإذ جَنيیناُكم ِمن آلِ ِفرَعوَن َيُسوُموَنُكم ُسوءَ الَعذاِب ُيَذبي

ُكم َص يفِ ذِلُكم َبالءٌ ِمن َربيُكم َعِظمٌي   َص َيسَتحُیوَن ِنساءَ
أن قال اإلمام ع خاطب اهلل بهاقوما من الیهود لبسوا احلق بالباطل ب -

عدصقتنا ، صلكنهما يأتیان با صل علی، ص أن ص نيب-وا أن حممدازعم
ینكم صب ص أترضون التوراة بیين- هذاخبمسمائة سنة. فقال هلم رسول اهلل



اهلل  حكما قالوا بل  .فجاءصا بها، صجعلوا يقرءصن منها خالف ما فیها،فقلب
مه نعز ص جل الطومار ألذي كانوا منه يقرءصن ، ص هو يف يد قراءين م

ل ، مع أحدمها أصله ، ص مع اآلخر آخره فانقلب ثعبانا له رأسان ،] ص[تناص
كل رأس منهما َيني من هو يف يده ، صجعل يرضضه صيهشمه ، صيصیح الرجالن 
صيصرخان . صكانت هناك طوامري أخر فنطقت صقالت التزاالن يف 

 عیلوته ، صلفة ص صنب-هذاالعذاب حيت تقرءا ما فیها من لفة حممد
ص - رسول اهللماأنزل اهلل تعال  فیها.فقرءاه لحیحا، صآمنا ب عیلع صإمامته 

 . رسول اهلل اهلل صصل  صل  عیلصاعتقدا إمامة 
[] 

من صجه  یلعفقال اهلل عز ص جل َص ال تَلِبُسوا احلَقي ِبالباِطِلبأن تقرصا بحمد ص 
نمتُ ه صجتحدصمها من صجه َص تَكُتُموا احلَقي من نبوة هذا، صإمامة

َ
ذاَص أ
ن تَعلَُمونَأنكم تكتمونه صتكابرصن علومكم صعقولكم ، فإن اهلل إذا كا

قدجعل أخباركم حجة، مث جحدمت لم يضیع ] هو[حجته ،بل يقیمها من 



 عز ص غريجهتكم فالتقدرصا أنكم تغالبون ربكم صتقاهرصنه . مث قال اهلل
كاةَ َص  الةَ َص آتُوا الزي ِقیُموا الصي

َ
ارَكُعوا َمَع  جل هلؤالءَص أ

اِكِعنيَ   الري
املكتوبات اليت - الةَ ِقیُموا الصي

َ
ص ، صأقیموا -جاء بها حممد قال أ

سیدهم  یلعحممد صآله الطیبني الطاهرين الذين  عیلأيضا الصالة 
كاةَ من أموالكم إذاصجبت ، ص من  صفاضلمه .َص آتُوا الزي

ا َمَع وأبدانكم إذالزمت ، ص من معونتكم إذاالتمست .َص ارَكعُ 
اِكِعیَنتواضعوا مع املتواضعني لعظمة اهلل عز ص جل يف االنقیا د الري

 ألفیاء اهلل اهلل ، صلألئمة بعدمها سادة صل  عیلاهلل ، صل ألصلیاء اهلل ملحمد نيب
 [ حديث أن الصلوات اخلمس كفارة للذنوب]

ص من لل  اخلمس كفر اهلل عنه من الذنوب ما بني - قال رسول اهلل -
س مرات بابه نهر جار يغتسل فیه كل يوم مخ عیلكل لالتني ، ص كان كمن 

 هعلی ] ص[ اليبق 



[] 
صظمل جحد النبوة صاإلمامة أ ه  من الدرن شیئا إالاملوبقات اليت

 إخوانه املؤمنني أصترك التقیة حيت يضر بنفسه صبإخوانه املؤمنني
 [فضل الزكاة]

نوبه . ص من أدي الزكاة من بدنه ص من أدي الزكاة من ماله طهر من ذ -
[سقط عنه مركوب له ] قد عیليف دفع ظمل قاهر عن أخیه ، أصمعونته 

ه يف عرلات ه ] به [قیض اهلل لعلیمتاع اليأمن تلفه ، أصالضرر الشديد 
نان ، القیامة مالئكة يدفعون عنه نفحات النريان ، صحيیونه بتحیات أهل اجل

ة ضوان . ص من أدي زكاة جاهه باجصيرفعونه إل  حمل الرمحة صالر
لب يلتمسها ألخیه فقضیت له ، أصكلب سفیه )يظهر(غیبته فألقم ذلك الك

دا كثريا ه يف عرلات القیامة مالئكة عدعلیجباهه حجرا،بعث اهلل 
صمجا غفريا اليعرف عددهم إال اهلل ،حيسن فیه بضرة امللك 

 اجلبار



[] 
ه ثناؤهم . علیم ، صيكثر الكرمي الغفار حماضرهم صجيمل فیه قوهل

صأصجب اهلل عز ص جل له بكل قول من ذلك ما هوأكثر من ملك الدنیا 
 بذافريها مائة ألف مرة

 [ حديث من تواضع إلخوانه املؤمنني]
 عیلص صصالية -ص من تواضع مع املتواضعني ،فاعرتف بنبوة حممد -

 اصالطیبني من آهلما، مث تواضع إلخوانه صبسطمه صآنسمه ،كلم
ازداد بمه برا ازداد هلم استیناسا صتواضعا،باه  اهلل عز ص جل 

 ديبه كرام مالئكته من محلة عرشه صالطائفني به فقال هلم أ ماترصن عب
قري، صبسطه فهو ساصي نفسه بأخیه املؤمن الف هذااملتواضع جلالل عظميت

 اليزداد به برا إالازداد له تواضعا أشهدكم أين
. املتمين ينمايقصر عنه أما صرضواين ، ص من رمحيتقدأصجبت له جناين

ته املرتض  ، ص من خیار عرت عیلصألرزقنه من حممدسید الوري ، ص من 



إلیه من  ، ص ذلك أحبمصابیح الدج  ،اإليناس صالربكة يف جناين
واضعه ت عیلنعمي اجلنان ص لوتضاعف ألف ألف ضعفها،جزاء 

 ألخیه املؤمن
 لجل لقوم من مردة الیهود صمنافقیمه املحتجنني ألموا مث قال اهلل عز ص -
[] 

لشر الفقراء،املستأكلني لألغنیاء الذين يأمرصن باخلري صيرتكونه ، صينهون عن ا
بالصدقات ص ي اَس ِبالربِ  تَأُمُرصَن الني

َ
أداء صيرتكبونه ، قال يامعاشر الیهودأ

نُفَسُكم أ فالتعقلون ما به تأم
َ
نمتُ تَتلُوَن راألمانات َص تَنَسوَن أ

َ
صن َص أ

ن الِكتاَبالتوراة اآلمرة باخلريات الناهیة عن املنكرات ،املخربة ع
 یلععقاب املتمردين ، ص عن عظمي الشرف ألذي يتطول اهلل به 

 َفال تَعِقلُوَن ما
َ
اهلل عز ص جل يف  كم من عقابعلیالطائعني املجتهدين .أ

نهمكون . ص كان هؤالء  فیه مأمركم با به التأخذصن ، ص يف نهیكم عما أنمت
قوم من رؤساء الیهود صعلمائمه احتجنوا أموال الصدقات 



ص ص - صاملربات ،فأكلوها صاقتطعوها، مث حضرصا رسول اهلل
ص تعدي طوره ، -ه عواممه يقولون إن حممداعلیقدحشرصا 

ص ص قداعتقد عامتمه - صادع  ما لیس له .فجاءصا بأمجعمه إل  حضرته
 ص فیقتلوه ، ص لو أنه يف مجاهري ألحابه ، اليبالون- ول اهللأن يقعوا برس

ص صكانوا بني يديه ، قال - با أتاهم به الدهر. فلما حضرصا رسول اهلل
 أنمه إذاأفحموا حممدا عیلهلم رؤساؤهم ص قدصاطئوا عواممه 

ه سیوفمه . فقال رؤساؤهم يا حممدتزعم أنك رسول رب علیصضعوا 
 ص أماقول - سائر األنبیاء ع املتقدمني فقال رسول اهللالعاملني نظري موس  ص

 نظري رسول اهلل فنعم ، ص أما أن أقول إين إين
[] 

موس  ص]سائر[األنبیاء فما أقول هذا، ص ماكنت أللغر ما] قد[عظمه اهلل 
ع النبیني صاملرسلني مجی عیليا حممد إن فضلك  ،بل قال ريبتعال  من قدري

لق أمجعني . سائر اخل عیلص أنارب العزة  كفضل  صاملالئكة املقربني



یع العاملني مج عیلصكذلك قال اهلل تعال  ملوس  ع ملاظن أنه قدفضله 
نمه الیهود، صمهوا بقتله ،فذهبوا يسلون سیوفمه ،فما م عیل.فغلظ ذلك 

أحد إالصجد يديه إل  خلفه كاملكتوف ،يابسا اليقدر أن حيركها، 
ص ص] قد[رأي مابمه من احلرية الجتزعوا فخري - صحتريصا. فقال رسول اهلل

 عیلسكم صلیه ، صحب عیلإرادة اهلل تعال  بكم ،منعكم من الوثوب 
ص ] - ال رسول اهلل. مث ق عیلاستماع حجته يف نبوة حممد صصلیة أخیه 

يا[معاشر الیهود هؤالء رؤساؤكم كافرصن صألموالكم حمتجنون صحلقوقكم 
ن ، صيرفعون ن بعد مااقتطعوه ظاملون خيفضوباخسون ، صلكم يف قسمة م

.فقالت رؤساء الیهود حدث عن مواضع احلجة، أحجة نبوتك صصلیة 
أخیك هذا،دعواك األباطیل ، صإغراؤك قومنا بنا فقال رسول  عیل
 ص ] ال[ صلكن اهلل عز ص جل قدأذن لنبیه أن يدعو باألموال اليت- اهلل

يه ، صكذلك يدعو ،فیحضرها هاهنا بني يد خنتموها بهؤالء الضعفاء، ص من يلیمه
اقتطاع أموال  یلعحسباناتكم فیحضرها لديه ، صيدعو من صاطأمتوه 

كم الضعفاء فینطق باقتطاعمه جوارحمه ، صكذلك ينطق باقتطاع



ف ألنا أحضرصين ص يامالئكة ريب- جوارحكم . مث قال رسول اهلل
 اقتطعها األموال اليت

[] 
ممه . فإذاالدراهم يف األكیاس صالدنانري، ص هؤالء الظاملون لعوا

مه ] من لیعإذاالثیاب صاحلیوانات صألناف األموال منحدرة 
ص ائتوا بسبانات - حالق [ حيت استقرت بني أيديمه . مث قال رسول اهلل

هؤالء الظاملني الذين غالطوا بهاهؤالء الفقراء فإذااألدراج تنزل 
رءصا قال خذصها.فأخذصها فقاألرض ،  عیلمه ، فلما استقرت علی

 ص يامالئكة ريب- فیهانصیب كل قوم كذا صكذا. فقال رسول اهلل
اكتبوا حتت اسم كل صاحد من هؤالء ماسرقوه منه صبینوه .فظهرت 
كتابة بینة البل نصیب كل صاحد كذا صكذا. فإذاهم قدخانوا 

ني میزصا ب ص يامالئكة ريب- عشرة أمثال مادفعوا إلیمه . مث قال رسول اهلل
هذه األموال احلاضرة] يف [ كل مافضل ،عما بینه هؤالء الظاملون لتؤدي 



ن بعض ، حيت إل  مستحقه .فاضطربت تلك األموال ، صجعلت تنفصل بعضها م
متیزت أجزاء كماظهر يف الكتاب املكتوب ، ص بني أنمه سرقوه 

ث عص إل  من حضر من عواممه نصیبه ، صب- صاقتطعوه ،فدفع رسول اهلل
إل  من غاب ]منمه [فأعطاه ، صأعط  صرثة من قدمات ، صفضح اهلل 

 بعضمه صبعض العوام عیلرؤساء الیهود صغلب الشقاء 
[] 

نك صصفق اهلل بعضمه . فقال ] له [الرؤساء الذين مهوا باإلسالم نشهد يا حممدأ
د األجل األكمل فق النيب األفضل ، ص أن أخاك هذا] هو[الول 

نا ماذا تكون حالنا وبنا، أرأيت إن تبنا]عما اقتطعنا[ صأقلعفضحنا اهلل بذن
قال رسول اهلل إذن أنمت يف اجلنان رفقاؤنا، ص يف الدنیا] ص[ يف دين اهلل 
إخواننا صيوسع اهلل تعال  أرزاقكم ، صجتدصن يف مواضع هذه 

م أخذت منكم أضعافها، صينس  هؤالء اخللق فضیحتك األموال اليت
ه د منمه .فقالوا فإنا نشهد أن الإله إال اهلل صحدحيت اليذكرها أح



ا لیعالشريك له ، صأنك يا حممدعبده صرسوله صلفیه صخلیله ، ص أن 
أخوك صصزيرك ، صالقمي بدينك ، صالنائب عنك صاملقاتل دصنك ، ص 

ص فأنمت - هللبعدك . فقال رسول ا هومنك بنزلة هارصن من موس  إال أنه النيب
 املفلحون

ال اهلل عز ص جل لسائر الیهود صالكافرين املظهرين َص اسَتِعیُنوا مث ق -
] أي بالصرب[ عن احلرام ] ص[  الةِ رِب َص الصي دية األمانات ، صبالصرب تأ عیلِبالصي

بولیته .َص  عیللاالعرتاف ملحمد بنبوته ص عیلالرئاسات الباطلة، ص  عیل
رِب   عیلم خبدمته رانكخدمتهما، صخدمة من يأم عیلاسَتِعیُنوا ِبالصي

[] 
استحقاق الرضوان صالغفران صدائم نعمي اجلنان يف جوار الرمحن 
، صمرافقة خیار املؤمنني ، صالتمتع بالنظر إل  عزة حممدسید األصلني 

لك سید الولیني صالسادة األخیار املنتجبني ، فإن ذ عیلصاآلخرين ، ص 
 . عمي اجلنانائر نأقر لعیونكم ، صأمت لسرصركم ، صأكمل هلدايتكم من س



مد صآله الطیبني حم عیلصاستعینوا أيضا بالصلوات اخلمس ، صبالصالة 
قرب الولول إل  جنات النعمي (.َص ِإنيها أي هذه الفعلة من  عیل) 

نقیاد حممد صآله الطیبني مع اال عیلالصلوات اخلمس ، ص] من [الصالة 
 صكیف ملألصامرهم صاإلَيان بسرهم صعالنیتمه صترك معارضتمه ب

لعظیمةِإالي  الفته يف اخلاِشِعیَناخلائفني من عقاب اهلل يف خم عیلَلَكِبرَيةٌ
 أعظم فرائضه

نيمهُ »مث صلف اخلاشعني فقال  -
َ
نيمهُ ُمالُقوا َربيمهِ َص أ

َ
ِإَلیِه  اليِذيَن َيُظنيوَن أ

الذين يقدرصن أنمه يلقون ربمه ،اللقاء ألذي هوأعظم «راِجُعونَ 
م صالعاقبة صإمنا قال َيُظنيونَألنمه اليدرصن با ذا خيمت هلكراماته لعباده 

نيمهُ ِإَلیِه راِجُعوَن إل  كراماته صنعمي جناته ،إلَيانمه 
َ
مستورة عنمه َص أ

 صخشوعمه ، اليعلمون ذلك يقینا ألنمه اليأمنون أن يغريصا صيبدلوا
. 
[] 



 [ املؤمن ، صإراءته منازله صسادته عیلصرصد ملك املوت ]
ص اليزال املؤمن خائفا من سوء العاقبة، اليتیقن الولول - ال رسول اهللق -

إل  رضوان اهلل حيت يكون صقت نزع رصحه صظهور ملك 
املؤمن ص هو يف شدة  عیلاملوت له . ص ذلك أن ملك املوت يرد 

ه من لیععلته ، صعظمي ضیق لدره با خيلفه من أمواله ، ص ملا هو 
سه املیه صعیاله ] ص[ قدبقیت يف نف]شدة[اضطراب أحواله يف مع

حسراتها، صاقتطع دصن أمانیه فمل ينلها.فیقول له ملك املوت ما لك 
ل   ، صاقتطاعكجترع غصصك فیقول الضطراب أحوال 

.فیقول له ملك املوت صهل حيزن عاقل من فقد ص[آمال  دصن ]أموال 
درهم زائف صاعتیاض ألف ألف ضعف الدنیا فیقول ال.فیقول 

ك املوت فانظر فوقك .فینظر،فريي درجات اجلنان صقصورها مل
 ،فیقول ملك املوت تلك منازلك صنعمكتقصر دصنها األماين اليت

صأموالك صأهلك صعیالك ص من كان من أهلك هاهنا صذريتك 



مث يقول  لاحلا،فمه هناك معك أفرتض  به بدال مما هناك فیقول بل  ص اهلل .
 نيعلی یلعا صالطیبني من آهلما يف ألیعانظر.فینظر،فريي حممدا ص

[] 
فیقول ] له [ أ صتراهم هؤالء ساداتك صأئمتك ،هم هناك جالسك 

.فذلك ما قال أ[فما ترض  بمه بدال مما تفارق هاهنا فیقول بل  صريب ] صأناسك
ُل  ي اسَتقاُموا تََتَنزي ُ مثُ ُ املَ لیعاهلل عز ص جل ِإني اليِذيَن قاُلوا َربيَنا اهللي الِئَكُة مهِ

الي خَتاُفوا َص ال حَتَزُنوافما أمامكم من األهوال فقد كفیتموهاَص ال
َ
 أ

ا ألذي صالعیال ] صاألموال [،فهذ ماختلفونه من الذراري عیلحَتَزنُوا 
 ِ
بِشُرصا ِباجلَنيِة اليتي

َ
ُكنمتُ تُوَعُدصَن هذه  شاهدمتوه يف اجلنان بدال منمه َص أ

يا » ل اسكم صجالسكم . مث قال اهلل عز ص جمنازلكم صهؤالء ساداتكم صأن
 ِ
ِ  بينَ

ِ ِإسراِئیَل اذُكُرصا نِعميتَ
نَعمُت   اليتي

َ
لُتُكم  ُكم َص أيَني علیأ  عیلَفضي

نيَ   «العامَلِ



أن بعثت موس   كمعلیأنعمت  اليت قال اإلمام ع قال اذكرصا نعميت -
 [ عیلصصلیة]  ص-صهارصن إل  أسالفكم بالنبوة،فهديناهم إل  نبوة حممد

 ملواثیق اليتكم بذلك العهود صاعلیصإمامة عرتته الطیبني . صأخذنا 
 يَني إن صفیمت بهاكنمت ملوكا يف جنانه مستحقني لكراماته صرضوانه .َص أ

لُتُكم  یَنهناك ، أي فعلته بأسالفكم ،فضلتمه د عیلَفضي  ينا صدنیاالعامَلِ
[] 

[ صآهلما الطیبني . ص  یلعد] صصالية أماتفضیلمه يف الدين فلقبوهلم نبوة حمم
مه املن علیأنزلت مه الغمام ، صعلیأما]تفضیلمه [ يف الدنیا فبأن ظللت 

رقت صالسلوي صسقیتمه من حجر ماء عذبا، صفلقت هلم البحر،فأجنیتمه صأغ
زمانمه الذين  عامل [ عیلأعداءهم فرعون صقومه ، صفضلتمه بذلك ] 

 سبیلمه مث قال اهلل عز ص جل ]هلم [خالفوا طرائقمه ، صحادصا عن 
مد فإذاكنت ] قد[فعلت هذابأسالفكم يف ذلك الزمان لقبوهلم صالية حم



 با أن أزيدكم فضال يف هذاالزمان إذاأنمت صفیمت صآله ،فباحلري
 كمعلیآخذ من العهد صاملیثاق 

ئًا التدفع عنها ینَفٌس َعن نَفٍس شَ  مث قال اهلل عز ص جل َص اتيُقوا َيومًا ال جَتزِي  -
 عذابا قداستحقته 

َخُذ عندالنزع َص ال ُيقَبُل ِمنها َشفاَعٌةيشفع هلا بتأخري املوت عنهاَص ال ُيؤ
 ِمنها َعدٌل اليقبل ]منها[فداء]ب[مكانه َيات صيرتك هو

 [ هعلیبیان األعراف ، صصقوف املعصومني ]
اء دقال الصادق ع ص هذا]الیوم [ يوم املوت ، فإن الشفاعة صالف

 عیلنا كل جزاء،لیكونن عن شیعت عنه .فأما يف القیامة،فإنا صأهلنا جنزي اليغين
حلسني صفاطمة ص احلسن ص ا عیلحممد ص » األعراف بني اجلنة صالنار

 ع صالطیبون من
[] 



 بعض فنري بعض شیعتنا يف تلك العرلات ممن كان منمه مقصرا يف«آهلم 
ص أيب ذر  لمان صاملقدادمه خیار شیعتنا كسعلیشدائدها فنبعث 

صعمار صنظائرهم يف العصر ألذي يلیمه ، مث يف كل عصر إل  يوم 
اصل الزباة مه كالزباة صالصقور صيتناصلونمه كماتتنعلیالقیامة،فینقضون 

آخرين من  یلعصالصقور لیدها،فیزفونمه إل  اجلنة زفا. صإنا لنبعث 
رلات كمايلتقط عحمبینا من خیار شیعتنا كاحلمام فیلتقطونمه من ال

الطري احلب ، صينقلونمه إل  اجلنان بضرتنا. صسیؤيت بالواحد من 
شیعتنا يف أعماله ، بعد أن قدحاز الوالية صالتقیة صحقوق  مقصري

إخوانه ، صيوقف بإزائه ما بني مائة صأكثر من ذلك إل  مائة ألف 
 نمن النصاب فیقال له هؤالء فداؤك من النار.فیدخل هؤالء املؤمنو

اجلنة، صأصلئك النصاب النار. ص ذلك ما قال اهلل عز ص جل ُرَبا َيَودي 
امة،لیجعل بالواليةَلو كانُوا ُمسِلِمنَي يف الدنیا منقادين لإلم اليِذيَن َكَفُرصايعين

 خمالفوهم فداءهم من النار



 ءَ َص ِإذ جَنيیناُكم ِمن آلِ ِفرَعوَن َيُسوُمونَُكم ُسو»مث قال اهلل عز ص جل  .
ُكم َص يفِ ذِلُكم َبالءٌ ِمن َربيُك  ُكم َص َيسَتحُیوَن ِنساءَ بناءَ

َ
ُوَن أ م الَعذاِب ُيَذبي

 «َعِظمٌي 
 اُكمإسرائیل ِإذ جَنيین قال اإلمام ع قال تعال  صاذكرصا يابين -
[] 

أجنینا أسالفكم ِمن آلِ ِفرَعوَن صهم الذين كانوا يدنون إلیه بقرابته 
اب ونَُكمكانوا يعذبونكم ُسوءَ الَعذاِبشدة العذصبدينه صمذهبه َيُسومُ 

 كمعلیكانوا حيملونه 
 [ ص- النيب صآله عیلفضل الصالة ]

قال ص كان من عذابمه الشديد أنه كان فرعون يكلفمه عمل البناء 
ك صالطني صخياف أن يهربوا عن العمل ،فأمر بتقییدهم فكانوا ينقلون ذل

مات ا سقط الواحد منمه فالساللمي إل  السطوح ،فرب عیلالطني 



أصزمن ص الحيفلون بمه إل  أن أصح  اهلل عز ص جل إل  موس  ع قل 
مه علیخف حممد صآله الطیبني لی عیلهلم اليبتدءصن عمال إالبالصالة 
 نس  مه . صأمر كل من سقط صزمن ممنعلی.فكانوا يفعلون ذلك ،فیخف 

كنه أي إن أم نفسه عیلحممد صآله الطیبني أن يقوهلا  عیلالصالة 
ره ه إن لم َيكنه ،فإنه يقوم ص اليضعلیحممد صآله أصيقال  عیلالصالة 

ُكم ص ذلك ملاقیل لفرعون أنه يولد يف بناءَ
َ
ُوَن أ  ذلك ففعلوها فسلموا.ُيَذبي

ح يده هالكك ، صزصال ملكك .فأمر بذب عیلإسرائیل مولود يكون  بين
 سها لئالعن نف أبنائمه ،فكانت الواحدة]منهن [تصانع القوابل

[] 
ل ، أصمكان صلدها يف لحراء، أصغار جب ها] صيمت [محلها، مث تلق علیيمن 

ض اهلل ] له حممد صآله ،فیقی عیله عشر مرات الصالة علیغامض صتقول 
غذاه إل  ملكا يربیه ، صيدر من إلبع له لبنا َيصه ، ص من إلبع طعاما]لینا[يت[

حُیوَن نمه صنشأ أكثر ممن قتل .َص َيستَ أن نشأ بنو إسرائیل ص كان من سمل م



ُكمیبقونهن صيتخذصنهن إماء،فضجوا إل  موس  صقالوا يفرتعون بنا تنا ِنساءَ
 یلعصأخواتنا.فأمر اهلل تلك البنات كلما رابهن ريب من ذلك للني 

حممد صآله الطیبني فكان اهلل يرد عنهن أصلئك الرجال ،إما بشغل 
ل دفع ه فمل يفرتش منهن امرأة،بأصمرض أصزمانة أصلطف من ألطاف

 حممد صآله الطیبني عیلاهلل عز ص جل ذلك عنهن بصالتهن 
مث قال اهلل عز ص جل َص يفِ ذِلُكم أي يف ذلك اإلجناء ألذي أجناكم 

نعمةِمن َربيُكم َعِظیٌمكبري. قال اهلل عز ص جل يابين إسرائیل  منمه ربكم َبالءٌ
 عیلالة فكم صخيف بالصاذكرصا إذ كان البالء يصرف عن أسال

حممد صآله الطیبني ، أفما تعلمون أنكم إذاشاهدمتوه ، صآمنمت به 
م ]أكثر[ كعلیكم أعظم ] صأفضل [ صفضل اهلل علیكانت النعمة 

 صأجزل
[] 



غَرقنا آَل ِفرَعوَن 
َ
جنَیناُكم َص أ

َ
قوله عز ص جل َص ِإذ َفَرقنا ِبُكمُ الَبحَر َفأ

نمتُ تَنُظُرصَن َص ِإذ
َ
ُ ال َص أ َذمتُ ي اختي رَبِعنَي َلیلًَة مثُ

َ
ِعجَل ِمن َبعِدِه صاَعدنا ُموس  أ

ي َعَفونا َعنُكم ِمن َبعِد ذِلكَ َلَعليُكم تَشُكُرصَن َص ِإذ آتَ  نمتُ ظامِلُوَن مثُ
َ
ینا َص أ

 ُموَس  الِكتاَب َص الُفرقاَن َلَعليُكم تَهَتُدصنَ 
حر فرقا لنا ماء البقال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل صاذكرصا إذ جع -

جنَیناُكم»ينقطع بعضه من بعض .
َ
نمتُ »ون صقومه هناك صأغرقنا فرع«َفأ

َ
َص أ

 إلیمه صهم يغرقون«تَنُظُرصنَ 
 [ص صآله ، صجتديدها-إسرائیل إلقرارهم صالية حممد جناة بين]

ص ذلك أن موس  ع ملاانته  إل  البحر،أصح  اهلل عز ص جل إلیه قل 
د صأمرصا بقلوبكم ذكر حممدسی ا توحیديإسرائیل جددص لبين

حممد صآله  أخ  عیلأنفسكم الوالية ل عیل، صأعیدصا صإمائ  عبیدي
ن املاء يتحول منت هذااملاء. فإ عیلالطیبني ، صقولوا أللمه جباهمه جوزنا 

ره ، صهل فررنا نا مانكعلیلكم أرضا. فقال هلم موس  ذلك .فقالوا أتورد 



ر من خوف املوت ص أنت تقتحم بنا هذااملاء الغمفرعون إال [من ]آل 
وس  ع كالب نا فقال ملعلیبهذه الكلمات ، ص مايدرينا ماحيدث من هذه 

 دابة له ، ص كان ذلك اخللیج عیلبن يوحنا ص هو 
[] 

قال نعم . اهلل أمرك اهلل بهذا أن نقوله صندخل املاء ف أربعة فراسخ يانيب
سه من توحید اهلل نف عیل.] قال [فوقف صجدد به قال بل   قال ص أنت تأمرين

ه به ، مث قال بن أيب طالب صالطیبني من آهلما ماأمر عیلصنبوة حممد صصالية 
منت  یلعمنت هذااملاء. مث أقحم فرسه ،فركض  عیل أللمه جباهمه جوزين

 املاء، ص إذااملاء من حتته كأرض لینة حيت بلغ آخر اخللیج ، مث عاد
فما  إسرائیل أطیعوا موس  إسرائیل يابين بينراكضا، مث قال ل

هذاالدعاء إالمفتاح أبواب اجلنان ، صمغالیق أبواب النريان ، 
عباد اهلل صإمائه رض  ]الرمحن  عیلصمنزل األرزاق ، صجالب 

.فأصح  اهلل  األرض عیل[املهیمن اخلالق .فأبوا، صقالوا]حنن [ النسري إال 



ِن اضِرب ِبَعصاكَ 
َ
ه الَبحَر صقل أللمه جباه حممد صآلإل  موس  أ

. فقال  الطیبني ملافلقته .ففعل ،فانفلق ، صظهرت األرض إل  آخر اخللیج
موس  ع ادخلوها.قالوا األرض صحلة خناف أن نرسب فیها. فقال 

أرسل اهلل عز ص جل يا موس  قل أللمه بق حممد صآله الطیبني جففها.فقاهلا،ف
اهلل حنن اثنتا  يانيب قال موس  ادخلوها.فقالوا ها ريح الصبا فجفت . صعلیاهلل 

قدم لاحبه عشر أبا، ص إن دخلنا رام كل فريق منا ت عشرة قبیلة بنو اثين
حدة آلمنا  یلع، ص النأمن صقوع الشر بیننا،فلو كان لكل فريق منا طريق 

 . ماخنافه
[] 

عشر  رة ضربة يف اثينعش فأمر اهلل موس  أن يضرب البحر بعددهم اثنيت
موضعا إل  جانب ذلك املوضع ، ص يقول أللمه جباه حممد صآله 

عشر طريقا،  الطیبني بني األرض لنا صأمط املاء عنا.فصار فیه متام اثين
صجف قرار األرض بريح الصبا فقال ادخلوها.فقالوا كل فريق منا 



ال اهلل اآلخرين . فق عیلماحيدث  يدخل سكة من هذه السكك اليدري
فاضرب كل طود من املاء بني هذه السكك .فضرب ص عز ص جل 

عة قال أللمه جباه حممد صآله الطیبني ملاجعلت يف هذااملاء طیقانا صاس
ا]منها[ مث دخلوها. يري بعضمه بعضا]منها[.فحدثت طیقان صاسعة يري بعضمه بعض

م فلما بلغوا آخرها جاء فرعون صقومه ،فدخل بعضمه ، فلما دخل آخره
مه ،فغرقوا، لیعاخلرصج أمر اهلل تعال  البحر فانطبق ، صهم أصهلم ب

غَرقنا آَل 
َ
صألحاب موس  ينظرصن إلیمه فذلك قوله عز ص جل َص أ

نمتُ تَنُظُرصنَإلیمه . قال اهلل عز ص جل لبين
َ
ئیل يف عهد إسرا ِفرَعوَن َص أ

ص فإذا كان اهلل تعال  فعل هذاكله بأسالفكم لكرامة -حممد
أ فالتعقلون أن  [  ،دعاء تقرب بمه ] إل  اهلل ص ، صدعاء موس-حممد
 كم اإلَيان بحمد صآله إذ] قد[شاهدمتوه اآلنعلی

ُ الِعج - َذمتُ ي اختي رَبِعنَي َلیلًَة مثُ
َ
 َل مث قال اهلل عز ص جل َص ِإذ صاَعدنا ُموس  أ

[] 



نمتُ ظامِلُوَن. قال اإلمام ع كان موس  بن عمران ع يقول لبين
َ
 ِمن َبعِدِه َص أ

إسرائیل إذافرج اهلل عنكم صأهلك أعداءكم آتیكم بكتاب 
لما أصامره صنواهیه صمواعظه صعربه صأمثاله . ف عیلمن ربكم ،يشتمل 

 ، صيصوم ثالثني يوماللمیعاد فرج اهلل تعال  عنمه ،أمره اهلل عز ص جل أن يأيت
عندألل اجلبل ، صظن موس  أنه بعد ذلك يعطیه الكتاب .فصام 

 ]يوما موس  ثالثني
 عندألل اجلبل [ فلما كان يف آخر األيام استاك

[] 
قبل الفطر فأصح  اهلل عز ص جل ] إلیه [ يا موس  أ ماعلمت أن خلوف 

 ك من ريح املسك لم عشرا أخر ص التست فم الصائم أطیب عندي



عنداإلفطار.ففعل ذلك موس  ع . ص كان صعد اهلل عز ص جل أن 
  مستضعف عیلفشبه  لسامريفأعطاه إياه .فجاء ايعطیه الكتاب بعدأربعني لیلة،

 إسرائیل ، ص قال بين
[] 

صعدكم موس  أن يرجع إلیكم بعدأربعني لیلة، ص هذه عشرصن لیلة 
صعشرصن يوما متت أربعون أخطأ موس  ربه ، ص قدأتاكم ربكم 

م أن يدعوكم إل  نفسه بنفسه ص أنه ل عیل،أراد أن يريكم أنه قادر 
لوا له جة منه إلیه .فأظهر هلم العجل ألذي كان عمله فقايبعث موس  حلا

فكیف يكون العجل إهلنا قال هلم إمنا هذاالعجل يكلمكم منه ربكم 
ذلك كماكمل موس  من الشجرة فاإلله يف العجل كما كان يف الشجرة.فضلوا ب

صأضلوا.] فلما رجع موس  إل  قومه قال [ ياأيها العجل أ كان فیك ربنا 
له ، أص  الء فنطق العجل ص قال عزربنا عن أن يكون العجل حاصياكمايزعم هؤ

نصب  ه مشتمال، ال ص اهلل يا موس  صلكن السامريعلیش ء من الشجرة صاألمكنة 



عجال مؤخرة إل  احلائط صحفر يف اجلانب اآلخر يف األرض ، 
ره ، صتكمل با تكمل دب عیلصأجلس فیه بعض مردته فهو ألذي صضع فاه 

 هذا ِإهلُُكم َص ِإلُه ُموس  يا موس  بن عمران ماخذل هؤالء بعباديتملا قال 
بني ، صجحودهم حممد صآله الطی عیلإهلا إاللتهاصنمه بالصالة  صاختاذي

اهم إل  أن حيت أد بواالتمه صبنبوة النيب حممد صصلیه الول 
 .إهلا اختذصين

[] 
ة العجل لتهاصنمه دقال اهلل عز ص جل فإذا كان اهلل تعال  إمنا خذل عب

كرب يف معاندتكم فما ختافون من اخلذالن األ عیلحممد صصلیه  عیلبالصالة 
ل اهلل عز ص جل ص قدشاهدمتومها، صتبینمت آياتهما صدالئلهما مث قا عیلملحمد ص 

ي َعَفونا َعنُكم ِمن َبعِد ذِلكَ َلَعليُكم تَشُكُرصَن أي عفونا عن أصائلكم  مثُ
إسرائیل تشكرصن  ينم ياأيها الكائنون يف عصر حممد من بعبادتمه العجل ،لعلك

فا اهلل عز كم بعدهم .] مث [ قال ع صإمنا ععلیأسالفكم ص عیلتلك النعمة 



 یلعص جل عنمه ألنمه دعوا اهلل بحمد صآله الطاهرين ، صجددصا 
هلل صآهلما الطیبني .فعند ذلك رمحمه ا عیلأنفسمه الوالية ملحمد ص 

 صعفا عنمه
ُدصَن  قال اهلل عز ص جل َص ِإذ آتَینا ُموَس  الِكتاَب َص الُفرقاَن َلَعليُكم تَهتَ مث -

قال اإلمام ع صاذكرصا إذ آتینا موس  الكتاب ص هوالتوراة 
رقان إسرائیل اإلَيان به ، صاالنقیاد ملايوجبه ، صالف بين عیلألذي أخذ 

 ما[ بني املحقني صاملبطلني ]آتیناه أيضا فرق به ] ما[ بني احلق صالباطل ، صفرق 
. ص ذلك أنه ملاأكرممه اهلل تعال  بالكتاب صاإلَيان به ، صاالنقیاد له 
،أصح  اهلل بعد ذلك إل  موس  ع يا موس  هذاالكتاب قدأقرصا 

ملبطلني الفرقان ،فرق ما بني املؤمنني صالكافرين ، صاملحقني صا به ، ص قدبق 
قا الأتقبل من أحد قسما ح نفس  عیللیت قدآ مه العهد به ،فإينعلی،فجدد 

 . إَيانا ص العمال إال مع اإلَيان به
[] 



إسرائیل  بين یلعقال موس  ع ما هو يارب قال اهلل عز ص جل يا موس  تأخذ 
ا خري لیعأن حممدا خري البشر صسید املرسلني . ص أن أخاه صصلیه 

ملنقادين أن شیعته ا الولیني . ص أن أصلیاءه الذين يقیممه سادة اخللق . ص
 یلعله ،املسلمني له صألصامره صنواهیه صخللفائه ،جنوم الفردصس األ

مه موس  ع ذلك ،فمنمه من علیصملوك جنات عدن . قال فأخذ 
قا اعتقده حقا، صمنمه من أعطاه بلسانه دصن قلبه ،فكان املعتقد منمه ح

ه ذلك ل بلسانه دصن قلبه لیس جبینه نور مبني ص من أعط  عیليلوح 
النور.فذلك الفرقان ألذي أعطاه اهلل عز ص جل موس  ع ص هوفرق 

م بني املحقني صاملبطلني . مث قال اهلل عز ص جل َلَعليُكم تَهَتُدصَن أي لعلك [] ما
 تعلمون أن ألذي ] به [يشرف العبد

 عند اهلل عز ص جل هواعتقاد الوالية، كماشرف به أسالفكم
نُفَسُكم  قوله عز ص جل َص ِإذ قاَل  .

َ
ُموس  ِلَقوِمِه يا َقوِم ِإنيُكم َظلَممتُ أ

نُفَسُكم ذِلُكم
َ
اِذُكمُ الِعجَل َفُتوُبوا ِإل  باِرِئُكم َفاقُتلُوا أ  َخرٌي َلُكم ِباختي



ِحمُي َص ِإذ ُقلمتُ علیِعنَد باِرِئُكم َفتاَب  اُب الري  يا ُكم ِإنيُه ُهَو التيوي
نمتُ تَ  ُموس  َلن نُؤِمَن َلكَ َحيتي نََري

َ
اِعَقُة َص أ َخَذتُكمُ الصي

َ
َ َجهَرةً َفأ نُظُرصَن اهللي
ي َبَعثناُكم ِمن َبعِد َموِتُكم َلَعليُكم تَشُكُرصنَ   مثُ

[] 
قاَل  إسرائیل ِإذ قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل صاذكرصا يابين -

نُفَسُكمأضررمت ب
َ
اِذُكمُ هُموس  ِلَقوِمِهعبدة العجل يا َقوِم ِإنيُكم َظلَممتُ أ اِباختي

هلاَفُتوُبوا ِإل  باِرِئُكم ألذي برأكم صلوركم َفاقُتلُوا  الِعجإلَ
نُفَسُكمبقتل بعضكم بعضا،يقتل من لم يعبد العجل من عبده ذ

َ
ِلُكم َخرٌي أ

َلُكمذلكم القتل خري لكم ِعنَد باِرِئُكم من أن تعیشوا يف الدنیا ص هو لم 
لنار مصريكم ، ص تكم ص يكون إل  ايغفر لكم ،فیمت يف احلیاة الدنیا حیا

ل اجلنة إذاقتلمت صأنمت تائبون جعل اهلل عز ص جل القتل كفارتكم ، صجع
ل توبتكم ،قبل استیفاء ُكمقبعلیمنزلتكم صمقیلكم . مث قال اهلل عز ص جل َفتاَب 

توبة صاستبقاكم كافتكم ، صأمهلكم لل عیلالقتل جلماعتكم صقبل إتیانه 



ِحمُي قال ص ذلك أن موس  ع ملاأبطل للطاعةِإنيُه ُهَو  اُب الري التيوي
،فأمر مرييديه أمر العجل ،فأنطقه باخلرب عن متويه السا عیلاهلل عز ص جل 

ه . موس  ع أن يقتل من لم يعبده من عبده ،تربأ أكثرهم صقالوا لم نعبد
فقال اهلل عز ص جل ملوس  ع أبرد هذاالعجل الذهب باحلديد بردا، 

ذنبه .ففعل  بحر،فمن شرب من مائه اسودت شفتاه صأنفه ، صبانمث ذره يف ال
الباقني شاهرين  عیلرجوا عشر ألفا أن خي فبان العابدصن للعجل .فأمر اهلل اثين

السیوف يقتلونمه . صنادي مناديه أال لعن اهلل أحدا أبقاهم بید أص 
ه ، صيتعداه ارجل ، صلعن اهلل من تأمل املقتول لعله تبینه محیما أصقريبا فیتوق

بة منمه ،نقتل ،فاستسمل املقتولون . فقال القاتلون حنن أعظم مصیإل  األجنيب
 بأيدينا آباءنا] صأمهاتنا[ صأبناءنا

[] 
یبة.فأصح  صإخواننا صقراباتنا، صحنن لم نعبد،فقد ساصي بیننا صبینمه يف املص

ااعتزلوهم م [إمنا امتحنتمه بذلك ألنمه )اهلل تعال  إل  موس  يا موس  ]إين



م من دعا ذلك .قل هل عیلملاعبدصا العجل ، ص لم (يهجرصهم ، ص لم يعادصهم 
ذنوبمه .فقالوها،فسهل ه قتل املستحقني للقتل بعلیاهلل بحمد صآله الطیبني ،يسهل 

 مه ] ذلك [، ص لم جيدصا لقتلمه هلم أملاعلی
 [ إسرائیل بتوسلمه بحمد صآله ارتفاع القتل عن بين]

شر ألفا الذين لم يعبدصا ع استحر القتل فیمه ، صهم ستمائة ألف إالاثينفلما 
فقال أ ص لیس  . العجل ،صفق اهلل بعضمه فقال لبعضمه صالقتل لم يفض بعدإلیمه

اهلل قدجعل التوسل بحمد صآله الطیبني أمرا الخيیب معه طلبة ص 
بمه [ قال ]سل واليرد به مسألة صهكذا توسلت األنبیاء صالرسل ،فما لنا النت
األفضل  یلعفاجتمعوا صضجوا ياربنا جباه حممداألكرم ، صجباه 

سید  األعظم ، صجباه فاطمة الفضل  ، صجباه احلسن ص احلسني سبط 
شباب أهل اجلنة أمجعني ، صجباه الذرية الطیبني  النبیني ، صسیدي

الطاهرين من آل طه صيس ملاغفرت لنا ذنوبنا، صغفرت لنا هفواتنا، 
موس  ع من السماء أن  صأزلت هذاالقتل عنا.فذاك حني نودي



قسم به هؤالء العابدصن قسما، لوأ عیلبعضمه مسألة صأقسم  كف القتل ،فقد سألين
 بهاإبلیس هلديته یلعللعجل ، صسألوا العصمة لعصمتمه حيت اليعبدصه . ص لوأقسم 

. 
[] 

القتل ،فجعلوا يقولون  عنمه[منرصد] أ[ صفرعون لنجیته .فرفع  عیلص لوأقسم بها] 
يقینا  ياحسرتنا أين كنا عن هذاالدعاء بحمد صآله الطیبني حيت كان اهلل

 شر الفتنة، صيعصمنا بأفضل العصمة
َ َجهَرةً »مث قال اهلل عز ص جل  - « َص ِإذ ُقلمتُ يا ُموس  َلن نُؤِمَن َلكَ َحيتي نََري اهللي

اِعَقُةأ َخَذتُكمُ الصي
َ
نمتُ خذت أسالفكم ]الصقال أسالفكم َفأ

َ
اعقة[َص أ

ي َبَعثناُكمبعثنا أسالفكم ِمن َبعِد َموِتُكم من ب عدموت أسالفكم تَنُظُرصنَإلیمه مثُ
فیهايتوبون  َلَعليُكم تَشُكُرصَن]احلیاة[ أي لعل أسالفكم يشكرصن احلیاة،اليت

ل  مه ذلك املوت فیكون إعلیصيقلعون ، ص إل  ربمه ينیبون ، لم يدم 
مصريهم ، صهم فیهاخالدصن . قال ]اإلمام ع [ ص ذلك أن موس  ع  النار



املبطلني مه عهدا بالفرقان ]فرق [ ما بني املحقني صعلیملاأراد أن يأخذ 
متمه ،قالواَلن نُؤِمَن َلكَ ع بإمامته ، صلألئمة الطاهرين بإما عیلص بنبوته صل-ملحمد

عیانا  َ َجهَرةً أخذتمه خيربنا بذلك .فإن هذاأمر ربك َحيتي نََري اهللي
ال اهلل عز ص مه . ص قعلیالصاعقة معاينة صهم ينظرصن إل  الصاعقة تنزل 

، ص الأبال  ،املصدقني بألفیائ أنااملكرم ألصلیائ  جل يا موس  إين
. ص الأبال  ،الدافعني حقوق ألفیائ صكذلك أنااملعذب ألعدائ 

بلون صتعرتفون ص تقولون أتقفقال موس  ع للباقني الذين لم يصعقوا ماذا 
ص ملاذا ألابتمه  ماحل بمه إالفأنمت بهؤالء الحقون .قالوا يا موس  الندري

 كانت الصاعقة ماألابتمه ألجلك ، إالأنها كانت نكبة من نكبات
 الدهر تصیب

[] 
ك يف أمر حممد ص علیالرب صالفاجر، فإن كانت إمنا ألابتمه لردهم 

 أن حيی  حممد صآله هؤالء الذين تدعونا إلیمهصآهلما فاسأل اهلل ربك  عیل



ل هؤالء املصعوقني لنسأهلم ملاذا ألابمه ] ماألابمه [.فدعا اهلل عز ص ج
بمه موس  ع ،فأحیاهم اهلل عز ص جل فقال موس  ع سلوهم ملاذا ألابمه 

 عیلا اعتقاد إمامة إسرائیل ألابنا ماألابنا آلبائن فسألوهم ،فقالوا يابين
اممالك ربنا من ص لقد رأينا بعدموتنا هذ-دنا بنبوة حممدبعداعتقا

مساصاته صحجبه صعرشه صكرسیه صجنانه صنريانه ،فما رأينا أنفذ أمرا 
فاطمة ص احلسن ص عیليف مجیع تلك املمالك صأعظم سلطانا من حممد ص 

ص احلسني ع ، صإنا ملامتنا بهذه الصاعقة ذهب بنا إل  النريان 
سألة ع كفوا عن هؤالء عذابكم ،فهؤالء حيیون ب عیل.فناداهم حممد ص 

د[ يف ربنا عز ص جل بنا صبآلنا الطیبني . ص ذلك حني لم يقذفونا] بع[سائل ]يسأل 
له اهلاصية، صأخرصنا إل  أن بعثنا بدعائك يا موس  بن عمران بحمد صآ

ان بالدعاء ص فإذا ك-الطیبني . فقال اهلل عز ص جل ألهل عصر حممد
ما جيب ه الطیبني نشر ظلمة أسالفكم املصعوقني بظلممه أفبحمد صآل

 كم أن التتعرضوا ملثل ماهلكوا به إل  أن أحیاهم اهلل عز ص جلعلی
. 



يلنا  نَزلنا علیقوله عز ص جل َص َظل
َ
لوي ُكمُ امَلني َص اعلیُكمُ الَغمامَ َص أ لسي

نُكلُوا ِمن َطیيباِت ما َرَزقناُكم َص ما َظلَُمونا َص لِكن كا
َ
ُفَسمهُ نُوا أ

 َيظِلُمونَ 
يلناإسرائیل إذ اذكرصا يابين«َص »قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل  -  َظل
[] 

نَزلنا علی
َ
ُكمُ الَغمامَ ملاكنمت يف النیة يقیكم حر الشمس صبرد القمر.َص أ

لوياملن الرتجنبني كان يسقط علی هم فیتناصلونه صالسلوي شجر عیلُكمُ امَلني َص السي
قال اهلل عز ص  .طري،أطیب طري حلما،يسرتسل هلم فیصطادصنه  السماين

عظموا من ص جل ]هلم [ُكلُوا ِمن َطیيباِت ما َرَزقناُكم صاشكرصا نعميت
ثیق كم العهود صاملواعلیعظمته ، صصقرصا من صقرته ممن أخذت 

بدلوا، ملا« َص ما َظلَُمونا»]هلم [ حممد صآله الطیبني . قال اهلل عز ص جل 
 الوا غري ماأمرصا] به [ ص لم يفواصق



[] 
ما أن ه عوهدصا،ألن كفر الكافر اليقدح يف سلطاننا صممالكنا، كعلیبا 

نُفَسمهُ َيظِلُمونَ »إَيان املؤمن اليزيد يف سلطاننا
َ
يضرصن «َص لِكن كانُوا أ

كم علیص عباد اهلل - بهابكفرهم صتبديلمه . مث ] قال ع [ قال رسول اهلل
كیف صسع  تنا أهل البیت ص] أن [ التفرقوا بیننا، صانظرصاباعتقاد صالي

ق ، مث صسع كم معرفة احلعلیكم حیث أصضح لكم احلجة لیسهل علیاهلل 
لكم يف التقیة لتسلموا من شرصر اخللق ، مث إن بدلمت صغريمت عرض 

 كم التوبة صقبلها منكم ،فكونوا لنعماء اهلل شاكرينعلی
ا ادُخلُوا هِذِه الَقرَيَة َفُكلُوا ِمنها َحیُث قوله عز ص جل َص ِإذ ُقلنَ  .

ٌة نَغِفر َلُكم  دًا َص ُقوُلوا ِحطي ِشئمتُ َرَغدًا َص ادُخلُوا الباَب ُسجي
َل اليِذيَن َظلَُموا َقوالً َغرَي أليِذي ِقیَل هَلُم  َخطاياُكم َص َسَنِزيُد امُلحِسِننَي َفَبدي

نَزلنا 
َ
ماءِ ِبا كانُوا َيفُسُقوَن َص اليِذيَن َظلَُموا ِرجزًا  عیلَفأ  ِإِذ ِمَن السي

َرت ِمنُه اث َر َفانَفجَ َنتا َعشَرةَ اسَتسق  ُموس  ِلَقوِمِه َفُقلَنا اضِرب ِبَعصاكَ احلَجَ



ِ َص ال تَعَثوا  ناٍس َمشَرَبمهُ ُكلُوا َص اشَرُبوا ِمن ِرزِق اهللي
ُ
َ ُكلي أ َعینًا َقد َعملِ

رِض ُمفِسِديَن َص ِإذ 
َ
َ يفِ األ اٍم صاِحٍد َفادُع َطع عیلُقلمتُ يا ُموس  َلن نَصربِ

اِئها َص ُفوِمها َص َعَد  رُض ِمن َبقِلها َص ِقثي
َ
ا تُنِبُت األ ي ِسها َص َلنا َربيكَ خُيِرج َلنا ممِ

ِي  لذي دين باِ
َ
 تَسَتبِدُلوَن أليِذي ُهَو أ

َ
ُطوا ِمصرًا ُهَو َخرٌي اهبِ  َبَصِلها قاَل أ

 
َ
ني َلُكم ما َسأ ليُة َص امَلسَكَنُة َص باُؤ ِبغَ علیلمتُ َص ُضِرَبت َفإِ ُ الذي ِ مهِ َضٍب ِمَن اهللي

نَي ِبَغرِي احلَقي ذ ِبیي ِ َص َيقُتلُوَن الني نيمهُ كانُوا َيكُفُرصَن ِبآياِت اهللي
َ
ِلكَ ِبا ذِلكَ ِبأ

َعَصوا َص كانُوا َيعَتُدصَن ِإني اليِذيَن آَمُنوا َص اليِذيَن هاُدصا َص 
ِ َص الَیوِم اآلِخِر َص َعِمَل لاحِلًا َفلمَهُ النيصا اِبِئنَي َمن آَمَن ِباهللي ري َص الصي

جُرُهم
َ
 أ

 مهِ َص ال ُهم حَيَزنُونَ علیِعنَد َربيمهِ َص ال َخوٌف 
ِإذ »إسرائیل  قال اإلمام ع قال اهلل تعال  َصاذكرصا يابين -
م ، ص ذلك من بالد الشا« أرحيا»صه « ادُخلُوا هِذِه الَقرَيَة »ألسالفكم «ُقلَنا

 حني خرجوا



[] 
ال تعب ] ص صاسعا،ب«َحیُث ِشئمتُ َرَغداً »من القرية« َفُكلُوا ِمنها»من التیه 
داً »باب القرية« َص ادُخلُوا الباَب »النصب [ الباب  عیلعال  مثل اهلل ت«.ُسجي
ل ، ع صأمرهم أن يسجدصا تعظیما لذلك املثا عیلص ص -مثال حممد

 أنفسمه بیعتهما صذكر مواالتهما، صلیذكرصا العهد عیلدصا صجيد
ٌة »مه هلما.علیصاملیثاق املأخوذين  دصنا أي قولوا إن سج« َص ُقوُلوا ِحطي

هما حطة لذنوبنا صحمو لسیئاتنا. صاعتقادنا لواليت عیلهلل تعال  تعظیما ملثال حممد ص 
السالفة، صنزيل «َخطاياُكم»أي [بهذا الفعل «] نَغِفر َلُكم»قال اهلل عز ص جل 

ارف من كان منكم لم يق« َص َسَنِزيُد امُلحِسِننيَ »عنكم آثامكم املاضیة.
أعط  اهلل من نفسه ما عیلقارفها من خالف الوالية،] صثبت  الذنوب اليت

من عهد الوالية[فإنا نزيدهم بهذا الفعل زيادة درجات صمثوبات ص 
 «حِسِننيَ َص َسَنِزيُد املُ »ذلك قوله عز ص جل 



َل اليِذيَن َظلَُموا َقوالً َغرَي أليِذي ِقیَل هَلُم»قوله عز ص جل  - مه لم إن«َفَبدي
همه يسجدصا كماأمرصا، ص القالوا ماأمرصا، صلكن دخلوها مستقبلیها بأستا

صقالوا هطا مسقانا أي حنطة محراء نتقوتها أحب إلینا من هذاالفعل 
 
َ
بدلوا ماقیل اليِذيَن َظلَُمواغريصا ص عیلنَزلنا ص هذاالقول . قال اهلل تعال  َفأ

 . صآهلما الطیبني الطاهرين عیلهلم ، ص لم ينقادصا لوالية حممد ص 
[] 

ماءِ ِبا كانُوا َيفُسُقونَیخرجون عن أمر اهلل صطاعته . قال  ِرجزًا ِمَن السي
صالرجز ألذي ألابمه أنه مات منمه بالطاعون يف بعض يوم مائة 

 ا، صهم من عمل اهلل تعال  منمه أنمه اليؤمنون ص اليتوبون ، ص لمصعشرصن ألف
من عمل أنه يتوب ، أصخيرج من للبه ذرية  عیلينزل هذاالرجز 

 لیه صأخیهص عیلطیبة توحد اهلل ، صتؤمن بحمد صتعرف مواالة 
 مث قال اهلل عز ص جل َص ِإِذ اسَتسق  ُموس  ِلَقوِمِه قال صاذكرصا يابين -

إذ استسق  موس  لقومه ،طلب هلم السقیا، ملاحلقمه العطش يف إسرائیل 



التیه ، صضجوا بالبكاء إل  موس  ، صقالوا أهلكنا العطش . فقال موس  
ق فاطمة سیدة سید األصلیاء صب عیلأللمه بق حممدسید األنبیاء، صبق 

تمه النساء، صبق احلسن سید األصلیاء، صبق احلسني سید الشهداء صبق عرت
یه يا صخلفائمه سادة األزكیاء ملاسقیت عبادك هؤالء.فأصح  اهلل تعال  إل

َر »موس   َرت ِمنُه «.اضِرب ِبَعصاكَ احلَجَ  اثَنتا َعشَرةَ َعینًا َقد فضربه بهاَفانَفجَ
ناٍس كل قبیلة من بين

ُ
َ ُكلي أ يزاحم أب من أصالد يعقوب َمشَرَبمهُ فال َعملِ

ِ قال اهلل  .اآلخرين يف مشربمه  عز ص جل ُكلُوا َص اشَرُبوا ِمن ِرزِق اهللي
رِض ُمفِسِديَن ص التسعوا فیها صأنمت

َ
 ألذي آتاكموه َص ال تَعَثوا يفِ األ

مواالتنا أهل البیت  عیلص من ] أ[قام - قال رسول اهلل .مفسدصن عالون 
لیا افیا ص الكاسقاه اهلل تعال  من حمبته كأسا اليبغون به بدال، ص اليريدصن سواه ك

 .ص النالرا
[] 



قیامة يف احتمال املكاره يف مواالتنا جعله اهلل يوم ال عیلص من صطن نفسه 
عما  عرلاتها بیث يقصر كل من تضمنته تلك العرلات أبصارهم

يشاهدصن من درجاتمه ص إن كل صاحد منمه لیحیط با له من درجاته 
احتمال  عیلطنت نفسك ص،كإحاطته يف الدنیا) ملايلقاه ( بني يديه ، مث يقال له 

املكاره يف مواالة حممد صآله الطیبني فقد جعل اهلل إلیك صمكنك 
من ختلیص كل من حتب ختلیصه من أهل الشدائد يف هذه العرلات 

قول .فیمد بصره ،فیحیط بمه ، مث ينتقد من أحسن إلیه أصبره يف الدنیا ب
ماينتقد ك أصفعل أصرد غیبة أصحسن حمضر أصإرفاق ،فینتقده من بینمه

الدرهم الصحیح من املكسور. مث يقال له اجعل هؤالء يف اجلنة حیث 
ريد شئت .فینزهلم جنان ربنا. مث يقال له ص قدجعلنا لك ، صمكناك من إلقاء من ت
ار من يف نار جهمن .فرياهم فیحیط بمه ، صينتقدهم من بینمه كماينتقد الدين

هم حیث شئت .فیصريالقراضة. مث يقال له لريهم من النريان إل  
ل املوجودين يف عصر إسرائی حیث يشاء من مضايق النار. فقال اهلل تعال  لبين

ص فإذا كان أسالفكم إمنا دعوا إل  مواالة حممد صآله -حممد



ملاشاهدمتوهم فقد صللمت إل  الغرض صاملطلب األفضل  [ فأنمت ]اآلن
 قرب إلیناتإل  مواالة حممد صآله ،فتقربوا إل  اهلل عز ص جل بال

[] 
 ص التتقربوا من سخطه ، ص التتباعدصا من رمحته باالزصرار عنا

-  َ اٍم صاِحٍد َطع عیلمث قال اهلل عز ص جل َص ِإذ ُقلمتُ يا ُموس  َلن نَصربِ
السلوي طعام صاحد املن ص عیلصاذكرصا إذ قال أسالفكم لن نصرب 

ا تُ ، ص البد لنا من خلط معه .َفادُع َلنا َربيكَ خُيِرج  ي رُض ِمن َلنا ممِ
َ
نِبُت األ
 تَسَتبِدُلوَن أليِذي

َ
اِئها َص ُفوِمها َص َعَدِسها َص َبَصِلها. قاَل موس  أ دين  َبقِلها َص ِقثي

َ
ُهَو أ

ِي  لذي  ُهَو َخرٌييريد أتستدعون األدين لیكون لكم بدال من األفضل مث باِ
ني »قال اهِبُطوا ِمصرًا] من األمصار[ من هذاالتیه  لمتُ َلُكم مَفإِ

َ
يف « ا َسأ

ليُةاجلزية أخزصعلیمث قال اهلل عز ص جل َص ُضِرَبت  .املصر ُ الذي ا مهِ
 بها



 عندربمه ص
 ِمَن َص باُؤ ِبَغَضٍب »الفقر صالذلة ه «َص امَلسَكَنُة »عباده ، عندمؤمين

 ِ نيمهُ كانُوا»احتملوا الغضب صاللعنة من اهلل «اهللي
َ
بذلك ألذي «ذِلكَ ِبأ

ن الذلة صاملسكنة صاحتملوه من غضب اهلل ، ذلك بأنمه حلقمه م
ِ »كانوا لة صاملسكنةَص مه هذه الذعلیقبل أن تضرب «َيكُفُرصَن ِبآياِت اهللي

نَي ِبَغرِي احلَقي صكانوا يقتلونمه بغري حق بال جرم كان م ِبیي نمه إلیمه َيقُتلُوَن الني
مه علی لذي استول ذلك اخلذالن أ« ذِلكَ ِبا َعَصوا»ص ال إل  غريهم 

لة صاملسكنة، صباءصا مه الذعلیمن أجلها ضربت  حيت فعلوا اآلثام اليت
صزصن أمر اهلل إل  أي [يتجا«] َص كانُوا َيعَتُدصنَ » بغضب من اهلل ]با عصوا[

 أمر إبلیس
 طواص أال فالتفعلوا كمافعلت بنو إسرائیل ، ص التسخ- مث قال رسول اهلل -
[] 



أحدكم يف رزقه  اهلل تعال  ، ص إذاابتل  عیلقرتحوا نعم اهلل ، ص الت
كه ، صلكن أصمعیشته با الحيب ، فالحيدس شیئا يسأله لعل يف ذلك حتفه صهال

 أللمه جباه حممد صآله الطیبني إن كان ماكرهته من أمري» لیقل .
 حتماله ، صنشطينا عیل ه ، صقوينعلی ،فصربينهذاخريا ل  ، صأفضل يف ديين

به ،  یلعنهوض بثقل أعبائه ص إن كان خالف ذلك خريا] ل  [فجد لل
لك قدر فإنك إذا قلت ذ«.كل حال فلك احلمد عیلبقضائك  صرضين

 لك [ صيسر لك ما هوخري ] اهلل
صالتهاصن بها  ص ياعباد اهلل فاحذرصا االنهماك يف املعال - مث قال -

وقعه فیما هوأعظم ي لاحبها حيت عیلبهااخلذالن  يستول  فإن املعال 
حيت يوقعه  صيتهاصن صخيذل صيوقع فیما هوأعظم مما جين منها، فاليزال يعص 

ا اهلل ، ص اليزال أيض ص صدفع نبوة نيب- رسول اهلل يف رد صالية صل 
 بذلك حيت يوقعه يف دفع توحید اهلل ، صاإلحلاد يف دين اهلل



مه اإلَيان به من لیعاهلل صبا فرض ب«ِإني اليِذيَن آَمُنوا»مث قال اهلل تعال   -
 َص »الیهود يعين«َص اليِذيَن هاُدصا».بن أيب طالب صالطیبني من آله  عیلالوالية ل
 الذين زعموا أنمه يف دين اهلل متنالرصن«النيصاري

[] 
اِبِئنيَ » الذين زعموا أنمه لبوا إل  دين ) اهلل ، صهم بقوهلم «َص الصي

 ِ الء  من هؤالء الكفار، صنزع عن كفره ، ص من آمن من هؤ(كاذبون .َمن آَمَن ِباهللي
وذين املؤمنني يف مستقبل أعمارهم ، صأخلص صصيف بالعهد صاملیثاق املأخ

ا[ من صخلفائهما الطاهرين َص َعِمَل لاحِلًا] ص من عمل لاحل عیله ملحمد ص علی
جُرمُهثوابمه ِعنَد َربيمهِ يف اآلخر

َ
َص ال َخوٌف ةهؤالء املؤمنني .َفلمَهُ أ

 ِهمهناك حني خياف الفاسقون َص ال ُهم حَيَزنُوَن إذاحزن املخالفون ،ألنمهعلی
ني لم يعملوا من خمالفة اهلل ماخياف من فعله ، ص الحيزن له . صنظر أمري املؤمن

 ينه ، فقال مابالك قال إعلیفرأي [أثر اخلوف ][ ع إل  رجل  عیل] 
ك لیعذنوبك ، صخف عدل اهلل أخاف اهلل . قال يا عبد اهلل خف 



 الختف يف مظالم عباده ، صأطعه فیما كلفك ، ص التعصه فیما يصلحك ، مث
ال اهلل بعد ذلك ،فإنه اليظمل أحدا ص اليعذبه فوق استحقاقه أبدا، إ
 سوء أن ختاف سوء العاقبة بأن تغري أصتبدل . فإن أردت أن يؤمنك اهلل

 وفیقه ص ماتأتیه من شر فبإمهال اهللضل اهلل صتالعاقبة،فاعمل أن ماتأتیه من خري فبف
 ، صإنظاره إياك ، صحلمه عنك

. 
[] 

وَر ُخُذصا  َخذنا ِمیثاَقُكم َص َرَفعنا َفوَقُكمُ الطي
َ
قوله عز ص جل َص ِإذ أ

ي تََوليیمتُ ِمن َبع ةٍ َص اذُكُرصا ما ِفیِه َلَعليُكم تَتيُقوَن مثُ ِد ذِلكَ َفلَو ما آتَیناُكم ِبُقوي
ِ ال  ُ اليِذيَن علیَفضُل اهللي  ُكم َص َرمَحُتُه َلُكنمتُ ِمَن اخلاِسِريَن َص َلَقد َعِلممتُ

َعلناها نَك بِت َفُقلنا هَلُم ُكونُوا ِقَرَدةً خاِسِئنَي َفجَ االً مِلا اعَتَدصا ِمنُكم يفِ السي
 َبنَي َيَديها َص ما َخلَفها َص َموِعَظًة ِللُمتيِقنيَ 



َخذنا ِمیثاَقُكم قال اإلمام ع قال اهلل -
َ
 عز ص جل هلم َص]اذكرصا[ِإذ أ

ه صعهودكم أن تعملوا با يف التوراة، ص ما يف الفرقان ألذي أعطیت
یبني من آهلما،بأنمه صالط عیلموس  مع الكتاب املخصوص بذكر حممد ص 

سادة اخللق ، صالقوامون باحلق صإذ أخذنا میثاقكم أن تقرصا به ، ص 
، صتأمرصهم أن يؤدصه إل  أخالفمه إل   أن تؤدصه إل  أخالفكم

 عیليف  [ ايأمرهم ] بهاهلل ، صيسلمن له م يف الدنیا،لیؤمنن بحمد نيب آخر مقدرايت
اهلل عن اهلل ، ص ماخيربهم به ] عنه [ من أحوال خلفائه بعده القوامني  صل 

اجلبل وَر بق اهلل ،فأبیمت قبول ذلك صاستكربمتوه .َص َرَفعنا َفوَقُكمُ الطي 
ر معسكر أسالفكم قد عیلقطعة «جبل فلسطني »،أمرنا جربئیل أن يقطع من 

فقال موس  ع هلم إما  .فرسخا يف فرسخ ،فقطعها صجاء بها،فرفعها فوق رءصسمه 
ذااجلبل كم هعلی أن تأخذصا با أمرمت به فیه ، صإما أن ألق 

نه قبله طائعا إ.فاجلئوا إل  قبوله كارهني إال من عصمه اهلل من العناد،ف
دة خمتارا. مث ملاقبلوه سجدصا صعفرصا، صكثري منمه عفر خديه الإلرا

اخلضوع هلل ، صلكن نظر إل  اجلبل هل يقع أم ال، صآخرصن سجدصا 



ص امحدصا اهلل معاشر شیعتنا - طائعني خمتارين .] مث قال ع [ فقال رسول اهلل
 فره كفرة بينعتوفیقه إياكم ،فإنكم تعفرصن يف سجودكم ال كما عیل

إسرائیل ، صلكن كماعفره خیارهم . قال اهلل عز ص جل ُخُذصا ما آتَیناُكم 
ةٍ من هذه األصامر صالنواه  من هذااألمر اجللیل من ذكر حممد  ِبُقوي

ل صآهلما الطیبني .َص اذُكُرصا ما ِفیِهفیما آتیناكم ،اذكرصا جزي عیلص 
 . هإبائكم ل عیلقیامكم به ، صشديد عقابنا  عیلثوابنا 

[] 
لك جزيل َلَعليُكم تَتيُقونَلتتقوا املخالفة املوجبة للعقاب ،فتستحقوا بذ

 الثواب
ي تََوليیُتمیعين - ِد ذِلكَ عن القیام تول  أسالفكم ِمن َبع قال اهلل عز ص جل ]هلم [مثُ

ِ علیبه ، صالوفاء با عوهدصا   یلع  َرمَحُتُهیعينُكم َص علیه .َفلَو ال َفضُل اهللي
هم ملحو مه بإمهاله إياهم للتوبة، صإنظارعلیأسالفكم ، لو الفضل اهلل 

اخلطیئة باإلنابةَلُكنمتُ ِمَن اخلاِسِريَناملغبونني ، قدخسرمت اآلخرة 



الحيصل  كم بكفركم ، صالدنیا كانعلیصالدنیا،ألن اآلخرة] قد[فسدت 
 یكم اليتكم صأمانكم حسرات نفوسعلیلكم نعیمها الخرتامنا لكم ، صتبق  

علنا قداقتطعمت دصنها. صلكنا أمهلناكم للتوبة، صأنظرناكم لإلنابة، أي ف
ن ذلك بأسالفكم فتاب من تاب منمه ،فسعد، صخرج من للبه من قدر أ

ال  [معیشتها، صتشرف تطیب يف الدنیا]باهلل تع خيرج منه الذرية الطیبة اليت
ع أماإنمه لوكانوا  یلعيف اآلخرة بطاعة اهلل مرتبتها. ص قال احلسني بن 

ن دعوا اهلل بحمد صآله الطیبني بصدق من نیاتمه ، صلحة اعتقادهم م
اهرات قلوبمه أن يعصممه حيت اليعاندصه بعدمشاهدة تلك املعجزات الب

،لفعل ذلك جبوده صكرمه . صلكنمه قصرصا، صآثرصا اهلوي بنا صمضوا 
 مع اهلوي يف طلب لذاتمه

. 
[] 



بِت مث قال اهلل عز ص  - ُ اليِذيَن اعَتَدصا ِمنُكم يفِ السي  جل َص َلَقد َعِلممتُ
ملاالطادصا السموك فیه َفُقلنا هَلُم ُكوُنوا ِقَرَدةً خاِسِئیَنمبعدين عن 

َعلناها] أي [جعلنا تلك املسخة اليت عقابا أخزينا كل خريَفجَ هم صلعناهم بهانَكاالً
استحقوا  اليت بمه املوبقاتاملسخة من ذنو صردعامِلا َبنَي َيَديها بني يدي

ن مثل بهاالعقوبات َص ما َخلَفهاللقوم الذين شاهدصهم بعدمسخمه يرتدعون ع
ها،فیفارقون أفعاهلم ملاشاهدصا ماحل بمه من عقابناَص َموِعَظًة ِللُمتيِقیَنیتعظون ب

 املخزيات صيعظون ] بها[ الناس ، صحيذرصنمه املرديات
 [ قصة ألحاب السبت]

ر،نهاهم اهلل شاطئ ب عیلبن احلسني ع كان هؤالء قوما يسكنون  عیلص قال 
صأنبیاؤه عن الطیاد السمك يف يوم السبت .فتوللوا إل  حیلة 

إل   لیحلوا بهاألنفسمه ماحرم اهلل ،فخدصا أخاديد صعملوا طرقا تؤدي
صج حیاض ،يتهیأ للحیتان الدخول فیها من تلك الطرق ، ص اليتهیأ هلا اخلر

ارية لرجوع ]منها إل  اللجج [.فجاءت احلیتان يوم السبت جإذامهت با



أمان اهلل ]هلا[فدخلت األخاديد صحصلت يف احلیاض  عیل
ن صالغدران . فلما كانت عشیة الیوم مهت بالرجوع منها إل  اللجج لتأم
 لائدها،فرامت الرجوع فمل تقدر، صأبقیت لیلتها يف مكان يتهیأ

عن االمتناع  سرتساهلا فیه ، صعجزهاأخذها] يوم األحد[بال الطیاد ال
 .ملنع املكان هلا

[] 
فكانوا يأخذصنها يوم األحد، صيقولون ماالطدنا يوم السبت ،إمنا 
الطدنا يف األحد، صكذب أعداء اهلل بل كانوا آخذين هلا 

راؤهم ، عملوها يوم السبت حيت كثر من ذلك ماهلم صث بأخاديدهم اليت
ينة نیفا صمثانني تساع أيديمه به . صكانوا يف املدصتنعموا بالنساء صغريهن ال

ماقص اهلل تعال  َص مه الباقون ، كعلیألفا،فعل هذامنمه سبعون ألفا، صأنكر 
 ِ
 َعنِ الَقرَيِة اليتي

ة منمه كانَت حاِضَرةَ الَبحِراآلية. ص ذلك أن طائف سَئلمهُ
صعظوهم صزجرصهم ، ص من عذاب اهلل خوفوهم ، ص من انتقامه 



ُ صشد يد بأسه حذرصهم ،فأجابوهم عن صعظمه ِلمَ تَِعُظوَن َقومًا اهللي
ُبمهُ َعذابًا َشِديدًا.فأجاب ص ُمَعذي

َ
وا ُمهِلُكُهمبذنوبمه هالك االلطالم أ

القائلني هلم هذاَمعِذَرةً ِإل  َربيُكم] هذاالقول منا هلم معذرة إل  ربكم 
عن املنكر لیعمل  ننه عن املنكر،فنحن  [إذ كلفنا األمر باملعرصف صالنه 

ضا لعلمه تنجع ربنا خمالفتنا هلم ، صكراهتنا لفعلمه .قالواَص َلَعليمهُ َيتيُقوَن صنعظمه أي
 فیمه املواعظ،فیتقوا هذه املوبقة، صحيذرصا عقوبتها. قال اهلل عز ص
ا َعَتواحادصا صأعرضوا صتكربصا عن قبوهلم الزجرَعن  جل َفلَمي

فلما  م ُكونُوا ِقَرَدةً خاِسِئیَنمبعدين عن اخلري،مقصني . قالما نُُهوا َعنُه ُقلنا هَلُ 
نظر العشرة اآلالف صالنیف أن السبعني ألفا اليقبلون مواعظمه ، ص 

يبة الحيفلون بتخويفمه إياهم صحتذيرهم هلم ،اعتزلوهم إل  قرية أخري قر
 من قريتمه

[] 



سوا لیلة،فمسخمه مصقالوا نكره أن ينزل بمه عذاب اهلل صحنن يف خالهلم .فأ
رج منه أحد] باب املدينة مغلقا الخي اهلل تعال  كلمه قردة]خاسئني [، صبق 

ص اليدخله أحد[. صتسامع بذلك أهل القري فقصدصهم ، صتسنموا حیطان 
مه فإذاهم كلمه رجاهلم صنساؤهم قردة َيوج علیالبلد،فاطلعوا 

صخلطاءهم ،  بعضمه يف بعض يعرف هؤالء الناظرصن معارفمه صقراباتمه
بال، )سه يقول املطلع لبعضمه أنت فالن أنت فالنة فتدمع عینه ، صيومئ برأ
مه لیعأصنعم (.فما زالوا كذلك ثالثة أيام ، مث بعث اهلل عز ص جل ]

الثة أيام ، صإمنا الذين مسخ بعدث مطرا صرحيا فجرفمه إل  البحر، ص مابق [
بأعیانها ص ال من  باهها، اله أش ترصن من هذه املصورات بصورها فإمنا ه 

 نسلها
 بن احلسني ع إن اهلل تعال  مسخ هؤالء اللطیاد السمك عیلمث قال  -

 فكیف تري 



ص صهتك - عند اهلل عز ص جل ] يكون [حال من قتل أصالد رسول اهلل
حرَيه إن اهلل تعال  ص إن لم َيسخمه يف الدنیا، فإن املعد هلم من عذاب 

ن ضعاف [أضعاف عذاب املسخ .فقیل له يا اب] اهلل يف [اآلخرة]أ
ن رسول اهلل فإنا قدمسعنا منك هذااحلديث فقال لنا بعض النصاب فإ

كان قتل احلسني ع باطال فهو أعظم من لید السمك يف السبت ، 
 عیلالسمك قال  اديلی عیلقاتلیه كماغضب  عیلأفما كان يغضب اهلل 

 ظم منبلیس معالیه أعبن احلسني ع قل هلؤالء النصاب فإن كان إ
[] 

رعون من كفر بإغوائه ،فأهلك اهلل تعال  من شاء منمه كقوم نوح صف معال 
، ص لم يهلك إبلیس ص هوأصل  باهلالك ،فما باله أهلك هؤالء الذين قصرصا 

ت عن إبلیس يف عمل املوبقات ، صأمهل إبلیس مع إيثاره لكشف املخزيا
لك صفیمن استبق  صحكمه فیمن أه أال كان ربنا عز ص جل حكیما بتدبريه

.فكذلك هؤالء الصائدصن ]للسمك [ يف السبت ، صهؤالء القاتلون للحسني ع 



عل صهم يفعل يف الفريقني مايعمل أنه أصل  بالصواب صاحلكمة، اليسأل عما يف
 يسألون

بن احلسني ع أما إن هؤالء الذين اعتدصا يف السبت  عیلمث قال  -
آله الطیبني أفعاهلم سألوا ربمه جباه حممد ص لوكانوا حني مهوا بقبیح

أن يعصممه من ذلك لعصممه ، صكذلك الناهون هلم لوسألوا اهلل عز ص 
هممه جل أن يعصممه جباه حممد صآله الطیبني لعصممه ، صلكن اهلل تعال  لم يل

ما كان سطره يف  یلعذلك ، ص لم يوفقمه له فجرت معلومات اهلل تعال  فیمه 
 وظاللوح املحف

، قال له  بن احلسني ع بهذا احلديث عیلص قال الباقر ع فلما حدث  -
بعض من يف جملسه يا ابن رسول اهلل كیف يعاقب اهلل صيوبخ هؤالء 

 قبائح أيت بها عیلاألخالف 
[] 



خري فقال زين 
ُ
أسالفمه ص هو يقول عز ص جل َص ال تَِزُر صاِزَرةٌ ِصزَر أ

 ] هلالعرب ،فهو خياطب فیه أالعابدين ع إن القرآن ]نزل [بلغة 
بلد صقتلوا من  یلعقدأغار قومه  هذا[اللسان بلغتمه ، يقول الرجل التمیم 

أيضا  بلد كذا] صكذا[ صقتلمت كذا، ص يقول العريب عیلفیه أغرمت 
ذا، اليريد أنمه فالن ، صحنن سبینا آل فالن صحنن خربنا بلد ك حنن فعلنا ببين

وممه فعلوا ؤالء بالعذل صأصلئك باالفتخار أن قباشرصا ذلك ، صلكن يريد ه
یخ كذا. صقول اهلل تعال  يف هذه اآليات إمنا هوتوبیخ ألسالفمه ، صتوب

لقرآن ،فألن بهاأنزل ا هؤالء املوجودين ،ألن ذلك هواللغة اليت عیلالعذل 
ز هؤالء األخالف أيضا راضون با فعل أسالفمه ،مصوبون ذلك هلم ،فجا

 [أنمت فعلمت ، أي إذ رضیمت بقبیح فعلمهأن يقال ]هلم 
. 
[] 



ن تَذَبُوا َبَقَرةً 
َ
َ َيأُمُرُكم أ قوله عز ص جل َص ِإذ قاَل ُموس  ِلَقوِمِه ِإني اهللي

ُكوَن ِمَن اجلاِهِلنَي قاُلوا 
َ
ن أ

َ
ِ أ ُعوُذ ِباهللي

َ
ُذنا ُهُزصًا قاَل أ  تَتيخِ

َ
قاُلوا أ

 ِبكٌر قاَل ِإنيُه َيُقوُل ِإنيها َبَقَرةٌ ال فاِرٌض َص ال ادُع َلنا َربيكَ ُيَبنيي َلنا ما هِ  
نُها َعواٌن َبنَي ذِلكَ َفافَعلُوا ما تُؤَمُرصَن قاُلوا ادُع َلنا َربيكَ ُيَبنيي َلنا ما َلو

 قاَل ِإنيُه َيُقوُل ِإنيها َبَقَرةٌ َلفراءُ فاِقٌع َلونُها تَُسري النياِظِريَن قاُلوا ادُع َلنا
ُ علی ِإني الَبَقَر تَشاَبَه نيي َلنا ما هِ  َربيكَ ُيبَ   مَلُهَتُدصَن قاَل ِإنيُه نا َص ِإنيا ِإن شاءَ اهللي

رَض َص ال تَسقِ  
َ
يَمٌة ال ِشَیَة ِفیها احلَرَث ُمسَ  َيُقوُل ِإنيها َبَقَرةٌ ال َذُلوٌل تُِثرُي األ ل

وَن َص ِإذ َقَتلمتُ نَفسًا لُ قاُلوا اآلَن ِجئَت ِباحلَقي َفَذَبُوها َص ما كاُدصا َيفعَ 
ُ خُمِرٌج ما ُكنمتُ تَكُتُموَن َفُقلنا اضِرُبوهُ ِببَ  اَرأمتُ ِفیها َص اهللي عِضها َفادي

ُ امَلويت َص ُيِريُكم آياِتِه َلَعليُكم تَعِقلُونَ َكذِلكَ حُي    اهللي
 [إسرائیل صسببها قصة ذبح بقرة بين]
املدينة صاذكرصاِإذ قاَل ُموس   قال اإلمام قال اهلل عز ص جل لیهود -

تضربون ببعضها هذااملقت ن تَذَبُوا َبَقَرةً
َ
َ َيأُمُرُكم أ ول بني ِلَقوِمِه ِإني اهللي



أظهركم لیقوم حیا سويا بإذن اهلل عز ص جل ، صخيربكم بقاتله . ص ذلك 
عال  القتیل بني أظهرهم ،فألزم موس  ع أهل القبیلة بأمر اهلل ت حني ألق 

إسرائیل  ينالشديد إله ] موس  ص[ب ف مخسون من أماثلمه باهلل القويأن حيل
ناه ، ص العلمنا له الربايا أمجعني ]إنا[ ماقتل عیل،مفضل حممد صآله الطیبني 

 یلعقاتال، فإن حلفوا بذلك غرموا دية املقتول ، ص إن نكلوا نصوا 
ضنك إل   سالقاتل أصأقر القاتل فیقاد منه فإن لم يفعلوا حبسوا يف حمب

 اهلل أ ماصقت فقالوا يانيب.القاتل  عیلأن حيلفوا أصيقرصا أصيشهدصا 
أَياننا أموالنا ص] ال[أموالنا أَياننا قال ال،هكذا حكم اهلل . ص كان 
السبب أن امرأة حسناء ذات مجال صخلق كامل ، صفضل بارع ، 

رضیت ة،فصنسب شريف صسرت ثخني كثر خطابها، ص كان هلا بنو أعمام ثالث
 بأفضلمه علما صأثخنمه

[] 



، [اآلخرين له ]غیظا عمه سرتا، صأرادت التزصيج به ،فاشتد حسد ابين
،فأخذاه ها إليثارها إياه فعمدا إل  ابن عمهما املرض علیصغبطاه 

 كثر قبیلة يف بينأ عیلإل  دعوتهما، مث قتاله صمحاله إل  حملة تشتمل 
لقتیل هناك فلما ألبحوا صجدصا اإسرائیل ،فألقیاه بني أظهرهم لیال. 

أنفسهما، صحثیا  یلع،فعرف حاله ،فجاء ابنا عمه القاتالن له ،فمزقا]ثیابهما[ 
سأهلم مه ،فأحضرهم موس  ع صعلیرءصسهما، صاستعديا  عیلالرتاب 

،فأنكرصا أن يكونوا قتلوه أصعلموا قاتله . فقال فحكم اهلل عز ص جل 
يا موس  أي نفع يف  ه فالتزموه .فقالوامن فعل هذه احلادثة ماعرفتمو عیل

 إذا لم تدرأ عنا الغرامة الثقیلة أم أي نفع يف غرامتنا لنا [أَياننا]لنا
إذا لم تدرأ عنا األَيان فقال موس  ع كل النفع يف طاعة اهلل 

اهلل غرم ثقیل ص الجناية  صااليتمار ألمره ، صاالنتهاء عما نه  عنه .فقالوا يانيب
، صكفانا  غلیظة ص الحق يف رقابنا] لو[ أن اهلل عرفنا قاتله بعینهلنا، صأَيان 

قاب ، مئونته ،فادع لنا ربك يبني لنا هذاالقاتل لتنزل به مايستحقه من الع
األلباب . فقال موس  ع إن اهلل عز ص جل قد  صينكشف أمره لذصي



حكم ، ص ه غري ماعلیبني ماأحكم به يف هذا،فلیس ل  أن أقرتح 
ت ، ه فیما أمر. أ الترصن أنه ملاحرم العمل يف يوم السبعلی الأعرتض

 صحرم حلم اجلمل لم يكن لنا
[] 

نا أن نسمل له حكمه یعلنا من ذلك ،بل علیه أن يغري ماحكم به علیأن نقرتح 
غريهم يف مثل  عیله كان حيكم ب مه بالذيعلی، صنلتزم ماألزمنا، صهم بأن حيكم 

حوا، إلیه يا موس  أجبمه إل  مااقرتحادثمه فأصح  اهلل عز ص جل 
إمنا  أن أبني هلم القاتل لیقتل ، صيسمل غريه من التهمة صالغرامة،فإين صسلين

جل من خیار أمتك ر عیلأريد بإجابتمه إل  مااقرتحوا توسعة الرزق 
بعده  عیلص ص -حممد صآله الطیبني ، صالتفضیل ملحمد عیل،دينه الصالة 

ثوابه عن  ه يف الدنیا يف هذه القضیة،لیكون بعضسائر الربايا،أغنی عیل
 ل  إلیه قل لبينتعظیمه ملحمد صآله . فقال موس  يارب بني لنا قاتله .فأصح  اهلل تعا

وا إسرائیل إن اهلل يبني لكم ذلك بأن يأمركم أن تذبوا بقرة،فتضرب



لة، عن املسأ ببعضها املقتول فیحی  فتسلمون لرب العاملني ذلك ، ص إالفكفوا
.فذلك ماحك  اهلل عز ص جل َص ِإذ قاَل ُموس  صالتزموا ظاهر حكم 

ن تَذَبُوا َبَقَرةً إن أردمت 
َ
َ َيأُمُرُكم أي سیأمركم أ ِلَقوِمِه ِإني اهللي

بالقاتل قاُلوا يا  القاتل ، صتضربوا املقتول ببعضها لیحی  صخيرب عیلالوقوف 
ُذنا ُهُزصًا] ص[سخرية تزعم   تَتيخِ

َ
بقرة، صنأخذ  أن اهلل يأمرنا أن نذبحموس  أ

املیت  قطعة من میت ، صنضرب بهامیتا،فیحی  أحد املیتني بالقاة بعض
 اآلخر

[] 
ُكوَن ِمَن  ]

َ
ن أ

َ
ِ أ ُعوُذ ِباهللي

َ
له [،فكیف يكون هذاقاَل موس  أ

اجلاِهِلیَنأنسب إل  اهلل تعال  ما لم يقل ل  ، ص أن أكون من اجلاهلني 
جل  ماشاهدت ،دافعا لقول اهلل عز ص عیل بقیاس ،أعارض أمر اهلل 

صأمره . مث قال موس  ع أ ص لیس ماء الرجل نطفة میتة، صماء املرأة 
یتني بشرا حیا سويا أ ص من التقاء امل كذلك ،میتان يلتقیان فیحدث اهلل تعال 



میتة، مث خيرج  ن صه تزرعونها يف أرضیكم تتفسخ صتتعف لیس بذصركم اليت
لما نها هذه السنابل احلسنة البهیجة ص هذه األشجار الباسقة املونقة فاهلل م

] أي [ مالفتها بهرهم موس  ع قاُلوا له يا موس  ادُع َلنا َربيكَ ُيَبنيي َلنا ما هِ  
ةَص ال ها.فسأل موس  ربه عز ص جل ، فقال ِإنيها َبَقَرةٌ ال فاِرٌضكبريعلیلنقف 

البكرَفافَعلُوا ما نَي ذِلكَ بني الفارض صِبكٌرلغرية] لم تغبط[َعوانٌوسطبَ 
تُؤَمُرصَن إذاأمرمت به .قاُلوا يا موس  ادُع َلنا َربيكَ ُيَبنيي َلنا ما َلونُها أي 

 .تريد أن تأمرنا بذبها لون هذه البقرة اليت
[] 

قال ] موس  [ عن اهلل بعدالسؤال صاجلواب ِإنيها َبَقَرةٌ َلفراءُ فاِقٌعحسن 
 بناقص يضرب إل  البیاض ، ص البشبع يضرب إل الصفرة لیس 

البقرةالنياِظِريَنإلیها لبهجتها صحسنها  السوادَلونُهاهكذا فاقع تَُسري
يد يف لفتها[.قاَل عن  مالفتها]يزصبريقها.قاُلوا ادُع َلنا َربيكَ ُيَبنيي َلنا ما هِ  

رَض لم تذ اهلل تعال  ِإنيُه َيُقوُل ِإنيها َبَقَرةٌ ال َذُلوٌل تُِثرُي 
َ
لل إلثارة األرض األ



دير النواعري مما جتر الدالء، ص الت احلَرَث ص اله  ص لم ترض بهاَص ال تَسقِ  
يَمٌة من العیوب كلها، العیب فیهاال ِشَیَة  قدأعفیت من ذلك أمجع ُمَسل

قد ِفیها اللون فیها من غريها. فلما مسعوا هذه الصفات قالوا يا موس  ] أ[ف
البتداء إن اهلل ذبح بقرة هذه لفتها قال بل  . ص لم يقل موس  يف اأمرنا ربنا ب

قدأمركم ألنه لو قال إن اهلل أمركم لكانوا إذاقالوا ادع لنا 
ك عز ص جل ، [ كان الحيتاج أن يسأله ذلص مالونها] ص ماه  ربك يبني لنا ماه 

قرة فقد ه اسم بعلی ش ءصقع صلكن كان جيیبمه هوبأن يقول أمركم ببقرة،فأي
 .خرجمت من أمره إذاذبتموها

[] 
 قال فلما استقر األمر إلیمه ،طلبوا هذه البقرة فمل جيدصها إال

ا لیعإسرائیل أراه اهلل عز ص جل يف منامه حممدا ص عندشاب من بين
د أن نسوق ذريتهما،فقاال له إنك كنت لنا]صلیا[حمبا صمفضال، صحنن نري صطیيب

التبعها إالبأمر ، فإذاراموا شراء بقرتك فإلیك بعض جزائك يف الدنیا



ءه أمك ، فإن اهلل عز ص جل يلقنها مايغنیك به صعقبك .ففرح الغالم ، صجا
ن ، صاخلیار القوم يطلبون بقرته ،فقالوا بكم تبیع بقرتك هذه قال بديناري

الوا نعطیك .قالوا قدرضینا]بدينار[فسأهلا،فقالت بأربعة.فأخربهم فقألم 
النصف مما  یلعخرب أمه ،فقالت بثمانیة.فما زالوا يطلبون دينارين .فأ

ور تقول أمه ، صيرجع إل  أمه ،فتضعف الثمن حيت بلغ مثنها مل ء مسك ث
مث ذبوها، صأخذصا  .أكرب ما يكون ملؤه دنانري،فأصجب هلم البیع 

 ه يركبعلیعجز الذنب ألذي منه خلق ابن آدم ، ص  قطعة صه 
د صآله ربوه بها، صقالوا أللمه جباه حممإذاأعید خلقا جديدا،فض

املا سويا الطیبني ملاأحییت هذااملیت ، صأنطقته لیخربنا عن قاتله .فقام س
 ، صألقیاينفقتالين عم  بنت عیل ،حسداينهذان ابنا عم  اهلل [قتلين ص قال ] يانيب

كان  ما، ص]منمه [.فأخذ موس  ع الرجلني فقتلهيف حملة هؤالء لیأخذا دييت
اهلل أين  قالوا يانيب،فقبل أن يقوم املیت ضرب بقطعة من البقرة فمل حي 

قد[لدقت ، ص ذلك إل   ] ماصعدتنا عن اهلل عز ص جل فقال موس  ع
 . اهلل عز ص جل



[] 
یقدموا للفيت ، صلكن لالأخلف صعدي فأصح  اهلل تعال  إلیه يا موس  إين
هلم ،فوسع اهلل جلد هذا.فجمعوا أموا مثن بقرته مل ء مسكها دنانري مث أحی 

فقال بعض  .الثور حيت صزن ماملئ به جلده فبلغ مخسة آالف ألف دينار
إسرائیل ملوس  ع ص ذلك بضرة املقتول املنشور املضرصب  بين

ا نطق أيهما أعجب إحیاء اهلل هذا صإنطاقه ب ببعض البقرة الندري
لیه يا موس  قل أصح  اهلل إأصإغناؤه هلذا الفيت بهذا املال العظمي ف

إسرائیل من أحب منكم أن أطیب يف الدنیا عیشه ، صأعظم  لبين
عل كمافعل حمله ، صأجعل ملحمد صآله الطیبني فیهامنادمته ،فلیف يف جنايت

ص ص -هذاالفيت ، أنه كان قدمسع من موس  بن عمران ع ذكر حممد
خلالئق من اجلن مجیع ا عیلمه مصلیا، صهلم علیصآهلما الطیبني ،فكان  عیل

م صاإلنس صاملالئكة مفضال،فلذلك لرفت إلیه هذااملال العظمي لیتنع
 ذصي بالطیبات صيتكرم باهلبات صالصالة، صيتحبب بعرصفه إل 

اهلل  يانيب العداصات . قال الفيت املودات ، صيكبت بنفقاته ذصي



كیف أحفظ هذه األموال أم كیف أحذر من عداصة من 
حممد صآله  عیلالة ها من الصعلیألجلها قال قل  فیها، صحسد من حيسدين يعاديين

 الطیبني ماكنت تقوله قبل أن تناهلا، فإن ألذي رزقكها بذلك القول مع
 .(ة االعتقادك أيضا)بهذا القول مع لحعلیلحة االعتقاد حيفظها 

[] 
لیغصبها،  فقاهلا الفيت فما رامها حاسد] له [لیفسدها، أصلص لیسرقها، أصغالب

إالدفعه اهلل عز ص جل عنها بلطف من ألطافه حيت َيتنع من ظلمه 
اختیارا أصمنعه منه بآفة أصداهیة حيت يكفه عنه ،فیكف 

فلما قال موس  ع للفيت ذلك صلار اهلل عز ص  [اضطرارا.] قال ع 
ا سألك به أسألك ب جل له ملقالته حافظا، قال هذااملنشور أللمه إين

يف  بقیينحممد صآله الطیبني صالتوسل بمه أن ت عیللصالة هذاالفيت من ا
 ، صترزقينساديصح أعدائ  عين صجتزي الدنیا متمتعا بابنة عم 

 فیها]خريا[كثريا طیبا.فأصح  اهلل إلیه يا موس  إنه كان هلذا الفيت



له املنشور بعدالقتل ستون سنة، ص قدصهبت له بسألته صتوسله بحمد صآ
ت فیهاجنانه ،قوية عني سنة متام مائة صثالثني سنة لحیحة حواسه ،ثابالطیبني سب

رقه ، فإذاحان فیهاشهواته ،يتمتع بالل هذه الدنیا صيعیش ص اليفارقها ص التفا
ا زصجني فیهاناعمني ، صكانصماتا مجیعا]معا[فصارا إل  جناين [حینه ]حان حینها

لحة  عیللفيت اتوسل به هذااالقاتل بثل م يا موس  هذاالشق  . ص لوسألين
اعتقاده أن أعصمه من احلسد صأقنعه با رزقته ص ذلك هوامللك 

ضحه ملافضحته ، بذلك مع التوبة من لنعه أن الأف العظمي لفعلت . ص لوسألين
] صلصرفت هؤالء عن اقرتاح إبانة القاتل ، صألغنیت هذاالفيت من غري

 هذااملال أصجده [هذاالوجه بقدر
[] 

 ة هذاالفيت أن أنس ، صتوسل بثل صسیلبعد ماافتضح ، صتاب إل  لينص لوسأ
كان اليعريه الناس فعله بعد ماألطف ألصلیائه فیعفونه عن القصاص لفعلت ،ف

بفعله أحد ص اليذكره فیمه ذاكر، صلكن ذلك فضل أصتیه من أشاء، ص 



مي . عزيز احلكمن أشاء، ص أناال عیلأناذص الفضل العظمي صأعدل باملنع 
ا أن فلما ذبوها قال اهلل تعال  َفَذَبُوها َص ما كاُدصا َيفَعلُونَفأرادص

ذلك ،  یلعاليفعلوا ذلك من عظم مثن البقرة، صلكن اللجاج محلمه 
ه .] قال [فضجوا إل  موس  ع صقالوا علیصاتهاممه ملوس  ع حدأهم 

صكثرينا  لناافتقرت القبیلة صدفعت إل  التكفف صانسلخنا بلجاجنا عن قلی
فادع اهلل لنا بسعة الرزق . فقال موس  ع صحيكم ماأعم  قلوبكم أ 

ين أ ص مامسعمت مامسعمت دعاء الفيت لاحب البقرة ص ماأصرثه اهلل تعال  من الغ
دعاء]الفيت [املقتول املنشور، ص ماأمثر له من العمر الطويل صالسعادة 

ون اهلل تعال  بثل عصالتنعم صالتمتع بواسه صسائر بدنه صعقله لم التد
ركم ، صيسد دعائهما، صتتوسلون إل  اهلل بثل توسلهما لیسد فاقتكم ، صجيرب كس

دنا،فأزل فقرنا صسد فضلك اعتم عیلخلتكم فقالوا أللمه إلیك التجأنا، ص 
 من آهلم صفاطمة ص احلسن ص احلسني صالطیبني عیلخلتنا جباه حممد ص 

فالن ،  یذهب رؤساؤهم إل  خربة بين.فأصح  اهلل إلیه يا موس  قل هلم ل
صيكشفوا يف موضع كذا ملوضع عینه صجه أرضها قلیال، مث 



كل من  یلعيستخرجوا ماهناك ،فإنه عشرة آالف ألف دينار،لريدصا 
 دفع يف مثن هذه البقرة مادفع ،لتعود

[] 
ل ص ه [ مث لیتقامسوا بعد ذلك مايفضعلیأحواهلم إل  ماكانت ] 
قدر مادفع كل صاحد منمه يف  عیلدينار هومخسة آالف ألف 

صآله الطیبني  توسلمه بحمد عیلهذه املحنة لتتضاعف أمواهلم جزاء 
فذلك ما قال اهلل عز ص جل َص ِإذ َقَتلمتُ نَفسًا .، صاعتقادهم لتفضیلمه 

اَرأمتُ ِفیهااختلفمت فیها صتدارأمت ،ألق  بعضكم الذنب يف قتل  َفادي
ُ خُمِرمٌجظهرما ُك  بعض ، صدرأه عیلاملقتول  نمتُ عن نفسه صذصيه َص اهللي

ب تَكُتُموَن ما كان من خرب القاتل ، ص ماكنمت تكتمون من إرادة تكذي
لنا اضِرُبوهُ ه ماقدرمت أن ربه الجيیبه إلیه .َفقُ علیموس  ع باقرتاحكم 

ُ امَلويت يف الدِبَبعِضهاببعض البقرةَكذِلكَ حُي  نیا صاآلخرة  اهللي
ماء الرجل  املیت بالقاة میت آخر له . أما يف الدنیا فیالق كماأحیا 



ا اهلل ألذي كان يف األلالب صاألرحام حیا. ص أم ماء املرأة فیحی 
د ماينفخ النفخة األصل  من الصور بع يف اآلخرة فإن اهلل تعال  ينزل بني نفخيت

َص الَبحِر [ه یدصين السماء الدنیا من البحر املسجور ألذي قال اهلل تعال  ] ف
وِر صه   ق  املاء امليناألرض فیل عیلالرجال ،فیمطر ذلك  كمين مين امَلسجُ

مع األموات البالیة فینبتون من األرض صحيیون . مث قال اهلل عز ص جل 
ده صنبوة موس  توحی عیلَص ُيِريُكم آياِتِهسائر آياته سوي هذه الدالالت 

بینه فضله سید إمائه صعبیده ، صتاخلالئق  عیلص -ع نبیه ، صفضل حممد
َلَعليُكم تَعِقلُوَن]تعتربصن .سائر خلق اهلل أمجعني  عیلصفضل آله الطیبني 

 صتتفكرصن [ أن ألذي يفعل هذه العجائب اليأمر
[] 

 اخللق إالباحلكمة، ص الخيتار حممدا صآله إالألنمه أفضل ذصي
 األلباب



ي َقَست ُقلُوُبُكم ِمن  . َشدي  َكاحِلجَبعِد ذِلكَ فَهِ  قوله عز ص جل مثُ
َ
ص أ

َ
قُ َفَیخُرُج مِ اَرةِ أ قي نهاُر َص ِإني ِمنها مَلا َيشي

َ
ُر ِمنُه األ نُه َقسَوةً َص ِإني ِمَن احِلجاَرةِ مَلا َيَتَفجي

ا تَعَملُونَ   ِبغاِفلٍ َعمي
ُ ِ َص َما اهللي  املاءُ َص ِإني ِمنها مَلا َيهِبُط ِمن َخشَیِة اهللي

ي َقَست ُقلُوُبُكمعست صجفت صيبستقال اإلما -  م ع قال اهلل عز ص جل مثُ
ن من اخلري صالرمحة]قلوبكم [معاشر الیهودِمن َبعِد ذِلكَ من بعد مابینت م
 اآليات الباهرات يف زمان موس  ع ، ص من اآليات املعجزات اليت

الیابسة الترشح برطوبشاهدمتوها من حممد.فَهِ   ض منها ة، ص الينتف َكاحِلجاَرةِ
أموالكم ص ال من [ماينتفع به ، أي أنكم الحق اهلل تعال  تؤدصن ، ص ال] من 

مواشیها تتصدقون ، ص الباملعرصف تتكرمون صجتودصن ، ص الالضیف 
َشدي ء من اإلنسانیة تعاشتقرءصن ، ص المكرصبا تغیثون ، ص البش 

َ
ص أ

َ
رصن صتعاملون .أ

إمنا ه    َقسَوةً
َ
ص أ

َ
أبمه يف قساصة األحجارأ لسامعني ص لم يبني ا عیلَشدي َقسَوةً

 هلم ، كما يقول القائل أكلت خزبا أصحلما، ص هو اليريد به أين
يعمل ماذا أكل السامع حيت ال عیلماأكلت ،بل يريد] به [ أن يبمه  الأدري



، ص إن كان يعمل أنه قدأكل . ص لیس معناه بل أشد قسوة،ألن 
 [ تفع ] عنهذااستدراك غلط، ص هو عز ص جل ير

[] 
لم با كان صبا يكون نفسه الغلط،ألنه العا عیلأن يغلط يف خرب مث يستدرك 

 یلعصبا ال يكون أن لو كان كیف كان يكون ، صإمنا يستدرك الغلط 
ة أصأشد أي كاحلجار نفسه املخلوق املنقوص . ص اليريد به أيضا فه 
 َكاحِلجاَرةِ يف َهِ  ،ألنه قال فصأشد قسوة ألن هذاتكذيب األصل بالثاين

فقد رجع عن  َشدي
َ
ص أ

َ
الشدة الأشد منها ص الألني ، فإذا قال بعد ذلك أ

كم خري ء من قلوبقوله األصل إنها لیست بأشد، ص هذامثل أن يقول الجي 
. ص بني يف  َشدي

َ
ص أ

َ
القلیل ص الكثري.فأبمه عز ص جل يف األصل حیث قال أ

َشدي َقسَوةً صأن قلوبمه أشد قسوة من احل الثاين
َ
ص أ

َ
لكن بقوله جارة البقوله أ
نهاُر أي فه 

َ
ُر ِمنُه األ ء يف القساصة بیث الجي  تعال  َص ِإني ِمَن احِلجاَرةِ مَلا َيَتَفجي

ء باخلري صالغیاث منها اخلري] يايهود[ ص يف احلجارة مايتفجر منه األنهار فیج 



قُ َفَیخُرُج ِمنُه املاءُ ص هو مآدم .َص ِإني ِمنها من احلجارةمَلا َيشي  لبين ايقطر منه قي
لوبمه اليتفجر منها يتفجر من بعضها، صق املاء فهو خري منها دصن األنهار اليت

اخلريات ص اليشقق فیخرج ]منها[قلیل من اخلريات ، ص إن لم يكن 
ِ ُط ِمن َخشَیِة من احلجارةمَلا َيهبِ  كثريا. مث قال اهلل تعال  َص ِإني ِمنهايعين اهللي صفاطمة ص احلسن ص  عیلأصلیائه حممد ص  ها باسم اهلل صبأسام علیإذاأقسم 

ص ، ص لیس يف قلوبكم ش ء من هذه اخلريات - احلسني صالطیبني من آهلم
ا تَعَملُونَبل عالم به ،جيازيكم عنه با هو به عا  ِبغاِفلٍ َعمي

ُ كم ص علیدل .َص َما اهللي
صيؤلم عقابكم . ص هذا ألذي ] لیس بظالم لكم ،يشدد حسابكم ، 

م هَلُم 
َ
قد[صلف اهلل تعال  به قلوبمه هاهنا حنو ما قال يف سورة النساءأ

اَس نَِقرياً  ذًا ال ُيؤتُوَن الني  .نَِصیٌب ِمَن امُللكِ َفإِ
[] 

نَزلنا هَذا 
َ
ص ماصلف به األحجار هاهنا حنو ماصلف يف قوله تعال  َلو أ

يتَ  عیل الُقرآَن 
َ
. ص هذاالتَجَبلٍ َلَرأ ِ عًا ِمن َخشَیِة اهللي قريع من ُه خاِشعًا ُمَتَصدي



اهلل تعال  للیهود صالنوالب ، صالیهود مجعوا األمرين صاقرتفوا 
فقال مجاعة  . ص- الیهود ماصخبمه به رسول اهلل عیل اخلطیئتني فغلظ 
نا قلوب عیل  األلسن صالبیان منمه يا حممدإنك تهجونا صتدع  من رؤسائمه ، صذصي

 ما اهلل يعمل منها خالفه ، إن فیهاخريا كثريا نصوم صنتصدق صنواس 
ص إمنا اخلري ماأريد به صجه اهلل تعال  ، صعمل - الفقراء. فقال رسول اهلل

ة رسول اهلل ماأمر اهلل تعال  ] به [.فأما ماأريد به الرياء صالسمعة أصمعاند عیل 
ل هوالشر لیس خبري،بفعلیه ، صإظهار الغين له صالتمالك صالتشرف 

الوا له يا لاحبه ،يعذبه اهلل به أشد العذاب .فق عیل اخلالص ، صصبال 
حممد أنت تقول هذا، صحنن نقول بل ماننفقه إالإلبطال أمرك صدفع 
 رئاستك صلتفريق ألحابك عنك ص هواجلهاد األعظم ،نؤمل به من اهلل

 ،فأيدعاصيلالثواب األجل األجسم ، صأقل أحوالنا أناتساصينا يف ا
ي يتساص ص ياإخوة الیهود إن الدعاصي- نا فقال رسول اهللعیل فضل لك 



عن  فیهااملحقون صاملبطلون صلكن حجج اهلل صدالئله تفرق بینمه ،فتكشف
هلكم متويه املبطلني صتبني عن حقائق املحقني ، ص رسول اهلل حممد اليغتمن ج

 ة اهلل تعال  اليتكم حجیل عص اليكلفكم التسلمي له بغري حجة صلكن يقمي 
 الَيكنكم دفاعها، ص التطیقون االمتناع من

[] 
موجبها ص لوذهب حممديريكم آية من عنده لشككمت ، صقلمت إنه 

إذااقرتحمت ، فعلیه متكلف مصنوع حمتال فیه ،معمول أصمتواطأ 
لیه عأنمت فأراكم ماتقرتحون لم يكن لكم أن تقولوا معمول أصمتواطأ 

ملني یلة صمقدمات ،فما ألذي تقرتحون فهذا رب العاب أصمتأيت
 أن يظهر لكم ماتقرتحون لیقطع معاذير الكافرين منكم ، قدصعدين

ا قالوا قدأنصفتنا يا حممد، فإن صفیت ب.صيزيد يف بصائر املؤمنني منكم 



صعدت من نفسك من اإلنصاف ، ص إالفأنت أصل راجع من دعواك 
نقرتحه  ة، صمسمل حلكم التوراة لعجزك عماللنبوة، صداخل يف غمار األم

ك ، صظهور الباطل يف دعواك فیما ترصمه من جهتك . فقال رسول عیل 
ص الصدق ينبئ عنكم الالوعید،اقرتحوا ماتقرتحون لیقطع - اهلل

 معاذيركم فیما تسألون
 [ص باقرتاح الیهود- معجزة عظیمة من معجزات النيب]

راء، صمعاصنة لوبنا ش ء من مواساة الفقفقالوا يا حممدزعمت أنه ما يف ق
الضعفاء صالنفقة يف إبطال الباطل ، صإحقاق احلق ، ص أن األحجار 
ألني من قلوبنا، صأطوع هلل منا، ص هذه اجلبال بضرتنا،فهمل بنا إل  

تصديقك فأنت املحق تصديقك صتكذيبنا فإن نطق ب عیل بعضها،فاستشهده 
جوابك  يبك أصلمت فمل يرد،يلزمنا اتباعك ، ص إن نطق بتكذ



ص - ،فاعمل بأنك املبطل يف دعواك ،املعاند هلواك . فقال رسول اهلل
خرجوا إل  كم فعیل نعم هلموا بنا إل  أيها شئمت أستشهده ،لیشهد ل  

 . أصعر جبل رأصه ،فقالوا يا حممد هذااجلبل فاستشهده
[] 

ني الذين طیبأسألك جباه حممد صآله ال ص للجبل إين- فقال رسول اهلل
ئكة بعد كواهل مثانیة من املال عیل بذكر أمسائمه خفف اهلل العرش 

حتريكه صهم خلق كثري اليعرف عددهم غري اهلل  عیل أن لم يقدرصا 
عز ص جل . صبق حممد صآله الطیبني الذين بذكر أمسائمه تاب اهلل 

آدم ، صغفر خطیئته صأعاده إل  مرتبته . صبق حممد صآله  عیل 
یبني الذين بذكر أمسائمه صسؤال اهلل بمه رفع إدريس يف الط

هؤالء  یل عا، ملاشهدت ملحمد با أصدعك اهلل بتصديقه عیل اجلنة]مكانا[



الیهود يف ذكر قساصة قلوبمه ، صتكذيبمه صجحدهم لقول حممد رسول 
ص .فتحرك اجلبل صتزلزل ، صفاض منه املاء صنادي يا حممدأشهد - اهلل

 [رب العاملني ، صسید اخلالئق أمجعني . صأشهد أن أنك رسول ] اهلل
قلوب هؤالء الیهود كماصلفت أقس  من احلجارة، الخيرج منها خري 
 كما قدخيرج من احلجارة املاء سیال أصتفجريا. صأشهد أن هؤالء كاذبون

ص - قال رسول اهلل رب العاملني . مث عیل ك فیما به يقرفونك من الفرية عیل 
نك جباه حممد فیما ألتمسه م جلبل ،أمرك اهلل بطاعيتصأسألك أيها ا

صآله الطیبني الذين بمه جن  اهلل تعال  نوحا ع من الكرب العظمي ، 
يف جوف  سالما صمكنهعلیه ابراهمي ع صجعلها  عیل صبرد اهلل النار 

سرير صفراش صثري، لم ير ذلك الطاغیة مثله ألحد من ملوك  عیل النار 
ت حوالیه من األشجار اخلضرة النضرة األرض أمجعني صأنب



النزهة، صغمر ماحوله من أنواع املنثور با اليوجد إال يف فصول 
 .أربعة من مجیع السنة

[] 
 یل عقال اجلبل بل  ،أشهد لك يا حممدبذلك ، صأشهد أنك لواقرتحت 
ص  ربك أن جيعل رجال الدنیا قردة صخنازير لفعل ، أصجيعلمه مالئكة لفعل ،

النريان جلیدا، صاجللید نريانا لفعل ، أصيهبط السماء إل  أن يقلب 
األرض ، أصيرفع األرض إل  السماء لفعل ، أصيصري أطراف 
املشارق صاملغارب صالوهاد كلها لرة كصرة الكیس لفعل ص أنه 
قدجعل األرض صالسماء طوعك ، صاجلبال صالبحار تنصرف بأمرك ، 

ضاء صجوارح اإلنسان صأعصسائر ماخلق اهلل من الرياح صالصواعق 
د احلیوان لك مطیعة، ص ماأمرتها] به [ من ش ءائتمرت . فقال الیهود يا حمم



نا تلبس صتشبه قدأجلست مردة من ألحابك خلف لخور عیل أ
من الرجال  أنسمع هذااجلبل ،فمه ينطقون بهذا الكالم ، صحنن الندري
 عقوهلم ، فإن يف أم من اجلبل اليغرت بثل هذا إالضعفاؤك الذين تبحبح

كنت لادقا فتنح عن موضعك هذا إل  ذلك القرار، صأمر 
هذااجلبل أن ينقلع من ألله ،فیسري إلیك إل  هناك ، فإذاحضرك 

السفل  من  صحنن نشاهده .فأمره أن ينقطع نصفني من ارتفاع مسكه ، مث ترتفع
فإذاألل اجلبل  ا حتت السفل  ،عیل ا صتنخفض العیل قطعتیه فوق ال

 لته صقلته ألله ،لنعمل أنه من اهلل اليتفق بواطاة، ص البعاصنة مموهنيق
ص صأشار إل  حجر فیه قدر مخسة أرطال - متمردين . فقال رسول اهلل

ذنك ياأيها احلجر تدحرج .فتدحرج ، مث قال ملخاطبه خذه صقربه من أ
ل ك مامسعت فإن هذاجزء من ذلك اجلبل .فأخذه الرجعیل ،فسیعید 
 ه إل  أذنه ،فنطق به احلجر بثل مانطق به اجلبل أصال من،فأدنا



[] 
ص فیما ذكره عن قلوب الیهود، صفیما أخرب به - تصديق رسول اهلل

. فقال ] له [ رسول  لیمه عص باطل ، صصبال -من أن نفقاتمه يف دفع أمر حممد
ص أمسعت هذا أخلف هذااحلجر أحد يكلمك ] - اهلل

تباعد رسول با اقرتحت يف اجلبل .ف ،فأتينصيومهك أنه يكلمك [ قال ال
ه ص إل  فضاء صاسع ، مث نادي اجلبل ياأيها اجلبل بق حممد صآل- اهلل

م عاد قو عیل صمسألة عباد اهلل (بمه أرسل اهلل  « الطیبني الذين جباهمه
ئیل رحيا لرلرا عاتیة،تنزع الناس كأنمه أعجاز خنل خاصية، صأمر جرب

ظر، يف قوم لالح ع حيت لارصا كهشمي املحت أن يصیح لیحة]هائلة[
ه صصضع يده هذ ملاانقلعت من مكانك بإذن اهلل ، صجئت إل  حضريت

 األرض بني يديه .] قال [فتزلزل اجلبل صسار كالقارح اهلمالج حيت عیل 



ع ]لار بني يديه ، ص[دنا من إلبعه ألله فلزق بها، صصقف صنادي ]ها[ أناسام
العاملني ( ص إن رغمت أنوف هؤالء املعاندين لك مطیع يا رسول )رب 

ص إن هؤالء]املعاندين - بأمرك يا رسول اهلل . فقال رسول اهلل مرين
ينحط  أن آمرك أن تنقلع من أللك ،فتصري نصفني ، مث عیل [اقرتحوا 

أعالك ، صيرتفع أسفلك ،فتصري ذرصتك أللك صأللك ذرصتك 
فانقطع ]اجلبل .ل  ب العاملني قال ببذلك يا رسول ر . فقال اجلبل أفتأمرين

 [نصفني صاحنط أعاله إل  األرض ، صارتفع أسفله فوق أعاله
[] 

فصار فرعه ألله ، صألله فرعه . مث نادي اجلبل معاشر الیهود هذا 
ألذي ترصن دصن معجزات موس  ألذي تزعمون أنكم به مؤمنون فنظر 

ص قال آخرصن  .الیهود بعضمه إل  بعض فقال بعضمه ما عن هذاحمیص 



رنكم منمه هذا رجل مبخوت يؤيت له ، صاملبخوت يتأيت له العجائب فاليغ
وة منه [.فناداهم اجلبل ياأعداء اهلل قدأبطلمت با تقولون نب ] ماتشاهدصن

، صصقوف موس  ع هال قلمت ملوس  إن قلب العصا ثعبانا، صانفالق البحر طرقا
جائب ، فاليغرنا دك بالعاجلبل كالظلة فوقكم إنك يؤيت لك يأتیك ج

 العاملني مانشاهده منك .فألقمتمه اجلبال بقالتها الصخور، صلزمتمه حجة رب
. 
[] 

ن ُيؤِمُنوا َلُكم َص َقد كاَن َفِريقٌ ِمنمهُ َيسَمُعوَن 
َ
 َفَتطَمُعوَن أ

َ
قوله عز ص جل أ

ُفونَُه ِمن َبعِد ما َعَقلُوهُ َص ُهم َيعلَمُ  ي حُيَري ِ مثُ َلُقوا اليِذيَن  وَن َص ِإذاَكالمَ اهللي
ثُونَمهُ ِب   حُتَدي

َ
ا َص ِإذا َخال َبعُضمهُ ِإل  َبعٍض قاُلوا أ ا آَمُنوا قاُلوا آَمني

 ُ وُكم ِبِه عیل َفَتحَ اهللي اجي  ُكم ِلُیحَ



صَن َص ما ُيعِلُنونَ  ُ ما ُيِسري َ َيعملَ ني اهللي
َ
 َص ال َيعلَُموَن أ

َ
 َفال تَعِقلُوَن أ

َ
 ِعنَد َربيُكم أ

ص هؤالء الیهود بعجزته ، صقطع - قال اإلمام ع فلما بهر رسول اهلل -
ل معاذيرهم بواضح داللته ، لم َيكنمه مراجعته يف حجته ، ص الإدخا

 ل اهلادييف معجزته فقالوا يا حممد قدآمنا بأنك الرسوعلیه التلبیس 
. صكانوا صالول  ا أخاك هوالول عیل ، ص أن املهدي

ود اآلخرين يقولون ]هلم [ إن إظهارنا له اإلَيان به إذاخلوا بالیه
به الطالمه صالطالم ألحا عیل أمكن لنا من مكرصهه ، صأعون لنا 

 ،ألنمه 
وننا شیئا فنطلع أسرارهم ، ص اليكتم عیل عنداعتقادهم أننا معمه يقفوننا 

 أعداءهم ،فیقصدصن أذاهم بعاصنتنا صمظاهرتنا يف أصقات علیمه 
اع من ضطرابمه ، ص يف أحوال تعذر املدافعة صاالمتناشتغاهلم صا



ر سائر الیهود إخبا عیل صكانوا مع ذلك ينكرصن  . علیمه األعداء 
 تعال  الناس عما كانوا يشاهدصنه من آياته ، صيعاينونه من معجزاته ،فأظهر اهلل

سوء اعتقادهم ، صقبح ]أخالقمه ص[دخالتمه ص  عیل ص - حممدا رسوله
یناته من اعرتف با شاهده من آيات حممد صصاضح ب عیل م إنكاره عیل 

 َفَتطَمُعوَن أنت صألحاب
َ
ك من ، صباهر معجزاته . فقال عز ص جل يا حممدأ

ن ُيؤِمُنوا َلُكمهؤالء الیهود الذين هم بجج اهلل  عیل 
َ
صآله الطیبني أ

قدبهرمتوهم ، صبآيات اهلل صدالئله الواضحة قدقهرمتوهم ، أن يؤمنوا 
 م ، صيصدقوكم بقلوبمه ، صيبدص يفلك

[] 
من  اخللوات لشیاطینمه شريف أحوالكم .َص َقد كاَن َفِريقٌ ِمنُهمیعين

ِ يف ألل جبل طور سین هؤالء الیهود من بين اء، إسرائیل َيسَمُعوَن َكالمَ اهللي



ُفونَُهعما مسعوه إذاأدصه إل  من صراءهم  ي حُيَري صأصامره صنواهیه مثُ
بون َص إسرائیل ِمن َبعِد ما َعَقلُوهُ صعلموا أنمه فیما يقولونه كاذ من سائر بين

ُهم َيعلَُمونَأنمه يف قیلمه كاذبون . ص ذلك أنمه ملالارصا مع موس  إل  
وا أصامره صنواهیه ،رجع عیل اجلبل ،فسمعوا كالم اهلل ، صصقفوا 

إَيانمه   عیلوا ،فأما املؤمنون منمه فثبت علیمه فأدصه إل  من بعدهم فشق 
صلدقوا يف نیاتمه . ص أماأسالف هؤالء الیهود الذين نافقوا رسول 

ل  قال لنا هذا، إسرائیل إن اهلل تعا ص يف هذه القضیة فإنمه قالوا لبين- اهلل
كم یل عصأمرنا با ذكرناه لكم صنهانا، صاتبع ذلك بأنكم إن لعب 

م ما عنه نهیتكم كیل عكم أن ] التفعلوه ص إن لعب عیل ماأمرتكم به فال
كم أن [ترتكبوه صتواقعوه .] هذا[ صهم يعلمون أنمه بقوهلم عیل فال

جهلمه . فقال  نفاقمه اآلخر( مع عیل هذاكاذبون . مث أظهر اهلل تعال  ) 
عز ص جل َص ِإذا َلُقوا اليِذيَن آَمُنوا قاُلوا آَمنياكانوا إذالقوا 



َيانا بنبوة َيانكم ،إسلمان صاملقداد ص أباذر صعمارا قالوا آمنا كإ
الب ع ، صبأنه أخوه بن أيب ط عیل ص ،مقرصنا]باإلَيان [بإمامة أخیه -حممد

 وايفأمته صمنجز عدته ، صال عیل [ صخلیفته ، صصزيره ]املوال اهلادي
بذمته صالناهض بأعباء سیاسته ، صقمي اخللق ، صالذائد هلم عن سخط 

ن . ص أن خلفاءه الرمحن املوجب هلم إن أطاعوه رض  الرمح
 من بعده هم النجوم الزاهرة، صاألقمار املنرية، صالشموس املضیئة

[] 
الباهرة، ص أن أصلیاءهم أصلیاء اهلل ، ص أن أعداءهم أعداء اهلل . ص 
يقول بعضمه نشهد أن حممدا لاحب املعجزات ، صمقمي الدالالت 

دا ققتله ، صطلبوه ف عیل هو ألذي ملاتواطأت قريش  . الواضحات
لرصحه أيبس اهلل تعال  أيديمه فمل تعمل ، صأرجلمه فمل تنهض ، حيت 



رجعوا عنه خائبني مغلوبني ، ص لوشاء حممدصحده قتلمه أمجعني . ص هو 
صدقمه صكذبه خر بعلیه ألذي ملاجاءته قريش ، صأشخصته إل  هبل لیحكم 
ئه من بعده صلیابإمامته ، صأل عیل هبل لوجهه ، صشهد له بنبوته ، صشهد ألخیه 

لشعب بوراثته صالقیام بسیاسته صإمامته . ص هو ألذي ملاأجلأته قريش إل  ا
صصكلوا ببابه من َينع من إيصال قوت ص من خرصج أحد عنه ،خوفا 
أن يطلب هلم قوتا،غذي هناك كافرهم صمؤمنمه أفضل من املن 
صالسلوي ، ص كل مااشته  كل صاحد منمه من أنواع األطعمات 

ص من ألناف احلالصات ، صكساهم أحسن الطیبات ، 
ص بني أظهرهم إذارآهم ص - الكسوات ، ص كان رسول اهلل

قدضاق لضیق فجمه لدصرهم . قال بیده هكذا بیمناه إل  اجلبال ، 
، صتتأخر حيت  .فتندفعصهكذا بیسراه إل  اجلبال ، ص قال هلا اندفع 

ذا ص يقول كيصريصا بذلك يف لحراء اليري طرفاها، مث يقول بیده ه



ياأيتها املودعات ملحمد صأنصاره ماأصدعكموها اهلل من  اطلع 
ار األشجار صالثمار] صاألنهار[ صأنواع الزهر صالنبات ،فتطلع من األشج

 الباسقة، صالرياحني املونقة، صاخلضرصات النزهة ماتتمتع به القلوب
 سیبه اهلموم صالغموم صاألفكار، صيعلمون أنه ل صاألبصار صتنجل 

[] 
من عجائب أشجارها، ه علیماتشتمل  عیل ألحد من ملوك األرض مثل لحرائمه 

 صتهدل أمثارها، صاطراد أنهارها، صغضارة رياحینها، صحسن نباتها
 [ص صاجلواب عنها- رسالة أيب جهل إل  رسول اهلل]

ص حممد هو ألذي ملاجاءه رسول أيب جهل يتهدده ص يقول يا حممد إن 
بك  ك مكة، صرمتعیل ضیقت  اليت رأسك ه يف  اخلبوط اليت



مايفسدك صيتلفك  یل عإل  يثرب ، صأنها التزال بك ] حيت [تنفرك صحتثك 
أري أهلها، صتصلیمه حر نار تعديك طورك ، ص ما عیل إل  أن تفسدها 

 ك قريش ثورة رجل صاحد لقصدعیل ذلك إال صسیئول إل  أن تثور 
غرتين بك ، صيساعدك م بسفهائك املآثارك ، صدفع ضررك صبالئك ،فتلقاه

تك ذلك من هوكافر بك مبغض لك ،فیلجئه إل  مساعدتك صمظافر عیل 
لیه خوفه ألن يهلك بهالكك ، ص]تعطب [عیاله بعطبك ، صيفتقر هو ص من ي

بفقرك ، صبفقر متبعیك ،إذ يعتقدصن أن أعداءك إذاقهرصك 
 صدخلوا ديارهم عنوة لم يفرقوا بني من صاالك صعاداك

 اهلم بالسيبعیاالتمه صأمو عیل صالطلموهم بالطالممه لك ، صأتوا 
لغ أموالك صعیالك ، ص قدأعذر من أنذر صبا عیل صالنهب ، كمايأتون 

 . من أصضح



[] 
فة ص ص هوبظاهر املدينة بضرة كا-أديت هذه الرسالة إل  حممد

ل أمر الرسو إسرائیل ، صهكذا ألحابه صعامة الكفار به من يهود بين
لكافرين . فقال سائر من هناك من اعلیه ،لیجنبوا املؤمنني صيغرصا بالوثوب 

ص للرسول قدأطريت مقالتك ، صاستكملت رسالتك قال بل  - رسول اهلل
، ص فامسع اجلواب أن أباجهل باملكاره صالعطب يهددين- . قال

القبول من ، صخرب اهلل ألدق ، صصرب العاملني بالنصر صالظفر يعدين
نصره اهلل بعد أن يعلیه  أحق ،لن يضر حممدا من خذله ، أصيغضب اهلل

با  اسلتين.قل له يا أباجهل إنك رعلیه عز ص جل ، صيتفضل جبوده صكرمه 
الرمحن  ألقاه يف خلدك الشیطان ، ص أناأجیبك با ألقاه يف خاطري

 إن احلرب بیننا صبینك كائنة إل  تسعة صعشرين ]يوما[ ص إن اهلل سیقتلك



ید، صفالن صفالن ، صستلق  أنت صعتبة صشیبة صالولفیهابأضعف ألحايب
ني ، صآسر مقتلني أقتل منكم سبع«قلیب بدر»صذكر عددا من قريش يف 

عة من الفداء]العظمي [الثقیل . مث نادي مجا عیل منكم سبعني ،أمحلمه 
بضرته من املؤمنني صالیهود] صالنصاري [ صسائر األخالط أ الحتبون 

أريكم مصرع كل صاحد من هؤالء]قالوا بل  . قال [هلموا إل  بدر  أن
مواضع  عیل  فإن هناك امللتق  صاملحشر، صهناك البالء األكرب،ألضع قدم 
 ، ص ال مصارعمه ، مث ستجدصنها التزيد ص التنقص ، ص التتغري ص التتقدم

[] 
، ص لم أحد منمه   عیلتتأخر حلظة، ص القلیال ص الكثريا.فمل خيف ذلك 

اقون حنن بن أيب طالب صحده ، ص قال نعم ،بسم اهلل . فقال الب عیل جيبه إال 
حنتاج إل  مركوب صآالت صنفقات ، فالَيكننا اخلرصج إل  هناك 



 ص لسائر الیهود فأنمت ماذا تقولون قالوا- ص هومسرية أيام . فقال رسول اهلل
ة ما أنت يف ادعائه هدحنن نريد أن نستقر يف بیوتنا، ص الحاجة لنا يف مشا

كم يف املسري إل  هناك عیل ص ألنصب - حمیل . فقال رسول اهلل
األرض لكم صيوللكم  ،اخطوا خطوة صاحدة فإن اهلل يطوي

ص - يف اخلطوة الثانیة إل  هناك . فقال املؤمنون لدق رسول اهلل
،فلنتشرف بهذه اآلية. ص قال الكافرصن صاملنافقون سوف منتحن 

، صفاضحة لیه عینقطع عذر حممد، صتصري دعواه حجة هذاالكذب ل
 له يف كذبه . قال فخطا القوم خطوة، مث الثانیة، فإذاهم 

ص فقال اجعلوا البئر العالمة، - عندبئر بدر فعجبوا،فجاء رسول اهلل
صاذرعوا من عندها كذا ذراعا.فذرعوا، فلما انتهوا إل  

علیه جيهز ص صاريآخرها قال هذامصرع أيب جهل ،جيرحه فالن األن



ن البئر من . مث قال اذرعوا معبد اهلل بن مسعود أضعف ألحايب
جانب آخر] مث جانب آخر، مث جانب آخر[كذا صكذا 
ذراعا صذراعا، صذكر أعداد األذرع خمتلفة. فلما انته  كل 

ص هذامصرع عتبة، ص ذلك - عدد إل  آخره قال رسول اهلل
)مس  متام  تل فالن صفالن إل  أنمصرع شیبة، صذاك مصرع الولید، صسیق

ائمه صأمساء (سبعني منمه بأمسائمه صسیؤسر فالن صفالن إل  أن ذكر سبعني منمه بأمس
 منمه آبائمه صلفاتمه ، صنسب املنسوبني إل  اآلباء منمه ، صنسب املوال 

[] 
الوا ماأخربتكم به ق عیل ص أصقفمت - إل  موالیمه . مث قال رسول اهلل

يف الیوم  [ إن ذلك حلق (كائن بعدمثانیة صعشرين يوما] من الیوم بل  . قال )
ول التاسع صالعشرين صعدا من اهلل مفعوال، صقضاء حتما الزما. مث قال رس



ل ص يامعشر املسلمني صالیهود اكتبوا با مسعمت .فقالوا يا رسو- اهلل
ضل ص الكتابة]أف- ص قدمسعنا، صصعینا ص الننس  . فقال رسول اهلل- اهلل

ص صأين الدصاة صالكتف فقال - ص[أذكر لكم .فقالوا يا رسول اهلل
امسعمت من هذه اكتبوا م ص ذلك للمالئكة، مث قال يامالئكة ريب- رسول اهلل

القصة يف أكتاف ، صاجعلوا يف كم كل صاحد منمه كتفا من 
مث قال معاشر املسلمني تأملوا أكمامكم ص ما فیها صأخرجوه  . ذلك

أملوها فإذا يف كم كل صاحد منمه لحیفة،قرأها ص إذا فت.صاقرءصه 
ص يف ذلك سواء، اليزيد ص الينقص ص اليتقدم - فیهاذكر ما قال رسول اهلل

كم ، صشرفا للمؤمنني یل عص اليتأخر. فقال أعیدصها يف أكمامكم ،تكن حجة 
ت الكافرين .فكانت معمه . فلما كان يوم بدر جر عیل منكم ، صحجة 
ص ال،يزيد ص الينقص قابلوا بها ما - ]ببدر، صصجدصها[ كما قالاألمور كلها

تقدم ص يف كتبمه فوجدصها كماكتبته املالئكة التزيد ص التنقص ص الت



فض  التتأخر،فقبل املسلمون ظاهرهم ، صصكلوا باطنمه إل  خالقمه . فلما أ
 بعض هؤالء الیهود إل  بعض قالوا أي ش ءلنعمت أخربمتوهم با

[] 
، صإمامة  ص-لدق نبوة حممد عیل كم من الدالالت عیل  فتح اهلل
وُكم ِبِه  عیل أخیه  اجي  ع ِلُیحَ

 ِعنَد َربيُكمبأنكم كنمت قدعلممت هذا صشاهدمتوه فمل تؤمنوا به ص لم
تطیعوه . صقدرصا جبهلمه أنمه إن لم خيربصهم بتلك اآليات لم يكن له 

 َفال تَ  علیمه 
َ
ألذي  [ذاعِقلُوَن إن ] هحجة يف غريها مث قال عز ص جل أ

 كم عیل ص حجة -كم من دالئل نبوة حممدعیل ختربصنمه ] به [مما فتح اهلل 



 َص ال َيعلَُمونَیعين
َ
ء القائلون أ ص اليعمل هؤال عندربكم قال اهلل عز ص جل أ

ُ »إلخوانمه  ثُونَمهُ ِبا َفَتحَ اهللي  حُتَدي
َ
َ َيع«ُكمعیل أ ني اهللي

َ
صنَ أ ُ ما ُيِسري من  ملَ

ص صيضمرصنه من أن إظهارهم اإلَيان به أمكن هلم -عداصة حممد
من الطالمه صإبارة ألحابه َص ما ُيعِلُنوَن من اإلَيان ظاهرا لیؤنسوهم ، 

عمل أسرارهم فیذيعوها بضرة من يضرهم . ص أن اهلل ملا عیل صيقفوا به 
يمت  هذلك دبر ملحمد متام أمره ، صبلوغ غاية ماأراده اهلل ببعثه ص أن

 أمره ، ص أن نفاقمه صكیادهم اليضره
یيوَن ال َيعلَُموَن الِكتاَب ِإالي أَمايِن  . مي

ُ
 ِإن ُهم  َص قوله عز ص جل َص ِمنمهُ أ

ي َيُقوُلوَن هذا ِمن يِديمهِ مثُ
َ
 ِإالي َيُظنيوَن َفَويٌل ِلليِذيَن َيكُتُبوَن الِكتاَب ِبأ

نًا َقلِ  صا ِبِه مَثَ ُ ِ ِلَیشرتَ يِديمهِ ِعنِد اهللي
َ
ا َكَتَبت أ ي ا  یالً َفَويٌل هَلُم ممِ ي َص َصيٌل هَلُم ممِ

 َيكِسُبونَ 



[] 
یيوَن  - مي

ُ
قال اإلمام ع ] مث [ قال اهلل عز ص جل يا حممد ص من هؤالء الیهودأ

و منسوب إل  أمه أي ه اليقرءصن ]الكتاب [ ص اليكتبون ،كاألم 
اَباملنزل من السماء وَن الِكتكماخرج من بطن أمه اليقرأ ص اليكتب ال َيعلَمُ 
 علیمه   أي إال أن يقرأص الاملكذب به ، ص الَيیزصن بینهماِإالي أَمايِن 

الكتاب  ئ منصيقال هلم ] إن [ هذا كتاب اهلل صكالمه ، اليعرفون إن قر
خالف ما فیه َص ِإن ُهم ِإالي َيُظنيوَن أي ما يقول هلم رؤساؤهم من تكذيب 

مع أنه  ع سید عرتته ، صهم يقلدصنمه عیل صإمامة ص يف نبوته ، -حممد
ام تقلیدهم . قال فقال رجل للصادق ع فإذا كان هؤالء العو علیمه حمرم 

غريه  من الیهود اليعرفون الكتاب إالبا يسمعونه من علمائمه السبیل هلم إل 
،فكیف ذممه بتقلیدهم صالقبول من علمائمه صهل عوام الیهود 



م جيز علماءهم فإن لم جيز ألصلئك القبول من علمائمه ، ل إالكعوامنا يقلدصن
د هلؤالء القبول من علمائمه . فقال ع بني عوامنا صعلمائنا ص بني عوام الیهو

صعلمائمه فرق من جهة صتسوية من جهة، أما من حیث إنمه استوصا، فإن 
اهلل قدذم عوامنا بتقلیدهم علماءهم كما] قد[ذم عواممه . ص أما من 

ص قال ع - إنمه افرتقوا فال. قال بني ل  ذلك يا ابن رسول اهللحیث 
إن عوام الیهود كانوا قدعرفوا علماءهم بالكذب الصراح 

ات ، صبأكل احلرام صبالرش  ، صبتغیري األحكام عن صاجبها بالشفاع
قون به صالعنايات صاملصانعات . صعرفوهم بالتعصب الشديد ألذي يفار

، لیه عوا أزالوا حقوق من تعصبوا أديانمه صأنمه ، إذاتعصب
صأعطوا ما اليستحقه من تعصبوا له من أموال غريهم صظلموهم من 
أجلمه . صعرفوهم بأنمه يقارفون املحرمات ، صاضطرصا بعارف 

 قلوبمه إل  أن من فعل



[] 
الوسائط بني  یل عاهلل ، ص ال  عیل مايفعلونه فهو فاسق ، الجيوز أن يصدق 

،فلذلك ذممه ] اهلل [ ملاقلدصا من قدعرفوا، ص من  اخللق ص بني اهلل
ا قدعلموا أنه الجيوز قبول خربه ، ص التصديقه يف حكايته ، ص الالعمل ب

 أمر النظر بأنفسمه يف علیمه يؤديه إلیمه عمن لم يشاهدصه ، صصجب 
ص إذ كانت دالئله أصضح من أن ختف  ، صأشهر من أن - رسول اهلل
وام أمتنا إذاعرفوا من فقهائمه الفسق صكذلك ع . التظهر هلم

نیا صحرامها، حطام الد عیل الظاهر، صالعصبیة الشديدة صالتكالب 
الرتفق بالرب ص إن كان إللالح أمره مستحقا، صبعلیه صإهالك من يتعصبون 

من قلد من من تعصبوا له ، ص إن كان لإلذالل صاإلهانة مستحقا.ف عیل صاإلحسان 
بالتقلید  ء الفقهاء فمه مثل الیهود الذين ذممه اهلل تعال عوامنا] من [مثل هؤال



ا هلواه فأما من كان من الفقهاء لائنا لنفسه ،حافظا لدينه ،خمالف.لفسقة فقهائمه 
ء ،مطیعا ألمر مواله فللعوام أن يقلدصه . ص ذلك ال يكون إال] يف [بعض فقها

ب فسقة كالشیعة المجیعمه ، فإن من ركب من القبائح صالفواحش مرا
خلیط فقهاء العامة فالتقبلوا منمه عنا شیئا، ص الكرامة هلم ، صإمنا كثر الت

ونه بأسره فیما يتحمل عنا أهل البیت لذلك ،ألن الفسقة يتحملون عنا،فمه حيرف
مه صآخرين غري]مواضعها ص[صجوهها لقلة معرفت عیل جلهلمه ، صيضعون األشیاء 
إل  نار  الدنیا ما هوزادهم نا لیجرصا من عرضعیل يتعمدصن الكذب 

 . جهمن
[] 

ومنا الصحیحة القدح فینا،يتعلمون بعض عل عیل صمنمه قوم نصاب اليقدرصن 
 فیتوجهون به 



 [عندشیعتنا، صينتقصون ]بنا
عندنصابنا مث يضیفون إلیه أضعافه صأضعاف أضعافه من 

 عیل ن من شیعتنا سلموحنن براء منها،فیتقبله ]املسلمون [املست نا اليتعیل األكاذيب 
تنا من جیش ضعفاء شیع عیل أنه من علومنا فضلوا صأضلوهم . صهم أضر 

ح ع صألحابه فإنمه يسلبونمه األرصا عیل احلسني بن  عیل يزيد 
 صاألموال ، صللمسلوبني 

عند اهلل أفضل األحوال ملاحلقمه من أعدائمه . صهؤالء علماء السوء 
لون الشك ون ، صألعدائنا معادصن يدخالنالبون املشبهون بأنمه لنا موال

 ]. ملصیبضعفاء شیعتنا،فیضلونمه صَينعونمه عن قصد احلق ا عیل صالشبهة 
الجرم [ أن من عمل اهلل من قلبه من هؤالء العوام أنه اليريد إاللیانة 
دينه صتعظمي صلیه ، لم يرتكه يف يد هذاامللبس الكافر. صلكنه يقیض له 



یجمع له بذلك اب ، مث يوفقه اهلل تعال  للقبول منه ،فالصو عیل مؤمنا يقف به 
من أضله لعن الدنیا صعذاب  عیل خري الدنیا صاآلخرة، صجيمع 

ص شرار علماء أمتنا املضلون - اآلخرة. مث قال ] قال [ رسول اهلل
عنا،القاطعون للطرق إلینا،املسمون أضدادنا بأمسائنا،امللقبون 

نا صحنن بكرامات صهم للعن مستحقون ، صيلعنون علیمه أضدادنا بألقابنا،يصلون 
نا عن یل عاهلل مغمورصن ، صبصلوات اهلل صللوات مالئكته املقربني 

 نا مستغنونعیل للواتمه 
. 
[] 
 مث ] قال قیل [ألمري املؤمنني ع من خري خلق اهلل بعدأئمة اهلدي صمصابیح -

یس صفرعون لالدج  قال العلماء إذاللحوا.قیل فمن شر خلق اهلل بعدإب



ين ألمكنتكم ، صمنرصد، ص بعداملتسمني بأمسائكم صاملتلقبني بألقابكم ، صاآلخذ
ل صاملتأمرين يف ممالككم قال العلماء إذافسدصا،هم املظهرصن لألباطی

 ُ ُ َص َيلَعُنمهُ ُ اهللي صلِئكَ َيلَعُنمهُ
ُ
،الكامتون للحقائق ، صفیمه قال اهلل عز ص جل أ

ِعُنوَن ِإالي الي  َويٌل ِلليِذيَن َيكُتُبوَن فَ »ِذيَن تاُبوااآلية. مث قال اهلل عز ص جل الالي
ي َيُقوُلوَن هذا ِمن يِديمهِ مثُ

َ
 الِكتاَب ِبأ

نًا َقِلیالً  صا ِبِه مَثَ ُ ِ ِلَیشرتَ  .اآلية«ِعنِد اهللي
قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل ] هذا[لقوم من هؤالء الیهود كتبوا  -

 ص ص هوخالف لفته ، صقالوا للمستضعفني- يبلفة زعموا أنها لفة الن
منمه [ هذه لفة النيب املبعوث يف آخر الزمان إنه طويل ،عظمي ]

ء بعد  ص خبالفه ، ص هوجي-البدن صالبطن ،ألهب الشعر، ص حممد



ضعفائمه  یل عهذاالزمان خبمسمائة سنة. صإمنا أرادصا بذلك لتبق  هلم 
 رئاستمه ، صتدصم هلم منمه إلابتمه

[] 
ع [ ص أهل  عیل ص ] صخدمة - صيكفوا أنفسمه مئونة خدمة رسول اهلل

يِديمهِ من هذه الصفات . خالته
َ
ا َكَتَبت أ ي  فقال اهلل تعال  َفَويٌل هَلُم ممِ

ة هلم من ع ،الشد عیل ص ص -املحرفات املخالفات لصفة حممد
ة یالعذاب يف أسوإ بقاع جهمن َص َصيٌل هَلُمالشدة)هلم من (العذاب ثان

ا َيكِسُبوَن من األموال اليت ي إذاأثبتوا  يأخذصنها مضافة إل  األصل  ممِ
 صل  یل عالكفر بحمد رسول اهلل ، صاجلحد لولیة أخیه  عیل عواممه 
 اهلل ع

َذمتُ  . ختي
َ
امًا َمعُدصَدةً ُقل أ يي

َ
َنا النياُر ِإالي أ سي  قوله عز ص جل َص قاُلوا َلن مَتَ



ِ َعهدًا َفلَ  م تَُقوُلوَن ِعنَد اهللي
َ
ُ َعهَدهُ أ ِ ما عیل ن خُيِلَف اهللي ال تَعلَُموَن  اهللي

اِر ُهم  لحاُب الني
َ
صلِئكَ أ

ُ
حاَطت ِبِه َخِطیَئُتُه َفأ

َ
َئًة َص أ َبل  َمن َكَسَب َسیي

لحاُب 
َ
صلِئكَ أ

ُ
احِلاِت أ ِفیها خاِلُدصَن َص اليِذيَن آَمُنوا َص َعِملُوا الصي

ِة ُهم ِفیها خاِلُدص  نَ اجلَني
الیهود]املصرصن  قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل َص قاُلوايعين -

ص صذصيه - رسول اهلل عیل املظهرصن لإلَيان ،املسرصن للنفاق ،املدبرصن [
امًا َمعُدصَدةً ص ذلك أنه  يي

َ
اُر ِإالي أ َنا الني سي با يظنون أن فیه عطبمه َلن مَتَ

كفرهم عن  كان هلم ألهار صإخوة رضاع من املسلمني يسرصن
ص صلحبه ، ص إن كانوا به عارفني ،لیانة هلم ألرحاممه -حممد

 صألهارهم . قال هلم هؤالء لم تفعلون هذاالنفاق ألذي تعلمون أنكم به 
 عند اهلل مسخوط



[] 
كم معذبون أجابمه هؤالء الیهود بأن مدة ذلك العذاب ألذي عیل 

تنقض  امًا َمعُدصَدةً يي
َ
عد يف النعمة يف  نصري ب، مثنعذب به هلذه الذنوب أ

اجلنان ، فالنتعجل املكرصه يف الدنیا للعذاب ألذي ] هو[بقدر أيام 
ن اخلدمة ، صنكون قدحصلنا لذات احلرية مذنوبنا،فإنها تفين صتنقض 

ا لم يكن دائما فكأنه با يصیبنا بعدفإنه إذ صلذات نعمة الدنیا، مث النبال 
َذمتُ . فقال اهلل عز ص جل ُقل يا قدفين ختي

َ
 حممدأ

ِ َعهدًا إن عذابكم  ياته يف كفركم بحمد صدفعكم آل عیل ِعنَد اهللي
صسائر خلفائه صأصلیائه منقطع غريدائم بل ما هو  عیل نفسه ، ص يف 

القبائح من الكفر اآلثام ص عیل إالعذاب دائم النفاد له ، فالجترتصا 
 صيرعاهم سیاسة مهأمته ،لیسوس عیل باهلل صبرسوله صبولیه املنصوب بعده 



الوالد الشفیق الرحمي ]الكرمي [لولده ، صرعاية احلدب املشفق 
ُ َعهَدُهفكذلك أنمت با تدعون من فنا عیل  ء خالته َفلَن خُيِلَف اهللي

م تَُقوُلوَن 
َ
ِ ما ال تَعلَ  عیل عذاب ذنوبكم هذه يف حرزأ ُمونَاختذمت اهللي

 ذبونعهدا أم تقولون بل أنمت يف أيهما ادعیمت كا
حاَطت بِ  علیمه مث قال اهلل عز ص جل ردا  -

َ
َئًة َص أ ِه َبل  َمن َكَسَب َسیي

اِر ُهم ِفیها خاِلُدصنَ  لحاُب الني
َ
صلِئكَ أ

ُ
قال اإلمام ع السیئة  .َخِطیَئُتُه َفأ

 صترمیه خترجه عن مجلة دين اهلل صتنزعه عن صالية اهلل اليت املحیطة به ه 
مد رسول باهلل صالكفر به ، صالكفر بنبوة حم الشرك يف سخط اهلل ] ص[ه 

 بن أيب طالب ع كل صاحد عیل ص ، صالكفر بوالية - اهلل
[] 



 
ُ
صلِئَكعاملوا هذه من هذه سیئة حتیط به ، أي حتیط بأعماله فتبطلها صمتحقهاَفأ

اِر ُهم ِفیها خاِلُدصنَ  لحاُب الني
َ
 السیئة املحیطةأ

 [سیئة ع حسنة اليضر معها عیل يف أن صالية  ]
حسنة اليضر معها ش ء من السیئات ص  عیل ص إن صالية - مث قال رسول اهلل -

إن جلت إال مايصیب أهلها من التطهري منها بحن الدنیا، صببعض 
العذاب يف اآلخرة إل  أن ينجو منها بشفاعة موالیه الطیبني 

ش ء ع معها ع سیئة الينف عیل صخمالفة  عیل ص إن صالية أضداد  . الطاهرين
صن اآلخرة ص إال ماينفعمه بطاعاتمه يف الدنیا بالنعم صالصحة صالسعة،فريد

اليري  یل عال يكون هلم إالدائم العذاب . مث قال إن من جحد صالية 
 اجلنة بعینه أبدا إال مايراه با يعرف به أنه لو كان يوالیه لكان ذلك

وال  ت حمله صمأصاه ] صمنزله [،فیزداد حسرات صندامات . ص إن من



يراه ئ من أعدائه ، صسمل ألصلیائه اليري النار بعینه أبدا إال ماا، صبرعیل 
إن  غري هذالكان ذلك مأصاك ، إال مايباشره منها عیل ،فیقال له لوكنت 

نظف نفسه با دصن الكفر إل  أن ينظف جبهمن كماي عیل كان مسرفا 
 ة موالیهع[ مث ينتقل منها بشفاالقذر من بدنه باحلمام ]احلام 

 ص اتقوا اهلل معاشر الشیعة، فإن اجلنة لن تفوتكم- مث قال رسول اهلل -
[] 

ها.قیل فهل ص إن أبطأت بكم عنها قبائح أعمالكم ،فتنافسوا يف درجات
بخالفة حممد  ع قال من قذر نفسه عیل  يدخل جهمن ]أحد[ من حمبیك ، صحميب

 ؤمنات ، صخالف، صصاقع املحرمات ، صظمل املؤمنني صامل عیل ص 
 یل عمارمسا له من الشرعیات جاء يوم القیامة قذرا طفسا يقول له حممد ص 

ة يافالن أنت قذر طفس ، التصلح ملرافقة موالیك األخیار، ص الملعانق



احلور احلسان ، ص الملالئكة اهلل املقربني ، ص التصل إل  ماهناك إالبأن 
 عیل بق األفیدخل إل  الط من الذنوبعلیه ما  يطهر عنك ماهاهنا يعين

ر ببعض من جهمن ،فیعذب ببعض ذنوبه . صمنمه من تصیبه الشدائد يف املحش
 ذنوبه ، مث يلقطه من هنا ص من هنا من يبعثمه إلیه موالیه من خیار شیعتمه ،
كمايلقط الطري احلب . صمنمه من تكون ذنوبه أقل صأخف فیطهر 

يف  ريهم ، ص من اآلفاتمنها بالشدائد صالنوائب من السالطني صغ
األبدان يف الدنیا لیدل  يف قربه ص هوطاهر من ]ذنوبه [. صمنمه من يقرب 

علیه ش ء صقويت  فیشتد نزعه ، صيكفر به عنه ، فإن بق علیه موته ، ص قدبقیت 
يكون له بطن أصاضطراب يف يوم موته ،فیقل من حيضره فیلحقه به 

فیتفرقون عنه فیطهر. ه ص ملايلحد صيوضع ،ش ءأيت ب الذل ،فیكفر عنه ، فإن بق 
فإن كانت ذنوبه أعظم صأكثر طهر منها بشدائد عرلات ] يوم 

 [القیامة، فإن كانت



[] 
ء أشد من جهمن ، صهؤال عیل أكثر صأعظم طهر منها يف الطبق األ

ون بحبینا حمبینا عذابا صأعظممه ذنوبا. لیس هؤالء يسمون بشیعتنا، صلكنمه يسم
ع آثارنا، ألصلیائنا صاملعادين ألعدائنا، إن شیعتنا من شیعنا، صاتب صاملوالني

 صاقتدي بأعمالنا
 [بیان معين الشیعة]

ص ] يا رسول اهلل [فالن ينظر إل  - ص قال اإلمام ع قال رجل لرسول اهلل -
حرم جاره فإن أمكنه مواقعة حرام لم ينزع عنه فغضب رسول 

كم ممن ل آخر يا رسول اهلل إنه من شیعتبه . فقال رج ص ص قال ائتوين- اهلل
رسول  ، صيتربأ من أعدائكما. فقال عیل يعتقد مواالتك صمواالة 



نا يف أعمالنا، ص التقل إنه من شیعتنا فإنه كذب ، إن شیعتنا من شیعنا صتبع-اهلل 
 ص لیس هذا ألذي ذكرته يف هذا الرجل من أعمالنا

ر املحجلني ، صيعسوب الدين ، صقائد الغصقیل ألمري املؤمنني ] صإمام املتقني  -
 نفسه بالذنوب عیل رسول رب العاملني إن [فالن مسرف  ، صصل 

 املوبقات ، ص هو مع ذلك من شیعتكم . فقال أمري املؤمنني ع قدكتبت
نفسه ،حيبنا صيبغض  یل عك كذبة أصكذبتان ، إن كان مسرفا بالذنوب عیل 

 .ینا ال من شیعتناأعداءنا،فهو كذبة صاحدة، هو من حمب
[] 

 ]نفسه  یل عأعداءنا، ص لیس ] هو[بسرف  أصلیاءنا صيعادي ص إن كان يوال 
يف الذنوب [ كماذكرت فهو منك كذبة،ألنه اليسرف يف 



 الذنوب . ص إن كان ] ال[يسرف يف الذنوب ص اليوالینا ص اليعادي
 [أعداءنا،فهو منك ]كذبتان 

ص -إل  فاطمة ع بنت رسول اهلل  يبقال رجل المرأته اذه [قال ع  ]
له إن  ع قول  ، أنا من شیعتكم ، أصلست من شیعتكم فسألتها،فقالتفسلیها عين

من شیعتنا، ص إال  عما زجرناك عنه فأنت كنت تعمل با أمرناك ، صتنته 
وب صاخلطايا،فأنا ص من ينفك من الذن فال.فرجعت ،فأخربته ، فقال ياصيل 

عت ار، فإن من لیس من شیعتمه فهو خالد يف النار.فرجإذن خالد يف الن
له لیس  املرأة فقالت لفاطمة ع ما قال هلا زصجها.فقالت فاطمة ع قول 
أصلیائنا،  هكذا] فإن [شیعتنا من خیار أهل اجلنة، ص كل حمبینا صموال 

فوا أعدائنا، صاملسمل بقلبه صلسانه لنا لیسوا من شیعتنا إذاخال صمعادي
د ا صنواهینا يف سائر املوبقات ، صهم مع ذلك يف اجلنة، صلكن بعأصامرن



اع مايطهرصن من ذنوبمه بالباليا صالرزايا، أص يف عرلات القیامة بأنو
نقذهم ببنا من جهمن بعذابها إل  أن نست عیل شدائدها، أص يف الطبق األ

 منها، صننقلمه إل  حضرتنا
فقال احلسن بن  . اهلل أنا من شیعتكم ع يا ابن رسول عیل ص قال رجل للحسن بن  -

 ع يا عبد اهلل إن كنت لنا يف أصامرنا صزصاجرنا مطیعا فقد عیل 
[] 

لدقت ، ص إن كنت خبالف ذلك فالتزد يف ذنوبك بدعواك 
م مرتبة شريفة لست من أهلها التقل أنا من شیعتكم ، صلكن قل أنا من موالیك

 ري، ص إل  خريأعدائكم ، ص أنت يف خ صحمبیكم ، صمعادي



ل ع اتق ع يا ابن رسول اهلل أنا من شیعتكم . قا عیل ص قال رجل للحسني بن  -
ن اهلل ص التدعني شیئا يقول اهلل تعال  لك كذبت صفجرت يف دعواك . إ

شیعتنا من سلمت قلوبمه من كل غش صغل صدغل صلكن قل أنا من موالیكم ص] 
 من [حمبیكم

خللص فقال ع يا ابن رسول اهلل أنا من شیعتكم ابن احلسني  عیل ص قال رجل ل -
له يا عبد اهلل فإذن أنت كإبراهمي اخللیل ع ألذي قال اهلل فیه َص 

براِهمَي ِإذ جاءَ َربيُه ِبَقلٍب َسِلمٍي فإن كان قلبك كقلبه ف  ِمن ِشیَعِتِه إَلِ
أنت ِإني

ت من نمن شیعتنا ص إن لم يكن قلبك كقلبه ، ص هوطاهر من الغش صالغل ]فأ
فالج حمبینا[ ص إالفإنك إن عرفت أنك بقولك كاذب فیه ،إنك ملبتل  ب
 اليفارقك إل  املوت أصجذام لیكون كفارة لكذبك هذا



ص أنا من شیعة آل  آخر] قال [ أتفاخرين عیل ص قال الباقر ع لرجل فخر  -
الكعبة، صغنب منك  صربعلیه حممدالطیبني فقال له الباقر ع مافخرت 

سك أحب إلیك نف عیل ذب يا عبد اهلل ، أمالك معك تنفقه الك عیل 
. قال فلست من  نفس عیل إخوانك املؤمنني قال بل أنفقه  عیل أم تنفقه 

 لینااملنتحلني من إخواننا أحب إ عیل شیعتنا،فإنا حنن ماننفق 
[] 
 حبتكمأنفسنا[ صلكن قل أنا من حمبیكم ص من الراجني للنجاة ب عیل من أن ننفق  ]
 [ به سحرة موس  ، ص أن أصل من مس يف معين الرافض  ]
 شهد الیوم  صقیل للصادق ع إن عمارا الدهين -



قم ياعمار فقد  الكوفة بشهادة، فقال له القاض  عند] ابن [ أيب لیل  قاض 
دارتعدت .فقام عمار ص قعرفناك ، التقبل شهادتك ألنك رافض 

 .فرائصه ، صاستفرغه البكاء
[] 

ل له ابن أيب لیل  أنت رجل من أهل العمل صاحلديث ، إن كان فقا
ا. فقال له فتربأ من الرفض ،فأنت من إخوانن«رافض »يسوءك أن يقال لك 

ك ص عیل  بكیت عمار يا هذا ماذهبت ص اهلل حیث ذهبت ، صلكين
فة لست من أهلها،زعمت إل  رتبة شري فإنك نسبتين نفس  عیل  أمابكائ  عیل 
 أن أصل من مس » الصادق ع  ،صحيك لقد حدثينرافض  أين

الرافضة السحرة الذين ملاشاهدصا آية موس  ع يف عصاه آمنوا به ] 
صرضوا به [ صاتبعوه صرفضوا أمر فرعون ، صاستسلموا لكل مانزل بمه 



من رفض كلما  فالرافض «.،فسماهم فرعون الرافضة ملارفضوا دينه 
إمنا بكیت كل ماأمره اهلل ،فأين يف الزمان مثل هذاف كرهه اهلل ، تعال  صفعل

االسم ، ص قدتقبلت هذاقليب عیل يطلع اهلل تعال  ( )خشیة أن  نفس  عیل 
أكنت رافضا  عز ص جل ص يقول ياعمار ريب ،فیعاتبيننفس  عیل الشريف 

يف  لألباطیل ،عامال للطاعات كما قال لك فیكون ذلك تقصريا يب
، إال أن قشينإن نا عیل ، صموجبا لشديد العقاب احمينالدرجات إن س

 تسمیيت ك ،فلعظم كذبك يفعیل  ص أمابكائ  . بشفاعتمه موال  يتداركين
ن لرفت ك من عذاب اهلل تعال  أعیل الشديدة  ، صشفقيتبغري امس 

 یل عأشرف األمساء إل  أن جعلته من أرذهلا كیف يصرب بدنك 
 یل ع[كلمتك هذه فقال الصادق ع لو أن  عذاب ] اهلل ، صعذاب

عمار من الذنوب ما هوأعظم من السماصات صاألرضني ملحیت عنه 
 بهذه الكلمات صإنها لتزيد يف حسناته 



 عندربه عز ص جل
[] 

 .حيت جيعل كل خردلة منها أعظم من الدنیا ألف مرة
ا من أن قال ع صقیل ملوس  بن جعفر ع مررنا برجل يف السوق ص هوينادي -

من يزيد.  عیل ا ثیاب يبیعه عیل  شیعة حممد صآل حممداخللص ، ص هوينادي
فقال موس  ع ماجهل ص الضاع امرؤ عرف قدر نفسه ، أتدرصن مامثل 

« أنامثل سلمان ص أيب ذر صاملقداد صعمار» هذا] مامثل [ هذاكمن قال 
 صيشرتي مشرتيه ، یل عص هو مع ذلك يباخس يف بیعه ، صيدلس عیوب املبیع 

 يء بثمن فیزايد الغريب يطلبه فیوجب له ، مث إذاغاب املشرتالش 
قال الأريده إالبكذا بدصن ما كان يطلبه ] منه [، أ يكون هذاكسلمان 
ص أيب ذر صاملقداد صعمار حاش هلل أن يكون هذاكمه صلكن 



  صمعاديأصلیائمه حممد صآل حممد، ص من موال  أنا من حميب» المننعه من أن يقول 
 أعدائمه

لیه عبن موس  الرضا ع صالية العهد دخل  عیل قال ع ص ملاجعل إل   -
ع .  عیل ن شیعة ك ،يقولون حنن معیل آذنه فقال إن قوما بالباب يستأذنون 
 . فقال ع أنامشغول فالرفمه .فصرفمه

[] 
صرفمه إل  جاءصا صقالوا كذلك ، فقال مثلها،ف فلما كان يف الیوم الثاين

ن جاءصه هكذا يقولون صيصرفمه شهرين ، مث أيسوا من الولول أ
الب ع ص قدمشت بن أيب ط عیل صقالوا للحاجب قل ملوالنا إنا شیعة أبیك 

بنا أعداؤنا يف حجابك لنا، صحنن ننصرف هذه الكرة، صنهرب من بلدنا 
عدائنا. فقال خجال صأنفة مما حلقنا، صعجزا عن احتمال مضض مايلحقنا بشماتة أ



علیه سلموا ،فعلیه بن موس  ]الرضا[ ع ائذن هلم لیدخلوا.فدخلوا  عیل 
ن رسول ، ص لم يأذن هلم باجللوس ،فبقوا قیاما،فقالوا يا اب علیمه ،فمل يرد 

ب اهلل ما هذااجلفاء العظمي صاالستخفاف بعد هذااحلجاب الصع
لاَبُكم مِ 

َ
 نأي باقیة تبق  منا بعد هذا فقال الرضا ع اقرءصاَص ما أ

يِديُكم َص َيعُفوا َعن َكِثرٍي. مااقتديت إالب
َ
عز  ريبُمِصیَبٍة َفِبما َكَسَبت أ

 ص صبأمري املؤمنني ع ص من بعده من آبائ - ص جل فیكم ، صبرسول اهلل
بن رسول كم ،فاقتديت بمه .قالوا ملاذا يا اعیل الطاهرين ع عتبوا 

 طالب بن أيب عیل اهلل قال ]هلم [لدعواكم أنكم شیعة أمري املؤمنني 
ع .صحيكم إمنا شیعته احلسن ص احلسني ع صسلمان ص أيب ذر صاملقداد 
صعمار ص حممد بن أيب بكر،الذين لم خيالفوا شیئا من أصامره ، ص لم 

 فنون [زصاجره .فأما أنمت إذاقلمت إنكم شیعته ، صأنمت]يرتكبوا شیئا من 
لفرائض ] ص[متهاصنون ايف أكثر أعمالكم له خمالفون ،مقصرصن يف كثري من 



كون بعظمي حقوق إخوانكم يف اهلل ، صتتقون حیث الجتب التقیة، صترت
التقیة]حیث البد من التقیة[. لوقلمت إنكم موالوه صحمبوه ، صاملوالون 
ألصلیائه ، صاملعادصن ألعدائه ، لم أنكره من قولكم ، صلكن هذه مرتبة 

 مشريفة ادعیتموها، إن لم تصدقوا قولكم بفعلك
[] 

هلكمت إال أن تتدارككم رمحة] من [ربكم .قالوا يا ابن رسول اهلل 
بوكم ، ،فإنا نستغفر اهلل صنتوب إلیه من قولنا،بل نقول كماعلمنا موالنا حنن حم

صحمبو أصلیائكم ، صمعادص أعدائكم . قال الرضا ع فمرحبا بكم 
صقمه أل ،ارتفعوا،ارتفعوا.فما زال يرفعمه حيتص أهل صدي ياإخواين

ه فاختلف بنفسه ، مث قال حلاجبه كم مرة حجبتمه قال ستني مرة. فقال حلاجب
وا ما كان من فقد حم صأقرأهم سالم  علیمه إلیمه ستني مرة متوالیة،فسمل 



 .صمواالتمه  ذنوبمه باستغفارهم صتوبتمه ، صاستحقوا الكرامة ملحبتمه لنا
مربات صلالت صصتفقد أمورهم صأمور عیاالتمه ،فأصسعمه بنفقات 

 صدفع معرات
ر، بن موس  الرضا ع ص هومسرص عیل حممد بن  عیل قال ع دخل رجل  -

فقال ما ل  أراك مسرصرا قال يا ابن رسول اهلل ،مسعت أباك يقول أحق 
يوم بأن يسر العبد فیه يوم يرزقه اهلل لدقات صمربات صسد خالت 

نني ] املؤمخواينالیوم عشرة من إ من إخوان له مؤمنني ، صإنه قصدين
ل من بلد كذا صكذا،فأعطیت ك الفقراء هلم عیاالت ،قصدصين[

نك حقیق بأن إ ع لعمري عیل . فقال حممد بن صاحد منمه فلهذا سرصري
 .تسر إن لم تكن أحبطته أص لم حتبطه فیما بعد

[] 



فقال الرجل صكیف أحبطته ص أنا من شیعتكم اخللص قال هاه 
بن لدقاتك . قال صكیف ذاك يا اقدأبطلت برك بإخوانك ص

َها اليِذ  عیل رسول اهلل قال له حممد بن  يي
َ
يَن ع اقرأ قول اهلل عز ص جل يا أ

ذي. قال الرجل يا ابن رسول اهلل
َ
 آَمُنوا ال تُبِطلُوا َلَدقاِتُكم ِبامَلني َص األ

 عیل مد بن ص الآذيتمه قال له حم علیمه القوم الذين تصدقت  عیل مامننت 
ذي ص لم ع إن 

َ
اهلل عز ص جل إمنا قال ال تُبِطلُوا َلَدقاِتُكم ِبامَلني َص األ

[ ص علیه ملن تتصدقون  ،] صباألذيعلیه من تتصدقون  عیل يقل التبطلوا باملن 
عظم أ علیمه هو كل أذي ، أفرتي أذاك للقوم الذين تصدقت 

،أم أذاك حلفظتك صمالئكة اهلل املقربني حوالیك ،أم أذاك 
صآذيتمه  ال الرجل بل هذا يا ابن رسول اهلل . فقال فقد آذيتينلنا فق

ه ص أنا صكیف أحبطت» صأبطلت لدقتك . قال ملاذا قال لقولك 
. قال شیعتنا من شیعتنا اخللص ] قال ال صحيك ، أتدري«من شیعتكم اخللص 



اخللص [حزقیل املؤمن ،مؤمن آل فرعون صلاحب يس ألذي قال اهلل 
قَصا امَلِديَنِة َرُجٌل َيسع  صسلمان ص أبوذر صاملق تعال  ] فیه [َص 

َ
داد جاءَ ِمن أ

صعمار، أسويت نفسك بهؤالء أماآذيت بهذا املالئكة، صآذيتنا. فقال 
 الرجل أستغفر اهلل صأتوب إلیه ،فكیف أقول

[] 
 أعدائكم ، صموال  قال قل أنا من موالیكم صحمبیكم ، صمعادي

 ، صكذلك أنا يا ابن رسول اهلل ، ص قدتبتفقال كذلك أقول  . أصلیائكم
من القول ألذي أنكرته ، صأنكرته املالئكة،فما أنكرمت ذلك 

ن بن موس  الرضا ع اآل عیل فقال حممد بن  .إالإلنكار اهلل عز ص جل 
 قدعادت إلیك مثوبات لدقاتك صزال عنها اإلحباط



غرفة  عیل یلة ل بن سیار)رض (حضرنا عیل قال أبويعقوب يوسف بن زياد ص  -
ه له بن حممد ع ص قد كان ملك الزمان له معظما، صحاشیت عیل احلسن بن 

وف ، ص اجلسرين صمعه رجل مكت البلد صال  نا صال عیل مبجلني ،إذ مر 
ل عن دابته ترج ع مشرف من رصزنته . فلما رآه الوال  عیل احلسن بن 

د، ص هومعظم له فعاع عد إل  موضعك . عیل إجالال له . فقال احلسن بن 
ب با عیل ، ص قال يا ابن رسول اهلل ،أخذت هذا، يف هذه اللیلة، 

، فلما علیه  ،فاتهمته بأنه يريد نقبه صالسرقة منه .فقبضتحانوت لرييف
ن آخذه فیمن أتهمه مم مهمت أن أضربه مخسمائة]سوط[ ص هذاسبیل 

[ من الأطیق مدافعته . فقال یه ف ] صيسألينلیكون قدشقا ببعض ذنوبه قبل أن يأتیين
بن أيب  عیل ؤمنني من شیعة أمري امل ل  اتق اهلل ص التتعرض لسخط اهلل فإين

 . طالب ع صشیعة هذااإلمام ] أيب [القائم بأمر اهلل ع



[] 
تشیع أطلقت عنك ، فإن عرفك بالعلیه فكففت عنه ، ص قلت أنامار بك 

سوط، ص ، ص إالقطعت يدك صرجلك ، بعد أن أجلدك ألف 
اادع  فقال ع كم عیل قدجئتك ] به [ يا ابن رسول اهلل فهل هو من شیعة 

ابتاله اهلل يف  ع ، صإمنا عیل ع معاذ اهلل ، ما هذا من شیعة  عیل احلسن بن 
 اآلن كفیتين ع . فقال الوال  عیل يدك ،العتقاده يف نفسه أنه من شیعة 

لما حناه بعیدا، قال فیها. ف  عیلمئونته ،اآلن أضربه مخسمائة]ضربة[ الحرج 
ر عن جالدين ،صاحدا عن َيینه ، صآخعلیه ابطحوه ،فبطحوه صأقام 

یئا إمنا يصیبان مشاله ، ص قال أصجعاه .فأهويا إلیه بعصیهما فكانا اليصیبان استه ش
األرض .فضجر من ذلك ، ص قال صيلكما تضربان األرض اضربا استه 

بعضهما بعضا صيصیح  يهما فجعال يضرب.]فذهبا يضربان استه [فعدلت أيد



با الرجل فقال صحيكما، أجمنونان أنتما يضرب بعضكما بعضا اضر . صيتأصه
.فقاال مانضرب إال الرجل ، ص مانقصد سواه ، صلكن تعدل أيدينا حيت 

مع  قال فقال يافالن ص يافالن حيت دعا أربعة صلارصا .يضرب بعضنا بعضا
أيديمه ، صترفع ه .فأحاطوا به ،فكان يعدل باألصلني ستة، ص قال أحیطوا ب

دابته ، ص قال  فسقط عن عصیمه إل  فوق ،فكانت التقع إالبالوال 
هم تعالوا ،قتلكم اهلل ، ما هذا(فقالوا ماضربنا إالإياه مث قال لغريقتلتموين

تضربون فقالوا ال ص  فاضربوا هذا.فجاءصا،فضربوه بعد فقال صيلكم إياي
 إال الرجلاهلل ، مانضرب 

[] 
ن لم ، إصبدين صصجه  فمن أين ل  هذه الشجات برأس  قال الوال 

رب . فقالوا شلت أَياننا إن كنا] قد[قصدناك بض تكونوا تضربوين



بهايصرف  يا عبد اهلل أ ماتعترب بهذه األلطاف اليت فقال الرجل للوال 
قال  . إل  اإلمام ، صامتثل يف أمره هذاالضرب ،صيلك ردين عين

ا ابن رسول اهلل ع . فقال ي عیل احلسن بن  بعد] إل  [ بني يدي فرده الوال 
 ،عجبنا هلذا،أنكرت أن يكون من شیعتكم ص من لم يكن من شیعتكم ،فهو من
شیعة إبلیس ، ص هو يف النار، ص قدرأيت له من املعجزات ما ال يكون 

فقال احلسن  .[صلألصلیاء.] فقال أع قل أصلألصلیاء عیل إاللألنبیاء. فقال احلسن بن 
يا عبد اهلل إنه كذب يف دعواه أنه من شیعتنا  ع للوال  عیل بن 

يف املطبق ثالثني  كذبة لوعرفها مث تعمدها البتل  جبمیع عذابك له ، صلبق 
تعمد كذب   عیلماعين ال  عیل سنة، صلكن اهلل تعال  رمحه إلطالق كلمة 

 ن اهلل عز ص جل قدخلصه من يديك ،خلص أنت يا عبد اهلل ،فاعمل أ
ما كان هذاكله  عنه فإنه من موالینا صحمبینا، ص لیس من شیعتنا. فقال الوال 

عندنا إالسواء،فما الفرق قال له اإلمام ع الفرق أن شیعتنا هم الذين 



عتنا.فأما من يتبعون آثارنا، صيطیعونا يف مجیع أصامرنا صنواهینا،فأصلئك ] من [شی
 . قال اإلمام ع للوال فلیسوا من شیعتناعلیه يف كثري مما فرضه اهلل خالفنا 

ل ص أنت قدكذبت كذبة لوتعمدتها صكذبتها البتالك اهلل عز ص ج
يا ابن رسول  بضرب ألف سوط، صسجن ثالثني سنة يف املطبق . قال ص ماه 

 اهلل
[] 

 قال بزعمك أنك رأيت له معجزات ، إن املعجزات لیست له إمنا ه 
نا، ص لو قلت لنا أظهرها اهلل تعال  فیه إبانة حلجتنا صإيضاحا جلاللتنا صشرف

ملیت ك ، أ لیس إحیاء عیس  ع اعیل شاهدت فیه معجزات ، لم أنكره 
للمیت أم لعیس  أ ص لیس خلق من الطني كهیئة الطري فصار  معجزة أه 

علوا قردة جللطائر أصلعیس  أ ص لیس الذين  طريا بإذن اهلل ]معجزة[ أه 



أستغفر اهلل  ذلك الزمان فقال الوال  للقردة أصلنيب خاسئني معجزة، أه 
ن شیعة ع للرجل ألذي قال إنه م عیل صأتوب إلیه . مث قال احلسن بن  []ريب
ه ، صإمنا شیعة ع ،إمنا أنت من حمبی عیل ع يا عبد اهلل لست من شیعة  عیل 
احِلاع الذين قال عز ص جل فیمه َص الي  عیل  ِت ِذيَن آَمُنوا َص َعِملُوا الصي

ِة ُهم ِفیها خاِلُدصَن.هم الذين آمنوا باهلل  لحاُب اجلَني
َ
صلِئكَ أ

ُ
أ

صصلفوه بصفاته ، صنزهوه عن خالف لفاته ، صلدقوا حممدا يف 
إماما،  ا بعده سیداعیل أقواله ، صلوبوه يف كل أفعاله ، صرأصا 

وا يف ص الكلمه إذااجتمع صقرما مهاما اليعدله من أمة حممدأحد،
 عیل  كماترجح السماء ص األرض علیمه كفة يوزنون بوزنه ،بل يرجح 

 لیمه عع هم الذين اليبالون يف سبیل اهلل أصقع املوت  عیل الذرة. صشیعة 
ع هم الذين يؤثرصن إخوانمه  عیل صشیعة  . املوت عیل ، أصصقعوا 

یث اليراهم اهلل ح أنفسمه ، ص لو كان بمه خصالة صهم الذين عیل 



 یل عع هم الذين يقتدصن ب عیل صشیعة  . نهاهم ، ص اليفقدهم من حیث أمرهم
 . يف إكرام إخوانمه املؤمنني

[] 
عال  ص ،فذلك قوله ت-أقول لك هذا،بل أقوله عن قول حممد ما عن قول 

احِلاِتقضوا الفرائض كلها، بعدالتوحید صاعتقاد  َص َعِملُوا الصي
امة صأعظمها]فرضا[قضاء حقوق اإلخوان يف اهلل ، النبوة صاإلم

 صاستعمال التقیة من أعداء اهلل عز ص جل
 [ يف صجوب االهتمام بالتقیة صقضاء حقوق املؤمنني ]
ص مثل مؤمن التقیة له كمثل جسد الرأس له ، صمثل مؤمن - قال رسول اهلل -

 واليرع  حقوق إخوانه املؤمنني ،كمثل من حواسه كلها لحیحة فه



عن حاجته ، ص اليدفع  اليتأمل بعقله ، ص اليبصر بعینه ، ص اليسمع بأذنه ، ص اليعرب بلسانه
ديه ، ص الينهض إل  ش ءبرجلیه ء بیاملكاره عن نفسه باإلدالء بججه ص اليبطش لش 

،فذلك قطعة حلم قدفاتته املنافع ، صلار غرضا لكل املكاره 
 ته ثواب حقوقمه،فكذلك املؤمن إذاجهل حقوق إخوانه ،فا

 نزلة ذي،فكان كالعطشان بضرة املاء البارد فمل يشرب حيت طف  صب
إذا احلواس لم يستعمل شیئا منها لدفاع مكرصه ، ص الالنتفاع حمبوب ، ف

 هوسلیب كل نعمة،مبتل  بكل آفة
ص قال أمري املؤمنني ع التقیة من أفضل أعمال املؤمن ،يصون بهانفسه  -

 . ينصإخوانه عن الفاجر
[] 



صقضاء حقوق اإلخوان أشرف أعمال املتقني ،يستجلب مودة املالئكة 
 املقربني صشوق احلور العني

ل ثواب ع إن التقیة يصلح اهلل بهاأمة،لصاحبها مث عیل ص قال احلسن بن  -
ص  . أعماهلم ، ص إن تركها ربا أهلك أمة، صتاركها شريك من أهلكمه

لف  لدي الرمحن ، صتعظم الزإن معرفة حقوق اإلخوان حتبب إل  
 امللك الديان ، ص إن ترك قضاءها َيقت إل  الرمحن ، صيصغر الرتبة

 عندالكرمي املنان
عرفة ع لو الالتقیة ماعرف صلینا من عدصنا ص لو الم عیل ص قال احلسني بن  -

یعها،لكن مج عیل حقوق اإلخوان ماعرف من السیئات ش ء إالعوقب 
يِديُك اهلل عز ص جل يقول َص م

َ
لاَبُكم ِمن ُمِصیَبٍة َفِبما َكَسَبت أ

َ
م َص ا أ

 َيعُفوا َعن َكِثرٍي 



ره بن احلسني زين العابدين ع يغفر اهلل للمؤمن كل ذنب صيطه عیل ص قال  -
منه يف الدنیا صاآلخرة ماخال ذنبني ترك التقیة، صتضییع حقوق 

 اإلخوان
من شیعتنا استعمال  لنيع أشرف أخالق األئمة صالفاض عیل ص قال حممد بن  -

 . التقیة، صأخذ النفس بقوق اإلخوان
[] 
 وحيم ص قال جعفر بن حممد ع استعمال التقیة لصیانة اإلخوان ، فإن كان ه -

اخلائف فهو من أشرف )خصال الكرم (. صاملعرفة بقوق اإلخوان 
من أفضل الصدقات صالصلوات صالزكاة صاحلج 

 صاملجاهدات



ضحك يف فر ع ص قدحضره فقري مؤمن يسأله سد فاقته فص قال موس  بن جع -
صجهه ، ص قال أسألك مسألة، فإن ألبتها أعطیتك عشرة أضعاف 
ئة ماطلبت ، ص إن لم تصبها أعطیتك ماطلبت ص قد كان طلب منه ما

عل إلیك درهم جيعلها يف بضاعة يتعیش بها فقال الرجل سل . فقال موس  ع لوج
ن أرزق التقیة اذا كنت تتمين قال كنت أمتين ألنفسك يف الدنیا م التمين

أهل البیت  . قال فما بالك لم تسأل الوالية لنا، صقضاء حقوق إخواينيف ديين
 عیل قال ذاك قدأعطیته ، ص هذا لم أعطه ،فأنا أشكر 

ه عز ص جل مامنعت . فقال أحسنت ،أعطو ماأعطیت ، صأسأل ريب
اع يابس صسیقبل ] العفص فإنه مت يندرهم ، ص قال الرفها يف كذا يع ألف 

 بعد[ ماأدبر،فانتظر به سنة، صاختلف إل  دارنا صخذ اإلجراء يف
 دكل يوم .ففعل ، فلما متت له سنة، فإذا قدزاد يف مثن العفص للواح



[] 
 ني ألف درهمدرهم بثالث مخسة عشر،فباع ما كان اشرتي بألف 

الجيسر  صهناك راضة بن موس  ع بني يديه فرس لعب ، عیل ص كان  -
أحد منمه أن يركبه ، ص إن ركبه لم جيسر أن يسريه خمافة أن يشب به 

ني ، فقال يا ابن رسول ابن سبع سن ،فريمیه صيدصسه بافره ، ص كان هناك ليب
قال ملاذا  . اهلل أتأذن ل  أن أركبه صأسريه صأذهلل قال أنت قال نعم

حممد صآله  یل عبأن للیت قداستوثقت منه قبل أن أركبه  قال ألين
م أهل الوالية لك نفس  عیل الطیبني الطاهرين مائة]مرة[، صجددت 

يت البیت . قال اركبه .فركبه ، فقال سريه .فسريه . ص مازال يسريه صيعديه ح
 نذ الیوم ،فاعفينم أتعبه صكده ،فنادي الفرس يا ابن رسول اهلل قدآملين

أن يصربك » سل ما هوخري لك  ل الصيبحتته .]ف[ قا منه ، ص إالفصربين



ر، قال الرضا ع لدق ] فقال [ أللمه لربه .فالن الفرس صسا«. حتت مؤمن 
من  صعبیدها صجواريها ص قال سل من دصاب داري فلما نزل الصيب

لدنیا. قال ماشئت فإنك مؤمن قدشهرك اهلل تعال  باإلَيان يف ا أموال خزائين
ح قال ك صآلك [ صأسأل ماأقرتعیل ]لل  اهلل  يا ابن رسول اهلل الصيب

فقال سل ل  ربك  . يافيت اقرتح ، فإن اهلل تعال  يوفقك القرتاح الصواب
التقیة احلسنة، صاملعرفة بقوق اإلخوان ، صالعمل با أعرف من 

 . ذلك
[] 

قال الرضا ع قدأعطاك اهلل ذلك ،لقد سألت أفضل شعار الصاحلني 
 صدثارهم



،فأخذصه بالتهمة،  قوم عیل ع إن فالنا نقب يف جواره  عیل بن صقیل ملحمد  -
ئة ألف ع ذلك أسهل من ما عیل صضربوه مخسمائة سوط. قال حممد بن 

یف التوبة حيت يكفر ذلك .قیل صك عیل ألف سوط يف النار،]نبه [ 
داة آلك [ قال إنه يف غ عیل ك ص عیل ذلك يا ابن رسول اهلل ]لل  اهلل 

به ماألابه ضیع حق أخ مؤمن ، صجهر بشمت أيب يومه ألذي ألا
رك التقیة، ، صتص أيب الشرصر ص أيب املاله  الفصیل ص أيب الدصاه 

 إخوانه صخمالطیه ،فاتهممه  عیل ص لم يسرت 
عنداملخالفني ، صعرضمه للعنمه صسبمه صمكرصهمه صتعرض هوأيضا،فمه 

ه صعرفوه ا إلیالبلیة، صقذفوه بهذه التهمة.فوجهوعلیه الذين سوصا 
ضرب  یل عذنبه لیتوب ، صيتاليف مافرط منه ، فإن لم يفعل ،فلیوطن نفسه 

مخسمائة سوط] صحبس [ يف مطبق اليفرق ] فیه [ بني اللیل صالنهار.فوجه 



إلیه ،فتاب صقض  حق األخ ألذي كان قدقصر فیه ،فما فرغ من 
لوشاة اذلك حيت عثر باللص ، صأخذ منه املال ، صخل  عنه ، صجاءه 

 يعتذرصن إلیه
بن حممد ع من أكمل الناس ] يف [خصال اخلري قال أعملمه  عیل صقیل ل -

 بالتقیة، صأقضاهم حلقوق إخوانه
. 
[] 
 [ التواضع ، صفضل خدمة الضیف]

ع أعرف الناس بقوق إخوانه ، صأشدهم  عیل ص قال احلسن بن  -
 قضاء هلا،أعظممه 



 نیا إلخوانه فهوعند اهلل شأنا، ص من تواضع يف الد
لقد صرد بن أيب طالب ع حقا. ص عیل عند اهلل من الصديقني ، ص من شیعة 

أمري املؤمنني ع أخوان له مؤمنان أب ص ابن ،فقام إلیهما  عیل 
م صأكرمهما، صأجلسهما يف لدر جملسه ، صجلس بني أيديهما، مث أمر بطعا

خشب ، صمنديل للیبس [،فأحضر فأكال منه ، مث جاء قنرب بطست ، صإبريق ] من 
ريق يد الرجل ماء.فوثب أمري املؤمنني ع فأخذ اإلب عیل ، صجاء لیصب 

يد الرجل ،فتمرغ الرجل يف الرتاب ص قال يا أمري  عیل لیصب 
غسل قال اقعد، صا يدي عیل ص أنت تصب املاء  املؤمنني اهلل يراين

يتفضل يديك فإن اهلل عز ص جل يراك صأخاك ألذي اليتمیز منك ص ال
عنك صيزيد بذلك يف خدمه يف اجلنة مثل عشرة أضعاف عدد أهل 

ع  یل عحسب ذلك يف ممالكه فیها.فقعد الرجل . فقال له  عیل الدنیا ص 



ك هلل حيت ألذي عرفته صجبلته ، صتواضع ك بعظمي حق عیل أقسمت 
سلت مطمئنا لك ملاغ ملاشرفك به من خدميت جازاك عنه بأن ندبين

ذلك [. فلما  ] ك قنربا.ففعل الرجلعیل ل لو كان الصاب كماكنت تغس
 ان هذااالبن حضرينلو ك فرغ ،ناصل اإلبريق حممد بن احلنفیة ص قال يابين

بني  سوييده ، صلكن اهلل عز ص جل يأيب أن ي عیل دصن أبیه لصببت ]املاء[ 
ألب ا عیل ابن ص أبیه إذامجعهما مكان ،لكن قدلب األب 

 عیل ،فلیصب االبن 
[] 

ع فمن اتبع  عیل ن االبن . قال احلسن ب عیل االبن .فصب حممد بن احلنفیة 
 حقا ذلك فهو الشیع  عیل ا ع عیل 



.  ِ
َخذنا ِمیثاَق بينَ

َ
َ َص ِإسراِئیَل ال تَعُبُدصَن إِ  قوله عز ص جل َص ِإذ أ الي اهللي

اِس ُحسنًا ِكنِي َص الُقريب َص الَیتام  َص امَلسا ِبالواِلَدينِ ِإحسانًا َص ذِي   ُقوُلوا ِللني
نمتُ 

َ
ي تََوليیمتُ ِإالي َقِلیالً ِمنُكم َص أ كاةَ مثُ الةَ َص آتُوا الزي ِقیُموا الصي

َ
َص أ

 ُمعِرُضونَ 
َخذ قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل لبين -

َ
نا إسرائیل َصاذكرصاِإذ أ

 ِ
َ أي اليشبهوه إِ  ال تَعُبُدصنَ  علیمه ِإسراِئیلَعهدهم املؤكد  ِمیثاَق بينَ الي اهللي

صجهه يريدصن به ]خبلقه ، ص الجيورصه يف حكمه ، ص اليعملوا مايراد به 
 [صجه غريه .َص ِبالواِلَدينِ ِإحسانًا صأخذنا میثاقمه بأن يعملوا بوالديمه

حتمال املكرصه ، صإحسانهما إلیمه ، صا علیمه إنعامهما  عیل إحسانا،مكافاة 
الوالدين بأن  الُقربیقرابات صتوديعمه َص ذِي الغلیظ فیمه لرتفیهمه 

حيسنوا إلیمه لكرامة الوالدين .َص الَیتام  أي ص أن حيسنوا إل  



الیتام  الذين فقدصا آباءهم الكافلني هلم أمورهم ،السائقني إلیمه 
 . غذاءهم صقوتمه ،املصلحني هلم معاشمه

[] 
اِسالذين المئونة هلم  ل .َص ًاعاملوهم خبلق مجیكم ُحسنعیل َص ُقوُلوا ِللني

اخلمس ، صأقیموا أيضا الصالة  الةَ ِقیُموا الصي
َ
آل حممد ص عیل أ

 حممدالطیبني 
عندأحوال غضبكم صرضاكم ، صشدتكم صرخاكم ، صمهومكم 

ي تََوليیُتمأيها الیهود عن الوفاء با قدنقل إلیكم من العهد  املعلقة لقلوبكم مثُ
نمتُ 

َ
ُمعِرُضوَن عن ذلك  ألذي أداه أسالفكم إلیكم َص أ

 العهد،تاركني له ،غافلني عنه



َ فإن رسول اهلل - ص قال من - قال اإلمام ع أما قوله تعال  ال تَعُبُدصَن ِإالي اهللي
 السائلني شغلته عبادة اهلل عن مسألته ،أعطاه اهلل أفضل مايعط 

ما فی بدصيناع ياعبادي» ع قال اهلل عز ص جل من فوق عرشه  عیل ص قال  -
كم عیل أخبل أعمل به ، ص ال مايصلحكم ،فإين أمرتكم به ص التعلموين

 بصاحلكم
]  ص من ألعد إل  اهلل خالص عبادته ،أهبط اهلل-صقالت فاطمة -

 إلیه [أفضل مصلحته
 ع من عبد اهلل عبد اهلل له كل ش ء عیل ص قال احلسن بن  -
اه اهلل فوق أمانیه تع من عبد اهلل حق عبادته آ عیل ص قال احلسني بن  -

 صكفايته



. 
[] 
رض ل  أكره أن أعبد اهلل الغ ع إين عیل بن احلسني بن  عیل ص قال  -

مل . إالثوابه ،فأكون كالعبد الطمع املطیع ، إن طمع عمل ص إال لم يع
صأكره أن أعبده ] الغرض ل  [ إالخلوف عقابه ،فأكون كالعبد 

 عیل اديه عبده قال ملا هوأهله بأيالسوء إن لم خيف لم يعمل .قیل له فمل ت
 صإنعامه

ادته حيت الباقر ع ال يكون العبد عابدا هلل حق عب عیل ص قال حممد بن  -
 فیقبله بكرمه.ينقطع عن اخللق كلمه إلیه ،فحینئذ يقول هذاخالص ل  



عبدأجل  یل عص قال جعفر بن حممدالصادق ع ماأنعم اهلل عز ص جل  -
 ع اهلل تعال  غريهمن أن ال يكون يف قلبه م

 ل  ] إلیهص قال موس  بن جعفر ع أشرف األعمال التقرب بعبادة اهلل تعا -
] 

ُ  ]بن موس  الرضا ع  عیل ص قال  - يف هذه اآلية[ِإَلیِه َيصَعُد الَكملِ
یيُب]قول [ الإله إال اهلل حممد رسول اهلل  ة حممد اهلل ، صخلیف صل  عیل الطي

اِلحُ َيرَفُعُهعلمه يفرسول اهلل حقا، صخلفاؤه خل  قلبه بأن فاء اهلل ، صالَعَمُل الصي
 هذا]الكالم [لحیح كماقلته بلساين

. 
[] 



 ص قال أيضا ع مل ء األرض من العباد املراءين اليعدلون  -
 عند اهلل شیخا ضئیال زمنا خيلص عبادته

 ع أفضل العبادة اإلخالص عیل ص قال حممد بن  -
رجل  سلك الناس صاديا صشعبا لسلكت صاديبن حممد ع لو عیل ص قال  -

 عبد اهلل صحده خالصا خملصا
يعبد  ع لوجعلت الدنیا كلها لقمة صاحدة لقمتها من عیل ص قال احلسن بن  -

 مقصر يف حقه ، ص لومنعت الكافر منها حيت اهلل خالصا لرأيت أين
 قدأسرفت َيوت جوعا صعطشا، مث أذقته شربة من املاء لرأيت أين



 [ ع عیل ص ص - أن الوالدين حممديف ]
 .ص قال ] قال [ اهلل عز ص جل َص ِبالواِلَدينِ ِإحساناً 

[] 
 یل عص أفضل صالديكم صأحقهما لشكركم حممد ص - قال رسول اهلل -
أبوا  عیل ص يقول أنا ص - بن أيب طالب ع مسعت رسول اهلل عیل ص قال  -

ننقذهم إن  صالدتمه ،فإنا أعظم من حق أبوي علیمه هذه األمة، صحلقنا 
أطاعونا من النار إل  دار القرار، صنلحقمه من العبودية خبیار 

 األحرار



هم ،يقیمان أصد عیل صقالت فاطمة ع أبوا هذه األمة حممد ص  -
صينقذانمه من العذاب الدائم إن أطاعومها، صيبیحانمه النعمي 

 الدائم إن صافقومها
ملن كان  أبوا هذه األمة،فطويب یل عع حممد ص  عیل ص قال احلسن بن  -

ن جنانه بقهما عارفا، صهلما يف كل أحواله مطیعا،جيعله اهلل من أفضل سكا
 صيسعده بكراماته صرضوانه

ع  یل عع من عرف حق أبويه األفضلني حممد ص  عیل ص قال احلسني بن  -
 ، صأطاعهما حق الطاعة قیل له تبحبح يف أي اجلنان شئت

 یل عاحلسني ع إن كان األبوان إمنا عظم حقهما  بن عیل ص قال  -
ه األمة أجل ع إل  هذ عیل أصالدمها إلحسانهما إلیمه ،فإحسان حممد ص 

 صأعظم فهما بأن يكونا أبويمه أحق



 الباقر ع من أراد أن يعرف كیف قدره  عیل ص قال حممد بن  -
 عند

[] 
 ع  عیلاهلل ،فلینظر كیف قدر أبويه األفضل عنده حممد ص 

ع  یل عص قال جعفر بن حممد ع من رع  حق أبويه األفضلني حممد ص  -
ص يرضیانمه -نفسه صسائر عباد اهلل ،فإنهما لم يضره ماأضاع من حق أبوي

 بسعیهما
 تعظمي املصل  قدر عیل ص قال موس  بن جعفر ع لعظم ثواب الصالة  -

 ع عیل أبويه األفضلني حممد ص 



 ا ع أ مايكره أحدكم أن ينف  عن أبیهبن موس  الرض عیل ص قال  -
صأمه الذين صلداه قالوا بل  ص اهلل . قال فلیجتهد أن الينف  عن أبیه صأمه 

 نفسه الذين مها أبواه أفضل من أبوي
. 
[] 

ألحب  ] بن موس  [ ع حني قال رجل بضرته إين عیل ص قال حممد بن  -
ل عنه . قال زا حيت لوقطعت إربا إربا، أصقرضت لم أعیل حممدا ص
 ]هما ماتعطیهماا يعطیانك من أنفسعیل ع الجرم إن حممدا ص عیل حممد بن 

مابذلته  أنت [ من نفسك إنهما لیستدعیان لك يف يوم فصل القضاء ما اليف 
 هلما جبزء من مائة ألف ألف جزء من ذلك



أكرم  ع عیل بن حممد ع من لم يكن صالدا دينه حممد ص  عیل ص قال  -
 نسبه ،فلیس من اهلل يف حل ص الحرام ، ص الكثري ص القلیل صالدي منعلیه 

. 
[] 
 عیل ع  یل عدينه حممد ص  ع من آثر طاعة أبوي عیل ص قال احلسن بن  -

صألشرفنك  نسبه ، قال اهلل عز ص جل له ألؤثرنك كماآثرتين طاعة أبوي
 حب أبوي یل عدينك ، كماشرفت نفسك بإيثار حبهما  بضرة أبوي

یك الُقربیفمه من قراباتك من أب نسبك . ص أما قوله عز ص جل َص ذِي 
إسرائیل ،  بين عیل صأمك ،قیل لك اعرف حقمه كماأخذ العهد به 

ص -مدص بعرفة حق قرابات حم-كم معاشر أمة حممدعیل صأخذ 
 الذين هم األئمة بعده ، ص من يلیمه بعد من خیار أهل دينمه



 [ الدين ابات أبويرعاية حق قر عیل احلث ]
 ص من رع  حق قرابات أبويه أعط - قال اإلمام ع قال رسول اهلل -

يف اجلنة ألف درجة، بعد ما بني كل درجتني حضر الفرس 
 اجلواد املحضري

[] 
مائة،سنة إحدي الدرجات من فضة، صاألخري من ذهب ، صاألخري 

سك ، م من لؤلؤ صاألخري من زمرد، صاألخري من زبرجد، صاألخري من
صاألخري من عنرب صاألخري من كافور،فتلك الدرجات من هذه 

ضائل من ف ع أصيت عیل األلناف . ص من رع  حق قريب حممد ص 
ع  یل عقدر زيادة فضل حممد ص  عیل الدرجات صزيادة املثوبات 

 . نفسه أبوي عیل 



ا عیل ا صدينك حممد أبوي صقالت فاطمة ع لبعض النساء أرض  -
 دينك ، فإن أبوي وينسبك بسخط أب أبوي نسبك ص الترض  ويبسخط أب

لف ع بثواب جزء من أ عیل نسبك إن سخطا أرضامها حممد ص 
ا[ إن یل عدينك ]حممدا ص ألف جزء من ساعة من طاعاتهما. ص إن أبوي

سخطا لم يقدر أبوا نسبك أن يرضیامها ألن ثواب طاعات أهل 
 بسخطهما الدنیا كلمه اليف 

دينك حممد  ك باإلحسان إل  قرابات أبويعیل ع  عیل ص قال احلسن بن  -
 نسبك ، صإياك صإضاعة ، ص إن أضعت قرابات أبوي عیل ص 

، فإن شكر هؤالء إل   نسبك قرابات أبوي دينك بتاليف قرابات أبوي
نسبك ،  ع أمثر لك من شكر هؤالء إل  أبوي عیل دينك حممد ص  أبوي



 دينك إذاشكرصك عندمها بأقل قلیل نظرمها لك يإن قرابات أبو
 حيط عنك ذنوبك ص لوكانت

[] 
إن شكرصك  نسبك مل ء ما بني الثري إل  العرش . ص إن قرابات أبوي

 تیالدينك لم يغنیا عنك ف عندمها، ص قدضیعت قرابات أبوي
صأصلیائهما  عیل  ديننا حممد ص بن احلسني ع حق قرابات أبوي عیل ص قال  -

نسبنا  أبوي ديننا يرضیان عنا نسبنا، إن أبوي أحق من قرابات أبوي
 ع عیل  ديننا حممد ص نسبنا اليقدران أن يرضیا عنا أبوي صأبوي

آثر لديه ،  ع عیل ع من كان أبوا دينه حممد ص  عیل ص قال حممد بن  -
] له [فضلت هلل تعال  نسبه صقراباتهما قال ا [ من أبويعلیه صقراباتهما أكرم ] 



ر األفضل ،ألجعلنك األفضل ، صآثرت األصل  باإليثار،ألجعلنك بدا
 أصل  ، صمنادمة أصلیائ قراري

 دينه صأبوي ص قال جعفر بن حممد ع من ضاق عن قضاء حق قرابة أبوي -
 عیل دينه  نسبه ، صقدح كل صاحد منهما يف اآلخر،فقدم قرابة أبوي

 بويعز ص جل يوم القیامة كماقدم قرابة أنسبه . قال اهلل  قرابة أبوي
،فیزداد فوق ما كان أعد له من الدرجات دينه فقدموه إل  جناين

 ألف ألف ضعفها
ص قال موس  بن جعفر ع ص قدقیل له إن فالنا كان له ألف درهم  -

ل  [فقیل  ] قال أيهما أربحبضاعتان يشرتيهما التتسع بضاعته هلما، فعلیه عرضت 
 . هذابألف ضعف عیل ربه له هذايفضل 

[] 



ار قال ع أ لیس يلزمه يف عقله أن يؤثر األفضل قالوا بل  . قال فهكذا إيث
لك ،ألن فضله ع ،أفضل ثوابا بأكثر من ذ عیل دينه حممد ص  قرابة أبوي

 نسبه أبوي عیل  عیل قدر فضل حممد ص  عیل 
ا فالن باع وصقیل للرضا ع أ الخنربك باخلاسر املتخلف قال من هوقال -

دنانريه بدراهم أخذها،فرد ماله من عشرة آالف دينار، إل  عشرة 
آالف درهم . قال ع بدرة باعها بألف درهم ، أ لم يكن أعظم ختلفا 

 بل  صحسرة قالوا بل  . قال أ الأنبئكم بأعظم من هذاختلفا صحسرة قالوا
ف يقال أرأيمت لو كان له ألف جبل من ذهب باعها بألف حبة من ز .

، أ لم يكن أعظم ختلفا صأعظم من هذاحسرة قالوا بل  . قال أ 
 فالأنبئكم بن هوأشد من هذاختلفا، صأعظم من هذاحسرة قالوا بل  .

دينه  قرابة أبوي یل عنسبه [  قال من آثر يف الرب صاملعرصف ]قرابة أبوي



قرابات  عیل ينه د أبوي عیل ع ألن فضل قرابات حممد ص  عیل حممد ص 
حبة  ألف عیل [نسبه أفضل من فضل ألف جبل ] من [ذهب ]أبوي

 زائف
دينه حممد ص  الرضا ع من اختار قرابات أبوي عیل ص قال حممد بن  -

رءصس األشهاد  یل عنسبه اختاره اهلل تعال   قرابات أبوي عیل ع  عیل 
يف لعباد إال من ساصاه ا عیل يوم التناد صشهره خبلع كراماته ، صشرفه بها 

 فضائله أصفضله
 بن حممد ع إن من إعظام جالل اهلل إيثار قرابة أبوي عیل ص قال  -

صن جبالل نسبك ، ص إن من التها قرابة أبوي عیل ع  عیل دينك حممد ص 
 اهلل إيثار قرابة

[] 



 ع عیل دينك حممد ص  قرابة أبوي عیل نسبك  أبوي
هلم مايأكلون   خرج يبغع إن رجال جاع عیاله ،ف عیل ص قال احلسن بن  -

،فكسب درمها،فاشرتي به خزبا صإداما،فمر برجل صامرأة من 
ع فوجدمها جائعني . فقال هؤالء أحق من  عیل قرابات حممد ص 

رصيدا  عل َيش .فأعطامها إياه ، ص لم يدر با ذا حيتج يف منزله فجقرابايت
ء.فبینا لم جيئمه بش  ذيتفكر فیما يعتل به عندهم ص يقول هلم مافعل بالدرهم ،إ

صلل إلیه كتابا من مصر، ،فأعلیه هومتحري يف طريقه إذابفیج يطلبه ،فدل 
صمخسمائة دينار يف لرة، ص قال هذه بقیة]مالك [محلته إلیك من مال ابن 

صاملدينة،  جتار مكة عیل عمك ،مات بصر، صخلف مائة ألف دينار 
خلمسمائة دينار ا صعقارا كثريا، صماال بصر بأضعاف ذلك .فأخذ

ا ع ،فقاال له عیل ص ص- فرأي رسول اهلل.عیاله ، صنام لیلته  عیل صصسع 



ك ] مث [ لم يبق باملدينة قرابت عیل كیف تري إغناءنا لك ملاآثرت قرابتنا 
يف منامه  یل عش ء من املائة ألف دينار إالأتاه حممد ص علیه ص البكة ممن 

ن عمه ص فالن بقه من مرياث اب عیل صقاال له إما بكرت بالغداة 
ن ك بهالكك صالطالمك صإزالة نعمك ، صإبانتك معیل إالبكرنا 

 حصل حيت علیمه حشمك .فألبحوا كلمه صمحلوا إل  الرجل ما
عنده مائة ألف دينار ص ماترك أحد بصر ممن له عنده مال إال صأتاه 

 ع يف منامه ، صأمراه عیل حممد ص 
[] 

ع  عیل  حممد ص . صأيتعلیه الرجل أسرع مايقدر أمر تهدد بتعجیل مال 
ص يف منامه فقاال له كیف رأيت لنع - هذااملؤثر لقرابة رسول اهلل

بیع اهلل لك قدأمرنا من يف مصر أن يعجل إلیك مالك ، أفنأمر حاكمها بأن ي



فأيت .بدهلا من املدينة قال بل   عقارك صأمالكك صيسفتج إلیك بأمثانها لتشرتي
تجة ع حاكم مصر يف منامه فأمراه أن يبیع عقاره ، صالسف یل عحممد ص 

غين من بثمنه إلیه ،فحمل إلیه من تلك األمثان ثالمثائة ألف دينار،فصار أ
ص ، فقال يا عبد اهلل هذاجزاؤك يف الدنیا - باملدينة. مث أتاه رسول اهلل

 دل كل حبةقرابتك ، صألعطینك يف اآلخرة ب عیل  إيثار قرابيت عیل 
من هذااملال يف اجلنة ألف قصر ألغرها أكرب من الدنیا،مغرز 

 إبرة منها خري من الدنیا ص ما فیها
ص قال - ص قال اإلمام ع ص أما قوله عز ص جل َص الَیتام  فإن رسول اهلل -

فمن لانمه لانه .بر الیتام  النقطاعمه عن آبائمه  عیل حث اهلل عز ص جل 
عل  ، ص من مسح يده برأس يتمي رفقا به جاهلل ، ص من أكرممه أكرمه اهلل



اهلل له يف اجلنة بكل شعرة مرت حتت يده قصرا أصسع من الدنیا با 
 األنفس صتلذ األعني ، صهم فیهاخالدصن فیها ص فیها ماتشته 

. 
[] 
 [ هواملنقطع عن اإلمام ع يف أن الیتمي احلقیق  ]
ن إمامه اليقدر ]ينقطع [ عص قال اإلمام ع صأشد من يمت هذاالیتمي ،يتمي  -

من شرائع دينه  به كیف حكمه فیما يبتل  الولول إلیه ، ص اليدري عیل 
طع عن .أال فمن كان من شیعتنا عاملا بعلومنا، ص هذااجلاهل بشريعتنا املنق

نا يف مشاهدتنا يتمي يف حجره ،أال فمن هداه صأرشده صعلمه شريعتنا كان مع
 ص- لك أيب ، عن آبائه ، عن رسول اهللبذ .حدثين عیل الرفیق األ



أخرج ضعفاء بن أيب طالب ع من كان من شیعتنا عاملا بشريعتنا، ص عیل ص قال  -
شیعتنا من ظلمة جهلمه إل  نور العمل ألذي حبوناه ] به [جاء يوم القیامة ص 

[حلة علیه  ]ء ألهل مجیع تلك العرلات ، صرأسه تاج من نور يض  عیل 
 ] من مناد لك منها الدنیا بذافريها. مث ينادياليقوم ألقل س

عند اهلل [ ياعباد اهلل هذاعالم من بعض تالمذة آل حممدأال فمن 
 أخرجه يف الدنیا من حرية جهله فلیتشبث بنوره ،لیخرجه من حرية ظلمة
هذه العرلات إل  نزة اجلنان .فیخرج كل من كان علمه يف الدنیا 

 ل قفال، أصأصضح له عن شبهةخريا، أصفتح عن قلبه من اجله
. 
[] 



 قال ع صحضرت امرأة -
عندالصديقة فاطمة الزهراء ع فقالت إن ل  صالدة ضعیفة ص قدلبس 

أجابتها فاطمة ع عن إلیك أسألك .ف ها يف أمر لالتها ش ء، ص قدبعثتينعیل 
أجابت ، ذلك ، مث ثنت ،فأجابت ، مث ثلثت ]فأجابت [ إل  أن عشرت ف

هلل .قالت فاطمة ك يابنت رسول اعیل ثرة،فقالت الأشق مث خجلت من الك
 عما بدا لك ، أرأيت من اكرتي يوما يصعد إل  سطح صسل  ع هايت

ال.فقالت  فقالتعلیه بمل ثقیل ، صكرائه مائة ألف دينار، أيثقل 
أحري اكرتيت أنالكل مسألة بأكثر من مل ء ما بني الثري إل  العرش لؤلؤا ف

لع ص يقول إن علماء شیعتنا حيشرصن ،فیخ-[ ،مسعت أيب ] رسول اهلل عیل أن اليثقل 
قدر كثرة علوممه ، صجدهم يف  عیل من خلع الكرامات  علیمه 

لعة من الواحد منمه ألف ألف خ عیل إرشاد عباد اهلل ، حيت خيلع 



ربنا عز ص جل أيها الكافلون أليتام آل  منادي نور. مث ينادي
 حممد،الناعشون هلم 

م ندانقطاعمه عن آبائمه الذين هم أئمتمه ،هؤالء تالمذتكم صاأليتاع
تموهم [خلع العلوم ] كماخلع علیمه الذين كفلتموهم صنعشتموهم فاخلعوا 

قدر  یل عكل صاحد من أصلئك األيتام  عیل يف الدنیا.فیخلعون 
مائة علیه ملن خيلع  يف األيتام ماأخذصا عنمه من العلوم حيت أن فیمه يعين

 إن اهلل تعال  من تعمل منمه . مث عیل ألف خلعة صكذلك خيلع هؤالء األيتام 
 هؤالء العلماء الكافلني لأليتام حيت تتموا عیل يقول أعیدصا 

[] 
، صيضاعف  لیمه عهلم خلعمه ، صتضعفوها.فیمت هلم ما كان هلم قبل أن خيلعوا 

صقالت فاطمة ع مه . مرتبت عیل علیه هلم ، صكذلك من برتبتمه ممن خيلع 



الشمس ألف لیه عياأمة اهلل إن سلكا من تلك اخللع ألفضل مما طلعت 
 ألف مرة، ص مافضل فإنه مشوب بالتنغیص صالكدر

لیه ع فضل كافل يتمي آل حممد،املنقطع عن موا عیل قال احلسن بن  -
]فضل  عیل لیه عالناشب يف تیه اجلهل خيرجه من جهله ، صيوضح له مااشتبه 

 السها عیل تمي يطعمه صيسقیه كفضل الشمس [كافل ي
باستتارنا فواساه من  ع من كفل لنا يتیما قطعته عنا حمنتنا عیل ص قال احلسني بن  -

سقطت إلیه حيت أرشده صهداه ، قال اهلل عز ص جل له  علومنا اليت
يف  امالئكيتأصل  بالكرم اجعلوا له ي إين ياأيها العبد الكرمي املواس 

 اجلنان
[] 



بعدد كل حرف علمه ألف ألف قصر، صضموا إلیها مايلیق بها من 
 سائر النعم

، إل  خلق  بن احلسني ع أصح  اهلل تعال  إل  موس  ع حببين عیل ص قال  -
 صنعمائ  . قال يارب كیف أفعل قال ذكرهم آالئ إل  صحبب خلق 

لك من عبادة مائة سنة ،أفضل ، أصضاال عن فنائ ،فلئن ترد آبقا عن بايبلیحبوين
بصیام نهارها صقیام لیلها. قال موس  ع ص من هذاالعبد اآلبق منك قال 

ه تعرفه ، املتمرد. قال فمن الضال عن فنائك قال اجلاهل بإمام زمان العال 
مايعبد به ربه  صالغائب عنه بعد ماعرفه ،اجلاهل بشريعة دينه تعرفه شريعته ، ص

لماء شیعتنا بالثواب ع فأبشرصا معاشر ع عیل ه . قال ، صيتولل ] به [ إل  مرضات
 األعظم ، صاجلزاء األصفر



،فكل من أبصر بشمعته  ء للناسع العالم كمن معه مشعة تض  عیل ص قال حممد بن  -
دعا له خبري،كذلك العالم معه مشعة تزيل ظلمة اجلهل صاحلرية.فكل من 

عتقائه من النار، ص  ،فهو منأضاءت له فخرج بها من حرية أصجنا بها من جهل 
له [ من الصدقة  ] اهلل يعوضه عن ذلك بكل شعرة ملن أعتقه ما هوأفضل

لك غريالوجه ألذي أمر اهلل عز ص جل به ،بل ت عیل بائة ألف قنطار 
ف لاحبها،لكن يعطیه اهلل ما هوأفضل من مائة أل عیل الصدقة صبال 
 الكعبة ركعة بني يدي

. 
[] 
إبلیس  علماء[شیعتنا مرابطون يف الثغر ألذي يل ]حممد ع  ص قال جعفر بن -

 علیمه ن أن يتسلط ضعفاء شیعتنا، ص ع عیل صعفاريته ،َينعونمه عن اخلرصج 



ضل إبلیس صشیعته النوالب .أال فمن انتصب لذلك من شیعتنا كان أف
ممن جاهد الرصم صالرتك صاخلزر ألف ألف مرة،ألنه يدفع عن 

 ك يدفع عن أبدانمهأديان حمبینا، ص ذل
 عنا ص ص قال موس  بن جعفر ع فقیه صاحد ينقذ يتیما من أيتامنا املنقطعني -

لیس من ألف عابد.ألن إب عیل م ما هوحمتاج إلیه ،أشد عیل عن مشاهدتنا بت
العابد مهه ذات نفسه فقط، ص هذامهه مع ذات نفسه ذات عباد 

 لك هوأفضل اهلل صإمائه لینقذهم من يد إبلیس صمردته . صلذ
 عند اهلل من ألف ألف عابد

. 
[] 



 بن موس  الرضا ع يقال للعابد يوم القیامة نعم الرجل كنت عیل ص قال  -
مهتك ذات نفسك ، صكفیت الناس مئونتك ،فادخل اجلنة. إال أن 

 لیمه عالناس خريه ، صأنقذهم من أعدائمه ، صصفر  عیل الفقیه من أفاض 
لكافل ضوان اهلل تعال  . صيقال للفقیه ياأيها انعم جنان اهلل ، صحصل هلم ر

ع لكل من أخذ لضعفاء حمبیه صموالیه قف حيت تشف أليتام آل حممد،اهلادي
عشرا  عنك أصتعمل منك .فیقف ،فیدخل اجلنة صمعه فئاما صفئاما حيت قال

صهم الذين أخذصا عنه علومه ، صأخذصا عمن أخذ عنه إل  
 ا بني املنزلتنييوم القیامة،فانظرصا كم فرق م

عن إماممه  ع إن من تكفل بأيتام آل حممداملنقطعني عیل ص قال حممد بن  -
 يشیاطینمه ، ص يف أيد ،املتحريين يف جهلمه ،األسراء يف أيدي



النوالب من أعدائنا،فاستنقذهم منمه ، صأخرجمه من حريتمه ، صقهر 
 أئمتمه ،لیفضلون  لالشیاطني برد صساصسمه صقهر النالبني بجج ربمه ، صدلی

 عیل ضل السماء العابد بأفضل املواقع بأكثر من ف عیل عند اهلل تعال  
 یل عالسماء[ صفضلمه  عیل صاحلجب ]  األرض ، صالعرش صالكرس 

  السماءأخف  كوكب يف عیل هذاالعابد كفضل القمر لیلة البدر 
 بن حممد ع لو ال من يبق  بعدغیبة قائمكم ع عیل ص قال  -
[] 

جج اهلل ، ، صالذابني عن دينه بعلیه من العلماء الداعني إلیه صالدالني 
صاملنقذين لضعفاء عباد اهلل من شباك إبلیس صمردته ، ص من فخاخ 

أحد إالارتد عن دين اهلل ، صلكنمه الذين  النوالب ملابق 



َيسكون أزمة قلوب ضعفاء الشیعة كماَيسك لاحب السفینة سكانها 
 ضلون أصلئك هم األف

 عند اهلل عز ص جل
ء حمبینا ص أهل صاليتنا علماء شیعتنا القوامون لضعفا ع يأيت عیل ص قال احلسن بن  -

د منمه تاج رأس كل صاح عیل يوم القیامة، صاألنوار تسطع من تیجانمه ، 
ائة بهاء، قدانبثت تلك األنوار يف عرلات القیامة صدصرها مسرية ثالمث

مي قدكفلوه ، ص من ينبث فیهاكلها، فاليبق  هناك يتألف سنة.فشعاع تیجانمه 
ظلمة اجلهل أنقذصه ص من حرية التیه أخرجوه ، إالتعلق بشعبة من 

 عیل نان . مث تنزهلم بمه فوق اجل أنوارهم ،فرفعتمه إل  العلو حيت حياذي
منازهلم املعدة يف جوار أستاديمه صمعلمیمه ، صبضرة أئمتمه الذين 

 مه . ص اليبق  نالب من النوالب يصیبه من شعاعكانوا يدعون إلی



لیه عتلك التیجان إالعمیت عیناه صلمت أذناه صأخرس لسانه ، صحيول 
أشد من هلب النريان ،فیحملمه حيت يدفعمه إل  الزبانیة،فیدعوهم إل  
سواء اجلحمي . ص أما قوله عز ص جل َص امَلساِكیِنفهو من سكن الضر صالفقر 

انه ، صأناله جنعلیه ماله ،صسع اهلل  اساهم بواش حركته . إالفمن ص
 غفرانه صرضوانه

. 
[] 
 [ عدائمهمساكني الشیعة الضعفاء يف مقابلة أ يف أن املسكني احلقیق  ]
أفضل من  [مساكني ،مواساتمه عیل حممد] ص  قال اإلمام ع ص إن من حميب -

 تمواساة مساكني الفقراء، صهم الذين سكنت جوارحمه ، صضعف



قواهم عن مقاتلة أعداء اهلل الذين يعريصنمه بدينمه صيسفهون أحالممه 
 یل ع،أال فمن قواهم بفقهه صعلمه حيت أزال مسكنتمه ، مث سلطمه 

یس األعداء الباطنني إبل عیل األعداء الظاهرين النوالب ص 
صمردته ، حيت يهزموهم عن دين اهلل ، صيذصدصهم عن أصلیاء آل رسول 

الهلم اهلل تعال  تلك املسكنة إل  شیاطینمه ،فأعجزهم عن إض ص .حول- اهلل
 ص- لسان رسول اهلل عیل .قض  اهلل تعال  بذلك قضاء حقا 

 عیل رفته بن أيب طالب ع من قوي مسكینا يف دينه ،ضعیفا يف مع عیل ص قال  -
، ص يبنالب خمالف فأفحمه لقنه اهلل تعال  يوم يدل  يف قربه أن يقول اهلل ر

صاملؤمنون  صعديت ، صالقرآن بهجيت، صالكعبة قبليتصلی  عیل ، ص دنبی حمم
درجات  .فیقول اهلل أدلیت باحلجة،فوجبت لك أعال إخواين

 قربه أنزه رياض اجلنةعلیه اجلنة.فعند ذلك يتحول 



 ن أمرصقالت فاطمة ع ص قداختصم إلیها امرأتان ،فتنازعتا يف ش ء م -
[] 

ملؤمنة ا عیل دة صاألخري مؤمنة،ففتحت الدين إحدامها معان
.فقالت فاطمة ع املعاندة،ففرحت فرحا شديدا عیل حجتها،فاستظهرت 

حزن  ها أشد من فرحك ، ص إنعیل إن فرح املالئكة باستظهارك 
الشیطان صمردته بزنها عنك أشد من حزنها. ص إن اهلل عز ص جل قال 

كینة األسرية من اجلنان ملسهذه ا عیل للمالئكة أصجبوا لفاطمة با فتحت 
ألف ألف ضعف ماكنت أعددت هلا صاجعلوا هذه سنة يف 

كان له  أسري مسكني ،فیغلب معاندا مثل ألف ألف ما عیل كل من يفتح 
 معدا من اجلنان



ال ] بن أيب طالب [ ع ص قدمحل إلیه رجل هدية فق عیل ص قال احلسن بن  -
رين ألف رين ضعفا،عشك بدهلا عشعیل له أَيا أحب إلیك أن أرد 

يف قريتك ،تنقذ به  درهم ، أصأفتح لك بهابابا من العمل تقهر فالن الناليب
ضعفاء أهل قريتك إن أحسنت الختیار مجعت لك األمرين ، ص إن 

 وايبأسأت االختیار خريتك لتأخذ أيهما شئت قال يا ابن رسول اهلل فث
يده ،قدره  فاء منألصلئك الضع لذلك النالب ، صاستنقاذي يف قهري

عشرصن ألف درهم قال ع بل أكثر من الدنیا عشرين ألف ألف 
ل مرة فقال يا ابن رسول اهلل فكیف أختار األدصن بل أختار األفض

ن أقهر بهاعدص اهلل ، صأذصده عن أصلیاء اهلل . فقال احلسن ب الكلمة اليت
ع قدأحسنت االختیار. صعلمه الكلمة، صأعطاه عشرين ألف  عیل 

 درهم .فذهب ،فأفحم الرجل ،فاتصل خربه به ع ، فقال له إذ حضره



[] 
يا عبد اهلل ماربح أحد مثل ربك ، ص الاكتسب أحد من األصداء 

ع  عیل ص  ص-مااكتسبت اكتسبت مودة اهلل أصال، صمودة حممد
عا، ثانیا، صمودة الطیبني من آهلما ثالثا، صمودة مالئكة اهلل ]املقربني [راب

انك املؤمنني خامسا صاكتسبت بعدد كل مؤمن صكافر صمودة إخو
 ما هوأفضل من الدنیا] ص ما فیهاألف [ألف مرة فهنیئا] لك [هنیئا

ني ع لرجل أيهما أحب إلیك رجل يرصم قتل مسك عیل ص قال احلسني بن  -
قدضعف ،تنقذه من يده أصنالب يريد إضالل مسكني ]مؤمن [ من ضعفاء 

يكسره بجج اهلل تعال  قال بل ]املسكني [ به منه صيفحمه ص ماَيتنععلیه شیعتنا تفتح 
إنقاذ هذااملسكني املؤمن من يد هذاالنالب . إن اهلل تعال  يقول َص 

یعًا] أي حَیا النياَس مَجِ
َ
ا أ مني

َ
حیاها َفَكأ

َ
ص من أحیاها صأرشدها من  [ َمن أ



 فكفر إل  إَيان ،فكأمنا أحیا الناس مجیعا من قبل أن يقتلمه بسیو
 احلديد

بن احلسني ع لرجل أَيا أحب إلیك لديق كلما رآك  عیل ص قال  -
أعطاك بدرة دنانري، أصلديق كلما رآك بصرك بصیدة من 

مه ، صتقطع مصائد الشیاطني ، صعرفك ماتبطل به كیدهم ، صخترق ] به [شبكت
 یطان عن نفس الش كیف أخزي علمين حبائلمه قال بل لديق كلما رآين

قال ع فأيهما أحب إلیك استنقاذك أسريا مسكینا  . بالءه عينصأدفع 
النالبني  الكافرين ، أصاستنقاذك أسريا مسكینا من أيدي من أيدي

 قال يا ابن رسول اهلل ،سل اهلل أن يوفقين
[] 



املسكني  للصواب يف اجلواب . قال ع أللمه صفقه . قال بل استنقاذي
ن النار، ص ذلك ، صإنقاذه معلیه  اجلنة األسري من يد النالب ،فإنه توفري

 يف الدنیا، صدفع الظمل عنه فیها، ص اهلل يعوضعلیه توفري الرصح 
هذااملظلوم بأضعاف ماحلقه من الظمل ، صينتقم من الظالم با 
 هوعادل بكمه . قال ع صفقت هلل أبوك أخذته من جوف لدري

 ص حرفا صاحدا- لم جتزم مما قاله رسول اهلل
ن يد ع إنقاذ األسري املؤمن من حمبینا م عیل ئل الباقر حممد بن صس -

النالب يريد أن يضله بفضل لسانه صبیانه أفضل ،أم إنقاذ األسري من 
جال أنت عمن رأي ر ] أهل [الرصم قال الباقر ع للرجل أخربينأيدي

لیصهما بأيهما اشتغل خت عیل من خیار املؤمنني يغرق صعصفورة تغرق اليقدر 
اته اآلخر أيهما أفضل أن خيلصه قال الرجل من خیار املؤمنني . قال ف



فر ع فبعد ماسألت يف الفضل أكثر من بعد ما بني هذين ، إن ذاك يو
دينه صجنان ربه ، صينقذه من النريان ، ص هذااملظلوم إل  اجلنان علیه 
 يصري

ص قال جعفر بن حممد ع من كان مهه يف كسر النوالب عن املساكني  -
املوالني لنا أهل البیت يكسرهم عنمه ، صيكشف عن خمازيمه صيبني 

ص ،جعل اهلل مهه أمالك اجلنان يف - عوراتمه صيفخم أمر حممد صآله
 بناء قصوره صدصره ،يستعمل بكل حرف من

[] 
أعداء اهلل أكثر من ]عدد[ أهل الدنیا  عیل حرصف حججه 

ني ،فكم ضأمالكا،قوة كل صاحد تفضل عن محل السماصات صاألر
 من بناء صكم من ]نعمة، صكم من [قصور اليعرف قدرها إالرب العاملني



،فقواه صشجعه حيت عدص لنا عیل ص قال موس  بن جعفر ع من أعان حمبا لنا  -
ل ألذي فضلنا بأحسن لورته ، صخيرج الباط عیل خيرج احلق الدال 

ن ، صيستبصر يرصم به أعداؤنا دفع حقنا يف أقبح لورة، حيت يتنبه الغافلو
 عیل مة يف أاملتعلمون صيزداد يف بصائرهم العاملون بعثه اهلل تعال  يوم القیا

النالر  الكاسر ألعدائ  منازل اجلنان ، ص يقول ياعبدي
، أفضل أصلیائ  عیل ريف صبتش ،املصرح بتفضیل حممدخري أنبیائ ألصلیائ 
هما صتلقب بألقابهما،فیقول فائإل  من ناصامها صتسم  بأمسائهما صأمساء خل صتناصي

ذلك ، صيبلغ اهلل مجیع أهل العرلات . فاليبق  ملك ص الجبار ص 
لذين ص صلعن ا-هذاالكاسر ألعداء حممد عیل الشیطان إاللل  

 ع عیل كانوا ينالبونه يف الدنیا من النوالب ملحمد ص 



لینا ابن موس  الرضا ع أفضل مايقدمه العالم من حمبینا صمو عیل ص قال  -
 أمامه لیوم فقره صفاقته ، صذله صمسكنته ، أن يغیث يف الدنیا مسكینا من
حمبینا من يد نالب عدص هلل صلرسوله ،يقوم من قربه صاملالئكة لفوف من 

جنحتمه ،يقولون مرحبا أ عیل شفري قربه إل  موضع حمله من جنان اهلل فیحملونه 
ها املتعصب يطوباك طوباك يادافع الكالب عن األبرار، ص ياأ

 لألئمة األخیار
. 
[] 
يسلط اهلل  دينه أعظم سلطانا عیل ع إن حجج اهلل  عیل ص قال حممد بن  -

علیه قدفضله  ] عباده ،فمن صفر منها حظه فاليرين أن من منعه ذلك عیل بها 
ي ا من الشرف صاملال صاجلمال ،فإنه إن رأعیل ، ص لوجعله يف الذرصة ال



نعم اهلل لديه . ص إن عدصا من أعدائنا ذلك [ كان قدحقر عظمي 
ملن  النوالب يدفعه با تعلمه من علومنا أهل البیت ألفضل له من كل مال

 ، ص لوتصدق بألف ضعفهعلیه فضل 
 من فقهاء شیعته كمل ع أن رجال بن حممدالعسكري عیل احلسن  صاتصل بأيب -

بن حممد  عیل   عیلل بعض النصاب فأفحمه بجته حيت أبان عن فضیحته ،فدخ
ع ص يف لدر جملسه دست عظمي منصوب ، ص هوقاعد خارج 

ما زال يرفعه حيت هاشم ،ف الدست ، صبضرته خلق ]كثري[ من العلويني صبين
صلئك أ عیل فاشتد ذلك علیه أجلسه يف ذلك الدست ، صأقبل 

یخمه األشراف فأما العلوية فأجلوه عن العتاب ، ص أمااهلامشیون فقال له ش
هاشم من الطالبیني  سادات بين عیل ابن رسول اهلل هكذا تؤثر عامیا  يا

 
َ
 َلم صالعباسیني فقال ع إياكم ص أن تكونوا من الذين قال اهلل تعال  فیمه أ



ِ ِلَیحُكمَ  صتُوا َنِصیبًا ِمَن الِكتاِب ُيدَعوَن ِإل  ِكتاِب اهللي
ُ
 تََر ِإَل  اليِذيَن أ
ي َيَتَولي  َفِريقٌ  عز ص جل  ِمنمهُ َص ُهم ُمعِرُضوَن أترضون بكتاب اهلل َبیَنمهُ مثُ

َها اليِذيَن آَمُنوا ِإذا ِقیَل  يي
َ
حكما قالوا بل  . قال أ لیس اهلل تعال  يقول يا أ

ُ َلُكم َص ِإذا ِقیَل انُشُزصا وا َيفَسِح اهللي وا يفِ امَلجاِلِس َفافَسحُ حُ َفانُشُزصا  َلُكم تََفسي
ُ اليِذيَن   آَمُنوا َيرَفعِ اهللي

[] 
صتُوا الِعمَل َدَرجاٍت،فمل يرض للعالم املؤمن إال أن 

ُ
ِمنُكم َص اليِذيَن أ

من لیس  یل عاملؤمن غريالعالم ، كما لم يرض للمؤمن إال أن يرفع  عیل يرفع 
عنه أ قال يرفع اهلل الذين أصتوا العمل درجات  بؤمن ،أخربصين

قال  رجات أ ص لیسأص قال يرفع اهلل الذين أصتوا شرف النسب د
هلذا  اليِذيَن َيعلَُموَن َص اليِذيَن ال َيعلَُمونَفكیف تنكرصن رفع  اهلل ُقل َهل يَستَوِي 



علمه إياها ألفضل  ملارفعه اهلل إن كسر هذالفالن النالب بجج اهلل اليت
نا عیل دشرفت يا ابن رسول اهلل ق له من كل شرف يف النسب . فقال العباس 

 ب يقصر بنا، ص من لیس له نسب كنسبنا، ص مازال منذ أصل اإلسالممن هوذص نس
 فقال ع سبحان اهلل أ لیس العباس . من دصنه عیل يقدم األفضل يف الشرف 

اهلل بن العباس كان  أ ص لیس عبد صالعباس هامش  بكر ص هوتیم  بايع أليب
ص  يص أبواخللفاء صعمر عدص خيدم عمر بن اخلطاب ، ص هوهامش 

مابال عمر أدخل البعداء من قريش يف الشوري ص لم يدخل العباس فإن 
 العباس بیعته أليب یل عمنكرا فأنكرصا  هامش  عیل  كان رفعنا ملن لیس بهامش 

إن كان ذلك عبد اهلل بن العباس خدمته لعمر بعدبیعته له ، ف عیل بكر ص 
 حجرا جائزا فهذا جائز فكأمنا ألقم هذااهلامش 



ص بضرة احلسن بن - مع قوم من املوالني صاملحبني آلل رسول اهللصاجت -
 ع ،فقالوا يا ابن رسول اهلل إن لنا جارا من النصاب يؤذينا عیل 

[] 
أمري املؤمنني ع ،  یل عصالثالث  نا يف تفضیل األصل صالثاينعیل صحيتج 

قال كیف اجلواب عنها صاخلرصج منها ف نا حججا الندريعیل صيورد 
ا ن ع أناأبعث إلیكم من يفحمه عنكم ، صيصغر شأنه لديكم .فدعاحلس

مع إلیمه برجل من تالمذته ص قال مر بهؤالء إذاكانوا جمتمعني يتكلمون فتس
ل ،فیستدعون منك الكالم فتكمل ، صأفحم لاحبمه ، صاكسر عزته صف

حده ص التبق له باقیة.فذهب الرجل صحضر املوضع صحضرصا، 
ض يف السماء هو، أص يف األر صلريه اليدري صكمل الرجل فأفحمه ،

 یل عنا من الفرح صالسرصر ما اليعلمه إال اهلل تعال  ، ص عیل ]قالوا[ صصقع 



نا الرجل صاملتعصبني له من احلزن صالغم مثل ماحلقنا من السرصر. فلما رجع
إل  اإلمام قال لنا إن ألذي يف السماصات من الفرح صالطرب 

ان ان أكثر مما كان بضرتكم ، ص ألذي كبكسر هذاالعدص هلل ك
ن بضرة إبلیس صعتاة مردته من الشیاطني من احلزن صالغم أشد مما كا

صاحلجب  هذا]العبد[الكاسر له مالئكة السماء عیل بضرتمه . صلقد لل  
قد لعنت ، صقابلها اهلل باإلجابة فأكرم إيابه ، صعظم ثوابه . صلصالكرس 

حسابه  ملكسور، صقابلها اهلل باإلجابة فشددتلك األمالك عدص اهلل ا
 صأطال عذابه

اِس ُحسناً »قوله عز ص جل  .  .«َص ُقوُلوا ِللني
 قال الصادق ع َص ُقوُلوا ِللنياِسكلمه ُحسنًامؤمنمه صخمالفمه -
[] 



أمااملؤمنون فیبسط هلم صجهه صبشره . ص أمااملخالفون فیكلممه 
ف شرصرهم إن يیأس من ذلك يكباملداراة الجتذابمه إل  اإلَيان ، ف

 عن نفسه ، ص عن إخوانه املؤمنني
 [ يف مداراة النوالب ]
قال اإلمام ع إن مداراة أعداء اهلل من أفضل لدقة املرء  -

علیه ص يف منزله إذ استأذن - نفسه صإخوانه . كان رسول اهلل عیل 
ئذنوا ص بئس أخو العشرية،ا- عبد اهلل بن أيب بن سلول ، فقال رسول اهلل

ة فأذنوا له . فلما دخل أجلسه صبشر يف صجهه ، فلما خرج قالت له عائش.له 
ل يا رسول اهلل قلت فیه ما قلت ، صفعلت به من البشر مافعلت فقال رسو

 ص ياعويش يامحرياء، إن شر الناس - اهلل
 عند اهلل يوم القیامة من يكرم اتقاء شره



قلیمه وه قوم ، ص إن قلوبنا لتص قال أمري املؤمنني ع إنا لنبشر يف صج -
 أنفسنا عیل إخواننا، ال  عیل أصلئك أعداء اهلل نتقیمه 

صقالت فاطمة ع البشر يف صجه املؤمن يوجب لصاحبه اجلنة،  -
 رلاحبه عذاب النا يق  صالبشر يف صجه املعاند املعادي

. 
[] 
هلل تعال  مه اص إن األنبیاء إمنا فضل- ع قال رسول اهلل عیل ص قال احلسن بن  -

خلقه أمجعني لشدة مداراتمه ألعداء دين اهلل ، صحسن تقیتمه  عیل 
 ألجل إخوانمه يف اهلل



بن احلسني ع ماعرفت له لديقا يف السر ص  عیل كان  قال الزهري -
بدا  العدصا يف العالنیة،ألنه الأحد يعرفه بفضائله الباهرة إال ص الجيد

لتقیة عاشرته إياه ، صأخذه من امن تعظیمه من شدة مداراته صحسن م
بأحسنها صأمجلها. ص الأحد ص إن كان يريه املودة يف الظاهر إال 

 ئل اخللقفضا عیل ص هوحيسده يف الباطن لتضاعف فضائله 
سمه الباقر ع من أطاب الكالم مع موافقیه لیؤن عیل ص قال حممد بن  -

من اخلري  ينفسه صإخوانه فقد حو عیل صبسط صجهه ملخالفیه لیأمنمه 
 صالدرجات العالیة

 عند اهلل ما اليقادر قدره غريه
 العشرة ص قال بعض املخالفني بضرة الصادق ع لرجل من الشیعة ماتقول يف -

صيرفع  من الصحابة قال أقول فیمه اخلري اجلمیل ألذي حيط اهلل به سیئايت



أظنك ك كنت من بغض ماأنقذين عیل . قال السائل احلمد هلل به درجايت
رافضیا تبغض الصحابة. فقال الرجل إال من أبغض صاحدا من 

 .ض العشرة من الصحابةلعنة اهلل . قال لعلك تتأصل ماتقول )قل فمن (أبغعلیه الصحابة،ف
[] 

فوثب .عني لعنة اهلل صاملالئكة ص الناس أمجعلیه فقال من أبغض العشرة ف
ه من الرفض قبل ب يف حل مما قذفتك الرجل فقبل رأسه ، ص قال اجعلين

 . . مث انصرف السائلالیوم . قال ]الیوم [ أنت يف حل ص أنت أخ 
فقال له الصادق ع جودت هلل درك لقد عجبت املالئكة يف 
السماصات من حسن توريتك ، صتلطفك با خلصك ، ص لم تثمل دينك ، 

 مودتنا يف صزاد اهلل يف خمالفینا غما إل  غم ، صحجب عنمه مراد منتحل 
ن كالم تقیتمه . فقال بعض ألحاب الصادق ع يا ابن رسول اهلل ماعقلنا م



هذا إالموافقة لاحبنا هلذا املتعنت النالب فقال الصادق ع 
صلینا  فقد فهمناه حنن ، ص قدشكر اهلل له . إن لئن كنمت لم تفهموا ماعين

ن خمالفیه حنه مألعدائنا إذاابتاله اهلل بن َيت ألصلیائنا املعادي املوال 
صفقه جلواب يسمل معه دينه صعرضه ، صيعظم اهلل بالتقیة ثوابه إن 

ي من عاب لعنة اهلل . أعلیه لاحبكم هذا قال من عاب صاحدا منمه ف
لثانیة بن أيب طالب ع . ص قال يف ا عیل صاحدا منمه هو أمري املؤمنني 

عیل د عاب لعنة اهلل . ص قدلدق ألن من عابمه فقعلیه من عابمه أصشتممه ف
، صإمنا  ا ع ص لم يذمه فمل يعبمهعیل ا ع ،ألنه أحدهم ، فإذا لم يعب 

عاب بعضمه .] صلقد كان حلزقیل املؤمن مع قوم فرعون الذين صشوا به 
 إل  فرعون مثل هذه

[] 



التورية، كان حزقیل يدعوهم إل  توحید اهلل صنبوة موس  صتفضیل حممد 
يب طالب بن أ عیل صخلقه ، صتفضیل مجیع رسل اهلل  عیل ص - رسول اهلل

وبیة سائر أصلیاء النبیني ص إل  الرباءة من رب عیل ع صاخلیار من األئمة 
فرعون .فوش  به الواشون إل  فرعون ، صقالوا إن حزقیل يدعو إل  

 إنه ابن عم  مضادتك . فقال هلم فرعون عیل خمالفتك ، صيعني أعداءك 
شد العذاب ، إن فعل ماقلمت ،فقد استحق أعهدي صصل  ملك  عیل  صخلیفيت

مت أشد العذاب كاذبني ،فقد استحققعلیه ، ص إن كنمت كفره لنعميت عیل 
لوا أنت إليثاركم الدخول يف مساءته فجاء بزقیل صجاء بمه ،فكاشفوه ، صقا

ل جتحد ربوبیة فرعون امللك صتكفر نعماءه فقال حزقیل أيها امللك ه
] هذا[. قال  ل ال. قال فسلمه من ربمه قالوا فرعونكذبا قط قا عیل جربت 

هلم ص من خالقكم قالوا فرعون هذا. قال هلم ص من رازقكم ،الكافل 
ملعايشكم ، صالدافع عنكم مكارهكم قالوا فرعون هذا. قال حزقیل 



القمه صخ أيها امللك فأشهدك ، ص] كل [ من حضرك أن ربمه هوريب
، الرب ل  مصلح معايشمه هومصلح معايش ، ص، صرازقمه هورازق هوخالق 

ص الخالق ص الرازق غريربمه صخالقمه صرازقمه . صأشهدك ص من 
حضرك أن كل رب صخالق صرازق سوي ربمه صخالقمه صرازقمه 

أن ربمه  عينء منه ص من ربوبیته ، صكافر بإهلیته . يقول حزقیل هذا، ص هويفأنا بري
  صخف ي قالوا هو أنه ربمه هوريبص هو لم يقل إن ألذ« هو اهلل ريب
 فرعون ص من حضره صتومهوا أنه يقول فرعون ريب عیل هذااملعين 

 .صرازق  صخالق 
[] 

ص بني  الفتنة بیين دي، صمريفقال هلم يارجال السوء ص ياطالب الفساد يف ملك 
 كم فساد أمريإلرادت ،أنمت املستحقون لعذايب، ص هوعضديابن عم 



عل يف ساق كل . مث أمر باألصتاد،فج، صالفت يف عضديابن عم صهالك 
صاحد منمه صتد، ص يف لدره صتد، صأمر ألحاب أمشاط 

يُهیعيناحلديد،فشقوا بهاحلوممه من أبدانمه .فذلك ما قال اهلل تعال  َفَوقاهُ    الل
 حزقیل َسیيئاِت ما َمَكُرصا] به

[] 
ءُ الَعذاِب آلِ ِفرَعوَن]حل بمه [ُسوملاصشوا به إل  فرعون لیهلكوه [َص حاَق بِ 

صهم الذين صشوا بزقیل إلیه ملاأصتد فیمه األصتاد صمشط عن 
 أبدانمه حلومها باألمشاط

 ص قال رجل ملوس  بن جعفر ع من خواص الشیعة ص هويرتعد بعد ماخال -
 أن يكون فالن بن فالن ينافقك يف ص ماأخوفين- به يا ابن رسول اهلل

د صلیتك صإمامتك فقال موس  ع صكیف ذاك إظهاره اعتقا



حضرت معه الیوم يف جملس فالن رجل من كبار أهل بغداد  قال ألين
فقال له لاحب املجلس أنت تزعم أن موس  بن جعفر ع إمام دصن 

ا،بل سريره فقال له لاحبك هذا ماأقول هذ عیل هذااخللیفة القاعد 
أنه  أعتقد أزعم أن موس  بن جعفر ع غريإمام ص إن لم أكن

س من لم يعتقد ذلك لعنه اهلل ، صاملالئكة ص النا عیل ص  عیل غريإمام ،ف
أمجعني . فقال له لاحب املجلس جزاك اهلل خريا، صلعن ] اهلل [ من صش  
بك . قال له موس  بن جعفر ع لیس كماظننت ، صلكن لاحبك أفقه منك 

ريه فموس  غ ،إمنا قال إن موس  غريإمام ، أي إن ألذي هو غريإمام
 .إمامة غريي ، صنف ،فهو إذاإمام فإمنا أثبت بقوله هذاإماميت

[] 



يا عبد اهلل ميت يزصل عنك هذا ألذي ظننته بأخیك هذا من النفاق 
 تب إل  اهلل .ففمه الرجل ماقاله ، صاغمت ص قال يا ابن رسول اهلل ما ل  مال

عیل  ، ص من لاليتكله من تعبدي فأرضیه به ، صلكن قدصهبت له شطر عمل 
آلن ألعدائكم . قال موس  بن جعفر ع ا كم أهل البیت ، ص من لعنيت

 خرجت من النار
 ص قال -
[] 
(...) 

عندالرضا ع ،فدخل إلیه رجل فقال يا ابن رسول اهلل لقد رأيت 
 الیوم شیئا]عجیبا[عجبت منه رجل كان معنا يظهر لنا أنه من املوالني آلل



یاب ثعلیه أعدائمه . صرأيته الیوم ، ص  ص املتربءين من-حممد
نادصن بني يديه امل ص هوذا يطاف به ببغداد صيناديعلیه قدخلعت 

فیقول خري . مث يقولون له قل .معاشر الناس امسعوا توبة هذاالرافض 
فإذا قال ذلك ضجوا، صقالوا « أبابكر »ص - الناس بعد رسول اهلل

ن عم رسول اهلل . فقال يب طالب اببن أ عیل  عیل قدتاب ، صفضل أبابكر 
هذااحلديث . فلما أن خال  عیل الرضا ع إذاخلوت فأعد 

هذا[ الرجل بضرة  ] فقال له إمنا لم أفسر لك معين كالمعلیه أعاد 
 . هذااخللق املنكوس ،كراهة أن ينقل إلیمه ،فیعرفوه صيؤذصه

[] 
 كون قدفضلفی«أبوبكر» ص - لم يقل الرجل خري الناس بعد رسول اهلل

رسول اهلل  بن أيب طالب ع ، صلكن قال خري الناس بعد عیل  عیل أبابكر 



ني يديه من بعض هؤالء اجلهلة ب بكر،لريض  به من َيش  فجعله نداء أليب«أبابكر »
 لیتواري من شرصرهم ، إن اهلل تعال  جعل هذه التورية مما رحم به شیعتنا

 صحمبینا
ص مررت الیوم - ع يا ابن رسول اهلل یل عقال ص قال رجل ملحمد بن  -

اسألوه من خري إمام الرافضة،ف عیل بالكرخ فقالوا هذاندمي حممد بن 
دعوه .فاقتلوه ، ص إن قال أبوبكر.ف عیل ص فإن قال - الناس بعد رسول اهلل

ص - منمه خلق عظمي صقالوا ل  من خري الناس بعد رسول اهلل عیل ،فانثال 
ص أبوبكر صعمر صعثمان - لناس بعد رسول اهللفقلت جمیبا هلم خري ا
نقول هاهنا ص  نا،حننعیل ا فقال بعضمه قدزاد عیل صسكت ص لم أذكر 

فقلت هلم يف هذانظر، الأقول هذا.فقالوا بینمه إن هذاأشد  عیل 
يا ابن رسول  یل ع. صجنوت بهذا منمه فهل علیه تعصبا للسنة منا، قدغلطنا 



ردت أخري] الناس [ أي أ هوخري ص يف هذاحرج صإمنا أ-اهلل 
هلل لك جبوابك ع قدشكر ا عیل استفهاما الإخبارا. فقال حممد بن 

هذا، صكتب لك أجره صأثبته لك يف الكتاب احلكمي ، 
صأصجب لك بكل حرف من حرصف ألفاظك جبوابك هذاهلم 

 املتمنني ص اليبلغه آمال اآلملني مايعجز عنه أماين
ص بلیت -بن حممد ع ص قال يا ابن رسول اهلل  عیل قال صجاء رجل إل   -

امة أيب فقالوا أنت التقول بإم الیوم بقوم من عوام البلد أخذصين
 بكر بن أيب

[] 
ص صأردت أن أقول ] ال، قلت [بل  - قحافة فخفتمه يا ابن رسول اهلل

ل أنت التتكمل ص قا فم  عیل ،أقوهلا للتقیة. فقال ل  بعضمه صصضع يده 



ن أيب أجب عما ألقنك . قلت قل . فقال ل  أتقول إن أبابكر بإالبخرقة 
يف  عیل ص إمام حق عدل ، ص لم يكن ل- قحافة هواإلمام بعد رسول اهلل

 اإلمامة حق البتة قلت نعم ، ص أناأريد نعما من األنعام اإلبل صالبقر
صالغمن . فقال ] ال[أقنع بهذا حيت حتلف ،قل ص اهلل ألذي الإله إال 

الب الغالب )العدل (املدرك املهلك العالم من السر مايعمل من هوالط
قول العالنیة.فقلت نعم صأريد نعما من األنعام . فقال الأقنع منك إالبأن ت

أبوبكر بن أيب قحافة هواإلمام ص اهلل ألذي الإله إال هو. صساق الیمني 
اما ه إم،فقلت أبوبكر بن أيب قحافة إمام أي هوإمام من ائمت به صاختذ

 ص اهلل ألذي الإله إال هو، صمضیت يف لفات اهلل .فقنعوا بهذا مين
 خريا صجنوت منمه ،فكیف حال  صجزصين



ين عیل  یل ععند اهلل قال خري حال ، قدأصجب اهلل لك مرافقتنا يف أ
 حلسن تقیتك

 حضرنا عیل قال أبويعقوب ص  -
رجل من  ءيناأيب القائم ع فقال له بعض ألحابه ج عیل عند احلسن بن 

ص قال  ) ونهإخواننا الشیعة قدامتحن جبهال العامة َيتحنونه يف اإلمامة، صحيلف
كیف (نصنع حيت نتخلص منمه فقلت له كیف يقولون قال يقولون ل  أتقول 

ص  .ص فالبد ل  من أن أقول نعم - إن فالنا هواإلمام بعد رسول اهلل
لت له قل نعم . قل [ ص اهلل .فقضربا، فإذا قلت نعم .قالوا ل  ] إالأثخنوين

 صتريد به نعما من اإلبل صالبقر صالغمن . فإذاقالوا]قل [ ص اهلل
[] 



فقل صل  أي صل  تريد عن أمر كذا،فإنمه الَيیزصن ، ص قدسلمت . فقال ل  
هلاء صقالوا قل ص اهلل ، ص بني اهلاء فقلت قل ص اهلل برفع ا عیل فإن حققوا 

فقال  لم خيفض اهلاء.فذهب مث رجع إل فإنه ال يكون َيینا إذا 
ت كما . فقال له احلسن ع أن، ص قلت كمالقنتينصحلفوين عیل عرضوا 

لقد كتب اهلل «اخلري كفاعله  عیل الدال »ص - قال رسول اهلل
ا صحمبینا حسنة، لصاحبك بتقیته بعدد كل من استعمل التقیة من شیعتنا صموالین

ذنوب مائة حسنة،أدناها حسنة لوقوبل بهاصبعدد كل من ترك التقیة منمه 
 سنة لغفرت ، ص لك بإرشادك إياه مثل ما له

فهو أقیموا الصالة بتمام  - الةَ ِقیُموا الصي
َ
ص أما قوله عز ص جل أ

إذا لم  ركوعها صسجودها ص]حفظ[مواقیتها، صأداء حقوقها اليت
بالصالة اتباعها  تؤد لم يتقبلها رب اخلالئق أتدرصن ماتلك احلقوق فه 



فضل خرية االعتقاد بأنمه أ عیل صآهلما ع منطويا  عیل حممد ص  عیل 
 اهلل ، صالقوام بقوق اهلل ، صالنصار لدين اهلل

كاةَ »- من املال صاجلاه صقوة البدن فمن املال مواساة « َص آتُوا الزي
إخوانكم املؤمنني ، ص من اجلاه إيصاهلم إل  مايتقاعسون عنه لضعفمه 

 .  املرتددة يف لدصرهمعن حوائجمه
[] 

صبالقوة معونة أخ لك قدسقط محاره أصمجله يف لحراء أصطريق 
[ صتنهضه علیه ه ، صتركبه ] متاععلیه ، ص هويستغیث فاليغاث تعینه حيت حيمل 

یبني حيت تلحقه القافلة، ص أنت يف ذلك كله معتقد ملواالة حممد صآله الط
ءتك من واالتك هلم ، صبراأعمالك صيضاعفها ب . فإن اهلل يزك 

 أعدائمه



ي تََوليیمتُ ِإالي َقِلیالً ِمنُكم يامعاشر الیهود املأخوذ  - كم من یل عقال اهلل تعال  مثُ
نمتُ ُمعِرُضوَن عن أمر اهلل عیل هذه العهود كماأخذ 

َ
 أسالفكم َص أ

 عز ص جل ألذي فرضه
 ص إن العبد إذاألبح ، أصاألمة إذاألبحت- قال رسول اهلل -

ه فیوجه إلیه صمالئكته لیستقبل ربه عز ص جل بصالتعلیه ،أقبل اهلل تعال  
،فأدي الصالة ه علیكرامته ، فإن صيف با أخذ علیه رمحته صيفیض 

 مافرضت ، قال اهلل تعال  للمالئكة خزان جنانه صمحلة عرشه قدصيف عیل 
هذا،  هذا،ففوا له . ص إن لم يف ، قال اهلل تعال  لم يف عبدي عبدي

أقبلت  طاعيت یل ع، ص إن أقبل علیه ص أنااحللمي الكرمي ، فإن تاب تبت 
ص ] قال اهلل تعال  [ ص إن كسل - . مث قال رسول اهللصرمحيت برضواينعلیه 

 عما أريد،قصرت يف قصوره حسنا صبهاء صجالال، صشهرت يف اجلنان بأن



جل أمر  ص ص ذلك أن اهلل عز ص- لاحبها مقصر. ص قال رسول اهلل
ن الذهب قصور اجلنان ،فرأيتها م عیل جربئیل لیلة املعراج فعرض 

رفا عالیة، ص لم رأيت لبعضها ش صالفضة،مالطها املسك صالعنرب، غريأين
 كمالسائر تلك القصور جربئیل مابال هذه بال شرف أر لبعضها.فقلت ياحبیيب

[] 
عن الصالة  نفقال يا حممد هذه قصور املصلني فرائضمه ،الذين يكسلو

حممد  یل عآلك بعدها. فإن بعث مادة لبناء الشرف من الصالة  عیل ك ص عیل 
صآله الطیبني ]بنیت له الشرف [ ص إالبقیت هكذا، حيت يعرف سكان 
اجلنان أن القصر ألذي الشرف له هو ألذي كسل لاحبه بعدلالته 

رقة شحممد صآله الطیبني . صرأيت فیهاقصورا منیفة م عیل عن الصالة 
،فقلت مابال عجیبة احلسن ، لیس هلا أمامها دهلیز ص ال بني أيديها بستان ، ص الخلفها



هذه القصور الدهلیز بني أيديها ص البستان خلف قصرها فقال يا حممد 
الصلوات [اخلمس ،الذين يبذلون بعض صسعمه يف ]هذه قصور املصلني 

مسرتة  همقضاء حقوق إخوانمه املؤمنني دصن مجیعها،فلذلك قصور
 یل عص أال فالتتكلوا - بغري دهلیز أمامها، ص غريبستان خلفها. قال رسول اهلل

الوالية صحدها، صأدصا مابعدها من فرائض اهلل ، صقضاء حقوق 
 هااإلخوان ، صاستعمال التقیة،فإنهما اللذان يتممان األعمال صيقصران ب

. 
[] 

َخذنا ِمیثاَقُكم ال تَسفِ 
َ
ُكم َص القوله عز ص جل َص ِإذ أ خُتِرُجوَن  ُكوَن ِدماءَ

نمتُ هُؤالءِ تَقُتلُو
َ
ي أ نمتُ تَشَهُدصَن مثُ

َ
قَررمتُ َص أ

َ
ي أ نُفَسُكم ِمن ِدياِرُكم مثُ

َ
َن أ

نُفَسُكم َص خُتِرُجوَن َفِريقًا ِمنُكم ِمن ِدياِرِهم تَظاَهُرصَن 
َ
ِباإِلمِث َص  لیمه عأ



ساري تُفاُدصهُ 
ُ
مٌ الُعدصاِن َص ِإن َيأتُوُكم أ م ُك عیل م َص ُهَو حُمَري

 َفُتؤِمُنوَن ِبَبعِض الِكتاِب َص تَكُفُرصَن ِبَبعٍض َفما َج 
َ
زاءُ َمن ِإخراُجمهُ أ

صَن ِإلَيفَعُل ذِلكَ ِمنُكم ِإالي خِزي نیا َص َيومَ الِقیاَمِة ُيَردي    يفِ احلَیاةِ الدي
 
ُ
ا تَعَملُوَن أ  ِبغاِفلٍ َعمي

ُ َشدي الَعذاِب َص َما اهللي
َ
ُصا احلَیاةَ صلِئكَ اليِذيأ َ َن اشرتَ

ُ الَعذاُب َص ال ُهم ُينَصُرصنَ  ُف َعنمهُ نیا ِباآلِخَرةِ َفال خُيَفي  الدي
َخذنا ِمیثاَقُكم صاذكرصا يابين -

َ
سرائیل حني إ قال اإلمام ع َص ِإذ أ

كل من يصل  یل عأسالفكم ص  عیل أخذنا میثاقكم ] أي أخذنا میثاقكم [ 
ُكم من أخالفمه الذين أنمت منمه ال تَسِفُكوَن ِدماءَ  إلیه اخلرب بذلك

نُفَسُكم ِمن ِدياِرُكم ص الخي
َ
رج اليسفك بعضكم دماء بعض َص ال خُتِرُجوَن أ

قَررمُتبذلك املیثاق كماأقر به أ
َ
ي أ سالفكم ، بعضكم بعضا من ديارهم مثُ

نمتُ تَشَهُدصنَبذلك 
َ
فسكم سالفكم صأنأ عیل صالتزمتموه كماالتزموه َص أ



نُفَسُكمیقتل بعضكم بعضا
َ
نُتممعاشر الیهودتَقُتلُوَن أ

َ
ي أ إخراج من  عیل  ].مثُ

خيرجونه من ديارهم [َص خُتِرُجوَن َفِريقًا ِمنُكم ِمن ِدياِرمِهغصبا 
خراج من خترجونه إ عیل تظاهر بعضكم بعضا علیمه صقهراتَظاَهُرصَن 

ن تتعاصنو ُعدصاِنبالتعديمِث َص المن ديارهم ، صقتل من تقتلونه منمه بغري حق ِباإِل 
وا هؤالء الذين خترجونمه أن ترصم صتتظاهرصن .َص ِإن َيأتُوُكمیعين

ساري قدأسرهم أعداؤكم 
ُ
إخراجمه صقتلمه ظلما إن يأتوكم أ

 صأعداؤهم تُفاُدصُهم من
[] 

مٌ  ص  ُكم ِإخراُجُهمأعاد قوله عزعیل األعداء بأموالكم َص ُهَو حُمَري
مٌ »أن يقول  عیل  ص لم يقتصر جل ِإخراُجمهُ  نه لو قال أل«ُكمعیل َص ُهَو حُمَري

 َفُتؤِمُنوَن 
َ
ذلك لرأي أن املحرم إمنا هومفاداتمه . مث قال عز ص جل أ



كُفُرصَن كم املفاداةَص تَ عیل ِبَبعِض الِكتاِب ص هو ألذي أصجب 
ِبَبعٍض ص هو ألذي حرم قتلمه صإخراجمه ، فقال فإذا كان قدحرم 

كتاب قتل النفوس صاإلخراج من الديار كمافرض فداء ال
م ببعض كافرصن األسراء،فما بالكم تطیعون يف بعض ، صتعصون يف بعض كأنك

ر ، صببعض مؤمنون . مث قال عز ص جل َفما َجزاءُ َمن َيفَعُل ذِلكَ ِمنُكم يامعاش
نیاجزية تضرب الیهودِإالي خِزي َيومَ ذل بهاَص يعلیه ذل يفِ احلَیاةِ الدي

َشدي الَعذاِب إل  جنس أشد العذاب 
َ
صَن ِإل  أ الِقیاَمِة ُيَردي

 ِبغاِفلٍ َع  عیل ،يتفاصت ذلك 
ُ ا تَعَملُونَیعمل هؤالء قدر تفاصت معالیمه َص َما اهللي مي

نیا  ُصا احلَیاةَ الدي َ صلِئكَ اليِذيَن اشرتَ
ُ
الیهود. مث صلفمه فقال عز ص جل أ

رضوا بالدنیا صحطام ستحق بطاعات ها بدال من نعمي اجلنان املِباآلِخَرةِ
ُ الَعذاُب َص ال ُهم ُينَصُرصَن الينصرهم أحد يرفع  ُف َعنمهُ اهلل َفال خُيَفي

 عنمه العذاب



ص ملانزلت هذه اآلية يف الیهود،هؤالء الیهود]الذين - فقال رسول اهلل -
 مك[نقضوا عهد اهلل ، صكذبوا رسل اهلل ، صقتلوا أصلیاء اهلل أ فالأنبئ

[] 
 بن يضاهیمه من يهود هذه األمة قالوا بل  يا رسول اهلل . قال قوم من أميت

، صيبدلون ايب أرصميتصأط ،يقتلون أفاضل ذرييتينتحلون بأنمه من أهل مليت
ؤالء الیهود احلسن ص احلسني كماقتل أسالف ه ، صيقتلون صلديصسنيت شريعيت

بقايا ذراريمه   عیلالعنمه ، صيبعث زكريا صحيی  .أال ص إن اهلل يلعنمه كم
قبل يوم القیامة هاديا مهديا من صلد احلسني املظلوم ،حيرفمه ]بسیوف 

 أصلیائه [ إل  نار جهمن



 [ احلسني ع عیل ثواب احلزن صالبكاء ]
ريتقیة أال صلعن اهلل قتلة احلسني صحمبیمه صنالريمه ، صالساكتني عن لعنمه من غ

ع رمحة صشفقة،  یل عاحلسني بن  عیل الباكني  یل عتسكتمه .أال صلل  اهلل 
لراضني غیظا صحنقا أال ص إن ا علیمه صالالعنني ألعدائمه صاملمتلئني 

بقتل احلسني ع شركاء قتلته .أال ص إن قتلته صأعوانمه صأشیاعمه 
صاملقتدين بمه برآء من دين اهلل .]أال[ إن اهلل لیأمر املالئكة املقربني أن 

 املصبوبة لقتل احلسني ع إل  اخلزان يف اجلنان يتلقوا دموعمه
ها. ص إن ،فیمزجونها باء احلیوان ،فیزيد يف عذصبتها صطیبها ألف ضعف

 املالئكة لیتلقون دموع الفرحني الضاحكني لقتل احلسني ع صيلقونها
[] 



 شدة يف اهلاصية، صَيزجونها بمیمها صلديدها صغساقها صغسلینها،فتزيد يف
املنقولني إلیها من  یل ع عذابها ألف ضعفها،يشدد بها حرارتها صعظمي

 أعداء آل حممدعذابمه
 قیام يا رسول اهلل ميت أنت صأم  ص فقال بأيب- فقام ثوبان مول  رسول اهلل-

ص ماذا أعددت هلا إذ تسأل عنها فقال ثوبان - الساعة فقال رسول اهلل
رسوله . هلل صأحب ا يا رسول اهلل ماأعددت هلا كثري عمل إالأين

ص ص إل  ماذا بلغ حبك لرسول اهلل قال ص ألذي بعثك - فقال رسول اهلل
صنشرت باملناشري،  من حمبتك ما لوقطعت بالسیوف ، باحلق نبیا إن يف قليب

ان صقرضت باملقاريض ، صأحرقت بالنريان ، صطحنت بأرحاء احلجارة ك
أصبغضا  غالغشا أصد من أن أجد لك يف قليب عیل صأسهل  أحب إل 

عدك ب أصألحد من أهل بیتك صألحابك . صأحب اخللق إل 



دا ممن من الحيبك ] صيبغضك صيبغض أح أحبمه لك ، صأبغضمه إل 
غض من من حبك صحب من حيبك [ صب حتبه ، يا رسول اهلل هذا ماعندي

فقد سعدت ، ص إن  يبغضك أصيبغض أحدا ممن حتبه ، فإن قبل هذامين
ا، ريه ،فما أعمل ل  عمال أعتمده صأعتد به غري هذعمل غ أريد مين

 صأحبكم مجیعا
[] 

أنت صألحابك ، ص إن كنت الأطیقمه يف أعماهلم . فقال رسول 
یل عص أبشر فإن املرء حيشر يوم القیامة مع من أحب . ياثوبان لو أن - اهلل

ك من الذنوب مل ء ما بني الثري إل  العرش الحنسرت صزالت عنك 
الة أسرع من احندار الظل عن الصخرة امللساء املستوية بهذه املوا

 مسها الشمس ، ص من احنسار الشمس إذاغابت عنها الشعیل إذاطلعت 



ُسلِ َص آتَ  . ینا ِمن َبعِدِه ِبالري ینا قوله عز ص جل َص َلَقد آتَینا ُموَس  الِكتاَب َص َقفي
ييدناهُ ِبُرصِح ال

َ
َ الَبیيناِت َص أ  َفُكليماِعیَس  ابَن َمرميَ

َ
ُكم َرُسوٌل  ُقُدِس أ جاءَ
بمتُ َص َفِريقًا تَقتُ  نُفُسُكمُ اسَتكرَبمتُ َفَفِريقًا َكذي

َ
 لُونَ ِبا ال تَهوي أ

قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل ص هوخياطب هؤالء الیهود الذين  -
 ص املعجزات هلم -أظهر حممد

 عیل لتوراة املشتمل اعندتلك اجلبال صيوخبمه َص َلَقد آتَینا ُموَس  الِكتابَ 
 عیل مامة صآهلما الطیبني ، صإ عیل ذكر فضل حممد ص  عیل أحكامنا، ص 

بن أيب طالب ع صخلفائه بعده ، صشرف أحوال املسلمني له ، صسوء 
ُسِلجعلنا رسوال يفعلیه أحوال املخالفني  ینا ِمن َبعِدِه ِبالري  أثر رسول .َص .َص َقفي

 َ ناِتاآليات الواضحاتآتَیناأعطیناِعیَس  ابَن َمرميَ مثل [إحیاء ]  الَبیي
املويت ، صإبراء األكمه صاألبرص ، صاإلنباء با يأكلون ص مايدخرصن 



ييدناهُ ِبُرصِح الُقُدِس ص هوجربئیل ع ، ص ذلك حني رفعه من 
َ
يف بیوتمه َص أ

 رصزنة بیته
[] 

 ملسیحامن رام قتله فقتل بدال منه ، صقیل هو عیل إل  السماء، صألق  شبهه 
. 
[] 
 [ ص-ذكر املقايسة بني آيات عیس  ع صمعجزات نبینا]

عل تقدم آية إال ص قدج قال اإلمام ع ماأظهر اهلل عز ص جل لنيب
 ص فأي- ع مثلها صأعظم منها.قیل يا ابن رسول اهلل عیل ص ص -ملحمد



راء ع مايعدل آيات عیس  من إحیاء املويت ، صإب عیل ش ءجعل ملحمد ص 
ألبرص ، صاإلنباء با يأكلون ص مايدخرصن قال ع إن رسول األكمه صا

خلفه  معه صعمه أبوهلب ع َيش  عیل بكة صأخوه  ص كان َيش - اهلل
احر كذاب معاشر قريش هذاس عقبه باألحجار ص قدأدماه ينادي يرم 

تبعومها أصباش قريش ،فعلیه فافقدصه صاهجرصه صاجتنبوه . صحرش 
ا ع . فقال یل عا منها(حجر ألابه إال صألاب صيرمونهما)باألحجار فم

نه ، صالشجاع ألذي ص ، صاملقاتل ع-ألست املتعصب ملحمد عیل بعضمه يا 
 النظري لك مع حداثة سنك ، صأنك لم تشاهد احلرصب ، مابالك التنصر

 حممدا
[] 



 ع حممدا بعصیيتمعاشر أصباش قريش الأطی»ع  عیل ص التدفع عنه فناداهم 
كة فأقبلت ص مازالوا يتبعونه حيت خرج من م«. لرأيمت العجب  رينله ، لوأم
ر حممدا حاهلا تتدحرج ،فقالوا اآلن تشدخ هذه األحجا عیل األحجار 

سمه من تلك أنف عیل ا صنتخلص منهما. صتنحت قريش عنه خوفا عیل ص
ع ، كل  عیل  حممد ص عیل األحجار،فرأصا تلك األحجار قدأقبلت 

ملطلب بن هاشم ك يا حممد بن عبد اهلل بن عبداعیل السالم  حجر منها ينادي
بداملطلب بن بن أيب طالب بن ع عیل ك يا عیل بن عبدمناف . السالم 

اخللق  ك يا رسول رب العاملني . صخريعیل هاشم بن عبدمناف . السالم 
ك ياسید الولیني ص ياخلیفة رسول رب العاملني . عیل السالم  . أمجعني

ا هذه عات قريش فومجوا فقال عشرة من مردتمه صعتاتمه مصمسعها مجا
هم األحجار تكلمهما، صلكنمه رجال يف حفرة بضرة األحجار، قدخبأ

 ت تكلمهما لیغرنا صخيتدعنا.فأقبل حممدحتت األرض فه 



عند ذلك أحجار عشرة من تلك الصخور، صحتلقت صارتفعت فوق 
اتمه صترتفع صترضضها ع بهامالعشرة املتكلمني بهذا الكالم ،فما زالت تق

ل رأسه من العشرة أحد إالسأل دماغه صدماؤه من منخريه ، صختلخ حيت مابق 
صهامته صيافوخه فجاء أهلوهم صعشائرهم يبكون صيضجون ،يقولون أشد من 

آية [ر]فصار ذلك مصابنا بهؤالء تبجح حممد صتبذخه بأنمه قتلوا بهذه األحجا
 .له صداللة صمعجزة

[] 
اهلل عز ص جل جنائزهم ]فقالت [لدق حممد ص ماكذب ، فأنطق 

ها، یل عصكذبمت ص مالدقمت . صاضطربت اجلنائز، صرمت من 
عداء اهلل نا أعیل األرض صنادت ماكنا للنقاد لیحمل  عیل صسقطوا 

لعنه اهلل (إمنا سحر حممد هذه اجلنائز )إل  عذاب اهلل . فقال أبوجهل 



ا من النطق صالصخور، حيت صجد منهكماسحر تلك األحجار صاجلالمید 
ماصجد، فإن كانت قتل هذه األحجار هؤالء ملحمد آية له صتصديقا لقوله ، 

ص يا أبا - صتثبیتا ألمره ،فقولوا له يسأل من خلقمه أن حيییمه . فقال رسول اهلل
جرحت  ،كماحلسن قدمسعت اقرتاح اجلاهلني ، صهؤالء عشرة قتل 

جرحت )أربع  ع عیل قال  عیل بهاالقوم يا رمانا  بهذه األحجار اليت
ص قدجرحت أناست جراحات - جراحات ( ص قال رسول اهلل

ه .فدعا رسول من العشرة بقدر جراحات ،فلیسأل كل صاحد منا ربه أن حيی 
 نادي ع ألربعة منمه فنشرصا. مث عیل ص لستة منمه فنشرصا، صدعا - اهلل

كنا  مالك اليتشأنا عظیما يف امل  عیلاملحیون معاشر املسلمني إن ملحمد ص 
 سرير عیل ص مثاال -فیها،لقد رأينا ملحمد

 عندالبیت املعمور، ص



 ع مثاال عیل عندالعرش ، صل
 عندالبیت املعمور ص

صأمالك السماصات صاحلجب صأمالك العرش حيفون  عندالكرس 
ما ون بها، صيصدرصن عن أصامرمها، صيقسمعلیمه بهما صيعظمونهما صيصلون 

 اهلل عز ص جل حلوائجمه إذاسألوه بهما.فآمن منمه سبعة نفر، صغلب عیل 
 اآلخرين عیل الشقاء 

. 
[] 



 [إشارة إل  حديث العباءة]
ص أماتأيید اهلل عز ص جل لعیس  ع برصح القدس ، فإن جربئیل هو ألذي  -

 عیل نفسه ص  یل عص ص هو قداشتمل بعباءته القطوانیة - ملاحضر رسول اهلل
احرب ، أنأللمه هؤالء أهل » صفاطمة ص احلسني ص احلسن ع ص قال   عیل

كن ملن ملن حاربمه ، صسمل ملن ساملمه ،حمب ملن أحبمه ، صمبغض ملن أبغضمه ،ف
فقال اهلل «. ضاحاربمه حربا، صملن ساملمه سلما، صملن أحبمه حمبا، صملن أبغضمه مبغ

مة جانب العباءة م سلفرفعت أ«.قدأجبتك إل  ذلك يا حممد» عز ص جل 
ص ص قال لست هناك ص إن كنت يف خري ص - لتدخل ،فجذبه رسول اهلل

منكم قال  إل  خري. صجاء جربئیل ع متدبرا ص قال يا رسول اهلل اجعلين
اءة، مث أنت منا. قال أفأرفع العباءة صأدخل معكم قال بل  .فدخل يف العب

ف حسنه قدتضاع ، ص عیل خرج صلعد إل  السماء إل  امللكوت األ



ا صبهاؤه . صقالت املالئكة قدرجعت جبمال خالف ماذهبت به من عندن
ص -قال صكیف الأكون كذلك ص قدشرفت بأن جعلت من آل حممد

 ص أهل بیته قالت األمالك يف ملكوت السماصات صاحلجب صالكرس 
 ع عیل صالعرش حق لك هذاالشرف أن تكون كما قلت . ص كان 

لفه ، ه يف احلرصب ، صمیكائیل عن يساره صإسرافیل خمعه جربئیل عن َيین
 صملك املوت أمامه

. 
[] 
ص أماإبراء األكمه صاألبرص ، صاإلنباء با يأكلون ص مايدخرصن يف  -

ص ملا كان بكة قالوا يا حممد إن ربنا هبل ، ألذي - بیوتمه ، فإن رسول اهلل
 كذبمت ، مايفعل هبل من ذلكص - مرضانا، صينقذ هلكانا، صيعالج جرحانا. قال يشف 



مردتمه  یل عشیئا،بل اهلل تعال  يفعل بكم مايشاء من ذلك . قال ع فكرب هذا 
وة صالفالج ك من هبل أن يضربك باللقعیل ،فقالوا يا حممد ماأخوفنا 

ص - قال . صاجلذام صالعم  ، صضرصب العاهات لدعائك إل  خالفه
فإن كان  ص جل .قالوا يا حممد ش ءمما ذكرمتوه إال اهلل عز عیل لن يقدر 

 لك رب تعبده الرب سواه ،فاسأله أن يضربنا بهذه اآلفات اليت
ك ذكرناها لك حيت نسأل حنن هبل أن يربأنا منها،لتعمل أن هبل هوشريك رب

بعضمه ،  یل عألذي إلیه تومئ صتشري.فجاءه جربئیل ع فقال ادع أنت 
عشرين منمه ، صدعا  یل عص - بعض .فدعا رسول اهلل عیل  عیل صلیدع 

عشرة.فمل يرَيوا مواضعمه حيت برلوا صجذموا  عیل ص - عیل 
يبق  صاألرجل ، ص لم صفلجوا صلقوا صعموا، صانفصلت عنمه األيدي

يف ش ء من أبدانمه عضو لحیح إالألسنتمه صآذانمه ، فلما ألابمه 
مد ص ؤالء حمه عیل ذلك لري بمه إل  هبل صدعوه لیشفیمه ، صقالوا دعا 



 یل عفناداهم هبل ياأعداء اهلل ص أي قدرة ل  .،ففعل بمه ماتري فاشفمه  عیل 
ش ء من األشیاء ص ألذي بعثه إل  اخللق أمجعني ، صجعله أفضل النبیني 

 ، صاحتملتينأجزائ  صتفاللت لتهافتت أعضائ  عیل صاملرسلني ، لودعا 
حيت  ل اهلل ذلك يبأثر،يفععني ص ال ء مينحيت اليري لش  الرياح صتذرص إياي
 .دصن عشر عشري خردلة يكون أكرب جزء مين

[] 
ص صقالوا قدانقطع - فلما مسعوا ذلك من هبل ضجوا إل  رسول اهلل

الرجاء عمن سواك ،فأغثنا صادع اهلل أللحابنا،فإنمه اليعودصن إل  
ص شفاؤهم يأتیمه من حیث أتاهم داؤهم - فقال رسول اهلل . أذاك
يه ، صبعشرة أقاموهم .فجاءصا بعشرين ،فأقاموهم بني يد عیل  عیل صعشرة  یل ع،عشرصن 
ص للعشرين غضوا أعینكم ، صقولوا - ع . فقال رسول اهلل عیل  بني يدي



صالطیبني من آهلما. صكذلك  یل عأللمه جباه من جباهه ابتلیتنا،فعافنا بحمد ص 
ا أنشطوا من عقال ، وا فكأمنع للعشرة الذين بني يديه .فقالوها،فقام عیل قال 

من مابأحد منمه نكبة ص هوألح مما كان قبل أن ألیب با ألیب .فآ
 ني]أكثر[الباق عیل الثالثون صبعض أهلیمه ، صغلب الشقاء 

ص - ص أمااإلنباء با كانوا يأكلون ص مايدخرصن يف بیوتمه ، فإن رسول اهلل -
رية قالوا بل  . الأزيدكم بصملابرءصا قال هلم آمنوا.فقالوا آمنا. فقال أ 

ل قال أخربكم با تغذي به هؤالء صتداصصا]فقالوا قل يا رسول اهلل . فقا
ذا حيت ذكرهم عنده ك [تغذي فالن بكذا، صتداصي فالن بكذا، صبق 

 عیل دصائمه بقايا غذائمه ص أحضرصين أمجعني ، مث قال يامالئكة ريب
لسماء بقايا صأنزلت من ا أطباقمه صسفرهم .فأحضرت املالئكة ذلك ،

طعام أصلئك صدصائمه .فقالوا هذه البقايا من املأكول كذا، 



ل مث قال ياأيها الطعام أخربنا،كم أكل منك فقا .به كذا صاملداصي
 . كذا، ص هو ماترصن كذا، صترك مين الطعام أكل مين

[] 
 )كذا، مين ق كذا صب ] هذا[مينص قال بعض ذلك الطعام أكل لاحيب

ص فمن - هلل. فقال رسول اكذا، ص أناالباق  صجاء به (اخلادم فأكل مين
صآلك .  كعیل أنا فقال الطعام صالدصاء أنت رسول اهلل لل  اهلل 

 ع فقال الطعام صالدصاء هذاأخوك سید عیل قال فمن هذايشري إل  
 األصلني صاآلخرين ، صصزيرك أفضل الوزراء صخلیفتك سید اخللفاء

ي َقَست مث صجه ا - هلل العذل حنو الیهود املذكورين يف قوله تعال  مثُ
نُفُسُكُمفأخذ عهودكم 

َ
ُكم َرُسوٌل ِبا ال تَهوي أ  َفُكليما جاءَ

َ
ُقلُوُبُكمأ

اده صمواثیقكم با الحتبون من بذل الطاعة ألصلیاء اهلل األفضلني صعب



املنتجبني حممد صآله الطاهرين ملاقالوا لكم كماأداه إلیكم 
ألقص  الغرض ا فكم الذين قیل هلم إن صالية حممد] صآل حممد[ه أسال

صاملراد األفضل ، ماخلق اهلل أحدا من خلقه ص البعث أحدا من 
 لیمه عصخلفائه ع صيأخذ به  عیل رسله إاللیدعوهم إل  صالية حممد ص 

 صلیعمل به سائر عوام األمم .فلهذااسَتكرَبمتُ علیه العهد لیقیموا 
 أنمت حيت ئلكم حيت قتلوا زكريا صحيی  ، صاستكربمتكمااستكرب أصا
وركم ع فخیب اهلل تعال  سعیكم صرد يف حن عیل رممت قتل حممد ص 

ه صيلك كیدكم ص أما قوله عز ص جل تَقُتلُونَفمعناه قتلمت ، كماتقول ملن توخب
علت ، كم تكذب صكم متخرق ص التريد ما] لم [يفعله بعد، صإمنا تريد كم ف

 موطنه علیص أنت 
. 



[] 
 [صاقعة لیلة العقبة]

قال اإلمام ع صلقد رامت الفجرة الكفرة لیلة العقبة قتل رسول  -
بن  عیل تل من مردة املنافقني باملدينة ق العقبة[ صرام من بق  عیل ص ] - اهلل

ذلك حسدهم  یل عمغالبة ربمه ،محلمه  عیل أيب طالب ع فما قدرصا 
 م من أمره ، صعظم من شأنه . من ذلك أنهع ملافخ عیل ص يف - لرسول اهلل

ص قال  اينها قال له إن جربئیل أتعیل ملاخرج من املدينة ص قد كان خلفه 
أن  يقرئك السالم ص يقول لك يا حممدإما عیل األ عیل ل  يا حممد إن ال

لك ، فإن صتقمي أنت ، البد من ذ عیل ، أصخيرج  عیل خترج أنت صيقمي 
فیهما،  يني اثنتني ، اليعمل أحد كنه جالل من أطاعا قدندبته إلحدعیل 



فیه ،فقالوا مله  [ . فلما خلفه ،أكثر املنافقون ]الطعنصعظمي ثوابه غريي
 مما قالوا فیه ع حيت حلقه ص قدصجد عیل صسئمه ، صكره لحبته فتبعه 

 [حديث املنزلة]
ذا عن الناس ك ص ماأشخصك عن مركزك قال بلغين- فقال رسول اهلل

ال أنه بنزلة هارصن من موس  إ أ ماترض  أن تكون مين» صكذا. فقال له 
 .«بعدي النيب

[] 
قدموا يف أن يقتلوه ، صتعلیه ع إل  موضعه ،فدبرصا  عیل فانصرف 

أن حيفرصا له يف طريقه حفرية طويلة قدر مخسني ذراعا، مث 
 اغطوها بصر رقاق صنثرصا فوقها يسريا من الرتاب ،بقدر ماغطو



ع ألذي البد له من  عیل طريق  عیل صجوه احلصر، ص كان ذلك 
 ن ماحوال قدعمقوها، ص كا سلوكه لیقع هو صدابته يف احلفرية اليت

دابته  أنه إذاصقع مع عیل املحفور أرض ذات حجارة، صدبرصا 
ع قرب املكان  یل عيف ذلك املكان كبسوه باألحجار حيت يقتلوه . فلما بلغ 

ملؤمنني ه ، صأطاله اهلل فبلغت جحفلته أذنه ص قال يا أمري الوي فرسه عنق
 عیل قال له ك احلتف ص أنت أعمل المتر فیه . فعیل قدحفر هاهنا صدبر 

إن اهلل عز ص جل ف جزاك اهلل من نالح خريا، كماتدبر بتدبريي»ع 
فرس صسار حيت شارف املكان فتوقف ال«. الخيلیك من لنعه اجلمیل 

ال  ساملا سويا،عجیبا ع سر بإذن اهلل تع عیل املكان . فقال  عیل ر خوفا من املرص
شأنك ،بديعا أمرك .فتبادرت الدابة، فإذا اهلل عز ص جل قدمنت 

 عیل فلما جاصزها  . األرض صللبها صألم حفرها صجعلها كسائر األرض



 عیل رمك أذنه ، مث قال ماأك عیل ع لوي الفرس عنقه ، صصضع جحفلته 
 هذااملكان اخلاصي عیل ني ،جوزك رب العامل

[] 
 فقال أمري املؤمنني ع جازاك اهلل بهذه السالمة عن تلك النصیحة اليت

بعضمه كان  كفلها صالقوم معه . مث قلب صجه الدابة إل  مايل نصحتين
 [ أمامه ، صبعضمه خلفه ، ص قال اكشفوا عن هذااملكان .فكشفوا] عنه

لقوم حد إالصقع يف احلفرية،فأظهر اأعلیه فإذا هوخاص، ص اليسري 
عمل  ع للقوم أتدرصن من عیل الفزع صالتعجب مما رأصا. فقال 

س .] مث قال [ ياأيها الفرهذايدري قال ع لكن فرس  .هذاقالوا الندري
كیف هذا ص من دبر هذا فقال الفرس يا أمري املؤمنني إذا كان 

يرصم كان ينقض ما اهلل عز ص جل يربم مايرصم جهال اخللق نقضه أص



جهال اخللق إبرامه ،فاهلل هوالغالب صاخللق هم املغلوبون فعل هذا يا 
ة أمري املؤمنني فالن صفالن صفالن إل  أن ذكر العشرة بواطاة من أربع

لوا أن يقت عیل ص يف طريقه . مث دبرصا هم - صعشرين ،هم مع رسول اهلل
صراء حیاطة رسول العقبة ص اهلل عز ص جل من  عیل ص - رسول اهلل

ؤمنني اهلل اليغلبه الكافرصن .فأشار بعض ألحاب أمري امل ص ، صصل - اهلل
ص بذلك صيبعث رسوال مسرعا، فقال أمري - ع بأن يكاتب رسول اهلل

ص أسرع صكتابه إلیه - املؤمنني ع إن رسول اهلل إل  حممدرسوله
ائها بإز اليتص من العقبة - أسبق ، فاليهمنكم هذا. فلما قرب رسول اهلل

اجربئیل فضائح املنافقني صالكافرين نزل دصن العقبة، مث مجعمه فقال هلم هذ
ع اهلل كذا صكذا،فدفعلیه ا دبر عیل أن » األمني خيربين الوح 

 عز ص جل عنه بألطافه صعجائب معجزاته



[] 
بكذا صكذا، أنه للب األرض حتت حافر دابته صأرجل 

نه فرأيت ع صكشف ع عیل املوضع ذلك  عیل ألحابه ، مث انقلب 
، ص أنه قیل لیه عاحلفرية مث إن اهلل عز ص جل ألمها كماكانت لكرامته 

رسول  رسول اهلل إل  عیل له كاتب بهذا صأرسل إل  رسول اهلل ، فقال 
 عیل ص با قال - ص لم خيربهم رسول اهلل .«اهلل أسرع ، صكتابه إلیه أسبق 

ز ص رسول اهلل سیكیدصنه صيدفع اهلل ع باب املدينة إن من مع عیل ع 
ص يف أمر - جل عنه . فلما مسع األربعة صالعشرصن ألحاب العقبة ماقاله

ا أتاه ، ع قال بعضمه لبعض ماأمهر حممدا باملخرقة، إن فیجا مسرع عیل 
یلة كذا ا قتل بعیل أن علیه أصطريا من املدينة من بعض أهله صقع 

 اخلرب، ألحابنا فهو اآلن ملابلغه كمتعلیه صكذا ص هو ألذي صاطأنا 



، صهیهات لیه عصقلبه إل  ضده ،يريد أن يسكن من معه ،لئال َيدصا أيديمه 
ا باملدينة إالحینه ] ص الأخرج حممدا إل  هاهنا عیل ص اهلل مالبث 

هب ص هوهاهنا هالك الحمالة، صلكن تعالوا حيت نذ عیل إالحینه [ ص قدهلك 
 ض لیكون أسكن لقلبه إلینا، إل  أن من عیل بأمر إلیه صنظهر له السرصر 

رامها  ليتمن الورطة ا عیل سالمة  عیل فیه تدبرينا.فحضرصه صهنئوه 
 أعداؤه

 [ع أفضل من املالئكة عیل  إشارة إل  أن حميب]
ئكة اهلل أ هوأفضل أم مال عیل مث قالوا له ] يا رسول اهلل [أخربنا عن 

 یل عصهل شرفت املالئكة إالببها ملحمد ص  ص- املقربون فقال رسول اهلل
لبه من قذر ع ص قدنظف ق عیل  صقبوهلا لواليتهما إنه الأحد من حميب



الغش صالدغل صالغل صجناسات الذنوب إال كان أطهر صأفضل من 
 .املالئكة

[] 
صهل أمر اهلل املالئكة بالسجود آلدم إال ملاكانوا قدصضعوه يف نفوسمه 

 نیا خلق بعدهم إذارفعوا عنها إال صهم يعنونإنه اليصري يف الد
هلل أن أنفسمه أفضل منه يف الدين فضال، صأعمل باهلل صبنبیه علما.فأراد ا

يعرفمه أنمه قدأخطئوا يف ظنونمه صاعتقاداتمه ،فخلق آدم صعلمه 
مر آدم أن ينبئمه بها، ،فعجزصا عن معرفتها،فأ علیمه األمساء كلها، مث عرضها 

ه منمه . مث أخرج من للب آدم ذريت علیمه  العمل صعرفمه فضله يف
األنبیاء صالرسل صاخلیار من عباد اهلل أفضلمه حممد، مث آل حممد، ص من 
اخلیار الفاضلني منمه ألحاب حممد صخیار أمة حممد. صعرف 



املالئكة بذلك أنمه أفضل من املالئكة) إذااحتملوا( مامحلوه من 
دة النفوس رض أعوان الشیاطني صجماهاألثقال صقاسوا ماهم فیه من تع

طرة صاحتمال أذي ثقل العیال ، صاالجتهاد يف طلب احلالل ، صمعاناة خما
اخلوف من األعداء من لصوص خموفني ، ص من سالطني جورة قاهرين 
صلعوبة املسالك يف املضايق صاملخاصف ، صاألجزاع صاجلبال 

حلالل .عرفمه اهلل اصالتالل لتحصیل أقوات األنفس صالعیال من الطیب 
ون عز ص جل أن خیار املؤمنني حيتملون هذه الباليا صيتخلصون منها صحيارب
مع  الشیاطني صيهزمونمه ، صجياهدصن أنفسمه بدفعها عن شهواتها، صيغلبونها

ماركب فیمه من شهوة الفحولة صحب اللباس صالطعام صالعز صالرئاسة، 
 صالفخر

[] 



صخواطرهم  بالء من إبلیس لعنه اهلل صعفاريته ،صاخلیالء، صمقاساة العناء صال
مساع  یل عصإغوائمه صاستهوائمه ، صدفع مايكابدصنه من ألم الصرب 

ايقاسونه ، صالشمت ألصلیاء اهلل ، ص مع مالطعن من أعداء اهلل ، صمساع املاله 
يف أسفارهم لطلب أقواتمه صاهلرب من أعداء دينمه ، صالطلب 

صأنمت من  يتخمالفیمه يف دينمه . قال اهلل عز ص جل يامالئك ملن يأملون معاملته من
مجیع ذلك بعزل الشهوات الفحولة تزعجكم ، ص الشهوة الطعام 
حتقركم ص الاخلوف من أعداء دينكم صدنیاكم ينخب يف قلوبكم 

الذين  الئكيتإغواء م عیل شغل  صأرض  ص الإلبلیس يف ملكوت مساصايت
ن هذه اآلفات منمه صسمل دينه م فمن أطاعين ئكيتقدعصمتمه منمه . يامال

ملوه ، صاكتسب من ما لم حتت صالنكبات فقد احتمل يف جنب حمبيت
القربات ما لم تكتسبوه . فلما عرف اهلل مالئكته فضل خیار أمة 

حمبة ربمه  ، صاحتماهلم يف جنب علیمه ع صخلفائه  عیل ص صشیعة -حممد



. مث قال ]  علیمه لفضل آدم اخلیار املتقني با ينما الحتتمله املالئكة أبان ب
ذه اخلالئق أنوار ه عیل اهلل [فلذلك فاسجدصا آلدم ملا كان مشتمال 

 األفضلني
 [ ذكر فضل العمل]

ص لم يكن سجودهم آلدم ،إمنا كان آدم قبلة هلم يسجدصن حنوه هلل عز ص 
 جل ، ص كان

[] 
من دصن ( اهلل ، صخيضع  يسجد)ألحد ألحد أن بذلك معظما مبجال له ، ص الينبغ 

له كخضوعه هلل ، صيعظمه بالسجود له كتعظیمه هلل ، ص لوأمرت أحدا 
تنا أن أن يسجد]هكذا[لغري اهلل ،ألمرت ضعفاء شیعتنا صسائر املكلفني من شیع



ري رسول اهلل ، صحمض صداد خ صل  عیل يسجدصا ملن توسط يف علوم 
يف   ، صاحتمل املكاره صالباليابعد حممد رسول اهلل عیل خلق اهلل 

قد كان علیه  (حقا أرقبه عیل التصريح بإظهار حقوق اهلل ، ص لم )ينكر 
ص عص  اهلل إبلیس ،فهلك ملا كان - جهله أصأغفله . مث قال رسول اهلل

مل ص لم يهلك آدم صعص  اهلل آدم بأكل الشجرة،فس عیل معصیته بالكرب 
 ، ص ذلك أن اهلل حممد صآله الطیبني  عیلملا لم يقارن بعصیته التكرب 

ك فهلك ، ص لوتواضع  عیلفیك إبلیس ، صتكرب  ياآدم عصاين» تعال  قال له 
نت ألفلح كل الفالح كماأفلحت ، ص أ ، صعظم عزجالل لك بأمري

لفالح ، صتزصل بأكل الشجرة، صبالتواضع ملحمد صآل حممدتفلح كل ا عصیتين
دعا بمه ،فأفلح ف«.بحمد صآله الطیبني لذلك  عنك صلمة الذلة فادعين

 كل الفالح ملامتسك بعرصتنا أهل البیت



. 
[] 
 [ ص حلذيفة ص ماجري له- أمره]

ص أمر بالرحیل يف أصل نصف اللیل األخري، صأمر - مث إن رسول اهلل
ص أحد إل  العقبة، ص اليطؤها - مناديه فنادي أال اليسبقن رسول اهلل

ص . مث أمر حذيفة أن يقعد يف ألل - حيت جياصزها رسول اهلل
ص أمره - ص ص كان رسول اهلل- العقبة،فینظر من َير به ، صخيرب رسول اهلل

ه رؤساء أتبني الشر يف صجو فقال حذيفة يا رسول اهلل إين .أن يسترت بجر
أخاف إن قعدت يف ألل اجلبل ، صجاء منمه من  عسكرك ، صإين

 ،فیعرفينیكشف عين،فك حيس يبعیل بري أخاف أن يتقدمك إل  هناك للتد
ص إنك - قال رسول اهلل. ففیقتلين صخيافين من نصیحتك فیتهمين صموضع 



إذابلغت ألل العقبة،فاقصد أكرب لخرة هناك إل  جانب ألل 
 ل  حيت أدخل يف ص يأمرك أن تنفرج - إن رسول اهلل» العقبة صقل هلا

 عیل ملارين ، صيدخل ة أبصر منها اجوفك ، مث يأمرك أن ينثقب فیك ثقب
إذن اهلل فإنها تصري إل  ماتقول هلا ب«منها الرصح لئال أكون من اهلالكني 

رب العاملني .فأدي حذيفة الرسالة صدخل جوف الصخرة، صجاء 
ضمه لبعض مجاهلم ص بني أيديمه رجالتمه ، يقول بع عیل األربعة صالعشرصن 

أنمه قدرأصنا  اقتلوه ،لئال خيربصا حممدامن رأيتموه هاهنا كائنا من كان ف
 .علیه نا هاهنا فینكص حممد، ص اليصعد هذه العقبة إالنهارا،فیبطل تدبري

[] 
صمسعها حذيفة، صاستقصوا فمل جيدصا أحدا، ص كان اهلل قدسرت 

اجلبل صعدل عن  یل عحذيفة باحلجر عنمه فتفرقوا،فبعضمه لعد 



مشال ، صهم فح اجلبل عن َيني صس عیل الطريق املسلوك ، صبعضمه صقف 
يقولون ، أ الترصن حني حممدكیف أغراه بأن َينع الناس من لعود 

دبرينا صألحابه عنه بعزل فیه ت العقبة حيت يقطعها هولنخلوا به هاهنا فنمض 
ص كل ذلك يولله اهلل من قريب أصبعید إل  أذن حذيفة صيعیه . فلما 

ة كلمت الصخرة حذيفاجلبل حیث أرادصا  عیل متكن القوم 
ص فأخربه با رأيت ص مامسعت . - صقالت انطلق اآلن إل  رسول اهلل

 عیل فة خما القوم قتلوين قال حذيفة كیف أخرج عنك ص إن رآين
، قالت الصخرة إن ألذي مكنك من جويف علیمه  أنفسمه من منیميت

لك أحدثها يف هو ألذي يول صأصلل إلیك الرصح من الثقبة اليت
اهلل صينقذك من أعداء اهلل .فنهض حذيفة لیخرج ، صانفرجت  ل  نيبإ

رسول  يالصخرة،فحوله اهلل طائرا فطار يف اهلواء حملقا حيت انقض بني يد
ص با رأي صمسع . - لورته ،فأخرب رسول اهلل عیل ص ، مث أعید - اهلل



مني ثص أ صعرفتمه بوجوهمه قال يا رسول اهلل كانوا متل- فقال رسول اهلل
صكنت أعرف أكثرهم جبماهلم ، فلما فتشوا املوضع فمل جيدصا 
أحدا،أحدرصا اللثام فرأيت صجوهمه صعرفتمه بأعیانمه 

ص ياحذيفة - صأمسائمه فالن صفالن حيت عد أربعة صعشرين . فقال رسول اهلل
إذا كان اهلل تعال  يثبت حممدا لم يقدر هؤالء ص الاخللق أمجعون 

قال   تعال  بالغ يف حممدأمره ص لوكره الكافرصن . مثأن يزيلوه ، إن اهلل
 اهلل ، فإذاجزنا  عیلياحذيفة فانهض بنا أنت صسلمان صعمار، صتوكلوا 

[] 
 عیل ص ص هو - الثنیة الصعبة فأذنوا للناس أن يتبعونا.فصعد رسول اهلل

ناقته صحذيفة صسلمان أحدمها آخذ خبطام ناقته يقودها، صاآلخر 
التمه منبثون مجاهلم صرج عیل صعمار إل  جانبها، صالقوم  خلفها يسوقها،



جارة تلك العقبات ، ص قدجعل الذين فوق الطريق ح عیل الثنیة  حوال 
ص ، صتقع به يف - يف دباب فدحرجوها من فوق لینفرصا الناقة برسول اهلل

املهوي ألذي يهول الناظر النظر إلیه من بعده . فلما قربت الدباب 
ا ص أذن اهلل تعال  هلا،فارتفعت ارتفاعا عظیم- ول اهللمن ناقة رس

ص مث سقطت يف جانب املهوي ، ص لم يبق منها - فجاصزت ناقة رسول اهلل
 ء من تلكص كأنها الحتس بش - ش ء إاللار كذلك صناقة رسول اهلل

ص لعمار العد اجلبل - كانت للدباب . مث قال رسول اهلل القعقعات اليت
ه صجوه رصاحلمه فارم بها.ففعل ذلك فاضرب بعصاك هذ

عمار،فنفرت بمه ، صسقط بعضمه فانكسر عضده ، صمنمه من انكسرت 
رجله صمنمه من انكسر جنبه صاشتدت لذلك أصجاعمه ، فلما جربت 

ل آثار الكسر إل  أن ماتوا. صلذلك قال رسو علیمه صاندملت بقیت 
ملنافقني ناس باص يف حذيفة ص أمري املؤمنني ع إنهما أعمل ال- اهلل



ص ، صكف  اهلل - ،لقعوده يف ألل العقبة صمشاهدته من مر سابقا لرسول اهلل
ص إل  املدينة،فكس  اهلل - رسوله أمر من قصد له ، صعاد رسول اهلل

ع  عیل  یل عمن كان دبر  الذل صالعار من كان قعد عنه ، صألبس اخلزي
 مادفع اهلل عنه

. 
[] 

ُ ِبُكفِرِهم َفَقِلیالً ماقوله عز ص جل َص قاُلوا قُ  ُ اهللي  ُيؤِمُنونَ  لُوُبنا ُغلٌف َبل َلَعَنمهُ
هؤالء الیهود الذين  قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل َص قاُلوايعين -

 ص املعجزات املذكورات - أراهم رسول اهلل



اآلية.ُقلُوُبنا ُغلٌفأصعیة للخري، صالعلوم قدأحعند قوله فَهِ   اطت  َكاحِلجاَرةِ
ضال مذكورا مع ذلك التعرف لك يا حممدف ها، مث ه عیل بها صاشتملت 

فقال اهلل تعال  ردا  .لسان أحد من أنبیاء اهلل  عیل يف ش ء من كتب اهلل ، ص ال 
يُهأبعدهم من  علیمه  ُ الل َبل لیس كمايقولون أصعیة العلوم صلكن قدَلَعَنمهُ

عال  صيكفرصن ؤمنون ببعض ماأنزل اهلل تاخلريَفَقِلیالً ما ُيؤِمُنونَقلیل إَيانمه ،ي
ار ماكذبوا ص يف سائر ما يقول ،فقد ل-ببعض ، فإذاكذبوا حممدا

ئ غلف فإنمه قالوا به أكثر، ص مالدقوا به أقل . ص إذاقر
ال  َص قلوبنا]غلف [ يف غطاء، فالنفمه كالمك صحديثك .حنو ما قال اهلل تع

ا تَ  ي ِكنيٍة ممِ
َ
یِننا َص َبیِنكَ دُعونا ِإَلیِه َص يفِ آذاِننا َصقٌر َص ِمن بَ قاُلوا ُقلُوُبنا يفِ أ

 ِحجاٌب صكال القراءتني حق ، ص قدقالوا بهذا صبهذا مجیعا
 ص معاشر الیهود تعاندصن رسول اهلل رب العاملني- مث قال رسول اهلل -



[] 
ذب صتأبون االعرتاف بأنكم كنمت بذنوبكم من اجلاهلني ، إن اهلل اليع

ص اليزيل عن فاعل هذاعذابه أبدا، إن آدم ع لم بهاأحدا 
نها أنمت مع ربه املغفرة لذنبه إالبالتوبة،فكیف تقرتحو عیل يقرتح 

 عنادكم
 [ مجعنيأ علیمه ذكر توبة آدم صتوسله بحمد صآله للوات اهلل ]

ص ملازلت - قیل صكیف كان ذلك يا رسول اهلل ] قال [ فقال رسول اهلل
رج من اجلنة صعوتب صصبخ قال يارب اخلطیئة من آدم ع صأخ
 إل  اجلنة قال بل  . قال آدم فكیف إن تبت صأللحت أتردين

ناأهله با أ قال اهلل عز ص جل تسبحينف ألنع يارب حيت أكون تائبا صتقبل توبيت
الفاضلني الذين علمتك ب ، صتعرتف خبطیئتك كما أنت أهله ، صتتوسل إل 



ون صألحابه ، صهم حممد صآله الطیبالئكيتم عیل أمساءهم ، صفضلتك بمه 
دك اخلريصن .فوفقه اهلل تعال  فقال يارب الإله إال أنت سبحانك صبم

 إنك أنت أرحم الرامحني فارمحين عملت سوءا صظلمت نفس 
مدك الإله بق حممد صآله الطیبني صخیار ألحابه املنتجبني ]سبحانك صب

لتواب إنك أنت ا عیل ،فتب إال أنت عملت سوءا صظلمت نفس 
ل اهلل تعال  الرحمي ،بق حممد صآله الطیبني صخیار ألحابه املنتجبني [. فقا

ريت ص كان ذلك بشرتك ،فقد تغ أنق  لقد قبلت توبتك ، صآية ذلك أين
 تستقبلك لثالثة عشر من شهر رمضان فصم هذه الثالثة األيام اليت

[] 
يف كل  امها فنق بعض بشرتك .فص اهلل يف كل يوم أيام البیض ينق  فه 

له يوم منها ثلث بشرته .فعند ذلك قال آدم يارب ماأعظم شأن حممد صآ



ل صخیار ألحابه فأصح  اهلل تعال  إلیه ياآدم إنك لوعرفت كنه جال
 عمالكصخیار ألحابه ،ألحببته حبا يكون أفضل أ حممد صآله عندي

مدا لوصزن ل  ياآدم إن حمألعرف . قال اهلل تعا قال آدم يارب عرفين .
 به ]مجیع [اخللق من النبیني صاملرسلني صاملالئكة املقربني صسائر عبادي
الصاحلني من أصل الدهر إل  آخره ص من الثري إل  العرش لرجح بمه 
، ص إن رجال من خیار آل حممد لوصزن به مجیع آل النبیني لرجح بمه ، ص 

ملرسلني مجیع ألحاب اإن رجال من خیار ألحاب حممد لوصزن به 
ياآدم لوأحب رجل من الكفار أصمجیعمه رجال من آل  . لرجح بمه

ة صاإلَيان ، حممد صألحابه اخلريين لكافاه اهلل عن ذلك بأن خيمت له بالتوب
مد صآل حم كل صاحد من حميب عیل اجلنة. إن اهلل لیفیض [مث يدخله ] اهلل 

ل [ ماخلق دد كعدد] كع عیل حممد صألحابه من الرمحة ما لوقسمت 
اهلل من أصل الدهر إل  آخره صكانوا كفارا لكفاهم ، صألداهم 



ن يبغض إل  عاقبة حممودة اإلَيان باهلل حيت يستحقوا به اجلنة. ص إن رجال مم
]آل [ حممد صألحابه اخلريين أصصاحدا منمه لعذبه اهلل عذابا لوقسم 

 مثل عدد ماخلق اهلل تعال  ألهلكمه أمجعني عیل 
ُهم ِكتاٌب ِمن .  قوله عز ص جل َص مَليا جاءَ

وَن  ٌق مِلا َمَعمهُ َص كانُوا ِمن َقبُل َيسَتفِتحُ ِ ُمَصدي ا  یل عِعنِد اهللي اليِذيَن َكَفُرصا َفلَمي
 ِ ُهم ما َعَرُفوا َكَفُرصا ِبِه َفلَعَنُة اهللي  الكاِفِريَن  عیل جاءَ

[] 
مُهیعينقال اإلمام ع ذم اهلل تعال  الیهود فقال  - هؤالء الیهود  َص مَليا جاءَ

 الذين تقدم ذكرهم صإخوانمه من الیهود،جاءهم ِكتاٌب ِمن



ٌق ذلك الكتاب مِلا َمَعمهُ من التوراة اليت يِهالقرآن ُمَصدي بني فیها  ِعنِد الل
 صل  یل عمن صلد إمساعیل ،املؤيد خبري خلق اهلل بعده  أن حممدا األم 
ونَیسألون ص بالرسا-ؤالء الیهودِمن َقبلُظهور حممده اهلل .َص كانُوايعين لةَيسَتفِتحُ

م اليِذيَن َكَفُرصا من أعدائمه صاملناصين هل عیل اهلل الفتح صالظفر
مُهجاء هؤالء الیهو ا جاءَ دما ،فكان اهلل يفتح هلم صينصرهم . قال اهلل تعال  َفلَمي

ته حسدا وص صلفته َكَفُرصا ِبِه صجحدصا نب-َعَرُفوا من نعت حممد
ِ علیه له صبغیا   الكاِفِريَن  عیل . قال اهلل عز ص جل َفلَعَنُة اهللي



  علیمهتوسل الیهود أيام موس  ع بحمد صآله للوات اهلل ]
 [ أمجعني

 قال أمري املؤمنني ع إن اهلل تعال  أخرب رسوله با كان من إَيان الیهود -
 بذكره ، أعدائمه عیل ص قبل ظهوره ، ص من استفتاحمه -بحمد

 . آله عیل ص علیه صالصالة 
[] 

قال ع ص كان اهلل عز ص جل أمر الیهود يف أيام موس  صبعده 
إذادمهمه أمر، صدهتمه داهیة أن يدعوا اهلل عز ص جل بحمد 
صآله الطیبني ، ص أن يستنصرصا بمه ، صكانوا يفعلون ذلك حيت كانت 

علون ذلك ثرية يفص بسنني ك-الیهود من أهل املدينة قبل ظهور حممد
،فیكفون البالء صالدمهاء صالداهیة. صكانت الیهود قبل ظهور حممد 



ص بعشر سنني يعاديمه أسد صغطفان قوم من املشركني صيقصدصن - النيب
أذاهم ، صكانوا يستدفعون شرصرهم صبالءهم بسؤاهلم ربمه بحمد صآله 

آالف  ةالطیبني ، حيت قصدهم يف بعض األصقات أسد صغطفان يف ثالث
ثالمثائة  املدينة،فتلقاهم الیهود صهم فارس إل  بعض قري الیهود حوال 

فارس ، صدعوا اهلل بحمد صآله الطیبني الطاهرين فهزموهم صقطعوهم 
بسائر القبائل .فاستعانوا  لیمه ع. فقال أسد صغطفان بعضهما لبعض تعالوا نستعني 

ألفا، صقصدصا هؤالء  بالقبائل صأكثرصا حيت اجتمعوا قدر ثالثني علیمه 
 جلارية اليتالثالمثائة يف قريتمه ،فأجلئوهم إل  بیوتها صقطعوا عنها املیاه ا

كانت تدخل إل  قراهم ، صمنعوا عنمه الطعام ، صاستأمن الیهود منمه 
فمل يؤمنوهم ، صقالوا ال، إال أن نقتلكم صنسبیكم صننهبكم .فقالت الیهود 

منمه أ ماأمر  أماثلمه صذصص الرأي بعضها لبعض كیف نصنع فقال هلم



االبتهال موس  ع أسالفكم ص من بعدهم باالستنصار بحمد صآله أ ماأمركم ب
 إل  اهلل تعال  

صآله  عندالشدائد بمه قالوا بل  .قالوا فافعلوا.فقالوا أللمه جباه حممد
اننا، الطیبني ملاسقیتنا،فقد قطعت الظلمة عنا املیاه حيت ضعف شب

 .اهللكة عیل لداننا، صأشرفنا صمتاصتت ص
[] 

رهم فبعث اهلل تعال  هلم صابال هطال سحا أمأل حیاضمه صآبارهم صأنها
صأصعیتمه صظرصفمه فقالوا هذه إحدي احلسنیني . مث أشرفوا من 

 العساكر املحیطة بمه ، فإذااملطر قدآذاهم غاية عیل سطوحمه 
عنمه  .فانصرفأمتعتمه صأسلحتمه صأمواهلم [ علیمه األذي صأفسد]

لذلك بعضمه ، ص ذلك أن املطر أتاهم يف غريأصانه يف محارة 



ين القیظ حني ال يكون مطر فقال الباقون من العساكر هبكم سقیمت فمن أ
أنفسكم  یل عتأكلون صلئن انصرف عنكم هؤالء فلسنا ننصرف حيت نقهركم 

ود لت الیهغیظنا منكم .فقا صعیاالتكم صأهالیكم صأموالكم ، صنشف 
نا، ص إن ألذي أن يطعم عیل إن ألذي سقانا بدعائنا بحمد صآله قادر 

مث دعوا اهلل  .أن يصرف الباقني  عیل لرف عنا من لرفه قادر 
بحمد صآله أن يطعممه .فجاءت قافلة عظیمة من قوافل الطعام قدر 

مجل صبغل صمحار موقرة حنطة صدقیقا، صهم اليشعرصن بالعساكر  ألف 
يت دخلوا یمه صهم نیام ، ص لم يشعرصا بمه ،ألن اهلل تعال  ثقل نوممه حفانتهوا إل

ا القرية، ص لم َينعوهم ، صطرحوا فیهاأمتعتمه صباعوها منمه فانصرفو
صأبعدصا، صتركوا العساكر نائمة لیس يف أهلها عني تطرف ، فلما 
 أبعدصا انتبهوا، صنابذصا الیهود احلرب ، صجعل يقول بعضمه لبعض



الوحا فإن هؤالء اشتد بمه اجلوع صسیذلون لنا. قال هلم الیهود الوحا،
 هیهات بل قدأطعمنا ربنا صكنمت نیاما جاءنا من الطعام كذا

[] 
عیل  صكذا، ص لوأردنا قتالكم يف حال نومكم لتهیأ لنا صلكنا كرهنا البغ 

نصرنا بمه أن كم بحمد صآله ، صاستعیل كم ،فانصرفوا عنا ص إالدعونا 
حمد م كما قدأطعمنا صأسقانا.فأبوا إالطغیانا فدعوا اهلل بخيزيك

مه صآله صاستنصرصا بمه . مث برز الثالمثائة إل  ) الناس للقاء(فقتلوا من
صأسرصا، صطحطحوهم صاستوثقوا منمه بأسرائمه ،فكانوا الينداهم 

هر الیهود. فلما ظ من هلم يف أيدي عیل مكرصه من جهتمه خلوفمه 
 ،إذ كان من العرب ،فكذبوهص حسدصه -حممد



 [ عنيأمج علیمه دحر إبلیس صأعوانه بحمد صآله للوات اهلل ]
بذكرهم  املشركني عیل مث قال رسول اهلل هذه نصرة اهلل تعال  للیهود  -

 ملحمد صآله .أال فاذكرصا ياأمة حممد،حممدا صآله 
ين الشیاطني الذ  عیلعندنوائبكم صشدائدكم لینصر اهلل به مالئكتكم 

يقصدصنكم . فإن كل صاحد منكم معه ملك عن َيینه يكتب حسناته ، 
 صملك عن يساره يكتب سیئاته ، صمعه شیطانان من 

عندإبلیس يغويانه ، فإذاصسوسا يف قلبه ،ذكر اهلل ص قال الحول ص القوة 
 ،خنس حممد صآله الطیبني عیل العظمي ، صلل  اهلل  عیل إالباهلل ال

ه إل  إبلیس فشكواه صقاال له قدأعیانا أمرالشیطانان مث لارا 
 .،فأمددنا باملردة



[] 
اهلل ،  فاليزال َيدمها حيت َيدمها بألف مارد،فیأتونه ،فكلما راموه ذكر

فذا.قالوا طريقا ص المنعلیه حممد صآله الطیبني لم جيدصا  عیل صلل  
نوده بلیس جبإلبلیس لیس له غريك تباشره جبنودك فتغلبه صتغويه ،فیقصده إ

فالنة  النا، أصأميتف هذاإبلیس قدقصد عبدي» .فیقول اهلل تعال  للمالئكة
ائة]ألف [ملك فیقاتلمه بإزاء كل شیطان رجمي منمه ،م«جبنوده أال فقاتلوهم 

 أفراس من نار بأيديمه سیوف من نار صرماح من نار، صقس  عیل ، صهم 
مه صيقتلونمه بها، جونصنشاشیب صسكاكني صأسلحتمه من نار، فاليزالون خير

ك صعدك تلك األسلحة فیقول يارب صعدعلیه صيأسرصن إبلیس ،فیضعون 
صعدته أن »إل  يوم الوقت املعلوم .فیقول اهلل تعال  للمالئكة ، قدأجلتين

م السالح صالعذاب صاآلالعلیه الأمیته ، ص لم أعده أن الأسلط 



ونه باجلراحات مث يدعونه خنفیث«الأمیته  ،اشتفوا منه ضربا بأسلحتكم فإين
ن جراحاته نفسه صأصالده املقتولني ص اليندمل ش ء م عیل ، فاليزال سخني العني 

 عیل هذااملؤمن  فإن بق  .إالبسماعه ألوات املشركني بكفرهم 
لیس تلك إب عیل  حممد صآله ،بق  عیل طاعة اهلل صذكره ، صالصالة 

هلل عز همك يف خمالفة ااجلراحات ، ص إن زال العبد عن ذلك ، صان
لك العبد ذ عیل  ص جل صمعالیه ،اندملت جراحات إبلیس ، مث قوي

ظهره  یل عظهره صيركبه ، مث ينزل عنه صيركب  عیل حيت يلجمه صيسرج 
ذاذل شیطانا من شیاطینه ، ص يقول أللحابه أ ماتذكرصن ماألابنا من شأن ه

ص فإن أردمت - ول اهللصانقاد لنا اآلن حيت لار يركبه هذا. مث قال رس
طاعة  یل عإبلیس سخنة عینه صألم جراحاته فداصموا  عیل أن تدَيوا 

 حممد صآله ، ص إن زلمت عن ذلك كنمت عیل اهلل صذكره ، صالصالة 



[] 
 أسراء إبلیس فريكب أقفیتكم بعض مردته

ص قال أمري املؤمنني ع ص كان قضاء احلوائج صإجابة الدعاء،  -
 صآهلما ع ،مشهورا يف الزمن السالف ، حيت عیل د ص إذاسئل اهلل بحم

أن من طال به البالء قیل هذاطال بالؤه ،لنسیانه الدعاء هلل بحمد صآله 
كانوا  الطیبني . صلقد كان من عجیب الفرج بالدعاء بمه فرج ثالثة نفر

ر َيشون يف لحراء إل  جانب جبل ،فأخذتمه السماء فأجلأتمه إل  غا
خرة ،فدخلوه يتوقون به من املطر، ص كان فوق الغار لكانوا يعرفونه 

رجت الصخرة راكبتها فابتلت املدرة فتدح عظیمة حتتها مدرة،ه 
ان . ص قال بعضمه املك علیمه فصارت يف باب الغار،فسدته صأظمل 

لبعض قدعفا األثر صدرس اخلرب ص اليعمل بنا أهلونا، ص لوعلموا 



ن آلدمیني بقلب هذه الصخرة عملاأغنوا عنا شیئا ألنه الطاقة ل
هذااملوضع ، هذا ص اهلل قربنا ألذي فیه منوت ، ص منه حنشر. مث قال 

أنه  بعضمه لبعض أ ص لیس موس  بن عمران ع ص من بعده من األنبیاء أمرصا
إذادهتنا داهیة أن ندعو اهلل بحمد صآله الطیبني قالوا بل  .قالوا 

تعالوا[ندعوا اهلل بحمد فقالوا].فالنعرف داهیة أعظم من هذه 
 األشرف األفضل صبآله الطیبني صيذكر كل صاحد منا حسنة من حسناته

فقال أحدهم أللمه إن  .أراد اهلل بها،فلعل اهلل أن يفرج عنا اليت
القصور،  كنت رجال كثري املال ،حسن احلال أبين كنت تعمل أين

 ل رجلنييعمل عمصاملساكني صالدصر، ص كان ل  أجراء، ص كان فیمه رجل 
[] 

 فلما كان 



عمل  أجرة صاحدة فامتنع ، ص قال إمنا عملتعلیه عنداملساء عرضت 
جل ، أجرة رجلني .فقلت له إمنا اشرتطت عمل ر رجلني فأنا أبتغ 

فأنت به متطوع الأجرة لك .فذهب صسخط ذلك ، صتركه  صالثاين
 ،فاشرتيت بتلك األجرة حنطة،فبذرتها،فزكت صمنت ، مث عیل 

د أعدت ماارتفع يف األرض فعظم زكاؤها صمناؤها، مث أعدت بع
لت هكذا يف األرض ،فعظم النماء صالزكاء، مث ماز ماارتفع من الثاين

[عقدت به الضیاع صالقصور صالقري صالدصر صاملنازل حيت ]أين
صاملساكن ، صقطعان اإلبل صالبقر صالغمن صلوار العري صالدصاب 

م العبید صاإلماء، صالفرش صاآلالت صالنع، صاألثاث صاألمتعة، ص
ذلك  اجللیلة، صالدراهم صالدنانري الكثرية. فلما كان بعدسنني مر يب

لفقر، صضعف اعلیه األجري، ص قدساءت حاله صتضعضعت ، صاستول  
ذي سخطت أجرة أناأجريك أل بصره ، فقال ل  يا عبد اهلل أ ماتعرفين



عنها، ص أناالیوم فقري] ص  صاحدة ذلك الیوم ، صتركتها لغنائ 
قدلرت كماتري [ ص قدرضیت بها،فأعطنیها.فقلت له دصنك هذه 
الضیاع صالقري صالقصور صالدصر صاملنازل صاملساكن صقطعان 
اإلبل صالبقر صالغمن صلوار العري صالدصاب ، صاألثاث صاألمتعة، 
صالعبید صاإلماء صالفرش صاآلالت صالنعم اجللیلة، صالدراهم 

لك .فبك  ص قال ل  يا  نري الكثرية،فتناصهلا إلیك أمجع مباركا،فه صالدنا
ماأهزأ » فقلت  ماسوفت ، مث أنت اآلن تهزأ يب عبد اهلل سوفت حق 

 ابك ، ص ما أنا إالجاد جمد، هذه كلها نتائج أجرتك تلك ،تولدت عنه
[] 

لیه فسلمتها إ«لك  فاأللل كان لك ،فهذه الفرصع كلها تابعة لأللل فه 
 إمنا فعلت هذارجاء ثوابك أمجع . أللمه إن كنت تعمل أين



صخوف عقابك ،فافرج عنا بحمد األفضل األكرم سید األصلني 
صاآلخرين ألذي شرفته ، صبآله أفضل آل النبیني ، صألحابه أكرم 
ألحاب املرسلني ، صأمته خري األمم أمجعني . قال ع فزال ثلث 

نه أللمه إن كنت تعمل أ ال الثاينالضوء. ص ق علیمه احلجر صدخل 
 عیل مث أرصح بسؤرها  ،أم  عیل كانت ل  بقرة أحتلبها، مث أرصح بلبنها 

 ،فوقفت نائمة عائق ذات لیلة،فصادفت أم  ،فأخرينصصلدي أهل 
ضاغون من يت صصلدي عندرأسها لتنبه الأنبهها من طیب صسنها، صأهل 

حيت انتبهت  صصلدي فل بأهل اجلوع صالعطش ،فما زلت صاقفا الأح
 أهل  یل عمن ذات نفسها،فسقیتها حيت رصيت ، مث عطفت بسؤرها  ه 

إمنا فعلت ذلك رجاء ثوابك ،  . أللمه إن كنت تعمل أينصصلدي
 صخوف عقابك ،فافرج عنا بق حممداألفضل األكرم سید األصلني



كرم أ صاآلخرين ، ألذي شرفته بآله أفضل آل النبیني ، صألحابه
قال ع فزال ثلث  .ألحاب املرسلني ، صأمته خري األمم أمجعني 

ل طمعمه يف النجاة. ص قا الضوء[ صقوي علیمه آخر من احلجر] صدخل 
إسرائیل  هويت أمجل امرأة من بين الثالث أللمه إن كنت تعمل أين

ت ن أملك شیئا،فما زلإالبائة دينار، ص لم أك عیل فراصدتها عن نفسها،فأبت 
 أسلك برا صبرا صسهال صجبال، صأباشر األخطار صأسلك الفیايف

طیتها صالقفار، صأتعرض للمهالك صاملتالف أربع سنني حيت مجعتها، صأع
 من نفسها، فلما قعدت إياها، صمكنتين

 
[] 



يا عبد اهلل » منها مقعد الرجل من أهله ،ارتعدت فرائصها، صقالت ل  
ل ،فإنه إمنا  اهلل إالبأمر اهلل عز ص ججارية عذراء فالتفض خامت إين

تركتها فقمت عنها ص«احلاجة صالشدة أن أمكنك من نفس  عیل  محلين
ا فعلت ذلك إمن ها. أللمه إن كنت تعمل أينعیل صتركت املائة دينار 

كرم رجاء ثوابك ، صخوف عقابك ،فافرج عنا بق حممداألفضل األ
ألحابه بآله أفضل آل النبیني صسید األصلني صاآلخرين ، ألذي شرفته 

أكرم ألحاب املرسلني صأمته خري األمم أمجعني . قال فزال 
صيفهمونه  بصوت فصیح بني يعقلونه احلجر كله ، صتدحرج ، ص هوينادي

ن بسن نیاتكم جنومت ، صبحمد األفضل األكرم سید األصلني صاآلخري
صخبري أمة  ( )املخصوص بآل أفضل النبیني ، صأكرم ألحاب املرسلني

 سعدمت صنلمت أفضل الدرجات



ُ َبغ . نَزَل اهللي
َ
ن َيكُفُرصا ِبا أ

َ
نُفَسمهُ أ

َ
صا ِبِه أ َ ن قوله عز ص جل ِبئَسَما اشرتَ

َ
یًا أ

ُ ِمن َفضِلِه  َل اهللي َغَضٍب َص ِللكاِفِريَن  یل عَمن َيشاءُ ِمن ِعباِدِه َفباُؤ ِبَغَضٍب  عیل ُيَنزي
 َعذاٌب ُمِهنيٌ 

ص -دمام ع ذم اهلل تعال  الیهود، صعاب فعلمه يف كفرهم بحمقال اإل -
نُفَسمهُ أي اشرتصها باهلدايا صالفضول اليت

َ
صا ِبِه أ َ كانت  فقال ِبئَسَما اشرتَ

سمه تصل إلیمه ، ص كان اهلل أمرهم بشرائها من اهلل بطاعتمه له لیجعل هلم أنف
 صاالنتفاع بها

[] 
قوه يف عداصة رسول ا،بل اشرتصها با أنفدائما يف نعمي اآلخرة فمل يشرتصه

نالوا اجلهال ، صي عیل ص لیبق  هلم عزهم يف الدنیا، صرئاستمه - اهلل
املحرمات ، صألابوا الفضوالت من السفلة صلرفوهم عن سبیل 



ن َيكُفُرص عیل الرشاد، صصقفوهم 
َ
ا طريق الضالالت . مث قال عز ص جل أ

ُ َبغیًا أي با نَزَل اهللي
َ
ن -مدموس  ع من تصديق حم عیل أنزل  ِبا أ

َ
ص بغیاأ

ُ ِمن َفضِلِه  َل اهللي یمه َمن َيشاءُ ِمن ِعباِدِه. قال صإمنا كان كفرهم لبغ عیل ُيَنزي
نبوته  ص هوالقرآن ألذي أبان فیهعلیه صحسدهم له ملاأنزل اهلل من فضله 

 علیمه رجعوا ص َغَضٍبیعين یل عصأظهر به آيته صمعجزته . مث قال َفباُؤ ِبَغَضٍب 
 غضب يف أثر غضب ، صالغضب األصل حني عیل الغضب من اهلل 

ص . قال -ا بحمدحني كذبو كذبوا بعیس  ابن مرمي ، صالغضب الثاين
یس  ع لسان ع عیل صالغضب األصل أن جعلمه قردة خاسئني ، صلعنمه 

ابه سیوف حممد صآله صألح علیمه حني سلط اهلل  صالغضب الثاين
 يت ذللمه بهافإما دخلوا يف اإلسالم طائعني ، صإما أدصاصأمته ح

 اجلزية لاغرين داخرين



ص يقول من سئل عن عمل فكتمه - ص قال أمري املؤمنني ع مسعت رسول اهلل -
حیث جيب إظهاره ، صيزصل عنه التقیة،جاء يوم القیامة ملجما بلجام من 

 النار
أمري املؤمنني   عیل ريص قال اإلمام ع دخل جابر بن عبد اهلل األنصا -

عمل ع فقال له أمري املؤمنني ع ياجابر قوام هذه الدنیا بأربعة عالم يست
 علمه صجاهل اليستنكف أن يتعمل

[] 
ر من كثرت جواد بعرصفه ، صفقري اليبیع آخرته بدنیا غريه . ياجاب صغين

ا عرضهلیه عكثرت حوائج الناس إلیه ، فإن فعل ماجيب هلل علیه نعم اهلل 
صالفناء.  عرضها للزصالعلیه للدصام صالبقاء، ص إن قصر فیما جيب هلل 

 صأنشأ يقول شعرا



 إذاأطاع اهلل من ناهلا        ماأحسن الدنیا صإقباهلا
 عرض لإلدبار إقباهلا       من لم يواس الناس من فضله 

 صأعط من )الدنیا ملن (سأهلا        فاحذر زصال الفضل ياجابر
 يضعف باجلنة أمثاهلا       رش جزيل العطاء الع فإن ذي

مث قال أمري املؤمنني ع فإذاكمت العالم )العمل أهله ( صزها اجلاهل يف 
ينه بدنیا غريه حل البالء بعرصفه ، صباع الفقري د تعمل ما البد منه ، صخبل الغين

 . صعظم العقاب
نَزَل 

َ
 قوله عز ص جل َص ِإذا ِقیَل هَلُم آِمُنوا ِبا أ

ُ
ُ قاُلوا نُؤِمُن ِبا أ نِزَل اهللي

 عیل 
َ
َ تَقُتلُوَن أ قًا مِلا َمَعمهُ ُقل َفملِ هُ َص ُهَو احلَقي ُمَصدي نِبیاءَ نا َص َيكُفُرصَن ِبا َصراءَ

ِ ِمن َقبُل ِإن ُكنمتُ ُمؤِمِننيَ   اهللي



 قال اإلمام ع َص ِإذا ِقیلَلهؤالء الیهود الذين تقدم ذكرهم -
[] 

 
َ
ُ آِمُنوا ِبا أ حلالل صاحلرام ا عیل حممد من القرآن املشتمل  عیل نَزَل اهللي

نِزَل 
ُ
وراةَص نا ص هوالتعیل صالفرائض صاألحكام .قاُلوا نُؤِمُن ِبا أ

ُهیعين الء ماسواه اليؤمنون به َص ُهَو احلَقي ص ألذي يقول هؤ َيكُفُرصَن ِبا َصراءَ
نسوخ ألذي قدمه اهلل هواحلق ألنه هوالناسخ للم« أنه صراءه » الیهود

نِبیاءَ ا
َ
َ تَقُتلُوَن لم كان يقتل أسالفكم أ ِ ِمن َقبُل ِإن تعال  . قال اهلل تعال  ُقل َفملِ اكنمت ُكنمتُ ُمؤِمِنیَنبالتوراة، أي ) لیس يف التوراة األمر(بقتل األنبیاء، فإذهللي

رمي قتل اة،ألن فیهاحتكم من التورعیل تقتلون األنبیاء،فما آمنمت با أنزل 
ص هوالقرآن ص ه علیاألنبیاء. صكذلك إذا لم تؤمنوا بحمد، صبا أنزل 

 فیه األمر باإلَيان به فأنمت ماآمنمت بعدبالتوراة



ص أخرب اهلل تعال  أن من اليؤمن بالقرآن ،فما آمن - قال رسول اهلل -
ا إال اإلَيان بأحدمه اإلَيان بهما، اليقبل علیمه بالتوراة،ألن اهلل تعال  أخذ 

بن أيب طالب  یل عمع اإلَيان باآلخر.فكذلك فرض اهلل اإلَيان بوالية 
والية ع كمافرض اإلَيان بحمد فمن قال آمنت بنبوة حممد صكفرت ب

لقیامة ع فما آمن بنبوة حممد. إن اهلل تعال  إذابعث اخلالئق يوم ا عیل 
 ربنا نداء تعريف اخلالئق نادي منادي

[] 
آخر  صمناد« اهلل أكرب، اهلل أكرب» ، فقال يف إَيانمه صكفرهم 

ية صاملعطلة فأما الدهر«هذه املقالة عیل معاشر اخلالئق ساعدصه »ينادي
متاز فیخرسون عن ذلك ص التنطلق ألسنتمه ، صيقوهلا سائر الناس من اخلالئق ،فی

أشهد أن »الدهرية] صاملعطلة[ من سائر الناس باخلرس . مث يقول املنادي



من  فیقول اخلالئق كلمه ذلك إال من كان يشرك باهلل تعال «إال اهلل  الإله
ئر املجوس صالنصاري صعبدة األصثان فإنمه خيرسون فیبینون بذلك من سا

ا املسلمون فیقوهل«أشهد أن حممدا رسول اهلل »اخلالئق . مث يقول املنادي
 أمجعون صخيرس عنها الیهود صالنصاري صسائر املشركني

 [ا ع قسمي اجلنة صالنارعیل يف أن  ]
من آخر عرلات القیامة أال فسوقوهم إل  ]اجلنة لشهادتمه  مث ينادي

 َمسُؤُلوَن ص بالنبوة[ فإذاالنداء من قبل اهلل تعال  ] ال،بل [َص ِقُفوُهم ِإنيمهُ -ملحمد
« ص بالنبوة-سوقوهم إل  اجلنة لشهادتمه ملحمد»يقول املالئكة الذين قالوا

ئولون عن ون ياربنا فإذاالنداء من قبل اهلل تعال  ]قفوهم [إنمه مسملاذا يوقف
أمرتمه مع  ينإ صإمائ  بن أيب طالب صآل حممد، ياعبادي عیل صالية 

الشهادة بحمد بشهادة أخري ، فإن جاءصا بهافعظموا ثوابمه ، 



ص بالنبوة ص -صأكرموا مآبمه ص إن لم يأتوا بها لم تنفعمه الشهادة ملحمد
 . ن اهلالكنيل  بالربوبیة،فمن جاء بهافهو من الفائزين ، ص من لم يأت بهافهو مال 

[] 
، صآلل حممدحمبا. بن أيب طالب بالوالية شاهدا عیل قال فمنمه من يقول قدكنت ل

 یل عص هو يف ذلك كاذب يظن أن كذبه ينجیه ،فیقال له سوف نستشهد 
شاهدة، صالنار  صلیائ نة ألا.فتشهد أنت يا أبا احلسن ،فتقول اجلعیل ذلك 

شاهدة.فمن كان منمه لادقا خرجت إلیه رياح اجلنة  أعدائ  عیل 
ته دار املقامة من اجلنة صغرفها صأحل صنسیمها فاحتملته ،فأصردته عالل 

اءته فضل ربه الَيسه فیهانصب ص الَيسه فیهالغوب ص من كان منمه كاذبا ج
من  ينث شعب الظلیل ص اليغمسوم النار صمحیمها صظلها ألذي هوثال



ص -اللهب فتحمله ،فرتفعه يف اهلواء، صتورده يف نار جهمن . قال رسول اهلل 
 فلذلك أنت قسمي ]اجلنة ص[النار،تقول هلا هذا ل  ص هذا لك

ص صحضره - صلقد حدثنا رسول اهلل ص قال جابر بن عبد اهلل األنصاري -
عمل الیهود أنه أتزعم  عبد اهلل بن لوريا غالم أعور يهودي

ص عن مسائل كثرية - بكتاب اهلل صعلوم أنبیائه فسأل رسول اهلل يهودي
 ص با لم جيد إل  إنكار ش ء منه سبیال. فقال- يعنته فیها،فأجابه عنها رسول اهلل

قال لو كان غريه  . له يا حممد من يأتیك بهذه األخبار عن اهلل قال جربئیل
ة فلو كان میكائیل ئیل عدصنا من بني املالئكيأتیك بهاآلمنت بك ، صلكن جرب

 . أصغريه سوي جربئیل يأتیك بهاآلمنت بك
[] 



دة ص ص لم اختذمت جربئیل عدصا قال ألنه ينزل بالبالء صالش- فقال رسول اهلل
أمره ،  يت قويح« خبت نصر»إسرائیل . صدفع دانیال عن قتل  بين عیل 

ل ، صمیكائیل دة الينزهلا إالجربئیإسرائیل . صكذلك كل بأس صش صأهلك بين
ص صحيك أجهلت أمر اهلل تعال  ص ماذنب - يأتینا بالرمحة. فقال رسول اهلل

جربئیل إن أطاع اهلل فیما يريده بكم أرأيمت ملك املوت أ 
هوعدصكم ص قدصكله اهلل بقبض أرصاح اخللق ألذي أنمت منه 

لكريهة اأرأيمت اآلباء صاألمهات إذاصجرصا األصالد األدصية 
ملصاحلمه ، أجيب أن يتخذهم أصالدهم أعداء من أجل ذلك ال، 
صلكنكم باهلل جاهلون ، ص عن حكمته غافلون ،أشهد أن جربئیل صمیكائیل 

من عادي  أحدمها إال بأمر اهلل عامالن ، ص له مطیعان ، ص أنه اليعادي
اآلخر، ص إن من زعم أنه حيب أحدمها صيبغض اآلخر فقد 

أخوان ، كما أن جربئیل  عیل حممد رسول اهلل ص  كذب . صكذلك



صمیكائیل أخوان ،فمن أحبهما فهو من أصلیاء اهلل ، ص من أبغضهما فهو من 
أعداء اهلل ، ص من أبغض أحدمها صزعم أنه حيب اآلخر فقد 

، مث  عیل ن ص م كذب ، صمها منه بريئان ، صكذلك من أبغض صاحدا مين
ال  ، صكالنا منه بريئان ، ص اهلل تعزعم أنه حيب اآلخر فقد كذب 

 صمالئكته صخیار خلقه منه برآء
ُ الِعجَل ِمن َبع . َذمتُ ي اختي ُكم ُموس  ِبالَبیيناِت مثُ ِدِه َص قوله عز ص جل َص َلَقد جاءَ

نمتُ ظامِلُونَ 
َ
 أ

[] 
قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل للیهود الذين تقدم ذكرهم َص َلَقد  -

ُكم ُموس  ِبا ناِتالدالالت جاءَ اصلفه من فضل حممد م عیل نبوته ، ص  عیل لَبیي
أمر خلفائه صصلیته ، ص عیل اخلالئق ، صأبان عنه من خالفة  عیل صشرفه 



هلاِمن َبعِدِه بعدانطالقه إل  اجلبل ، صخ ُ الِعجإلَ َذمتُ ي اختي الفمت خلیفته بعده .مثُ
نمتُ عیل صتركه علیه ألذي نص 

َ
افرصن ظامِلُونَك كم ، ص هوهارصن ع ،َص أ

 با فعلمت من ذلك
 [ حديث احلدائق]

قال بن أيب طالب ع ، ص قدمر معه بديقة حسنة ف عیل ص ل- قال رسول اهلل -
منها، إل  أن  لك يف اجلنة أحسن عیل ع ماأحسنها من حديقة فقال يا  عیل 

ول رسول ع ماأحسنها من حديقة ص يق عیل مر بسبع حدائق كل ذلك يقول 
ص بكاء - ص لك يف اجلنة أحسن منها. مث بك  رسول اهلل- اهلل

] يا[ اأخ ع لبكائه ، مث قال مايبكیك يا رسول اهلل قال ي عیل شديدا،فبك  
ع يا رسول  عیل ال . قأبا احلسن ضغائن يف لدصر قوم يبدصنها لك بعدي

 ييند قال يف سالمة من دينك . قال يا رسول اهلل إذاسمل اهلل يف سالمة من ديين



ص لذلك جعلك اهلل ملحمد تالیا، ص إل  - ذلك . فقال رسول اهلل فاليسوءين
مه لك بب رضوانه صغفرانه داعیا، ص عن أصالد الرشد صالغ 

 ك ممیزا[منبئا صللواءعیل صبغضمه ]
[] 

إل   حممد يوم القیامة حامال، صلألنبیاء صالرسل صالصابرين حتت لوائ 
ه عجال إن ألحاب موس  اختذصا بعد یل عجنات النعمي قائدا. يا 

جال، مث عجال، صخيالفونك ، ص عجال، مث ع بعدي صخالفوا خلیفته ، صسیتخذ أميت
من هؤالء،يضاهئون أصلئك يف اختاذهم العجل .أال ف عیل  أنت خلیفيت

 ختذ العجل بعدي، ص من ا عیل صافقك صأطاعك فهو معنا يف الرفیع األ
  ، ص لم لئك مع الذين اختذصا العجل زمان موسصخالفك ص لم يتب ،فأص

 يتوبوا]فمه [ يف نار جهمن خالدين خملدين



. 
[] 
ص صألمري املؤمنني - قال أبويعقوب قلت لإلمام ع فهل كان لرسول اهلل -

فس رسول ع ن عیل آيات موس  ع فقال اإلمام ع  ع آيات تضاه 
 ع آيات  عیلع صآيات  عیل ص ، صآيات رسول اهلل آيات - اهلل

ص ، ص ما من آية أعطاها اهلل تعال  موس  ع ص الغريه من - ، رسول اهلل
األنبیاء إال ص قدأعط  اهلل حممدا مثلها أصأعظم منها. ص أماالعصا 

حرة من عصیمه صحباهلم كانت ملوس  ع فانقلبت ثعبانا،فتلقفت ماأتته الس اليت
توا ن الیهود أص أفضل من ذلك ، ص هو أن قوما م-،فلقد كان ملحمد

 جوابه با بهرهم ء إالأتاهم يفص فسألوه صجادلوه ،فما أتوه بش -حممدا



ص - ل اهلل.فقالوا له يا حممد إن كنت نبیا فأتنا بثل عصا موس  . فقال رسو
 إن ألذي أتیتكم به أعظم من عصا موس  ،ألنه باق

[] 
قدر أحد يإل  يوم القیامة معرض جلمیع األعداء صاملخالفني ، ال بعدي

معارضة سورة منه ، ص إن عصا موس  زالت ص لم تبق  عیل منمه أبدا 
سآتیكم با هوأعظم من عصا  بعده فتمتحن ، كمايبق  القرآن فیمتحن . مث إين

موس  ع صأعجب ،فقالوا فأتنا. فقال إن موس  كانت عصاه بیده 
ة. ص إن یليلقیها،فكانت القبط يقول كافرهم هذا موس  حيتال يف العصا ب

ضرها اهلل سوف يقلب خشبا ملحمد ثعابني بیث المتسها يد حممد ص الحي
یت إذارجعمت إل  بیوتكم صاجتمعمت اللیلة يف جممعكم يف ذلك الب

ر من مائة جذع أكث ، صه قلب اهلل تعال  جذصع سقوفكم كلها أفاع 



الباقني منكم  یل ع،فتتصدع مرارات أربعة منكم فیموتون ، صيغش  
م ،فتعود غداة غد،فیأتیكم يهود فتخربصنمه با رأيمت فاليصدقونك إل 

ت منمه بني أيديمه ، صمتأل أعینمه ثعابني كماكانت يف بارحتكم ،فیمو
و ألذي أكثرهم . قال اإلمام ع ف عیل مجاعة، صخيبل مجاعة، صيغش  

 ص الحيتشمونه- ول اهللرس بعثه باحلق نبیا لقد ضحك القوم ]كلمه [ بني يدي
ص اليهابونه ، يقول بعضمه لبعض انظرصا ماادع  صكیف قدعدا 

ص إن كنمت اآلن تضحكون ،فسوف تبكون - طوره فقال رسول اهلل
 عیل  صتتحريصن إذاشاهدمت ما عنه ختربصن أال فمن هاله ذلك منكم ، صخش 

 یل عأللمه جباه حممد ألذي الطفیته ، ص  » نفسه أن َيوت أصخيبل فلیقل
 ته ، صأصلیائمه الذين منألذي ارتضی

[] 



ن من َيوت هناك ص إن كا«. ماأري  عیل  سمل هلم أمرهم اجتبیته ، ملاقويتين
ممن )حتییه صتريد إحیاءه (فلیدع ] له [بهذا الدعاء،ينشره اهلل عز ص جل 
صيقويه . قال ع فانصرفوا، صاجتمعوا يف ذلك املوضع ، صجعلوا 

فسمعوا «.جلذصع تنقلب أفاع إن تلك ا» ص ص قوله -يهزءصن بحمد
، ص قدصلت حركة من السقف ، فإذاتلك اجلذصع انقلبت أفاع 

رءصسها عن احلائط صقصدت حنوهم تلتقممه ، فلما صللت إلیمه كفت 
عنمه ، صعدلت إل  ما يف الدار من أحباب صجرار صكیزان 

صخشب صساللمي صأبواب فالتقمتها  صلاليات صكراس 
ص أنه يصیبمه ،فمات منمه أربعة، - قال رسول اهللصأكلتها.فألابمه ما 

ال رسول أنفسمه ،فدعوا با ق عیل صخبل مجاعة صمجاعة خافوا 
ا ص فقويت قلوبمه . صكانت األربعة،أيت بعضمه فدعا هلم بهذ- اهلل

الدعاء،فنشرصا، فلما رأصا ذلك قالوا إن هذاالدعاء جماب به ، ص 



أ فالندعوا  نا تصديقه صاتباعه عیلإن حممدا لادق ، ص إن كان يثقل 
به لتلني لإلَيان به ، صالتصديق له ، صالطاعة ألصامره صزصاجره قلوبنا 
فدعوا بذلك الدعاء،فحبب اهلل عز ص جل إلیمه اإلَيان صطیبه يف 
قلوبمه ، صكره إلیمه الكفر،فآمنوا باهلل صرسوله . فلما ألبحوا من غد 

 شاهدصها كماكانت ،فجاءت الیهود، ص قدعادت اجلذصع ثعابني
[] 

 علیمه صحتريصا، صغلب الشقاء 
ثر من مرة ص مثلها صأفضل منها صأك-قال ع ص أماالید فقد كان ملحمد -

 ص حيب أن يأتیه احلسن ص احلسني ع ، صكانا يكونان - كان



عندأهلیهما أصموالیهما] أصدايتهما[ ص كان يكون يف ظلمة اللیل 
.فیقبالن حنوه ا حممد، يا أبا عبد اهلل هلما إل ص يا أب- ،فیناديهما رسول اهلل

ص بسبابته هكذا - من ذلك البعد ص قدبلغهما لوته ،فیقول رسول اهلل
أتیان ، مث ء هلما أحسن من ضوء القمر صالشمس ،فیخيرجها من الباب ،فتض 

ل تعود اإللبع كماكانت ، فإذاقض  صطره من لقائهما صحديثهما قا
أحسن من ضیاء  قال بعدبسبابته هكذا،فأضاءت ارجعا إل  موضعكما. ص

القمر صالشمس ، قدأحاط بهما إل  أن يرجعا إل  موضعهما، مث تعود 
 ص كماكانت من لونها يف سائر األصقات- إلبعه

قد أرسل اهلل القبط ف عیل قال ص أماالطوفان ألذي أرسله اهلل تعال   ]
 من ألحاب إن رجال ص . فقال-قوم مشركني ،آية ملحمد عیل تعال  مثله 

 قتل رجال«ثابت بن األفلح »ص يقال له - رسول اهلل



[] 
ملقتول .فنذرت امرأة ذلك املشرك امن املشركني يف بعض املغازي

سلمني يوم أحد فلما صقع بامل«. لتشربن يف قحف رأس ذلك القاتل مخرا»
صاشتغل  ربوة من األرض فانصرف املشركون ، عیل « ثابت »ماصقع قتل 
یان تسأله ص صألحابه بدفن ألحابه .فجاءت املرأة إل  أيب سف- رسول اهلل

 به أن يبعث رجال مع عبدهلا إل  مكان ذلك املقتول ،فیحز رأسه فیؤيت
له أتاها بها بنذرها،فتشرب يف قحفه مخرا، ص قدكانت البشارة بقت لتف 

ذلك  عث إل عبدهلا،فأعتقته صأعطته جارية هلا، مث سألت أباسفیان ،فب
ونها به املقتول مائتني من ألحابه اجللد يف جوف اللیل لیحزصا رأسه فیأت

ا .فذهبوا،فجاءت ريح فدحرجت الرجل إل  حدصر فتبعوه لیقطعو



فجاء من املطر صابل عظمي ،فغرق املائتني ، ص لم يوقف لذلك .رأسه 
 املقتول ص اللواحد

[] 
دت .فهذا رة مما أراعني ص الأثر، صمنع اهلل الكاف عیل من املائتني 

 ص-أعظم من الطوفان آية ملحمد
أعجب إسرائیل ،فقد فعل اهلل أعظم ص بين عیل ص أمااجلراد املرسل  -

كل جرادا أكلمه ص لم يأ علیمه ص ،فإنه أرسل -منه بأعداء حممد
جراد موس  رجال القبط، صلكنه أكل زرصعمه . ص ذلك أن رسول 

ان من يهودها يف شام ، ص قدتبعه مائتص كان يف بعض أسفاره إل  ال- اهلل
خرصجه عنها صإقباله حنو مكة،يريدصن قتله خمافة أن يزيل اهلل دصلة 

. ص لیه عيده ،فراموا قتله ، ص كان يف القافلة فمل جيسرصا  عیل الیهود 



ص إذاأراد حاجة أبعد صاسترت بأشجار ملتفة - كان رسول اهلل
د صتبعوه ، صأحاطوا به أبعأصخبربة بعیدة فخرج ذات يوم حلاجته ف

ص من ذلك -،فأثار اهلل تعال  من حتت رجل حممدعلیه صسلوا سیوفمه 
نه . فلما الرمل جرادا،فاخرتشتمه صجعلت تأكلمه ،فاشتغلوا بأنفسمه ع

ص إل  - ص من حاجته ، صهم يأكلمه اجلراد،رجع- فرغ رسول اهلل
خلفك ص لم يرجع  واأهل القافلة،فقالوا] له يا حممد[ مابال اجلماعة خرج

 علیمه فسلط اهلل  ص جاءصا يقتلونين- منمه أحد فقال رسول اهلل
اجلراد فجاءصا،فنظرصا إلیمه فبعضمه قدمات ، صبعضمه قدكاد 

 َيوت ، صاجلراد يأكلمه ،فما زالوا ينظرصن
[] 

 أعیانمه فمل تبق منمه شیئا عیل إلیمه حيت أيت اجلراد 



ص ملاظهر باملدينة أمره ، صعال بهاشأنه - ص أماالقمل فإن رسول اهلل -
 حدث يوما ألحابه عن امتحان اهلل عز ص جل لألنبیاء ع ص عن لربهم

ور األذي يف طاعة اهلل ، فقال يف حديثه إن بني الركن صاملقام قب عیل 
افقني من سبعني نبیا ماماتوا إالبضر اجلوع صالقمل .فسمع ذلك بعض املن

[لیلحقن حممدا يش فتأمرصا بینمه ] صتوافقواالیهود، صبعض مردة كفار قر
اإلحاطة  یل عبمه ،فلیقتلنه بسیوفمه حيت اليكذب .فتأمرصا بینمه صهم مائتان 

ص يوما - به يوم جيدصنه من املدينة]خالیا[خارجا.فخرج رسول اهلل
عل بدنه خالیا،فتبعه القوم ،فنظر أحدهم إل  ثیاب نفسه ص فیهاقمل ، مث ج

أبصر آخر قمل ،فأنف منه ألحابه ، صاستحیا فانسل عنمه ،فصظهره حيك من ال
ذلك من نفسه فانسل فما زال كذلك حيت صجد ذلك كل صاحد من نفسه 

، صانطبقت  القمل علیمه حيت استول   علیمه فرجعوا. مث زاد ذلك 
 حلوقمه فمل يدخل فیهاطعام ص الشراب ،فماتوا كلمه يف شهرين ،منمه من



صمنمه من مات يف عشرة أيام صأقل صأكثر، ص مات يف مخسة أيام ، 
 . ششهرين حيت ماتوا بأمجعمه بذلك القمل صاجلوع صالعط عیل لم يزد 

[] 
 ص آية له-أعداء حممد عیل فهذا القمل ألذي أرسله اهلل 

ص -أعداء حممد عیل ص أماالضفادع ،فقد أرسل اهلل مثلها  -
عضمه كفار مائتني بملاقصدصا قتله فأهلكمه اهلل باجلرذ، ص ذلك أن 

 العرب صبعضمه يهود، صبعضمه أخالط من الناس اجتمعوا بكة يف
 ص فخرجوا حنو-أيام املوسم ، صمهوا أنفسمه لیقتلن حممدا

 املدينة،فبلغوا بعض تلك املنازل ، ص إذاهناك ماء يف بركة أصحوض
أطیب من مائمه ألذي كان معمه ،فصبوا ما كان معمه ، صملئوا رصاياهم 

اصدهم من ذلك املاء صارحتلوا،فبلغوا أرضا ذات جرذ صمز



صاياهم مزاصدهم صر عیل كثرية،فحطوا رصاحلمه عندها فسلطت 
ة فمل يشعرصا صسطائحمه اجلرذ فخرقتها صثقبتها، صسالت میاهها يف تلك احلر

 إال ص قدعطشوا ص الماء معمه .فرجعوا القهقري أي تلك احلیاض اليت
فثقبت املیاه ، ص إذااجلرذ قدسبقتمه إلیها،كانوا تزصدصا منها تلك 

ألوهلا صسالت يف احلرة میاهها.فوقفوا آيسني من املاء صمتاصتوا، ص لم 
مدا ص، لسانه حم عیل ينقلب منمه أحد إالصاحد كان اليزال يكتب 

 يارب حممد صآل حممد »بطنه حممدا، ص يقول  عیل 
[] 

فسمل ، صكف «.مدحم جباه حممد صآل قدتبت من أذي حممد،ففرج عين
وم قافلة،فسقوه صمحلوه صأمتعة القعلیه اهلل عنه العطش ،فوردت 



ن برسول العطش من رجاهلا فآم عیل صمجاهلم ، صكانت ]اجلمال [ألرب 
 ص تلك اجلمال صاألموال له- ص ، صجعل رسول اهلل- اهلل

ص احتجم مرة،فدفع الدم - قال ع ص أماالدم فإن رسول اهلل -
ربه . فقال ص قال له غیبه .فذهب ،فش إل  أيب سعید اخلدرياخلارج منه 
ص ماذا لنعت به قال شربته يا رسول اهلل . قال أ ص لم أقل - له رسول اهلل

ص إياك ص أن - لك غیبه فقال قدغیبته يف صعاء حريز فقال رسول اهلل
دمك النار حلمك ص عیل تعود ملثل هذا، مث اعمل أن اهلل قدحرم 

 .صدم  م ملااختلط بلح
[] 

ص صيقولون زعم أنه - فجعل أربعون من املنافقني يهزءصن برسول اهلل
من النار الختالط دمه بدمه ، ص ما هو « اخلدري»قدأعتق 



ص أما إن - إالكذاب مفرت أماحنن فنستقذر دمه . فقال رسول اهلل
 اهلل يعذبمه بالدم صَيیتمه به ، ص إن كان لم َيت القبط.فمل يلبثوا

يسريا حيت حلقمه الرعاف الدائم ، صسیالن دماء من أضراسمه فكان إال
باحا طعاممه صشرابمه خيتلط بالدم فیأكلونه ،فبقوا كذلك أربعني ل

 معذبني مث هلكوا
مضر  عیل ص دعا - ص أماالسنني صنقص من الثمرات فإن رسول اهلل -

يوسف  نني كسينس علیمه مضر، صاجعلها  عیل أللمه اشدد صطأتك » فقال 
حیة، فابتالهم اهلل بالقحط صاجلوع ،فكان الطعام جيلب إلیمه من كل نا.«

فإذااشرتصه صقبضوه لم يصلوا به إل  بیوتمه حيت يتسوس صيننت 
 صيفسد،فیذهب أمواهلم ، ص الجيعل هلم يف الطعام نفع حيت أضر بمه
األزم صاجلوع الشديد العظمي حيت أكلوا الكالب املیتة، 



 املويت فأكلوها، ص حيت نبشوا عن قبور املويت صأحرقوا عظام
فأكلوهم ، ص حيت ربا أكلت املرأة طفلها، إل  أن مش  مجاعة من 

ص فقالوا يا حممدهبك عاديت الرجال ،فما - رؤساء قريش إل  رسول اهلل
ص أنمت بهذا معاقبون ، - بال النساء صالصبیان صالبهائم فقال رسول اهلل

عوضة جبمیع املنافع م بهذا[ غريمعاقبة بل ه صأطفالكم صحیواناتكم ]
 حني يشاء ربنا يف الدنیا صاآلخرة، صسوف يعوضها

[] 
فعاد « افرج عنمه أللمه» اهلل تعال  عما ألابمه . مث عفا عن مضر ص قال 

إلیمه اخلصب صالدعة صالرفاهیة.فذلك قوله عز ص جل فیمه 
طعَ نعمه (َفلَیعُبُدصا َربي هَذا البَ  علیمه يعدد)

َ
َممهُ ِمن یِت أليِذي أ

 ُجوٍع َص آَمَنمهُ ِمن َخوٍف 



ص قال أمري املؤمنني ع ص أماالطمس ألموال قوم فرعون فقد كان  -
إل  رسول  ع ، ص ذلك أن شیخا كبريا جاء بابنه عیل ص ص -مثله آية ملحمد

غريا، هذاغذصته ل ص يقول يا رسول اهلل ابين ص صالشیخ يبك - اهلل
شتد أزره كثريا حيت ] إذا[ا عزيزا، صأعنته بال صلنته طفال 

رت من صلعلیه  ، صذهب مال ظهره ، صكثر ماله صفنیت قويت صقوي
. فقال رسول لرمق  بالقوت املمسك ، فاليواسیينالضعف إل  ماتري قعد يب

صقوت  ويتعن ق ص للشاب ماذا تقول قال يا رسول اهلل الفضل مع - اهلل
ص للوالد ماذا تقول قال يا رسول اهلل إن له أنابري - سول اهلل. فقال رعیال 

 .حنطة صشعري صمتر صزبیب ، ص]بدر[الدراهم صالدنانري ص هوغين
[] 



 ص لالبن ماتقول قال االبن يا رسول اهلل ما ل  ش ءمما قال . قال- فقال رسول اهلل
سن ص اتق اهلل يافيت ، صأحسن إل  صالدك املحسن إلیك حي- رسول اهلل

ص فنحن نعطیه عنك يف - اهلل إلیك . قال ال ش ء ل  . قال رسول اهلل
 هذاالشهر،فأعطه أنت فیما بعده ص قال ألسامة أعط الشیخ مائة درهم

فقال  نفقة شهر لنفسه صعیاله .ففعل . فلما كان رأس الشهر جاء الشیخ صالغالم ،
ص  الیوم نك متس ص لك مال كثري، صلك- الغالم ال ش ء ل  . فقال رسول اهلل

فانصرف الشاب ، .أنت فقري صقري،أفقر من أبیك هذا، ال ش ء لك 
نابري عنا.فجاء يقولون حول هذه األعلیه فإذاجريان أنابريه قداجتمعوا 

إل  أنابريه ، فإذااحلنطة صالشعري صالتمر صالزبیب قدننت مجیعه ، 
 صفسد صهلك ، صأخذصه بتحويل ذلك عن جوارهم ،فاكرتي أجراء
 بأموال كثرية فحولوها صأخرجوها بعیدا عن املدينة. مث ذهب لیخرج

] فیهادرامهه صدنانريه فإذاه  إلیمه الكراء من أكیاسه اليت



ن قد[طمست صمسخت حجارة، صأخذه احلمالون باألجرة،فباع ما كان له م
كسوة صفرش صدار صأعطاها يف الكراء، صخرج من ذلك كله 

لذلك جسده  إل  قوت يومه ،فسقم ا اليهتديفقريا صقري لفرا، مث بق 
ص ياأيها العاقون لآلباء صاألمهات اعتربصا، - صضين . فقال رسول اهلل

دل ما أمواله فكذلك جعل ب عیل صاعلموا أنه كماطمس يف الدنیا 
كان أعد له يف اجلنة من الدرجات معدا له يف النار من 

  ذم الیهود بعبادة ص إن اهلل تعال- الدركات . مث قال رسول اهلل
 العجل من دصن اهلل بعد

[] 



رؤيتمه لتلك اآليات ،فإياكم ص أن تضاهوهم يف ذلك . صقالوا صكیف 
علیه لوا نضاهیمه يا رسول اهلل قال بأن تطیعوا خملوقا يف معصیة اهلل صتتوك

 من دصن اهلل ،فتكونوا قدضاهیتموهم
ال من حمبیه كتب ن رجبن أيب طالب فإ عیل قال اإلمام ع ص أمانظريه ل -

ن خرجت خائف إ علیمه مثقل ص إلیه من الشام يا أمري املؤمنني أنابعیال 
أخلفها إن خرجت ضنني ، صأحب اللحاق بك ،  اليت صبأموال 

صالكون يف مجلتك ، صاحلفوف يف خدمتك ،فجد ل  يا أمري املؤمنني 
ع امجع أهلك صعیالك صحصل عندهم مالك ،  عیل .فبعث إلیه 

ه كلها أللمه هذ» حممد صآله الطیبني ، مث قل  عیل ذلك كله  عیل صلل 
مث قم صانهض  «بن أيب طالب  عیل عندك بأمر عبدك صصلیك  صدائع 

ن أيب طالب ع ب عیل .ففعل الرجل ذلك ، صأخرب معاصية بهربه إل  إل 



اهلل تعال  فألق  عیاله صيسرتقوا، ص أن ينهب ماله .فذهبوا، فأمر معاصية أن يسيب
ن شبه عیال معاصية، صشبه أخص حاشیة لیزيد بن معاصية يقولون حن علیمه 

أخذنا هذااملال ص هولنا، ص أماعیاله فقد اسرتققناهم صبعثناهم إل  
 . السوق .فكفوا ملارأصا ذلك

[] 
الة شبه عیال معاصية صعیال خ علیمه صعرف اهلل عیاله أنه قدألق  
ن يسرقها اللصوص ،فمسخ اهلل املال يزيد،فأشفقوا من أمواهلم أ

عقارب صحیات ،كلما قصد اللصوص لیأخذصا منه لدغوا 
صلسعوا،فمات منمه قوم ، صضين آخرصن ، صدفع اهلل عن ماله بذلك إل  

 عیل ل ع يوما للرجل أحتب أن يأتیك عیالك صمالك قال بل  . قا عیل أن قال 
یاله صماله من مجیع ع فإذاهم بضرة الرجل اليفقد . ع أللمه ائت بمه



اشیة يزيد شیئا.فأخربصه با ألق  اهلل تعال  من شبه عیال معاصية صخالته صح
صبا مسخه من أمواله عقارب صحیات تلسع اللص ألذي يريد  علیمه 

د ع إن اهلل ربا أظهر آية لبعض املؤمنني لیزي عیل أخذ ش ء منه . قال 
 ر إلیهإلعذايف بصريته ، صلبعض الكافرين لیبالغ يف ا

وَر  . َخذنا ِمیثاَقُكم َص َرَفعنا َفوَقُكمُ الطي
َ
قوله عز ص جل َص ِإذ أ

شِرُبوا يفِ 
ُ
عنا َص َعَصینا َص أ ةٍ َص امَسُعوا قاُلوا مَسِ  ُخُذصا ما آتَیناُكم ِبُقوي
ُ الِعجَل ِبُكفِرِهم ُقل ِبئَسما َيأُمُرُكم ِبِه ِإَيانُُكم ِإن ُكنمتُ ُمؤِمِننيَ   ُقلُوِبمهِ

قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل صاذكرصا إذ فعلنا ذلك بأسالفكم  -
ملاأبوا قبول ماجاءهم به موس  ع من دين اهلل صأحكامه ، ص من األمر 

مقلنا سائر اخللق ُخُذصا ما آتَیناُك  عیل ص صخلفائهما - عیل بتفضیل حممد ص 



ةٍ قدجعلناها لكم مكناكم ، هلم خذصا ماآتیناكم من هذه الفرائض ِبُقوي
 بها، صأزحنا عللكم يف تركیبها فیكم

[] 
عناقولك َص َعَصیناأمرك ،  َص امَسُعوا مايقال لكم ص] ما[تؤمرصن به .قاُلوا مَسِ
شِرُبوا 

ُ
أي إنمه عصوا بعد، صأضمرصا يف احلال أيضا العصیان َص أ

مرصا بشرب العجل ألذي كان قدذرأت سحالته يف ُ الِعجألَ املاء  يفِ ُقلُوِبمهِ
رهم لذي أمرصا بشربه لیتبني من عبده ممن لم يعبده ِبُكفِرمِهألجل كفأ

حمد ص أمرصا بذلك .ُقل يا حممدِبئَسما َيأُمُرُكم ِبِه ِإَيانُُكمبموس  كفركم ب
صأصلیاء اهلل من أهلهماِإن ُكنمتُ ُمؤِمِنیَنبتوراة موس  ، صلكن معاذ اهلل  عیل 

 ع عیل ص  اليأمركم إَيانكم بالتوراة الكفر بحمد



إسرائیل يف  قال اإلمام ع قال أمري املؤمنني ع إن اهلل تعال  ذكر بين -
ص أحوال آبائمه الذين كانوا يف أيام موس  ع -عصر حممد

طیبني صآهلما ال عیل العهد صاملیثاق ملحمد ص  علیمه كیف أخذ 
فقال َص ص -ائر أمة حممداخلالئق صأللحابهما صشیعتهما صس عیل املنتجبني للخالفة 

َخذنا ِمیثاَقُكماذكرصا إذ أخذنا میثاق آبائكم َص َرَفعنا 
َ
ِإذ أ

وَراجلبل ملاأبوا قبول ماأريد منمه صاالعرتاف به  َفوَقُكمُ الطي
]يعين ةٍ أعطیناكم تصلح ]لكم  [بالقوة اليتُخُذصا ما آتَیناُكمأعطیناكم ِبُقوي

عنابآذ  َعَصینابقلوبنا.فأما انناَص [لذلك َص امَسُعوا أي أطیعوا فیه .قاُلوا مَسِ
يف الظاهر فأعطوا كلمه الطاعة داخرين لاغرين ، مث قال َص 

ُ الِعجَل ِبُكفِرمِهعرضوا لشرب العجل ألذي عبدص شِرُبوا يفِ ُقلُوِبمهِ
ُ
ه حيت أ

 . صلل ماشربوه من ذلك إل  قلوبمه



[] 
إسرائیل ملارجع إلیمه موس  ص قدعبدصا العجل تلقوه  ص قال إن بين

الرجوع عن ذلك ، فقال هلم موس  من ألذي عبده منكم حيت أنفذ فیه ب
حكم اهلل خافوا من حكم اهلل ألذي ينفذه فیمه ،فجحدصا أن يكونوا 
 عبدصه ، صجعل كل صاحد منمه يقول أنا لم أعبده صإمنا عبده غريي
صصش  بعضمه ببعض .فكذلك ماحك  اهلل عز ص جل عن موس  من قوله 

ي علیه ر ِإل  ِإهِلكَ أليِذي َظلَت َص انُظ للسامري َقنيُه مثُ ري  َلَننِسَفنيُه يفِ عاِكفًا َلُنحَ
ي نَسفًافأمره اهلل ،فربده باملبارد، صأخذ سحالته فذرأها يف البحر  الميَ

العذب ، مث قال هلم أشربوا منه .فشربوا،فكل من كان عبده اسودت 
للون (ابیضت ود اشفتاه صأنفه )ممن كان أبیض اللون ص من كان منمه أس

وجودين شفتاه صأنفه ،فعند ذلك أنفذ فیمه حكم اهلل . مث قال اهلل تعال  للم



ء املكذبني بك لسانه ُقل يا حممدهلؤال عیل ص -إسرائیل يف عصر حممد من بين
ما صلشیعتكماِبئَسما صآللك عیل أصائلمه لك صألخیك  عیل بعدمساعمه ماأخذ 

آله صشیعته ص عیل صتستخفوا بق  [ ص-تكفرصا]بحمد َيأُمُرُكم ِبِه ِإَيانُُكم أن
ِإن ُكنمتُ ُمؤِمِننَي كماتزعمون بوس  ع صالتوراة. قال ع ص ذلك أن 

 إسرائیل أنه يأتیمه من  موس  ع ] كان [صعد بين
ه بعد أصامره صنواهیه صحدصده صفرائض عیل عند اهلل بكتاب يشتمل 

ا بقرب فلما جناهم اهلل صلارص أن ينجیمه اهلل تعال  من فرعون صقومه ،
 الشام ،جاءهم بالكتاب من 

م حممدا الأتقبل عمال ممن لم يعظ إين»عند اهلل كماصعدهم ص كان فیه 
ق تكرَيمه ا صآهلما الطیبني ص لم يكرم ألحابهما صشیعتهما صحمبیهما حعیل ص

 أال فاشهدصا بأن حممدا خري ، ياعبادي



[] 
ه ، ا أخوه صلفیه صصارث علمعیل ن ، ص أ، صأفضل برييتخلیقيت

یني ، صخلیفته يف أمته صخري من خيلفه بعده ، ص أن آل حممدأفضل آل النب
ص -ص أفضل ألحاب املرسلني ، صأمة حممد-صألحاب حممد

مي فقال بنو إسرائیل النقبل هذا يا موس  ، هذاعظ«. خري األمم أمجعني 
قبلناها قلنا إن نبینا نا، ص إذا عیلنا،بل نقبل من هذه الشرائع ماخيف عیل ثقیل 

أفضل من  ، صآله أفضل آل صلحابته أفضل لحابة، صحنن أمتهأفضل نيب
 أمة حممد، صلسنا نعرتف لقوم بالفضل النراهم ص النعرفمه

 [ إسرائیل رفع الطور فوق رءصس بين]
 عیل ال فلسطني فأمر اهلل تعال  جربئیل ،فقطع جبناح من أجنحته من جبل من جب

ه در معسكر موس  ع ص كان طوله يف عرضه فرسخا يف فرسخ . مث جاء بق



رءصسمه ، ص قال إما أن تقبلوا ماأتاكم به موس  ع ، صإما  عیل فوقه 
صاهللع مايلحق  كم اجلبل فطحطحتكم حتته .فلحقمه من اجلزععیل صضعت 

أمثاهلم ممن قوبل هذه املقابلة،فقالوا يا موس  كیف نصنع قال موس  
 جباهكم ، مث عفرصا خدصدكم الیمين مث الیسري يف عیل ا هلل اسجدص

 .«منا صرضیناياربنا مسعنا صأطعنا صقبلنا صاعرتفنا صسل» الرتاب ، صقولوا
قال ففعلوا هذا ألذي قال هلم موس  قوال صفعال، غري أن كثريا منمه 

انه ، خمالفا ملاقاله بلس«مسعنا صعصینا»خالف قلبه ظاهر أفعاله ص قال بقلبه 
صعفرصا خدصدهم الیمين ]بالرتاب [ ص لیس قصدهم التذلل هلل عز ص 

 ما كان منمه من اخلالف عیل جل ، صالندم 
[] 



رصا اجلبل أم ال، مث عف علیمه صلكنمه فعلوا ذلك ينظرصن هل يقع 
خدصدهم الیسري ينظرصن كذلك ، ص لم يفعلوا ذلك كماأمرصا. 

لكن اهلل عز ص هلل تعال  عالون ، صفقال جربئیل ملوس  ع أما إن أكثرهم 
 أن أزيل عنمه هذااجلبل  جل أمرين

لدنیا عندظاهر اعرتافمه يف الدنیا، فإن اهلل تعال  إمنا يطالبمه يف ا
بظواهرهم حلقن دمائمه ، صإبقاء الذمة هلم ، صإمنا أمرهم إل  اهلل يف 

 عقودهم صضمائرهم .فنظر القوم إل  اجلبل ص عیل اآلخرة يعذبمه 
رق  حيت قدلار قطعتني قطعة منه لارت لؤلؤة بیضاء فجعلت تصعد صت

خرقت السماصات ، صهم ينظرصن إلیها إل  أن لارت إل  حیث 
األرض بضرتمه   عیلالتلحقها أبصارهم ، صقطعة لارت نارا صصقعت 

فقالوا ماهذان املفرتقان من اجلبل .،فخرقتها صدخلتها صغابت عن عیونمه 



 فرق احنط نارا قال هلم موس  أماالقطعة اليتفرق لعد لؤلؤا ص
لعدت يف اهلواء فإنها صللت إل  السماء صخرقتها إل  أن حلقت 

 أن باجلنة.فأضعفت أضعافا كثرية اليعمل عددها إال اهلل ، صأمر اهلل
شتملة منها للمؤمنني با يف هذاالكتاب قصور صدصر صمنازل صمساكن م تبين

ر صالبساتني عد بهااملتقني من عباده ، من األشجاص أنواع النعم اليت عیل 
ملنثورة صسائر ا صالثمار، صاحلور احلسان ، صاملخلدين من الولدان كالآلل 

رض فخرقتها احنطت إل  األ نعمي اجلنة صخرياتها. ص أماالقطعة اليت
ة، صأمر اهلل تعال  تلیها إل  أن حلقت جبهمن فأضعفت أضعافا كثري مث اليت
منازل منها للكافرين با يف هذاالكتاب ،قصور صدصر صمساكن ص أن تبين
 دهصعدها للكافرين من عبا أنواع العذاب اليت عیل مشتملة 

[] 



دها، من بار نريانها، صحیاض غسلینها صغساقها، صأصدية قیحها صدمائها صلدي
ا، صأفاعیه [هاصزبانیتها برزباتها، صأشجار زقومها، صضريعها صحیاتها] صعقارب

صقیودها صأغالهلا صسالسلها صأنكاهلا صسائر أنواع الباليا صالعذاب 
 إسرائیل أ فالختافون عقاب ص لبين- املعد فیها. مث قال حممد رسول اهلل

ا صآهلما عیل دا صاختص بهاحمم ربكم يف جحدكم هلذه الفضائل اليت
 الطیبني

 [ ص من املعجزات ما كان لألنبیاء ع- يف أن للرسول ]
 یل ألمري املؤمنني ع يا أمري املؤمنني فهذه آية موس  يف رفعه اجلبلفق-

ال فوق رءصس املمتنعني عن قبول ماأمرصا به ،فهل كان ملحمد آية مثلها فق
حد من ص ألذي بعثه باحلق نبیا، ما من آية كانت أل أمري املؤمنني ع إي

ملحمد  ص إال ص قد كان-األنبیاء من لدن آدم إل  أن انته  إل  حممد



ص نظري هذه اآلية إل  آيات - مثلها صأفضل منها، صلقد كان لرسول اهلل
ص ملاأظهر بكة دعوته - أخر ظهرت له . ص ذلك أن رسول اهلل

صتها عدا ، صأبان عن اهلل عز ص جل مراده رمته العرب عن قس 
كنت أصل الناس  بضرصب إمكانمه صلقد قصدته يوما صإين

سبع  معه ألل  ، صللیت معه يوم الثالثاء، صبقیت إسالما،بعث يوم اإلثنني
من  سنني حيت دخل نفر يف اإلسالم صأيد اهلل تعال  دينه من بعدفجاءه قوم

املشركني فقالوا له يا حممدتزعم أنك رسول رب العاملني ، مث إنك 
 الترض  بذلك حيت تزعم

[] 
ألنبیاء ا أنك سیدهم صأفضلمه ، صلئن كنت نبیا فأتنا بآية كماتذكره عن

ص ابراهمي  .قبلك مثال نوح ألذي جاء بالغرق ، صجنا يف سفینته مع املؤمنني 



بردا صسالما. ص موس  ألذي علیه ألذي ذكرت أن النار جعلت 
زعمت أن اجلبل رفع فوق رءصس ألحابه حيت انقادصا ملادعاهم 
إلیه لاغرين داخرين . صعیس  ألذي كان ينبئمه با يأكلون ص] 

 يف بیوتمه . صلار هؤالء املشركون فرقا أربعة هذه تقول ما[يدخرصن
ص هذه تقول أظهر لنا آية موس  ع . ص هذه  . أظهر لنا آية نوح ع

ص هذه تقول أظهر لنا آية عیس  ع .  . تقول أظهر لنا آية ابراهمي ع
ص إمنا أنانذير مبني ،آتیتكم بآية مبینة هذاالقرآن - فقال رسول اهلل

تكم فهو  صاألمم صسائر العرب عن معارضته ، ص هوبلغألذي تعجزصن أنمت
 عیل ،فما ريب یل عكم ص ما بعد ذلك فلیس ل  االقرتاح عیل حجة بینة 

الرسول إالالبالغ املبني إل  املقرين بجة لدقه ، صآية حقه ، ص لیس 
املقرتحون الذين لیه عربه مايقرتحه  عیل أن يقرتح بعدقیام احلجة علیه 

قال يا حممد ل الصالح أصالفساد فیما يقرتحون فجاءه جربئیل ع فاليعلمون ه



ه سأظهر هلم هذ ك السالم ، ص يقول إينعیل يقرأ  عیل األ عیل إن ال
ريمه زيادة أ اآليات ، صإنمه يكفرصن بها إال من أعصمه منمه ، صلكين

يف اإلعذار صاإليضاح حلججك .فقل هلؤالء املقرتحني آلية نوح 
،  جبل أيب قبیس ، فإذابلغمت سفحه فسرتصن آية نوحامضوا إل  

 . فإذاغشیكم اهلالك فاعتصموا بهذا صبطفلني يكونان بني يديه
[] 

[املقرتحني آلية ابراهمي ع امضوا إل  حیث صقل للفريق ]الثاين
الء تريدصن من ظاهر مكة،فسرتصن آية ابراهمي يف النار، فإذاغشیكم الب

ه أرسلت طرف مخارها فتعلقوا بفسرتصن يف اهلواء امرأة قد
حني لتنجیكم من اهللكة، صترد عنكم النار. صقل للفريق الثالث صأنمت املقرت

آلية موس  ،امضوا إل  ظل الكعبة،فسرتصن آية موس  ع ، صسینجیكم 



هل محزة. صقل للفريق الرابع صرئیسمه أبوجهل ص أنت يا أباج هناك عم 
 ة، فإن اآلية اليتالفرق الثالثلیتصل بك أخبار هؤالء  فاثبت عندي

لثالثة قوموا . فقال أبوجهل للفرق ااقرتحتها أنت تكون بضريت
 فتفرقوا لیتبني لكم باطل قول حممد

 [ ما كان مثل آية نوح ع ]
فذهبت الفرقة األصل  إل  حضرة جبل أيب قبیس ، فلما لارصا] يف 

لسماء املاء من من اإل  جانب اجلبل نبع املاء من حتتمه ، صنزل  [ األرض
جلأهم فوقمه من غريغمامة ص السحاب ، صكثر حيت بلغ أفواهمه فأجلمها، صأ

إل  لعود اجلبل إذ لم جيدصا ملجأ سواه ،فجعلوا يصعدصن اجلبل 
مه صهم صاملاء يعلو من حتتمه إل  أن بلغوا ذرصته صارتفع املاء حيت أجلم

ا ع عیل  م مفر.فرأصاقلة اجلبل ، صأيقنوا بالغرق إذ لم يكن هل عیل 



ل منت املاء فوق قلة اجلبل ، ص عن َيینه طفل ص عن يساره طف عیل صاقفا 
 أجنیكم ، أصبید من شئمت من هذين ع خذصا بیدي عیل ،فناداهم 

ع ، صبعضمه  یل عالطفلني .فمل جيدصا بدا من ذلك فبعضمه أخذ بید 
 أخذ بید أحد الطفلني ، صبعضمه أخذ بید الطفل

[] 
 ر، صجعلوا ينزلون بمه من اجلبل صاملاء ينزل صينحط من بني أيديمه حيتاآلخ

أصللوهم إل  القرار، صاملاء يدخل بعضه يف األرض ، صيرتفع بعضه 
 [ ع ]بمه یل عإل  السماء حيت عادصا كهیئتمه إل  قرار األرض .فجاء 

ص صهم يبكون صيقولون نشهد أنك سید املرسلني ، صخري - إل  رسول اهلل
لق أمجعني ،رأينا مثل طوفان نوح صخلصنا هذا صطفالن كانا معه اخل

ص أماإنهما سیكونان مها احلسن ص - لسنا نرامها اآلن . فقال رسول اهلل



هذا، صمها سیدا شباب أهل اجلنة، صأبومها  احلسني سیولدان ألخ 
خري منهما،اعلموا أن الدنیا بر عمیق ، ص قدغرق فیهاخلق كثري، ص أن 

ونان هذا صصلداه اللذان رأيتمومها سیك عیل جناتها آل حممد سفینة 
رق فمن ركب هذه السفینة جنا، ص من ختلف عنها غ صسائر أفاضل أهل 

ص [ صكذلك اآلخرة جنتها صنارها كالبحر صهؤالء سفن - .] مث قال رسول اهلل
ص أمسعت - يعربصن بحبیمه صأصلیائمه إل  اجلنة. مث قال رسول اهلل أميت

 ذا يا أباجهل قال بل  حيت أنظر] إل  [الفرقة الثانیة صالثالثةه
 [ ما كان مثل آية ابراهمي ع ]

صجاءت الفرقة الثانیة يبكون صيقولون نشهد أنك رسول رب العاملني ، 
صسید اخللق أمجعني ،مضینا إل  لحراء ملساء، صحنن نتذاكر بیننا قولك 



نها، صرأينا األرض تتناثر ع ،فنظرنا إل  السماء قدتشققت جبمر النريان
 قدتصدعت صهلب النريان

[] 
ة خيرج منها،،فما زالت كذلك حيت طبقت األرض صمألتها، صمسنا من شد

 رتاقحرها حيت مسعنا جللودنا نشیشا من شدة حرها، صأيقنا باالشتواء صاالح
لنا يف اهلواء  صعجبنا بتأخر رؤيتنا[بتلك النريان .فبینا حنن كذلك إذ رفع ]
ينا، ص امرأة قدأرخت مخارها،فتدل  طرفه إلینا بیث تناله أيدشخ

ص إذامناد من السماء ينادينا إن أردمت النجاة فتمسكوا ببعض 
أهداب هذااخلمار.فتعلق كل صاحد منا بهدبة من أهداب 
ذلك اخلمار،فرفعتنا يف اهلواء صحنن نشق مجر النريان صهلبها الَيسنا 

قنا بها، ص التنقطع تعل اهلدبة اليت عیل نثقل شررها ص اليؤذينا مجرها ص ال



بنا  دقتها.فما زالت كذلك حيت جازت عیل األهداب يف أيدينا 
تلك النريان ، مث صضع كل صاحد منا يف لحن داره ساملا معايف ، مث 

نك ، ص خرجنا فالتقینا،فجئناك عاملني بأنه الحمیص عن دينك ، ص المعدل ع
 أقوالك ،لادق يفعلیه عتمد بعد اهلل أنت أفضل من جلئ إلیه ، صا

جهل هذه الفرقة الثانیة  ص أليب- حكمي يف أفعالك . فقال رسول اهلل
قدأراهم اهلل آياته . قال أبوجهل حيت أنظر الفرقة الثالثة صأمسع 

ص هلذه الفرقة الثانیة ملاآمنوا ياعباد اهلل إن - مقالتها. قال رسول اهلل
 .قالوا ال تدرصن من ه اهلل أغاثكم بتلك املرأة أ

[] 
 تعال  إذابعث سیدة نساء العاملني . إن اهلل فاطمة، صه  قال تلك تكون ابنيت

ه يامعشر ربنا من حتت عرش اخلالئق من األصلني صاآلخرين نادي منادي



 عیل ملني اخلالئق غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت حممدسیدة نساء العا
 عیل  بصارهم ،فتجوز فاطمةالصراط.]فیغض اخلالئق كلمه أ

الصراط[ اليبق  أحد يف القیامة إالغض بصره عنها إال حممد ص 
ص احلسن ص احلسني صالطاهرصن من أصالدهم فإنمه حمارمها  عیل 

ف منه الصراط،طر عیل مرطها ممدصدا  فإذادخلت اجلنة بق 
ربنا  منادي يف اجلنة، صطرف يف عرلات القیامة.فینادي بیدها صه 

عاملني . اأيها املحبون لفاطمة تعلقوا بأهداب مرط فاطمة سیدة نساء الي
علق بهاأكثر فاليبق  حمب لفاطمة إالتعلق بهدبة من أهداب مرطها، حيت يت

من ألف فئام صألف فئام ] صألف فئام [.قالوا صكم فئام صاحد يا 
 رسول اهلل قال ألف ألف من الناس

 [ ما كان مثل آية موس  ع ]



ب جاءت الفرقة الثالثة باكني يقولون نشهد يا حممدأنك رسول رقال مث 
ن ا أفضل الولیني ، ص أعیل العاملني صسید اخللق أمجعني ، ص أن 

 آلك أفضل آل النبیني ، صلحابتك خري لحابة املرسلني ، ص أن أمتك
ك ما خري األمم أمجعني ،رأينا من آياتك ما الحمیص لنا عنها، ص من معجزات

ص ص ما ألذي رأيمت قالوا كنا - ا سواها. قال رسول اهللالمذهب لن
ك ، صأنك ئ خبربقعودا يف ظل الكعبة نتذاكر أمرك ، صنستهز
 ذكرت أن لك مثل آية موس  ،فبینا حنن كذلك

[] 
 إذاارتفعت الكعبة عن موضعها صلارت فوق رءصسنا فركدنا يف

حمه هكذا ر مواضعنا ص لم نقدر أن نرَيها.فجاء عمك محزة فتناصل بزج
هلواء. مث قال لنا عظمها فوقنا يف ا عیل حتتها،فتناصهلا صاحتبسها 



رج سنان اخرجوا.فخرجنا من حتتها، فقال ابعدصا.فبعدنا عنها، مث أخ
قال الرمح من حتتها،فنزلت إل  موضعها صاستقرت ،فجئنا لذلك مسلمني . ف

تك با جهل هذه الفرقة الثالثة قدجاءتك صأخرب ص أليب- رسول اهلل
ألدق هؤالء أم كذبوا،أم  شاهدت . فقال أبوجهل الأدري

ن حنو ك معیل حقق هلم ،أم خیل إلیمه فإن رأيت أنا ماأقرتحه 
تصديق هؤالء.  اإلَيان بك ص إالفلیس يلزمين آيات عیس  ابن مرمي فقد لزمين

كثرتمه  یل عص يا أباجهل فإن كان اليلزمك تصديق هؤالء - فقال رسول اهلل
ئ صشدة حتصیلمه ،فكیف تصدق بآثر آبائك صأجدادك ، صمساص

أسالف أعدائك صكیف تصدق عن الصني صالعراق صالشام 
إذاحدثت عنها هل املخربصن عنها إالدصن هؤالء املخربين لك عن هذه 

 یل عاآليات مع سائر من شاهدها منمه من اجلمع الكثیف الذين الجيتمعون 
 ئمه من يكذبمه صخيربباطل يتخرلونه إال كان بإزا



[] 
بضد أخبارهم أال ص كل فرقة من هؤالء حمجوجون با شاهدصا، ص أنت 

الفرقة  عیل ص - يا أباجهل حمجوج با مسعت ممن شاهد. مث أقبل رسول اهلل
ص ،بلغه اهلل تعال  املنازل - الثالثة فقال هلم هذامحزة عم رسول اهلل
بن  عیل به ملحمد ص ائل لشدة حالرفیعة صالدرجات العالیة، صأكرمه بالفض

ن حمبیه جهمن ] يوم القیامة[ ع أيب طالب ، أما إن محزة)عم حممد(لینح 
ذلك يا  كم .قالوا صكیفعیل كماحن  عنكم الیوم الكعبة أن تقع 

ص أنه لريي يوم القیامة إل  جانب - رسول اهلل قال رسول اهلل
عال  ،هم ت الصراط جم كثري من الناس اليعرف عددهم إال اهلل

ول محزة، صكثري منمه ألحاب الذنوب صاآلثام ،فتح كانوا حميب
حیطان ]النار[بینمه ص بني سلوك الصراط صالعبور إل  اجلنة فیقولون 



ن أيب طالب ع ب عیل يامحزة قدتري ماحنن فیه فیقول محزة لرسول اهلل صل
 عیل اهلل يا  صل   عیلهلل لفیقول حممد رسول ا كیف يستغیثون يب قدتريان أصلیائ 
بن أيب  عیل  إغاثة أصلیائه صاستنقاذهم من النار.فیأيت عیل أعن عمك 

طالب ع بالرمح ألذي كان يقاتل به محزة أعداء اهلل تعال  يف 
 ذد رسول اهلل الدنیا،فیناصله إياه ص يقول ياعم رسول اهلل صعم أخ 

ن أصلیاء اهلل عاجلحمي عن أصلیائك برحمك هذا) ألذي كنت (تذصد به 
ن يف الدنیا أعداء اهلل .فیناصل محزة الرمح بیده ،فیضع زجه يف حیطا

لصراط، ا عیل النار احلائلة بني أصلیائه ص بني العبور إل  اجلنة 
 صيدفعها]دفعة[فینحیها مسرية مخسمائة عام ، مث يقول

[] 



  یلعألصلیائه ] ص[املحبني ألذي كانوا له يف الدنیا اعربصا.فیعربصن 
الصراط آمنني ساملني ، قدانزاحت عنمه النريان صبعدت عنمه 

جهل  ص أليب- األهوال ، صيردصن اجلنة غامنني ظافرين . مث قال رسول اهلل
يا أباجهل هذه الفرقة الثالثة قدشاهدت آيات اهلل صمعجزات رسول 

 آية تريد قال أبوجهل آية عیس  ابن مرمي ألذي لك ،فأي اهلل صبق 
 أخربينأنه كان خيربهم با يأكلون ص مايدخرصن يف بیوتمه ،ف كمازعمت

با  لك بأن حتدثينذ عیل  ، صزدينبا أكلت الیوم ، ص ماادخرته يف بیيت
بة ملاأكلت ، كمازعمت أن اهلل زادك يف املرت لنعته بعدأكل 

 فوق عیس 
 [ ما كان مثل آية عیس  ع ]



رت فأخربك به ، ص أما ماأكلت ص ماادخ- فقال رسول اهلل
يوم  صأخربك با فعلته يف خالل أكلك ، ص مافعلته بعدأكلك ، ص هذا

ه يفضحك اهلل عز ص جل فیه باقرتاحك فإن آمنت باهلل لم تضرك هذ
كفرك أضیف لك إل  فضیحة  عیل الفضیحة، ص إن ألررت 

ما  اآلخرة ألذي اليبید ص الينفد ص اليتناه  . قال ص الدنیا صخزيها خزي
لما قال رسول اهلل قعدت يا أباجهل تتناصل من دجاجة مسمنة أمسطتها فهو 

بن هشام  ك أخوك أبوالبخرتيعیل ها استأذن عیل صضعت يدك 
 أن يأكل منهاعلیه ،فأشفقت 

[] 
حيت انصرف  ها ذيلكعیل صخبلت ،فوضعتها حتت ذيلك ، صأرخیت 

ص  ،عنك . فقال أبوجهل كذبت يا حممد، ما من هذاقلیل ص الكثري



 الأكلت من دجاجة ص الادخرت منها شیئا،فما ألذي فعلته بعدأكل 
ص كان عندك ثالمثائة دينار لك ، صعشرة -ألذي زعمته قال رسول اهلل 

آالف دينار صدائع الناس عندك املائة، صاملائتان صاخلمسمائة، 
صالسبعمائة، صاأللف ، صحنو ذلك إل  متام عشرة آالف ،مال كل صاحد 

مه صمنعتمه أن ختتانمه ص قدكنت جحدت عیل كنت قدعزمت يف لرة، ص
، صالیوم ملاأكلت من هذه الدجاجة أكلت زصرها صادخرت 

اهلل  ، صدفنت هذااملال أمجع مسرصرا فرحا باختیانك عبادالباق 
ل ،صاثقا بأنه قدحصل لك ، صتدبري اهلل يف ذلك خالف تدبريك . فقا

ثريا، مادفنت نه قلیال ص الكأبوجهل ص هذاأيضا يا حممد،فما ألبت م
. كانت عندي شیئا، صلقد سرقت تلك العشرة آالف دينار الودائع اليت

، صإمنا هذاجربئیل فتكذبين ص يا أباجهل ما هذا من تلقائ - فقال رسول اهلل
یح شهادته صحتقیق تصحعلیه به عن رب العاملني ، ص  الرصح األمني خيربين



نها. أكل م ص همل ياجربئیل بالدجاجة اليت- مقالته . مث قال رسول اهلل
ص أتعرفها يا - رسول اهلل . فقال رسول اهلل فإذاالدجاجة بني يدي

أباجهل فقال أبوجهل ماأعرفها ص ماأخربت عن ش ء، صمثل هذه 
ص ياأيتها - الدجاجة املأكول بعضها يف الدنیا كثري. فقال رسول اهلل

 جربئیل ، صكذب  عیلالدجاجة إن أباجهل قدكذب حممدا 
أيب جهل  یل عملحمد بالتصديق ، ص  رب العاملني ،فاشهدي عیل جربئیل 

 بالتكذيب ،فنطقت
[] 

صقالت أشهد يا حممدأنك رسول رب العاملني صسید اخللق أمجعني ، 
ص أن أباجهل هذاعدص اهلل املعاند اجلاحد للحق ألذي يعلمه ،أكل 

ضرتنیه ربته بذلك ، صأحص قدأخ هذااجلانب ، صادخر الباق  مين



علیه ،استأذن  لعنة اهلل صلعنة الالعنني فإنه مع كفره خبیلعلیه فكذب به ،ف
وه ،فأنت يا رسول أخ حتت ذيله إشفاقا من أن يصیب مين أخوه فوضعين

اهلل ألدق الصادقني من اخللق أمجعني ، ص أبوجهل الكذاب 
ك ماشاهدت آمن لتكون ص ] أ ما[كفا- فقال رسول اهلل . اللعني املفرتي

ییل ألظن أن هذاخت آمنا من عذاب اهلل عز ص جل . قال أبوجهل إين
ها، ص فهل تفرق بني مشاهدتك هلذا صمساعك لكالم- صإيهام . فقال رسول اهلل

جهل ص بني مشاهدتك لنفسك صلسائر قريش صالعرب صمساعك لكالممه قال أبو
سك ختییل تشاهد صحتس بواص فما يدريك أن مجیع ما- ال. قال رسول اهلل

ص ص ال هذاختییل ، ص إالفكیف - قال أبوجهل ما هوختییل . قال رسول اهلل
ص يده - تصحح إنك تري يف العالم شیئا أصثق منه ] قال [ مث صضع رسول اهلل

علیه اد اللحم ها،فععیل املوضع املأكول من الدجاجة،فمسح يده  عیل 
يا أباجهل أرأيت هذه اآلية قال  ص- أصفر ما كان . مث قال رسول اهلل



ص ياجربئیل فأتنا - قد[تومهت شیئا، ص الأصقنه . قال رسول اهلل ]يا حممد
رر بني يديه دفنها هذااملعاند للحق لعله يؤمن . فإذا هوبالص باألموال اليت

ص قاله إل  متام عشرة آالف - كلها] يف كل لرة[ ما كان رسول اهلل
 دينار صثالمثائة دينار

[] 
بفالن  ص ص أبوجهل ينظر إلیه لرة منها فقال ائتوين- فأخذ رسول اهلل

ص هاكها يافالن ] هذا[ ما قداختانك - به ص هولاحبها فقال بن فالن .فأيت
لعشرة آالف ماله ، صدعا بآخر، مث بآخر حيت رد اعلیه فیه أبوجهل .فرد 

 ينار بني يديد أربابها، صفضح عندهم أبوجهل ، صبقیت الثالمثائة عیل كلها 
ك ص . فقال رسول اهلل اآلن آمن لتأخذ الثالمثائة دينار، صيبار- رسول اهلل

، مال  اهلل لك فیها حيت تصري أيسر قريش . فقال الأصمن ، صلكن آخذها صه 



ص بالدجاجة دصنك أباجهل ،فكفیه - فلما ذهب لیأخذها لاح النيب
ناصلته بخالبها  جهل ،فأيب عیل عن الدنانري، صخذيه .فوثبت الدجاجة 

، صدفع لیه عصرفعته يف اهلواء، صطارت به إل  سطح لبیته فوضعته 
ص تلك الدنانري إل  بعض فقراء املؤمنني مث نظر رسول - رسول اهلل

ص إل  ألحابه فقال هلم معاشر ألحاب حممد هذه آية أظهرها - اهلل
صري من طیور ي جهل ،فعاند، ص هذاالطري ألذي حی  ربنا عز ص جل أليب
ها من ]مجیع عیل  كم فیها، فإن فیهاطیورا كالبخايتعیل اجلنة الطیارة 

ب تطري بني مساء اجلنة صأرضها، فإذامتين مؤمن حم [أنواع املواش 
نسمط صآله األكل ] من ش ء[منها،صقع ذلك بعینه بني يديه ،فتناثر ريشه صا للنيب

مشويا بال ص من جانب منه [ صانشوي صانطبخ ،فأكل من جانب منه ]قديدا
 نار



[] 
فإذاقض  شهوته صنهمته ص قال احلمد هلل رب العاملني ،عادت 

» اجلنة،تقول  سائر طیور عیل كماكانت ،فطارت يف اهلواء، صفخرت 
 اهلل عن أمر اهلل صل  ص قدأكل مين من مثل 

 [ مدح زيد بن حارثة صابنه]
ذازيد ا موالینا مع حبكم آللنا همعاشر الناس أحبو»ص - قال رسول اهلل -

 بن حارثة صابنه أسامة من خواص موالینا فأحبومها،فو ألذي بعث
نا حبهما قال إنهما يأتیان قالوا صكیف ينفع«.حممدا باحلق نبیا لینفعكم حبهما

ر بعدد ا ع خبلق عظمي من حمبیهما أكثر من ربیعة صمضعیل يوم القیامة 
مد سول اهلل هؤالء أحبونا بب حمكل صاحد منمه ،فیقوالن ياأخا ر

 عیل ع جوازا  عیل ص صببك .فیكتب هلم - رسول اهلل



صيردصن اجلنة ساملني . ص ذلك أن أحدا علیه الصراط،فیعربصن 
فإن أردمت  ع عیل ص إالجبواز من -اليدخل اجلنة من سائر أمة حممد

الصراط ساملني ، صدخول اجلنان غامنني ،فأحبوا  عیل اجلواز 
 [ عیل ص  ]ب حممد صآله موالیه ، مث إن أردمت أن يعظم حممدبعدح

جدصا يف قضاء ، ص عیل عند اهلل تعال  منازلكم فأحبوا شیعة حممد ص 
 حوائج إخوانكم املؤمنني ، فإن اهلل

[] 
لك اجلنان تعال  إذاأدخلكم اجلنة معاشر شیعتنا صحمبینا نادي مناديه يف ت

قدر حبكم لشیعة حممد   عیلفتقامسوها ،اجلنة برمحيت قددخلمت ياعبادي
ع ، صقضائكم حلقوق إخوانكم املؤمنني .فأيمه كان للشیعة أشد  عیل ص 

حبا، صحلقوق إخوانه املؤمنني أحسن قضاء كانت درجاته يف اجلنان 



ابیع حيت أن فیمه من يكون أرفع من اآلخر بسرية مائة ألف سنة تر عیل أ
 قصور صجنان

اُر اآلِخَرةُ قوله عز ص جل ُقل  .  ِإن كانَت َلُكمُ الدي
اِس َفَتَمنيُوا امَلوَت ِإن ُكنمتُ لاِدِقنَي َص  ِ خاِلَصًة ِمن ُدصِن الني ِعنَد اهللي

 ُ يِديمهِ َص اهللي
َ
َمت أ َبدًا ِبا َقدي

َ
نيَ عیل َلن َيَتَمنيوهُ أ امِلِ َدنيمهُ مٌ ِبالظي اِس  َص َلَتجِ حَرَص الني

َ
ُر َحیاةٍ َص ِمَن اليِذ  عیل أ َحُدُهم َلو ُيَعمي

َ
شَرُكوا َيَودي أ

َ
يَن أ

ُ َبِصرٌي ِبا َيعَملُونَ  َر َص اهللي ن ُيَعمي
َ
َزحِزِحِه ِمَن الَعذاِب أ لَف َسَنٍة َص ما ُهَو ِبُ

َ
 أ
ال  ملاصبخ بن أيب طالب ع إن اهلل تع عیل قال اإلمام ع قال احلسن بن  -

 علیمه م ذيرهم ، صأقاص صقطع معا-لسان رسوله حممد عیل ]هؤالء[الیهود 
مجعني ، ص سید النبیني صخري اخلالئق أ-احلجج الواضحة بأن حممدا

ا سید الولیني ، صخري من خيلفه بعده يف املسلمني ، ص أن عیل ص أن 



الطیبني من آله هم القوام بدين اهلل صاألئمة لعباد اهلل عز ص جل ، 
فجاءصا إل  أن ،صانقطعت معاذيرهم صهم الَيكنمه إيراد حجة ص الشبهة

 كابرصا،فقالوا
[] 

ماتقول ، صلكنا نقول إن اجلنة خالصة لنا من دصنك يا حممد صدصن  الندري
صدصن أهل دينك صأمتك صإنا بكم مبتلون ] ص[ممتحنون ، صحنن أصلیاء  عیل 

نا یل عاهلل املخلصون صعباده اخلريصن ، صمستجاب دعاؤنا، غريمردصد 
ص ُقل يا حممدهلؤالء - قالوا ذلك قال اهلل تعال  لنبیه ء من سؤالنا ربنا. فلمابش 

اجلنة صنعیمهاخاِلَصًة ِمن ُدصِن  اُر اآلِخَرةُ الیهودِإن كانَت َلُكمُ الدي
، صأنكم بحمد األمة صاألئمة، صسائر األلحاب صمؤمين عیل النياِس حممد ص 

صذريته ممتحنون ، ص أن دعاءكم مستجاب غريمردصدَفَتَمنيُوا 



ا صذصيهما يقولون یل عتَللكاذبني منكم ص من خمالفیكم ، فإن حممدا صامَلو
إنمه هم أصلیاء اهلل عز ص جل من دصن الناس الذين خيالفونمه يف دينمه ، »

منوا فإن كنمت معاشر الیهود كماتدعون ،فت« صهم املجاب دعاؤهم 
 متاملوت للكاذبني منكم ص من خمالفیكم .ِإن ُكنمتُ لاِدِقیَنبأنكم أن

 أمت أللمه» خمالفیكم ،فقولوا عیل املحقون ،املجاب دعاؤكم 
جتكم لیسرتيح منه الصادقون ، صلتزداد ح«الكاذب منا ص من خمالفینا

ص بعد - صضوحا بعد أن قدلحت صصجبت . مث قال هلم رسول اهلل
نه . اليقوهلا أحد منكم إالغص بريقه فمات مكا علیمه ماعرض هذا

ا عیل ص ص-أنمه هم الكاذبون ، ص أن حممداصكانت الیهود علماء ب
ع صمصدقیهما هم الصادقون ،فمل جيسرصا أن يدعوا بذلك لعلممه 

َبدًا ِبا قَ 
َ
َمت بأنمه إن دعوا فمه املیتون . فقال اهلل تعال  َص َلن َيَتَمنيوهُ أ دي

يِديِهمیعين
َ
اهلل الیهود لن يتمنوا املوت با قدمت أيديمه من كفرهم ب أ



ه صبالطاهرين من نبیه صصلی أخ  عیل د رسول اهلل صنبیه صلفیه ، صب، صبحم
 . األئمة املنتجبني

[] 
 ُ یَنالیهود إنمه الجيسرصن أن يتعیل قال اهلل تعال  َص اهللي امِلِ منوا مٌ ِبالظي

املوت للكاذب ،لعلممه بأنمه هم الكاذبون ، صلذلك آمرك أن تبهرهم 
لدعاء، صيتبني اذب ،لیمتنعوا من االك عیل بجتك صتأمرهم أن يدعوا 

َدنيُهمیعين جتد هؤالء  للضعفاء أنمه هم الكاذبون . مث قال يا حممدَص َلَتجِ
حَرَص النياِس 

َ
َحیاةٍ ص ذلك لیأسمه من نعمي اآلخرة  عیل الیهودأ

النهماكمه يف كفرهم ألذي يعلمون أنه الحظ هلم معه يف ش ء من خريات 
 
َ
اِس [شَرُكوا قال ] تعال  اجلنة.َص ِمَن اليِذيَن أ حَرَص الني

َ
 عیل هؤالء الیهودأ

شَرُكوا 
َ
 اليرصن املجوس ألنمه حیاة يعين عیل َحیاةٍ صأحرص ِمَن اليِذيَن أ



النعمي إال يف الدنیا، ص اليأملون خريا يف اآلخرة،فلذلك هم أشد الناس 
َحُدُهم َلو يُ  عیل حرلا 

َ
يتمين أ ُر عَ حیاة. مث صلف الیهود فقال َيَودي مي

َزحِزِحِهبمباعده ِمَن الَعذاِب  لَف َسَنٍة َص ما ُهَوالتعمري ألف سنةِبُ
َ
أ

َزحِزِحِه  َر]تعمريه [ صإمنا قال َص ما ُهَو ِبُ ن ُيَعمي
َ
B]أ A ن  [

َ
ِمَن الَعذاِب[ أ

َر ص لم يقل ص ما هوبزحزحه فقط ألنه لو قال ص ما هوبزحزحه ] من  ُيَعمي
صده صمتنیه  حيتمل أن يكون َص ما ُهَويعينالعذاب [ ص اهلل بصري لكان 

َر. مث ق ن ُيَعمي
َ
َزحِزِحِه...أ َزحِزِحِه فلما أراد ص ماتعمريه ، قال َص ما ُهَو ِبُ ال ِبُ

ُ َبِصرٌي ِبا َيعَملُونَف  ص اليظلممه لیمه عحسبه جيازيمه صيعدل  عیل َص اهللي
 هذا نبن أيب طالب ع ملاكاعت الیهود ع عیل قال احلسن بن  -
[] 



ص -، صقطع اهلل معاذيرها،قالت طائفة منمه صهم بضرة رسول اهلل التمين
ص قدكاعوا، صعجزصا يا حممدفأنت صاملؤمنون املخلصون لك جماب 

أخوك صصلیك أفضلمه صسیدهم قال رسول  عیل دعاؤكم ، ص 
ع يدعو  یل عص بل  .قالوا يا حممد فإن كان هذا كمازعمت ،فقل ل- اهلل

قه برص بن رئیسنا هذا،فقد كان من الشباب مجیال نبیال صسیما قسیما،حلاهلل ال
 یل عصجذام ص قدلار مح  اليقرب ، صمهجورا اليعاشر،يتناصل اخلزب 

 به ، صنظر رسول به .فأيت ص ائتوين- أسنة الرماح . فقال رسول اهلل
 لص صألحابه ] منه [ إل  منظر فظیع ،مسج ،قبیح ،كريه ، فقال رسو- اهلل
یه .فدعا له ص يا أباحسن ادع اهلل له بالعافیة، فإن اهلل تعال  جيیبك ف- اهلل

، فلما كان بعدفراغه من دعائه إذ الفيت قدزال عنه كل مكرصه ، 
ن يف من النبل صاجلمال صالوسامة ص احلسعلیه صعاد إل  أفضل ما كان 

من بالئك . قال الفيت  أغاثك ص للفيت ] يافيت [آمن بالذي- املنظر. فقال رسول اهلل



،لیته كان بابين ت مينصذهب قدآمنت صحسن إَيانه . فقال أبوه يا حممدظلمتين
أجذم صأبرص كما كان ص لم يدخل يف دينك ، فإن ذلك كان 

ص لكن اهلل عز ص جل قدخلصه من هذه - . قال رسول اهللأحب إل 
ا لك ص ذاآلفة، صأصجب له نعمي اجلنة. قال أبوه يا حممد ما كان ه

 احبك هذايعينص إن كان ل اللصاحبك ،إمنا جاء صقت عافیته فعويف
 یل عا ع جمابا يف اخلري فهو أيضا جماب يف الشر فقل له يدعو عیل 

 ؤالء،لیتبني هلأعمل أنه اليصیبين باجلذام صالربص ،فإين
[] 

ن بدعائه . فقال لم يك الضعفاء الذين قداغرتصا بك أن زصاله عن ابين
رض للبالء اتق اهلل ، صتهنأ بعافیة اهلل إياك ، ص التتع ص يايهودي- ول اهللرس

امرتي  ص ملا التطیقه ، صقابل النعمة بالشكر، فإن من كفرها سلبها، ص من شكرها



، علیه  من شكر نعم اهلل تكذيب عدص اهلل املفرتي مزيدها. فقال الیهودي
صادعیته  [ ا قلت ] لهأنه لیس مم صإمنا أريد بهذا أن أعرف صلدي

لاحبك  یل عقلیل ص الكثري، ص إن ألذي ألابه من خري لم يكن بدعاء 
هبك قلت إن عافیة ابنك لم تكن  ص ص قال يايهودي- .فتبسم رسول اهلل

، أرأيت  ء عافیتهع ، صإمنا لادف دعاؤه صقت جم  عیل بدعاء 
تقول أ ع بهذا البالء ألذي اقرتحته فألابك ، عیل ك عیل لودعا 

 ء[بالئ لم يكن بدعائه ، صلكن ألنه لادف دعاؤه صقت ]جم  إن ماألابين
ن اهلل ، عدص اهلل يف دي عیل  فقال الأقول هذا،ألن هذااحتجاج مين

، ص اهلل أحكم من أن جيیب إل  مثل هذا،فیكون  عیل صاحتجاج منه 
ص - قدفنت عباده ، صدعاهم إل  تصديق الكاذبني . فقال رسول اهلل

ل اهلل تعال  مايلبس به ك ، اليفععیل البنك كهو يف دعائه  عیل فهذا يف دعاء 
 ودي.فتحري الیهعلیه عباده دينه ، صيصدق به الكاذب  عیل 



نت لادقا. إن ك هذايب عیل ص شبهته ، ص قال يا حممدلیفعل - ملاأبطل
غیانا طع يا أبا احلسن قدأيب الكافر إالعتوا ص عیل ص ل- فقال رسول اهلل

ه من قبل با اقرتح ، صقل أللمه ابتله ببالء ابنعلیه صمتردا،فادع 
الم من داء ذلك الغالم مثل ما كان فیه الغ .فقاهلا،فألاب الیهودي

 هعیل اجلذام صالربص ، صاستول  
[] 

 األلم صالبالء، صجعل يصرخ صيستغیث ص يقول يا حممد قدعرفت لدقك
مل اهلل لدقك لنجاك ، صلكنه عالم بأنك ص لوع- . فقال رسول اهللفأقلين

الخترج عن هذااحلال إالازددت كفرا، ص لوعمل أنه إن جناك 
 ق ك بالنجاة فإنه اجلواد الكرمي . قال ع فبعیل آمنت به جلاد 

يف ذلك الداء صالربص أربعني سنة آية للناظرين صعربة  الیهودي



ابنه كذلك  ابرين صبق غص باقیة يف ال-للمتفكرين صعالمة صحجة بینة ملحمد
رغیبا معايف لحیح األعضاء صاجلوارح مثانني سنة عربة للمعتربين ، صت

للكافرين يف اإلَيان ، صتزهیدا هلم يف الكفر صالعصیان . ص قال رسول 
نه عباد بعدزصال البالء عن اب ص حني حل ذلك البالء بالیهودي- اهلل

تقربوا إل  لاحبه ،أال ص  عیلاهلل إياكم صالكفر لنعم اهلل فإنه مشوم 
 اهلل بالطاعات جيزل لكم املثوبات ، صقصرصا أعماركم يف الدنیا
عمي بالتعرض ألعداء اهلل يف اجلهاد لتنالوا طول أعمار اآلخرة يف الن

الدائم اخلالد، صابذلوا أموالكم يف احلقوق الالزمة لیطول 
ء األبدان قلیلو اغناكم يف اجلنة.فقام ناس فقالوا يا رسول اهلل حنن ضعف

لعیاالت بجاهدة األعداء، ص التفضل أموالنا عن نفقات ا األموال النف 
ص أال فلتكن لدقاتكم من قلوبكم - ،فما ذا نصنع قال رسول اهلل

ص أماالقلوب -صألسنتكم .قالوا كیف يكون ذلك يا رسول اهلل قال 



اهلل  صل  یل عحب اهلل ، صحب حممد رسول اهلل ، صحب  عیل فتقطعونها 
 رسول اهلل ، صحب املنتجبني للقیام بدين اهلل ، صحب شیعتمه صصل 

[] 
صحمبیمه ، صحب إخوانكم املؤمنني ، صالكف عن اعتقادات 

ال  با العداصة صالشحناء صالبغضاء. ص أمااأللسنة فتطلقونها بذكر اهلل تع
بذلك يبلغكم   نبیه حممد صآله الطیبني ، فإن اهلل تعال عیل هوأهله ، صالصالة 

 أفضل الدرجات ، صينیلكم به املراتب العالیات
َلُه  . نيُه نَزي رِبيَل َفإِ ا جِلِ ِ َقلِبكَ  عیل قوله عز ص جل ُقل َمن كاَن َعُدصي ذِن اهللي ِ َص َمالِئَكِتِه َص  ِبإِ ي ا هللِ قًا مِلا َبنَي َيَديِه َص ُهدًي َص ُبشري ِللُمؤِمِننَي َمن كاَن َعُدصي ُمَصدي
َ َعُدصي ِللكاِفِريَن ُر  ني اهللي  ُسِلِه َص ِجرِبيَل َص ِمیكاَل َفإِ



 بغضمه ع إن اهلل تعال  ذم الیهود يف عیل قال اإلمام ع قال احلسن بن  -
جلربئیل ألذي كان ينفذ قضاء اهلل فیمه با يكرهون ، صذممه أيضا صذم 

بن  عیل ید يالنوالب يف بغضمه جلربئیل صمیكائیل صمالئكة اهلل النازلني لتأ
ل ُقل يا الكافرين حيت أذهلم بسیفه الصارم ، فقا عیل أيب طالب ع 

رِبيَل من الیهود لدفعه عن  ا جِلِ أن « خبت نصر»حممدَمن كاَن َعُدصي
لغ كتاب اهلل يف حيت ب« خبت نصر»من غريذنب كان جناه « دانیال »يقتله 

 الیهود أجله ، صحل
[] 

ائر الكافرين ن كان أيضا عدصا جلربئیل من سبمه ماجري يف سابق علمه . ص م
ع  عیل ئیل لاملنالبني ،ألن اهلل تعال  بعث جرب عیل ، ص من أعداء حممد ص 

أعدائه نالرا. ص من كان عدصا جلربئیل ملظاهرته  عیل مؤيدا، ص له 



ك ا ع صمعاصنته هلما صإنفاذه لقضاء ربه عز ص جل يف إهالعیل حممدا ص
نيُهیعينيد من  عیل أعدائه  هَلُیع يشاء من عباده َفإِ نزل هذاالقرآن  ينجربئیل نَزي

ِمنُي.  عیل 
َ
صُح األ يِهبأمر اهلل ، ص هوكقوله نََزَل ِبِه الري ذِن الل َقلِبكَ يا حممدِبإِ

ِ  عیل 
قًاموَقلِبكَ ِلَتُكوَن ِمَن امُلنِذِريَن.ِبِلساٍن عَريبَ افقامِلا َبنَي َيَديِه]نزل  ُمِبنٍي.ُمَصدي

ديه [ من قلبك يا حممدمصدقا موافقا ملا بني ي عیل هذاالقرآن جربئیل 
التوراة صاإلجنیل صالزبور صلحف ابراهمي صكتب شیث صغريهم 

 من األنبیاء
 [ مهعیل يف فضائل القرآن ، صفضل تعلمه صت ]
ص إن هذاالقرآن هوالنور املبني ، صاحلبل املتني ، - قال رسول اهلل -

الكربي  ا، صالشفاء األشف  ، صالفضیلةعیل الدرجة الصالعرصة الوثق  ، ص
 ، صالسعادة



[] 
العظم  ، من استضاء به نوره اهلل ، ص من اعتقد به يف أموره عصمه اهلل 
  ، ص من متسك به أنقذه اهلل ، ص من لم يفارق أحكامه رفعه اهلل ، ص من استشف

هلدي يف طلب ا ماسواه هداه اهلل ، ص من عیل به شفاه اهلل ، ص من آثره 
غريه أضله اهلل ، ص من جعله شعاره صدثاره أسعده اهلل ، ص من جعله إمامه 

نعمي إلیه ،أداه اهلل إل  جنات ال به صمعوله ألذي ينته  ألذي يقتدي
 ِنیَنیعينهذاالقرآن هدي َص ُبشري ِللُمؤمِ  ، صالعیش السلمي .فلذلك قال ُهدًيیعين
الرجل يوم القیامة ب أن القرآن يأيتبشارة هلم يف اآلخرة. ص ذلك 

الشاحب يقول لربه عز ص جل ] يارب [ هذاأظمأت نهاره ، صأسهرت 
 لیله ، صقويت يف رمحتك طمعه ، صفسحت يف مغفرتك أمله ،فكن 



]فیك [ صظنه . يقول اهلل تعال  أعطوه امللك بیمینه ، صاخللد عندظين
لة صاكسوا صالديه حبشماله ، صاقرنوه بأزصاجه من احلور العني ، 

ران إل  التقوم هلا الدنیا با فیها.فینظر إلیهما اخلالئق فیعظمونهما. صينظ
لنا فیقول اهلل تعال  أنفسهما فیعجبان منها صيقوالن ياربنا أين لنا هذه ص لم تبلغها أعما

ص مع هذاتاج الكرامة، لم ير مثله الراءصن ، ص اليسمع بثله السامعون ، ص 
كما صلدكما القرآن ، معیل مثله املتفكرصن .فیقال هذابتاليتفكر يف 

حب حممد رسول  یل عصتبصريكما إياه بدين اإلسالم صرياضتكما إياه 
هلل ألحد اهلل ، صتفقیهكما إياه بفقههما ألنهما اللذان اليقبل ا صل  عیل اهلل ص 

  إالبواليتهما صمعاداة أعدائهما عمال، ص إن كان مل ء ما بني الثري إل
 . العرش ذهبا تصدق به يف سبیل اهلل

[] 



شري يبشرصن بها، ص ذلك قوله عز ص جل َص بُ  فتلك من البشارات اليت
 ص من تبعمه من أخالفمه صذراريمه عیل ِللُمؤِمِنیَنشیعة حممد ص 

ا ِلليِهإلنعامه  - هلما الطیبني ، آ عیل ص  عیل حممد ص  عیل مث قال َمن كاَن َعُدصي
بلغ من جهلمه أن قالوا حنن نبغض اهلل ألذي أكرم حممدا صهؤالء الذين 

ا با يدعیان .َص ِجرِبيَل ص من كان عدصا جلربيل ،ألن اهلل جعله عیل ص
أعداء اهلل ، صظهريا لسائر األنبیاء  عیل ع  عیل ظهريا ملحمد ص 

عوثني ص من كان عدصا ملالئكة اهلل املب صاملرسلني كذلك .َص َمالِئَكِتِهیعين
صرة دين اهلل ، صتأيید أصلیاء اهلل ، ص ذلك قول بعض النصاب املعاندين لن

صا لرسل . ص قوله تعال  َص ُرُسِلِه ص من كان عدعیل برئت من جربئیل النالر ل
 یل عاهلل موس  صعیس  صسائر األنبیاء الذين دعوا إل  نبوة حممد صإمامة 

امة دعوا إل  إم، ص ذلك قول النوالب برئنا من هؤالء الرسل الذين 



. مث قال َص ِجرِبيَل َص ِمیكاَل أي من كان عدصا جلربئیل صمیكائیل ، ص  عیل 
جربئیل »ع  عیل ص يف - ذلك كقول من قال من النوالب ملا قال النيب

عن َيینه ، صمیكائیل عن يساره ، صإسرافیل من خلفه ، صملك املوت أمامه 
. قال بعض «ان إلیه نالره ، ص اهلل تعال  من فوق عرشه ناظر بالرضو

جربئیل صمیكائیل صاملالئكة الذين [النوالب فأنا أبرأ من اهلل ص] من 
بن أيب  عیل  یل عماقاله حممد. فقال من كان عدصا هلؤالء تعصبا  عیل حاهلم مع 

َ َعُدصي ِللكاِفِريَنفاعل بمه مايفعل العدص بالعدص م ني اهللي ن إحالل طالب ع َفإِ
 . العقوبات النقمات صتشديد

[] 
ء ص كان سبب نزصل هاتني اآليتني ما كان من الیهود أعداء اهلل من قول س 
 يف جربئیل صمیكائیل ] صسائر مالئكة اهلل [ ص ما كان من أعداء اهلل النصاب



من قول أسوإ منه يف اهلل ص يف جربئیل صمیكائیل ، صسائر مالئكة اهلل أما ما 
 ع عیل ص ملا كان اليزال يقول يف - كان من النصاب ،فهو أن رسول اهلل

ل  له ، خصه اهلل عز ص جل بها، صالشرف ألذي أهله اهلل تعا الفضائل اليت
ل يف بعض ص يقو« به جربئیل عن اهلل  أخربين»ص كان يف كل ذلك يقول 

میكائیل يف  یل عجربئیل عن َيینه ، صمیكائیل عن يساره ، صيفتخر جربئیل »ذلك 
ظمي ع ألذي هوأفضل من الیسار، كمايفتخر ندمي ملك ع عیل أنه عن َيني 

 عیل ه الندمي اآلخر ألذي جيلس عیل يف الدنیا جيلسه ]امللك [ عن َيینه 
وت إسرافیل ألذي خلفه باخلدمة، صملك امل عیل يساره ، صيفتخران 

ألذي أمامه باخلدمة، ص أن الیمني صالشمال أشرف من ذلك كافتخار 
 زيادة قرب حملمه من ملكمه  عیلحاشیة امللك 

 [ ع عیل يف أن أشرف املالئكة أشدهم حبا ل ]



 فهاإن املالئكة أشر» ص يقول يف بعض أحاديثه - ص كان رسول اهلل
یما بینمه بن أيب طالب ع حبا، ص إن قسم املالئكة ف عیل عند اهلل أشدها ل
 . ص«مجیع الوري بعد حممداملصطف   عیل ا ع عیل ص ألذي شرف 
إن مالئكة السماصات صاحلجب لیشتاقون إل  رؤية » يقول مرة]أخري [

 بن أيب طالب ع كماتشتاق الوالدة الشفیقة إل  صلدها البار عیل 
ؤالء النصاب يقولون فكان ه«ها بعدعشرة دفنتمه عیل  الشفیق آخر من بق 

ظمي صتع یل عإل  ميت يقول حممدجربئیل صمیكائیل صاملالئكة كل ذلك تفخمي ل
ص من  خاص من دصن سائر اخللق برئنا من رب عیل لشأنه ص يقول اهلل تعال  ل

 مالئكة ص من جربئیل صمیكائیل هم
[] 



بن أيب طالب بعد  یل عبعد حممدمفضلون . صبرئنا من رسل اهلل الذين هم ل عیل ل
حممدمفضلون . ص أما ماقاله الیهود،فهو أن الیهود أعداء اهلل ملاقدم 

ص املدينة أتوه بعبد اهلل بن لوريا، فقال يا حممدكیف - رسول اهلل
فقال رسول  . الزمان يف آخر نومك فإنا قدأخربنا عن نوم النيب ألذي يأيت

يا  ينيقظان . قال لدقت يا حممد. قال صأخرب صقليب ص تنام عیين- اهلل
ص أماالعظام - حممدالولد يكون من الرجل أص من املرأة فقال النيب

صب صالعرصق فمن الرجل ، ص أمااللحم صالدم صالشعر فمن املرأة. صالع
ه قال لدقت يا حممد، مث قال فما بال الولد يشبه أعمامه لیس فیه من شب

أخواله ش ء، صيشبه أخواله لیس فیه من شبه أعمامه ش ء فقال رسول 
ص أيهما عال ماؤه ماء لاحبه كان الشبه له . قال لدقت يا - اهلل

ة لم عمن اليولد له ] ص من يولد له [ فقال إذامغرت النطف ينحممد،فأخرب
يولد له أي إذاامحرت صكدرت فإذاكانت لافیة صلد له 



َحٌد إل  آخرها. فقا . فقال أخربين
َ
ُ أ ل عن ربك ما هوفنزلت ُقل ُهَو اهللي

عتك يا حممد[خصلة بقیت إن قلتها آمنت بك صاتب ] ابن لوريا لدقت
لك عدصنا قوله عن اهلل قال جربئیل . قال ابن لوريا ذأي ملك يأتیك با ت

بالسرصر  من بني املالئكة،ينزل بالقتال صالشدة صاحلرب صرسولنا میكائیل يأيت
صالرخاء،فلو كان میكائیل هو ألذي يأتیك آمنا بك ألنه كان يشدد ملكنا، 

 )رض صجربئیل كان يهلك ملكنا فهو عدصنا لذلك . فقال له سلمان الفارس 
اهلل عنه ( ص مابدأ عداصته لكم قال نعم ياسلمان عادانا مرارا كثرية، 

 نا أن اهلل أنزلعیل ص كان من أشد ذلك 
[] 

ص « خبت نصر»يد رجل يقال له  عیل أنبیائه أن بیت املقدس خيرب  عیل 
ألمر يف زمانه أخربنا باحلني ألذي خيرب فیه ، ص اهلل حيدث األمر بعدا



ك بیت ت . فلما بلغ ذلك احلني ألذي يكون فیه هالفیمحو مايشاء صيثب
لمه كان يعد إسرائیل صأفاض املقدس بعث أصائلنا رجال من أقوياء بين

 . لیقتله«خبت نصر»يف طلب « دانیال »من أنبیائمه يقال له 
[] 

غالما ضعیفا  فحمل معه صقر مال لینفقه يف ذلك ، فلما انطلق يف طلبه لقیه ببابل
ئیل ص قال له قوة ص المنعة،فأخذه لاحبنا لیقتله ،فدفع عنه جربمسكینا لیس 

لصاحبنا إن كان ربكم هو ألذي أمره بهالككم ، فإن اهلل اليسلطك 
ركه صرجع أي ش ءتقتله فصدقه لاحبنا، صت عیل ، ص إن لم يكن هذافعلیه 

رب بیت ملك صغزانا صخ«خبت نصر ص»إلینا فأخربنا بذلك ، صقوي
ابن  نتخذه عدصا، صمیكائیل عدص جلربئیل . فقال سلمان يااملقدس ،فلهذا 

لوريا بهذا العقل املسلوك به غريسبیله ضللمت ، أرأيمت أصائلكم 



ألسنة  عیل  كتبه ص قدأخرب اهلل تعال  يف« خبت نصر»كیف بعثوا من يقتل 
رسله أنه َيلك صخيرب بیت املقدس صأرادصا تكذيب أنبیاء اهلل 

ن م ] يف أخبارهم [ أصلدقوهم يف اخلرب عيف أخبارهم صاتهموه
اهلل ، ص مع ذلك أرادصا مغالبة اهلل ،هل كان هؤالء ص من صجهوه 
إالكفارا باهلل ص أي عداصة جيوز أن يعتقد جلربئیل ص هويصد عن 

ريا قد مغالبة اهلل عز ص جل ، صينه  عن تكذيب خرب اهلل تعال  فقال ابن لو
 ألسن أنبیائه ، صلكنه عیل كان اهلل تعال  أخرب بذلك 

[] 
ء مما يف التوراة من األخبار َيحو مايشاء صيثبت . قال سلمان فإذا التثقوا بش 

كان  عما مض  ص مايستأنف فإن اهلل َيحو مايشاء صيثبت ، ص إذالعل اهلل قد
عزل موس  صهارصن عن النبوة صأبطال يف دعوامها ألن اهلل َيحو مايشاء 



م أنه اكم أنه يكون ال يكون ص ماأخرباكصيثبت ، صلعل كل ماأخرب
ال يكون يكون ، صكذلك ماأخرباكم عما كان لعله لم يكن ، ص 
ماأخرباكم أنه لم يكن لعله كان ، صلعل ماصعده من الثواب َيحوه صلعل 

عين َيحو اهلل ماتوعده من العقاب َيحوه ،فإنه َيحو مايشاء صيثبت ،إنكم جهلمت م
لغیوب مكذبون ، باهلل كافرصن صألخباره عن ا مايشاء صيثبت .فلذلك أنمت

ا جلربئیل أشهد أن من كان عدص ص عن دين اهلل منسلخون . مث قال سلمان فإين
،فإنه عدص ملیكائیل ، صإنهما مجیعا عدصان ملن عادامها،سلمان ملن 

 ] ساملهما.فأنزل اهلل عز ص جل
ا رِبيَل يف عند ذلك [موافقا لقول سلمان )ره (ُقل َمن كاَن َعُدصي مظاهرته  جِلِ

  اهلل من صل  عیل أعداء اهلل ، صنزصله بفضائل  عیل ألصلیاء اهلل 



َلُه فإن جربئیل نزل هذاالقرآن  نيُه نَزي يِهبأمر َقلِبكَ بِ  عیل عند اهلل َفإِ ذِن الل قًا مِلا َبنَي َيَديِه من سائر كتب اهلل َص ُهدًي من الضاللةَص ُبشري إِ اهلل ُمَصدي
نمه أصلیاء اهلل ع ص من بعده من األئمة بأ عیل ص صصالية -ِمِنیَنبنبوة حممدِللُمؤ

ني . مث قال رسول صآهلما الطیب عیل مواالتمه ملحمد ص  عیل حقا إذاماتوا 
ص ياسلمان إن اهلل لدق قیلك صصثق رأيك ، ص إن جربئیل عن اهلل - اهلل

صدادك  تعال  يقول يا حممد،سلمان صاملقداد أخوان متصافیان يف
أخیك صصلیك صلفیك ، صمها يف ألحابك كجربئیل  عیل صصداد 
 صمیكائیل يف

[] 
املالئكة]عدصان ملن أبغض أحدمها، صصلیان ملن صاالمها، صصال  حممدا 

ا صأصلیاءمها ص لوأحب عیل ا ص[عدصان ملن عادي حممدا صعیل ص



أهل األرض سلمان صاملقداد كماحيبهما مالئكة السماصات 
مواالتهما ص عیل صالعرش ملحض صدادمها ملحمد ص  لكرس صاحلجب صا

ألصلیائهما صمعاداتهما ألعدائهما ملاعذب اهلل تعال  أحدا منمه 
 بعذاب البتة

ص يف سلمان صاملقداد،سر - ع فلما قال ذلك رسول اهلل عیل قال احلسن بن  -
به املؤمنون صانقادصا، صساء ذلك املنافقني فعاندصا صعابوا، صقالوا 
َيدح حممداألباعد صيرتك األدنني من أهله الَيدحمه ص اليذكرهم 

ص فقال ماهلم حلاهم اهلل يبغون للمسلمني السوء صهل نال - فاتصل ذلك برسول اهلل.
 ص ألذي بعثين مانالوه من درجات الفضل إالببمه ل  صألهل بیيت ألحايب

م من كباحلق نبیا إنكم لن تؤمنوا حيت يكون حممد صآله أحب إلی
 یل عأنفسكم صأهلیكم صأموالكم ص من يف األرض مجیعا. مث دعا ب



ؤالء صفاطمة ص احلسن ص احلسني ع فغمتمه بعباءته القطوانیة. مث قال ه
 . مخسة السادس هلم من البشر. مث قال أناحرب ملن حاربمه صسمل ملن ساملمه

[] 
ص ص قال - فقالت أم سلمة صرفعت جانب العباء لتدخل ،فكفها رسول اهلل

لست هناك ص إن كنت يف خري ص إل  خري.فانقطع عنها طمع البشر. ص 
ص نعم - كان جربئیل معمه ، فقال يا رسول اهلل ص أناسادسكم فقال رسول اهلل

أنت سادسنا.فارتق  السماصات ، ص قدكساه اهلل من زيادة األنوار 
سادس حممد ص  أناجربئیل ماكادت املالئكة التبینه حيت قال بخ بخ من مثل 

 یل عصفاطمة ص احلسن ص احلسني ع . ص ذلك مافضل اهلل به جربئیل  عیل 
ص - سائر املالئكة يف األرضني صالسماصات . قال مث تناصل رسول اهلل

 عیل َين ، ص هذا كاهله األ عیل احلسن بیمینه ص احلسني بشماله ،فوضع هذا 



إل  بعض يتجاذبان ، مث  مااألرض ،فمش  بعضه عیل كاهله األيسر، مث صضعهما 
 .احلسن  ويفیق«إيها] يا[ أبا حممد»ص يقول للحسن - الطرعا،فجعل رسول اهلل

طمة ع يا احلسني ع فیقاصمه [.فقالت فا صيكاد يغلب احلسني ] مث يقوي
ص يافاطمة أما - الصغري فقال هلا رسول اهلل عیل رسول اهلل أتشجع الكبري 

إيها] يا[ أبا »قاال للحسني «إيها] يا[ أبا حممد»ت للحسن إن جربئیل صمیكائیل كما قل
قول فلذلك تقاصما صتساصيا أما إن احلسن ص احلسني حني كان ي«عبد اهلل 
« إيها أبا عبد اهلل »ص يقول جربئیل « إيها أبا حممد»ص للحسن - رسول اهلل

ارها ها من جباهلا صبعیل لورام كل صاحد منهما محل األرض با 
أبدانهما،  یل عا من شعرة علیمه ظهرها لكان أخف  عیل الهلا، صسائر ما صت

 ،هذانصإمنا تقاصما ألن كل صاحد منهما نظري اآلخر هذان قرتا عیين
[] 



ن ،هذان سیدا شباب أهل اجلنة م،هذان سندا ظهريمثرتا فؤادي
األصلني صاآلخرين صأبومها خري منهما، صجدمها رسول اهلل خريهم 

ص قالت الیهود صالنوالب - . فلما قال ذلك رسول اهللأمجعني 
ا إل  اآلن كنا نبغض جربئیل صحده ، صاآلن قدلرنا نبغض میكائیل أيض

ا إيامها صلولديه . فقال اهلل عز ص جل َمن كاَن َع  عیل الدعائهما ملحمد ص  ُدصي
 َ ني اهللي ِ َص َمالِئَكِتِه َص ُرُسِلِه َص ِجرِبيَل َص ِمیكاَل َفإِ ي  يَن  َعُدصي ِللكاِفِر هللِ

نَزلنا ِإَلیكَ آياٍت َبیيناٍت َص ما َيكُفُر ِبها ِإالي  .
َ
قوله عز ص جل َص َلَقد أ

 الفاِسُقونَ 
نَزلنا ِإَلیكَ يا حممدآياٍت  -

َ
قال اإلمام ع قال اهلل تعال  َص َلَقد أ

ناٍتداالت  أخیك  یل علدقك يف نبوتك ،مبینات عن إمامة  عیل َبیي
موضحات عن كفر من شك فیك أص يف أخیك ،  صصلیك صلفیك



ُفُر أصقابل أمر كل صاحد منكما خبالف القبول صالتسلمي . مث قال َص ما َيك
مجیع  عیل بعدك  یل عتفضیلك صتفضیل  عیل ِبهابهذه اآليات الداالت 

الوري ِإالي الفاِسُقوَن]اخلارجون [ عن دين اهلل صطاعته ، من الیهود 
 املتسمني باملسلمني الكاذبني ، صالنوالب

. 
[] 
 [ قصة إسالم عبد اهلل بن سالم]

بن احلسني زين العابدين ع ص ذلك أن رسول  عیل قال اإلمام ع قال  -
ص - سأهلا رسول اهلل ص ) ملاآمن به عبد اهلل بن سالم بعدمسائله اليت- اهلل

ألة الكربي املس صجوابه (إياه عنها قال له يا حممدبقیت صاحدة، صه 



صينجز  ديونك ، لغرض األقص  من ألذي خيلفك بعدك ، صيقض صا
ول أماناتك صيوضح عن آياتك صبیناتك فقال رس عداتك ، صيؤدي

ع يف قعود،فامض إلیمه فسیدلك النور الساط ص أصلئك ألحايب-اهلل 
صلفحة خديه ، صسینطق طومارك بأنه  عهدي دائرة غرة صل 

وم ر عبد اهلل إل  الق، صستشهد جوارحك بذلك فصاهوالول 
ا ع يسطع من صجهه نور يبهر نور الشمس صنطق طوماره عیل فرأي 

ع املالئ  بن أيب طالب عیل صأعضاء بدنه كل يقول يا ابن سالم هذا 
 جنان اهلل بحبیه ، صنريانه بشانئیه ،الباث دين اهلل يف أقطار األرض

واليته تكن سعیدا، بللكفر عن نواحیها صأرجائها.فتمسك  صآفاقها، صالنايف
سول اهلل التسلمي له تكن رشیدا. فقال عبد اهلل بن سالم ] يا ر عیل صاثبت 

 هذاصلیك ألذي صعد يف التوراة[أشهد



[] 
أن الإله إال اهلل صحده الشريك له ، صأشهد أن حممدا عبده صرسوله 

هد أن مجیع الوري ، صأش عیل املصطف  ، صأمینه املرتض  ، صأمريه 
ألماناته  وه صلفیه ، صصلیه القائم بأمره املنجز لعداته ،املؤديا أخعیل 

أشهد أنكما ،املوضح آلياته صبیناته صالدافع لألباطیل بدالئله صمعجزاته ، ص
ما املختارصن من كعیل اللذان بشر بكما موس  ص من قبله من األنبیاء صدل 

،  عللص قدمتت احلجج ، صانزاحت ال- األلفیاء. مث قال لرسول اهلل
صانقطعت املعاذير فالعذر ل  إن تأخرت عنك ، ص الخري يف إن 
تركت التعصب لك . مث قال يا رسول اهلل إن الیهود قوم بهت صإنمه 

مه فإذاجاءصك عندك ]فاطلب )صقعوا يف (فاخبأينإن مسعوا بإسالم 
عده لتعمل ، صبلموا بإسالم بینمه لتسمع قوهلم يف قبل أن يع صرتبيت فاسأهلم عن حال 



ه ص يف بیته ، مث دعا قوما من الیهود،فحضرص- أحواهلم .فخبأه رسول اهلل
 ص [بن ترضون حكما بیين- أمره فأبوا، فقال ] رسول اهلل علیمه صعرض 

یسنا صبینكم قالوا بعبد اهلل بن سالم . قال ص أي رجل هوقالوا رئیسنا ص ابن رئ
رعنا، صزاهدنا ص ا، صصرعنا ص ابن صصسیدنا ص ابن سیدنا، صعاملنا ص ابن عاملن

أتؤمنون قالوا  ص أرأيمت إن آمن يب- ابن زاهدنا. فقال رسول اهلل
يا  لیمه عقدأعاذه اهلل من ذلك مث أعادها فأعادصها، فقال اخرج 

 عبد اهلل ] بن سالم [ صأظهر ما قدأظهره
[] 

هلل اص هو يقول أشهد أن الإله إال  علیمه اهلل لك من أمر حممد.فخرج 
صحده الشريك له ، ص]أشهد[ أن حممدا عبده صرسوله املذكور يف 
التوراة صاإلجنیل صالزبور صلحف ابراهمي صسائر كتب اهلل 



عوه يقول بن أيب طالب ع . فلما مس عیل أخیه  عیل ص علیه ،املدلول فیها 
قنا، بن فاسذلك قالوا يا حممد،سفیهنا ص ابن سفیهنا، صشرنا ص ابن شرنا صفاسقنا ص ا

د اهلل فهذا صجاهلنا ص ابن جاهلنا، كان غائبا عنا،فكرهنا أن نغتابه . فقال عب
ألذي كنت أخافه يا رسول اهلل . مث إن عبد اهلل حسن إسالمه صحلقه 

ص يف - القصد الشديد من جريانه من الیهود، ص كان رسول اهلل
قد[  الم . ص]عبد اهلل بن سعلیه محارة القیظ يف مسجده يوما إذ دخل 

كان بالل أذن للصالة ص الناس بني قائم صقاعد صراكع صساجد،فنظر 
ص إل  صجه عبد اهلل فرآه متغريا، ص إل  عینیه دامعتني ، - رسول اهلل

الیهود، صأساءت  فقال يا رسول اهلل قصدتين .فقال ما لك يا عبد اهلل 
ت عركسرصه صأتلفوه ، ص مااست ص كل ماعون ل  استعارصه مين جواري

منمه منعونیه ، مث زاد أمرهم بعد هذا،فقد اجتمعوا صتواطئوا 
ص  ص اليكلمين اليشاصرين ص أحد منمه ، ص اليبايعين أن الجيالسين عیل صحتالفوا 



ص كل  أهل  ين،فلیس يكلم، ص قدتقدموا بذلك إل  من يف منزل الخيالطين
املسافة مابیننا بمه ، ص جرياننا يهود، ص قداستوحشت منمه ،فلیس ل  ] من [أنس

ضیق  يلحقين يف كل صقت ص بني مسجدك هذا صمنزلك بعیدة،فلیس َيكنين
لدر منمه أن أقصد مسجدك أصمنزلك . فلما مسع ذلك رسول 

 ص غشیه ما كان يغشاه - اهلل
عنه ص قدأنزل  من تعظمي أمر اهلل تعال  ، مث سريعلیه  عندنزصل الوح 

 هعیل 
[] 

ا َصِلیيُك  الةَ َص ُيؤتُوَن ِإمني ُ َص َرُسوُلُه َص اليِذيَن آَمُنوا اليِذيَن ُيِقیُموَن الصي مُ اهللي
ني  َ َص َرُسوَلُه َص اليِذيَن آَمُنوا َفإِ كاةَ َص ُهم راِكُعوَن، َص َمن َيَتَولي اهللي الزي

يُهنا ا َصِلیيُكمُ الل ِ ُهمُ الغاِلُبوَن. قال يا عبد اهلل بن سالم ِإمني ركم لِحزَب اهللي



الیهود القالدين بالسوء لك َص َرُسوُلُه]إمنا[صلیك صنالرك َص  عیل اهلل 
كاةَ َص ُهم  الةَ َص ُيؤتُوَن الزي اليِذيَن آَمُنوا اليِذيَنصفتمه أنمه ُيِقیُموَن الصي
 َ راِكُعوَن أي صهم يف ركوعمه . مث قال يا عبد اهلل بن سالم َص َمن َيَتَولي اهللي

ِذيَن آَمُنوا من يتوالهم ، صصال  أصلیاءهم ، صعادي َص َرُسوَلُه َص الي 
 أعداءهم ، صجلأ

يِهجنده ُهمُ الغاِلُبونَللیهود  ني ِحزَب الل عنداملهمات إل  اهلل مث إلیمه َفإِ
[ صهؤالء  صسائر الكافرين ، أي فاليهمنك يا ابن سالم ، فإن اهلل تعال  ] هونالرك

م . نك مكايدهأنصارك ، ص هوكافیك شرصر أعدائك صذائد ع
ص يا عبد اهلل بن سالم أبشر،فقد جعل اهلل لك أصلیاء - فقال رسول اهلل

خريا منمه اهلل ، صرسوله ، صالذين آمنوا الذين يقیمون الصالة، صيؤتون 
الزكاة، صهم راكعون . فقال عبد اهلل بن سالم ] يا رسول اهلل [ من هؤالء 



فقال هل أعطاك أحد ص إل  سائل ، - الذين آمنوا فنظر رسول اهلل
امت بإلبعه أن خذ اخل ،أشار إل شیئا اآلن قال نعم ذلك املصل 

بن أيب  یل ع.فأخذته فنظرت إلیه ص إل  اخلامت ، فإذا هوخامت 
[ صأصل  ص اهلل أكرب، هذاصلیكم ]بعدي- طالب ع . فقال رسول اهلل

 الناس بالناس بعدي
[] 

ا حيت مرض بد اهلل إاليسريبن أيب طالب ع . قال مث لم يلبث ع عیل 
هلل ، بعض جريانه ، صافتقر صباع داره ،فمل جيد هلا مشرتيا غري عبد ا
د صأسر آخر من جريانه فاجلئ إل  بیع داره ،فمل جيد]هلا[مشرتيا غري عب

اهلل ، مث لم يبق من جريانه من الیهود أحد إالدهته داهیة، صاحتاج 
هلل شأفة تلك املحلة، صقلع امن أجلها إل  بیع داره ،فملك عبد اهلل 



الیهود، صحول عبد اهلل إل  تلك الدصر قوما من خیار املهاجرين ، 
صكانوا له أناسا صجالسا، صرد اهلل كید الیهود يف حنورهم ، صطیب 

 اهلل ، ع ل ص عیل اهلل عیش عبد اهلل بإَيانه برسول اهلل صمواالته ل
 َص ُكليما عاَهُدصا َعه .

َ
كثَ قوله عز ص جل أ

َ
ُرُهم دًا نََبَذهُ َفِريقٌ ِمنمهُ َبل أ

 ال ُيؤِمُنونَ 
قال اإلمام ع قال الباقر ع قال اهلل عز ص جل ص هويوبخ هؤالء الیهود  -

الذين تقدم ذكر عنادهم ، صهؤالء النصاب الذين نكثوا ماأخذ 
 فقال علیمه من العهد 

[] 



 َص ُكليما عاَهُدصا َعهدًاصاثقوا صعاقدصا لیكونوا مل
َ
ائعني ، حمد طأ
خالفه . بعده مؤمترين ، ص إل  أمره لابرين نََبَذُهنبذ العهدَفِريقٌ ِمنمهُ ص عیل صل

كَثُرمُهأكثر هؤالء الیهود صالنوالب ال ُيؤِمُنوَن أي يف 
َ
قال اهلل َبل أ

مه مستقبل أعمارهم اليرعون ، ص اليتوبون مع مشاهدتمه لآليات صمعاينت
 للدالالت

اأمركم به م عیل ص اتقوا اهلل عباد اهلل ، صاثبتوا - قال رسول اهلل -
ص من توحید اهلل ، ص من اإلَيان بنبوة حممد رسول اهلل ، ص من - رسول اهلل

م صعبادتكم اهلل ، ص اليغرنكم لالتكم صلیامك صل  عیل االعتقاد بوالية 
ضل له ، صتف السالفة،إنها التنفعكم إن خالفمت العهد صاملیثاق فمن صيف صيف

االنتقام  نفسه ، ص اهلل صل  یل ع، ص من نكث فإمنا ينكث علیه ]باجلالل ص[باإلفضال 
 منه ، صإمنا األعمال خبواتیمها



 [ قصة لیلة املبیت]
ص لكل ألحابه ، ص بهاأصل  حني لار إل  - هذه صلیة رسول اهلل

ك یل عيقرأ  عیل األ عیل فإن اهلل تعال  قدأصح  إلیه يا حممد إن ال .الغار
السالم ، ص يقول لك إن أباجهل صاملأل من قريش قددبرصا يريدصن قتلك 

ا يف موضعك ، ص قال لك إن منزلته منزلة عیل ، صآمرك أن تبیت 
إمساعیل الذبیح من ابراهمي اخللیل جيعل نفسه لنفسك فداء، صرصحه 

 لرصحك صقاء، صآمرك أن تستصحب أبابكر،
[] 

يعاقدك ، مايعاهدك ص عیل بت فإنه إن آنسك صساعدك صصازرك صث
ص - كان يف اجلنة من رفقائك ، ص يف غرفاتها من خلصائك . فقال رسول اهلل

ع أرضیت أن أطلب فالأصجد صتوجد،فلعله أن يبادر  عیل ل



 إلیك اجلهال فیقتلوك قال بل  يا رسول اهلل رضیت أن تكون رصح 
 لنفسك لرصحك صقاء، صنفس 

[] 
ريب فداء ألخ لك أصق صنفس  ن رصح فداء،بل قدرضیت أن تكو

أصلبعض احلیوانات متتهنها صهل أحب احلیاة إالخلدمتك 
صالتصرف بني أمرك صنهیك صملحبة أصلیائك ، صنصرة ألفیائك ، 
صجماهدة أعدائك لو ال ذلك ملاأحببت أن أعیش يف هذه الدنیا 

دقرأ ق ع ص قال له يا أباحسن عیل  عیل ص - ساعة صاحدة.فأقبل رسول اهلل
اأعد م عیل كالمك هذااملوكلون باللوح املحفوظ، صقرءصا  عیل 

رأي اهلل ] به [ لك من ثوابه يف دار القرار ما لم يسمع بثله السامعون ، ص ال
 ص أليب- مث قال رسول اهلل .مثله الراءصن ، ص الخطر مثله ببال املتفكرين 



صتعرف  ، يا أبابكر تطلب كماأطلب بكر أرضیت أن تكون مع 
نواع العذاب قال أ ماأدعیه ،فتحمل عين عیل  بأنك أنت ألذي حتملين

أبوبكر يا رسول اهلل أما أنا لوعشت عمر الدنیا أعذب يف مجیعها 
 موت مريح ، ص الفرج متیح ص كان يف ذلك عیل أشد عذاب الينزل 

میع ممالك من أن أتنعم فیها ص أنامالك جل حمبتك لكان ذلك أحب إل 
 إالفداؤك صصلدي ها يف خمالفتك ، صهل أنا صمال ملوك

[] 
قلبك صصجد ما فیه  عیل ص الجرم إن اطلع اهلل - فقال رسول اهلل

ر صالرأس من بنزلة السمع صالبص لسانك ،جعلك مين عیل موافقا ملاجري 
 عیل  كذلك ، ص ألذي هومين عیل اجلسد، صبنزلة الرصح من البدن ،ك

د اهلل ائله صشريف خصاله . يا أبابكر إن من عاهفوق ذلك لزيادة فض



فهو معنا  مث لم ينكث ص لم يغري، ص لم يبدل ص لم حيسد من قدأبانه اهلل بالتفضیل
ا منك ربك طريقة حيبه عیل ، ص إذا أنت مضیت  عیل يف الرفیق األ

نت لوالية اهلل ، ص لم تتبعها با يسخطه ، صصافیته بها إذابعثك بني يديه ،ك
فنظر يف آفاق  حقا، صملرافقتنا يف تلك اجلنان مستوجبا.انظر أبابكرمست

ن نار، كل أفراس من نار،بأيديمه رماح م عیل السماء،فرأي أمالكا من نار 
 قال تسمع يا حممدمرنا بأمرك يف ]أعدائك ص[خمالفیك نطحطحمه . مث ينادي
دائك مرك يف أعبأ يا حممدمرين تنادي األرض .فتسمع فإذاه  عیل 

يا حممدمرنا بأمرك يف  اجلبال .فتسمعها تنادي عیل مث قال تسمع  . أمتثل أمرك
بحار بضرته ، البحار.فأحضرت ال عیل أعدائك نهلكمه . مث قال تسمع 

تثله . مث يا حممدمرنا بأمرك يف أعدائك من صلاحت أمواجها تنادي
اأمرك ربك م مسع السماء ص األرض صاجلبال صالبحار كل يقول ] يا حممد[

 خلبیث منبدخول الغار لعجزك عن الكفار، صلكن امتحانا صابتالء لیتخلص ا



[] 
الطیب من عباده صإمائه بأناتك صلربك صحلمك عنمه . يا حممد من 

نفسه ينكث ص هو  یل عصيف بعهدك فهو من رفقائك يف اجلنان ، ص من نكث ف
ع يا  عیل ص ل- ل اهللسومن قرناء إبلیس اللعني يف طبقات النريان . مث قال ر

بنزلة السمع صالبصر صالرأس من اجلسد، صالرصح من  أنت مين عیل 
. مث قال له يا الغلة الصادي كاملاء البارد إل  ذي البدن ،حببت إل 
ونك ، فإن اهلل يقرن بك ، فإذاأتاك الكافرصن خياطبأباحسن تغش بربديت

ن سیوفمه ، قال هلم ، صالقوم شاهرص توفیقه ، ص به جتیبمه . فلما جاء أبوجهل
ها، مث اقتلوه أبوجهل التقعوا به ص هونائم اليشعر، صلكن ارموه باألحجار لینتبه ب

رفوه ، .فرموه بأحجار ثقال لائبة.فكشف عن رأسه ، فقال ماذا شأنكم صع
ع . فقال هلم أبوجهل أ ماترصن حممدا كیف أبات  عیل فإذا هو 



املخدصع لینجو بهالكه  عیل به صينجو حممد، التشتغلوا ب هذا صجنا بنفسه لتشتغلوا
عم حممد، ص إالفما منعه أن يبیت يف موضعه إن كان ربه َينع عنه كمايز

من العقل  ع أ ل  تقول هذا يا أباجهل بل اهلل تعال  قدأعطاين عیل فقال 
ة ما قومجیع محقاء الدنیا صجمانینها لصارصا به عقالء، ص من ال عیل ما لوقسم 
وقسم مجیع ضعفاء الدنیا لصارصا به أقوياء، ص من الشجاعة ما ل عیل لوقسم 
مجیع  یل عمجیع جبناء الدنیا لصارصا] به [شجعانا، ص من احلمل ما لوقسم  عیل 

أن  ص أمرين- سفهاء الدنیا لصارصا به حلماء. ص لو ال أن رسول اهلل
 .م قتالتلنكالأحدث حدثا حيت ألقاه لكان ل  صلكم شأن ، صألق

[] 
 طريقه ص قداستأذنه يف-ك اللعنة إن حممداعیل صيلك يا أباجهل 

كم السماء ص األرض صالبحار صاجلبال يف إهالككم فأيب إال أن يرفق ب



، صيداريكم لیؤمن من يف عمل اهلل أنه يؤمن منكم ، صخيرج مؤمنون من 
ألالب صأرحام كافرين صكافرات أحب اهلل تعال  أن 

 ن كرامته بالطالممه . ص لو ال ذلك ألهلككم ربكم ، إناليقطعمه ع
 صأنمت الفقراء، اليدعوكم إل  طاعته صأنمت مضطرصن اهلل هوالغين

بن هشام  ،بل مكنكم مما كلفكم فقطع معاذيركم .فغضب أبوالبخرتي
ص األرض قدانشقت  علیهفقصده بسیفه ،فرأي اجلبال قدأقبلت لتقع 

بحر صرأي السماء حار حنوه مقبلة لتغرقه يف اللتخسف به ، صرأي أمواج الب
تمل ، ص يقول أبوجهل صاحعلیه ،فسقط سیفه صخر مغشیا علیه احنطت لتقع 

. فلما التق  رسول  من معه أمره عیل دير به لصفراء هاجت به .يريد أن يلبس 
ك أباجهل إن اهلل رفع لوتك يف خماطبت عیل ع قال يا  عیل ص مع - اهلل

ن بلغه إل  اجلنان ، فقال من فیها من اخلزان صاحلور احلسان مإل  العلو، ص
هذااملتعصب ملحمد إذ قدكذبوه صهجرصه قیل هلم هذاالنائب عنه 



قال فراشه جيعل نفسه لنفسه صقاء، صرصحه لرصحه فداء. ف عیل ، صالبائت 
لنا اخلزان صاحلور احلسان ياربنا فاجعلنا خزانه . صقالت احلور فاجع

يقسمكم  ل اهلل تعال  هلم أنمت له ، صملن خيتاره هو من أصلیائه صحمبیهنساءه . فقا
ل  ربنا من هوأعمل به من الصالح ، أرضیمت قالوا ب عیل بأمر اهلل  علیمه 
 صسیدنا

. 
[] 

ُهم َرُسوٌل ِمن  قوله عز ص جل َص مَليا جاءَ
 
ُ
ٌق مِلا َمَعمهُ نََبَذ َفِريقٌ ِمَن اليِذيَن أ ِ ُمَصدي اَب ِكتاَب صتُوا الِكتِعنِد اهللي

یاِطنُي  نيمهُ ال َيعلَُموَن َص اتيَبُعوا ما تَتلُوا الشي
َ
ِ َصراءَ ُظُهوِرِهم َكأ  یل عاهللي



حَر َص  اَس السي یاِطنَي َكَفُرصا ُيَعليُموَن الني  ُملكِ ُسلَیماَن َص ما َكَفَر ُسلَیماُن َص لِكني الشي
نِزَل 

ُ
  امَللََكنِي ِبباِبَل هاُرصَت  عیل ما أ

َ
َحٍد َحيتي َص ماُرصَت َص ما ُيَعليماِن ِمن أ

ُقوَن ِبِه َبنيَ  ا حَنُن ِفتَنٌة َفال تَكُفر َفَیَتَعليُموَن ِمنُهما ما ُيَفري  امَلرءِ َص َزصِجِه َص َيُقوال ِإمني
ُهم َص ال َينَفعُ  ِ َص َيَتَعليُموَن ما َيُضري ذِن اهللي  ِبإِ

َحٍد ِإالي
َ
يَن ِبِه ِمن أ مهُ َص ما ُهم ِبضاري

نُفسَ 
َ
اهُ ما َلُه يفِ اآلِخَرةِ ِمن َخالٍق َص َلِبئَس ما َشَرصا ِبِه أ نِ اشرتَ

مهُ َلَقد َعِلُموا مَلَ
نيمهُ آَمُنوا َص اتيَقوا مَلَُثوَبٌة ِمن

َ
 َلو كانُوا َيعلَُموَن َص َلو أ

ِ َخرٌي َلو كانُوا َيعلَُمونَ   ِعنِد اهللي
مُهجاء هؤالء الیهود ص من يلیمهقال اإلمام ع قال الصادق ع َص مَلي  -  من ا جاءَ

 النوالب َرُسوٌل ِمن
 ِ B]ِعنِد اهللي A [القرآن مشتمال [ ٌق مِلا َمَعمهُ ل حممد ]صلف [فض عیل ُمَصدي

يقٌ ، صإجياب صاليتهما، صصالية أصلیائهما، صعداصة أعدائهمانََبَذ َفِر  عیل ص 



صتُوا الِكتاَب 
ُ
B]ِمَن اليِذيَن أ A [ا [ ِ لیهود التوراة ِكتاَب اهللي

صكتب أنبیاء اهلل ع َصراءَ ُظُهوِرِهم صتركوا العمل با فیها صحسدصا 
من علیه اصقفوا م عیل صلیته ، صجحدصا  عیل ا عیل نبوته ، ص عیل حممدا 

نيمهُ ال َيعلَُمونَفعلوا من جحد ذلك صالرد له فعل من اليعمل ، م
َ
ع علممه فضائلهماَكأ

یاِطنُي الیهود صالنوالب ما تَتلُوا ماتقرأبأنه حق .َص اتيَبُعواهؤالء  الشي
ل ماناله من بذلك السحر صالنريجنات نا«سلیمان »ُملكِ ُسلَیماَن صزعموا أن  عیل 

امللك العظمي فصدصهم به عن كتاب اهلل ، ص ذلك أن الیهود 
 امللحدين صالنوالب املشاركني هلم يف

[] 
بن أيب طالب ع ،   عیلص فضائل - إحلادهم ملامسعوا من رسول اهلل

 عیل ل  هلم أظهرها اهلل تعا ع املعجزات اليت عیل صشاهدصا منه ص من 



أيديهما،أفض  بعض الیهود صالنصاب إل  بعض صقالوا ما حممد 
ا ع یل عإالطالب دنیا بیل صخماريق صسحر صنريجنات تعلمها، صعمل 

بعده ، ص لیس  یل عل نا يف حیاته ، صيعقد امللكعیل بعضها،فهو يريد أن يتملك 
ضعفاء عباد اهلل  یل عنا ص عیل ء،إمنا هو قوله فیعقد مايقوله عن اهلل تعال  بش 

من  يستعملها، صأصفر الناس كان حظا بالسحر صالنريجنات اليت
صاإلنس  ألذي ملك بسحره الدنیا كلها من اجلن« سلیمان بن داصد»هذاالسحر

ن ،متكنا من إظهار مثل ن تعلمه سلیماصالشیاطني ، صحنن إذاتعلمنا بعض ما كا
، ص قداستغنینا عن یل ع، صادعینا ألنفسنا ماجيعله حممدل عیل مايظهره حممد ص 

فقال  .فحینئذ ذم اهلل تعال  اجلمیع من الیهود صالنوالبعیل االنقیاد ل
صراء  یل عاهلل عز ص جل نبذصا كتاب اهلل اآلمر بوالية حممد ص 

یاِطنُي م ظهورهم فمل يعملوا به ن السحر َص اتيَبُعوا ما تَتلُواكفرةالشي
ا به ُملكِ ُسلَیمانَالذين يزعمون أن سلیمان به ملك صحنن أيض عیل صالنريجنات 



ع .قالوا ص كان  عیل یاد لعن االنق نظهر العجائب حيت ينقاد لنا الناس صنستغين
ر فرد ماقد یل عسلیمان كافرا ساحرا ماهرا،بسحره ملك ماملك ، صقدر 

قال هؤالء  فقال َص ما َكَفَر ُسلَیماُن ص الاستعمل السحر كما علیمه اهلل تعال  
حَر أي بت یاِطنَي َكَفُرصا ُيَعليُموَن النياَس السي ممه الناس یل عالكافرصن َص لِكني الشي

نِزَل 
ُ
امَللََكنِي ِبباِبَل  یل عالسحر ألذي نسبوه إل  سلیمان كفرصا، مث قال َص ما أ

 ممهعیل َت َص ماُرصَت قال كفر الشیاطني بتهاُرص
[] 

ني ببابل هارصت امللك عیل ممه إياهم با أنزل اهلل عیل الناس السحر، صبت
صمارصت اسم امللكني . قال الصادق ع ص كان بعدنوح ع قدكثر 

الزمان بذكر مايسحر  ذلك السحرة صاملموهون ،فبعث اهلل تعال  ملكني إل  نيب
 عن امللكني مايبطل به سحرهم صيرد به كیدهم .فتلقاه النيببه السحرة، صذكر 



السحر ص أن  یل عصأداه إل  عباد اهلل بأمر اهلل ، صأمرهم أن يقفوا به 
لسم ما هو، ص ا عیل يبطلوه ، صنهاهم أن يسحرصا به الناس . ص هذا كمايدل 

ه سم مايدفع به غائلة السم ، مث يقال للمتعمل ذلك هذاالسم ،فمن رأيت عیل 
َعليماِن ِمن فادفع غائلته بكذا، صإياك أن تقتل بالسم أحدا. مث قال َص ما يُ 

َحٍد ص هو أن ذلك النيب أمر امللكني أن يظهرا للناس بصورة بشرين 
َ
أ

َحٍد صيعلمانمه ماعلمهما اهلل تعال  من ذلك صيعظاهم فقال اهلل تعال  َص ما يُ 
َ
َعليماِن ِمن أ

ا حَنُن ِفتَنٌةامتذلك السحر صإبطاله َحيتي يَ  حان .للعباد لیطیعوا ُقوالللمتعمل ِإمني
ا اهلل عز ص جل فیما يتعلمون من هذا، صيبطلوا به كید الساحر، ص اليسحرص

س إل  َفال تَكُفرباستعمال هذاالسحر صطلب اإلضرار به صدعاء النا.هلم 
تعال  ،  إال اهللعلیه  صمتیت ، صتفعل ما اليقدر أن يعتقدصا]بك [إنك به حتی 

 نيمما كتبت الشیاط السحرِمنُهمايعين طاليب فإن ذلك كفر. قال اهلل تعال  َفَیَتَعليُمونَیعين



[] 
ل هارصت امللكني بباب عیل ملك سلیمان من النريجنات ، ص ماأنزل  عیل 

ُقوَن ِبِه َبنَي امَلرءِ َص َزصِجِه هذا  صمارصت ،يتعلمون من هذين الصنفني ما ُيَفري
مائم مل لإلضرار بالناس ،يتعلمون التفريق بضرصب احلیل صالتمن يتع

صاإليهام أنه قددفن ]كذا[ صعمل كذا لیجلب قلب املرأة عن 
ل إل  الفراق بینهما. مث قا الرجل ، صقلب الرجل عن املرأة صيؤدي

ِ أي مااملتعلمون ذِن اهللي  ِبإِ
َحٍد ِإالي

َ
يَن ِبِه ِمن أ  اهلل عز ص جل َص ما ُهم ِبضاري

نعمه لذلك بضارين به من أحد إالبإذن اهلل بتخلیة اهلل صعلمه ،فإنه لوشاء مل
ُهم َص ال َينَفُعُهمألنمه إذاتع لموا ذلك باجلرب صالقهر. مث قال َص َيَتَعليُموَن ما َيُضري

 فیه ،بل السحر لیسحرصا به صيضرصا،فقد تعلموا مايضرهم يف دينمه ص الينفعمه
ا ينسلخون عن دين اهلل بذلك نِ اشرتَ

ُهبدينه .َص َلَقد َعِلُمواهؤالء املتعلمون مَلَ



ألذي ينسلخ عنه بتعلمه ما َلُه يفِ اآلِخَرةِ ِمن َخالٍق من نصیب يف ثواب 
نُفَسمهُ صرهنوها بالعذاب َلو كانُوا َيعلَُموَن أي 

َ
اجلنةَص َلِبئَس ما َشَرصا ِبِه أ

مه من اجلنة،ألن بلوكانوا يعلمون أنمه قدباعوا اآلخرة، صتركوا نصی
املتعلمني هلذا السحر هم الذين يعتقدصن أن ال رسول ، ص الإله ، ص البعث ، 
اهُ ما َلُه يفِ اآلِخَرةِ ِمن َخالٍقألنمه  نِ اشرتَ

ص النشور. فقال َص َلَقد َعِلُموا مَلَ
يعتقدصن أن الآخرة،فمه يعتقدصن أنها إذا لم تكن آخرة فالخالق هلم 

 ص إن كانيف دار بعدالدنیا، 
[] 
 ما َشَرصا بعدالدنیا[آخرة فمه مع كفرهم بها الخالق هلم فیها. مث قال َص َلِبئَس  ]

نُفَسُهمباعوا به أنفسمه بالعذاب ، إذاباعوا اآلخرة بالد
َ
نیا ِبِه أ

صرهنوا بالعذاب ]الدائم [أنفسمه َلو كانُوا َيعلَُمونَأنمه قدباعوا 



ركوا النظر فرهم به . فلما تأنفسمه بالعذاب صلكن اليعلمون ذلك لك
ل صجحدهم احلق اعتقادهم الباط عیل يف حجج اهلل حيت يعلموا،عذبمه 

 قال أبويعقوب ص أبو احلسن قلنا للحسن أيب القائم ع فإن قوما عندنا .
يزعمون أن هارصت صمارصت ملكان اختارتهما املالئكة ملاكثر 

أنهما افتتنا   الدنیا، صآدم ، صأنزهلما اهلل مع ثالث هلما إل عصیان بين
 بالزهرة، صأرادا الزنا بها، صشربا اخلمر، صقتال النفس املحرمة، ص أن اهلل

مسخ تلك  عال تعال  يعذبهما ببابل ، ص أن السحرة منهما يتعلمون السحر ص أن اهلل ت
املرأة هذاالكوكب ألذي هوالزهرة. فقال اإلمام ع معاذ اهلل 

لكفر ال  معصومون ] من اخلطإ[حمفوظون من امن ذلك ، إن مالئكة اهلل تع
 َ َمَرُهم صالقبائح بألطاف اهلل تعال  ، فقال اهلل عز ص جل فیمه ال َيعُصوَن اهللي

َ
 ما أ

رِض َص َمن 
َ
ماصاِت َص األ َص َيفَعلُوَن ما ُيؤَمُرصَن ص قال تعال  َص َلُه َمن يفِ السي

صَن َعن ِعباَد  ِعنَدُهیعين ُ يیَل َص النيهاَر ِتِه َص ال َيسَتحاملالئكةال َيسَتكربِ وَن الل ِسُرصَن.ُيَسبيحُ



ُه ِبالَقولِ َص ُهم بِ 
صَن. ص قال يف املالئكةَبل ِعباٌد ُمكَرُموَن. ال َيسِبُقونَ ُ مِرِه ال َيفرتُ

َ
أ

َيعَملُوَن إل  قوله َص ُهم ِمن َخشَیِتِه ُمشِفُقوَن. مث قال لو كان كمايقولون كان اهلل 
 الدنیا األرض صكانوا كاألنبیاء يف عیل الئكة خلفاءه قدجعل هؤالء امل

 صكاألئمة،فیكون من األنبیاء صاألئمة قتل النفس صفعل الزنا
[] 

أصإمام من البشر  مث قال أ صلست تعمل أن اهلل تعال  لم خيل الدنیا قط من نيب
رَسلنا ِمن َقبِلَكیعين

َ
 نُوحِ   إل  اخللق ِإالي ِرجاالً  أ ص لیس اهلل يقول َص ما أ

هلِ الُقريفأخرب اهلل أنه لم يبعث املالئكة إل  األرض 
َ
ِإَلیمهِ ِمن أ

 یل علیكونوا أئمة صحكاما، صإمنا أرسلوا إل  أنبیاء اهلل .قاال قلنا له ع ف
هلل هذا لم يكن إبلیس أيضا ملكا فقال ال،بل كان من اجلن ، أ ماتسمعان أن ا

ُدصا ِإالي ِإبِلیتعال  يقول َص ِإذ ُقلنا ِللَمالِئَك  ُدصا آِلَدمَ َفَسجَ َس كاَن ِمَن ِة اسجُ



.فأخرب أنه كان من اجلن ، ص هو ألذي قال اهلل تعال  َص اجلَاني َخلَقناهُ  اجِلني
ُموِم. ص قال اإلمام ع حدثين ، عن الرضا، أيب ، عن جدي ِمن َقبُل ِمن ناِر السي

 اختارنا معاشر آل ص أن اهلل- ع ، عن رسول اهلل عیل عن آبائه ع ، عن 
 حممد، صاختار النبیني صاختار املالئكة املقربني ، ص مااختارهم إال

ه عن عمل منه بمه أنمه اليواقعون ماخيرجون به عن صاليته ، صينقطعون ب عیل 
لنا  د رصيعصمته ، صينضمون به إل  املستحقني لعذابه صنقمته .قاال فقلنا له فق

ص بالوالية صاإلمامة،عرض اهلل يف - اهلل رسولعلیه ا ع ملانص عیل أن 
 مه اهلل ضفادعفئام صفئام من املالئكة،فأبوها فمسخ عیل السماصات صاليته 

. 
[] 



الئكة هم رسل اهلل فمه نا،املعیل فقال معاذ اهلل هؤالء املكذبون ]لنا،املفرتصن [
كذلك ف كسائر أنبیاء اهلل إل  اخللق ، أفیكون منمه الكفر باهلل قلنا ال. قال

 املالئكة، إن شأن املالئكة عظمي ، ص إن خطبمه جللیل
َها اليِذيَن آَمُنوا ال تَُقوُلوا راِعنا َص ُقوُلوا انُظرنا  . يي

َ
قوله عز ص جل يا أ

ِلمٌي 
َ
 َص امَسُعوا َص ِللكاِفِريَن َعذاٌب أ

ص ملاقدم املدينة - قال اإلمام ع قال موس  بن جعفر ع إن رسول اهلل -
انوا املسائل ، صكعلیه املهاجرصن صاألنصار، صكثرت كثر حوله 

ص ، ص ذلك أن - خياطبونه باخلطاب الشريف العظمي ألذي يلیق به
لواتَُكم َفو

َ
َها اليِذيَن آَمُنوا ال تَرَفُعوا أ يي

َ
َق اهلل تعال  كان قال هلم يا أ

هِر َبعِضُكم ِلَبعٍض  ي َص ال جَتَهُرصا َلُه ِبالَقولِ َكجَ يبِ   َلوِت الني
َ
ن حَتَبَط أ

نمتُ ال تَشُعُرصَن. ص كان رسول اهلل
َ
عماُلُكم َص أ

َ
 علیمه ص بمه رحیما، ص- أ



عطوفا، ص يف إزالة اآلثام عنمه جمتهدا حيت أنه كان ينظر إل  كل 
نه لوته لیزيل ع عیل ص مرتفعا - أن يكون لوته عیل من خياطبه ،فیعمل 

رابیا ناداه أن رجال أعماتوعده اهلل ] به [ من إحباط أعماله ، حيت 
أرفع من يا حممد.فأجابه ب يوما ص هوخلف حائط بصوت له جهوري

 بارتفاع لوته لوته ،يريد أن اليأمث األعرايب
[] 

ص -ل رسول اهلل عن التوبة إل  ميت تقبل فقا أخربين فقال له األعرايب
بها، س من مغرياأخا العرب إن بابها مفتوح البن آدم اليسد حيت تطلع الشم
يِت 
َ
ص يأ

َ
ُ امَلالِئَكُة أ ن تَأِتَیمهُ

َ
ص ص ذلك قوله تعال  َهل َينُظُرصَن ِإالي أ

َ
 َربيكَ أ

يِت 
َ
يِت يأ

َ
، َيومَ يأ طلوع الشمس َبعُض آياِت َربيكَ ص هو  َبعُض آياِت َربيكَ

ص َكَسَبت يفِ 
َ
اِنها َخريًا. ِإَي من مغربهاال َينَفُع نَفسًا ِإَيانُها َلم تَُكن آَمَنت ِمن َقبُل أ



ص قال موس  بن جعفر ع صكانت هذه اللفظةراِعنا من ألفاظ املسلمني 
ص يقولون راعنا، أي ارع أحوالنا، - الذين خياطبون بها رسول اهلل

لما صامسع منا كمانسمع منك ، ص كان يف لغة الیهود معناها امسع ، المسعت . ف
قولون راعنا صخياطبون ص ي- مسع الیهود،املسلمني خياطبون بها رسول اهلل

 .ابها،قالوا إنا كنا نشمت حممدا إل  اآلن سرا،فتعالوا اآلن نشتمه جهر
ص صيقولون راعنا، صيريدصن شتمه .ففطن - صكانوا خياطبون رسول اهلل

لعنة اهلل ،أراكم  كمعیل ، فقال ياأعداء اهلل هلم سعد بن معاذ األنصاري
رانا، ص جترصن يف خماطبته جمص صتومهونا أنكم - تريدصن سب رسول اهلل

أكره أن  اهلل المسعتها من أحد منكم إالضربت عنقه ، ص لو الأين
بن أيب  یل عكم قبل التقدم صاالستئذان له صألخیه صصلیه عیل أقدم 

ه منكم طالب ع القمي بأمور األمة نائبا عنه فیها،لضربت عنق من قدمسعت
َ َعن  يقول هذا.فأنزل اهلل يا حممدِمَن اليِذيَن  ُفوَن الَكملِ هاُدصا حُيَري



لِسَنتِ 
َ
ا ِبأ عنا َص َعَصینا َص امَسع َغرَي ُمسَمعٍ َص راِعنا َلیي مهِ َص َمواِضِعِه َص َيُقوُلوَن مَسِ

َها اليِذيَن آَمُنوا  يي
َ
. صأنزل يا أ ينِ إل  قوله َفال ُيؤِمُنوَن ِإالي َقِلیالً

َطعنًا يفِ الدي
 ها لفظة يتولل بهافإن ال تَُقوُلوا راِعنايعين

[] 
ص صشتمكم .َص ُقوُلوا - أعداؤكم من الیهود إل  شمت رسول اهلل

قولكم  انُظرنا، أي قولوا بهذه اللفظة، البلفظة راعنا،فإنه لیس فیها ما يف
راعنا، ص الَيكنمه أن يتوللوا بها إل  الشمت كماَيكنمه بقوهلم 

صأطیعوا.َص  ص قوال- راعناَص امَسُعوا إذا قال لكم رسول اهلل
ِلیٌموجیع يف الدنیا - الیهود الشامتني لرسول اهلل ِللكاِفِريَنیعين

َ
ص َعذاٌب أ
 إن عادصا بشتممه ، ص يف اآلخرة باخللود يف النار

 [مدح سعد بن معاذ]



 ص ياعباد اهلل هذاسعد بن معاذ من خیار عباد اهلل- مث قال رسول اهلل -
ر باملعرصف ره من الیهود، صأمسخط قراباته صألها عیل آثر رض  اهلل 

رسول   اهلل ، صصل صل  عیل ، صنه  عن املنكر، صغضب ملحمد رسول اهلل صل
، صبوأه  عیل د ص اهلل ، أن خياطبا با اليلیق جباللتهما،فشكر اهلل له تعصبه ملحم

 عیل األلسن  يف اجلنة منازل كرَية، صهیأ له فیهاخريات صاسعة التأيت
وائده تومهها صالفكر فیها، صلسلكة من مناديل م عیل لوب صلفها، ص الالق

يف اجلنة خري من الدنیا با فیها من زينتها صجلینها صجواهرها، صسائر 
 أمواهلا صنعیمها.فمن أراد أن يكون فیهارفیقه صخلیطه ،فلیتحمل غضب

 لرسول اهلل رض  اهلل يف الغضب علیمه األلدقاء صالقرابات صلیؤثر 
 .[حممد ]
[] 



صلیغضب إذارأي احلق مرتصكا، صرأي الباطل معموال به ، صإياكم 
كم صالتهون فیه مع التمكن صالقدرة صزصال التقیة، فإن اهلل تعال  اليقبل ل

 عذرا
 عند ذلك

 [ يف ذم ترك األمر باملعرصف ]
صلقد أصح  اهلل فیما مض  قبلكم إل  جربئیل ، صأمره أن خيسف ببلد  -

مه إالبفالن جار فقال جربئیل يارب أخسف بالكفار صالف عیل يشتمل 
الزاهد لیعرف ماذا يأمر اهلل به . فقال اهلل عز ص جل بل اخسف بفالن 

د قال مكنت لم ذلك ص هوزاهد عاب قبلمه .فسأل ربه ، فقال يارب عرفين
 یل عله صأقدرته ،فهو اليأمر باملعرصف ، ص الينه  عن املنكر، ص كان يتوفر 

 عیل  م .فقالوا يا رسول اهلل صكیف بنا صحنن النقدرهل حبمه يف غضيب



ص لتأمرن باملعرصف صلتنهن عن - إنكار مانشاهده من منكر فقال رسول اهلل
املنكر، أصلیعمنكم عقاب اهلل مث قال من رأي منكم منكرا فلینكره 

لبه ،فحسبه أن يعمل بیده إن استطاع ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبق
 ن قلبه أنه لذلك كارهاهلل م

بأن قتلوا أمجعني ، قال  قريظة فلما مات سعد بن معاذ بعد أن شف  من بين -
ص يرمحك اهلل ياسعد،فلقد كنت شجا يف حلوق الكافرين ، - رسول اهلل

وم لوبقیت لكففت العجل ألذي يراد نصبه يف بیضة املسلمني كعجل ق
 . موس 

[] 
ل  ، ص اهلل ن يتخذ يف مدينتك هذه قال بقالوا يا رسول اهلل أ صعجل يراد أ

تدبريهم  يراد، ص لو كان سعد فیمه حیا ملااستمر تدبريهم ، صيستمرصن ببعض



، مث اهلل تعال  يبطله .قالوا أخربنا كیف يكون ذلك قال دعوا ذلك 
 ملايريد اهلل أن يدبره

ص -ص قال موس  بن جعفر ع صلقد اختذ املنافقون من أمة حممد -
بوك أباعامر ص إل  ت-عد بن معاذ، ص بعدانطالق حممدبعدموت س

إنهاب  یل عالراهب ،اختذصه أمريا صرئیسا، صبايعوا له ، صتواطئوا 
بییت رسول اهلل صسائر أهله صلحابته ، صدبرصا الت ذراري املدينة، صسيب

ن ص لیقتلوه يف طريقه إل  تبوك ،فأحسن اهلل الدفاع ع-حممد عیل 
ص - قني صأخزاهم ، ص ذلك أن رسول اهللص صفضح املناف-حممد
 أن لتسلكن سبیل من كان قبلكم حذص النعل بالنعل صالقذة بالقذة حيت»قال 

ص ص - قالوا يا ابن رسول اهلل«.أحدهم لودخل جحر ضب لدخلتموه 
ما كان هذاالعجل ص ما كان هذاالتدبري فقال اعلموا أن رسول 



انت تلك ة اجلندل صكص كان تأتیه األخبار عن لاحب دصم- اهلل
ص - الشام ص كان يهدد رسول اهلل ] له [مملكة عظیمة مما يل النواح 

بأن يقصده صيقتل ألحابه صيبید خضراءهم ، ص كان ألحاب رسول 
ص - رسول اهلل یل عص خائفني صجلني من قبله ، حيت كانوا يتناصبون - اهلل

صائل أ كل يوم عشرصن منمه ، صكلما لاح لائح ظنوا أن قدطلع
 رجاله صألحابه ، صأكثر املنافقون

[] 
ص ، -األراجیف صاألكاذيب ، صجعلوا يتخللون ألحاب حممد

قدأعد]لكم [ من الرجال كذا، ص من « أكیدر»صيقولون إن 
الكراع كذا، ص من املال كذا ص قدنادي فیما يلیه من صاليته إال 

مني عفاء املسلمث يوسوسون إل  ض .قدأبتكم النهب صالغارة يف املدينة



يقولون هلم صأين يقع ألحاب حممد من ألحاب أكیدر يوشك أن 
ذي ذلك ذراريها صنساءها. حيت آ يقصد املدينة،فیقتل رجاهلا، صيسيب

من اجلزع . مث علیه ص ماهم - قلوب املؤمنني ،فشكوا إل  رسول اهلل
مساه رسول  عامر الراهب ألذي إن املنافقني اتفقوا صبايعوا أليب

، فقال هلم ، صخبعوا له بالطاعة علیمه ، صجعلوه أمريا «الفاسق »ص - اهلل
أن أغیب عن املدينة،لئال أتمه ، إل  أن يمت تدبريكم .  الرأي

لیه عصكاتبوا أكیدر يف دصمة اجلندل لیقصد املدينة لیكونوا هم 
ص صعرفه -، ص هويقصدهم فیصطلموه .فأصح  اهلل تعال  إل  حممد

من أمره ، صأمره باملسري إل  تبوك . ص كان رسول  علیهماأمجعوا 
ص كلما أراد غزصا صري بغريه ، إالغزاة تبوك ،فإنه أظهر - اهلل

فتضح ا الغزاة اليت ما كان يريده ، صأمرهم أن يتزصدصا هلا، صه 
 ص- فیهااملنافقون ، صذممه اهلل يف تثبیطمه عنها، صأظهر رسول اهلل



[] 
صاحله أن اهلل سیظهره بأكیدر حيت يأخذه ، صي ماأصح  اهلل تعال  إلیه

ألف أصقیة ذهب يف لفر، صألف أصقیة ذهب يف رجب ،  عیل 
ل  مثانني يوما. حلة يف لفر، صينصرف ساملا إ حلة يف رجب ، صمائيت صمائيت

م أعدك ص إن موس  صعد قومه أربعني لیلة، صإين- فقال هلم رسول اهلل
أحد يستأسر من ا ظافرا بال حرب تكون ، ص المثانني لیلة،أرجع ساملا غامن

الينجرب بعدها،  املؤمنني . فقال املنافقون ال ص اهلل ، صلكنها آخر كراته اليت
، صمیاه إن ألحابه لیموت بعضمه يف هذااحلر، صرياح البوادي

املواضع املؤذية الفاسدة ص من سمل من ذلك فبني أسري يف يد 
ضمه يعتل نه املنافقون بعلل ذكرصها بعأكیدر، صقتیل صجريح . صاستأذ



ص - باحلر، صبعضمه برض جسده صبعضمه برض عیاله ،فكان رسول اهلل
 يأذن هلم

 [بیان بناء مسجد ضرار]
الرحلة إل  تبوك ،عمد هؤالء  عیل ص - فلما لح عزم رسول اهلل

املنافقون فبنوا خارج املدينة مسجدا، ص هومسجد ضرار،يريدصن 
ة الصالة صيومهون أنه للصالة، صإمنا كان لیجتمعوا فیه لعل االجتماع فیه ،

 إل  فیمت تدبريهم ، صيقع هناك مايسهل هلم به مايريدصن . مث جاء مجاعة منمه
ص صقالوا يا رسول اهلل إن بیوتنا قالیة عن مسجدك ، صإنا - رسول اهلل

نینا مسجدا، نا احلضور، ص قدبعیل نكره الصالة يف غريمجاعة، صيصعب 
 ة يف موضعفیه لنتیمن صنتربك بالصال فإن رأيت أن تقصده صتصل 

[] 



ص ماعرفه اهلل تعال  من أمرهم صنفاقمه . - مصالك ،فمل يعرفمه رسول اهلل
مسجدهم ،فكلما بعثه  بالیعفور فركبه يريد حنو ،فأيتبماري ص ائتوين- فقال

ريه غهو صألحابه لم ينبعث ص لم َيش ، ص إذالرف رأسه عنه إل  
سار أحسن سري صأطیبه ،قالوا لعل هذااحلمار قدرأي يف 

ص - هذاالطريق شیئا كرهه صلذلك الينبعث حنوه . فقال رسول اهلل
نبعث ، صكلما بفرس فركبه ،فكلما بعثه حنو مسجدهم لم ي فأيت.بفرس  ائتوين

حركوه حنوه لم يتحرك حيت إذاصلوا رأسه إل  غريه سار أحسن 
ص - هذاالفرس قدكره شیئا يف هذاالطريق . فقالسري،فقالوا صلعل 

و املسجد جفوا يف حن ص ص من معه املش -إلیه فلما تعاط  هو تعالوا منش 
احلركة، ص إذامهوا بغريه من  عیل مواضعمه ص لم يقدرصا 

املواضع خفت حركاتمه صخفت أبدانمه ، صنشطت قلوبمه . فقال 
،فلیس يريده اآلن ، ص أنا  إن هذاأمر قدكرهه اهلل» ص - رسول اهلل



ا جناح سفر،فأمهلوا حيت أرجع إن شاء اهلل مث أنظر يف هذانظر عیل 
، صعزم  اخلرصج إل  تبوك عیل يرضاه اهلل تعال  . صجد يف العزم 

 الطالم خملفیمه إذاخرجوا عیل املنافقون 
. 
[] 
 [حديث املنزلة]

ك السالم ص يقول یل عيقرأ  عیل األ عیل فأصح  اهلل تعال  إلیه يا حممد إن ال
فقال  .  أنتصتقمي عیل ، صإما أن خيرج  عیل إما أن خترج أنت صيقمي 

عال  ع السمع صالطاعة ألمر اهلل ت عیل . فقال عیل ص ذاك ل- رسول اهلل
ص يف - صأمر رسوله ، ص إن كنت أحب أال أختلف عن رسول اهلل



نزلة ب   أن تكون مينأ ماترض» ص - حال من األحوال . فقال رسول اهلل
فقال له  . قال ع رضیت يا رسول اهلل« بعدي هارصن من موس  إال أنه النيب

مك يف مقا ص يا أبا احلسن إن لك أجر خرصجك مع - رسول اهلل
باملدينة ص إن اهلل قدجعلك أمة صحدك كماجعل ابراهمي ع 

سلمني . امل یل عأمة،متنع مجاعة املنافقني صالكفار هیبتك عن احلركة 
ع خاض املنافقون فقالوا إمنا  عیل ص صشیعة - فلما خرج رسول اهلل

اه خلفه حممدباملدينة لبغضه له ، صملاللته منه ، ص ماأراد بذلك إال أن يلق
 عیل ص . فقال - املنافقون فیقتلوه صحياربوه فیهلكوه .فاتصل ذلك برسول اهلل

ص أ مايكفیك أنك جلدة - ع تسمع مايقولون يا رسول اهلل فقال رسول اهلل
ص بألحابه ، - هلل. مث سار رسول ا، صكالرصح يف بدينصنور بصري ما بني عیين
سلمني ع باملدينة،فكان كلما دبر املنافقون أن يوقعوا بامل عیل صأقام 



لك ، من يدفعمه عن ذ علیمه صخافوا أن يقوم معه  عیل ،فزعوا من 
 .اليئوب منها مداليتكرة حم صجعلوا يقولون فیما بینمه ه 

[] 
 بن مرحلة قال تلك العشیة يازبري«أكیدر»ص ص بني - فلما لار بني رسول اهلل

العوام ، يامساك بن خرشة امضیا يف عشرين من املسلمني إل  باب 
یف نأتیك به . فقال الزبري يا رسول اهلل صك فخذاه ، صأتیاين«أكیدر»قصر

ف صمعه يف قصره سوي حشمه ألبه صمعه من اجلیوش ألذي قدعلمت ، 
 . ذانهفتأخعلیه ص حتتاالن - صمائتان عبد صأمة صخادم فقال رسول اهلل

قال يا رسول اهلل صكیف ]نأخذه [ ص هذه لیلة قمراء، صطريقنا أرض ملساء، 
ص أحتبان أن يسرتكما اهلل عن - صحنن يف الصحراء الخنف  فقال رسول اهلل

القمر  سرمتا، صجيعل لكما نورا كنورعیونمه ، ص الجيعل لكما ظال إذا



مد صآله الطیبني معتقدين أن حم عیل كما بالصالة عیل التتبینان منه قاال بل  . قال 
أنه ال  بن أيب طالب ع ، صتعتقد أنت يازبري خالة عیل أفضل آله 

د أن ، لیس ألح علیمه يف قوم إال كان هوأحق بالوالية  عیل يكون 
قصره من  ني يديتما ذلك صبلغتما الظل ألذي بيتقدمه ، فإذاأنتما فعل

تحتك قرصنها حائط قصره فإن اهلل تعال  سیبعث الغزالن صاألصعال إل  بابه ف
مرأته به فیقول من ملحمد يف مثل هذا صيركب فرسه لینزل فیصطاد.فتقول ا

إياك صاخلرصج فإن حممدا قدأناخ بفنائك صلست تأمن أن يكون 
لو كان أحد ،فيقع بك .فیقول هلا إلیك عين ك منعیل قداحتال ، صدس 

 انفصل
[] 



عنه يف هذه اللیلة،لیلقاه يف هذاالقمر عیون ألحابنا يف الطريق ، ص هذه 
لنفرت منه  الدنیا بیضاء الأحد فیها، ص لو كان يف ظل قصرنا هذاإنس 

الوحوش .فینزل لیصطاد الغزالن صاألصعال ]فتهرب [ من بني يديه 
ص - ما قال رسول اهللن به صألحابكما فتأخذانه .فكان كصيتبعها،فتحیطا

ال أن تسألنا أن فإنا نقضیها إ فأخذصه ، فقال ل  إلیكم حاجة.قالوا ص ماه 
صحتملونها إلیه ،  ] هذا[ صمنطقيتهذا، صسیف  ثويب خنلیك . فقال تنزعون عين

 يف زي ،بل يراينيف هذاالزي لئال يراين إلیه يف قمیص  صحتملونين
راب يلبسون .ففعلوا ذلك ،فجعل املسلمون صاألعالتواضع فلعله يرمحين

ذلك الثوب ص هو يف القمر فیقولون هذا من حلل اجلنة، ص هذا من 
اجلنة يا رسول اهلل قال ال، صلكنه ثوب أكیدر صسیفه صمنطقته ،  حل 

 عیل ا قامالزبري صمساك يف اجلنة أفضل من هذا إن است صملنديل ابن عميت
 إل  أن يلقیاين ماأمضیا من عهدي



ص بل خیط - يف املحشر.قالوا ص ذلك أفضل من هذا قال عندحوض 
من منديل مائدتهما يف اجلنة أفضل من مل ء األرض إل  السماء مثل 

 یل ع صخلين ص قال له يا حممدأقلين- هذاالذهب . فلما أيت به رسول اهلل
ص فإن لم - ئك . فقال له رسول اهللمن أعدا أن أدفع عنك من صرائ 

تف بذلك قال يا حممد إن لم أف بذلك ، فإن كنت رسول اهلل 
، ألرض حيت أخذصينا عیل من منع ظالل ألحابك أن تقع  فسیظفرك يب

 يف أيدي صأصقعين من قصري حيت استخرجين ص من ساق الغزالن إل  بايب
 فإن دصلتك ألحابك ، ص إن كنت غرينيب

[] 
يف  ستوقعين يف يدك بهذه اخلصلة العجیبة صالسبب اللطیف أصقعتين اليت

ألف أصقیة] من [ذهب يف  عیل ص - يدك بثلها. قال فصاحله رسول اهلل



أنمه يضیفون  یل عحلة، ص  حلة صألف أصقیة يف لفر صمائيت رجب صمائيت
أنمه  عیل تلیها،  من مر بمه من املسلمني ثالثة أيام صيزصدصنه إل  املرحلة اليت

إن نقضوا شیئا من ذلك فقد برأت منمه ذمة اهلل ، صذمة حممد رسول 
ص راجعا. ص قال موس  بن جعفر ع فهذا العجل - اهلل ، مث كر رسول اهلل

 الفاسق»ص - يف زمان النيب هو أبوعامر الراهب ألذي مساه رسول اهلل
د املنافقني ، ال  [كیص غامنا ظافرا، صأبطل ] اهلل تع- صعاد رسول اهلل «

ص بإحراق مسجد الضرار، صأنزل اهلل تعال  َص اليِذيَن - صأمر رسول اهلل
دًا ِضرارًا َص ُكفرًااآليات . ص قال موس  بن جعفر ع  َُذصا َمسجِ اختي

صألابه بقولنج ] صبرص [ علیه ص دمر اهلل - فهذا العجل يف حیاته
ذاب ، مث لار شد عأربعني لباحا يف أ صجذام صفالج صلقوة، صبق 

 إل  عذاب اهلل تعال 



هلِ الِكتاِب َص الَ امُلشِرِكنَي  .
َ
قوله عز ص جل ما َيَودي اليِذيَن َكَفُرصا ِمن أ

َل  ن ُيَنزي
َ
ُ ُذ عیل أ ُ خَيَتصي ِبَرمَحِتِه َمن َيشاءُ َص اهللي ص ُكم ِمن َخرٍي ِمن َربيُكم َص اهللي

 الَفضلِ الَعِظمِي 
] بن موس  الرضا ع إن اهلل تعال  ذم الیهود  عیلقال اإلمام ع قال  -

صالنصاري [ صاملشركني صالنوالب فقال ما َيَودي اليِذيَن َكَفُرصا ِمن 
هلِ الِكتاِبالیهود صالنصاري َص الَ امُلشِرِكنيَ 

َ
 أ

[] 
ص ال من املشركني الذين هم نوالب يغتاظون لذكر اهلل صذكر 

 ع صإبانته عن شريف ]ف عیل حممد صفضائل 
َ
َل ضله ص[حمله أ ُكم] ص عیل ن ُيَنزي

كم [ِمن َخرٍي ِمن َربيُكم من اآليات الزائدات عیل اليودصن أن ينزل 
ز صآهلما الطیبني ع ص اليودصن أن ينزل دلیل معج عیل يف شرف حممد ص 



ينمه من صآهلما.فمه ألجل ذلك َينعون أهل د عیل من السماء يبني عن حممد ص 
،فیؤمن بك عواممه  رهم حجتك صتفحممه معجزتكأن حياجوك خمافة أن تبه

رف رؤسائمه .فلذلك يصدصن من يريد لقاءك يا حممد،لیع عیل ، صيضطربون 
أمرك بأنه لطیف خالق ساحر اللسان ، التراه ص اليراك خري لك 
صأسمل لدينك صدنیاك .فمه بثل هذايصدصن العوام عنك . مث قال 

ُ خَيَتصي ِبَرمحَ   عیل االة حممد ص ِتِه صتوفیقه لدين اإلسالم صمواهلل تعال  َص اهللي
ُ ُذص الَفضلِ الَعِظمِي  واالتك من يوفقه لدينه صيهديه مل عیل ع َمن َيشاءُ َص اهللي

 بن أيب طالب ع . قال فلما قرعمه بهذا رسول عیل صمواالة أخیك 
 عیل  ص حضره منمه مجاعة فعاندصه صقالوا يا حممدإنك تدع - اهلل

النقیاد هلا فننقاد. ك حجة تلزم اعیل الف ما فیها مانكره أن تنزل قلوبنا خ
 ص لئن عاندمت هاهنا حممدا،فستعاندصن رب العاملني إذ- فقال رسول اهلل

نا ما لم عیل  أنطق لحائفكم بأعمالكم ، صتقولون ظلمتنا احلفظة،فكتبوا



قالوا التبعد كم .فعیل نفعل فعند ذلك يستشهد جوارحكم فتشهد 
 ك فإنه فعل الكذابني ،بیننا ص بني القیامة بعد،أرنا يفشاهد

[] 
قال رسول لنعمل لدقك ، صلن تفعله ألنك من الكذابني . ف أنفسنا ماتدع 

شهدت كلها ع ،ف عیل ع استشهد جوارحمه .فاستشهدها  عیل ص ل- اهلل
 من  لسان حممدخري عیل أمة حممد  عیل أنمه اليودصن أن ينزل  علیمه 

ع خمافة أن  یل عآية بینة، صحجة معجزة لنبوته ، صإمامة أخیه  عندربكم
ري منمه .فقالوا يا كث علیمه تبهرهم حجته ، صيؤمن به عواممه ، صيضطرب 

 عیل بها. فقال يا  أن جوارحنا تشهد تدع  حممدلسنا نسمع هذه الشهادة اليت
ت  بيكَ ال ِلَمُت َر َك  علیمه هؤالء من الذين قال اهلل تعال  ِإني اليِذيَن َحقي

تمهُ ُكلي آَيٍة.ادع   ع عیل  علیمه فدعا .باهلالك  علیمه ُيؤِمُنوَن َص َلو جاءَ



نفتت حيت مات لاحبها ا عیل باهلالك ،فكل جارحة نطقت بالشهادة 
مكانه . فقال قوم آخرصن حضرصا من الیهود ماأقساك يا حممدقتلتمه 

ب غضعلیه من اشتد  عیل ص ماكنت أللني - أمجعني فقال رسول اهلل
آهلما الطیبني أن َيهلمه ص عیل اهلل تعال  أماإنمه لوسألوا اهلل تعال  بحمد ص 

لوا اهلل صيقیلمه لفعل بمه كما كان فعل بن كان من قبل من عبدة العجل ملاسأ
  لو كان دعا لسان موس عیل صآهلما الطیبني ، ص قال اهلل هلم  عیل بحمد ص 
صآهلما  یل عألعفاه اهلل من القتل كرامة ملحمد ص من قدقتل  عیل بذلك 

 الطیبني ع
. 
[] 



 
َ
 َلم تَعملَ أ

َ
ص ِمثِلها أ

َ
ص نُنِسها نَأِت خِبرٍَي ِمنها أ

َ
ني قوله عز ص جل ما نَنَسخ ِمن آَيٍة أ

 َ رِض  عیل اهللي
َ
ماصاِت َص األ َ َلُه ُملكُ السي ني اهللي

َ
 َلم تَعملَ أ

َ
ُكلي َش ءٍ َقِديٌر أ

ِ ِمن صَلِ  َص ما لَ    َص ال نَِصرٍي ُكم ِمن ُدصِن اهللي
َيٍةبأن نرفع بن موس  الرضا ع ما نَنَسخ ِمن آ عیل قال اإلمام ع قال حممد بن  -

ص ُننِسهابأن نرفع رمسها، صنزيل عن القلوب حفظها ص عن قلبك يا
َ
 حكمهاأ

 ُ ن ينسیك فرفع ذكره أ حممد كما قال اهلل تعال  َسُنقِرئُكَ َفال تَنس  ِإالي ما شاءَ اهللي
م لثوابكم ، خبري لكم ،فهذه الثانیة أعظ عن قلبك .نَأِت خِبرٍَي ِمنهايعين

ص ِمثِلها من الصالح لكم 
َ
صأجل لصالحكم من اآلية األصل  املنسوخةأ

 ، أي إنا الننسخ ص النبدل إال صغرضنا يف ذلك مصاحلكم . مث قال يا حمم
َ
دأ

 َ ني اهللي
َ
 َلم النس عیل لي َش ءٍ َقِديٌرفإنه قدير يقدر ُك  عیل َلم تَعملَ أ

َ
خ صغريه .أ

رِض ص هوالعالم بتدبريها
َ
ماصاِت َص األ َ َلُه ُملكُ السي ني اهللي

َ
 تَعملَ يا حممدأ



ِ ِمن صَلِ   لالحكم  يل صمصاحلها فهو يدبركم بعلمه َص ما َلُكم ِمن ُدصِن اهللي
رٍي ص مالكم غريه َص ال نَِص إذ كان العالم باملصالح هو اهلل عز ص جل دصن 

] من [نالر ينصركم من مكرصه إن أراد] اهلل [إنزاله بكم ، أصعقاب 
النسخ لیه عع صربا قدر  عیل إن أراد إحالله بكم . ص قال حممد بن 

 صالتبديل ملصاحلكم
[] 

صديق بها،فهو يفعل من كم الثواب بالتعیل صمنافعكم ،لتؤمنوا، بها صيتوفر 
ني اذلك ما فیه لال

َ
 َلم تَعملَ يا حممدأ

َ
َ حكم صاخلرية لكم . مث قال أ هللي

رِضفهو َيلكها بقدرته صيصرفها بسب مشیت
َ
ماصاِت َص األ ه َلُه ُملكُ السي

المقدم ملاأخر ص المؤخر ملاقدم . مث قال َص ما َلُكم يامعشر الیهود 
 ِمن اهلل ص صاجلاحدين بنسخ الشرائع ِمن ُدصِن الليِهسوي-صاملكذبني بحمد



مصاحلكم إن لم يل لكم ربكم املصالح َص ال نَِصرٍيينصركم من دصن  يل صَلِ  
 اهلل فیدفع عنكم عذابه

قال ع ص ذلك أن رسول اهلل ملا كان بكة أمره اهلل تعال  أن يتوجه  -
 حنو بیت املقدس يف لالته ، صجيعل الكعبة بینه صبینها إذاأمكن ، ص

ص - هللقدس كیف كان . ص كان رسول اإذا لم يتمكن استقبل بیت امل
عبدا يفعل ذلك طول مقامه بهاثالث عشرة سنة. فلما كان باملدينة، ص كان مت

ر شهرا، صجعل باستقبال بیت املقدس استقبله صاحنرف عن الكعبة سبعة عش
قوم من مردة الیهود يقولون ص اهلل مادري حممدكیف لل  حيت لار 

رسول  عیل تد ذلك ته بهدينا صنسكنا.فاشيتوجه إل  قبلتنا، صيأخذ يف لال
ئیل ع ص ملااتصل به عنمه ، صكره قبلتمه صأحب الكعبة فجاءه جرب- اهلل

ملقدس اهلل عن بیت ا ص ياجربئیل لوددت لولرفين- فقال له رسول اهلل



من قبلتمه . فقال جربئیل  من قبل الیهود إل  الكعبة،فقد تأذيت با يتصل يب
 لكع فاسأل ربك أن حيو

[] 
مت دعاءه إلیها فإنه اليردك عن طلبتك ، ص الخيیبك عن بغیتك . فلما است

 لعد جربئیل ع مث عاد من ساعته فقال اقرأ يا حممدَقد نَري تََقليَب 
ِد  ماءِ َفلَُنَوليَینيكَ ِقبلًَة تَرضاها َفَولي َصجَهكَ َشطَر امَلسجِ َصجِهكَ يفِ السي

 وا ُصُجوَهُكم َشطَرُهاآليات .فقالتاحلَراِم َص َحیُث ما ُكنمتُ َفَولي 
 الیهود

 ِ
ُ اليتي ُهم َعن ِقبلَِتمهِ مه اهلل أحسن هافأجابعیل كانُوا  عند ذلك ما َصالي

ِ امَلشِرُق َص امَلغِرُب ص هوَيلكهما صتكلیفه التحول إل   ي جواب فقال ُقل هللِ
ِقمٍي  ُمستَ َمن َيشاءُ ِإل  ِلراٍط  جانب كتحويله لكم إل  جانب آخريَهدِي 



قال أبو حممد ع [  ].ص هومصلحتمه ، صتؤديمه طاعتمه إل  جنات النعمي 
ص فقالوا يا حممد هذه القبلة - صجاء قوم من الیهود إل  رسول اهلل

قا كان بیت املقدس قدللیت إلیها أربع عشرة سنة مث تركتها اآلن أفح
 اطل .فقد تركته إل  باطل ، فإن ماخيالف احلق فهو بعلیه ماكنت 

أن  طول هذه املدة،فما يؤمنناعلیه أصباطال كان ذلك فقد كنت 
ص بل ذلك كان حقا، ص - باطل فقال رسول اهلل عیل إل  [اآلن  ] تكون

ِ امَلشِرُق َص امَلغِرُب يَهدِي  ي ٍط َمن َيشاءُ ِإل  ِلرا هذاحق ، يقول اهلل ُقل هللِ
شرق أمركم ُمسَتِقمٍي إذاعرف لالحكم ياأيها العباد يف استقبال امل

به ، ص إذاعرف لالحكم يف استقبال املغرب أمركم به ، ص إن 
ل  يف عرف لالحكم يف غريمها أمركم به فالتنكرصا تدبري اهلل تعا

ص لقد تركمت - عباده صقصده إل  مصاحلكم . مث قال هلم رسول اهلل



  السبت ،العمل يوم السبت ، مث عملمت بعده من سائر األيام ، مث تركتموه يف
 مث عملمت بعده ، أفرتكمت احلق إل  الباطل

[] 
أصالباطل إل  حق أصالباطل إل  باطل أصاحلق إل  حق قولوا 
 كیف شئمت فهو قول حممد صجوابه لكم .قالوا بل ترك العمل يف السبت

ص فكذلك قبلة بیت املقدس - حق صالعمل بعده حق . فقال رسول اهلل
ا حممد أفبدا لربك حق .فقالوا له ييف صقته حق ، مث قبلة الكعبة يف صقته 

فیما كان أمرك به بزعمك من الصالة إل  بیت املقدس حني نقلك إل  
ص مابدا له عن ذلك ،فإنه العالم بالعواقب ، - الكعبة فقال رسول اهلل

تحدث رأيا نفسه غلطا، ص اليس عیل املصالح ، اليستدرك  عیل صالقادر 
َينعه من مراده  مانععلیه قع أيضا خبالف املتقدم ، جل عن ذلك ، ص الي



، ص لیس يبدص إالملن كان هذاصلفه ص هو عز ص جل يتعال  عن هذه 
ص أيها الیهود - الصفات علوا كبريا. مث قال هلم رسول اهلل

 عن اهلل ، أ لیس َيرض مث يصح ، صيصح مث َيرض أبدا له يف أخربصين
ر النهار، صالنهار یل يف أثبالل صَيیت أبدا له أ لیس يأيت ذلك أ لیس حيی 

يف أثر اللیل أبدا له يف كل صاحد من ذلك فقالوا ال. قال فكذلك 
تعبده بالصالة اهلل تعال  تعبد نبیه حممدا بالصالة إل  الكعبة بعد أن ] كان [

بالشتاء يف  إل  بیت املقدس ، ص مابدا له يف األصل . مث قال أ لیس اهلل يأيت
من  أثر الشتاء أبدا له يف كل صاحدأثر الصیف ، صالصیف يف 

ذلك قالوا ال. قال فكذلك لم يبد له يف القبلة. قال ، مث قال أ لیس 
زمكم قدألزمكم يف الشتاء أن حترتزصا من الربد بالثیاب الغلیظة صأل

يف الصیف أن حترتزصا من احلر أفبدا له يف الصیف حيت 
ص - فقال رسول اهلل .أمركم خبالف ما كان أمركم به يف الشتاء قالوا ال



ء مث بعده يف صقت فكذلكم اهلل تعال  تعبدكم يف صقت لصالح يعلمه بش 
 النيء آخر، فإذاأطعمت اهلل يف احلآخر لصالح آخر يعلمه بش 

[] 
يَنما تَُوليوا فَ 

َ
ِ امَلشِرُق َص امَلغِرُب َفأ ي ي َصجُه استحققمت ثوابه . صأنزل اهلل َص هللِ َثَ

. أي إذاتوجه ِ أملون مت بأمره ،فَث الوجه ألذي تقصدصن منه اهلل صتاهللي
ص ياعباد اهلل أنمت كاملريض ص اهلل رب - ثوابه . مث قال رسول اهلل

ه ، الفیما العاملني كالطبیب فصالح املريض فیما يعلمه الطبیب صيدبره ب
ل يا يشتهیه املريض صيقرتحه أال فسلموا هلل أمره تكونوا من الفائزين .فقی

ص ،فمل أمر بالقبلة األصل  فقال ملا قال اهلل عز ص جل َص ما - ل اهللابن رسو
 ِ
َ مَ  ها صه عیل ُكنَت  َجَعلَنا الِقبلََة اليتي ُسوَل بیت املقدس ِإالي ِلَنعملَ ن َيتيِبُع الري

ن َينَقِلُب  ي موجودا بعد أن علمناه [َعِقَبیِه إاللنعمل ذلك ] منه  عیل ممِ



مكة كان يف الكعبة،فأراد اهلل أن  سیوجد. ص ذلك أن هوي أهل
كرهها، ص حممديأمر بها، ص ملا كان  يبني متبع حممد من خمالفه باتباع القبلة اليت

هوي أهل املدينة يف بیت املقدس ،أمرهم بخالفتها صالتوجه إل  
 قال الكعبة لیتبني من يوافق حممدا فیما يكرهه ،فهو مصدقه صموافقه . مث

ُ أي كان التوجه إل   عیل رَيةً ِإالي َص ِإن كانَت َلَكبِ  اليِذيَن َهَدي اهللي
 ،فعرف اهلل من يهدي عیل بیت املقدس يف ذلك الوقت كبرية إال 

 ه يف خمالفة هواهطاعت أن اهلل يتعبد خبالف مايريده املرء لیبتل 
. 
[] 

ن تَسَئلُوا َرُسوَلُكم َكما ُسِئَل ُموس  
َ
م تُِريُدصَن أ

َ
ن َقبُل َص مِ قوله عز ص جل أ

ِبیلِ  لِ الُكفَر ِباإِلَياِن َفَقد َضلي َسواءَ السي  َمن َيَتَبدي



م تُِريُدصنَبل  بن موس  الرضا ع عیل بن حممد بن  عیل قال اإلمام ع قال  -
َ
أ

ن تَسَئلُوا َرُسوَلُكم ماتقرتحونه من اآليا
َ
ت تريدصن ياكفار قريش صالیهودأ

  ِمن َقبُل صاقرتح كم َكما ُسِئَل ُموسالتعلمون هل فیهالالحكم أصفساد اليت
اِعَقُة.َص َمن َيتَ علیه  َخَذتُكمُ الصي

َ
َ َجهَرةً َفأ لِ ملاقیل له َلن نُؤِمَن َلكَ َحيتي نََري اهللي َبدي

 یل عالُكفَر ِباإِلَياِن بعدجواب الرسول له إن ماسأله اليصلح اقرتاحه 
لِ »ابا.لواهلل ص بعد مايظهر اهلل تعال  له مااقرتح إن كان  َص َمن َيَتَبدي

 بأن اليؤمن «الُكفَر ِباإِلَياِن 
عندمشاهدة مايقرتح من اآليات أص اليؤمن إذاعرف أنه لیس له أن 

لدالالت ، با قدأقامه اهلل تعال  من ا يقرتح ، ص أنه جيب أن يكتف 
ص اليلتزم  صأصضحه من اآليات البینات ،فیتبدل الكفر باإلَيان بأن يعاند

خطأ قصد الطرق املؤعلیه القائمة احلجة  ِبیألِ دية َفَقد َضلي َسواءَ السي



إل  اجلنان ، صأخذ يف الطرق املؤدية إل  النريان . قال ع قال اهلل 
م تُِريُدصنَبل تريدصن من بعد ماآتیناكم

َ
ن  تعال  ]للیهود[ ياأيها الیهودأ

َ
أ

هود يريدصن ص قصده عشرة من الی- تَسَئلُوا َرُسوَلُكم. ص ذلك أن النيب
ك إذ جاء أن يتعنتوه صيسألوه عن أشیاء يريدصن أن يتعانتوه بها،فبینا هم كذل

عاتقه جرابا مشدصد  یل ععصا  عیل كأمنا يدفع يف قفاه ، قدعلق  أعرايب
 . عما أسألك الرأس ، فیه ش ء قدمأله اليدرصن ما هو فقال يا حممدأجبين

[] 
ذن هلم ك الیهود]لیسألوا[ أفتأص ياأخا العرب قدسبق- فقال رسول اهلل

ص - از. فقال رسول اهللغريب جمت ال،فإين حيت أبدأ بمه فقال األعرايب
صلفظة  فأنت إذاأحق منمه لغربتك صاجتیازك . فقال األعرايب

قال إن هؤالء أهل كتاب ،يدعونه  ص ماه - أخري . قال رسول اهلل



دقونك صيصعلیه  صيزعمونه حقا، صلست آمن أن تقول شیئا يواطئونك
 ،لیفتنوا الناس عن دينمه ، ص أنا الأقنع بثل هذا، الأقنع إالبأمر بني

 [ا ع باب مدينة احلكمةعیل يف أن  ]
،فجاء حيت قرب عیل ب بن أيب طالب ع فدع  عیل ص أين - فقال رسول اهلل
 حماصريت يا حممد ص ماتصنع بهذا يف ص . فقال األعرايب- من رسول اهلل

، صلاحب العمل سألت البیان ، ص هذاالبیان الشايف قال ياأعرايبإياك 
، أنامدينة احلكمة ص هذابابها،فمن أراد احلكمة صالعمل الكايف

 فلیأت الباب
 [ يف شباهته ع باألنبیاء ع ]



اهلل  لوته ياعباد عیل ص بأ- ص قال رسول اهلل- رسول اهلل فلما مثل بني يدي
يف جاللته ، ص إل  شیث يف حكمته ، ص من أراد أن ينظر إل  آدم 

 إل 
[] 

 إدريس يف نباهته صمهابته ، ص إل  نوح يف شكره لربه صعبادته ، ص إل 
، ص  ابراهمي يف خلته صصفائه ، ص إل  موس  يف بغض كل عدص هلل صمنابذته

بن أيب طالب  یل عإل  عیس  يف حب كل مؤمن صحسن معاشرته ،فلینظر إل  
فازدادصا بذلك إَيانا، ص أمااملنافقون  هذا.فأما املؤمنون

بن عمك ، يا حممدهكذا مدحك ال فازداد نفاقمه . فقال األعرايب
إن شرفه شرفك ، صعزه عزك ، صلست أقبل من هذاشیئا إالبشهادة من 

ص - ل اهللالحتتمل شهادته بطالنا ص الفسادا بشهادة هذاالضب . فقال رسو



   بالنبوة، صألخ شهده ،فیشهد لياأخا العرب فأخرجه من جرابك لتست
ده ، ص أناخائف لقد تعبت يف الطیا هذابالفضیلة. فقال األعرايب

أن يطفر صيهرب . فقال رسول اهلل الختف فإنه اليطفر] ص اليهرب [بل 
[أخاف أن يطفر. ]إينيقف ، صيشهد لنا بتصديقنا صتفضیلنا. فقال األعرايب

نا، عیل تجاجا ك به تكذيبا لنا، صاحص فإن طفر فقد كفا- فقال رسول اهلل
إن صلن يطفر، صلكنه سیشهد لنا بشهادة احلق ، فإذافعل ذلك فخل سبیله ، ف
من  حممدا يعوضك عنه ما هوخري لك منه .فأخرجه األعرايب

 األرض ،فوقف صاستقبل رسول عیل اجلراب ، صصضعه 
[] 

 تعال  ص ، صمرغ خديه يف الرتاب مث رفع رأسه ، صأنطقه اهلل- اهلل
فقال أشهد أن الإله إال اهلل صحده الشريك له ، صأشهد أن حممدا 



عبده صرسوله صلفیه صسید املرسلني صأفضل اخللق أمجعني ، صخامت 
بن أيب طالب   عیلالنبیني ، صقائد الغر املحجلني . صأشهد أن أخاك هذا 

الولف ألذي صلفته ، صبالفضل ألذي ذكرته ، ص أن أصلیاءه  عیل 
ص  اجلنان يكرمون ، ص أن أعداءه يف النار يهانون . فقال األعرايبيف 

يا رسول اهلل ص أناأشهد با شهد به هذاالضب ،فقد رأيت  هويبك 
 صشاهدت صمسعت ما لیس ل  عنه معدل ص الحمیص . مث أقبل األعرايب
إل  الیهود فقال صيلكم أي آية بعد هذه تريدصن صمعجزة بعد هذه 

فآمن أصلئك الیهود .ال أن تؤمنوا أصتهلكوا أمجعني تقرتحون لیس إ
 قال رسول نا ياأخا العرب . مثعیل كلمه صقالوا عظمت بركة ضبك 

أن يعوضك اهلل عز ص جل ] عنه ما هوخري[  عیل ص خل الضب - اهلل
أن يكون  ق ، ماينبغ رسوله شاهد باحل منه ،فإنه ضب مؤمن باهلل صبرسوله صبأخ 

سائر  یل ع، صلكنه يكون خمل  سربه ]تكون له مزية[ مصیدا ص الأسريا



 صصلين الضباب با فضله اهلل أمريا.فناداه الضب يا رسول اهلل فخلين
قال تذهب إل   ص ماعساك تعوضين تعويضه ألعوضه . فقال األعرايب

مثائة منه ففیه عشرة آالف دينار خسرصانیة، صثال اجلحر ألذي أخذتين
 كیف ألنع قدمسع هذا من قال األعرايبألف درهم ،فخذها. 

هذاالضب مجاعات احلاضرين هاهنا، ص أنامتعب ،فلن آمن ممن 
هومسرتيح يذهب إل  هناك فیأخذه . فقال الضب ياأخا العرب إن 

 ،فما كان لیرتكاهلل تعال  قدجعله لك عوضا مين
[] 

أحدا يسبقك إلیه ، ص اليرصم أحد أخذه إالأهلكه اهلل . ص كان 
قني كانوا تعبا،فمش  قلیال، صسبقه إل  اجلحر مجاعة من املناف عرايباأل

ص ،فأدخلوا أيديمه إل  اجلحر لیتناصلوا منه - بضرة رسول اهلل



صصقفت حيت حضر  أفع  عظیمة،فلسعتمه صقتلتمه ، علیمه مامسعوا،فخرجت 
 .فقالت له ياأخا العرب ،انظر إل  هؤالء كیف أمريناألعرايب
ظته فتناصله حاف  دصن مالك ألذي هوعوض ضبك صجعليناهلل بقتلمه

،فنادته الدراهم صالدنانري،فمل يطق احتماهلا .فاستخرج األعرايب
 األفع  خذ احلبل ألذي يف صسطك ، صشده بالكیسني ، مث شد احلبل يف

سأجره لك إل  منزلك ، ص أنا فیه حارسك صحارس مالك  فإين ذنيب
 ألعرايبلت حترسه صاملال إل  أن فرقه اهذا.فجاءت األفع  ،فما زا

 يف ضیاع صعقار صبساتني اشرتاها، مث انصرفت األفع 
 [ املشركني صإلزاممه عیل ص - احتجاجاته]



ص - ن رسول اهللبن حممد ع فهل كا عیل  ع فقلت أليب عیل قال احلسن بن  -
يناظرهم إذاعانتوه صحياجمه قال بل  مرارا كثرية منها ماحك  اهلل 

 من قوهلم
 

[] 
عامَ َص ََيشِ   ُسولِ َيأُكُل الطي سواِق َلو ال َص قاُلوا ما هِلَذا الري

َ
نِزَل  يفِ األ

ُ
أ
َل هَذا الُقرآُن  ورًا.َص قاُلوا َلو ال نُزي  یل عِإَلیِه َملَكٌ إل  قوله َرُجالً َمسحُ

رِض َينُبوعًا َر َلنَرُجلٍ ِمَن الَقرَيَتنِي َعِظمٍي.َص قاُلوا َلن نُؤِمَن َلكَ َحيتي تَفجُ 
َ
ا ِمَن األ

إل  قوله ِكتابًا نَقَرُؤهُ مث قیل له يف آخر ذلك لوكنت نبیا كموس  لنزلت 
وس  . نا الصاعقة يف مسألتنا إلیك ،ألن مسألتنا أشد من مسألة قوم موس  ملعیل 

ص كان قاعدا ذات يوم بكة بفناء - قال ص ذلك أن رسول اهلل



رية رؤساء قريش منمه الولید بن املغالكعبة إذ اجتمع مجاعة من 
بن صائل  بن هشام ص أبوجهل بن هشام ، صالعاص ، ص أبوالبخرتياملخزصم 
ممن يلیمه  ، ص كان معمه مجع، ص عبد اهلل بن أيب أمیة املخزصم السهم 

اهلل  كتاب علیمه ص يف نفر من ألحابه يقرأ - كثري، ص رسول اهلل
استفحل  نهیه . فقال املشركون بعضمه لبعض لقدإلیمه عن اهلل أمره ص صيؤدي

وبیخه ، أمر حممد، صعظم خطبه فتعالوا نبدأ بتقريعه صتبكیته صت
ألحابه ، صيصغر  یل ع، صإبطال ماجاء به لیهون خطبه علیه صاإلحتجاج 

إن قدره عندهم ،فلعله ينزع عما هو فیه من غیه صباطله صمترده صطغیانه ، ف
كالمه  ي يل لسیف الباتر. قال أبوجهل فمن ]ذا[ ألذانته  ص إالعاملناه با

 لك ، أفما ترضاينأنا إل  ذ صجمادلته قال عبد اهلل بن أيب أمیة املخزصم 
 له قرنا حسیبا، صجمادال كفیا قال أبوجهل بل 



[] 
فقال يا حممد،لقد  فأتوه بأمجعمه ،فابتدأ عبد اهلل بن أيب أمیة املخزصم 

قلت مقاال هائال،زعمت أنك رسول اهلل ادعیت دعوي عظیمة، ص 
يكون  لرب العاملني صخالق اخللق أمجعني أن رب العاملني ، ص ماينبغ 

،فهذا ألسواق كمامنش يف ا مثلك رسوال له بشر مثلنا،تأكل كمانأكل ، صمتش 
ملك الرصم ، ص هذاملك الفرس اليبعثان رسوال إالكثري املال ،عظمي 

م ، بساتني [ صفساطیط صخیام صعبید صخدااحلال ، له قصور صدصر] ص
صرب العاملني فوق هؤالء كلمه أمجعني ،فمه عبیده ، ص لوكنت نبیا لكان 
معك ملك يصدقك صنشاهده ،بل لوأراد اهلل أن يبعث إلینا نبیا لكان 

. ست بنيبإمنا يبعث إلینا ملكا، البشرا مثلنا، ما أنت يا حممد إالمسحورا، صل
من كالمك ش ء قال بل  ، لوأراد اهلل أن يبعث  هل بق  ص- فقال رسول اهلل



رسوال لبعث أجل من فیما بیننا ماال، صأحسنه حاال،فهال نزل هذاالقرآن 
َرُجلٍ ِمَن  یل عك ، صابتعثك به رسوالعیل ألذي تزعم أن اهلل أنزله 

 قف الَقرَيَتنِي َعِظیٍمإما الولید بن املغرية بكة، صإما عرصة بن مسعود الث
 من كالمك ش ء يا عبد اهلل قال بل  ،لن ص هل بق - بالطائف . فقال رسول اهلل

رة نؤمن لك حيت تفجر لنا من األرض ينبوعا بكة هذه ،فإنها ذات حجا
العیون ،فإننا إل  ذلك فیها صصعرة صجبال ،تكسح أرضها صحتفرها، صجتري

منا،فتفجر عحمتاجون ، أصتكون لك جنة من خنیل صعنب ،فتأكل منها صتط
األنهار خالهلا خالل تلك النخیل صاألعناب تفجريا أصتسقط،السماء 

ماءِ سعیل كمازعمت  اِقطًا نا كسفا،فإنك قلت لناَص ِإن َيَرصا ِكسفًا ِمَن السي
باهلل  َيُقوُلوا َسحاٌب َمرُكومٌ صلعلنا نقول ذلك . مث قال صلن نؤمن لك أصتأيت

 م لنا مقابلونبه صبمه صه صاملالئكة قبیال،تأيت



[] 
إنك قلت أص يكون لك بیت من زخرف تعطینا منه ، صتغنینا به فلعلنا نطغ  ،ف

ن َرآهُ اسَتغين. مث قال أصترق  يف السماء أي ت
َ
صعد لناَكالي ِإني اإِلنساَن َلَیطغ  أ

ابا نقرؤه من اهلل العزيز نا كتعیل يف السماء صلن نؤمن لرقیك لصعودك حيت تنزل 
ن آمنوا بحمد ص من معه بأ بد اهلل بن أيب أمیة املخزصم احلكمي إل  ع

. قاله فإنه من عنديصلدقوه يف م بن عبد اهلل بن عبداملطلب ،فإنه رسول 
يا حممد إذافعلت هذاكله أصمن بك أص الأصمن بك  مث الأدري

سكرت  ،بل لورفعتنا إل  السماء، صفتحت أبوابها صأدخلتناها لقلنا إمنا
ل يا ش ء من كالمك قا ص يا عبد اهلل أبق - رتنا. فقال رسول اهللأبصارنا صسح

ش ءفقل مابدا لك  ك كفاية صبالغ مابق عیل حممد أ ص لیس فیما أصردته 
صأفصح عن نفسك إن كانت لك حجة، صآتنا با سألناك . فقال رسول 



ص أللمه أنت السامع لكل لوت ، صالعالم بكل ش ءتعمل ماقاله - اهلل
ُسولِ َيأُكُل الطي علیه فأنزل اهلل عبادك . عامَ يا حممدَص قاُلوا ما هِلَذا الري

ورًا. مث قال اهلل تعال  انُظر  َص ََيشِ   سواِق إل  قوله َرُجالً َمسحُ
َ
يفِ األ

. مث قال اهلل مثاَل َفَضليوا َفال َيسَتِطیُعوَن َسِبیالً
َ
يا  َكیَف َضَرُبوا َلكَ األ
ِمن حَتِتَها  ءَ َجَعَل َلكَ َخريًا ِمن ذِلكَ َجنياٍت جَترِي حممدتَباَركَ أليِذي ِإن شا

نهاُر َص جَيَعل َلكَ ُقُصورًا. صأنزل 
َ
عَض ما يا حممدَفلََعليكَ تاِركٌ بَ علیه األ

 .ُيوح  ِإَلیكَ َص ضاِئقٌ ِبِه َلدُرَكاآلية
[] 

نِزَل علیه صأنزل 
ُ
نَزلعلیه يا حممدَص قاُلوا َلو ال أ

َ
. َص َلو أ  كًا لَقُضِ  نا َملَ َملَكٌ

مُر إل  قوله َص َللََبسنا 
َ
ص يا عبد اهلل - ما َيلِبُسوَن. فقال له رسول اهلل علیمه األ

آكل الطعام كماتأكلون ، صزعمت أنه  أما ماذكرت من أين



الجيوز ألجل هذه أن أكون هلل رسوال،فإمنا األمر هلل يفعل مايشاء صحيكم 
مل صكیف بعلیه الألحد االعرتاض مايريد، ص هوحممود، ص لیس لك ص 

ضا، صأذل . أ التري أن اهلل تعال  كیف أفقر بعضا صأغين بعضا، صأعز بع
، صكلمه ممن يأكل بعضا صألح بعضا صأسقم بعضا، صشرف بعضا صصضع بعضا

ن الطعام . مث لیس للفقراء أن يقولوا لم أفقرتنا صأغنیتمه ص الللوضعاء أ
أزمنتنا  للزمين صالضعفاء أن يقولوا لميقولوا لم صضعتنا صشرفتمه ص ال

لقبائح صأضعفتنا صلححتمه ص اللألذالء أن يقولوا لم أذللتنا صأعززتمه ص ال
 یل عالصور أن يقولوا لم قبحتنا صمجلتمه بل إن قالوا ذلك كانوا 

ربمه رادين ، ص له يف أحكامه منازعني ، ص به كافرين ، صلكان جوابه هلم 
ذل ،املصحح املفقر،املعز امل افض الرافع ،املغين[ أناامللك ،اخل]إين

، فإن سلممت املسقم صأنمت العبید لیس لكم إالالتسلمي ل  ، صاالنقیاد حلكم 
من اهلالكني .  بعقوبايتكافرين ، ص كنمت عبادا مؤمنني ، ص إن أبیمت كنمت يب



نَا َبَشٌر ِمثلُُك علیه مث أنزل اهلل تعال  
َ
ا أ آكل الطعام ُيوح   یعينميا حممدُقل ِإمني

ا ِإهلُُكم ِإلٌه صاِحٌديعينإِلَ   مني
َ
 ن ريبقل هلم أنا يف البشرية مثلكم ، صلك  أ
جلمال دصن بالنبوة دصنكم ، كماخيص بعض البشر بالغناء صالصحة صا خصين

ص ص -  قال رسول اهللأيضا بالنبوة. مث بعض من البشر، فالتنكرصا أن خيصين
 [ هذاملك الرصم ، صملك الفرس إن»] أماقولك 

[] 
ط اليبعثان رسوال إالكثري املال ،عظمي احلال ، له قصور صدصر صفساطی

 «صخیام صعبید صخدام ، صرب العاملني فوق هؤالء كلمه فمه عبیده 
ك ، ص الباقرتاحك ظنك صحسبان عیل فإن اهلل له التدبري صاحلكم اليفعل 

بعث اهلل نبیه لیعمل  حممود يا عبد اهلل إمنا،بل يفعل مايشاء، صحيكم مايريد ص هو
الناس دينمه ، صيدعوهم إل  ربمه ، صيكد نفسه يف ذلك آناء اللیل 



صأطراف النهار،فلو كان لاحب قصور حيتجب فیها صعبید 
أ أ صخدم يسرتصنه عن الناس أ لیس كانت الرسالة تضیع صاألمور تتباط

قبائح من حیث د صالالفسا ص ماتري مللوك إذااحتجبوا كیف جيري
ص المال ل  لیعرفكم قدرته  اهلل اليعلمون به ص اليشعرصن يا عبد اهلل صإمنا بعثين

ن رسالته قتله ص المنعه م عیل صقوته ، ص أنه هوالنالر لرسوله ، التقدرصن 
هلل بكم فأصسعكم ا ،فهذا أبني يف قدرته ص يف عجزكم صسوف يظفرين

ها املؤمنون من دصنكم  عیل بالدكم ، صيستول اهلل ب قتال صأسرا، مث يظفرين
» ص ص أماقولك ل  - دينكم . مث قال رسول اهلل عیل ، صدصن من يوافقكم 

ص لوكنت نبیا لكان معك ملك يصدقك صنشاهده ،بل لوأراد اهلل أن 
فامللك التشاهده حواسكم «يبعث إلینا نبیا لكان إمنا يبعث ملكا البشرا مثلنا

ااهلواء، العیان منه ، ص لوشاهدمتوه بأن يزاد يف قوي ،ألنه من جنس هذ
ورة أبصاركم لقلمت لیس هذاملكا،بل هذابشر،ألنه إمنا كان يظهر لكم بص



مراده البشر ألذي قدألفتموه لتفهموا عنه مقاله ، صتعرفوا به خطابه ص
،فكیف كنمت تعلمون لدق امللك ص أن مايقوله حق بل إمنا بعث اهلل 

البشر الذين  لیست يف طبائع يده املعجزات اليت  عیلبشرا، صأظهر 
أن ذلك  قدعلممت ضمائر قلوبمه ،فتعلمون بعجزكم عما جاء به أنه معجزة ص

يده مايعجز  یل عشهادة من اهلل تعال  بالصدق له ، ص لوظهر لكم ملك صظهر 
 هعنه البشر، لم يكن يف ذلك مايدلكم أن ذلك لیس يف طبائع سائر أجناس

[] 
تطري لیس  ملالئكة حيت يصري ذلك معجزا. أ الترصن أن الطیور اليتمن ا

ار ذلك منها بعجز،ألن هلا أجناسا يقع منها مثل طريانها، ص لو أن آدمیا ط
مر، صجعله كم األعیل كطريانها كان ذلك معجزا،فاهلل عز ص جل سهل 

 یه .الصعبكم حجته ، صأنمت تقرتحون عمل ألذي الحجة فعیل بیث تقوم 



ف فكی«ما أنت إالرجال مسحورا» ص ص أماقولك - مث قال رسول اهلل
هل يف لحة التمییز صالعقل فوقكم ف أكون كذلك ، ص قدتعلمون أين

منذ نشأت إل  أن استكملت أربعني سنة جريرة أصزلة  عیل جربمت 
ظنون أن أت أصكذبة أصخیانة أصخطأ من القول ، أصسفها من الرأي

وته ص املدة بول نفسه صقوتها أصبول اهلل صق رجال يعتصم طول هذه
مثاَل َفَضليوا َفال 

َ
ذلك ما قال اهلل تعال  انُظر َكیَف َضَرُبوا َلكَ األ

كثر من دعاصيمه بجة أ ك عم عیل َيسَتِطیُعوَن َسِبیالً إل  أن يثبتوا 
ص ص أماقولك - هللك حتصیل بطالنها. مث قال رسول اعیل تبني  الباطلة اليت

َل هَذا الُقرآُن لَ  كة َرُجلٍ ِمَن الَقرَيَتنِي َعِظیٍمالولید بن املغرية ب عیل و ال نُزي
عظمه أنت أصعرصة بالطائف ، فإن اهلل تعال  لیس يستعظم مال الدنیا كماتست

، ص الخطر له عنده كما] له [عندك ،بل لوكانت الدنیا عنده تعدل 
ص لیس قسمة رمحة اهلل  بة ماء،جناح بعوضة ملاسق  كافرا به ،خمالفا له شر



 إلیك ،بل اهلل ] هو[القاسم للرمحات ، صالفاعل ملايشاء يف عبیده صإمائه ، ص
ه لیس هو عز ص جل ممن خياف أحدا كماختافه ] أنت [ملاله صحاله ،فتعرف

 بالنبوة لذلك ، ص ال
[] 

، وة لذلك ممن يطمع يف أحد يف ماله ] أص يف حاله [ كماتطمع ،فتخصه بالنب
 دميص الممن حيب أحدا حمبة اهلوي كماحتب ،فتقدم من اليستحق التق

األفضل يف صإمنا معاملته بالعدل ، فاليؤثر بأفضل مراتب الدين صجالله إال .
طاعته صاألجد يف خدمته صكذلك اليؤخر يف مراتب الدين 
صجالله إالأشدهم تباطئوا عن طاعته ، ص إذا كان هذالفته لم 

  إل  حال بل هذااملال صاحلال من تفضله ، ص لیس ألحدينظر إل  مال ص ال
عبده فالبد] من  یل عضربة الزب . فاليقال إذاتفضل باملال علیه من عباده 



خالف  یل عبالنبوة أيضا ألنه لیس ألحد إكراهه ، علیه [ أن يتفضل 
هلل كیف مراده ص الإلزامه تفضال،ألنه تفضل قبله بنعمه . أ التري يا عبد ا

صاحدا صقبح لورته صكیف حسن لورة صاحد صأفقره  أغين
صكیف شرف صاحدا صأفقره صكیف أغين صاحدا صصضعه 

ن ص الللجمیل مجال فال أن يقول صهال أضیف إل  يساري مث لیس هلذا الغين
مال فالن ص الللشريف أن يقول هال  أن يقول هال أضیف إل  مجال 

   ضعيتقول هال أضیف إلمال فالن ص الللوضیع أن ي أضیف إل  شريف
شرف فالن صلكن احلكم هلل ،يقسم كیف يشاء صيفعل كمايشاء، ص هوحكمي يف 
َل هَذا  أفعاله ،حممود يف أعماله ص ذلك قوله تعال  َص قاُلوا َلو ال نُزي

 ُهم َيقِسُموَن َرمَحَت  عیل الُقرآُن 
َ
 َرُجلٍ ِمَن الَقرَيَتنِي َعِظمٍي. قال اهلل تعال  أ

نیافأحوجنَربيكَ ي ا بعضا إل  بعض ا حممدحَنُن َقَسمنا َبیَنمهُ َمِعیَشَتمهُ يفِ احلَیاةِ الدي
 ،أحوجنا هذا إل  مال ذلك



[] 
صأحوج ذاك إل  سلعة هذا،] ص هذا[ إل  خدمته ،فرتي أجل 
امللوك صأغين األغنیاء حمتاجا إل  أفقر الفقراء يف ضرب من 

تهیأ لذلك مة يصلح هلا اليالضرصب إما سلعة معه لیست معه ، صإما خد
 إل  ] إال[ به ، ص أما باب من العلوم صاحلكم ،فهو فقريامللك أن يستغين

أن يستفیدها من هذاالفقري،فهذا الفقري حيتاج إل  مال ذلك امللك 
، ص ذلك امللك حيتاج إل  عمل هذاالفقري أصرأيه أصمعرفته ، الغين

صرف فیه من ص ماأت صعلم  مث لیس للفقري أن يقول هال اجتمع إل  رأيي
ل  ص الللملك أن يقول هال اجتمع إ فنون احلكم مال هذاامللك الغين

َذ َص َرَفعنا َبعَضمهُ َفوَق َبعٍض َدَرجاٍت ِلَیتيخِ »عمل هذاالفقري. مث قال  ملك 
ا جَيَمعُ  ي ا. مث قال يا حممدَص َرمَحُت َربيكَ َخرٌي ممِ هؤالء من  ونَیجمعَبعُضمهُ َبعضًا ُسخِريي



َر َلن»ص ص أماقولك - أموال الدنیا. مث قال رسول اهلل ا َلن نُؤِمَن َلكَ َحيتي تَفجُ
رِض َينُبوعاً 

َ
حممد رسول  یل عإل  آخر ماقلته ،فإنك اقرتحت « ِمَن األ

ن أن اهلل أشیاء منها ما لوجاءك به لم يكن برهانا لنبوته ، ص رسول اهلل يرتفع ع
ا لوجاءك به لكان با الحجة فیه . صمنها م علیمه صحيتج يغتمن جهل اجلاهلني ، 

ها، معه هالكك ، صإمنا يؤيت باحلجج صالرباهني لیلزم عباد اهلل اإلَيان ب
ه ، اللیهلكوا بهافإمنا اقرتحت هالكك ، صرب العاملني أرحم بعباد

صأعمل بصاحلمه من أن يهلكمه كمايقرتحون . صمنها املحال ألذي اليصح 
اهلل [رب العاملني يعرفك ذلك ، صيقطع  ] كونه ، ص رسول ص الجيوز

ل  تصديقه حيت ال ك سبیل خمالفته ، صيلجئك بجج اهلل إعیل معاذيرك ، صيضیق 
 . يكون لك عنه حمید ص الحمیص

[] 



 قبل حجة ص التصغ نفسك إنك فیه معاند متمرد، الت عیل صمنها ما قداعرتفت 
أص  ؤه عقاب النار النازل من مسائهإل  برهان ، ص من كان كذلك فدصا

ن نؤمن لك حيت تفجر ل»يف جحیمه أصبسیوف أصلیائه . ص أماقولك يا عبد اهلل 
ح لنا من األرض ينبوعا بكة فإنها ذات حجارة صلخور صجبال ،تكس

فإنك سألت «ون فیهاالعیون فإننا إل  ذلك حمتاج أرضها صحتفرها، صجتري
لت تعال  . يا عبد اهلل أرأيت لوفعهذا ص أنت جاهل بدالئل اهلل 

هابساتني أ لك فی هذا،كنت من أجل هذانبیا أرأيت الطائف اليت
جريت ما كان هناك مواضع فاسدة لعبة أللحتها صذللتها صكسحتها صأ
صرت فیهاعیونا استنبطتها قال بل  . قال صهل لك يف هذانظراء قال بل  . أف

حمد لوفعله ك اليصري هذاحجة ملبذلك أنت صهم أنبیاء قال ال. قال فكذل
األرض  عیل  نبوته ،فما هو إالكقولك لن نؤمن لك حيت تقوم صمتش  عیل 

» أص حيت تأكل الطعام كمايأكل الناس . ص أماقولك يا عبد اهلل 



خالهلا  أصتكون لك جنة من خنیل صعنب فتأكل منها صتطعمنا صتفجر األنهار
الطائف تأكلون من خنیل صعنب بأ ص لیس أللحابك ص لك جنات « تفجريا

ء بهذا قال ال. قال صتطعمون منها، صتفجرصن األنهار خالهلا تفجريا أفصرمت أنبیا
حون ملادلت رسول اهلل أشیاء، لوكانت كماتقرت عیل فما بال اقرتاحكم 

ذبه ،ألنه حینئذ حيتج با ك عیل لدقه ،بل لوتعاطاها لدل تعاطیه إياها  عیل 
لعاملني ع الضعفاء عن عقوهلم صأديانمه ص رسول رب االحجة فیه ، صخيتد

 .جيل صيرتفع عن هذا
[] 

أصتسقط السماء » ص يا عبد اهلل ص أماقولك - مث قال رسول اهلل
طا نا كسفا،فإنك قلت ص إن يرصا كسفا من السماء ساقعیل كمازعمت 

م صموتكم كم هالككعیل فإن يف سقوط السماء « يقولوا سحاب مركوم 



تريد بهذا من رسول اهلل أن يهلكك ، ص رسول رب العاملني أرحم .فإمنا 
اهلل  ك حجج اهلل ، ص لیس حججعیل بك من ذلك ص اليهلكك ، صلكنه يقمي 

وز من حسب اقرتاح عباده .ألن العباد جهال با جي عیل لنبیه صحده 
اد الصالح ، صبا الجيوز منه صبالفساد ص قدخيتلف اقرتاحمه صيتض

قرتح صقوعه .]إذ لوكانت اقرتاحاتمه صاقعة جلاز أن تحيت يستحیل 
كم یل عكم ، صيقرتح غريك أن التسقط عیل أنت أن تسقط السماء 

ها، ص كان ذلك یل عالسماء بل أن ترفع األرض إل  السماء، صتقع السماء 
مايلزم به املحال .  عیل ريه تدب يتضاد، صيتنايف أصيستحیل صقوعه [ ص اهلل الجيري

ص صهل رأيت يا عبد اهلل طبیبا كان دصاؤه - رسول اهلل مث قال
فیه  حسب اقرتاحاتمه ، صإمنا يفعل بمه مايعمل لالحمه عیل للمرض  

 ل أصكرهه ،فأنمت املرض  ص اهلل طبیبكم ، فإن انقدمتعیل ،أحبه ال
أيت يا عبد أسقمكم ، ص بعد،فميت رعلیه لدصائه شفاكم ، ص إن متردمت 



  حاكم من حكاممه فیما مضعلیه رجل أصجب  حق قبل اهلل مدع 
ا كان إذن معلیه حسب اقرتاح املدع   عیل دعواه  عیل بینة 

م أحد دعوي ص الحق ، ص ال كان بني ظالم من مظلو عیل يثبت ألحد 
باهلل  أصتأيت» ص اللادق من كاذب فرق . مث قال يا عبد اهلل ص أماقولك 

ي الخفاء به ، إن ربنا فإن هذا من املحال ألذ«  صاملالئكة قبیال يقابلوننا صنعاينمه
به ،فقد   يؤيتء صيذهب ، صيتحرك صيقابل شیئا حيتعز ص جل لیس كاملخلوقني جي 

سألمت بهذا املحال ، صإمنا هذا ألذي دعوت إلیه لفة ألنامكم 
 غينالتسمع ص التبصر ص التعمل ص الت الضعیفة املنقولة اليت

[] 
أحد. يا عبد اهلل أ ص لیس لك ضیاع صجنان  عنكم شیئا ص ال عن

هد مجیع ها قال بل  . قال أفتشاعیل بالطائف صعقار بكة صقوام 



. قال أرأيت أحواهلا بنفسك أصبسفراء بینك ص بني معاملیك قال بسفرائ 
لو قال معاملوك صأكرتك صخدمك لسفرائك النصدقكم يف هذه 

هده فنسمع ماتقولون عنه أمیة لنشاالسفارة إال أن تأتونا بعبد اهلل بن أيب 
شفاها.كنت تسوغمه هذا، أ ص كان جيوز هلم عندك ذلك قال ال. قال 

یحة تدهلم سفرائك أ لیس أن يأتوهم عنك بعالمة لح عیل فما ألذي جيب 
 أن يصدقوهم قال بل  . قال يا عبد اهلل علیمه لدقمه ،فیجب  عیل 

فإنمه   إلیك ص قال قم معأرأيت سفريك لو أنه ملامسع منمه هذا،عاد 
هذا[ لك خمالفا، صتقول له إمنا  ] جمیئك ، أ لیس يكون عیل قداقرتحوا 

رسول  یل عأنت رسول المشري ص الآمر قال بل  . قال فكیف لرت تقرتح 
رسولك  یل عرب العاملني ما التسوغ ألكرتك صمعاملیك أن يقرتحوه 

ه ،بأن ذم إل  ربإلیمه صكیف أردت من رسول رب العاملني أن يست
صينه  ، ص أنت التسوغ مثل هذالرسولك إل  أكرتك علیه يأمر 



ه صقوامك هذه حجة قاطعة إلبطال مجیع ماذكرته يف كل مااقرتحت
« رف أص يكون لك بیت من زخ» يا عبد اهلل . ص أماقولك يا عبد اهلل 

ص هوالذهب ، أ مابلغك أن لعزيز مصر بیوتا من زخرف قال بل  . قال 
صار بذلك نبیا قال ال. قال فكذلك اليوجب ذلك ملحمد لو كان له أف

 . نبوة، ص حممد اليغتمن جهلك بجج اهلل
[] 

نُؤِمَن ِلُرِقیيكَ َحيتي  َص َلن»مث قلت «. أصترق  يف السماء» ص أماقولك يا عبد اهلل 
َل  ن النزصل عب ميا عبد اهلل الصعود إل  السماء أل« نا ِكتابًا نَقَرُؤهُ عیل تَُنزي

فكذلك  نفسك بأنك التؤمن إذالعدت عیل عنها، ص إذااعرتفت 
عد ذلك نا كتابا نقرؤه ، ص من بعیل حيت تنزل » حكم النزصل . مث قلت 

تعاند حجة  فأنت يا عبد اهلل مقر بأنك«أصمن بك أص الأصمن بك  الأدري



لبشر، ا يد أصلیائه من عیل ك ، فالدصاء لك إالتأديبه ] لك [ عیل اهلل 
عة لبطالن كل حكمة جام عیل أصمالئكته الزبانیة، ص قدأنزل اهلل تعال  
ي  ُكنُت ِإالي َبَشرًا َرُسوالً ماأبعد  َهل مااقرتحته . فقال تعال  ُقل يا حممدُسبحاَن ريبَ

ز مايقرتحه اجلهال با جيوز صبا الجيو []قدر عیل عن أن يفعل األشیاء  ريب
، ص أعطاين إالإقامة حجة اهلل اليت اليلزمينصهل كنت إالبشرا رسوال، 

ه ص الأنه  ص الأشري،فأكون كالرسول ألذي بعث ريب عیل لیس ل  أن آمر 
. لیه عملك إل  قوم من خمالفیه فرجع إلیه يأمره أن يفعل بمه مااقرتحوه 

فقال أبوجهل يا حممدهاهنا صاحدة، ألست زعمت أن قوم موس  
لو كنت وه أن يريمه اهلل جهرة] قال بل  . قال [فاحرتقوا بالصاعقة ملاسأل

عمك نبیا الحرتقنا حنن أيضا،فقد سألنا أشد مما سأل قوم موس  ع ألنمه بز
َ َجهَرةً »قالوا ِرنَا اهللي

َ
  صاملالئكة قبیال نعاينمهباهلل لن نؤمن لك حيت تأيت»صحنن قلنا« أ

». 



 [ قصة رؤية ابراهمي ع ملكوت السماصات ص األرض]
ص يا أباجهل أ ص ماعلمت قصة ابراهمي اخللیل ع - قال رسول اهللف

 ملارفع يف امللكوت ، ص ذلك قول ريب
[] 

رِض َص ِلَیُكوَن ِمَن  َص َكذِلكَ نُرِي 
َ
ماصاِت َص األ ِابراِهمَي َملَُكوَت السي

یل عامُلوِقِنیَنقوي اهلل بصره ملارفعه دصن السماء حيت أبصر األرض ص من 
ا علیمه دعا فاحشة ف عیل مسترتين فرأي رجال صامرأة ها ظاهرين ص

،فهالكا، مث رأي  ا باهلالكعلیمه باهلالك فهلكا، مث رأي آخرين فدعا 
همي اكفف ا،فأصح  اهلل تعال  إلیه يا ابراعلیمه آخرين فمه بالدعاء 

ن احللمي ، أناالغفور الرحمي احلنا ،فإينصإمائ  دعوتك عن عبادي
أسوسمه لشفاء الغیظ  طاعتمه ، صلست كما التنفعين باديذنوب ع التضرين



بدنذير الشريك ،فإمنا أنت عكسیاستك ،فاكفف دعوتك عن عبادي
بني خالل ثالث   مع ، صعباديعبادي عیل ، ص ال  عیل يف اململكة، ص المهیمن 

عیوبمه . صإما  ، صغفرت ذنوبمه ، صسرتت علیمه فتبت  إما تابوا إل 
مؤمنون  بأنه سیخرج من ألالبمه ذريات لعلم  عذايب كففت عنمه

رات ، صأرفع عنمه باألمهات الكاف ،فارفق باآلباء الكافرين ، صأتاين
لیخرج ذلك املؤمن من ألالبمه ، فإذاتزايلوا حل بمه  عذايب
. ص إن لم يكن هذا ص ال هذا فإن ألذي صحاق بمه بالئ  عذايب

 عیل  لعبادي ا تريده بمه فإن عذايبأعظم مم أعددته هلم من عذايب
أرحم بمه  ،فإيناديص بني عب . يا ابراهمي فخل بیينصكربيائ  حسب جالل 

م احلكمي أنااجلبار احللمي العال فإين ص بني عبادي منك ، صخل بیين
ص إن اهلل - . مث قال رسول اهللصقدري ، صأنفذ فیمه قضائ ،أدبرهم بعلم 

ن للبك ذرية جهل إمنا دفع عنك العذاب لعلمه بأنه سیخرج متعال  يا أبا



من أمور املسلمني ما إن أطاع اهلل  طیبة عكرمة ابنك ، صسیل 
 صرسوله فیه كان 

 . كعیل عند اهلل جلیال، ص إالفالعذاب نازل 
[] 

صكذلك سائر قريش السائلني ملاسألوه هذاإمنا أمهلوا ألن اهلل عمل أن 
عن تلك السعادة،] ص  صينال به السعادة،فهو تعال  اليقطعه بعضمه سیؤمن بحمد،

ه إل  ، أص من يولد منه مؤمن فهو ينظر أباه إليصال ابنعلیه اليبخل بها 
ر السعادة[، ص لو ال ذلك لنزل العذاب بكافتكم فانظر حنو السماء.فنظ

دنو فإذاأبوابها مفتحة، ص إذاالنريان نازلة منها مسامتة لرءصس القوم ت
ل مه حيت صجدصا حرها بني أكتافمه ،فارتعدت فرائص أيب جهمن

ص الترصعنكم فإن اهلل اليهلككم بها، صإمنا - صاجلماعة. فقال رسول اهلل



أظهرها عربة مث نظرصا، ص إذا قدخرج من ظهور اجلماعة 
اجاءت منها. فقال أنوار قابلتها صرفعتها صدفعتها حيت أعادتها يف السماء كم

ض هذه األنوار أنوار من قدعمل اهلل أنه سیسعده ص بع- رسول اهلل
ن بعضكم ممن منكم من بعد، صبعضها أنوار ذرية طیبة ستخرج م باإلَيان يب

 اليؤمن صهم مؤمنون
صنَُكم ِمن َبعِد ِإَياِنُكم  . هلِ الِكتاِب َلو َيُردي

َ
قوله عز ص جل َصدي َكِثرٌي ِمن أ

ارًا َحَسدًا ِمن  ُكفي
نُفِسمهِ مِ 

َ
وا َحيتي ِعنِد أ َ هَلُمُ احلَقي َفاعُفوا َص الَفحُ يِت ن َبعِد ما تََبنيي

َ
ُ  يأ  اهللي

 َ مِرِه ِإني اهللي
َ
 ُكلي َش ءٍ َقِديٌر  عیل ِبأ
[] 



هلِ أبوالقائم ع يف قوله تعال  َصدي َكثِ  عیل قال اإلمام احلسن بن  -
َ
رٌي ِمن أ

اراً  صنَُكم ِمن َبعِد ِإَياِنُكم ُكفي كم من عیل دصنه با يورالِكتاِب َلو َيُردي
 الشبه َحَسدًا ِمن

نُفِسِهملكم بأن أكرمكم بحمد ص 
َ
بني الطاهرين ِمن صآهلما الطی عیل ِعنِد أ

باملعجزات الداالت  َ هَلُمُ احلَقي  عیل دق حممد صفضل ل عیل َبعِد ما تََبنيي
وا عن جهلمه ، صقابلوهم ب جج صآهلما الطیبني من بعده .َفاعُفوا َص الَفحُ

يِت 
َ
مِرِهفاهلل ، صادفعوا بهاأباطیلمه َحيتي يأ

َ
ُ ِبأ یمه بالقتل يوم فتح  اهللي

مكة،فحینئذ جتلونمه من بلد مكة ص من جزيرة العرب ، ص التقرصن 
 َ ء قدر ما األشیا عیل ُكلي َش ءٍ َقِديٌر صلقدرته  عیل بهاكافرا.ِإني اهللي

 ه  باجلدال باليت هوأللح لكم يف تعبده إياكم من مداراتمه صمقابلتمه
 أحسن



قال ع ص ذلك أن املسلمني ملاألابمه يوم أحد من املحن ماألابمه  -
لوا هلما أ قوم من الیهود بعده بأيام عمار بن ياسر صحذيفة بن الیمان فقا لق 

لم تريا ماألابكم يوم أحد إمنا حيرب كأحد طالب ملك 
 الدنیا،حربه سجاال،فتارة

[] 
جعوا عن دينه .فأما حذيفة فقال لعنكم اهلل ،فارعلیه له صتارة 

صأفر بهما  صديين نفس  عیل الأقاعدكم ص الأمسع كالمكم أخاف 
شر صقام عنمه يسع  . ص أماعمار بن ياسر،فمل يقم عنمه صلكن قال هلم معا . منكم

الیهود إن حممدا صعد ألحابه الظفر يوم بدر إن لربصا 
أحد أيضا إن فصربصا صظفرصا، صصعدهم الظفر يوم 

لربصا،ففشلوا صخالفوا،فلذلك ألابمه ماألابمه ، ص لوأنمه 



أطاعوا صلربصا ص لم خيالفوا ملاغلبوا.فقالت له الیهود ياعمار ص 
إذاأطعت أنت غلب حممدسادات قريش مع دقة ساقیك فقال 

حممد من  عمار نعم ، ص اهلل ألذي الإله إال هوباعثه باحلق نبیا،لقد صعدين
كمة ماعرفنیه من نبوته ، صفهمنیه من فضل أخیه صصلیه الفضل صاحل

 ، صأمرين صلفیه صخري من خيلفه بعده ، صالتسلمي لذريته الطیبني املنتجبني
 بالدعاء بمه 

ء فاعتقدت ش ب أنه اليأمرين ، صصعدينصحاجايت صمهمايت عندشدائدي
أصرفع ألرض ، بط السماء إل  ا فیه طاعته إالبلغته حيت لوأمرين
ني الدقیقتني هات بساق  بدين ريبعلیه  األرضني إل  السماصات لقوي

 فقالت الیهود كال ص اهلل ياعمار، حممدأقل .
 عند اهلل من ذلك ، ص أنت أصضع 



 عند اهلل ص
ل عند حممد من ذلك ،) ال ص الحجرا فیهاأربعون منا(.فقام عمار عنمه ص قا

ارهون . صجاء إل  صلكنكم للنصیحة كصنصحت لكم ،  لقد أبلغتكم حجة ريب
خربكما،  ص فقال له رسول اهلل ياعمار قدصلل إل - رسول اهلل

 أماحذيفة فإنه فر بدينه من الشیطان صأصلیائه
[] 

فهو من عباد اهلل الصاحلني . ص أما أنت ياعمار فإنك ] قد[ناضلت عن 
یل اهلل بدين اهلل ، صنصحت ملحمد رسول اهلل ،فأنت من املجاهدين يف س

ص صعمار يتحادثان إذ حضرت الیهود - ،الفاضلني .فبینا رسول اهلل
الذين كانوا كلموه فقالوا يا حممدهاه لاحبك يزعم أنك إن 
أمرته برفع األرض إل  السماء أصحط السماء إل  األرض ،فاعتقد 



ن نقتصر منك ص ، صحنعلیه االئتمار لك ألعانه اهلل  عیل طاعتك صعزم 
 هودصن ذلك ، إن كنت نبیا فقد قنعنا أن حيمل عمار مع دقة ما عیل منه 

ص بظاهر - النيب ساقیه هذااحلجر. ص كان احلجر مطرصحا بني يدي
ا حممد إن مائتا رجل لیحركوه فالَيكنمه .فقالوا له يعلیه املدينة جيتمع 

ت ساقاه ، نفسه النكسر عیل رام احتماله لم حيركه ، ص لومحل يف ذلك 
ن ص الحتتقرصا ساقیه ،فإنهما أثقل يف میزا- ه . فقال رسول اهللصتهدم جسم

ها، ص یل عحسناته من ثور صثبري صحراء ص أيب قبیس ،بل من األرض كلها ص ما
ل من هذه حممد صآله الطیبني ما هوأثق عیل إن اهلل قدخفف بالصالة 

ان كواهل مثانیة من املالئكة بعد أن ك عیل الصخرة،خفف العرش 
ص ياعمار - معمه العدد الكثري، صاجلم الغفري. مث قال رسول اهلل اليطیقه

لیسهل اهلل لك  صقل أللمه جباه حممد صآله الطیبني قوين اعتقد طاعيت
 منت یل عكالب بن يوحنا عبور البحر  عیل ماأمرك به كماسهل 



[] 
.فقاهلا  لسؤاله اهلل جباهنا أهل البیتعلیه فرسه يركض  عیل املاء ص هو 

يا رسول  أنت صأم  ار، صاعتقدها،فحمل الصخرة فوق رأسه ، ص قال بأيبعم
اللة أمسكها بها فقال من خ أخف يف يدي اهلل ، ص ألذي بعثك باحلق نبیا هل 

ل  ص حلق بها يف اهلواء،فستبلغ بهاقلة ذلك اجلبل ، صأشار إ- رسول اهلل
ء حيت احنطت اقدر فرسخ فرم  بهاعمار، صحتلقت يف اهلو عیل جبل بعید 

ص للیهود أ صرأيمت قالوا - ذرصة ذلك اجلبل . مث قال رسول اهلل عیل 
ص ] ياعمار[قم إل  ذرصة اجلبل فستجد هناك لخرة - فقال رسول اهلل . بل 

خطا عمار خطوة .فأضعاف ماكانت ،فاحتملها صأعدها إل  حضريت
رصة ذ عیل صطويت له األرض ، صصضع قدمه يف اخلطوة الثانیة 

ص باخلطوة - جلبل ، صتناصل السخرة املتضاعفة صعاد إل  رسول اهللا



ص لعمار اضرب بها األرض ضربة - الثالثة. مث قال رسول اهلل
األرض  یل عشديدة.فتهاربت الیهود صخافوا،فضرب بهاعمار 

ص - ،فتفتت حيت لارت كاهلباء املنثور صتالشت . فقال رسول اهلل
لب الشقاء آيات اهلل .فآمن بعضمه صغآمنوا أيها الیهود فقد شاهدمت 

ص أتدرصن معاشر املسلمني مامثل هذه - بعضمه . مث قال رسول اهلل عیل 
ق نبیا باحل ص ص ألذي بعثين- الصخرة فقالوا ال يا رسول اهلل . فقال رسول اهلل

إن رجال من شیعتنا تكون له ذنوب صخطايا أعظم من جبال األرض 
ب ، ماء بأضعاف كثرية فما هو إال أن يتو، ص] من [ األرض كلها صالس

نفسه صاليتنا أهل البیت إال كان قدضرب بذنوبه  عیل صجيدد 
األرض أشد من ضرب عمار هذه الصخرة باألرض ، ص إن رجال 
 تكون له طاعات كالسماصات صاألرضني صاجلبال صالبحار،فما هو إال

 أن يكفر بواليتنا أهل البیت حيت يكون ضرب



[] 
ض أشد من ضرب عمار هلذه الصخرة باألرض ، صتتالش  بها األر

ه صتتفتت كتفتت هذه الصخرة،فريد اآلخرة ص الجيد حسنة، صذنوب
أضعاف اجلبال ص األرض صالسماء فیشدد حسابه صيدصم عذابه . قال 

ألرض تلك الصخرة ا عیل جلد بها  فلما رأي عمار بنفسه تلك القوة اليت
ن أجالد هؤالء فتأذن ل  يا رسول اهلل أفتفتت ،أخذته أرحيیة ص قال أ

ص - الیهود فأقتلمه أمجعني با أعطیته من هذه القوة فقال رسول اهلل
يِت 
َ
وا َحيتي يأ مِرِهبعذابه ، ياعمار إن اهلل تعال  يقول َفاعُفوا َص الَفحُ

َ
ُ ِبأ  اهللي

 بفتح مكة صسائر ماصعد صيأيت
ه إلیمه الیهود ص كان املسلمون تضیق لدصرهم مما يوسوس ب -

ص أ ص الأعلمكم - صاملنافقون من الشبه يف الدين . فقال هلم رسول اهلل



مايزيل ضیق لدصركم إذاصسوس هؤالء األعداء إلیكم قالوا بل  
يا رسول اهلل . قال ماأمر به رسول اهلل من كان معه يف الشعب ألذي كان 

م رسول هلأجلأته إلیه قريش ،فضاقت لدصرهم صاتسخت ثیابمه . فقال 
أبدانكم ،  عیل  ثیابكم ، صامسحوها بأيديكم صه  عیل ص انفخوا -اهلل 

طهر صتبیض صحتسن صتزيل صت حممد صآله الطیبني ،فإنها تنق  عیل صأنمت تصلون 
عنكم ضیق لدصركم .ففعلوا ذلك فصارت ثیابمه كما قال رسول 

آلك ،كیف  یل عك ص عیل ص .فقالوا عجبا يا رسول اهلل بصالتنا - اهلل
حممد صآله  عیل ص إن تطهري الصالة - طهرت ثیابنا فقال رسول اهلل

 لقلوبكم من الغل
[] 



ن صالضیق صالدغل صألبدانكم من اآلثام أشد من تطهريها لثیابكم . ص إ
نويرها غسلها للذنوب عن لحائفكم أحسن من غسلها للدرن عن ثیابكم . ص إن ت

 ها لثیابكمن تنويرلكتب حسناتكم بضاعفة ما فیهاأحسن م
ُموا  . كاةَ َص ما تَُقدي الةَ َص آتُوا الزي ِقیُموا الصي

َ
قوله عز ص جل َص أ
ُدصهُ  نُفِسُكم ِمن َخرٍي جَتِ

َ
 ألِ

َ ِبا تَعَملُوَن َبِصرٌي  ِ ِإني اهللي  ِعنَد اهللي
بإمتام صضوئها صتكبرياتها صقیامها - الةَ ِقیُموا الصي

َ
صقراءتها  قال اإلمام ع أ

مستحقیها، التؤتوها كصركوعها ص كاةَ افرا سجودها صحدصدها.َص آتُوا الزي
أعدائنا كالسارق يف  عیل املتصدق »ص - ص المنالبا. قال رسول اهلل

نُفِسُكم ِمن َخرٍي من مال تنفقونه يف طاعة اهلل«.حرم اهلل 
َ
ُموا ألِ  ، فإن َص ما تَُقدي



جترصن به إلیمه ، لم يكن لكم مال ،فمن جاهكم تبذلونه إلخوانكم املؤمنني
ُدصهُ   املنافع ، صتدفعون به عنمه املضار.جَتِ
يِهینفعكم اهلل تعال  جباه حممد ص  وم القیامة فیحط به صآهلما ي عیل ِعنَد الل

 جتدصه »سیئاتكم صيضاعف به حسناتكم ، صيرفع به درجاتكم فقال 
َ ِبا تَعَملُوَن َبِصرٌيعالم لیس خيف  «عند اهلل  ش ءظاهر فعل ، ص الباطن  هعلیِإني اهللي

 حسب اعتقاداتكم صنیاتكم ، ص لیس عیل ضمري،فهو جيازيكم 
ضمه إل  غريفاعله بعضمه ،فینسب فعل بع عیل هوكملوك الدنیا ألذي يلتبس 
 ، صجناية بعضمه إل  غريجانیه

[] 



ص مفتاح - تحقه . ص قال رسول اهللبغري مسعلیه فیقع ثوابه صعقابه جبهله با لبس 
 لالة ة الطهور، صحترَيها التكبري، صحتلیلها التسلمي ، ص اليقبل اهللالصال

اليقبل  بغري طهور، ص اللدقة من غلول . ص إن أعظم طهور الصالة اليت
الصالة إال به ، ص ال ش ء من الطاعات مع فقده مواالة حممد، ص أنه سید 

ا، هم، ص أنه سید الولیني صمواالة أصلیائ عیل املرسلني ، صمواالة 
 صمعاداة أعدائهما

 [ثواب الوضوء]
ص إن العبد إذاتوضأ فغسل صجهه ،تناثرت ] عنه - ص قال رسول اهلل -
ذنوب صجهه . ص إذاغسل يديه إل  املرفقني تناثرت عنه ذنوب [

يديه . ص إذامسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه . ص إذامسح 
ل يف أصل ن قارجلیه أصغسلها للتقیة تناثرت عنه ذنوب رجلیه . ص إ



طهرت أعضاؤه كلها من «بسم اهلل الرمحن الرحمي »صضوئه 
انك أللمه سبح»الذنوب . ص إن قال يف آخر صضوئه أصغسله من اجلنابة

صبمدك أشهد أن الإله إال أنت أستغفرك صأتوب إلیك ، 
ا صلیك عیل صأشهد أن حممدا عبدك صرسولك ، صأشهد أن 

خلفاؤك  ص أن أصلیاءه صأصلیاءه خلیقتك ، عیل صخلیفتك بعدنبیك 
ل حتاتت عنه ذنوبه كلها كمايتحات صرق الشجر، صخلق اهلل بعدد ك«

 قطرة من
[] 

 قطرات صضوئه أصغسله ملكا يسبح اهلل صيقدسه صيهلله صيكربه ، صيصل 
حممد صآله الطیبني ، صثواب ذلك هلذا املتوضئ ، مث يأمر اهلل  عیل 

زة، مث يرفع حتت مت من خوامت رب العخباعلیه بوضوئه أصغسله فیخمت 



 العرش حیث التناله اللصوص ، ص اليلحقه السوس ص اليفسده األعداء، حيت
صيسمل إلیه ، أص يف ما هوأحوج ، صأفقر ما يكون إلیه ،فیعط  علیه يرد 

افظون ، صيغفر اهلل احلعلیه  بذلك يف اجلنة ما الحيصیه العادصن ص اليع 
 ن لالته نافلةله مجیع ذنوبه حيت تكو

 [ثواب الصالة]
أ  يتقال اهلل عز ص جل ملالئكته يامالئك ص إذاتوجه إل  مصاله لیصل 

، صأمل كیف قدانقطع عن مجیع اخلالئق إل  ماترصن هذاعبدي
. صكرامايت أختصه برمحيت أشهدكم أين صرأفيت صجودي رمحيت

ل  بعده قال اهلل ملالئكته تعا اهلل عیل صأثين « اهلل أكرب» فإذارفع يديه ص قال 
كون ل  عن أن ي صنزهين صعظمين هذاكیف كربين أ ماترصن عبدي

من  شريك ، أصشبیه أصنظري، صرفع يديه تربءصا عما يقوله أعدائ 



 دار سأكربه صأعظمه يف إين أشهدكم يامالئكيت اإلشراك يب
ه صذنوبه من مصأبرئه من آثا ، صأنزهه يف متنزهات دار كراميتجالل 

ِحمِي احلَمُد  .عذاب جهمن صنريانها محنِ الري
ِ الري فإذا قال ِبسمِ اهللي

یَنفقرأ فاحتة الكتاب ِ َربي العامَلِ ي  هللِ
[] 

تلذذ بقراءة  هذاكیف صسورة، قال اهلل تعال  ملالئكته أ ماترصن عبدي
صارق  ،ألقولن له يوم القیامة اقرأ يف جناين أشهدكم ] يا[مالئكيت كالم 

درجاتها فاليزال يقرأ صيرق  درجة بعدد كل حرف درجة من 
ذهب ، صدرجة من فضة، صدرجة من لؤلؤ، صدرجة من جوهر، 
صدرجة من زبرجد أخضر، صدرجة من زمرد أخضر، صدرجة من 

أ ماترصنه كیف  نور رب العاملني . فإذاركع قال اهلل ملالئكته يامالئكيت



. صجالل  ئ ظمنه يف دار كربياأشهدكم ألع تواضع جلالل عظميت
كیف  فإذارفع رأسه من الركوع ، قال اهلل تعال  أ ماترصنه يامالئكيت

أعدائك كماأتواضع ألصلیائك ، صأنتصب  عیل يقول أترفع 
رينه إل  ألجعلن مجیل العاقبة له ، صألل خلدمتك أشهدكم يامالئكيت

أ ماترصنه كیف تواضع  الئكيت. فإذاسجد قال اهلل ] تعال  ملالئكته [ يامجناين
 نا ذلیل ص إن كنت جلیال مكینا يف دنیاك ،فأ بعدارتفاعه ص قال إين

عنداحلق إذاظهر ل  سوف أرفعه باحلق صأدفع به الباطل . 
أ ماترصنه كیف  فإذارفع رأسه من السجدة األصل  ، قال اهلل تعال  يامالئكيت

 صاب يفص إن تواضعت لك فسوف أخلط االنت قال صإين
أ ماترصن  طاعتك بالذل بني يديك فإذاسجد ثانیة قال اهلل عز ص جل يامالئكيت

. هذاكیف عاد إل  التواضع ل  ألعیدن إلیه رمحيت عبدي



واضعه كماارتفع إل  ألرفعنه بت فإذارفع رأسه قائما، قال اهلل يامالئكيت
 .لالته . مث اليزال يقول اهلل ملالئكته هكذا يف كل ركعة

[] 
قدقض   ال  يامالئكيت، قال اهلل تعحيت إذاقعد للتشهد األصل صالتشهد الثاين

يف ملكوت علیه ،الثنني ی حممدنب عیل  صيصل  عیل  ، صقعد يثينصعباديت خدميت
رصحه يف األرصاح .  عیل السماصات ص األرض ، صألللني 

ك عیل لني ألل[أمري املؤمنني ع يف لالته قال ] اهلل له  عیل فإذالل  
مل من لالته ، صألجعلنه شفیعك كمااستشفعت به . فإذاسعلیه كماللیت 

 مالئكتهعلیه صسمل علیه سمل اهلل 
 [ثواب إعطاء الزكاة]



كاةَ »ص - ص قال رسول اهلل - من أموالكم املستحقني هلا من « َص آتُوا الزي
 نالفقراء صالضعفاء التبخسوهم ص التوكسوهم ، ص التیمموا اخلبیث أ
كل تعطوهم ، فإن من أعط  الزكاة من ماله طیبة بهانفسه ،أعطاه اهلل ب

حبة منها قصرا يف اجلنة من ذهب صقصرا من فضة، صقصرا من لؤلؤ، 
صقصرا من زبرجد، صقصرا من زمرد، صقصرا من جوهر، صقصرا من 

إل   بدينور رب العاملني . صأَيا عبدالتفت يف لالته ، قال اهلل تعال  ياع
تطلب  تريد أصرقیبا سواي قصد ص من تطلب أربا غرييأين ت

 أناأكرم األكرمني صأجود األجودين ، تبتغ  أصجوادا خالي
ك مقبل عیل  ،فإين یل عصأفضل املعطني ،أثیبك ثوابا الحيص  قدره ،فأقبل 

لتفت ك مقبلون . فإن أقبل زال عنه إمث ما كان منه ، ص إن اعیل  ، صمالئكيت
  ] له [مقالته ، فإن أقبلبعدأعاد اهلل



[] 
ن زال عنه إمث ما كان منه ، ص إن التفت ثالثة أعاد اهلل له مقالته ، فإ

عة لالته غفر] اهلل [ له ماتقدم من ذنبه . ص إن التفت راب عیل أقبل 
 أعرض اهلل عنه ، صأعرضت املالئكة عنه ، ص يقول صلیتك ياعبدي

م أ أم تتهمين بخلينأت  تعال  ياعبديص إن قصر يف الزكاة قال اهلل . ماتولیت
ك يوم تكون یل عإثابتك سوف يرد  عیل عاجز غريقادر  تظن إين

ك یل عفیه أحوج املحتاجني إن أديتها كماأمرت ، صسوف يرد 
إن خبلت يوم تكون فیه أخسر اخلاسرين . قال ع فسمع ذلك املسلمون 

ص عباد اهلل - اهلل فقالوا مسعنا صأطعنا يا رسول اهلل . فقال رسول
أطیعوا اهلل يف أداء الصلوات املكتوبات ، صالزكوات 
املفرصضات ، صتقربوا بعد ذلك إل  اهلل بنوافل الطاعات ، فإن 



احلق نبیا إن عبدا من ب اهلل عز ص جل يعظم به املثوبات ، ص ألذي بعثين
ار أعظم من هلب النعلیه عباد اهلل لیقف يوم القیامة موقفا خيرج 

دحتري ن مجیع جبال الدنیا، حيت ما يكون بینه صبینها حائل ،بینا هوكذلك قم
 یل عإذ تطاير من اهلواء رغیف أصحبة قدصاس  بهاأخا مؤمنا 

ه ،تصد إضافته ،فتنزل حوالیه ،فتصري كأعظم اجلبال مستديرا حوالی
عنه ذلك اللهب ، فاليصیبه من حرها ص الدخانها ش ء، إل  أن يدخل 

ال رسول هذاتنفع مواساته ألخیه املؤمن فق عیل يا رسول اهلل ص اجلنة.قیل 
ني بأعظم من باحلق نبیا إنه لینفع بعض املواس ص ألذي بعثين ص إي- اهلل

هذا، صربا جاء يوم القیامة من متثل له سیئاته ] صحسناته [ صإساءته إل  
فرق لحائفه صتتعظم صتتضاعف فتمتلئ بها اليت إخوانه املؤمنني صه 

تاج إل  خصمائه املؤمنني املظلومني بیده صلسانه ،فیتحري صحي عیل حسناته 
 . سیئاته حسنات توازي



[] 
فیأتیه أخ له مؤمن قد كان أحسن إلیه يف الدنیا فیقول له قدصهبت لك 

هلل له بها، ص يقول يف الدنیا.فیغفر ا بإزاء ما كان منك إل  مجیع حسنايت
يارب فیقول  فیقول برمحتك تدخل جنيت هلذا املؤمن فأنت با ذا

 جبمیع حسناتك ، صحنن أصل  باجلود منكعلیه اهلل عز ص جل جدت 
عفتها لك .فهو ك صأضعیل صالكرم ، قدتقبلتها عن أخیك ص قدرددتها 

 من أفاضل أهل اجلنان
ص َنصاري  .

َ
قوله عز ص جل َص قاُلوا َلن َيدُخَل اجلَنيَة ِإالي َمن كاَن ُهودًا أ

ِ َص تِ  ي َ َصجَهُه هللِ سملَ
َ
ماِنیيمهُ ُقل هاتُوا ُبرهانَُكم ِإن ُكنمتُ لاِدِقنَي َبل  َمن أ

َ
 لكَ أ

جُرهُ 
َ
 ُهَو حُمِسٌن َفلَُه أ

 َص ال ُهم حَيَزنُونَ  علیمه ِعنَد َربيِه َص ال َخوٌف 



اري الیهود صالنص يعين«َص قاُلوا»قال اإلمام ع قال أمري املؤمنني ع  -
أي يهوديا. ص « َلن َيدُخَل اجلَنيَة ِإالي َمن كاَن ُهوداً »قالت الیهود

ص نَصاري»قوله 
َ
یا. صقالت النصاري لن يدخل اجلنة إال من كان نصران يعين«أ

قال أمري املؤمنني ع ص قد قال غريهم قالت الدهرية األشیاء البدء هلا، 
 .[ دائمة، ص من خالفنا يف هذاضال خمطئ ]مضل صه 

[] 
نوية النور صالظلمة مها املدبران ، ص من خالفنا يف هذاضل صقالت الث

. ص قال مشركو العرب إن أصثاننا آهلة، من خالفنا يف هذاضل . فقال اهلل 
ماِنیيمهُ »تعال  

َ
ِإن ُكنمتُ »مقالتكم  عیل  «ُقللمه هاتُوا ُبرهانَُكم»يتمنونها اليت«ِتلكَ أ

 لاِدِقنيَ 
 [ قسمني عیل يف أن اجلدال  ]



ص قال الصادق ع ص قدذكرنا عنده اجلدال يف الدين ، ص أن  -
رسول اهلل صاألئمة ع قدنهوا عنه فقال الصادق ع لم ينه عنه مطلقا، 

ص جل يقول  أحسن أ ماتسمعون اهلل عز ه  صلكنه نه  عن اجلدال بغري اليت
« ِ

ليتي  باِ
هَل الِكتاِب ِإالي

َ
حَسُن هِ   َص ال جُتاِدُلوا أ

َ
ادُع ِإل  »عال  ه تص قول«  أ

 ِ
ليتي  هِ   َسِبیلِ َربيكَ ِباحِلكَمِة َص امَلوِعَظِة احلََسَنِة َص جاِدهلُم باِ

حَسُن 
َ
 ل بغري اليتأحسن قدقرنه العلماء بالدين ، صاجلدا ه  فاجلدال باليت«.أ
 اجلدال شیعتنا، صكیف حيرم اهلل عیل أحسن حمرم حرمه اهلل تعال   ه 

ص نَصاري» مجلة ص هو يقول
َ
 «َص قاُلوا َلن َيدُخَل اجلَنيَة ِإالي َمن كاَن ُهودًا أ

ماِنیيمهُ ُقل هاتُوا ُبرهانَُكم ِإن ُكنمتُ لاِدِقنيَ »ص قال اهلل تعال  
َ
فجعل عمل «ِتلكَ أ

 أحسن ه  الصدق صاإلَيان بالربهان ، صهل يؤيت بالربهان إال يف اجلدال باليت
[] 



لیست بأحسن قال  أحسن ، صاليت ه  فما اجلدال باليتفقیل يا ابن رسول اهلل 
ك باطال یل عأحسن ،فأن جتادل مبطال،فیورد  ه  أمااجلدال بغري اليت

ذلك  فالترده بجة قدنصبها اهلل ، صلكن جتحد قوله أصجتحد حقا يريد
ك فیه یل عاملبطل أن يعني به باطله ،فتجحد ذلك احلق خمافة أن يكون له 

یعتنا أن ش عیل كیف التخلص منه ،فذلك حرام  تدريحجة،ألنك ال
ااملبطلون املبطلني . أم عیل ضعفاء إخوانمه ص  عیل يصريصا فتنة 

 يده فیجعلون ضعف الضعیف منكم إذاتعاط  جمادلته صضعف ما يف
املحق يف  باطله . ص أماالضعفاء فتغم قلوبمه ملايرصن من ضعف عیل حجة له 

عال  به نبیه أن أحسن فهو ماأمر اهلل ت ه  ل باليتيد املبطل . ص أمااجلدا
اكیا جيادل به من جحد البعث بعداملوت صإحیاءه له ، فقال اهلل تعال  ح

ِممٌي. فقال اهلل  َر  الِعظامَ َص هِ   َخلَقُه قاَل َمن حُي عنه َص َضَرَب َلنا َمَثالً َص نَسِ  
ةٍ َص ُهَو ِبُك ُقل يا حممدحُيِییَها أليِذي علیه يف الرد  َل َمري صي

َ
ها أ

َ
نَشأ
َ
عیل لي َخلقٍ أ



نمتُ ِمنُه 
َ
ذا أ خَضِر نارًا َفإِ

َ
ِر األ جَ مٌ أليِذي َجَعَل َلُكم ِمَن الشي

تُوِقُدصَن.فأراد اهلل من نبیه أن جيادل املبطل ألذي قال كیف جيوز 
  أن يبعث هذه العظام صه 

َ
َل نشَ رممي قال اهلل تعال  ُقل حُيِییَها أليِذي أ صي

َ
ها أ

َ
أ
ةٍ أفیعجز من ابتدأ به ال من ش ء أن يعیده بعد أن يبل  بل ابت داؤه َمري

خَضِر 
َ
ِر األ جَ ألعب عندكم من إعادته . مث قال أليِذي َجَعَل َلُكم ِمَن الشي

 نارًا أي إذا كان قدكمن
[] 

 یل عالنار احلارة يف الشجر األخضر الرطب يستخرجها،فعرفكم أنه 
رَض أقد إعادة مابل 

َ
ماصاِت َص األ  َص َلیَس أليِذي َخلَقَ السي

َ
ر. مث قال أ

ُق ال عیل ِبقاِدٍر  ن خَيلُقَ ِمثلمَهُ َبل  َص ُهَو اخَلالي
َ
ا كان خلق مُ أي إذعیل أ

السماصات ص األرض أعظم صأبعد يف أصهامكم صقدركم أن 



فكیف جوزمت من اهلل خلق  من إعادة البال علیه تقدرصا 
صاأللعب لديكم ص لم جتوزصا ما هوأسهل  هذااألعجب عندكم

 ه  فقال الصادق ع فهذا اجلدال باليت عندكم من إعادة البال 
 أحسن ،ألن فیهاقطع عذر الكافرين صإزالة شبهمه . ص أمااجلدال بغري

ل من جتادله ، أحسن فأن جتحد حقا الَيكنك أن تفرق بینه ص بني باط ه  اليت
م ألنك مثله ،جحد جتحد احلق ،فهذا هواملحر صإمنا تدفعه عن باطله بأن

ع  أبو حممد احلسن العسكري ] هوحقا، صجحدت أنت حقا آخر. قال
ص فقال - [فقام إلیه رجل ص قال يا ابن رسول اهلل أفجادل رسول اهلل

س الصادق ع مهما ظننت برسول اهلل من ش ء فالتظن به خمالفة اهلل ، أ ص لی
ِ اهلل تعال  قد قال َص جاِد 

ليتي حَسُن ص قال ُقل حُيِییَها أهِ   هلُم باِ
َ
َل  أ صي

َ
ها أ

َ
نَشأ
َ
ليِذي أ

ةٍ   َمري



[] 
ص خالف ماأمره اهلل ،فمل - ملن ضرب اهلل مثال، أفتظن أن رسول اهلل

 جيادل با أمره اهلل به ، ص لم خيرب عن اهلل با أمره أن خيرب به
 [ ص صجداله صمناظرته- احتجاج الرسول]

لعابدين عن بن احلسني زين ا عیل  أيب الباقر ع ، عن جدي صلقد حدثين -
ن أيب طالب ب عیل سید الشهداء، عن أمري املؤمنني  عیل أبیه احلسني بن 

 أمجعني أنه اجتمع يوما علیمه للوات اهلل 
ص أهل مخسة أديان الیهود صالنصاري ، - عند رسول اهلل

زير یهود حنن نقول عصالدهرية، صالثنوية، صمشركو العرب .فقالت ال
ق إل  ابن اهلل ، ص قدجئناك يا حممدلننظر ماتقول فإن تبعتنا فنحن أسب



الصواب منك صأفضل ، ص إن خالفتنا خصمناك . صقالت النصاري 
حنن نقول ، إن املسیح ابن اهلل احتد به . ص قدجئناك لننظر ماتقول ، فإن 

فتنا خصمناك . لتبعتنا فنحن أسبق إل  الصواب منك صأفضل ، ص إن خا
ك لننظر دائمة، ص قدجئنا صقالت الدهرية حنن نقول األشیاء البدء هلا صه 

الفتنا ماتقول ، فإن تبعتنا فنحن أسبق إل  الصواب منك صأفضل ، ص إن خ
خصمناك . صقالت الثنوية حنن نقول إن النور صالظلمة مها املدبران 

ق إل  الصواب منك سب، ص قدجئناك لننظر ماتقول ، فإن تبعتنا فنحن أ
صأفضل ، ص إن خالفتنا خصمناك . ص قال مشركو العرب حنن نقول إن 

  الصواب أصثاننا آهلة ص قدجئناك لننظر ماتقول فإن تبعتنا فنحن أسبق إل
ص آمنت باهلل - منك صأفضل ، ص إن خالفتنا خصمناك . فقال رسول اهلل

هلم إن اهلل تعال   مث قال . صحده الشريك له ، صكفرت بكل معبود سواه
 العاملني عیل كافة للناس بشريا صنذيرا،حجة  بعثين



[] 
ألقبل  صسريد اهلل كید من يكید دينه يف حنره . مث قال للیهود أجئتموين

قولكم بغري حجة قالوا ال. قال فما ألذي دعاكم إل  القول بأن عزيرا 
هبت ، ص لم يفعل ذإسرائیل التوراة بعد ما ابن اهلل قالوا ألنه أحیا لبين

ص فكیف لار عزير ابن اهلل - به هذا إالألنه ابنه . فقال رسول اهلل
 منه من املعجزات ما دصن موس  ص هو ألذي جاءهم بالتوراة صرئ 

قدعلممت صلئن كان عزير ابن اهلل ملاظهر من إكرامه بإحیاء 
التوراة،فلقد كان موس  بالبنوة أحق صأصل  ، صلئن كان هذااملقدار 
من إكرامه لعزير يوجب أنه ابنه ،فأضعاف هذه الكرامة ملوس  
توجب له منزلة أجل من البنوة ألنكم إن كنمت إمنا تريدصن بالبنوة 

سبیل ماتشاهدصنه يف دنیاكم هذه من صالدة األمهات  عیل الوالدة 



بمت فیه األصالد بوطء آبائمه هلن ،فقد كفرمت باهلل صشبهتموه خبلقه ، صأصج
حدثني ، صصجب عندكم أن يكون حمدثا خملوقا، ص أن له لفات امل

كماذكرت ،  هذا، فإن هذاكفر خالقا لنعه صابتدعه .قالوا لسنا نعين
قد  معين الكرامة، ص إن لم يكن هناك صالدة، كما عیل أنه ابنه  صلكنا نعين

. بين، ص أنه ايقول بعض علمائنا ملن يريد إكرامه صإبانته باملنزلة من غريه يابين
النسب بینه صبینه  إثبات صالدته منه ،ألنه قد يقول ذلك ملن هوأجنيب عیل ال 

 عیل الكرامة ال  یل ع، صكذلك ملافعل بعزير مافعل ، كان قداختذه ابنا 
 عیل ص فهذا ماقلته لكم إنه إن صجب -الوالدة. فقال رسول اهلل 

إن  ل  ، صهذاالوجه أن يكون عزير ابنه فإن هذه املنزلة ملوس  أص
ته . إن مااحتججمت به حجعلیه اهلل تعال  يفضح كل مبطل بإقراره صيقلب 

 يؤديكم إل  ما هوأكرب مما ذكرته لكم ،ألنكم قلمت



[] 
 ، ص هذاابينيابين النسب بینه صبینه إن عظیما من عظمائكم قد يقول ألجنيب

 طريق الوالدة،فقد جتدصن أيضا هذاالعظمي يقول ألجنيب عیل ال 
سبیل  یل ع، ، ص أيب ، صآلخر هذاسیديصآلخر هذاشیخ  آخر هذاأخ 

اإلكرام ، ص إن من زاده يف الكرامة زاده يف مثل هذاالقول ، 
فإذاجيوز عندكم أن يكون موس  أخا هلل أصشیخا له أص أبا 

 مالعزير، كما أن من زاد عیل أصسیدا ألنه قدزاده يف الكرامة 
 ص ياأمريي ارئیس ص ي ص ياعم  ص ياشیخ  اسیديرجال يف اإلكرام فقال له ي

طريق اإلكرام ، ص إن من زاده يف الكرامة زاده يف مثل  عیل 
هذاالقول ، أفیجوز عندكم أن يكون موس  أخا هلل ، أصشیخا، أصعما 

ن قال م عیل أصرئیسا، أصسیدا أصأمريا ألنه قدزاده يف اإلكرام 



ل فبهت القوم . قا، أص ياأمرييأص يارئیس  ،أص ياعم  أص ياسیدي له ياشیخ 
یه صحتريصا صقالوا يا حممدأجلنا نتفكر فیما قلته لنا. فقال انظرصا ف

النصاري فقال  عیل ص - بقلوب معتقدة لإلنصاف ،يهدكم اهلل . مث أقبل
هلم صأنمت قلمت إن القدمي عز ص جل احتد باملسیح ابنه ما ألذي 

ن القدمي لار حمدثا لوجود أردمتوه بهذا القول أردمت أ
هذااملحدث ألذي هوعیس  أصاملحدث ألذي هوعیس  لار 

أنه « ه إنه احتد ب»قدَيا لوجود القدمي ألذي هو اهلل أصمعين قولكم 
اختصه بكرامة لم يكرم بهاأحدا سواه فإن أردمت أن القدمي 

ص   حمدثا،تعال  لار حمدثا فقد أبطلمت ،ألن القدمي حمال أن ينقلب فیصري
إن أردمت أن املحدث لار قدَيا فقد أحلمت ألن املحدث أيضا 
حمال أن يصري قدَيا، ص إن أردمت أنه احتد به بأن اختصه 

 صالطفاه



[] 
ذي سائر عباده ،فقد أقررمت بدصث عیس  ، صبدصث املعين أل عیل 

أن احتد به من أجله ،ألنه إذا كان عیس  حمدثا ص كان اهلل احتد به ب
 ين لار به أكرم اخللق عنده ،فقد لار عیس  ص ذلكأحدث به مع

ا املعين حمدثني ، ص هذاخالف مابدأمت تقولونه . قال فقالت النصاري ي
ة ماأظهر،فقد يد عیس  من األشیاء العجیب عیل حممد إن اهلل تعال  ملاأظهر 

ص فقد مسعمت - جهة الكرامة. فقال هلم رسول اهلل عیل اختذه صلدا 
ص ذلك كله -يف هذااملعين ألذي ذكرمتوه . مث أعادماقلته للیهود 

،فسكتوا إالرجال صاحدا منمه ، فقال له يا حممد أ صلسمت تقولون إن 
ا فقال [ فإذاقلمت ذلك فمل منعتمون . ابراهمي خلیل اهلل ] قال قدقلنا ذلك

ص إنهما لم يشتبها،ألن قولنا إن - من أن نقول إن عیس  ابن اهلل فقال رسول اهلل



عناها راهمي خلیل اهلل ،فإمنا هومشتق من اخللة صاخللة فأما اخللة فإمنا ماب
ه الفقر صالفاقة،فقد كان خلیال إل  ربه فقريا، ص إلیه منقطعا، ص عن غري

به يف املنجنیق  متعففا معرضا مستغنیا، ص ذلك ملاأريد قذفه يف النار،فرم 
اءه فلقیه يف اهلواء، ج.ففبعث اهلل تعال  جربئیل ع ص قال له أدرك عبدي

اهلل صنعم الوكیل  ل بل حسيباهلل لنصرتك . فقا مابدا لك فقد بعثين فقال كلفين
 الأسأل غريه ص الحاجة ل  إال إلیه .فسماه خلیله أي ،فقريه صحمتاجه ، ،إين

صاملنقطع إلیه عمن سواه . ص إذاجعل معين ذلك من اخللة ص هو أنه 
ه كان معناه ها غريعیل أسرار لم يقف  عیل ف قدختلل ] به [معانیه ، صصق

 العالم به صبأموره ، ص اليوجب ذلك تشبیه اهلل
[] 



خبلقه ، أ الترصن أنه إذا لم ينقطع إلیه لم يكن خلیله ص إذا لم يعمل 
بأسراره لم يكن خلیله ص أن من يلده الرجل ص إن أهانه صأقصاه ، لم 

قال  قائم . مث إن صجب ألنهخيرج عن أن يكون صلده ألن معين الوالدة 
 أن تقیسوا أنمت فتقولوا إن عیس  ابنه ،صجب اهلل ابراهمي خلیل 

أيضا كذلك أن تقولوا ملوس  إنه ابنه ، فإن ألذي معه من املعجزات 
لم يكن بدصن ما كان مع عیس  ،فقولوا إن موس  أيضا ابنه ، صإنه جيوز 

ما رئیسه صأمريه كهذااملعين شیخه صسیده صعمه ص عیل أن تقولوا 
قدذكرته للیهود. فقال بعضمه ص يف الكتب املنزلة أن عیس  قال 

ن ص فإن كنمت بذلك الكتاب تعملو- فقال رسول اهلل . أذهب إل  أيب
اطبمه فقولوا إن مجیع الذين خ«أذهب إل  أيب صأبیكم »، فإن فیه 

بنه ا كانوا أبناء اهلل ، كما كان عیس  ابنه من الوجه ألذي كان عیس 
زعممت  كم هذا]املعين [ ألذيعیل ، مث إن ما يف هذاالكتاب يبطل 



ه أن عیس  من جهة االختصاص كان ابنا له ،ألنكم قلمت إمنا قلنا إنه ابن
ص به ألنه تعال  اختصه با لم خيتص به غريه ، صأنمت تعلمون أن ألذي خ

يب أأذهب إل  »عیس  لم خيص به هؤالء القوم الذين قال هلم عیس  
بقول  فبطل أن يكون االختصاص لعیس  ،ألنه قدثبت عندكم«صأبیكم 

س  عیس  ملن لم يكن له مثل اختصاص عیس  ، صأنمت إمنا حكیمت لفظة عی
فقد أراد غري «أيب صأبیكم » غريصجهها ألنه إذا قال  عیل صتأصلتموها 

 دم ص إل أذهب إل  آ ماذهبمت إلیه صحنلتموه ، ص مايدريكم لعله عين
كذلك معمه ، صآدم أيب صأبوكم ص إلیمه صجيمعين نوح إن اهلل يرفعين

نوح ،بل ماأراد غري هذا قال فسكتت النصاري ، صقالوا مارأينا 
ص - كالیوم جمادال ص الخمالما صسننظر يف أمورنا. مث أقبل رسول اهلل

 الدهرية فقال صأنمت فما ألذي دعاكم إل  القول عیل 



[] 
حنكم إالبا دائمة لم تزل ، ص التزال فقالوا ألنا ال هلا صه  بأن األشیاء البدء

ء ص الفناء نشاهد، ص لم جند لألشیاء حدثا فحكمنا بأنها لم تزل ص لم جند هلا انقضا
ص أفوجدمت هلا قدما،أم صجدمت - فحكمنا بأنها التزال . فقال رسول اهلل

نفسكم أنكم ألهلا بقاء أبد اآلباد فإن قلمت إنكم قدصجدمت ذلك أثبمت 
 هیئتكم صعقولكم بال نهاية، ص التزالون كذلك صلئن قلمت عیل لم تزالوا 

اهد هذادفعمت العیان صكذبكم العاملون الذين يشاهدصنكم .قالوا بل لم نش
ص فمل لرمت بأن حتكموا - هلا قدما ص البقاء أبد اآلباد. قال رسول اهلل

قضاءها أصل  من تارك ها، صانبالقدم صالبقاء دائما ألنكم لم تشاهدصا حدصث
شاهد التمیز هلا مثلكم ،حيكم هلا باحلدصث صاالنقضاء صاالنقطاع ألنه لم ي

ا هلا قدما ص البقاء أبد اآلباد. أ صلسمت تشاهدصن اللیل صالنهار صأحدمه



م . قال بعداآلخر فقالوا نعم . فقال أترصنهما لم يزاال ص اليزاالن فقالوا نع
ص - اللیل صالنهار فقالوا ال. فقال أفیجوز عندكم اجتماع

جاريا  فإذاينقطع أحدمها عن اآلخر فیسبق أحدمها، ص يكون الثاين
بعده .قالوا كذلك هو. فقال قدحكممت بدصث ماتقدم من لیل صنهار لم 

 تشاهدصمها، فالتنكرصا
[] 

ص أتقولون ماقبلكم من اللیل صالنهار متناه أم غريمتناه - هلل قدره مث قال
إنه  قلمت غريمتناه فكیف صلل إلیكم آخر بال نهاية ألصله ص إن قلمتفإن 

 . متناه فقد كان ص ال ش ءمنهما بقدمي .قالوا نعم
[] 



ررمت قال هلم أقلمت إن العالم قدمي لیس بحدث صأنمت عارفون بعين ماأق
ص فهذا ألذي نشاهده من - به ، صبعين ماجحدمتوه قالوا نعم . قال رسول اهلل

ل به ، أ التري أن اء بعضها إل  بعض مفتقر،ألنه القوام للبعض إالبا يتصاألشی
، صكذلك  البناء حمتاج بعض أجزائه إل  بعض ص إال لم يتسق ، ص لم يستحكم

متامه ص فإذا كان هذااملحتاج بعضه إل  بعض لقوته ص- سائر ماترصن . ص قال
اذا م أن لو كان حمدثا كیف كان يكون ص هوالقدمي ،فأخربصين

كانت تكون لفته قال فبهتوا] صحتريصا[ صعلموا أنمه الجيدصن 
وا موجودة يف هذا ألذي زعم للمحدث لفة يصفونه بها إال صه 

ص - أنه قدمي ،فومجوا صقالوا سننظر يف أمرنا. مث أقبل رسول اهلل
 الثنوية الذين قالوا النور صالظلمة مها املدبران فقال صأنمت فما عیل 

 إل  ماقلتموه من هذافقالوا ألنا صجدنا العالم لنفني ألذي دعاكم
خريا صشرا، صصجدنا اخلري ضد الشر،فأنكرنا أن يكون فاعل 



لج ء صضده ،بل لكل صاحد منهما فاعل ، أ التري أن الث]صاحد[يفعل الش 
دَيني ظلمة حمال أن يسخن كما أن النار حمال أن تربد،فأثبتنا لذلك لانعني ق

ص أفلسمت قدصجدمت سوادا صبیاضا، -رسول اهلل  صنورا. فقال هلم
صمحرة صلفرة صخضرة صزرقة ص كل صاحدة ضد لسائرها الستحالة 
اجتماع اثنني منهما يف حمل صاحد، كما كان احلر صالربد ضدين 

عدد كل لون الستحالة اجتماعهما يف حمل صاحد قالوا نعم . قال فهال أثبمت ب
لضد هذه األلوان غريفاعل ا لانعا قدَيا لیكون فاعل كل ضد من

 .اآلخر قال فسكتوا
[] 

مث قال صكیف اختلط النور صالظلمة، ص هذا من طبعه الصعود، 
إلیه  ص هذه من طبعها النزصل أرأيمت لو أن رجال أخذ شرقا َيش 



 یل عصاآلخر غربا أ كان جيوز]عندكم [ أن يلتقیا ماداما سائرين 
 تلط النور صالظلمة،لذهابصجوههما قالوا ال. قال فوجب أن الخي

كل صاحد منهما يف غريجهة اآلخر،فكیف حدث هذاالعالم من 
 امتزاج ما هوحمال أن َيتزج بل مها مدبران مجیعا خملوقان ،فقالوا

 فمل عبدمت العرب فقال صأنمت مشرك  عیل سننظر يف أمورنا. مث أقبل 
 فقال أ صه  . األلنام من دصن اهلل فقالوا نتقرب بذلك إل  اهلل تعال 

 . قالوا السامعة مطیعة لربها،عابدة له ، حيت تتقربوا بتعظیمها إل  اهلل
[] 

لو كان جيوز  م ه قال فأنمت الذين تنحتونها بأيديكم ]قالوا نعم . قال [فلئن تعبدك
ن منها العبادة أحري من أن تعبدصها إذا لم يكن أمركم بتعظیمها م

كم قال فلما قال كمي فیما يكلفهوالعارف بصاحلكم صعواقبكم صاحل



ص هذااختلفوا فقال بعضمه إن اهلل قدحيل يف هیاكل - رسول اهلل
ها لورناها،فصورنا هذه ،نعظم هذه الصور اليت عیل رجال كانوا 

ن هذه لور حل فیهاربنا. ص قال آخرصن منمه إ لتعظیمنا تلك الصور اليت
 بدناها تعظیما هللرهم صعأقوام سلفوا كانوا مطیعني هلل قبلنا،فمثلنا لو

ص قال آخرصن ]منمه [ إن اهلل ملاخلق آدم ، صأمر املالئكة بالسجود له  .
ه ،كنا حنن أحق بالسجود آلدم من املالئكة،ففاتنا ذلك ،فصورنا لورت

اهلل تعال  ، ص  فسجدنا هلا تقربا إل  اهلل كماتقربت املالئكة بالسجود آلدم إل 
نصبمت يف غري ذلك  ل  جهة مكة ففعلمت ، مثكماأمرمت بالسجود بزعمكم إ

كم ، البلد]بأيديكم [حماريب سجدمت إلیها، صقصدمت الكعبة الحماريب
ص أخطأمت - صقصدكم يف الكعبة إل  اهلل تعال  الإلیها. فقال رسول اهلل

 ص خياطب الذين قالوا إن اهلل-الطريق صضللمت ، أماأنمت ص هو
فصورنا لورناها، ه الصور اليتهذ عیل حيل يف هیاكل رجال كانوا 



فقد صلفمت ربكم  حل فیهاربنا هذه نعظمها لتعظیمنا لتلك الصور اليت
 ء فأيبصفة املخلوقات ، أ صحيل ربكم يف ش ء حيت حيیط به ذلك الش 

ته فرق بینه إذن ص بني سائر ماحيل فیه من لونه صطعمه صرائحته صلینه صخشون
 صثقله صخفته

[] 
ملحلول ( فیه حمدثا ص ذلك قدَيا دصن أن يكون ذلك ص لم لار) هذاا

حمدثا ص هذاقدَيا صكیف حيتاج إل  املحال من لم يزل قبل املحال ص هو 
لول عز ص جل اليزال كما لم يزل فإذاصلفتموه بصفة املحدثات يف احل
ال فقد لزمكم أن تصفوه بالزصال ] صاحلدصث [. ص أما ماصلفتموه بالزص

ل صاملحلول ناء، فإن ذلك أمجع من لفات احلاصاحلدصث فصفوه بالف
تعال   فیه ، صمجیع ذلك يغري الذات ، فإن )جاز أن يتغري(ذات الباري



صيصفر  بلوله يف ش ءجاز أن يتغري بأن يتحرك صيسكن صيسود صيبیض صحيمر
يت يكون فیه مجیع املولوف بها ح عیل تتعاقب  صحتله الصفات اليت

 قال رسول حمدثا عز اهلل تعال  عن ذلك . مثلفات املحدثني ، ص يكون 
علیه  ص فإذابطل ماظننتموه من أن اهلل حيل يف ش ءفقد فسد مابنیمت- اهلل

 یل عقولكم . قال فسكت القوم ، صقالوا سننظر يف أمورنا. مث أقبل 
ن يعبد فقال هلم أخربصنا عنكم إذاعبدمت لور من كا الفريق الثاين

الرتاب  یل ع،فوضعمت الوجوه الكرَية اهلل فسجدمت هلا صللیمت 
يلزم  بالسجود هلا فما ألذي أبقیمت لرب العاملني أ ماعلممت أن من حق من

یما به عبده أرأيمت ملكا عظ تعظیمه صعبادته أن اليساصي
إذاساصيتموه بعبیده يف التعظمي صاخلشوع صاخلضوع أ يكون 

فقالوا نعم . قال  يف ذلك صضع للكبري كما يكون زيادة يف تعظمي الصغري



طیعني أ فالتعلمون أنكم من حیث تعظمون اهلل بتعظمي لور عباده امل
 له
[] 

 رب العاملني قال فسكت القوم بعد أن قالوا سننظر يف عیل تزرصن 
تمونا ص للفريق الثالث لقد ضربمت لنا مثال، صشبه- أمورنا. مث قال رسول اهلل

نأمتر له فیما أمرنا،  خملوقون مربوبونبأنفسكم ص السواء، ص ذلك أناعباد اهلل 
صننزجر عما زجرنا، صنعبده من حیث يريده منا، فإذاأمرنا بوجه من 
 الوجوه أطعناه ص لم نتعد إل  غريه مما لم يأمرنا ص لم يأذن لنا،ألنا الندري

م بني يديه ، ، ص قدنهانا أن نتقدلعله ] إن [أراد منا األصل فهو يكره الثاين
عبادته بالتوجه أن نعبده بالتوجه إل  الكعبة أطعنا، مث أمرنا ب فلما أمرنا

 ش ء من ذلك من نكون بهافأطعنا،فمل خنرج يف حنوها يف سائر البلدان اليت



 اتباع أمره ، ص اهلل عز ص جل حیث أمر بالسجود آلدم لم يأمر بالسجود
درصن لعله نكم الت،ألعلیه غريه ،فلیس لكم أن تقیسوا ذلك  ه  لصورته اليت

ص أرأيمت لوأذن - يكره ماتفعلون إذ لم يأمركم به . ص قال هلم رسول اهلل
لكم رجل دخول داره يوما بعینه ألكم أن تدخلوها بعد ذلك بغري 
أمره أصلكم أن تدخلوا دارا له أخري مثلها بغري أمره أصصهب 
 ملكم رجل ثوبا من ثیابه ، أصعبدا من عبیده ، أصدابة من دصابه ، ألك

أن تأخذصا ذلك ]قالوا نعم . قال [ فإن لم تأخذصه ،أخذمت آخر مثله 
 ص فأخربصين- كماأذن لنا يف األصل . قال قالوا ال،ألنه لم يأذن لنا يف الثاين

اململوكني قالوا  ملكه بغري أمره أصبعض عیل اهلل تعال  أصل  بأن اليتقدم 
 . هنبل اهلل أصل  بأن اليتصرف يف ملكه بغري أمره صإذ

[] 



قال فمل فعلمت ، صميت أمركم أن تسجدصا هلذه الصور قال فقال القوم 
ق نبیا سننظر يف أمورنا، مث سكتوا. ص قال الصادق ع فو ألذي بعثه باحل

ص فأسلموا، - مجاعتمه ثالثة أيام حيت أتوا رسول اهلل عیل ماأتت 
 صكانوا مخسة صعشرين رجال من كل فرقة مخسة صقالوا مارأينا مثل

 حجتك يا حممد،نشهد أنك رسول اهلل
ِ أليِذي  - ي ص قال الصادق ع قال أمري املؤمنني ع فأنزل اهلل احلَمُد هللِ

ي اليِذيَن  لُماِت َص النيوَر مثُ رَض َص َجَعَل الظي
َ
ماصاِت َص األ َخلَقَ السي

الثة ألناف منمه . ث عیل َكَفُرصا ِبَربيمهِ َيعِدُلونَفكان يف هذه اآلية ردا 
رَض.فكان ردا  ملا

َ
ماصاِت َص األ ِ أليِذي َخلَقَ السي ي  یل عقال احلَمُد هللِ

َل دائمة. مث قال َص َجعَ  الدهرية الذين قالوا األشیاء البدء هلا صه 
لُماِت َص النيوَرفكان ردا  الثنوية الذين قالوا إن النور  عیل الظي



ي اليِذيَن َكَفُرصا بِ  مهِ َيعِدُلونَفكان َربي صالظلمة مها املدبران . مث قال مثُ
العرب الذين قالوا إن أصثاننا آهلة. مث أنزل اهلل  مشرك  عیل ردا 

َحٌد إل  آخرها،فكان فیهاردا 
َ
ُ أ  لك عیل تعال  ُقل ُهَو اهللي

[] 
ص أللحابه - من ادع  من دصن اهلل ضدا أصندا. قال فقال رسول اهلل

رية إن قالت الدهقولواِإيياكَ نَعُبُد أي نعبد صاحدا النقول كما
دائمة، ص ال كماقالت الثنوية الذين قالوا إن  األشیاء البدء هلا صه 

النور صالظلمة مها املدبران ، ص ال كما قال مشركو العرب إن أصثاننا 
آهلة، فالنشرك بك شیئا، ص الندعو من دصنك إهلا كما يقول هؤالء الكفار، 

لك دا،تعالیت عن ذص النقول كماقالت الیهود صالنصاري إن لك صل
]علوا كبريا[. قال فذلك قوله َص قاُلوا َلن َيدُخَل اجلَنيَة ِإالي َمن كاَن 



ص نَصاري. ص قال غريهم من هؤالء الكفار ماقالوا، قال اهلل تعال  يا 
َ
ُهودًا أ

ُهماليت ماِنیي
َ
 عیل حجتكم يتمنونها بال حجةُقل هاتُوا ُبرهانَُكم ص حممدِتلكَ أ

مسعتموها. مث  متُ لاِدِقنَي كماأيت حممدبرباهینه اليتدعواكم ِإن ُكن
يِهیعين َ َصجَهُه ِلل سملَ

َ
ص - كمافعل هؤالء الذين آمنوا برسول اهلل قال َبل  َمن أ

جُرُهثوابه ِعنَد َر 
َ
بيِه ملامسعوا براهینه صحججه َص ُهَو حُمِسٌن يف عمله هلل .َفلَُه أ

يشاهدصنه  اف الكافرصن مماحني خيعلیمه يوم فصل القضاءَص ال َخوٌف 
 من العقاب َص ال ُهم حَيَزُنونَ 

 عنداملوت ألن البشارة باجلنان تأتیمه
َش ءٍ َص قاَلِت  عیل قوله عز ص جل َص قاَلِت الَیُهوُد َلیَسِت النيصاري  .

يَن َش ءٍ َص ُهم َيتلُوَن الِكتاَب َكذِلكَ قاَل اليِذ  عیل النيصاري َلیَسِت الَیُهوُد 
ُ حَيُكمُ َبیَنمهُ َيومَ الِقیاَمِة ِفیما كانُوا ِفیِه خَي ال َيع  َتِلُفونَ لَُموَن ِمثَل َقوهِلِم َفاهللي



[] 
َش ءٍ من  یل عقال اإلمام ع قال اهلل تعال  َص قاَلِت الَیُهوُد َلیَسِت النيصاري  -

ن َش ءٍ م یل عالدين بل دينمه باطل صكفر،َص قاَلِت النيصاري َلیَسِت الَیُهوُد 
الء الدين بل دينمه باطل صكفرَص ُهم َيتلُونَالیهودالِكتاَبالتوراة. فقال هؤ
جبه صهؤالء مقلدصن بال حجة صهم يتلون الكتاب فاليتأملونه لیعملوا با يو
صا فیتخلصوا من الضاللة. مث قال َكذِلكَ قاَل اليِذيَن ال َيعلَُمونَاحلق ص لم ينظر

ن كقول الیهود لبعض صهم خمتلفو فیه من حیث أمرهم اهلل فقال بعضمه
 صالنصاري بعضمه لبعض ،هؤالء يكفر هؤالء، صهؤالء يكفر هؤالء. مث قال اهلل

ُ حَيُكمُ َبیَنمهُ َيومَ الِقیاَمِة ِفیما كانُوا ِفیِه خَيَتِلُفوَن يف ا لدنیا يبني تعال  َفاهللي
سن بن حلكل صاحد منمه بقدر استحقاقه . ص قال ا ضالهلم صفسقمه ، صجيازي

بن أيب طالب ع إمنا أنزلت اآلية ألن قوما من الیهود، صقوما من  عیل 



ص - ص فقالوا يا حممداقض بیننا. فقال- النصاري جاءصا إل  رسول اهلل
قصتكم .فقالت الیهود حنن املؤمنون باإلله الواحد  عیل قصوا 

ت لش ء من الدين صاحلق . صقا عیل احلكمي صأصلیائه ، صلیست النصاري 
النصاري بل حنن املؤمنون باإلله الواحد احلكمي صأصلیائه صلیست 

ص كلكم - ش ء من احلق صالدين . فقال رسول اهلل عیل هؤالء الیهود 
خمطئون مبطلون فاسقون عن دين اهلل صأمره .فقالت الیهود كیف 
نكون كافرين صفینا كتاب اهلل التوراة نقرؤه صقالت النصاري كیف 

 نا كتاب اهلل اإلجنیل نقرؤه فقال رسولنكون كافرين صفی
[] 

ص إنكم خالفمت أيها الیهود صالنصاري كتاب اهلل ص لم تعملوا - اهلل
 حجة،ألن كتب اهلل به ،فلو كنمت عاملني بالكتابني ملاكفر بعضكم بعضا بغري



ا إل  لراط مستقمي العاملني به أنزهلا شفاء من العم  ، صبیانا من الضاللة،يهدي
جة اهلل إذا لم كم ، صحعیل اهلل إذا لم تعملوا به كان صباال ، كتاب 

 عیل ص - تنقادصا هلا كنمت هلل عالني صلسخطه متعرضني . مث أقبل رسول اهلل
الیهود فقال احذرصا أن ينالكم خبالف أمر اهلل صخبالف كتابه 
َل اليِذيَن َظلَُموا َقو  الً ماألاب أصائلكم الذين قال اهلل تعال  فیمه َفَبدي

نَزلنا 
َ
اليِذيَن  یل عَغرَي أليِذي ِقیَل هَلُم صأمرصا بأن يقولوه . قال اهلل تعال  َفأ

عذابا من السماء طاعونا نزل بمه ،فمات منمه ما ماءِ ئة َظلَُموا ِرجزًا ِمَن السي
يضا، صعشرصن ألفا، مث أخذهم بعدقباع فمات منمه مائة صعشرصن ألفا أ

ا فقالوا مابالنا حنتاج لباب رأصا بابا مرتفعص كان خالفمه أنمه ملابلغوا ا
 إل  أن نركع 



عندالدخول هاهنا،ظننا أنه باب متطامن البد من الركوع فیه ، ص 
 هذا باب مرتفع ، ص إل  ميت يسخر بنا هؤالء يعنون موس  مث ي

[] 
ص قال أمري املؤمنني ع فهؤالء بنو إسرائیل نصب هلم باب حطة صأنمت  -

ص ، صأمرمت -صب لكم باب حطة أهل بیت حممديامعشر أمة حممدن
كم ، باتباع هداهم صلزصم طريقتمه ،لیغفر]لكم [بذلك خطاياكم صذنوب

صلیزداد املحسنون منكم ، ص باب حطتكم أفضل من باب حطتمه 
،ألن ذلك ] كان [ باب خشب ، صحنن الناطقون الصادقون املرتضون 

إن النجوم يف السماء أمان  »ص - اهلادصن الفاضلون ، كما قال رسول اهلل
يهلكون ) فیها من الضاللة يف أديانمه ، ال أمان ألميت من الغرق ، ص إن أهل بیيت

من » ص قد قال - أما إن رسول اهلل«. مادام فیمه ( من يتبعون هديه صسنته 



 صعدين ، ص أن يسكن اجلنة اليت، ص أن َيوت ممايتأراد أن حيیا حیايت
بن أيب  یل عك قضیبا غرسه بیده ص قال له كن فكان ،فلیتول ، ص أن َيسريب

طالب ع ، صلیوال صلیه ، صلیعاد عدصه ، صلیتول ذريته الفاضلني املطیعني 
،فويل للمكذب صعلم  ، صرزقوا فهم هلل من بعده ،فإنمه خلقوا من طینيت

 اعيت، الأناهلم اهلل شفالقاطعني فیمه لليت بفضلمه من أميت
». 
[] 

وا إسرائیل أطاع ص قال أمري املؤمنني ع فكما أن بعض بين -
من فأكرموا، صبعضمه عصوا فعذبوا،فكذلك تكونون أنمت .قالوا ف

العصاة يا أمري املؤمنني قال ع الذين أمرصا بتعظیمنا أهل البیت ، 
ا صتعظمي حقوقنا،فخالفوا ذلك ، صعصوا صجحدصا حقوقنا صاستخفو



ص الذين أمرصا بإكراممه صحمبتمه - اهللبها، صقتلوا أصالد رسول 
.قالوا يا أمري املؤمنني ص إن ذلك لكائن قال ع بل  خربا حقا، صأمرا 

 هذين احلسن ص احلسني ع . مث قال أمري املؤمنني ع كائنا،سیقتلون صلدي
صسیصیب ]أكثر[الذين ظلموا رجزا يف الدنیا بسیوف ]بعض [ من 

إسرائیل  اب بينبا كانوا يفسقون كماأل لالنتقام علیمه يسلط اهلل تعال  
ص قال «.  عبیداملختار بن أيب»الرجز.قیل ص من هو قال غالم من ثقیف ،يقال له 

بن احلسني ع فكان ذلك بعد قوله هذابزمان . ص إن هذااخلرب  عیل 
 نب عیل لعائن اهلل من قول علیه اتصل باحلجاج بن يوسف 

[] 
ن أيب طالب فأنا ب عیل فما قال هذا، ص أما احلسني ع فقال أما رسول اهلل 

مغرصر، يقول  بن احلسني فصيب عیل أشك هل حكاه عن رسول اهلل ، ص أما 



طلب ، صأخذ فقال املختار.ف األباطیل صيغر بهامتبعوه ،اطلبوا إل 
علیه صأنزل  بالنطع فبسط قدموه إل  النطع صاضربوا عنقه فأيت

. قال احلجاج مالكم  ن صيذهبون اليأتون بالسیفاملختار، مث جعل الغلمان جيیئو
 .قالوا لسنا جند مفتاح اخلزانة، ص قدضاع منا، صالسیف يف اخلزانة

حيت أقتل  اهلل لیحییين ص ، صلئن قتلتين- ، صلن يكذب رسول اهللفقال املختار لن تقتلين
 .منكم ثالمثائة صثالثة صمثانني ألفا

[] 
له به .فأخذ السیاف السیاف سیفك يقتفقال احلجاج لبعض حجابه أعط 

دبريه إذ عثر بسیفه فجاء لیقتله به ، صاحلجاج حيثه صيستعجله ،فبینا هو يف ت
صالسیف يف يده ، صألاب السیف بطنه ،فشقه صمات ، صجاء بسیاف 
آخر، صأعطاه السیف فلما رفع يده لیضرب عنقه لدغته عقرب 



ملختار ياحجاج فقال اصسقط فمات ،فنظرصا ص إذاالعقرب ،فقتلوه . 
ن معد بن ،صحيك ياحجاج أ ماتذكر ما قال نزار بقتل  عیل إنك لن تقدر 

أمر األكتاف حني ] كان [يقتل العرب ، صيصطلممه ف عدنان لسابور ذي
 نزار]صلده [فوضع يف زنبیل يف طريقه ، فلما رآه قال له من أنت

[] 
ب ص ؤالء العرقال أنا رجل من العرب ،أريد أن أسألك لم تقتل ه

الذنوب هلم إلیك ، ص قدقتلت الذين كانوا مذنبني ص يف عملك 
» صجدت يف الكتب أنه خيرج منمه رجل يقال له  مفسدين قال ألين

حيت ال  النبوة،فیزيل دصلة ملوك األعاجم صيفنیها،فأنا أقتلمه يدع «حممد
ن كتب ميكون منمه ذلك الرجل .] قال [ فقال له نزار لئن كان ماصجدته 

 [ ص الكذابني ،فما أصالك أن تقتل الرباء غرياملذنبني ]بقول الكاذبني



إن كان ذلك من قول الصادقني ، فإن اهلل سبحانه سیحفظ ذلك األلل 
قضاءه  إبطاله صجيري عیل ألذي خيرج منه هذا الرجل ، صلن تقدر 

 صينفذ أمره ، ص لو لم يبق من مجیع العرب إالصاحد. فقال سابور لدق
نمه . املهزصل ،كفوا عن العرب فكفوا ع ، هذانزار بالفارسیة يعين

 ألف صلكن ياحجاج إن اهلل قدقضا أن أقتل منكم ثالمثائة صثالثة صمثانني
ن اهلل تعال  إما أن ، ص إن شئت فالتتعاط، فإرجل ، فإن شئت فتعاط قتل 

حق المرية فیه  ص- بعدقتلك ، فإن قول رسول اهلل ، صإما أن حيییينَينعك عين
ذلك ،  یل ع. فقال للسیاف اضرب عنقه . فقال املختار إن هذالن يقدر 

ك یل عملاتأمره ،فكان يسلط  صكنت أحب أن تكون أنت املتول 
فلما هم السیاف بضرب عنقه  .هذااألصل عقربا عیل أفع  كماسلط 

إذابرجل من خواص عبدامللك بن مرصان قددخل فصاح 
إذا ، صمعه كتاب من عبدامللك بن مرصان ، ف ياسیاف كف عنه صحيك



لینا فیه بسم اهلل الرمحن الرحمي أما بعد ياحجاج بن يوسف فإنه سقط إ
 طائر

[] 
زعم رقعة فیهاأنك أخذت املختار بن أيب عبید تريد قتله ، صتعلیه 

ائة صثالثة أمیة ثالمث ص أنه سیقتل من أنصار بين- أنه حك  عن رسول اهلل
التتعرض له  هذافخل عنه ، ص رجل ، فإذاأتاك كتايبصمثانني ألف 

بن مرصان ، ص  الولید بن عبدامللك إالبسبیل خري فإنه زصج ظئر ابين
 فیه الولید، ص أن ألذي حك  إن كان باطال فالمعين لقتل رجل قدكلمين

كذيب قول رسول ت عیل مسمل خبرب باطل ، ص إن كان حقا فإنك التقدر 
رج صقت ه احلجاج ،فجعل املختار يقول سأفعل كذا، صأخفخل  عن«.ص -اهلل 

بلغ ذلك أمیة.ف بين كذا، صأقتل من الناس كذا، صهؤالء لاغرصن يعين



 یل عاحلجاج ،فأخذ صأنزل لضرب العنق فقال املختار إنك لن تقدر 
ئر اهلل . ص كان يف ذلك إذ أسقط طا عیل ذلك ، فالتتعاط ردا 

رحمي بن مرصان بسم اهلل الرمحن الكتاب من عبدامللك علیه آخر 
الولید، صلئن كان حقا فتمنع  ياحجاج التتعرض للمختار،فإنه زصج مرضعة ابين

 ضا أن يقتل بينألذي كان اهلل ق« خبت نصر»من قتل « دانیال »من قتله كمامنع 
ل مقالته إسرائیل .فرتكه احلجاج صتوعده إن عاد ملثل مقالته .فعاد بث

به فأخذه . فلما هم  اج اخلرب،فطلبه فاختف  مدة مث ظفر،فاتصل باحلج
إل   كتاب من عبدامللك أن ابعثعلیه بضرب عنقه إذ قدصرد 

 املختار.فاحتبسه احلجاج صكتب إل  عبدامللك
[] 



أمیة  كیف تأخذ إلیك عدصا جماهرا يزعم أنه يقتل من أنصار بين
ن كان ئكذا صكذا ألفا فبعث إلیه عبدامللك أنك رجل جاهل ،ل

خلرب اخلرب فیه باطال فما أحقنا برعاية حقه حلق من خدمنا، ص إن كان ا
 فبعثهعلیه يت تسلط نا كماريب فرعون موس  حعیل فیه حقا،فإنا سنربیه لیسلط 

بن  یل عإلیه احلجاج ،فكان من أمر املختار ما كان ، صقتل من قتل . ص قال 
املؤمنني ع  اهلل إن أمرياحلسني ع أللحابه ص قدقالوا له يا ابن رسول 

بن احلسني  یل عأمر املختار ص لم يقل ميت يكون قتله صملن يقتل . فقال [ذكر] من 
ع لدق أمري املؤمنني ع ، أ ص الأخربكم ميت يكون قالوا بل  قال 
يوم كذا إل  ثالث سنني من قوله هذاهلم ، صسیؤيت برأس عبید اهلل بن 

اللعنة( يف يوم كذا صكذا  اعلیمه اجلوشن ) زياد صمشر بن ذي
صسنأكل صمها بني أيدينا ننظر إلیهما. قال فلما كان يف الیوم ألذي 

بن  عیل أمیة كان  أخربهم أنه يكون فیه القتل من املختار أللحاب بين



یبوا نفسا] مائدة إذ قال هلم معاشر إخواننا ط عیل احلسني ع مع ألحابه 
ل ع يف حيصدصن .قالوا أين قا أمیة صكلوا[،فإنكم تأكلون صظلمة بين

موضع كذا يقتلمه املختار، صسیؤيت بالرأسني يوم كذا] صكذا[. فلما 
 كان يف ذلك الیوم أيت بالرأسني ملاأراد أن يقعد لألكل ، ص قدفرغ

[] 
.فجعل حيت أراين من لالته ، فلما رآمها سجد ص قال احلمد هلل ألذي لم َيتين

ء يف صقت احللواء لم يؤت باحللوايأكل صينظر إلیهما. فلما كان 
وم ملاكانوا قداشتغلوا عن عمله خبرب الرأسني ، فقال ندماؤه لم نعمل الی

بن احلسني ع النريد حلواء أحل  من نظرنا إل  هذين  عیل حلواء فقال 
الرأسني مث عاد إل  قول أمري املؤمنني ع ، قال ع ص ماللكافرين 

 صالفاسقني 



 عند اهلل أعظم صأصيف
. 
[] 
دهم مث قال أمري املؤمنني ع ص أمااملطیعون لنا فسیغفر اهلل ذنوبمه ،فیزي -

 إحسانا إل  حسناتمه .قالوا يا أمري املؤمنني ص من املطیعون لكم قال الذين
ص - هيوحدصن ربمه ، صيصفونه با يلیق به من الصفات ، صيؤمنون بحمد نبی

ن أصقاتمه بذكره ، صحيیوصيطیعون اهلل يف إتیان فرائضه صترك حمارمه ، 
صينفون عن أنفسمه الشح صالبخل  [ نبیه حممد صآله ]الطیبني عیل صبالصالة 

 من الزكاة ص الَينعونها علیمه ،فیؤدصن مافرض 



ن ُيذَكَر ِفیَها امُسُه َص  .
َ
ِ أ ن َمَنَع َمساِجَد اهللي ي ُ ممِ ظملَ

َ
قوله عز ص جل َص َمن أ

صلِئكَ ما كا
ُ
ن َيدُخلُوها ِإالي خاِئِفنَي هَلُمَسع  يفِ َخراِبها أ

َ
نیا  َن هَلُم أ يفِ الدي

  َص هَلُم يفِ اآلِخَرةِ َعذاٌب َعِظمٌي خِزي
ص بكة -بن احلسني ع ملابعث اهلل حممدا عیل قال اإلمام ع قال  -

صأظهر بهادعوته ، صنشر بهاكلمته ، صعاب أديانمه يف عبادتمه 
ساجد صسعوا يف خراب املاأللنام ، صأخذصه صأساءصا معاشرته ، 

بن أيب  یل عاملبنیة كانت لقوم من خیار ألحاب حممد] صشیعته [ صشیعة 
ون ،فسع  طالب ع . كان بفناء الكعبة مساجد حيیون فیها ماأماته املبطل

 هؤالء املشركون
[] 



صج ص صسائر ألحابه ، صأجلئوه إل  اخلر-يف خرابها، صأذي حممد
أحبك ، ص لو  ه إلیها فقال اهلل يعمل أينمن مكة إل  املدينة،التفت خلف

غیت ك بلدا، ص الابتعیل عنك ملاآثرت  ال أن أهلك أخرجوين
لیه يا حممد إن مفارقتك .فأصح  اهلل تعال  إ عیل ملغمت  عنك بدال، صإين

ك السالم ، ص يقول سأردك إل  هذاالبلد عیل يقرأ  عیل األ عیل ال
عیل َفَرَض  ص ذلك قوله تعال  .ِإني أليِذي ظافرا غامنا ساملا،قادرا،قاهرا،
كَ ِإل  َمعاٍديعين  بذلك إل  مكة ظافرا غامنا. صأخرب كَ الُقرآَن َلرادي

ال  ص ألحابه ،فاتصل بأهل مكة فسخرصا منه . فقال اهلل تع- رسول اهلل
، صسوف حكم  علیمه  ص سوف أظهرك بكة، صأجري-لرسوله 

ا، اليدخلها منمه أحد إالخائف أمنع عن دخوهلا املشركني حيت
ضاء اهلل بفتح مكة قتل . فلما حمت قعلیه أصدخلها مستخفیا من أنه إن عثر 

ه قالوا إن عتاب بن أسید فلما اتصل بمه خرب علیمه استوسقت له أمر 



عشرة  السن ابن مثاين نا غالما حديثعیل حممدا اليزال يستخف بنا حيت صل  
 ان ،خدام بیت اهلل احلرامسنة، صحنن مشايخ ذصص األسن

[] 
سول صجه األرض . صكتب ر عیل صجريان حرمه األمن ، صخري بقعة له 

]بسم  ] أهل [مكة، صكتب يف أصله عیل ص لعتاب بن أسید عهدا -اهلل 
ص إل  جريان بیت اهلل - اهلل الرمحن الرحمي [ من حممد رسول اهلل

د رسول اهلل يف ؤمنا، صبحمأما بعد،فمن كان منكم باهلل م .صسكان حرم اهلل 
سوله صلفیه حممدر أخ  عیل أقواله مصدقا، ص يف أفعاله مصوبا، صل

ء صصلیه صخري خلق اهلل بعده موالیا،فهو منا صإلینا. ص من كان لذلك أصلش 
ماله ص إن عظم منه خمالفا،فسحقا صبعدا أللحاب السعري، اليقبل اهلل شیئا من أع

 دا خملدا أبدا، ص قدقلد حممد رسولصكثر صيصلیه نار جهمن خال



ص عتاب بن أسید أحكامكم صمصاحلكم ،] قد[فوض إلیه تنبیه - اهلل
ن زال م جاهلكم ، صتقومي أصد مضطربكم ، صتأديب معیل غافلكم ، صت

سول كم من مواالة حممد رعیل عن أدب اهلل منكم ، ملاعمل من فضله 
م ، ص يف اهلل اهلل فهو لنا خاد صل  عیل ص ص من رجحانه يف التعصب ل- اهلل

أخ ، صألصلیائنا موال ، صألعدائنا معاد، ص هولكم مساء ظلیلة صأرض 
فتكم بفضل كا عیل زكیة، صمشس مضیئة، صقمر منري، قدفضله اهلل تعال  

 صالطیبني من آهلما عیل مواالته ، صحمبته ملحمد ص 
[] 

من  ] یقه كماأكملوفكم ،يعمل با يريد اهلل فلن خيلیه من تعیل صحكمته 
ص ص اليطالعه - شرفه صحظه ، اليؤامر رسول اهلل عیل [مواالة حممد ص 

شريف ،بل هوالسديد األمني ،فلیعمل املطیع منكم ، صلیف بسن معاملته لیسر ب



اجلزاء، صعظمي احلباء، صلیوفر املخالف له بشديد العقاب ، صغضب 
الفته بصغر سنه ،فلیس  خمامللك العزيز الغالب ، ص الحيتج حمتج منكم يف

 األكرب هواألفضل بل األفضل هواألكرب، ص هواألكرب يف مواالتنا
صمواالة أصلیائنا، صمعاداة أعدائنا فلذلك جعلناه األمري لكم صالرئیس 

ال فلما كم ،فمن أطاعه فمرحبا به ، ص من خالفه فاليبعد اهلل غريه . قعیل 
دي يف موقفا ظاهرا، صنا صلل إلیمه عتاب ، صقرأ عهده ،صقف فیمه

ص - مجاعتمه حيت حضرصه ص قال هلم معاشر أهل مكة إن رسول اهلل
 مؤمنیكم ، صإين یل عبكم شهابا حمرقا ملنافقیكم ، صرمحة صبركة  رماين

أعمل الناس بكم صبنافقیكم ، صسوف آمركم بالصالة فیقام هلا، مث 
زمت له حق تالناس ،فمن صجدته قدلزم اجلماعة ال أختلف أراع 

املؤمن ، ص من صجدته قدقعد عنها فتشته ، فإن صجدت له  عیل املؤمن 
عذرا أعذرته ، ص إن لم أجد له عذرا ضربت عنقه حتما من 



د، فإن كافتكم ألطهر حرم اهلل من املنافقني .فأما بع عیل اهلل مقضیا 
 الصدق أمانة، صالفجور خیانة، صلن تشیع الفاحشة يف قوم

[] 
نه ، ضعیف حيت آخذ احلق م اهلل بالذل ،قويكم عنديإالضربمه 

اعة حيت آخذ له احلق ،اتقوا اهلل صشرفوا بط قوي صضعیفكم عندي
 اهلل أنفسكم ، ص التذلوها بخالفة ربكم .ففعل ص اهلل كما قال ، صعدل
صأنصف صأنفذ األحكام ،مهتديا بهدي اهلل ، غريحمتاج إل  مؤامرة 

 ص المراجعة
 [ ص أبابكر بأمر اهلل- رسوليف عزل ال ]



بن أيب  مع أيب بكر« براءة»ص بعشر آيات من سورة- مث بعث رسول اهلل -
 یل عقحافة، ص فیهاذكر نبذ العهود إل  الكافرين ، صحترمي قرب مكة 

 ،لیحج بن ضمه املوسم صيقرأ احلج عیل املشركني .فأمر أبابكر بن أيب قحافة 
[] 

ربئیل عنه أبوبكر جاءه املطوق بالنور جاآليات ، فلما لدر  علیمه 
ل يا حممدإنه ك السالم ص يقوعیل يقرأ  عیل األ عیل ع فقال يا حممد إن ال

ناصل اآليات ا ع لیتعیل عنك إال أنت أص رجل منك ،فابعث  اليؤدي
،فیكون هو ألذي ينبذ العهود صيقرأ اآليات . يا حممد ماأمرك ربك 

تدراكا أيب بكر سهوا ص الشكا ص الاس ع صنزعها من عیل بدفعها إل  
نفسه غلطا صلكن أراد أن يبني لضعفاء املسلمني أن املقام ألذي  عیل 

ع لن يقومه غريه سواك يا حممد ص إن جلت يف  عیل يقومه أخوك 



نتزع عیون هؤالء الضعفاء من أمتك مرتبته صشرفت عندهم منزلته . فلما ا
] ص فقال بأيب- بعد ذلك رسول اهللأبوبكر  ع اآليات من يده ،لق  عیل 

ا أن أخذ هذه عیل ) يا رسول اهلل أنت أمرت أنت [ صأم 
ن أ العظمي أمرين عیل ص ال، صلكن ال- ( فقال رسول اهللاآليات من يدي

 ، ص أما أنت فقد عوضك اهلل با قدمحلكإال من هومين الينوب عين
راتب الشريفة صاملمن آياته صكلفك من طاعاته الدرجات الرفیعة 

صفیا با  مواالتنا، صصافیتنا يف عرلات القیامة عیل أماإنك إن دمت 
رام ك ] من [العهود صاملواثیق فأنت من خیار شیعتنا صكعیل أخذنا به 

 .أهل مودتنا.فسري بذلك عن أيب بكر
[] 



ع ألمر اهلل ، صنبذ العهود إل  أعداء اهلل ، صأيس  عیل قال فمض  
لدخول بعدعاممه ذلك إل  حرم اهلل صكانوا املشركون من ا

عددا كثريا صمجا غفريا،غشاه اهلل نوره ، صكساه فیمه هبة صجالال، 
 َمن إظهار خالف ص القصد بسوء. قال فذلك قوله َص  عیل لم جيسرصا معها 

ن ُيذَكَر ِفیَها امُسُه. صه 
َ
ِ أ ن َمَنَع َمساِجَد اهللي ي ُ ممِ ظملَ

َ
یار مساجد خ أ

ص إل  - بكة ملامنعوهم من التعبد فیهابأن أجلئوا رسول اهللاملؤمنني 
اخلرصج عن مكةَص َسع  يفِ َخراِبهاخراب تلك املساجد لئال تعمر 
ن َيدُخلُوها ِإالي خاِئِفنَي أن

َ
صلِئكَ ما كاَن هَلُم أ

ُ
 بطاعة اهلل قال اهلل تعال  أ

 يدخلوا بقاع تلك املساجد يف احلرم إالخائفني من عدله صحكمه
ني يفِ أن يدخلوها كافرين بسیوفه صسیاطه هَلُملهؤالء املشرك علیمه النافذ 

نیا خِزي  ص هوطرده إياهم عن احلرم ، صمنعمه أن يعودصا إلیه الدي
 َص هَلُم يفِ اآلِخَرةِ َعذاٌب َعِظمٌي 



 [ ا ع يف غزصة تبوكعیل ص - ختلیفه]
ني صالضعفاء من ن املنافقبن احلسني ع صلقد كان م عیل ص قال ]الباقر، عن [  -

ص أيضا قصد إل  ختريب املساجد - أشباه املنافقني مع رسول اهلل
أمري  ] باملدينة، ص إل  ختريب مساجد الدنیا كلها با مهوا به من قتل

ص يف طريقمه إل  العقبة، - ع باملدينة، ص من قتل رسول اهلل عیل املؤمنني [ 
املستبصرين ص يف    تبوك يف بصائرصلقد زاد اهلل تعال  يف ذلك السري إل

 قطع معاذير
[] 

من ذلك أنمه  عباده . عیل متمرديمه زيادات تلیق جبالل اهلل صطوله 
طعام  یل عص يف مسريه إل  تبوك قالوا لن نصرب - ملاكانوا مع رسول اهلل

ص - صاحد. كماقالت بنو إسرائیل ملوس  ع صكانت آية رسول اهلل



من اآلية الظاهرة لقوم موس  . ص ذلك  الظاهرة هلم يف ذلك أعظم
ا ع یل عص ملاأمر باملسري إل  تبوك ،أمر بأن خيلف -أن رسول اهلل 

 ع يا رسول اهلل ماكنت أحب أن أختلف عنك عیل باملدينة، فقال 
يف ش ء من أمورك ، ص أن أغیب عن مشاهدتك ، صالنظر إل  هديك 

زلة هارصن بن أن تكون مينأ ماترض   عیل ص يا - صمستك . فقال رسول اهلل
ك من األجر مثل فإن لك يف مقام عیل ،تقمي يا بعدي من موس  إال أنه النيب

ص ، ص لك مثل أجور كل - ألذي يكون لك لوخرجت مع رسول اهلل
سأل أن أ عیل يا  عیل ص موقنا طائعا، ص إن لك - من خرج مع رسول اهلل

له ، إن اهلل يأمر جربئیل ر أحوااهلل بحبتك أن تشاهد من حممدمسته يف سائ
 ا، ص األرض اليتهعیل نسري  يف مجیع مسرينا هذا أن يرفع األرض اليت

ه يف سائر بصرك حيت تشاهد حممدا صألحاب ها، صيقويعیل تكون أنت 
أحوالك صأحواهلم ، فاليفوتك األنس من رؤيته صرؤية ألحابه ، 



ين العابدين ع من جملس ز صيغنیك ذلك عن املكاتبة صاملراسلة.فقام رجل
إمنا يكون  عیل ملاذكر هذا ص قال له يا ابن رسول اهلل كیف يكون هذال

ص - هذالألنبیاء، اللغريهم فقال زين العابدين ع هذا هومعجزة ملحمد رسول اهلل
اء حممد اللغريه ،ألن اهلل تعال  ملارفعه بدعاء حممد،زاد يف نوره أيضا بدع

 حيت شاهد
[] 

درك ماأدرك . مث قال الباقر ع ] يا عبد اهلل [ ماأكثر ماشاهد، صأ
له  بن أيب طالب ع ، صأقل إنصافمه عیل كثري من [ هذه األمة ل]ظمل 
 ،فكیف َينعون ع أفضلمه عیل ا مايعطونه سائر الصحابة ص عیل َينعون 

منزلة يعطونها غريه قیل صكیف ذاك يا ابن رسول اهلل قال ألنكم تتولون 
ان ، صكذلك بكر بن أيب قحافة، صتربءصن من أعدائه كائنا من كأيب  حميب



ن تتولون عمر بن اخلطاب ، صتربءصن من أعدائه كائنا من كان ، صتتولو
ل  عثمان بن عفان ، صتربءصن من أعدائه كائنا من كان ، حيت إذالار إ

حنبمه  بن أيب طالب ع قالوا نتول  حمبیه ص النتربأ من أعدائه ،بل عیل 
أللمه صال من »  عیل ص يقول يف - جيوز هذاهلم ص رسول اهلل صكیف

« صااله ، صعاد من عاداه ، صانصر من نصره ، صاخذل من خذله 
أفرتاهم اليعادصن من عاداه ] ص الخيذلون من [خذله لیس هذابإنصاف 

دعاء ا ع بعیل مث أخري أنمه إذاذكر هلم مااختص اهلل به 
ر هلم ه تعال  ،جحدصه ، صهم يقبلون مايذكرب عیل ص صكرامته - رسول اهلل

ئر ألحاب رسول ا ع ماجعله لساعیل يف غريه من الصحابة فما ألذي منع 
رب املن عیل ص هذاعمر بن اخلطاب إذاقیل هلم إنه كان - اهلل

صعجبت  . باملدينة خيطب إذ نادي يف خالل خطبته ياسارية،اجلبل
 الصحابة صقالوا ما هذا من



[] 
يف هذه اخلطبة فلما قض  اخلطبة صالصالة قالوا  الكالم ألذي

ص أناأخطب  ماقولك يف خطبتك ياسارية اجلبل فقال اعلموا أين
زص خرج فیهاإخوانكم إل  غ حنو الناحیة اليت رمیت ببصري

  األستار سعد بن أيب صقاص ،ففتح اهلل ل علیمه الكافرين بنهاصند، ص
جبل هناك  ديلطفوا بني يحيت رأيتمه ص قدا صاحلجب ، صقوي بصري

، ص قدجاء بعض الكفار لیدصرصا خلف سارية، صسائر من معه من املسلمني 
لیلتجئ إلیه فیمنعمه ذلك من أن «ياسارية،اجلبل » ،فیحیطوا بمه فیقتلوهم ،فقلت 

حيیطوا به مث يقاتلوا، صمنع اهلل إخوانكم املؤمنني أكتاف 
عیل فسريد اهلل  حفظ هذاالوقتبالدهم ،فا علیمه الكافرين صفتح اهلل 

كم اخلرب بذلك . ص كان بني املدينة صنهاصند مسريه أكثر من مخسني 



بن  یل عيوما. قال الباقر ع فإذا كان هذالعمر فكیف ال يكون مثل هذال
مث عاد الباقر ع  . أيب طالب ع صلكنمه قوم الينصفون ،بل يكابرصن

عیل  فع البقاع اليتن اهلل تعال  يربن احلسني ع قال فكا عیل إل  حديثه . عن 
أحواهلم  یل عبن أيب طالب ع حيت يشاهدهم  عیل ص صيسري فیها،ل-ها حممد

ص كان كلما أراد غزصة صري بغريها - ع ص إن رسول اهلل عیل . قال 
 إالغزاة

[] 
تبوك ،فإنه عرفمه أنه يريدها صأمرهم أن يتزصدصا هلا فتزصدصا هلا 

ن زادهم يقمه ، صحلما ماحلا صعسال صمترا، ص كادقیقا خيتزبصنه يف طر
بة التزصد لبعد الشقة صلعو عیل ص كان حثمه - كثريا،ألن رسول اهلل

املفاصز، صقلة ما بها من اخلريات .فسارصا أياما، صعتق طعاممه ، 



سول صضاقت من بقاياه لدصرهم ،فأحبوا طعاما طريا فقال قوم منمه يا ر
ا ص كان يريح ا من الطعام ،فقد عتق صلار يابساهلل قدسئمنا هذا ألذي معن

قالوا خزب صحلم قديد «ص مامعكم » ص - . فقال رسول اهللعلیه ص اللرب لنا 
ص فأنمت اآلن كقوم موس  ملاقالوا له لن - مالح صعسل صمتر. فقال رسول اهلل

ديدا، طعام صاحد،فما ألذي تريدصن قالوا نريد حلما طريا ق عیل نصرب 
ص - يا من حلوم الطري، ص من احللواء املعمول . فقال رسول اهللصحلما مشو

صا البقل إسرائیل ،ألنمه أراد صلكنكم ختالفون يف هذه الواحدة بين
 صالقثاء صالفوم صالعدس صالبصل ،فاستبدلوا ألذي هوأدين بالذي

وف أسأله هودصنه ، صس هوخري، صأنمت تستبدلون ألذي هوأفضل بالذي
قلها صقثائها يا رسول اهلل فإن فینا من يطلب مثل ماطلبوا من ب .قالوالكم ريب
 صفومها



[] 
ص فسوف يعطیكم اهلل ذلك بدعاء - صعدسها صبصلها. فقال رسول اهلل

ص ياعباد اهلل - رسول اهلل ،فآمنوا به صلدقوه . مث قال هلم رسول اهلل
هلل تعال  ا مائدة من السماء قال علیمه إن قوم عیس  ملاسألوا عیس  أن ينزل 

ي  هُلا  إينِ ي عیل ُمَنزي ينِ ُبُه َع  ُكم َفَمن َيكُفر َبعُد ِمنُكم فإَ َعذي
ُ
ُبُه أ َعذي

ُ
ذابًا ال أ

یَنفأنزهلا  َحدًا ِمَن العامَلِ
َ
هلل إما خنزيرا، ،فمن كفر بعدمنمه مسخه ا علیمه أ

طیور لورة بعض من ال عیل صإما قردا صإما دبا صإما هرا، صإما 
بعمائة نوع من املسخ أر عیل يف الرب صالبحر حيت مسخوا  صالدصاب اليت

فركم . فإن حممدا رسول اهلل اليستنزل لكم ماسألتموه من السماء حيت حيل بكا
ماحل بكفار قوم عیس  ع ، ص إن حممدا أرأف بكم من أن 

ص إل  طائر يف اهلواء فقال لبعض - يعرضكم لذلك . مث نظر رسول اهلل



ض األر عیل ص يأمرك أن تقع - ر إن رسول اهللألحابه قل هلذا الطائ
ص ياأيها الطائر إن اهلل يأمرك أن تكرب، - .فقاهلا فوقع . مث قال رسول اهلل

 قال صتزداد عظما.فكرب،فازداد عظما حيت لار كالتل العظمي . مث
ص أللحابه أحیطوا به .فأحاطوا به ، ص كان عظم - رسول اهلل

 ذلك
[] 

ص صهم فوق عشرة آالف - اهللالطائر أن ألحاب رسول 
ص ياأيها الطائر - الطفوا حوله فاستدار لفمه مث قال رسول اهلل

إن اهلل يأمرك أن تفارقك أجنحتك صزغبك صريشك .ففارقه ذلك 
ص - اهلل عظم ، صجلده فوقه . فقال رسول عیل الطائر حلما  أمجع ، صبق 

یك لإن اهلل يأمرك أن يفارقك أيها الطائر عظام بدنك صرج



صمنقارك .ففارقه ذلك أمجع ، صلار حول الطائر، صالقوم حول 
ص إن اهلل تعال  يأمر هذه العظام أن - ذلك أمجع . مث قال رسول اهلل

صالزغب  تعود قثاء فعادت كما قال مث قال إن اهلل تعال  يأمر هذه األجنحة
فعادت كما قال . .صالريش أن تعود بقال صبصال صفوما صأنواع البقول 

،فمزقوا هاعیل ص ياعباد اهلل ضعوا اآلن أيديكم -  قال رسول اهللمث
ض املنافقني منها بأيديكم ، صقطعوا منها بسكاكینكم فكلوه .ففعلوا. فقال بع

 ص هويأكل إن حممدا يزعم ] أن [ يف اجلنة طیورا يأكل منها اجلناين
 يف من جانب له قديدا، ص من جانب ] له [مشويا،فهال أرانا نظري ذلك

الدنیا فأصلل اهلل عمل ذلك إل  قلب حممد، فقال عباد اهلل لیأخذ كل 
 یل عبسم اهلل الرمحن الرحمي ، صلل  اهلل »صاحد منكم لقمته صلیقل 

اء قديدا، ص صلیضع لقمته يف فیه ،فإنه جيد طعم مايش« حممد صآله الطیبني 
ن ألوان الطبیخ ، أص مإن شاء مشويا، ص إن شاء مرقا طبیخا، ص إن شاء سائر ماشاء 



ماشاء من ألوان احللواء.ففعلوا ذلك ،فوجدصا األمر كما قال رسول 
ه . فقال ص حيت شبعوا.فقالوا يا رسول اهلل شبعنا، صحنتاج إل  ماء نشرب- اهلل

ا ص أ ص التريدصن اللنب أ ص التريدصن سائر األشربة قالوا بل  ي- رسول اهلل
 . رسول اهلل فینا من يريد ذلك

[] 
ص لیأخذ كل صاحد منكم لقمة منها،فیضعها يف فیه - فقال رسول اهلل

یبني حممد صآله الط عیل بسم اهلل الرمحن الرحمي ، صلل  اهلل »صلیقل 
فإنه يستحیل يف فیه مايريد، إن أراد ماء أصلبنا أصشرابا من «

ص . مث قال رسول - ما قال رسول اهلل عیل األشربة.ففعلوا،فوجدصا األمر 
ص إن اهلل يأمرك أيها الطائر أن تعود كماكنت ، صيأمر هذه - اهلل

لبقل صالقثاء قداستحالت إل  ا األجنحة صاملنقار صالريش صالزغب اليت



قدر  یل عصالبصل صالفوم أن تعود جناحا صريشا صعظما كماكانت 
 عیل ت قالبها.فانقلبت صعادت أجنحة صريشا صزغبا صعظاما، مث تركب

ص أيها الطائر إن اهلل - كانت . مث قال رسول اهللقدر الطائر كما
رصحها  كانت فیك فخرجت أن تعود إلیك .فعادت يأمر الرصح اليت
ص أيها الطائر إن اهلل يأمرك أن تقوم فتطري - يف جسدها. مث قال

كماكنت تطري.فقام فطار يف اهلواء صهم ينظرصن إلیه ، مث نظرصا 
البصل هناك من ذلك البقل صالقثاء صإل  ما بني أيديمه ، فإذا لم يبق 

ه الطیبني حممد صآل عیل صالفوم ش ء.احلمد هلل رب العاملني صلل  اهلل 
 [.]الطاهرين األخیار

 خامتة
 بن عیل مد بن بن حم عیل مت اجلزء األصل من تفسري اإلمام احلسن بن ]



[] 
ت ن أيب طالب للواب عیل بن احلسني بن  عیل موس  بن جعفر بن حممد بن 

تفسري  اهلل إلمتام هذااجلزء من أمجعني . ص قدصفقين علیمه اهلل صسالمه 
ا من أصل ابنه صآبائه الطیبني السالم ،مما صجدنا مرتب عیل ص علیه اإلمام 

احلمد إل  هذه اآلية من سورة البقرة. صيتلوه ش ءآخر من هذاالتفسري 
یها بقدر ثلث لمما صجد مفقودا مطلع اآلية،ساقطا من اآلية املزبورة إ

جزء من األجزاء الثالثني للقرآن تقريبا. صنرجو اهلل أن يرزقنا الولول 
إل  متام هذاالتفسري اجللیل العظمي الكبري املتضمن ملعارف 

لعلوممه  األعراف الذين اليعرف اهلل إالبسبیل معرفتمه احلاصي
تمه مامصأسرارهم صإشاراتمه صتلوحياتمه بسب مراتبمه صمقاماتمه من إ

بمه أن يدخلنا ر عیل صبشريتمه إل  حقائقمه . صنسأل اهلل بقمه الواجب 



ه يف مجلة العارفني بمه صبقمه ، ص يف زمرة املرحومني بشفاعتمه إن
كتابة اهلل سبحانه ل أرحم الرامحني صأكرم األكرمني . ص قدصفقين

 .[ ر سنةاحلجة احلرام من شهو هذااجلزء صإمتامه يف عشرين من شهر ذي
[] 

 مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحمي [ ش ءآخر من هذاالتفسري، من هذه السورة،مما ]

 .صجد مفقودا مطلع اآلية
مث قال ياأمة إن قول اهلل عز ص جل يف الصفا صاملرصة حق َفَمن َحجي  -

ِص اعَتَمَر َفال ُجناَح 
َ
َف ِبِهما َص َمن تََط علیه الَبیَت أ وي ن َيطي

َ
َع أ وي

م یل عالطواف ، فإن اهلل شاكر لصنیعه بسن جزائه ، َخريًافأكثري



ول حسب ذلك يعظم ثوابه ، صيكرم مآبه . ياأمة هذا رس عیل بنیته ، ص 
ك عیل نعم اهلل اجللیلة  بن أيب طالب ع ،فاشكري عیل ببنوة  اهلل قدشرفين

قیل ، فإن من شكر النعم استحق مزيدها، كما أن من كفرها استحق حرمانها.ف
ص سیخرج منه كرباء، صسیكون - أيضا بعدلرسول اهلل فقال رسول اهللذلك 

 أباعدة من األئمة الطاهرين ، ص أباالقائم من آل حممد ألذي
[] 

 َيأل األرض قسطا صعدال كماملئت ظلما صجورا
نَزلنا ِمَن الَبیيناِت َص اهلُدي ِمن َبعِد  .[

َ
قوله عز ص جل ِإني اليِذيَن َيكُتُموَن ما أ

ِعُنوَن ِإالي اليِذ ما َبیي  ُ الالي ُ َص َيلَعُنمهُ ُ اهللي صلِئكَ َيلَعُنمهُ
ُ
اهُ ِللنياِس يفِ الِكتاِب أ يَن ني

تُوُب 
َ
صلِئكَ أ

ُ
وا َص َبیيُنوا َفأ للَحُ

َ
نَ  علیمه تاُبوا َص أ

َ
اُب َص أ ا التيوي

ِحمُي   الري



نَزلنا ِمَن  -
َ
لَبیيناِت ا قال اإلمام ع قوله عز ص جل ِإني اليِذيَن َيكُتُموَن ما أ

اهُ ِللنيا عیل من لفة حممد صلفة  ني ِس يفِ صحلیته َص اهلُدي ِمن َبعِد ما َبیي
بعد[اهلدي ، هو ماأظهرناه من  ] الِكتاِب] قال [ ص ألذي أنزلناه من

ص يف - رسول اهلل كانت تظل فضلمه صحملمه .كالغمامة اليت عیل اآليات 
ار صاملوارد ب يف اآلبكانت تعذ أسفاره ، صاملیاه األجاجة اليت

 تها صالعاهات اليتكانت تتهدل مثارها بنزصله حت ببصاقه صاألشجار اليت
 يات اليتأصينفث بصاقه فیها. صكاآلعلیه كانت تزصل عمن َيسح يده 

اهلل ،  ياصل » ع من تسلمي اجلبال صالصخور صاألشجار قائلة عیل  عیل ظهرت 
 تناصهلا القاتلة اليتصالسموم « ص - ص ياخلیفة رسول اهلل

[] 



الل صاجلبال ها ص لم يصبه بالؤها، صاألفعال العظیمة من التعیل بامسه  من مس 
زالت بدعائه ،  بهاكاحلصاة الصغرية، صكالعاهات اليت قلعها صرم  اليت

مما خصه اهلل تعال   حلت باأللحاء بدعائه ، صسائرها صاآلفات صالباليا اليت
]  ألذي بینه اهلل للناس يف كتابه ا من اهلديبه من فضائله .فهذ صلِئكَ

ُ
، مث قال أ

 ع عیل ص ص من -أي أصلئك [الكامتون هلذه الصفات من حممد
 املخفون هلا عن طالبیها الذين يلزممه إبداؤها هلم 

ِعُنوَن. فیه صجوه  ُ الالي يُهیلعن الكامتني َص َيلَعُنمهُ ُ الل عندزصال التقیةَيلَعُنمهُ
ِعُنوَن أنه لیس أحد حمقا كان أصمبطال إال ص هو يقول لعن منهاَيلعَ  ُ الالي ُنمهُ

ن اهلل الظاملني الكامتني للحق ، إن الظالم الكامت للحق ذلك يقول أيضا لع
نني ، ص يف لعن هذااملعين يف لعن كل الالع عیل اهلل الظاملني الكامتني ،فمه 

ض صتالعنا ارتفعت عب عیل أنفسمه . صمنها أن االثنني إذاضجر بعضهما 



. فقال اهلل عز ص جل للمالئكة لیه عاللعنتان ،فاستأذنتا ربهما يف الوقوع ملن بعثتا 
انظرصا، فإن كان الالعن أهال للعن ص لیس املقصود به أهال فأنزلومها 
مجیعا بالالعن . ص إن كان املشار إلیه أهال، ص لیس الالعن أهال فوجهومها 

هلا أهال،فوجهوا لعن هذا إل  ذلك ، صصجهوا ص إن كانا مجیعا  . إلیه
لعن ذلك إل  هذا. ص إن لم يكن صاحد منهما هلا أهال إلَيانهما، ص إن 
الضجر أحوجهما إل  ذلك ،فوجهوا اللعنتني إل  الیهود الكامتني 

ع صحلیته ، ص إل  النوالب  عیل ص صذكر -نعت حممد صلفته 
ص جل ِإالي اليِذيَن  مث قال اهلل عز ، صالدافعني لفضله . عیل الكامتني لفضل 

واأعماهلم ، صأللحوا ماكانوا أفسدصه ب للَحُ
َ
سوء تاُبوا من كتمانه َص أ

 التأصيل فجحدصا به فضل الفاضل
[] 



ص صلفته ص -صاستحقاق املحق َص َبیيُنوا ماذكره اهلل تعال  من نعت حممد
صلِئكَ - ع صحلیته ، ص ماذكره رسول اهلل عیل من ذكر 

ُ
تُوُب  ص َفأ

َ
أ

ِحمُي علیمه  اُب الري نَا التيوي
َ
 أقبل توبتمه َص أ

صلِئكَ  .
ُ
اٌر أ  لیمه عقوله عز ص جل ِإني اليِذيَن َكَفُرصا َص ماتُوا َص ُهم ُكفي

 ُ ُف َعنمهُ مَجِعنَي خاِلِديَن ِفیها ال خُيَفي
َ
ِ َص امَلالِئَكِة َص النياِس أ َلعَنُة اهللي

 الَعذاُب َص ال ُهم ُينَظُرصنَ 
قال اإلمام ع قال اهلل تعال  ِإني اليِذيَن َكَفُرصاباهلل يف ردهم نبوة  -

اٌر  عیل ص ، صصالية -حممد  یل عبن أيب طالب ع َص ماتُوا َص ُهم ُكفي
صلِئكَ 

ُ
ة، َلعَنُة الليِهیوجب اهلل تعال  هلم البعد من الرمح علیمه كفرهم أ

اِس الئكة يلعنونلعنة امل علیمه صالسحق من الثواب َص امَلالِئَكِة ص مه َص الني
مَجِعنَي صلعنة الناس أمجعني كل يلعنمه ألن كل املأمورين املنهیني يلعنون 

َ
أ



سمه الكافرين ، صالكافرصن أيضا يقولون لعن اهلل الكافرين ،فمه يف لعن أنف
ُ الَعذاُبیوم ُف َعنمهُ ا ص أيضاخاِلِديَن ِفیها يف اللعنة، يف نار جهمن ال خُيَفي

 ال ُهم ُينَظُرصَن اليؤخرصن ساعة، ص الخيل بمه العذاب الساعةَص 
ص إن هؤالء الكامتني لصفة] حممد[ - بن احلسني ع قال رسول اهلل عیل قال  -

 اهلل إذاأتاهم صل  عیل رسول اهلل ، صاجلاحدين حللیة 
[] 

ملك املوت لیقبض أرصاحمه ،أتاهم بأفظع املناظر، صأقبح 
 الوجوه ،فیحیط بمه 

أرصاحمه مردة شیاطینمه الذين كانوا يعرفونمه ، مث يقول عندنزع 
حد نبوة نبیه ، أيتها النفس اخلبیثة الكافرة بربها جب ملك املوت أبشري



ك صلیه بلعنة من اهلل صغضبه ، مث يقول ارفع رأسك صطرف عیل صإمامة 
عرش  ديسرير بني ي عیل ص -صانظر،]فینظر[فريي دصن العرش حممدا

 یل عبني يديه ، صسائر األئمة ع  كرس  عیل ا ع عیل  الرمحن ، صيري
، صيري القصور مراتبمه الشريفة بضرته ، مث يري اجلنان قدفتحت أبوابها

یقول له لوكنت املتمنني ،ف تقصر عنها أماين صالدرجات صاملنازل اليت
ألصلئك موالیا كانت رصحك يعرج بها إل  حضرتمه ، ص كان يكون 

 یل عنان ، صكانت تكون منازلك فیها، ص إن كنت مأصاك يف تلك اجل
[حضرتمه ، صمنعت جماصرتمه ، صتلك منازلك ،  عیل  ] خمالفتمه ،فقد حرمت

ها صأصلئك جماصرصك صمقاربوك ،فانظر.فريفع له عن حجب اهلاصية،فريا
ب عذابها با فیها من بالياها صدصاهیها صعقاربها صحیاتها صأفاعیها صضرص

لذين له فتلك إذن منازلك . مث متثل له شیاطینه هؤالء ا صأنكاهلا فیقال



كانوا يغوصنه صيقبل منمه مقرنني معه هناك يف تلك األلفاد صاألغالل 
 ،فیكون موته بأشد حسرة صأعظم أسف

ِحمُي  . محُن الري  قوله عز ص جل َص ِإهلُُكم ِإلٌه صاِحٌد ال ِإلَه ِإالي ُهَو الري
ا ع عیل ص ص-لذي أكرم حممداقال اإلمام ع َص ِإهلُُكم أ -

 بالفضیلة صأكرم آهلما الطیبني باخلالفة، صأكرم شیعتمه بالرصح
 صالرحيان صالكرامة صالرضوان

[] 
ِإلٌه صاِحٌد الشريك له ص النظري ص العديل .ال ِإلَه ِإالي ُهَواخلالق 

ل ،املفقر،املعز،املذئ،املصور،الرازق ،الباسط،املغين،البار
محُنريزق م ؤمنمه صكافرهم ، صلاحلمه صطاحلمه ، اليقطع عنمه .الري



ِحیُمبعباده  مواد فضله صرزقه ، ص إن انقطعوا هم عن طاعته .الري
ر مواالة ص صسع هلم يف التقیة جياهرصن بإظها-املؤمنني من شیعة آل حممد

 أصلیاء اهلل صمعاداة أعدائه إذاقدرصا، صيسرتصنها إذاعجزصا
 یل عكم التقیة، صأمركم بالصرب عیل حلرم ص ص لوشاء - قال رسول اهلل -

 ماينالكم من أعدائكم 
كم یل ععندإظهاركم احلق .أال فأعظم فرائض اهلل تعال  

أنفسكم  یل عبعدفرض مواالتنا صمعاداة أعدائنا استعمال التقیة 
صإخوانكم ] صمعارفكم ، صقضاء حقوق إخوانكم [ يف اهلل .أال ص 

فقل من ينجو منهما  .فأما هذانص اليستقص إن اهلل يغفر كل ذنب بعد ذلك 
نوالب ال عیل إال بعدمس عذاب شديد، إال أن يكون هلم مظالم 

 أصلئك الكفار صالنوالب عیل صالكفار،فیكون عذاب هذين 



قوا من احلقوق ، ص ماهلم إلیكم من الظمل ،فات علیمه قصالا با لكم 
ري يف حقوق صاهلل ص التتعرضوا ملقت اهلل برتك التقیة، صالتق

 إخوانكم املؤمنني
. 
[] 

یلِ 
رِض َص اخِتالِف اللي

َ
ماصاِت َص األ قوله عز ص جل ِإني يفِ َخلقِ السي

 ِ
ماءِ يفِ الَبحِر ِبا َينَفُع النياَس َص م جَترِي  َص النيهاِر َص الُفلكِ اليتي ُ ِمَن السي نَزَل اهللي

َ
ا أ

رَض َبعَد َموِتها َص 
َ
حیا ِبِه األ

َ
ابيٍة َص تَصِريِف َبثي ِفیها ِمن ُكلي َد  ِمن ماءٍ َفأ

ياٍت ِلَقوٍم َيعِقلُونَ  رِض آلَ
َ
ماءِ َص األ ِر َبنَي السي حاِب امُلَسخي ياِح َص السي  الري



ص الیهود صالنوالب يف جحد - قال اإلمام ع ملاتوعد رسول اهلل -
النبوة صاخلالفة، قال مردة الیهود صعتاة النوالب من هذا ألذي 

قِ أعدائهما فأنزل اهلل عز ص جل ِإني يفِ َخل عیل ا عیل صينصر حممدا 
رِضبال عمد من حتتها متنعها من السقوط، ص العالقة م

َ
ماصاِت َص األ ن السي

 اإلماء أسرائ كم ، صأنمت ياأيها العباد صعیل فوقها حتبسها من الوقوع 
فوقكم  ماء من، األرض من حتتكم المنج  لكم منها أين هربمت ، صالسيف قبضيت

الحمیص لكم عنها أين ذهبمت ، فإن ]شئت أهلكتكم بهذه ، ص إن [شئت 
ا مث يف السماصات من الشمس املنرية يف نهاركم لتنتشرص . أهلكتكم بتلك

لماته ، ء لكم يف لیلكم لتبصرصا يف ظيف معايشكم ، ص من القمر املض 
صأجلئوكم باالسرتاحة بالظلمة إل  ترك مواللة الكد ألذي 

یلِ َص النيهاِراملتتابعني الكادين ينه
كم یل عك أبدانكم .َص اخِتالِف اللي

إعزاز صإذالل حيدثها ربكم يف عامله من إسعاد صإشقاء، ص بالعجائب اليت



صإغناء صإفقار، صلیف صشتاء، صخريف صربیع ، صخصب صقحط، 
 ِ
جعلها اهلل  اليتاسَ يفِ الَبحِر ِبا َينَفُع الني  جَترِي  صخوف صأمن .َص الُفلكِ اليتي

 مطاياكم
[] 

ئونة تسیريها التهدأ لیال ص النهارا، ص التقضیكم علفا ص الماء، صكفاكم بالرياح م
احلكم كانت التقوم هلا لوركدت عنها الرياح لتمام مص بقواكم اليت

صا ماءِ ِمن ماءٍ ُ ِمَن السي نَزَل اهللي
َ
بال صمنافعكم صبلوغكم احلوائج ألنفسكم .َص ما أ

كم دفعه صاحدة فیغرقكم صيهلك عیل صرذاذا الينزل  صهطال
حیا  معايشكم ،لكنه ينزل متفرقا من عال حيت يعم األصهاد صالتالل صالقالع

َ
.َفأ

رَض َبعَد َموِتهافیخرج نباتها صحبوبها صمثارها.َص َبثي فِ 
َ
یها ِمن ُكلي ِبِه األ

كم یل ع َدابيٍةمنها ما هوألكلكم صمعايشكم ، صمنها سباع ضارية حافظة



ياِحاملربیة كم خوفا من افرتاسها.َص تَصِريِف اعیل صألنعامكم ،لئال تشد  لري
حلبوبكم ،املبلغة لثماركم ،النافیة لركد اهلواء صاإلقتار عنكم َص 
رِضیحمل أمطارها، صجير

َ
ماءِ َص األ ِراملذلل َبنَي السي حاِبالواقف امُلَسخي  يالسي

ياٍتدال لُونَیتفكرصن بعقوهلم ئل صاضحات ِلَقوٍم َيعقِ بإذن اهلل صيصبها حني يؤمر.آلَ
صآهلما  عیل ص  نصرة حممد عیل أن من هذه العجائب من آثار قدرته ،قادر 

 من تأذامها صجعل العاقبة احلمیدة ملن يوالیه ، فإن املجازاة عیل ع 
 [ عیل ] الدنیا، صإمنا ه  عیل لیست 

[] 
 يدصم نعیمها ص اليبید عذابها اآلخرة اليت



أن ينصر يف  ع عیل ص عجبا للعبد املؤمن من شیعة حممد ص - قال رسول اهلل -
أعدائه ،فقد مجع له خري الدارين ، ص إن ماامتحن يف  عیل الدنیا 

 الدنیا ذخر له يف اآلخرة، ما] ال[ يكون ملحنته يف الدنیا قدر
هل عندإضافتها إل  نعمي اآلخرة، صكذلك عجبا للعبد املخالف لنا أ

ع له املؤمنني ،فقد مج ت ، إن خذل يف الدنیا، صغلب بأيديالبی
عذاب الدارين ، ص إن أمهل يف الدنیا، صأخر عنه عذابها كان 
له يف اآلخرة من عجائب العذاب ، صضرصب العقاب ، مايود لو 

 له  كانت كان يف الدنیا مسلما، ص ما القدر لنعم الدنیا اليت
 الدنیا، أن أحسن الناس نعیما يفعنداإلضافة إل  تلك الباليا.فلو 

ل هل صأطوهلم فیهاعمرا من خمالفینا،غمس يوم القیامة يف النار غمسة، مث سئ
ء لقیت نعیما قط لقال ال. ص لو أن أشد الناس عیشا يف الدنیا، صأعظممه بال



من موافقینا صشیعتنا،غمس يوم القیامة يف اجلنة غمسة، مث سئل هل لقیت 
لنعمي فاطلبوه ، ظنكم بنعمي صبؤس هذه لفتهما،فذلك ا بؤسا]قط[لقال ال.فما

 ص ذلك العذاب فاتقوه
بي  . بيونمَهُ َكحُ ندادًا حُيِ

َ
ِ أ ُذ ِمن ُدصِن اهللي قوله عز ص جل َص ِمَن النياِس َمن َيتيخِ

ِ َص َلو َيَري اليِذيَن َظلَُموا ِإذ َيَرصَن  ي َشدي ُحبيا هللِ
َ
ِ َص اليِذيَن آَمُنوا أ  الَعذااهللي

َ
أ َ َشِديُد الَعذاِب ِإذ ترََبي ني اهللي

َ
یعًا َص أ ِ مَجِ ي ةَ هللِ ني الُقوي

َ
َب أ

 ُ َعت ِبمهِ ُصا الَعذاَب َص تََقطي
َ
اليِذيَن اتيِبُعوا ِمَن اليِذيَن اتيَبُعوا َص َرأ

 ِمنمهُ َكما ترََبي 
َ
أ ةً َفَنَترَبي ني َلنا َكري

َ
سباُب َص قاَل اليِذيَن اتيَبُعوا َلو أ

َ
نيا ُؤا مِ األ

عماهَلُم َحَسراٍت 
َ
ُ أ ُ اهللي  َن النياِر َص ما ُهم خِباِرِجنَي مِ  علیمه َكذِلكَ ُيِريمهِ

[] 



قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل ملاآمن املؤمنون ، صقبل صالية حممد ص  -
ُذ ِمن  عیل  اِس يا حممدَمن َيتيخِ ع العاقلون ، صلد عنها املعاندصن َص ِمَن الني

ند
َ
ِ أ يِهیحبُدصِن اهللي بي الل بيونمَهُ َكحُ ون ادًاأعداء جيعلونمه هلل أمثاالحُيِ

ِ من  ي َشدي ُحبيا هللِ
َ
تلك األنداد من األلنام كحبمه هلل َص اليِذيَن آَمُنوا أ

هؤالء املتخذين األنداد مع اهلل ،ألن املؤمنني يرصن الربوبیة هلل صحده 
اذ األلنام َظلَُمواباخت اليشركون ] به [. مث قال يا حممدَص َلو َيَري اليِذيَن 

ع ِإذ َيَرصَن  یل عأندادا صاختاذ الكفار صالفجار أمثاال ملحمد ص 
ةَ  ني الُقوي

َ
الَعذاَبني يرصن العذاب الواقع بمه لكفرهم صعنادهم أ

یعًايعلمون أن القوة هلل يعذب من يشاء، صيكرم من يشاء، القوة للكفار  ِ مَجِ ي هللِ
ني 
َ
َ َشِديُد الَعذاِب صيعلمون أن اهلل َيتنعون بها من عذابه َص أ  شديد اهللي

 اليِذيَن اتيِبُعو
َ
أ ا العقاب ملن اختذ األنداد مع اهلل . مث قال ِإذ ترََبي

لورأي هؤالء الكفار الذين اختذصا األنداد حني تربأ الذين 



َعت ُ  اتبعوا الرؤساءِمَن اليِذيَن اتيَبُعواالرعايا صاألتباع َص تََقطي ِبمهِ
سبا
َ
ءَص قاَل  بش النجاة من عذاب اهلل عیل ُبفنیت حیلمه ، ص اليقدرصن األ

يتمنون لو كان هلم كرة رجعة إل   ةً ني َلنا َكري
َ
اليِذيَن اتيَبُعوااألتباع َلو أ

 [ ُؤا ِمنياهاهنا. قال اهلل عز ص جل َكذِلكَ  ِمنُهمهناك َكما ترََبي
َ
أ الدنیاَفَنَترَبي

 ُ عماهَلُم َحَسراٍت كما[تربأ بعضمه من بعض ُيِريمهِ
َ
ُ أ ص ذلك  لیمه عاهللي

كانت هلل  أنمه عملوا يف الدنیا لغري اهلل ،فريصن أعمال غريهم اليت
قدعظم اهلل ثواب أهلها، صرأصا أعمال أنفسمه الثواب هلا إذ 

هلل غريالوجه ألذي أمر اهلل به . قال ا عیل كانت لغري اهلل ، أصكانت 
 َن النياِر كان عذابمه سرمدا دائما،تعال  َص ما ُهم خِباِرِجنَي مِ 

[] 
 ، ص الخري من خیار شیعتمه، ص الصل صكانت ذنوبمه كفرا، التلحقمه شفاعة نيب



ص ما من عبد ص الأمة زال عن - بن احلسني ع قال رسول اهلل عیل قال  -
ذي صاليتنا، صخالف طريقتنا، صمس  غرينا بأمسائنا صأمساء خیار أهلنا أل

عتقدا، للقیام بدينه صدنیاه ، صلقبه بألقابنا ص هولذلك يلقبه ماختاره اهلل 
 يوم ذلك تقیة خوف ، ص التدبري مصلحة دين ، إالبعثه اهلل عیل الحيمله 

القیامة ص من كان قداختذه من دصن اهلل صلیا، صحشر إلیه الشیاطني الذين 
إياهم كنت بد ص،هؤالء كنت تعأربا مع  كانوا يغوصنه . فقال ] له [ ياعبدي

ك تطلب فمنمه فاطلب ثواب ماكنت تعمل ، لك معمه عقاب إجرائ
صآهلما ع ممن  یل ع. مث يأمر اهلل تعال  أن حيشر الشیعة املوالون ملحمد ص 

كان يظهر مايعتقده  تقیة، صعلیه كان يف تقیة اليظهر مايعتقده ، صممن لم يكن 
ضاعفوها. قال ف عیل .فیقول اهلل تعال  انظرصا حسنات شیعة حممد ص 

رصا ذنوب فیضاعفون حسناتمه أضعافا مضاعفة. مث يقول اهلل تعال  انظ
 طاعاته .فینظرصن فمنمه من قلت ذنوبه فكانت مغمورة يف عیل شیعة حممد ص 



 ،فهؤالء السعداء مع األصلیاء صاأللفیاء. صمنمه من كثرت ذنوبه صعظمت
 عیل صلیاء حممد ص من أ یمه عل،فیقول اهلل تعال  قدموا الذين كانوا التقیة 

ؤالء النصاب ه ،فیقدمون .فیقول اهلل تعال  انظرصا حسنات عبادي
مه ص من دصن خلفائ عیل الذين اختذصا األنداد من دصن حممد ص 

 ،فاجعلوها هلؤالء املؤمنني ، ملا كان
[] 

من اغتیابمه هلم بوقیعتمه فیمه ، صقصدهم إل  أذاهم فیفعلون ذلك 
تقیة. مث يقول   علیمهالنوالب لشیعتنا الذين لم يكن  ،فتصري حسنات

هؤالء النصاب  یل ع، فإن بقیت هلم  عیل انظرصا إل  سیئات شیعة حممد ص 
بقدرها من  أصلئك النصاب عیل بوقیعتمه فیمه زيادات ،فامحلوا 

 هلؤالء الشیعة.فیفعل ذلك . مث يقول اهلل عز ص جل ائتوا الذنوب اليت



تمه ، صحسنات  خلوف األعداء،فافعلوا يف حسناتمه صسیئابالشیعة املتقني
ؤالء هؤالء النصاب صسیئاتمه مافعلمت باألصلني .فیقول النوالب ياربنا ه

قدين فیقال كال كانوا معنا يف مشاهدنا حاضرين ، صبأقاصيلنا قائلني ، صملذاهبنا معت
وبمه لص اهلل ياأيها النصاب ماكانوا ملذاهبكم معتقدين ،بل كانوا بق
للتقیة  لكم إل  اهلل خمالفني ، ص إن كانوا بأقوالكم قائلني ، صبأعمالكم عاملني
ادنا منكم معاشر الكافرين ، قداعتددنا هلم بأقاصيلمه صأفاعیلمه اعتد

ول بأقاصيل املطیعني صأفاعیل املحسنني ،إذ كانوا بأمرنا عاملني قال رس
سناتمه ح ص فعند ذلك تعظم حسرات النصاب إذارأصا- اهلل

ظهور معاشر  یل عيف موازين شیعتنا أهل البیت ، صرأصا سیئات شیعتنا 
عماهَلُم 

َ
ُ أ ُ اهللي النصاب ، ص ذلك قوله عز ص جل َكذِلكَ ُيِريمهِ

 علیمه َحَسراٍت 



بًا َص ال  . رِض َحالالً َطیي
َ
ا يفِ األ ي َها النياُس ُكلُوا ممِ يي

َ
قوله عز ص جل يا أ

ا َيأُمُرُكم بِ تَتيِبُعوا ُخُطواِت ال یطاِن ِإنيُه َلُكم َعُدصي ُمِبنٌي ِإمني وءِ َص شي السي
ن تَُقوُلوا 

َ
ِ ما ال تَعلَُمونَ  عیل الَفحشاءِ َص أ  اهللي

ا يفِ  - ي َها النياُس ُكلُوا ممِ يي
َ
 قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل يا أ

[] 
بًالكم إذاأطعمت  رِض من أنواع مثارها صأطعمتهاَحالالً َطیي

َ
األ
تيِبُعوا كم يف تعظمي من عظمه ، صاالستخفاف بن أهانه صلغره َص ال تَ رب

یطاِن ماخيطو بكم إلیه ، صيغركم به من خمالفة من جعله  ُخُطواِت الشي
اهلل رسوال أفضل املرسلني ، صأمره بنصب من جعله اهلل أفضل الولیني 

م العداصة، ني لك، صسائر من جعل خلفاءه صأصلیاءه .ِإنيُه َلُكم َعُدصي ُمِبیٌنیب
ا .صيأمركم إل  خمالفة أفضل النبیني صمعاندة أشرف الولیني  ِإمني



بسوء املذهب صاالعتقاد يف خري خلق اهلل ] حم وءِ مد َيأُمُرُكمالشیطان ِبالسي
ص َص - رسول اهلل [ صجحود صالية أفضل أصلیاء اهلل بعد حممد رسول اهلل

ن تَُقوُلوا 
َ
ِ ما ال تَعلَُمونَ  عیل أ إلمامة حظا، ص بإمامة من لم جيعل اهلل له يف ااهللي

 [ به ]من جعله من أراذل أعدائه صأعظممه كفرا
اخللق أمجعني ،  عیل ص فضلت - بن احلسني ع قال رسول اهلل عیل قال  -

رمت مجیع النبیني ، صاختصصت بالقرآن العظمي ، صأك عیل صشرفت 
یني صالولیني . صقیل ل  نبسید الولیني ، صعظمت بشیعته خري شیعة ال عیل ب

ص ماأفضل  لت ياريبللمزيد.فق ك بالشكر املمرتيعیل  يا حممدقابل نعمائ 
صبعثك  یل عماأشكرك به فقال ل  يا حممدأفضل ذلك بثك فضل أخیك 

يتوادصا تعظیمه صتعظمي شیعته ، صأمرك إياهم أن ال عیل  سائر عبادي
 إال يف ، ص اليتباغضوا



[] 
املقلد دينه ممن  اهلل تقلیدا جلهال آبائمه الكافرين باهلل ، فإن أربابا من دصن

اليعمل دين اهلل ،يبوء بغضب من اهلل ، ص يكون من أسراء إبلیس لعنه اهلل ، 
، فقال ا أفضل زينة عرتيتعیل  صاعلموا أن اهلل عز ص جل جعل أخ 

ن م] اهلل [ من صااله صلافاه صصال  أصلیاءه صعادي أعداءه جعلته ] 
بتنا أهل . ص من أدمن حمصخلصائ  ، ص من أشرف أصلیائ [أفضل زينة جناين

ها البیت فتح اهلل عز ص جل له من اجلنة مثانیة أبوابها، صأباحه مجیع
أ  أ لم تدخلين اهلل يدخل مما شاء منها، ص كل أبواب اجلنان تناديه ياصل 

 من بیننا لم ختصين
الي يَن َكَفُرصا َكَمَثلِ أليِذي َينِعقُ ِبا ال َيسَمُع إِ قوله عز ص جل َص َمَثُل اليِذ  .

  َفمهُ ال َيعِقلُونَ ُدعاءً َص ِنداءً ُلمي ُبكمٌ عُم 



قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل َص َمَثُل اليِذيَن َكَفُرصا يف عبادتمه  -
ص [َكَمَثلِ أليِذي -] عیل لأللنام ، صاختاذهم لألنداد من دصن حممد ص 

نه فیغیث ِعقُ ِبا ال َيسَمُع]يصوت با اليسمع [ِإالي ُدعاءً َص ِنداءً اليفمه مايراد مَين
 اتباعمه  عن اهلدي يفاملستغیث ، صيعني من استعانةُلمي ُبكمٌ عُم 

األنداد من دصن اهلل ، صاألضداد ألصلیاء اهلل الذين مسوهم بأمساء 
ين نصبمه اهلل مة الذخیار خالئف اهلل ، صلقبوهم بألقاب أفاضل األئ

 إلقامة دين اهلل
[] 

عباد  بن احلسني ع هذا يف عیل َفمهُ ال َيعِقلُونَأمر اهلل عز ص جل . قال 
أتباع إبلیس  اهلل ،هم ص نيب-األلنام ، ص يف النصاب ألهل بیت حممد
 صعتاة مردته ،سوف يصريصن إل  اهلاصية



تعوذ باهلل  الرجمي ، فإن منص تعوذصا باهلل من الشیطان - مث قال رسول اهلل -
 أتدرصن ماه  . منه أعاذه اهلل ] صتعوذصا[ من مهزاته صنفخاته صنفثاته

اهلل  أمامهزاته فما يلقیه يف قلوبكم من بغضنا أهل البیت .قالوا يا رسول
ص بأن تبغضوا -صكیف نبغضكم بعد ماعرفنا حملكم من اهلل صمنزلتكم قال 

دائنا صعداصة عیذصا باهلل من حمبة أعأصلیاءنا صحتبوا أعداءنا،فاست
د أصلیائنا،فتعاذصا من بغضنا صعداصتنا، فإن من أحب أعداءنا فق

 ءعادانا صحنن منه براء، ص اهلل عز ص جل منه بري
َها اليِذيَن آَمُنوا ُكلُوا ِمن َطیيباِت ما َرَزقناُكم َص  . يي

َ
قوله عز ص جل يا أ

اهُ  ِ ِإن ُكنمتُ ِإيي ي مَ اشُكُرصا هللِ ا َحري مَ ُكمُ املَ عیل تَعُبُدصَن ِإمني یَتَة َص الدي
ِ َفَمنِ اضُطري َغرَي باٍغ َص ال عاٍد َفال

ِهلي ِبِه ِلَغرِي اهللي
ُ
 َص حَلمَ اخِلنِزيِر َص ما أ

َ َغُفوٌر َرِحمٌي علیه ِإمَث   ِإني اهللي



َها اليِذيَن آَمُنوابتوحید اهلل - يي
َ
،  قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل يا أ

اِت ما اهلل ُكلُوا ِمن َطیيب صل  عیل ص رسول اهلل صبإمامة -صنبوة حممد
 ِ ي  عیل الية حممد ص ص عیل مارزقكم منها باملقام  عیل َرَزقناُكم َص اشُكُرصا هللِ

ربها عز ص جل ،فإنكم   عیللیقیكم اهلل تعال  بذلك شرصر الشیاطني املتمردة 
مردة  یل عع جتدد  عیل ص  أنفسكم صالية حممد عیل كلما جددمت 

 . الشیاطني لعائن اهلل ، صأعاذكم اهلل من نفخاتمه صنفثاتمه
[] 

 فخون به ماين ص قیل يا رسول اهلل ، ص مانفخاتمه قال ه - فلما قاله رسول اهلل
دنیاه ، ص هالكه يف دينه ص عیل عندالغضب يف اإلنسان ألذي حيملونه 

اأشد ماينفخون به ون به . أتدرصن مقدينفخون يف غريحال الغضب با يهلك
نا، أصعدل  عیلهو ماينفخون بأن يومهوه أن أحدا من هذه األمة فاضل 



مث آل حممدفوق  ص-لنا أهل البیت ،كال ص اهلل بل جعل اهلل تعال  حممدا
مجیع هذه األمة، كماجعل اهلل تعال  السماء فوق األرض ص كمازاد 

ص ص أمانفثاته فأن يري - سول اهللالسها. قال ر عیل نور الشمس صالقمر 
أحدكم أن شیئا بعدالقرآن أشف  له من ذكرنا أهل البیت ص من 

، نا، فإن اهلل عز ص جل جعل ذكرنا أهل البیت شفاء للصدصرعیل الصالة 
نا ماحیة لألصزار صالذنوب ، صمطهرة من عیل صجعل الصلوات 

 العیوب صمضاعفة للحسنات
اهُ تَعُبُدصنَ  قال اإلمام ع قال اهلل عز - أي إن كنمت  ]ص جل ِإن ُكنمتُ ِإيي

مد ص إياه تعبدصن [فاشكرصا نعمة اهلل بطاعة من أمركم بطاعته من حم
مَ  عیل  ا َحري  ُكمُ امَلیَتَةاليت عیلصخلفائمه الطیبني . مث قال عز ص جل ِإمني

مَ َص حَلمَ  ماتت حتف أنفها بال ذباحة من حیث أذن اهلل فیهاَص الدي



ِ ماذكر اسم غري اهلل اخلِ  ِهلي ِبِه ِلَغرِي اهللي
ُ
من لیه عنِزيِر أن تأكلوه َص ما أ

اختذصها من  دادهم اليتأن يتقرب بهاالكفار بأسام  اليت الذبائح ، صه 
دصن اهلل . مث قال عز ص جل َفَمنِ اضُطري إل  ش ء من هذه املحرمات َغرَي 

 باٍغ ص هو غريباغ 
 نبوة هدي َص ال عاٍد ص المعتد قوال بالباطل يفإمام  عیل عندالضرصرة 

َ يف تعلیه ، أصإمامة من لیس بإمام َفال ِإمَث من لیس بنيب ناصل هذه األشیاءِإني اهللي
 َغُفوٌر َرِحیٌمستار لعیوبكم أيها املؤمنون ،رحمي بكم حني أباح لكم

 
[] 

 يف الضرصرة ماحرمه يف الرخاء



ص ياعباد اهلل اتقوا املحرمات - اهلل بن احلسني ع قال رسول عیل قال  -
كلها صاعلموا أن غیبتكم ألخیكم املؤمن من شیعة آل حممدأعظم 

بي َص ال َيغَتب َبعضُ »يف التحرمي من املیتة قال اهلل جل صعال  حُيِ
َ
ُكم َبعضًا أ

ِخیِه َمیتًا َفَكِرهُتُموهُ 
َ
ن َيأُكَل حَلمَ أ

َ
َحُدُكم أ

َ
ف ص إن الدم أخ« أ

عة أحدكم بأخیه املؤمن من شی رمي أكله من أن يش كم يف حتعیل 
ص إل  سلطان جائر،فإنه حینئذ قدأهلك نفسه صأخاه املؤمن -حممد

به إلیه . ص إن حلم اخلنزير أخف حترَيا من  صالسلطان ألذي صش 
م بألقابنا من مساه تعظیمكم من لغره اهلل ، صتسمیتكم بأمسائنا أهل البیت ، صتلقبك

ري اهلل أخف لفاسقني ، صلقبه بألقاب الفاجرين ص إن ما أهل به لغاهلل بأمساء ا
دائنا كم من أن تعقدصا نكاحا أصلالة مجاعة بأمساء أععیل حترَيا 

ص جل َفَمنِ  كم منمه تقیة، قال اهلل عزعیل الغالبني حلقوقنا إذا لم يكن 
من لیه عاضُطري إل  ش ء من هذه املحرمات َغرَي باٍغ َص ال عاٍد َفال ِإمَث 



اضطره اللهو إل  تناصل ش ء من هذه املحرمات ص هومعتقد لطاعة اهلل 
إل   . صكذلك من اضطرعلیه تعال  إذازالت التقیة فالإمث 

الوقیعة يف بعض املؤمنني ،لیدفع عنه أص عن نفسه بذلك اهلالك من 
الكافرين النالبني ، ص من صش  به أخوه املؤمن أصصش  جبماعة من 

 ه اليتهلكمه ،فانتصر لنفسه صصش  به صحده با يعرفه من عیوباملسلمني لی
 یل عاليكذب فیها، ص من عظم مهانا يف حكم اهلل ، أصأصهم اإلزراء 

اء الشريفة خوفا نفسه ، ص من مساه باألمس عیل ص علیه عظمي يف دين اهلل للتقیة 
هلل تعال  صسع  ذلك ،ألن ايفعلیه نفسه ، ص من تقبل أحكاممه تقیة، فالإمث  عیل 

 هلم يف التقیة
  نظر الباقر ع إل  بعض شیعته ص قددخل خلف بعض املخالفني إل -

ال بأن الباقر ع قدعرف ذلك منه ،فقصده ص ق الصالة صأحس الشیع 



أتقیه ، ص لو  خلف فألن ،فإين أعتذر إلیك يا ابن رسول اهلل من لاليت
تاج أن إمنا كنت حت . قال له الباقر ع ياأخ ال ذلك لصلیت صحدي

ع تعتذر لوتركت ، يا عبد اهلل املؤمن مازالت مالئكة السماصات السب
عال  أمر ك ، صتلعن إمامك ذاك ص إن اهلل تعیل  صاألرضني السبع تصل 

ك عیل ك فأن حتسب لك لالتك خلفه للتقیة بسبعمائة لالة لوللیتها صحد
منه ، فالترض  ت املتق قبالتقیة، صاعمل أن اهلل تعال  َيقت تاركها كماَي

 لنفسك أن تكون منزلتك 
 عند اهلل كمنزلة أعدائه

صَن ِبِه  . ُ ُ ِمَن الِكتاِب َص َيشرتَ نَزَل اهللي
َ
قوله عز ص جل ِإني اليِذيَن َيكُتُموَن ما أ

 ُ ُ اهللي اَر َص ال ُيَكليُممهُ صلِئكَ ما َيأُكلُوَن يفِ ُبُطوِنمهِ ِإالي الني
ُ
نًا َقِلیالً أ ومَ يَ مَثَ

ُصا  َ صلِئكَ اليِذيَن اشرتَ
ُ
ِلمٌي أ

َ
یمهِ َص هَلُم َعذاٌب أ الِقیاَمِة َص ال ُيَزكي



ُهم  لرَبَ
َ
الَلَة ِباهلُدي َص الَعذاَب ِبامَلغِفَرةِ َفما أ ني  یل عالضي

َ
النياِر ذِلكَ ِبأ

َل الِكتاَب ِباحلَقي َص ِإني اليِذيَن اخَتلَُفوا يفِ الِكتاِب لَفِ   َ نَزي قاٍق شِ  اهللي
 َبِعیٍد 

 [ يف عقاب من كمت شیئا من فضائلمه ع ]
 قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل يف لفة الكامتني لفضلنا أهل البیت -

ُ ِمَن الِكتاِباملشتمل  نَزَل اهللي
َ
ص -كر فضل حممدذ عیل ِإني اليِذيَن َيكُتُموَن ما أ

ُ  عیل ع  عیل مجیع النبیني ، صفضل  عیل  صَن ِبِهبالكتمان مجیع الولیني َص َيشرتَ
يكتمونه لیأخذصا  نًا َقِلیالً لوا به يف عرضا من الدنیا يسريا، صيناعلیه مَثَ

 الدنیا
صلِئكَ ما َيأُكلُو»عندجهال عباد اهلل رئاسة. قال اهلل تعال  

ُ
َن يفِ ُبُطوِنمهِ يوم أ

اَر  ال  حلق .َص بدال من ]إلابتمه [الیسري من الدنیا لكتمانمه ا«القیامةِإالي الني



ُ َيومَ الِقیاَمِةبكالم خري بل يكلممه بأن يلعنمه صخيزيمه ص يقول ب ُ اهللي ئس ُيَكليُممهُ
مت من أخرته صصالیمت ، صأخرمت من قدمته ، صقدمالعباد أنمت ،غريمت ترتیيب

یمهِ من ذنوبمه ،ألن الذنوب  من عاديته ، صعاديمت من صالیته .َص ال ُيَزكي
آهلما الطیبني ص عیل هامواالة حممد ص إمنا تذصب صتضمحل إذاقرن ب

ع فأما مايقرن بهاالزصال عن مواالة حممد صآله ،فتلك ذنوب 
 تتضاعف صأجرام تتزايد، صعقوباتها تتعاظم .َص هَلُم َعذاٌب 
الَلَة ِباهلُديأخذصا  ُصا الضي َ صلِئكَ اليِذيَن اشرتَ

ُ
ِلیٌمموجع يف النار.أ

َ
أ

سعادة البوار بدال من ال الضاللة عوضا عن اهلدي صالردي يف دار
اشرتصا  يف دار القرار صحمل األبرار.َص الَعذاَب ِبامَلغِفَرةِ
 العذاب ألذي استحقوه بواالتمه ألعداء اهلل بدال من املغفرة اليت

ُهم  لرَبَ
َ
لنياِر ا عیل كانت تكون هلم لوصالوا أصلیاء اهلل َفما أ

ذلك  یعينعذاب النار.ذِلَك  علیمه عمل يوجب  عیل ماأجراهم 



إلماممه ،  هؤالء بآثاممه صأجراممه ملخالفتمه عیل العذاب ألذي صجب 
 َ ني اهللي

َ
صزصاهلم عن مواالة سید خلق اهلل بعد حممدنبیه ،أخیه صلفیه .ِبأ

نزل الكتاب ألذي توعد فیه من خالف املحقني  َل الِكتاَب ِباحلَقي نَزي
اب باحلق إن كتصجانب الصادقني ، صشرع يف طاعة الفاسقني ،نزل ال

فمل مايوعدصن به يصیبمه ص الخيطئمه .َص ِإني اليِذيَن اخَتلَُفوا يفِ الِكتابِ 
 يؤمنوا به ، قال بعضمه إنه سحر صبعضمه

[] 
عن احلق ، كان احلق  ِشقاٍق َبِعیٍدخمالفة بعیدة إنه شعر. صبعضمه إنه كهانةلَفِ  

ه أحوال من ع هذبن احلسني  عیل يف شق صهم يف شق غريه خيالفه . قال 
 عیل ن ظاملنا كمت فضائلنا، صجحد حقوقنا صمس  بأمسائنا، صلقب بألقابنا صأعا

التزعجه ، صاملخافة  [ كمعیل نا أعداءنا، صالتقیة]عیل غصب حقوقنا، صماأل 



ستعملوا اهلوينا ص التقیة نفسه صماله صحاله التبعثه فاتقوا اهلل معاشر شیعتنا، الت عیل 
 ذلك با تعملوا املهاجرة صالتقیة متنعكم ، صسأحدثكم يفكم ، ص التسعیل 

ه أمري املؤمنني ع رجالن من ألحاب عیل يردعكم صيعظكم دخل 
ريقه من اآلخر يف ط عیل حیة فلدغته ، صصقع  عیل ،فوطئ أحدمها 

صيبكیان ،فقیل  حائط عقرب فلسعته صسقطا مجیعا فكأنهما ملابهما يتضرعان
تهما فحمال إل  ل دعومها فإنه لم حين حینهما، ص لم تمت حمنألمري املؤمنني ع . فقا

املؤمنني  لني الیمني يف عذاب شديد شهرين . مث إن أمريعیل منزلیهما،فبقیا 
احلاملني هلما.  أيدي  عیلع بعث إلیهما فحمال إلیه ، ص الناس يقولون سیموتان 

د. قال يفقال هلما كیف حالكما قاال حنن بألم عظمي ، ص يف عذاب شد
ذنب أداكما إل  هذا، صتعوذا باهلل مما [هلما استغفرا اهلل من ] كل 

 حيبط أجركما، صيعظم صزركما.قاال صكیف ذلك يا أمري املؤمنني



[] 
أقبل [ ع ماألیب صاحد منكما إالبذنبه أما أنت يافالن ص عیل فقال ] 
 ه اهلل فالنرمح سلمان الفارس  عیل أحدمها فتذكر يوم غمز  عیل 

 عیل  ملواالته لنا،فمل َينعك من الرد صاالستخفاف به خوفعلیه صطعن 
ییته صلدك صمالك ،أكثر من أنك استح عیل أهلك ص ال  عیل نفسك ص ال 

فإن أردت أن يزيل اهلل مابك ،فاعتقد أن التري  . ،فلذلك ألابك
 ، إال أن ختاف نصرته بظهر الغیب إالنصرته عیل لنا تقدر  صل  عیل مزرئا 
 نفسك أصأهلك أصصلدك أصمالك . ص قال لآلخر فأنت ، أفتدري عیل 

ص   ملاألابك ماألابك قال ال. قال أ ماتذكر حیث أقبل قنرب خادم
ل لك صتقوم ،فقمت إجالال له إلجاللك ل  فقاأنت بضرة فالن العايت

له أجنحتها يف  الأقوم صمالئكة اهلل تضع فقلت له ص مابال  هلذا بضريت



ه ، صآذاه . فلما قلت هذا له ،قام إل  قنرب صضربه صشتمها َيش عیل يقه ،فطر
ك عیل  قذي ،فلهذا سقطت عیل اإلغضاء  ، صألزمين، صتهدده صتهددين

فعل هذه احلیة. فإن أردت أن يعافیك اهلل تعال  من هذا،فاعتقد أن الت
منه . أما   علیمهنا صیل عبنا، ص البأحد من موالینا بضرة أعدائنا ماخياف 

ص كان مع تفضیله ل  لم يكن يقوم ل  عن جملسه - إن رسول اهلل
ف جزء إذاحضرته كما] كان [يفعله ببعض من اليعشر معشار جزء من مائة أل

 ،مايغمه ، صيغمين یل عمن إجيابه ل  ألنه عمل أن ذلك حيمل بعض أعداء اهلل 
[] 

مثل  لیمه عنفسه ص ال  عیلصيغم املؤمنني ، ص قد كان يقوم لقوم الخياف 
 لوفعل ذلك يب عیل ماخاف 



ن تَُوليوا ُصُجوَهُكم ِقَبَل امَلشِرِق َص امَلغِرِب  .
َ
ي أ قوله عز ص جل َلیَس الربِ

ِبیينَي  ِ َص الَیوِم اآلِخِر َص امَلالِئَكِة َص الِكتاِب َص الني ي َمن آَمَن ِباهللي َص لِكني الربِ
ِبیلِ َص الُقريب َص الَیتام  َص امَلساِكنَي َص ابَن  ِي ُحبيِه ذَص  عیل َص آيَت املاَل   السي

كاةَ َص امُلوُفوَن ِبَعهِدِهم  الةَ َص آيَت الزي قامَ الصي
َ
قاِب َص أ اِئِلنَي َص يفِ الري السي

صلِئكَ 
ُ
اءِ َص ِحنَي الَبأِس أ ري اِبِريَن يفِ الَبأساءِ َص الضي ِإذا عاَهُدصا َص الصي

 
ُ
 صلِئكَ ُهمُ امُلتيُقونَ اليِذيَن َلَدُقوا َص أ

ن تَُوليوااآلية قال إ عیل قال اإلمام ع قال  -
َ
ي أ ن بن احلسني ع َلیَس الربِ

 ا ع صأخرب عن جاللته عیل ص ملافضل - رسول اهلل
یهود عندربه عز ص جل ، صأبان عن فضائل شیعته صأنصار دعوته ، صصبخ ال

ما ع يف صآهل عیل كفرهم ، صكتمانمه لذكر حممد ص  عیل صالنصاري 
.فقالت  لیمه عكتبمه بفضائلمه صحماسنمه ،فخرت الیهود صالنصاري 



اللیل لالة  الیهود قدللینا إل  قبلتنا هذه الصالة الكثرية، صفینا من حيی 
ل  قبلتنا أمرنا بها. صقالت النصاري قدللینا إ قبلة موس  اليت إلیها، صه 

 قبلة عیس  اليت لالة إلیها، صه  اللیل هذه الصالة الكثرية، صفینا من حيی 
أمرنا بها. ص قال كل صاحد من الفريقني أتري ربنا يبطل أعمالنا هذه 

 هواه يف نفسه صأخیه یل عالكثرية، صللواتنا إل  قبلتنا ألنا النتبع حممدا 
[] 

الطاعة اليت-فأنزل اهلل تعال  قل يا حممد ي تنالون بهااجلنان صتستحقون  ص َلیَس الربِ
ن تَُوليوا ُصُجوَهُكمبصالتكم ِقَبَل امَلشِرِقأيهابها

َ
 الغفران صالرضوان .أ

اهلل  صل  یل عالنصاري ،َصقبل امَلغِرِبأيها الیهود، صأنمت ألمر اهلل خمالفون ص 
يِهبأنه الواحد األحد،الفرد  ي َمن آَمَن ِبالل مغتاظون .َص لِكني الربِ

مره ، ص ن يشاء صيذله ، الراد ألالصمد،يعظم من يشاء صيكرم من يشاء، صيهني م



ضل من يوافیها أف المعقب حلكمه صآمن بالَیوِم اآلِخِر يوم القیامة اليت
 أخوه صصلیه سید الولیني ، صاليت عیل حممدسید املرسلني صبعده 

الحيضرها من شیعة حممدأحد إالأضاءت فیهاأنواره ،فسار فیها إل  
ياته صاملحسنون إلیه ، جنات النعمي ، هو صإخوانه صأزصاجه صذر

صالدافعون يف الدنیا عنه ، ص الحيضرها من أعداء حممدأحد 
قده إالغشیته ظلماتها فیسري فیها إل  العذاب األلمي هو صشركاؤه يف ع

ه [. صدينه صمذهبه ، صاملتقربون كانوا يف الدنیا إلیه لغري تقیة حلقتمه ] من
صشیعتهما، صعنا عنا   عیلء حممد ص اجلنان فیهاإلینا،إلینا أصلیا تنادي صاليت

النريان عنا عنا أصلیاء  صتنادي .ص أهل خمالفتهما عیل أعداء حممد ص 
شیعتهما. يوم تقول ص عیل صشیعتهما، صإلینا إلینا أعداء حممد ص  عیل حممد ص 

ن تأذنا يف إن اهلل تعال  أمرنا بطاعتكما، ص أ عیل اجلنان يا حممد ص يا 



ال صسهال. صتقول تدخالنه ،فاملئانا بشیعتكما،مرحبا بمه صأهالدخول إلینا من 
 ن حيرق بناإن اهلل تعال  أمرنا بطاعتكما، ص أ عیل النريان يا حممد ص يا 

[] 
ئكة بأنمه عباد من تأمراننا برقه ،فاملئانا بأعدائكما.َص امَلالِئَكِة ص من آمن باملال

، ص أن  فعلون مايؤمرصنمعصومون ، اليعصون اهلل عز ص جل ماأمرهم ، صي
ري إل  العرش قدرتبوا فیها من الث أشرف أعماهلم يف مراتبمه اليت

حممد صآله الطیبني ، صاستدعاء رمحة اهلل صرضوانه  عیل الصالة 
َص الِكتاِب لشیعتمه املتقني ، صاللعن للمتابعني ألعدائمه املجاهرين صاملنافقني .

 عیل ل حممد ص ذكر فض عیل مال صيؤمنون بالكتاب ألذي أنزل اهلل ،مشت
ع سید)املسلمني صالولیني ( صاملخصولني با لم خيص به أحدا من 

غض من ذكر فضل من تبعهما صأطاعهما من املؤمنني ، صب عیل العاملني ، ص 



ِبیينَي] ص من [آمن بالنبیني أنمه أف ضل خلق خالفهما من املعاندين صاملنافقني .َص الني
ضل فضل حممدسید املرسلني ، صف عیل كلمه دلوا  اهلل أمجعني ، صأنمه

بیني صبأنمه كانوا سائر املؤمنني بالن عیل سید الولیني ، صفضل شیعتهما  عیل 
 ، ص أن اهلل تعال  معرتفني صهلما با خصهما] اهلل [ به مسلمني عیل بفضل حممد ص 

ص من الشرف صالفضل ما لم تسم إلیه نفس أحد من -أعط  حممدا
 یل عإالنهاه اهلل تعال  عن ذلك صزجره صأمره أن يسمل ملحمد ص  النبیني

 عیل  صآهلما الطیبني فضلمه ، ص أن اهلل قدفضل حممدا بفاحتة الكتاب
مجیع النبیني ، ماأعطاها أحدا قبله إال ماأعط  سلیمان بن داصد 

ِحمِي »ع منها محنِ الري
ِ الري  ليتفرآها أشرف من مجیع ممالكه ا«ِبسمِ اهللي

من مجیع  أعطیها. فقال يارب ماأشرفها من كلمات إنها ألثر عندي
قال اهلل تعال  ياسلیمان صكیف ال يكون كذلك ص ما  . صهبتها ل  اليت ممالك 



 بها إالأصجبت له من الثواب ألف ضعف من عبد ص الأمة مساين
 . ماأصجب ملن تصدق بألف ضعف ممالكك

[] 
ة الكتاب إل  د سید النبیني ،متام فاحتياسلیمان ، هذه سبع ماأهبه ملحم

ن أقنع آخرها. فقال يارب أتأذن ل  أن أسألك متامها قال اهلل تعال  ياسلیما
درجة حممد  یل عبا أعطیتك ،فلن تبلغ شرف حممد، صإياك أن تقرتح 

صفضله صجالله ،فأخرجك عن ملكك كماأخرجت آدم عن تلك 
ن اليقربها،يرصم أمرته أ يتاجلنان ملااقرتح درجة حممد يف الشجرة ال

، صسائر  یل عشجرة أللها حممد، صأكرب أغصانها  أن يكون له فضلهما، صه 
 عیل ه قدر مراتبمه ، صقضبانها شیعته صأمت عیل أغصانها آل حممد 

]قدر[مراتبمه صأحواهلم ،إنه لیس ألحد) ياسلیمان من درجات الفضائل 



.فأقنعه . فقال يارب زقتينبا ر رب قنعينماملحمد(.فعند ذلك قال سلیمان يا عندي
سلمت صرضیت ، صقنعت صعلمت أن لیس ألحد مثل درجات حممد.َص 

حبه للمال صشدة  یل عُحبيِهأعط  يف اهلل املستحقني من املؤمنني  عیل آيَت املاَل 
الُقربیأعط   حاجته إلیه ،يأمل احلیاة صخيش  الفقر،ألنه لحیح شحیح .ذَصِي 

 الفقراء هدية أصبرا اللدقة، فإن اهلل عز ص جل لقرابة النيب
أي سبیل  یل عقدأجلمه عن الصدقة، صآيت قرابة نفسه لدقة صبرا ص 

لدقة، صآيت هاشم الفقراء برا، ال أراد.َص الَیتام  صآيت الیتام  من بين
ملجت ِبیالِ از يتام  غريهم لدقة صللة.َص امَلساِكیَنمساكني الناس .َص ابَن السي

اِئِلیَنالذين يتكففون صيسألون الصدقااملنقط  . تع به النفقة معه .َص السي
[] 



قاِباملكاتبني يعینمه لیؤدصا فیعتقوا. قال فإن لم يكن له ما ل حيتمل َص يفِ الري
ص ، - املواساة،فلیجدد اإلقرار بتوحید اهلل ، صنبوة حممد رسول اهلل

 عیل بتفضیلنا ص صلیجهر بتفضیلنا، صاالعرتاف بواجب حقوقنا أهل البیت
صلیائنا، صمعاداة سائر النبیني ، صمواالة أ عیل سائر]آل [النبیني صتفضیل حممد 

قراباتمه  أعدائنا، صالرباءة منمه كائنا من كان ،آباءهم صأمهاتمه صذصي
صموداتمه ، فإن صالية اهلل التنال إالبوالية أصلیائه صمعاداة أعدائه .َص 

الةَ قال صالرب،ب قامَ الصي
َ
كرب ر من أقام الصالة بدصدها، صعمل أن أأ

ص سید -حدصدها الدخول فیها، صاخلرصج منها معرتفا بفضل حممد
سید  یل ععبیده صإمائه صاملواالة لسید األصلیاء صأفضل األتقیاء 

األبرار، صقائد األخیار، صأفضل أهل دار القرار بعد النيب 
الواجبة  الزك  كاةَ منني ، فإن خوانه املؤإلعلیه املختار.َص آيَت الزي



صالطیبني  یل علم يكن له مال يزكیه فزكاة بدنه صعقله ، ص هو أن جيهر بفضل 
 من آله إذاقدر، صيستعمل التقیة

عندالباليا إذاعمت ، صاملحن إذانزلت ، صاألعداء إذاغلبوا، 
عه دينه صيعاشر عباد اهلل با اليثمل دينه ، ص اليقدح يف عرضه ، صبا يسمل م

واله ، صيصون عرضه طاعة م عیل اه ،فهو باستعمال التقیة يوفر نفسه صدنی
قدجعلها  ليتنفسه أمواله ا عیل [لیانته ، صحيفظ علیه ألذي فرض اهلل ] 

 لیمه عاهلل له قیاما، صلدينه صعرضه صبدنه قواما، صلعن املغضوب 
ن اآلخذين من اخلصال بأرذهلا، ص من اخلالل بأسخطها لدفعمه احلقوق ع

ذا أهلها صتسلیممه الواليات إل  غريمستحقها. مث قال َص امُلوُفوَن ِبَعهِدِهم إِ 
عاَهُدصا قال ص من أعظم عهودهم أن اليسرتصا مايعلمون من شرف من 



من  یل عشرفه اهلل ، صفضل من فضله اهلل ، ص أن اليضعوا األمساء الشريفة 
 عمن دل اهلل االيستحقها من املقصرين صاملسرفني الضالني الذين ضلو

[] 
ه ، بداللته صاختصه بكراماته ،الوالفني له خبالف لفاتعلیه 

وا صاملنكرين ملاعرفوا من دالالته صعالماته ،الذين مسوا بأمسائمه من لیس
اِبِريَن يفِ الَبأساءِ  يف حماربة  يعينبأكفائمه من املقصرين املتمردين . مث قال َص الصي

ه ، صيدفعه من إبلیس صمردته ،يهتف باألعداء، ص العدص حياربه أعدي 
الفقر صالش عیل صإياهم بالصالة  اءِ ري دة، ص حممد صآله الطیبني ع .َص الضي

 الفقر أشد من فقر املؤمن ،يلجأ إل  التكفف من أعداء آل حممد،يصرب
 عیل ه ذلك ، صيري مايأخذه من ماهلم مغنما يلعنمه به ، صيستعني با يأخذ عیل 

 الطیبني الطاهرين .َص ِحنَي الَبأِس جتديد ذكر صالية 



 عیل  عیل ص ص - حممد رسول اهلل عیل  عندشدة القتال يذكر اهلل ، صيصل 
اء اهلل . كذلك أعد بقلبه صلسانه أصلیاء اهلل ، صيعادي اهلل ، صيوال  صل 

صلِئكَ أهل هذه الصفات اليت
ُ
 قال اهلل عز ص جل أ

وا يف إَيانمه فصدقوا ذكرها،املولوفون بهااليِذيَن َلَدقُ 
صلِئكَ ُهمُ امُلتيُقوَن ملاأمرصا باتقائه من عذاب

ُ
 أقاصيلمه بأفاعیلمه .َص أ

 النار، ص ملاأمرصا باتقائه من شرصر النوالب الكفار
َها اليِذيَن آَمُنوا ُكِتَب  . يي

َ
 ُكمُ الِقصاُص يفِ عیل قوله عز ص جل يا أ

نثالَقتل  احلُري ِباحلُري َص الَعبُد ِبال
ُ
نث  ِباأل

ُ
ِخیِه َش ءٌ   َفَمن عُفِ  َعبِد َص األ

َ
 َلُه ِمن أ
حساٍن ذِلكَ خَتِفیٌف ِمن َربيُكم َص  داءٌ ِإَلیِه ِبإِ

َ
 َرمَحٌة َفاتيباٌع ِبامَلعُرصِف َص أ

ِلمٌي َص َلُكم يفِ الِقصاِص َحیاةٌ يا 
َ
لباِب َلَعلي  أُصلِ  َفَمنِ اعَتدي َبعَد ذِلكَ َفلَُه َعذاٌب أ

َ
 ُكم تَتيُقونَ األ



[] 
َها اليِذيَن آَمُنوا ُكِتَب  عیل قال اإلمام ع قال  - يي

َ
یل عبن احلسني ع يا أ

يق املقتول املساصاة، ص أن يسلك بالقاتل طر ُكمُ الِقصاُص يفِ الَقتلییعين
 
ُ
نث  ِباأل

ُ
نثیتقتل املرأة ألذي سلكه به ملاقتله احلُري ِباحلُري َص الَعبُد ِبالَعبِد َص األ

فمن عف املرأة إذاقتلتها.َفَمن عُفِ  ب ِخیِه َش ءٌ
َ
هو  له القاتل صرض   َلُه ِمن أ

)املطالبة، املقتول أن يدفع الدية صعفا عنه بهاَفاتيباٌع من الول  صصل 
حساٍن اليضاره ص ال داءٌ من )املعفو له (القاتل ِبإِ

َ
َياطله ص(تقاص ِبامَلعُرصِف َص أ
املقتول  ِمن َربيُكم َص َرمَحٌةإذ أجاز أن يعفو صل ]لقضائها[ذِلكَ خَتِفیٌف 

ما طاب دية يأخذها،فإنه لو لم يكن له إالالقتل أصالعفو لقل عیل عن القاتل 
من القتل .َفَمنِ  املقتول بالعفو بال عوض يأخذه فكان قلما يسمل القاتل نفس صل 

الدية  ناعَتدي َبعَد ذِلكَ من اعتدي بعدالعفو عن القتل با يأخذه م



ِلمٌي   بذهلا صرض فقتل القاتل بعدعفوه عنه بالدية اليت
َ
هو بهاَفلَُه َعذاٌب أ

 يف اآلخرة
 عند اهلل ع

[] 
 صتفنون رصحه ، أ ص الأنبئكم بأعظم من هذاالقتل ، ص مايوجب ] اهلل

 . قاتله مما هوأعظم من هذاالقصاص قالوا بل  يا ابن رسول اهلل عیل  [
ه أبدا.قالوا تل أن تقتله قتال الينجرب، ص الحيی  بعدقال أعظم من هذاالق

ص -الب بن أيب ط عیل ما هو قال إن تضله عن نبوة حممد ص عن صالية 
ع صالقول  یل عصتسلك به غريسبیل اهلل ، صتغريه باتباع طريق أعداء 

بإعطائه صاجب  عن حقه ، صجحد فضله ، ص التبال  عیل بإمامتمه صدفع 



لقتل ألذي هوختلید هذااملقتول يف نار جهمن تعظیمه .فهذا هوا
 ،خالدا خملدا أبدا فجزاء هذاالقتل مثل ذلك اخللود يف نار جهمن

بیه بن احلسني ع برجل يزعم أنه قاتل أ عیل صلقد جاء رجل يوما إل   -
م اهلل ثوابه القصاص ، صسأله أن يعفو عنه لیعظعلیه فاعرتف ،فأصجب 

الدم  صل  ع بن احلسني ع للمد عیل ال ،فكأن نفسه لم تطب بذلك . فق
ا فهب له ك حقعیل املستحق للقصاص إن كنت تذكر هلذا الرجل 

 عیل ص له - هذه اجلناية، صاغفر له هذاالذنب . قال يا ابن رسول اهلل
يد ماذا قال . قال فرتحق صلكن لم يبلغ ] به [ أن أعفو له عن قتل صالدي

احلته الدية ل عیل أن ألاحله  عیل أريد القود فإن أراد حلقه 
 . صعفوت عنه

[] 



 ص لقنين- هللك قال يا ابن رسول اعیل بن احلسني ع فما ذا حقه  عیل قال 
 .ئمة ع بن أيب طالب صاأل عیل توحید اهلل صنبوة رسول اهلل ، صإمامة 

بدماء   ، هذايف بدم أبیك بل  ص اهلل بن احلسني ع فهذا اليف  عیل فقال 
كلمه من األصلني صاآلخرين سوي ]األنبیاء ص[األئمة ع إن  أهل األرض
بن احلسني ع  عیل  بدمائمه ش ء، أ صتقنع منه بالدية قال بل  . قال قتلوا فإنه اليف 

ها من القتل قال للقاتل أفتجعل ل  ثواب تلقینك له حيت أبذل لك الدية فتنجو ب
عظیمة،  ن ذنويبعنها فإص أناحمتاج إلیها، ص أنت مستغن - يا ابن رسول اهلل

بن  عیل صلیه هذا. قال  ص بني صبینه ، البیين إل  هذااملقتول أيضا بیين صذنيب
احلسني ع فتستسمل للقتل أحب إلیك من نزصلك عن ثواب هذاالتلقني 

د اهلل املقتول يا عب بن احلسني ع لول  عیل فقال  . قال بل  يا ابن رسول اهلل
فحرمه لذة الدنیا،  ك ،قتل أباكعیل ، ص بني تطوله  قابل بني ذنبه هذاإلیك
یق أبیك يف أنك إن لربت صسلمت فرف عیل صحرمك التمتع به فیها، 



اجلنان ، صلقنك اإلَيان فأصجب لك به جنة اهلل الدائمة، صأنقذك من 
ك یل ععذابه الدائم ،فإحسانه إلیك ]أضعاف [أضعاف جنايته 

ديث من فضل نه إلیك ألحدثكما بإحسا عیل فإما أن تعفو عنه جزاء 
 ص خ- رسول اهلل

[] 
بن احلسني ع  یل عصملسألتك يف أمره ،فحدثنا يا ابن رسول اهلل باحلديث . قال 

یا ص ملابعث إل  الناس كافة باحلق بشريا صنذيرا، صداع- إن رسول اهلل
صاملنازعون  ،علیه إل  اهلل بإذنه صسراجا منريا،جعلت الوفود ترد 

رسول لیه عديه ،فمن مريد قالد للحق منصف متبني مايورده يكثرصن ل
ص من آياته صيظهر له من معجزاته ، فاليلبث أن يصري أحب خلق - اهلل

ره فیما،يفمه فیبوء ، ص من معاند جيحد مايعمل صيكابعلیه اهلل تعال  إلیه صأكرممه 



لني هاللعنة قدلوره عناده ص هو من العاملني يف لورة اجلا عیل باللعنة 
.فكان ممن قصد رسول اهلل ملحاجته صمنازعته طوائف فیمه معاندصن 

د صمخسة مكابرصن صفیمه منصفون متبینون متفهمون ،فكان منمه سبعة نفر يهو
ة نصاري صأربعة لابئون صعشرة جموس صعشرة ثنوية صعشرة برامهة صعشر

 یل عالعرب مجعمه منزل قبل صرصدهم  دهرية معطلة صعشرصن من مشرك 
ب ص ص يف املنزل من خیار املسلمني نفر منمه عمار بن ياسر، صخبا- رسول اهلل

 بن األرت ، صاملقداد بن األسود، صبالل .فاجتمع ألناف الكافرين
ص ص مايدعیه من اآليات ، صيذكر يف نفسه من - يتحدثون عن رسول اهلل

هلموا املعجزات ، فقال بعضمه إن معنا يف هذااملنزل نفرا من ألحابه ، ص
بعض أحواله  یل عبنا إلیمه نسأهلم عنه قبل مشاهدته ،فلعلنا أن نقف من جهتمه 

ب يف لدقه صكذبه ،فجاءصا إلیمه ،فرحبوا بمه صقالوا أنمت من ألحا
حممدقالوا بل  ،حنن من ألحاب حممدسید األصلني صاآلخرين ، 



یع مجصاملخصوص بأفضل الشفاعات يف يوم الدين ، ص من لونشر اهلل تعال  
 أنبیائه ،فحضرصه لم يلقوه إالمستفیدين من علومه ،آخذين من حكمته ،خمت

 اهلل تعال  به النبیني ،
[] 

قالوا صمتم به املكارم ، صكمل به املحاسن ،فقالوا فبما ذا أمركم حممدف
 أمرنا أن نعبد اهلل صحده النشرك به شیئا، ص أن نقمي الصالة، صنؤيت

د اهلل با إل  عبا نصف لألنام ، ص النأيتالزكاة، صنصل األرحام ، صن
 الحنب أن يأتوا به إلینا، ص أن نعتقد صنعرتف أن حممدا سید األصلني

ا ع أخاه سید الولیني ، ص أن الطیبني من عیل صاآلخرين ، ص أن 
ني الذين مجیع املكلف عیل ذريته املخصولني باإلمامة هم األئمة 

مه .فقالوا ياهؤالء هذه بعتمه صمواالتأصجب اهلل تعال  طاعتمه صألزم متا



 أمور التعرف إالبجج ظاهرة، صدالئل باهرة، صأمور بینة لیس ألحد أن
إلیها، أفرأيمت  ها، ص العالمة لحیحة تهديعیل يلزمها أحدا بال أمارة تدل 

له آيات بهرتكم ، صعالمات ألزمتكم قالوا بل  ص اهلل ،لقد رأينا ما 
 ص الملجأ، ص المنج  جلاحده من عذاب اهلل ، ص الحمیص عنه ، ص المعدل

 الموئل فعلمنا أنه املخصوص برساالت اهلل املؤيد بآيات اهلل ،املشرف
ياسر  با اختصه اهلل به من عمل اهلل .قالوا فما ألذي رأيتموه قال عمار بن

مد السبیل إل  قصدته ص أنا فیه شاك ،فقلت يا حم أما ألذي رأيته أنا،فإين
 ن داللة قال بل  . قلت ماه ،فهل مقليب عیل ق بك مع استیالء الشك فیك التصدي

ألشجار مالقیت من األحجار صا قال إذارجعت إل  منزلك فاسأل عين
ما من حجر لقیته ، ص الشجر رأيته .فرجعت ف، صتشهد عندك بنبويتبرساليت تصدقين

شهادتك بنبوته ،  إالناديته ياأيها احلجر، ياأيها الشجر، إن حممدا يدع 
 صتصديقك له برسالته ،فبما ذا تشهد له



[] 
 ص رسول ربنا-فنطق احلجر صالشجر أشهد أن حممدا

 خامتة
هذاآخر ماصجد من هذاالتفسري يف هذااملوضع ، صنرجو من اهلل  ]

أن يرزقنا متام هذاالتفسري، صمجلة ذلك الكتاب الكبري سیما 
آليات زات الظاهرة صااملعج عیل هذااحلديث الشريف املشتمل 

لیه عحقیة نبوة البشري النذير صالسراج املنري،  عیل الباهرة الشاهدة 
 .[آله للوات اهلل امللك الكبري عیل ص 

[] 



بسم اهلل الرمحن الرحمي ش ءآخر]مما صقع إلینا[ من هذاالتفسري من 
 موضع آخر من هذه السورة أيضا] ص هوآخر تفسري قوله تعال 

ن تَبَتُغوا َفضالً ِمن َربيُكم ُكمعیل َلیَس .
َ
 ُجناٌح أ

ص فكیف جتد قلبك إلخوانك املؤمنني املوافقني لك يف - قال -
 ايؤملمه ، صيسرينم ،يؤملينحمبتهما صعداصة أعدائهما قال أراهم كنفس 

إنك اهلل التبال ،ف ص فأنت إذاصل - مايهممه . فقال رسول اهلل مايسرهم ، صيهمين
اذكرت ماأعمل أحدا من خلق اهلل له ربح ك معیل قدتوفر 

بدال من لیه عمثل حالك ،فلیكن لك ما أنت  عیل كربك إال من كان 
ين األموال فافرح به ، صبدال من الولد صالعیال فأبشر به ،فإنك من أغ

ما الطیبني .ففرح صآهل عیل حممد ص  عیل أصقاتك بالصالة  األغنیاء، صأح 
 ابن أيب هقاقم ص قدرآه يافالن قدزصدكالرجل صجعل يقوهلا. فقال 



 حممداجلوع صالعطش . ص قال له أبوالشرصر قدزصدك حممداألماين
 الباطلة، ماأكثر ماتقوهلا

[] 
ء بطائل . ص قدحضر الرجل السوق يف غدص، ص قدحضرا، فقال ص الجي 

أحدمها لآلخر همل نطنز بهذا املغرصر بحمد. فقال له أبوالشرصر يا 
قال  داجتر الناس الیوم صربوا،فما ذا كانت جتارتكعبد اهلل ق

كنت  كينص ال ماأبیع ،ل الرجل كنت من النظارة، ص لم يكن ل  ماأشرتي
ت صآهلما الطیبني . فقال له أبوالشرصر قدرب عیل حممد ص  عیل  ألل 

اخلیبة، صاكتسبت اخلرقة صاحلرمان ، صسبقك إل  منزلك مائدة 
ة صإدام صألوان من أطعمة اخلیب التمينها طعام من عیل اجلوع 

مدباخلیبة ألحاب حم عیل تتخذها لك املالئكة الذين ينزلون  اليت



صالذلة. فقال الرجل كال ص اهلل إن حممدا  صاجلوع صالعطش صالعري
يشاء  رسول اهلل ، ص إن من آمن به فمن املحقني السعیدين ،سیوفر اهلل من آمن به با

ر له ، صأفضلمه ضال، ص من ضیق يكون به عادال صحمسنا للنظمن سعة يكون بهامتف
ة عنده أحسنمه تسلیما حلكمه .فمل يلبث الرجل أن مر بمه رجل بیده مسك

قدأراحت ، فقال أبوالشرصر ص هويطنز بع هذه السمكة من لاحبنا 
 عیل ارت فقد ب ص . فقال الرجل اشرتها مين- لاحب رسول اهلل هذا.يعين

سول اهلل ص هويطنز مثنها ر . فقال أبوالشرصر اشرتها لیؤديءمع . فقال ال ش 
 ألست تثق برسول

[] 
بعتكها اهلل أ فالتبسط إلیه يف هذاالقدر فقال نعم بعنیها. فقال الرجل قد

فبعث به إل  .ص - رسول اهلل عیل أن حيیله  عیل بدانق .فاشرتاها بدانقني 



جاء الرجل ث [ أن يعطیه درمها.فرسول اهلل ،فأمر رسول اهلل أسامة] بن حار
.فشقها الرجل بني فرحا مسرصرا بالدرهم ص قال إنه أضعاف قیمة مسكيت

ألف درهم فعظم ذلك  أيديمه ،فوجد فیهاجوهرتني نفیستني قومتا مائيت
أيب الشرصر ص ابن أيب هقاقم ،فسعیا إل  الرجل لاحب السمكة  عیل 

وفها فخذمها منه السمكة ال ما يف جصقاال له أ لم تر اجلوهرتني إمنا بعته 
ري بشماله ،فأخذ إحدامها بیمینه ، صاألخ.فتناصهلما الرجل من املشرتي

اأعجب ،فحوهلما اهلل عقربني لدغتاه ،فتأصه صلاح صرم  بهما من يده ، فقال م
سحر حممد. مث أعاد الرجل نظره إل  بطن السمكة، فإذاجوهرتان 

أيضا.فذهب  لسمكة خذمها فهما لكأخريان ،فأخذمها،فقاال لصاحب ا
،فصاح صتأصه صلرخ ، ص قال  صلسعتاهعلیه يأخذمها فتحولتا حیتني ، صصثبتا 

صل  بهما. مازعمت ، ص أنت أ عیل . فقال الرجل مها لك للرجل خذمها عين
فقال الرجل خذ ص اهلل جعلتهما لك .فتناصهلما الرجل عنه ، صخلصه منهما، 



جوهرتني . فقال   صتناصل العقربني فعادتافإذامها قدعادتا جوهرتني
ذقه به فقال أ ماتري سحر حممد صمهارته فیه صح الدصاه  أبوالشرصر أليب

الرجل املسمل ياعدص اهلل أ صسحرا تري هذالئن كان هذاسحرا فاجلنة 
 تكذيب من يسحر بثل یل عصالنار أيضا تكونان بالسحر فالويل لكما يف مقامكما 

[] 
ار.فانصرف الرجل لاحب السمكة صترك اجلواهر اجلنة صالن

ياصيلكما  لدصاه ا الشرصر صأليب الرجل . فقال الرجل أليب عیل األربعة 
جیب من يؤمن به ، أ مارأيتما العجب الع عیل ص ص -علیه آمنا بن آثر نعم اهلل 

 اشرتصهامث جاء باجلواهر األربعة إل  رسول اهلل ، صجاء جتار غرباء يتجرصن ف
 منه بأربعمائة ألف درهم . فقال الرجل ما كان أعظم بركة سوق 

ص هذابتوقريك حممدا رسول اهلل - الیوم يا رسول اهلل فقال رسول اهلل



ا ع ،أخا رسول اهلل صصلیه ، ص هوعاجل ثواب عیل ، صتعظیمك 
جتارة تشغل  یل عاهلل لك ، صربح عملك ألذي عملته ، أفتحب أن أدلك 

ص اجعلها بذصر - ا قال بل  يا رسول اهلل . قال رسول اهللهذه األموال به
أشجار اجلنان . قال كیف أجعلها قال صاس منها إخوانك املؤمنني 
]املساصين لك يف مواالتنا صمواالة أصلیائنا صمعاداة أعدائنا، صآثر 
بهاإخوانك املؤمنني [املقصرين عنك يف رتب حمبتنا، صساص 

نا، صالتوقري لشأننا، ك يف املعرفة بقعیل ني فیهاإخوانك املؤمنني الفاضل
 صالتعظمي ألمرنا، صمعاداة أعدائنا،لیكون ذلك بذصر شجر اجلنان . أما

 لك إخوانك املؤمنني الذين ذكرتمه لرتيب عیل إن كل حبة تنفقها 
ري حيت جتعل كألف ضعف أيب قبیس ، صألف ضعف أحد صثور صثب

جلنة شرفها یاقوت ، صقصور افتبين لك بهاقصور يف اجلنة شرفها ال



الزبرجد.فقام رجل ص قال يا رسول اهلل فأنا فقري، ص لم أجد مثل ماصجد 
 هذا،فما ل 

[] 
ص لك منا احلب اخلالص ، صالشفاعة النافعة املبلغة - فقال رسول اهلل

 بواالتك لنا أهل البیت ، صمعاداتك عیل أرفع درجات ال
 أعداءنا

ِفیضُ  .
َ
ي أ اُس َص اسَتغِفُرصاقوله عز ص جل مثُ فاَض الني

َ
َ  وا ِمن َحیُث أ اهللي

 َ ذا َقَضیمتُ َمناِسَكُكم َفاذُكُرصا اهللي َ َغُفوٌر َرِحمٌي َفإِ ِإني اهللي
اِس َمن َيُقوُل َربينا آِتنا يفِ  َشدي ِذكرًا َفِمَن الني

َ
ص أ

َ
ُكم أ َكِذكِرُكم آباءَ

نیا َص ما َلُه يفِ اآلِخَرةِ ِمن َخالٍق َص مِ  نیا َحَسَنًة  نمهُ َمن َيُقوُل َربينا آِتنا يفِ الدي الدي



ا َكَسُبوا  ي صلِئكَ هَلُم نَِصیٌب ممِ
ُ
َص يفِ اآلِخَرةِ َحَسَنًة َص ِقنا َعذاَب النياِر أ

ُ َسِريُع احِلساِب   َص اهللي
َفضمتُ ِمن َعَرفاٍت  -

َ
ذا أ قال اإلمام ع قال اهلل عز ص جل للحاج َفإِ

َ صمضیمت إل  املزدلفةَفاذُك   ُرصا اهللي
 عیل سید أنبیائه ، ص حممد عیل ِعنَد امَلشَعِر احلَراِمبآالئه صنعمائه ، صالصالة 

سید ألفیائه ، صاذكرصا اهلل َكما َهداُكملدينه صاإلَيان  عیل 
الينَي عن دينه من قبل أن يهديكم إل   َن الضي برسوله َص ِإن ُكنمتُ ِمن َقبِلِه مَلِ

ِفیُضوا ِمن 
َ
ي أ اُسارجعوا من املشعر احلدينه .مثُ فاَض الني

َ
رام َحیُث أ

ج ص الناس هاهنا يف هذااملوضع احلا« مجع »من حیث رجع الناس من 
غرياحلمس فإن احلمس كانوا اليفیضون من مجع .َص اسَتغِفُرصا 

َ َغُفوٌر َرِحیٌمللتائبني  . الليَهلذنوبكم ِإني اهللي



[] 
ذا َقَضیمتُ َمناِسَكُكماليت َ م يف حجكم َفاذُك سنت لك َفإِ ُرصا اهللي

ُكماذكرصا اهلل بآالئه لديكم صإحسانه إلیكم فیما  َكِذكِرُكم آباءَ
لیه أخیه ص سید األنام صاعتقاد ص-صفقكم له من اإلَيان بنبوة حممد

 زين أهل اإلسالم كذكركم آباءكم بأفعاهلم صمآثرهم اليت عیل 
َشدي ِذكرًاخريهم بني ذلك ص لم ي

َ
ص أ

َ
ا له لزممه أن يكونوتذكرصنهاأ

ر صأعظم أكث علیمه أشد ذكرا منمه آلبائمه ص إن كانت نعم اهلل 
اِس َمن َيُقوُل َربينا آِتنا يفِ  ] من نعم آبائمه . مث قال اهلل [ عز ص جل َفِمَن الني

نیاأمواهلا صخرياتهاَص ما َلُه يفِ اآلِخَرةِ ِمن َخالٍقنصیب ألنه اليعمل هلا  الدي
نیا عمال ص اليطلب ف یهاخريا.َص ِمنمهُ َمن َيُقوُل َربينا آِتنا يفِ الدي

من  َحَسَنًةخرياتهاَص يفِ اآلِخَرةِ َحَسَنًة من نعم جناتهاَص ِقنا َعذاَب النياِرجننا



عذاب النار صهم باهلل مؤمنون ، صبطاعته عاملون صملعالیه جمانبون 
صلِئَكالداعون بهذا الدعاء 

ُ
ي  هذاالولف هَلُم نَِصیٌب  عیل ،أ ا ممِ

ُ َسِريُع  َكَسُبوا من ثواب ماكسبوا يف الدنیا ص يف اآلخرة.َص اهللي
إذاحاسب احِلساِبألنه اليشغله شأن عن شأن ، ص الحماسبة أحد من حماسبة آخر، ف

صاحدا فهو يف تلك احلال حماسب للكل ،يمت حساب الكل بتمام 
ٍس صاِحَدةٍ َنفحساب صاحد، ص هوكقوله ما َخلُقُكم َص ال َبعُثُكم ِإالي َك 

 [اليشغله خلق صاحد عن خلق آخر] ص البعث صاحد عن بعث آخر
 [ ع عیل يف أن احلاج هم املوالون ملحمد ص  ]
قدر هاهنا من كم ت بن احلسني ع ص هوصاقف بعرفات للزهري عیل قال  -

الناس . قال أقدر أربعة آالف ألف صمخسمائة ألف كلمه حجاج 
 . نه بضجیج ألواتمهقصدصا اهلل بآماهلم صيدعو



[] 
كلمه حجاج  ماأكثر الضجیج صأقل احلجیج فقال الزهري فقال له يازهري ]

ه صجهه ادن ل  صجهك .فأدناه إلیه ،فمسح بید ، أفمه قلیل [. فقال له يازهري
خللق فرأيت أصلئك ا ، مث قال انظر.]فنظر[ إل  الناس ، قال الزهري

 يف كل عشرة آالف صاحدا من كلمه قردة، الأري فیمه إنسانا إال
مث قال  .فدنوت منه ،فمسح بیده صجه يازهري الناس . مث قال ل  ادن مين

 فرأيت أصلئك اخللق كلمه انظر.فنظرت إل  الناس ، قال الزهري
، فإذاهم خنازير، مث قال ل  ادن ل  صجهك .فأدنیت منه ،فمسح بیده صجه ]

يا  صأم  بأيب نفرا يسريا.فقلتكلمه [ذئبة إالتلك اخلصائص من الناس 
مااحلجیج من  ال يازهريعجائبك ق آياتك ، صحريتين ابن رسول اهلل قدأدهشتين

ل هؤالء إالالنفر الیسري الذين رأيتمه بني هذااخللق اجلم الغفري. مث قا



ناسا  صجهك .ففعلت ،فعاد أصلئك اخللق يف عیين عیل ل  امسح يدك 
ن نفسه   من حج صصال  موالینا، صهجر معادينا، صصطكماكانوا أصال. مث قال ل

طاعتنا، مث حضر هذااملوقف مسلما إل  احلجر األسود ماقلده  عیل 
هم  اهلل من أماناتنا، صصفیا با ألزمه من عهودنا،فذلك هواحلاج ، صالباقون

ص أنه قال لیس - رسول اهلل أيب عن جدي حدثين من قدرأيتمه . يازهري
لني لشانئهما. صإمنا صحمبیهما املوا عیل قني املعادين ملحمد ص احلاج املناف

 ،صحمبیهما عیل احلاج املؤمنون املخلصون املوالون ملحمد ص 
[] 

ع املعادصن لشانئهما، إن هؤالء املؤمنني املوالني لنا،املعادين ألعدائنا لتسط
سطع قدر مواالتمه لنا.فمنمه من ي عیل أنوارهم يف عرلات القیامة 

ره مسرية ألف سنة. صمنمه من يسطع نوره مسرية ثالمثائة ألف سنة ص نو



هومجیع مسافة تلك العرلات . صمنمه من يسطع نوره إل  مسافات بني 
تنا صمعاداة قدر مراتبمه يف مواال عیل بعض  عیل ذلك يزيد بعضها 

أعدائنا،يعرفمه أهل العرلات من املسلمني صالكافرين بأنمه املوالون 
 هذه اهلل انظر يف صاملتربءصن .يقال لكل صاحد منمه ياصل  املتولون

العرلات إل  كل من أسدي إلیك يف الدنیا معرصفا، أصنفس عنك 
كربا، أصأغاثك إذ كنت ملهوفا، أصكف عنك عدصا، 

 زيد أصأحسن إلیك يف معاملته ،فأنت شفیعه . فإن كان من املؤمنني املحقني
قصريه بشفاعته ، ص كان من املقصرين كف  ت ، ص إنعلیه بشفاعته يف نعم اهلل 

بشیعتنا  إن كان من الكافرين خفف من عذابه بقدر إحسانه إلیه . صكأين
من  یل عهؤالء يطريصن يف تلك العرلات كالزباة صالصقور،فینقضون 

للحوم تتلقفها ا عیل أحسن يف الدنیا إلیمه انقضاض الزباة صالصقور 
أحسن إلیمه  ائد العرلات من كانصحتفظها فكذلك يلتقطون من شد



بن احلسني ع يا   عیليف الدنیا فريفعونمه إل  جنات النعمي .] ص[ قال رجل ل
ص إنا إذاصقفنا بعرفات صبين ،ذكرنا اهلل صجمدناه ، - ابن رسول اهلل

آثرهم حممد صآله الطیبني الطاهرين ، صذكرنا آباءنا أيضا ب عیل صللینا 
بن احلسني  یل عم نريد بذلك قضاء حقوقمه فقال صمناقبمه صشريف أعماهل

ن ع أ ص الأنبئكم با هوأبلغ يف قضاء احلقوق من ذلك قالوا بل  يا اب
 . رسول اهلل

[] 
 أنفسكم ذكر توحید اهلل عیل قال أفضل من ذلك أن جتددصا 

یني ص رسول اهلل ، صالشهادة له بأنه سید النب-صالشهادة به ، صذكر حممد
اهلل ، صالشهادة له بأنه سید الولیني ، صذكر األئمة  ع صل  عیل ، صذكر 

 الطاهرين من آل حممدالطیبني بأنمه عباد اهلل املخلصني



 [فضل الوقوف بعرفة]
ه إن اهلل تعال  إذا كان عشیة عرفة صضحوة يوم مين ،باه  كرام مالئكت

هنا من ها حضرصين  صإمائ بالواقفني بعرفات صمين ص قال هلم هؤالء عبادي
 ، البالد السحیقة،شعثا غربا، قدفارقوا شهواتمه ، صبالدهم صأصطانمه

یها،فقد قويت ،أال فانظرصا إل  قلوبمه ص ما فصإخوانمه ابتغاء مرضايت
قلوبمه  عیل لع املالئكة ها. قال فتطعیل االطالع  عیل  أبصاركم يامالئكيت

رتفع عنها دخان ي ها، صبعضها سود مدهلمةعیل ،فیقولون ياربنا اطلعنا 
كدخان جهمن .فیقول ] اهلل [أصلئك األشقیاء الذين ضل سعیمه يف احلیاة 
الدنیا، صهم حيسبون أنمه حيسنون لنعا تلك قلوب خاصية من اخلريات 

قد تعظمي من املرديات املحرمات ،تعت عیل ،خالیة من الطاعات ،مصرة 
شددن عذابمه ، لك ألكذ أهناه ، صتصغري من فخمناه صجبلناه ،لئن صافوين



ص - صألطیلن حسابمه .تلك قلوب اعتقدت أن حممدا رسول ] اهلل
اهلل أصغلط عن اهلل يف تقلیده أخاه صصلیه إقامة  عیل [كذب 

 أصد عباد اهلل ، صالقیام بسیاساتمه ، حيت يرصا األمن يف إقامة الدين يف
 بئس نم اجلاهلني ، صتنبیه الغافلني الذيعیل إنقاذ اهلالكني ، صت

[] 
 املطايا إل  جهمن مطاياهم . مث يقول اهلل عز ص جل يامالئكيت

هؤالء اآلخرين  قلوب عیل انظرصا.فینظرصن فیقولون ياربنا قداطلعنا 
قها بیض مضیئة ترفع عنها األنوار إل  السماصات صاحلجب ، صختر ، صه 

 إل  أن تستقر
ء الذين لسعداعندساق عرشك يارمحان . يقول اهلل عز ص جل أصلئك ا

تقبل اهلل أعماهلم صشكر سعیمه يف احلیاة الدنیا،فإنمه قدأحسنوا 



 عیل طاعات ،مدمنة ال عیل فیهالنعا تلك قلوب حاصية للخريات ،مشتملة 
،لئن  املنجیات املشرفات ،تعتقد تعظمي من عظمناه ، صإهانة من أرذلناه

ن من جهة فكذلك ألثقلن من جهة احلسنات موازينمه ، صألخف صافوين
 السیئات موازينمه ، صألعظمن أنوارهم ، صألجعلن يف دار كراميت

حملمه صقرارهم .تلك قلوب اعتقدت أن حممدا  صمستقر رمحيت
ص هوالصادق يف كل أقواله ،املحق يف كل أفعاله - رسول اهلل

،الشريف يف كل خالله ،املربز بالفضل يف مجیع خصاله ص أنه 
دين اهلل  یل عا إماما، صعلما عیل ؤمنني قدألاب يف نصبه أمري امل

صاضحا، صاختذصا أمري املؤمنني ع إمام هدي ،صاقیا من الردي 
من  ، صالسعیدعلیه ،احلق مادعا إلیه ، صالصواب صاحلكمة مادل 

اهلالك من خرج من مجلة املؤمنني به  صلل حبله ببله ، صالشق 
م منها أشرف م ،سوف ننزهلصاملطیعني له .نعم املطايا إل  اجلنان مطاياه



ئف الولا غرف اجلنان ، صنسقیمه من الرحیق املختوم من أيدي
صالولدان ، صسوف جنعلمه يف دار السالم من رفقاء حممدنبیمه زين أهل 

رم اهلمام الق عیل اإلسالم ، صسوف يضممه اهلل تعال  إل  مجلة شیعة 
 ،فنجعلمه بذلك ] من [ملوك جنات النعمي ،اخلالدين

[] 
يف العیش السلمي صالنعمي املقمي .هنیئا هلم هنیئا جزاء با اعتقدصه 

 صقالوا،بفضل ] اهلل [الكرمي الرحمي نالوا مانالوه
َل يفِ َيوَمنِي  . اٍم َمعُدصداٍت َفَمن تََعجي يي

َ
َ يفِ أ قوله عز ص جل َص اذُكُرصا اهللي

َر َفال ِإمَث علیه َفال ِإمَث  خي
َ
نِ اعلیه َص َمن تَأ

َ َص اعلَُموا تيق  َص اتيقُ مِلَ وا اهللي
نيُكم ِإَلیِه حُتَشُرصنَ 

َ
 أ



اٍم َمعُدصداٍت صه  - يي
َ
َ يفِ أ يام األ قال اإلمام ع َص اذُكُرصا اهللي

تكبري أيام التشريق بعد يوم النحر، ص هذاالذكر هوال ه  الثالثة اليت
لنحر إل  ئ من لالة الظهر يوم ابعدالصلوات املكتوبات يبتد

إله إال اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال» ة الظهر من آخر أيام التشريق لال
َل يفِ َيوَمنِي «.اهلل ، ص اهلل أكرب، اهلل أكرب صهلل احلمد  من أيام َفَمن تََعجي

 هو التشريق فانصرف من حجه إل  بالده اليت
[] 

 .«ِه عیل َفال ِإمَث »منها
[] 
َر » خي

َ
 . إل  متام الیوم الثالث« َص َمن تَأ



[] 
رت له كلها [ من ذنوبه السالفة،ألنها قدغفعلیه أي الإمث «] ِه عیل َفال ِإمَث »

نِ اتيق »ها صتوقیه منها.عیل بجته هذه املقارنة لندمه 
أن يواقع املوبقات  «مِلَ

 إمثها،علیه بعدها،فإنه إن صاقعها كان 
[] 

ت بعدها، صإمنا اص لم تغفر له ]...[تلك الذنوب السالفة بتوبة قدأبطلها بوبق
َ »يغفرها بتوبة جيددها. غفور هلم سالف ياأيها احلاج امل« َص اتيُقوا اهللي

ود إلیكم ذنوبمه بجمه املقرصن بتوبتمه ، فالتعاصدصا املوبقات فیع
نيُكم أثقاهلا، صيثقلكم احتماهلا، فاليغفر لكم إالبتوبة بعدها.َص اع

َ
لَُموا أ

 هاعیل كم فیجازيكم ِإَلیِه حُتَشُرصنَفینظر يف أعمال



بن احلسني ع عباد اهلل اجعلوا حجتكم مقبولة مربصرة،  عیل قال  -
صا كم أقبح الرد، ص أن تصدعیل صإياكم ص أن جتعلوها مردصدة 

ن عن جنة اهلل يوم القیامة أقبح الصد أال ص إن ماحيلها حمل القبول مايقرت
 صآهلما الطیبني عیل بها من مواالة حممد ص 

[] 
ق ايسفلها صيرذهلا مايقرتن بها من اختاذ األنداد من دصن أئمة احلص إن م

ريته بن أيب طالب ع صاملنتجبني ممن خيتاره من ذ عیل صصالة الصدق 
 ا إَيانا بحمدعیل ص طويب للموالني - صذصيه . مث قال قال رسول اهلل

صتصديقا ملقاله كیف يذكرهم اهلل بأشرف الذكر من فوق عرشه . 
صات صاحلجب صالسما مالئكة العرش صالكرس  علیمه  صكیف يصل 

 ص األرض صاهلواء، ص ما بني ذلك ص ماحتتها إل  الثري . صكیف يصل 



ار، صمشس صالبح أمالك الغیوم صاألمطار، صأمالك الرباري علیمه 
السماء صقمرها صجنومها، صحصباء األرض صرماهلا، صسائر مايدب من 

اهلم ، صيعظم بصالة كل صاحد منها لديه حم احلیوانات فیشرف اهلل تعال 
اهلل  يوم القیامة. ص قدشهرصا بكراماتعلیه عنده جالهلم حيت يردصا 

ب العاملني . ر لف  عیل رءصس األشهاد، صجعلوا من رفقاء حممد ص  عیل 
لعنمه اهلل ا كفرا بحمد صتكذيبا بقاله كیف يعیل صالويل للمعاندين 

 ه . صكیف يلعنمه محلة العرش صالكرس بأخزي اللعن من فوق عرش
صاحلجب صالسماصات ص األرض صاهلواء، ص ما بني ذلك ، ص ماحتتها 
إل  الثري . صكیف يلعنمه أمالك الغیوم صاألمطار، صأمالك 

هلا، صالبحار، صمشس السماء صقمرها صجنومها، صحصباء األرض صرما الرباري
نمه لديه حماهلم عن كل صاحد مصسائر مايدب من احلیوانات .فیسفل اهلل بل
صا بلعن يوم القیامة ص قدشهرعلیه ، صيقبح عنده أحواهلم ، حيت يردصا 



ن رءصس األشهاد، صجعلوا من رفقاء إبلیس صمنرصد صفرعو عیل اهلل صمقته 
] ص[أعداء رب العاملني . ص] إن [ من عظمي مايتقرب به خیار أمالك 

 عیل احلجب صالسماصات الصالة 
[] 

 نا أهل البیت صاللعن لشانئیناحمبی
.  َ نیا َص ُيشِهُد اهللي ُبكَ َقوُلُه يفِ احلَیاةِ الدي اِس َمن ُيعجِ قوله عز ص جل َص ِمَن الني

رِض ِلُیفِسَد  عیل 
َ
َلدي اخِلصاِم َص ِإذا تََولي  َسع  يفِ األ

َ
ما يفِ َقلِبِه َص ُهَو أ

ُ ال بي الَفساَد َص ِإذا ِقیَل َلُه ا ِفیها َص ُيهِلكَ احلَرَث َص النيسَل َص اهللي تيقِ حُيِ
ُ َص َلِبئَس امِلهاُد  سُبُه َجَهمني ةُ ِباإِلمِث َفحَ َخَذتُه الِعزي

َ
َ أ  اهللي



قال اإلمام ع فلما أمر اهلل عز ص جل يف اآلية املتقدمة هلذه اآليات  -
رها صيسر ص أن يف الناس من يظه-بالتقوي سرا صعالنیة،أخرب حممدا

اِس َمن ُيع معال  عیل  ويخالفها، صينط ُبكَ َقوُلُه يفِ اهلل ، فقال يا حممدَص ِمَن الني نیابإظهاره لك الدين صاإلسالم ، صتزينه بضرتك بالورعجِ  احلَیاةِ الدي
 َ لص مصدق ما يفِ َقلِبِهبأن حيلف لك بأنه مؤمن خم عیل صاإلحسان َص ُيشِهُد اهللي

َلدي اخِلصاِمش
َ
ديد العداصة صاجلدال للمسلمني .َص لقوله بعمله َص ُهَو أ

رِض ِلُیفِسَد ِفیهايعص 
َ
بالكفر املخالف  ِإذا تََوليیعنك أدبرَسع  يفِ األ

بأن ملاأظهر لك ، صالظمل املباين ملاصعد من نفسه بضرتك .َص ُيهِلكَ احلَرثَ 
بي  ُ ال حُيِ حيرقه أصيفسده ،َص النيسلَبأن يقتل احلیوان فینقطع نسله َص اهللي

 هَلُلهذا ألذي .َص ِإذا ِقیَل علیه ساَد اليرض  به ص اليرتك أن يعاقب الفَ 
ةُ ِباإِلمِث ألذي  َخَذتُه الِعزي

َ
َ صدع سوء لنیعك .أ يعجبك قوله اتيقِ اهللي

 .هوحمتقبه ،فیزداد إل  شره شرا، صيضیف إل  ظلمه ظلما



[] 
ُمجزاء له  سُبُه َجَهني هاُدَيهدها ص يكون ملِ سوء فعله ، صعذابا.َص َلِبئَس ا عیل َفحَ

 دائما فیها
من املخالفني [ ص  ]بن احلسني ع ذم اهلل تعال  هذاالظالم املعتدي عیل قال  -

اهلل  ، صاإلساءة إل  املؤمنني مضمر،فاتقواخالف ما يقول منطوي عیل هو 
ها عیل قل ماألر  عباد اهلل ]املنتحلني ملحبتنا[ صإياكم صالذنوب اليت

إل  اخلرصج عن صالية  إل  اخلذالن املؤديلاحبها إالأداه 
صالطیبني من آهلما، صالدخول يف مواالة أعدائهما، فإن  عیل حممد ص 

 ذلك فأدي خذالنه إل  الشقاء األشق  من مفارقة صالية سید عیل من ألر 
النه  ،فهو من أخسر اخلاسرين .قالوا يا ابن رسول اهلل ص  أصل 

ن العظمي قال ظلمكم إلخوانكم ماالذنوب املؤدية إل  اخلذال



نتجبه ] اهلل [ ع ، صالقول بإمامته ، صإمامة من ا عیل الذين هم لكم يف تفضیل 
غرتصا بمل اهلل ، ص الت علیمه من ذريته موافقون صمعاصنتكم النالبني 

عنكم ، صطول إمهاله لكم ،فتكونوا كمن قال اهلل عز ص جل َكَمَثلِ 
یطاِن ِإذ قاَل ِلإِلنس ي الشي ا َكَفَر قاَل إينِ ي بَرِي  اِن اكُفر َفلَمي خاُف  ءٌ ِمنكَ إينِ

َ
أ

نيَ  َ َربي العامَلِ  اهللي
. 
[] 
 [ إسرائیل قصة عابد بين]

اط  الزهد إسرائیل يتع كان هذا رجل فیمن كان قبلكم يف زمان بين
صالعبادة ص قد كان قیل له إن أفضل الزهد،الزهد يف ظمل 



 ع صالطیبني من آهلما، ص إن أشرف عیل  إخوانك املؤمنني بحمد ص
فضیل سادة ت عیل العبادة خدمتك إخوانك املؤمنني ،املوافقني لك 

ارين للقیام بسیاسة املرتض  ، صاملنتجبني املخت عیل الوري حممداملصطف  ، ص 
الوري .فعرف الرجل با كان يظهر] من [الزهد،فكان إخوانه 

َيكنه  سرقت صيفوز بها، ص إذا لم ] بها[أنهااملؤمنون يودعونه فیدع 
التقبل  دعوي السرقة جحدها صذهب بها. ص مازال هكذا صالدعاصي

ة إل  أن خذله أَيانه الفاجر عیل فیه ، صالظنون حتسن به ، صيقتصر منه 
اهلل تعال  ،فوضعت عنده جارية من أمجل النساء قدجنت لريقیها برقیة 

 ن فتربأ، أصيعاجلها بدصاء،فحمله اخلذال
ضعها جاءه صطیها،فأحبلها. فلما اقرتب ص عیل ها عیل عندغلبة اجلنون 

اقتلها صادفنها حتت الشیطان ،فأخطر بباله أنها تلد صتعرف بالزنا بهافتقتل ،ف



فاتهموه . مصالك .فقتلها صدفنها، صطلبها أهلها فقال زاد بهاجنونها فماتت
بة فأخذصه رصحفرصا حتت مصاله ،فوجدصها مقتولة مدفونة حبل  مق

م القوم الكثرية الذين جحده صانضاف إل  هذه اخلطیئة دعاصي
نفسه باخلطیئة  یل عالطريق [فاعرتف علیه التهمة صضويق ] علیه ،فقويت 

شجرة.فجاءه بعض شیاطني  یل عبالزنا بها، صقتلها فملئ بطنه صظهره سیاطا، صللب 
 هاإلنس ص قال له ما ألذي أغين عنك عبادة من كنت تعبد

[] 
ين صالطیبني من آهلما الذ عیل صمواالة من كنت توالیه من حممد ص 

زعموا أنمه يف الشدائد أنصارك ، ص يف امللمات أعوانك . 
صذهب ماكنت تؤمل هباء منثورا، صانكشفت أحاديثمه لك ، 
صأطماعمه إياك من أعظم الغرصر، صأبطل األباطیل ، ص أنااإلمام 



، ص لیه عاحلق ألذي كنت تدل  إلیه ، صلاحب ألذي كنت تدع 
ن من قبل مغرصرا فإن أردت أ قدكنت باعتقاد إمامة غريي

أخلصك من هؤالء، صأذهب بك إل  بالد نازحة، صأجعلك هناك رئیسا 
أناامللك إلنقاذك  خشبتك هذه سجدة معرتف بأين عیل سیدا فاسجد ل  

، مث قال  هالشقاء صاخلذالن ، صاعتقد قوله صسجد لعلیه فغلب .ألنقذك 
سخر أخاف اهلل رب العاملني . صجعل ي ء منك ،إينبري فقال له إين .أنقذين

، صمات  اعتقادهعلیه صيطنز به ، صحتري املصلوب ، صاضطرب 
 بأسوإ عاقبة،فذلك ألذي أداه إل  هذااخلذالن

اِس َمن يَشرِي  . ِ َص  قوله عز ص جل َص ِمَن الني ُ َرُؤٌف ا نَفَسُه ابِتغاءَ َمرضاِت اهللي هللي
 ِبالِعباِد 

 ِت نَفَسُهیبیعهاابِتغاءَ َمرضا قال اإلمام ع َص ِمَن النياِس َمن يَشرِي  -



[] 
ِ عز ص جل فیعمل بطاعة اهلل ، صيأمر الناس بها، صيصرب  مايلحقه من  یل عاهللي

 بال األذي فیها،فیكون كمن باع نفسه ، صسلمها مرضاة اهلل عوضا منها، فالي
ُ َرُؤٌف ِبالِعباِدكلمهماحل بها ب .  عد أن حيصل هلا رضاء ربهاَص اهللي

ها ما لم تبلغه یل عأماالطالبون لرضاه ،فیبلغمه أقص  أمانیمه ، صيزيدهم 
آماهلم ص أماالفاجرصن يف دينه فیتأناهم ، صيرفق بمه ، صيدعوهم إل  
طاعته ، ص اليقطع من عمل أنه سیتوب عن ذنوبه التوبة املوجبة له 

 كرامته عظمي
 [ ذكر جاللة قدر بالل]

ص عذبمه - بن احلسني ع صهؤالء خیار من ألحاب رسول اهلل عیل قال  -
 أهل مكة لیفتنوهم عن دينمه ،منمه بالل ، صلهیب ، صخباب ، صعمار بن ياسر



له أسودين ، صرجع  صأبواه فأما بالل ،فاشرتاه أبوبكر بن أيب قحافة بعبدين
 عظیمه أليببن أيب طالب ع أضعاف ت عیل ل ص فكان تعظیمه- إل  النيب

ل ، أبوبكر بكر. فقال املفسدصن يابالل كفرت النعمة، صنقضت ترتیب الفض
 موالك

[] 
ك یل عألذي اشرتاك صأعتقك ، صأنقذك من العذاب ، صصفر 

ه ، ص أنت بن أيب طالب ع لم يفعل بك شیئا من هذ عیل نفسك صكسبك ، ص 
لنعمة صجهل التوقر أبابكر، إن هذاكفر ل ا باعیل توقر أبا احلسن 

ص - لرسول اهلل توقريي أن أصقر أبابكر فوق بالرتتیب . فقال بالل أفیلزمين
قال قدخالف قولكم هذاقولكم األصل ، إن كان  . قالوا معاذ اهلل

،فكذلك تقينأيب بكر،ألن أبابكر أع عیل ا ع عیل الجيوز ل  أن أفضل 



،قالوا أيب بكر،ألن أبابكر أعتقين عیل ص - الجيوز أن أفضل رسول اهلل
ص أفضل خلق اهلل قال بالل ص السواء أيضا - السواء إن رسول اهلل

ضل ا] هو[نفس أفضل خلق اهلل ،فهو]أيضا[أفعیل ، أن  عیل أبوبكر ص 
ص ، صأحب اخللق إل  اهلل تعال  ألكله الطري مع - خلق اهلل بعدنبیه

هوأشبه  ص« بأحب خلقك إلیك   ائتينأللمه» ص ألذي دعا- رسول اهلل
[ خلق اهلل برسول اهلل ملاجعله أخاه يف دين اهلل . ص أبوبكر اليلتمس ]مين

]  عیل ن حق ع ماجتهلون أي يعرف أ عیل ماتلتمسون ،ألنه يعرف من فضل 
 یل عمن رق العذاب ألذي لودام  [أعظم من حقه ،ألنه أنقذين عیل 

 من رق أنقذين عیل عدن ، ص  لصرت إل  جناتعلیه صلربت 
 ه نعمي األبدإيا له صتفضیل  عذاب األبد، صأصجب ل  بوااليت

. 



[] 
 [ فضیلة لصهیب]

یل عقال ع ص أمالهیب ، فقال أناشیخ كبري اليضركم كنت معكم أص
سول .فأخذصا ماله صتركوه . فقال له رصديين صدعوين كم فخذصا مال 

 هیب كم كان مالك ألذي سلمته قال سبعةملاجاء إلیه [ يال ]ص - اهلل
حلق نبیا آالف . قال طابت نفسك بتسلیمه قال يا رسول اهلل ص ألذي بعثك با

لوكانت الدنیا كلها ذهبة محراء جلعلتها عوضا عن نظرة أنظرها 
ع  بن أيب طالب عیل إلیك ، صنظرة أنظرها إل  أخیك صصلیك 

 اجلنان عن إحصاءص يالهیب قدأعجزت خزان - . قال رسول اهلل
 ما لك فیهابالك هذا صاعتقادك ، فالحيصیها إالخالقها

 [ فضیلة خلباب بن األرت]



ل  ص أماخباب بن األرت ،فكانوا قدقیدصه بقید صغل فدعا اهلل تعا
 بحمد

[] 
ل سیفا صآهلما الطیبني ،فحول اهلل تعال  القید فرسا ركبه ، صحول الغ عیل ص 

من آيات لیه ع[ من أعماهلم . فلما رأصا ماظهر بمائل تقلده فخرج ]عنمه 
 ينص لم جيسر أحد أن يقربه ، صجرد سیفه ص قال من شاء فلیقرب ،فإ-حممد

إالقددته نصفني ،فضال  أباقبیس ع أن الألیب بسیف  عیل سألته بحمد ص 
 ص- عنكم .فرتكوه فجاء إل  رسول اهلل

 [فضیلة لعمار بن ياسر]



ار فكان صأم عمار فقتال يف اهلل لربا. ص أماعمص أما] أبوعمار[ياسر، 
ضرعه صأذله خامته يف إلبعه حيت أعلیه أبوجهل يعذبه ،فضیق اهلل 

مما  لصينقمیصه حيت لار أثقل من بدنات حديد، فقال لعمار خعلیه ، صثقل 
ه من أنا فیه ،فما هو إال من عمل لاحبك .فخلع خامته من إلبعه صقمیص

رف إل  حممد.فقیل ، صانص عیل ص الأراك بكة تفتنها  بدنه ، ص قال البسه ،
قتال قال  لعمار مابال خباب جنا بتلك اآلية، صأبواك أسلما للعذاب حيت

عمار ذلك حكم من أنقذ ابراهمي ع من النار، صامتحن بالقتل حيی  
ص أنت من كبار الفقهاء ياعمار. فقال عمار - صزكريا ع قال رسول اهلل

ني ، صسید اخللق بأنك رسول رب العامل  من العمل معرفيتيا رسول اهلل حسيب
عدك ا صلیك صخلیفتك ، صخري من ختلفه بعیل أمجعني ، ص أن أخاك 

، ص أن القول احلق قولك ص قوله ، صالفعل احلق فعلك صفعله ، ص أن اهلل 
 عز ص جل ما



[] 
كما مع ملواالتكما صمعاداة أعدائكما إال ص قدأراد أن جيعلين صفقين

ص هو كما قلت ياعمار، إن اهلل - يف الدنیا صاآلخرة. فقال رسول اهلل
ن عناد تعال  يؤيد بك الدين صيقطع بك معاذير الغافلني ، صيوضح بك ع

 قال له ياعمار بالعمل املحقني . مث عیل املعاندين إذاقتلتك الفئة الباغیة 
 دنلت مانلت من هذاالفضل ،فازدد منه تزدد فضال، فإن العب

إذاخرج يف طلب العمل ناداه اهلل عز ص جل من فوق العرش مرحبا 
 مالئكيت أية منزلة تطلب صأية درجة ترصم مضاهاة أتدري بك ياعبدي

بن  یل عاملقربني لتكون هلم قرينا ألبلغنك مرادك صألللنك باجتك .قیل ل
ينا قال راحلسني ع مامعين مضاهاة مالئكة اهلل عز ص جل املقربني لیكون هلم ق

نيُه ال ِإلَه ِإالي ُهَو َص امَلالِئَكُة 
َ
ُ أ أ مامسعت اهلل عز ص جل يقول َشِهَد اهللي



صُلوا الِعمِل قاِئمًا ِبالِقسِط ال ِإلَه ِإالي ُهَو الَعِزيُز احلَِكمُي.فابتدأ ب
ُ
نفسه ، َص أ

 همصثين بالئكته ، صثلث بأصل  العمل الذين هم قرناء مالئكته ]أصهلم [ صسید
رتبته ع ، صثالثمه )أقرب أهله إلیه (، صأحقمه ب عیل ص ، صثانیمه -حممد

منا تالون لنا،مقرصنون بن احلسني ع مث أنمت معاشر الشیعة العلماء لعل عیل بعده . قال 
بنا صبالئكة اهلل املقربني ،شهداء]هلل [بتوحیده صعدله صكرمه صجوده 

ألنفسكم رأيمت ،  أيه ،فنعم الر،قاطعون ملعاذير املعاندين من عبیده صإمائ
صآله  صنعم احلظ اجلزيل اخرتمت ، صبأشرف السعادة سعدمت حني بحمد

الطیبني ع قرنمت ، صعدصل اهلل يف أرضه شاهرين بتوحیده صمتجیده 
 جعلمت ، صهنیئا لكم ، إن حممدا

[] 



لسید األصلني صاآلخرين ، ص أن آل حممدخري آل النبیني ، ص أن ألحاب 
،أفضل ع ، صاملتربءين من أعدائهما عیل والني ألصلیاء حممد ص حممدامل

ملتربءين من ،ا عیل لحابة املرسلني ، ص أن أمة حممداملوالني ملحمد ص 
أعدائهما،أفضل أمم املرسلني ص أن اهلل تعال  اليقبل من أحد عمال 

ة رجإالبهذا االعتقاد، ص اليغفر له ذنبا، ص اليقبل له حسنة، ص اليرفع له د
 إال به

ًة َص ال  . مِل َكافي َها اليِذيَن آَمُنوا ادُخلُوا يفِ السي يي
َ
قوله عز ص جل يا أ

ن َزَللمتُ ِمن َبعِد م یطاِن ِإنيُه َلُكم َعُدصي ُمِبنٌي َفإِ ا تَتيِبُعوا ُخُطواِت الشي
َ َعِزيٌز َحِكمٌي  ني اهللي

َ
ناُت َفاعلَُموا أ تُكمُ الَبیي  جاءَ

اِس  قال اإلمام ع فلما ذكر - ُبكَ اهلل تعال  الفريقني أحدمهاَص ِمَن الني اِس َمن يَشرِي َقوُلُه صالثاين َمن ُيعجِ حال من  نَفَسُه ص بني حاهلما،دعا الناس إل  َص ِمَن الني



ًة.يعين رض  مِل َكافي َها اليِذيَن آَمُنوا ادُخلُوا يفِ السي يي
َ
يف  لنیعه فقال يا أ

كافة مجاعة ادخلوا فیه ،]  السمل صاملساملة إل  دين اإلسالم
صادخلوا[ يف مجیع اإلسالم ،فتقبلوه صاعملوا فیه ، ص التكونوا كمن 

 عیل ل صالية يقبل بعضه صيعمل به ، صيأيب بعضه صيهجره . قال ص منه الدخول يف قبو
ص ،فإنه ال يكون مسلما من قال - ع كالدخول يف قبول نبوة] حممد[ رسول اهلل

ا صلیه صخلیفته یل عفاعرتف به ص لم يعرتف بأن إن حممدا رسول اهلل ،
 . صخري أمته

[] 
یطاِن مايتخط  بكم إلیه الشیطان من ط رق َص ال تَتيِبُعوا ُخُطواِت الشي

صالضالل ، صيأمركم به من ارتكاب اآلثام املوبقات ِإنيُه َلُكم  الغ 
ن َعُدصي ُمِبنٌي إن الشیطان لكم عدص مبني ،بعداصته يريد اقتطاعكم ع



ن َزَللمتُ عن السمل  عظمي الثواب ، صإهالككم بشديد العقاب .َفإِ
إلقرار بالنبوة مع ع ، ص الينفع ا عیل صاإلسالم ألذي متامه باعتقاد صالية 

لنبوة إن ع ، كما الينفع اإلقرار بالتوحید مع جحد ا عیل جحد إمامة 
تُكمُ الَبیيناُت من قول رسول اهلل ص صفضیلته ، صأتتكم - زللمت .ِمن َبعِد ما جاءَ

 یل عأن حممدا الدال  عیل الدالالت الواضحات الباهرات 
َ َعِزيٌز  ع نيب عیل إمامة  ني اهللي

َ
لدق ، صدينه دين حق .َفاعلَُموا أ

ه اليقدر معاقبة املخالفني لدينه صاملكذبني لنبی عیل َحِكمٌي]عزيز[قادر 
بة املوافقني لدينه ثاإ عیل لرف انتقامه من خمالفیه ، صقادر  عیل أحد 

لرف ثوابه عن مطیعیه  عیل ص اليقدر أحد - صاملصدقني لنبیه
كثر له من أطاعه ص إن أ عیل .حكمي فیما يفعل من ذلك ، غريمسرف 

اخلريات ، ص الصاضع هلا يف غريموضعها) ص إن أمت له الكرامات 
 العقوباتعلیه (، ص الظالم ملن عصاه ص إن شدد 



 [ ع يوم الشوري عیل بعض احتجاجات ]
يوم الشوري  ع عیل بن احلسني ع صبهذه اآلية صغريها احتج  عیل قال 
من دافعه عن حقه ، صأخره عن رتبته ، ص إن كان ماضر الدافع  عیل 

 .اهلا للصالةأمر اهلل باستقب ا ع كالكعبة اليتعیل إالنفسه ، فإن 
[] 

لكعبة، ص نقص اجعله اهلل لیؤمت به يف أمور الدين صالدنیا، كما الي
ذلك اليقدح عنها الكافرصن ،فك اليقدح يف ش ء من شرفها صفضلها إن صل 

ع إن أخره عن حقه املقصرصن ، صدافعه عن صاجبه  عیل يف 
ر ع يوم الشوري يف بعض مقاله بعد أن أعذ عیل الظاملون . قال هلم 

ن أن عصأنذر، صبالغ صأصضح معاشر األصلیاء العقالء أ لم ينه اهلل تعال  
 ينجتعلوا له أندادا ممن اليعقل ص اليسمع ص اليبصر ص اليفمه أ ص لم جيعل



ص لدينكم صدنیاكم قواما أ ص لم جيعل إل  مفزعكم أ ص - رسول اهلل
بابها  یل عمع احلق صاحلق معه أ ص لم يقل أنامدينة العمل ص  عیل لم يقل لكم 

فأمر اهلل تعال  تاجون أحم غنیا عن علومكم صأنمت إل  علم  أ ص الترصين
لناس لم تنقضون العلماء باتباع من اليعمل ،أم من اليعمل باتباع من يعمل ياأيها ا

ترتیب األلباب لم تؤخرصن من قدمه الكرمي الوهاب أ ص لیس رسول 
 إل  مارد عنه أفضلكم فاطمة ملاخطبها أ ص لیس ص أجابين- اهلل

 رمعه من الطائ أطعمينأحب خلق اهلل ] إل  اهلل [ ملا قدجعلين
[] 

ص أفأقرب الناس به شبها - أقرب اخللق شبها بحمد نبیه أ ص لیس جعلين
قلون قال فما تؤخرصن صأبعد الناس به شبها تقدمون مالكم التتفكرصن ص التع



ضون إالبا صهم اليغفلون عما دبرصه ، ص الير علیمه زال حيتج بهذا صحنوه 
 آثرصه

ُ يفِ ُظلَلٍ ِمَن الَغماِم َص قوله عز ص جل َهل يَ  . ُ اهللي ن َيأِتَیمهُ
َ
نُظُرصَن ِإالي أ

ُموُر امَلالِئَكُة َص قُضِ  
ُ
ِ تُرَجُع األ مُر َص ِإَل  اهللي

َ
  األ

ته ص بآياته ، صقطع معاذيرهم بعجزا- قال اإلمام ع ملابهرهم رسول اهلل -
ما[ قال  طلة] صه االقرتاحات الباعلیه أيب بعضمه اإلَيان ، صاقرتح 

ص تَُك 
َ
رِض َينُبوعًا أ

َ
َر َلنا ِمَن األ وَن َلكَ اهلل تعال  َص قاُلوا َلن نُؤِمَن َلكَ َحيتي تَفجُ

ما ص تُسِقَط السي
َ
ريًا أ نهاَر ِخالهَلا تَفجِ

َ
َر األ یلٍ َص ِعَنٍب َفُتَفجي ٌة ِمن خَنِ

ءَ َكما َجني
يِت عیل َزَعمَت 

َ
ص تأ

َ
ِ َص امَلالنا ِكَسفًا أ سائر ماذكر يف اآلية، ِئَكِة َقِبیالً ص ِباهللي

فقال اهلل عز ص جل يا حممدَهل َينُظُرصَن أي هل ينظر هؤالء املكذبون 
ن يَ 

َ
ُ بعدإيضاحنا هلم اآليات ، صقطعنا معاذيرهم باملعجزات ِإالي أ أِتَیمهُ



ُ يفِ ُظلَلٍ ِمَن الَغماِم َص امَلالِئَكُة صتأتیمه املالئكة كماكانوا اقرتح ا واهللي
لیه عك اقرتاحمه املحال يف الدنیا يف إتیان اهلل ألذي الجيوز عیل 

مع  اإلتیان ، ص]اقرتاحمه [الباطل يف إتیان املالئكة الذين اليأتون إال
 زصال هذا

[] 
 (التعبد، صحني صقوع هالك الظاملني بظلممه ص)صقتك هذاصقت تعبد

األمالك جاهلون ء ء األمالك باهلالك ،فمه يف اقرتاحمه بج الصقت جم 
مُر أي هل ينظرصن إالجم َص قُضِ  .

َ
ء املالئكة، فإذاجاءصا ص كان  األ
ُموُرفهو يتول  احلكم  ذلك قض 

ُ
ِ تُرَجُع األ األمر بهالكمه .َص ِإَل  اهللي

 رضاهمن عصاه صيوجب كرمي املآب ملن أ عیل فیها،حيكم بالعقاب 



نعوا با يات ، ص لم يقبن احلسني ع طلب هؤالء الكفار اآل عیل قال  -
ن َيأ

َ
ُ أتاهم منها با فیه الكفاية صالبالغ حيت قیل هلم َهل َينُظُرصَن ِإالي أ ِتَیمهُ

ُ أي إذا لم يقنعوا باحلجة الواضحة]الدافعة[فهل ينظرصن إال أن  اهللي
 اهلل الجيوز. صكذلك عیل يأتیمه اهلل ، ص ذلك حمال ،ألن اإلتیان 

 یل عسول اهلل يف نصب أمري املؤمنني ر عیل النوالب اقرتحوا 
ع إماما صاقرتحوا حيت اقرتحوا املحال . صكذلك أن رسول 

 ع بالفضیلة صاإلمامة صسكن ] إل  [ ذلك قلوب عیل  عیل ص ملانص - اهلل
املؤمنني ، صعاند فیه ألناف اجلاحدين من املعاندين ، صشك يف ذلك 

يب صخیار ألحابه ، ريقني من النضعفاء من الشاكني ، صاحتال يف السمل من الف
ص من ألناف أعدائه مجاعة املنافقني ، صفاض يف لدصرهم 
 العداصة صالبغضاء صاحلسد صالشحناء حيت قال قائل املنافقني لقد أسرف

 ن ص ما ذلك م عیل نفسه مث أسرف يف مدح [أخیه ]حممد يف مدح 



ت لنفسه بعندرب العاملني ، صلكنه يف ذلك من املتقولني يريد أن يث
 . بعدموته عیل نا حیا، صلعیل الرئاسة 

[] 
قال اهلل تعال  يا حممدقل هلم ص أي ش ءأنكرمت من ذلك هوعزيز حكمي 
كرمي ،ارتض  عبادا من عباده ، صاختصمه بكرامات ملاعمل من 
حسن طاعاتمه ، صانقیادهم ألمره ففوض إلیمه أمور عباده ، صجعل 

رصن ملوك كمي ألذي صفقمه له . أ ص التإلیمه سیاسة خلقه بالتدبري احل
األرض إذاارتض  أحدهم خدمة بعض عبیده ، صصثق بسن 
اضطالعه با يندب له من أمور ممالكه ،جعل ماصراء بابه إلیه ، 

لتدبري ألذي .كذلك حممد يف اعلیه صاعتمد يف سیاسة جیوشه صرعاياه 
  أهله صقاض يف من بعده ألذي جعله صلیه صخلیفته عیل رفعه له ربه ، ص 



دينه ، صمنجز عداته ، صاملؤازر ألصلیائه ، صاملنالب ألعدائه فمل 
يقنعوا بذلك ، ص لم يسلموا صقالوا لیس ألذي يسنده إل  ابن أيب طالب 
ع بأمر لغري،إمنا هودماء اخللق ، صنساؤهم ، صأصالدهم ، صأمواهلم ، 

 تلیق جباللة هذه الوالية ةصحقوقمه ] صأنسابمه [ صدنیاهم صآخرتمه ،فلیأتنا بآي
 [ ع عیل ص لوالية - احتجاجات رسول اهلل]
ي املشرق يف الظلمات ألذ عیل ص أ ماكفاكم نور - فقال رسول اهلل -

 رأيتموه لیلة خرصجه من 
ن بني ا جاز صاحلیطاعیل عند رسول اهلل إل  منزله أ ماكفاكم أن 

 يديه ،ففتحت له صطرقت ، مث عادت
[] 



ول اهلل ا ملاأقامه رسعیل كفاكم يوم غدير خم أن صالتأمت أ ما
اهلل   رأيمت أبواب السماء مفتحة، صاملالئكة منها مطلعني تناديكم هذاصل

م فاتبعوه ، ص إالحل بكم عذاب اهلل فاحذرصه أ ماكفاكم رؤيتك
تاج إل  صاجلبال تسري بني يديه لئال حي بن أيب طالب ع ص هوَيش  عیل 

أللمه  ا جاز رجعت اجلبال إل  أماكنها مث قالاالحنراف عنها، فلم
 لیمه عك سهالت يسريات لتزيد حجتك عیل زدهم آيات ،فإنها 

مه تأكیدا. قال فرجع القوم إل  بیوتمه ،فأرادصا دخوهلا فاعتقلت
وا بوالية كم دخوهلا حيت تؤمنعیل األرض صمنعتمه ، صنادتمه حرام 

سوا نزعون ثیابمه لیلبع .قالوا آمنا. صدخلوا. مث ذهبوا ي عیل 
سهولة نزعنا حيت  كمعیل ، ص لم يقلوها صنادتمه حرام  علیمه غريها،فثقلت 
اللیل  ع .فأقرصا، صنزعوها. مث ذهبوا يلبسون ثیاب عیل تقرصا بوالية 

ع  عیل فوا بوالية كم لبسنا حيت تعرتعیل صنادتمه حرام  علیمه ،فثقلت 



، ص ما لم يثقل منها استحجر اللقمة لیمه ع.فاعرتفوا. مث ذهبوا يأكلون ،فثقلت 
 عیل ا بوالية كم أكلنا حيت تعرتفوعیل يف أفواهمه ، صنادتمه حرام 

،  لیمه عع فاعرتفوا. مث ذهبوا يبولون صيتغوطون ،فتعذبوا صتعذر 
 تعرتفوا كم السالمة منا حيتعیل صنادتمه بطونمه صمذاكريهم حرام 

ي ِإن فوا مث ضجر ببن أيب طالب ع .فاعرت عیل بوالية  عضمه ص قال ألليمهُ
مِطر 

َ
ِص عیل كاَن هذا ُهَو احلَقي ِمن ِعنِدكَ َفأ

َ
ماءِ أ  ائِتنا نا ِحجاَرةً ِمَن السي

نَت ِفیمهِ فإن 
َ
َبمهُ َص أ ُ ِلُیَعذي ِلمٍي قال اهلل عز ص جل َص ما كاَن اهللي

َ
ِبَعذاٍب أ

ن بني ص م- عذاب االلطالم العام إذانزل ،نزل بعدخرصج النيب
 أظهرهم ، مث قال اهلل عز ص جل

[] 



َبمهُ َص ُهم َيسَتغِفُرصنَیظهرصن التوبة صاإلنابة، فإن من ُ ُمَعذي حكمه  َص ما كاَن اهللي
ن الدنیا يف الدنیا أن يأمرك بقبول الظاهر، صترك التفتیش عن الباطن ،أل

قال َص ما كاَن  .دار إمهال صإنظار، صاآلخرة دار اجلزاء بال تعبد
 ُ َبمهُ صفیمه من يستغفر ألن هؤالء لو أن فیمه من عمل اهلل أنه سیؤمن أاهللي ص  ُمَعذي

َيان صثوابه ، أصلئك باإل عیل أنه سیخرج من نسله ذرية طیبة جيود ربك 
ول ص اليقتطعمه باخرتام آبائمه الكفار، ص لو ال ذلك ألهلكمه .فذلك ق

يت ع ح عیل ص كذلك اقرتح النالبون آيات يف - رسول اهلل
اقرتحوا ما الجيوز يف حكم ] اهلل [،جهال بأحكام اهلل ، صاقرتاحا 

 اهلل عیل لألباطیل 



. ِ
ص َضِعیفاً  َسل بينَ

َ
آلية إل  قوله أ آية تفسريها  اثنتان صسبعون-،-ِإسراِئیالَ

 لیمه عمفقود.رزقنا اهلل متامه بحمد صآله الطیبني للوات اهلل 
 [ أمجعني ] إل  يوم الدين

[] 
 مهمقد

بسم اهلل الرمحن الرحمي [ ش ءآخر من تفسري هذه السورة من اإلمام ]
ملنتظر آبائه صابنه القائم ع ا عیل ص علیه  العسكري عیل احلسن بن 
 السالم املهدي

ُه ِبالَعدلِ إل . لي ُهَو َفلُیمِلل َصِلیي ن َُيِ
َ
ص ال َيسَتِطیُع أ

َ
ص َضِعیفًا أ

َ
  قوله عز ص جل أ

 آخر اآلية



ن قال  -
َ
ص ال َيسَتِطیُع أ

َ
ص َضِعیفًا أ

َ
أمري املؤمنني ع يف قوله عز ص جل أ

ُه ِبالَعدلِ قال َضِعیفًا يف بدنه اليقدر أن َيل ، أصضعیف لي ُهَو َفلُیمِلل َصِلیي ا يف فهمه َُيِ
ه من األلفاظ ص لعلیه عدل  ه  صعلمه اليقدر أن َيل صَيیز األلفاظ اليت

لي ُهَويعين عیل أص علیه جور  ه  اليت ن َُيِ
َ
ص ال َيسَتِطیُع أ

َ
بأن يكون  محیمه .أ

مشغوال يف مرمة ملعاش ، أصتزصد ملعاد، أصلذة يف غريحمرم ، فإن تلك 
ُه ِبالَعدِلیعينلعاقل أن يشرع يف غريها. قال َفلُیمِلل َص  الينبغ  [األشغال اليت]ه  النائب  ِلیي

 عیل له ، ص ال  املكتوب یل ععنه ، صالقمي بأمره بالعدل ،بأن الحيیف 
 هعیل املكتوب 

. 
[] 
 [ يف إعانة الضعیف ]



 عیل اهلل تعال   أمره ،أعانه عیل ص من أعان ضعیفا يف بدنه - قال رسول اهلل -
ألهوال قطع تلك ا عیل أمره ، صنصب له يف القیامة مالئكة يعینونه 

 عیل ومها، ص مسصعبور تلك اخلنادق من النار، حيت اليصیبه من دخانها ص ال
عبور الصراط إل  اجلنة ساملا آمنا. ص من أعان ضعیفا يف فهمه 

 نه اهلل خصم ألد طالب الباطل ،أعا عیل صمعرفته فلقنه حجته 
شهادة أن الإله إال اهلل صحده الشريك  عیل عندسكرات املوت 

 له ، ص أن حممدا عبده صرسوله ، صاإلقرار با يتصل بهما، صاالعتقاد له
فضل أعماله أ عیل يكون خرصجه من الدنیا صرجوعه إل  اهلل تعال   حيت

 ء، صأجل أحواله فیج 
غريغضبان لیه ععند ذلك برصح صرحيان ، صيبشر بأن ربه عنه راض ، ص 

أعانه علیه ينتشر أمره حيت ال عیل . ص من أعان مشغوال بصالح دنیاه أصدينه 



 یامه بني يديحوال ، يوم قاهلل تعال  يوم تزاحم األشغال صانتشار األ
 امللك اجلبار،فیمیزه من األشرار صجيعله من األخیار

 [ يف أن أعمل الناس بالقدر أسكتمه عنه ]
مه قوم من أخالط املسلمني لیس فی عیل قال [ صلقد مر أمري املؤمنني ع  ]

بان ، صهم قعود يف بعض املساجد يف أصل يوم من شعص الأنصاري مهاجري
وضون يف أمر القدر صغريه مما اختلف الناس فیه ، ، إذاهم خي

 قدارتفعت ألواتمه
[] 

لیه ع،فسمل ،فردصا  علیمه صاشتد فیه حمكمه صجداهلم ،فوقف 
صأصسعوا صقاموا إلیه يسألونه القعود إلیمه ،فمل حيفل بمه ، مث قال هلم 



ا أن هلل ، أ لم تعلمو  علیمهصناداهم يامعشر املتكلمني فیما اليعنیمه ص اليرد 
م الفصحاء العقالء ص البكم ، صإنمه هل عبادا قدأسكتتمه خشیته من غريع 

األلباء العاملون باهلل صأيامه . صلكنمه إذاذكرصا عظمة اهلل 
انكسرت ألسنتمه ، صانقطعت أفئدتمه ، صطاشت عقوهلم ، صهامت 
حلوممه ،إعزازا هلل صإعظاما صإجالال له . فإذاأفاقوا من ذلك 

إل  اهلل باألعمال الزاكیة،يعدصن أنفسمه مع الظاملني  استبقوا
صاخلاطئني ، صأنمه براء من املقصرين صاملفرطني ، إالأنمه اليرضون 

ألعمال فمه ميت مارأيتمه باعلیه هلل بالقلیل ص اليستكثرصن هلل الكثري، ص اليدلون 
تدعني بمهمومون مرصعون ،خائفون مشفقون ،صجلون .فأين أنمت منمه يامعشر امل

أ لم تعلموا أن أعمل الناس بالقدر أسكتمه عنه ص إن أجهل الناس 
 بالقدر أنطقمه فیه



 [ صجه تسمیة شعبان]
شعب يامعشر املبتدعني هذا يوم غرة شعبان الكرمي مساه ربنا شعبان لت

كم یل عاخلريات فیه ، قدفتح ربكم فیه أبواب جنانه ، صعرض 
 قصورها صخرياتها بأرخص

[] 
ب شرصره ، صأسهل األمور فأبیتموها صعرض لكم إبلیس اللعني بشعاألمثان 

تمسكون بشعب إبلیس ، صالطغیان ، صت صبالياه فأنمت دائبا تنهمكون يف الغ 
صحتیدصن عن شعب اخلري املفتوح لكم أبوابه . هذه غرة شعبان ، 
 صشعب خرياته الصالة، صالصوم ، صالزكاة، صاألمر باملعرصف صالنه 

ر، صبر الوالدين صالقرابات صاجلريان ، صإلالح عن املنك
دصضع الفقراء صاملساكني ،تتكلفون ما ق عیل ذات البني ، صالصدقة 



من فتش  عنكم ، ص ما قدنهیمت عن اخلوض فیه من كشف سرائر اهلل اليت
ربنا عز ص  ما قدأعده عیل عنها كان من اهلالكني . أماإنكم لوصقفمت 

صشرعمت فیما  هذاالیوم ،لقصرمت عما أنمت فیه ، جل للمطیعني من عباده يف
 أمرمت به

قالوا يا أمري املؤمنني ص ما ألذي أعد اهلل يف هذاالیوم للمطیعني له 
ص لقد - فقال أمري املؤمنني ع الأحدثكم إالبا مسعت من رسول اهلل

ص جیشا ذات يوم إل  قوم من أشداء - بعث رسول اهلل
]لنا[ من يتعرف  تعلق قلبه بمه . ص قال لیتخربهم ، صعلیه الكفار،فأبطأ 

قدظفرصا  أخبارهم ، صيأتینا بأنبائمه .بینا هوقائل هذا،إذ جاءه البشري بأنمه
[ صلريصهم بني قتیل صجريح صأسري،  علیمه بأعدائمه صاستولوا]

صانتهبوا أمواهلم ، صسبوا ذراريمه صعیاهلم . فلما قرب القوم من 



مه ص بألحابه يتلقاهم ، فلما لقیمه صرئیس- هللاملدينة،خرج إلیمه رسول ا
ص نزل - فلما رأي زيد رسول اهلل علیمه زيد بن حارثة، ص كان قدأمره 

 ص ، صقبل رجله ، مث قبل يده ،فأخذه رسول- عن ناقته ، صجاء إل  رسول اهلل
[] 

ص عبد اهلل بن رصاحة - ص صقبل رأسه .] مث نزل إل  رسول اهلل- اهلل
ص إل  نفسه . مث نزل إلیه قیس بن عالم - له صضمه رسول اهللفقبل يده صرج

 .[ ص إلیه- فقبل يده صرجله صضمه رسول اهلل املنقري
[] 

ص -سول اهلل ر علیمه ، صرد علیه مث نزل إلیه سائر اجلیش صصقفوا يصلون 
ن معمه خربكم صحالكم مع أعدائكم . ص كا خريا مث قال هلم حدثوين



ريمه صعیاالتمه صأمواهلم من الذهب من أسراء القوم صذرا
صالفضة صلنوف األمتعة ش ءعظمي .فقالوا يا رسول اهلل لوعلمت 

ص لم أكن أعمل ذلك حيت - فقال رسول اهلل . كیف حالنا لعظم تعجبك
يت عرفنیه اآلن جربئیل ع ، ص ماكنت أعمل شیئا من كتابه صدينه أيضا ح

مِر  ، قال اهلل عز ص جل َص َكذِلكَ علمنیه ريب
َ
صَحینا ِإَلیكَ ُرصحًا ِمن أ

َ
نا أ

َما الِكتاُب َص الَ اإِلَياُن إل  قوله ِلراٍط ُمسَتِقمٍي.  ما ُكنَت تَدرِي 
صلكن حدثوا بذلك إخوانكم هؤالء املؤمنني ،أللدقكم ]فقد 

دص بعثنا جربئیل بصدقكم [.فقالوا يا رسول اهلل إنا ملاقربنا من الع أخربين
 قدر رهم صعددهم لنا،فرجع إلینا خيربنا أنمهعینا لنا لیعرف أخبا

رجل ، ص إذاالقوم قدخرجوا إل   ألف رجل ، صكنا ألف 
ظاهر بلدهم يف ألف رجل ، صتركوا يف البلد ثالثة آالف يومهوننا 
أنمه ألف ، صأخربنا لاحبنا أنمه يقولون فیما بینمه حنن ألف صهم 



 البلد حيت تضیق تحالن يفألفان صلسنا نطیق مكافحتمه ، ص لیس لنا إالال
، صزحفنا إلیمه  لیمه علدصرهم من منازلتنا،فینصرفوا عنا.فتجرأنا بذلك 

نا اللیل یل ع،فدخلوا بلدهم ، صأغلقوا دصننا بابه ،فقعدنا ننازهلم . فلما جن 
 []، صلرنا إل  نصفه ،فتحوا باب بلدهم ، صحنن غارصن

ثة يف جانب من جوانب بن حارنائمون ما كان فینا منتبه إالأربعة نفر زيد 
صيقرأ القرآن . ص عبد اهلل بن رصاحة يف جانب آخر  عسكرنا يصل 

صيقرأ  صيقرأ القرآن . صقتادة بن النعمان يف جانب آخر يصل  يصل 
خرجوا صيقرأ القرآن .ف صقیس بن عالم يف جانب آخر يصل  . القرآن

لدهم ، صهم كان ذلك ب يف اللیلة الظلماء الدامسة، صرشقونا بنباهلم ، ص
تینا، بطرقه صمواضعه عاملون ، صحنن بهاجاهلون ،فقلنا فیما بیننا دهینا صأص

ن كذلك إذ النبال ،ألنا النبصرها.فبینا حن هذالیل مظمل الَيكننا أن نتق 



املشتعلة.  كالنار رأينا ضوءا خارجا من يف قیس بن عالم املنقري
، ين كضوء الزهرة صاملشرتصضوءا خارجا من يف قتادة بن النعما

صضوءا خارجا من يف عبد اهلل بن رصاحة كشعاع القمر يف اللیلة 
 .املظلمة. صنورا ساطعا من يف زيد بن حارثة أضوأ من الشمس الطالعة

[] 
ص إذاتلك األنوار قدأضاءت معسكرنا حيت أنه أضوأ من 

قنا رنصف النهار، صأعداؤنا يف ظلمة شديدة،فأبصرناهم صعموا]عنا[،فف
صرصننا، صحنن حيت أحطنا بمه ، صحنن نبصرهم صهم اليب علیمه زيد بن حارثة 

یل صجريح السیوف فصارصا بني قت علیمه بصراء، صهم عمیان ،فوضعنا 
ألثاث ] صالعیال صا الذراري عیل صأسري. صدخلنا بلدهم فاشتملنا 

نا يصاألموال [، ص هذه عیاالتمه صذراريمه ، ص هذه أمواهلم ، ص مارأ



 يا رسول اهلل أعجب من تلك األنوار من أفواه هؤالء القوم ،اليت
ص قولوا - فقال رسول اهلل . أعدائنا حيت مكنا منمه عیل عادت ظلمة 

انت ]لیلة[غرة مافضلكم به من شهر شعبان هذه ك عیل احلمد هلل رب العاملني 
 شعبان ، ص قدانسلخ عنمه الشهر احلرام ، ص هذه األنوار بأعمال
قع إخوانكم هؤالء يف غرة شعبان أسلفوا بهاأنوارا يف لیلتها قبل أن ي

ها قال رسول یل عمنمه األعمال .قالوا يا رسول اهلل ص ماتلك األعمال لنثابر 
رة شعبان ، ،فإنه أمر بعرصف يف يوم غص أماقیس بن عالم املنقري- اهلل

 حة يومه بار خري،فلذلك قدم له النور يف عیل ص قدنه  عن منكر، صدل 
يف ] لیه ععندقراءته القرآن . ص أماقتادة بن النعمان ،فإنه قض  دينا كان 

يوم [غرة شعبان ،فلذلك أسلفه اهلل النور يف بارحة يومه . ص أما عبد 
لما اهلل بن رصاحة،فإنه كان برا بوالديه ،فكثرت غنیمته يف هذه اللیلة ف



النة ن ، ص إن امرأتك فصأمك لك حمبا كان من غد، قال له أبوه إين
ا نأمن أن تؤذينا صتعنینا صإنا النأمن من أن تصاب يف بعض هذه املشاهد، صلسن

 تستشهد يف
 

[] 
غیها صعنتها. فقال عبد نا بعیل بعضها،فتداخلنا هذه يف أموالك ، صيزداد 

مت كم ، صكراهتكما هلا، ص لوكنت علعیل اهلل ماكنت أعمل بغیها 
 ران ،فما كنت بالذيقدأبنتها اآلن لتأمنا ماحتذ صلكين ،ذلك ألبنتها من نفس 

أحب من تكرهان .فلذلك أسلفه اهلل النور ألذي رأيمت . ص أمازيد 
بن حارثة ألذي كان خيرج من فیه نور أضوأ من الشمس الطالعة، ص 

 یل عهوسید القوم صأفضلمه ،فقد عمل اهلل ما يكون منه ،فاختاره صفضله 



ان فیهاظفر ك هذه اللیلة اليت أنه يف الیوم ألذي صل  علمه با يكون منه
سكره يريد ع املؤمنني بالشمس الطالعة من فیه جاءه رجل من منافق 

ینهما فقال ] له [بخ بخ بن أيب طالب ع ، صإفساد ماب عیل التضريب بینه ص بني 
ألبحت النظري لك يف أهل بیت رسول اهلل صلحابته هذابالؤك ، ص 

 اهدناه نورك . فقال له زيد يا عبد اهلل اتق اهلل ص التفرطهذا ألذي ش
 ] به [كافر، صإين،فإنك ]هلل [بذلك خمالف صفوق قدري يف املقال ، ص الترفعين

إن تلقیت مقالتك هذه بالقبول لكنت كذلك . يا عبد اهلل ، أ 
الأحدثك با كان يف أصائل اإلسالم ص مابعده ، حيت دخل رسول اهلل 

صزصجه فاطمة ع ، صصلد له احلسن ص احلسني ع قال بل  . قال إن  املدينة
 نتلذلك فك ص كان ل  شديد املحبة حيت تبناين- رسول اهلل

[] 



 احلسن ص احلسني ع فكرهت عیل إل  أن صلد ل« زيد بن حممد»أدع 
ا مول  زيد أحب أن تدعوين ذلك ألجلهما، ص قلت ملن كان يدعوين

 رسول اهلل
[] 

احلسن ص احلسني ع ،فمل يزل ذلك حيت  أكره أن أضاه  ص فإين
ُ ِلَرُجلٍ ِمن َقلَبنِي يفِ -حممد عیل ، صأنزل لدق اهلل ظين  ص ما َجَعَل اهللي

هم قلبا حيب حممدا صآله ، صيعظممه ، صقلبا يعظم به غري َجوِفِه.يعين
كتعظیممه . أصقلبا حيب به أعداءهم ،بل من أحب أعداءهم فهو 

. مث قال َص ص الحيبمه .] ص من سوي بمه موالیمه فهو يبغضمه ص الحيبمه [يبغضمه 
ئِ   زصاَجُكمُ الالي

َ
دِع  ما َجَعَل أ

َ
هاِتُكم َص ما َجَعَل أ مي

ُ
ُكم تُظاِهُرصَن ِمنُهني أ یاءَ

صل  ِبَبعٍض يفِ ِك 
َ
رحاِم َبعُضمهُ أ

َ
صُلوا األ

ُ
ُكم إل  قوله تعال  َص أ بناءَ

َ
تاِب أ



يِهیعين ص يف كتاب اهلل - ع ص احلسني ع أصل  ببنوة رسول اهلل احلسن الل
صِلیاِئُكم 

َ
ن تَفَعلُوا ِإل  أ

َ
صفرضه ِمَن امُلؤِمِننَي َص امُلهاِجِريَن ِإالي أ

َمعُرصفًاإحسانا صإكراما اليبلغ ذلك حمل األصالدكاَن ذِلكَ يفِ 
 .الِكتاِب َمسُطوراً 

[] 
لناس .فما زال ا فرتكوا ذلك صجعلوا يقولون زيد أخو رسول اهلل

ص املؤاخاة بینه - يقولون ل  هذا] صأكرهه [ حيت أعاد رسول اهلل
 یل عبن أيب طالب ع . مث قال زيد يا عبد اهلل إن زيدا مول   عیل ص بني 

ه ص ، فالجتعله نظريه ، ص الترفع- بن أيب طالب ع كما هومول  رسول اهلل
دره ،فكفرصا قفوق قدره ،فتكون كالنصاري ملارفعوا عیس  ع فوق 

ص فلذلك فضل اهلل زيدا با رأيمت - [العظمي . قال رسول اهللعیل ال]باهلل 



أعده اهلل لزيد يف  باحلق نبیا إن ألذي ، صشرفه با شاهدمت . ص ألذي بعثين
يوم القیامة  اآلخرة لیصغر يف جنبه ماشاهدمت يف الدنیا من نوره ،إنه لیأيت

مسرية  ه صيساره صفوقه صحتته ، من كل جانبصنوره يسري أمامه صخلفه صَيین
 ألف سنة

 [ فضائل شهر شعبان]
ص أ ص الأحدثكم بهزَية تقع يف إبلیس صأعوانه - مث قال رسول اهلل

صجنوده أشد مما صقعت يف أعدائكم هؤالء قالوا بل  يا رسول اهلل . 
م صل يوباحلق نبیا، إن إبلیس إذا كان أ ص ص ألذي بعثين- قال رسول اهلل

من شعبان بث جنوده يف أقطار األرض صآفاقها، يقول هلم اجتهدصا 
يف اجتذاب بعض عباد اهلل إلیكم يف هذاالیوم . ص إن اهلل عز 



ص جل بث املالئكة يف أقطار األرض صآفاقها يقول ]هلم [سددصا 
 صأرشدصهم .فكلمه يسعد بكم إال من أيب عبادي

[] 
عز ص جل  صجنوده . إن اهللصمترد صطغ  ،فإنه يصري يف حزب إبلیس 

رة إذا كان أصل يوم من شعبان أمر بأبواب اجلنة فتفتح ، صيأمر شج
ب النار فتفتح ، هذه الدنیا،] مث يأمر بأبوا عیل طويب فتطلع أغصانها 

ربنا  منادي  يناديهذه الدنیا[ مث عیل صيأمر شجرة الزقوم فتطلع أغصانها 
ها،ترفعكم إل  ة طويب ،فتمسكوا بعز ص جل ياعباد اهلل هذه أغصان شجر

اجلنة، ص هذه أغصان شجرة الزقوم ،فإياكم صإياها، التؤديكم إل  
اط  بابا من اخلري باحلق نبیا إن من تع ص فو ألذي بعثين- اجلحمي . قال رسول اهلل

ديه صالرب يف هذاالیوم ،فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طويب ،فهو مؤ



بغصن من أغصان  با من الشر يف هذاالیوم ،فقد تعلقإل  اجلنة، ص من تعاط  با
ص فمن تطوع هلل - شجرة الزقوم ،فهو مؤديه إل  النار. مث قال رسول اهلل

د بصالة يف هذاالیوم ،فقد تعلق منه بغصن . ص من لام يف هذاالیوم فق
بني املرء  تعلق منه بغصن .] ص من عفا عن مظلمة،فقد تعلق منه بغصن [ ص من أللح

جه ، أصالوالد صصلده أصالقريب صقريبه أصاجلار صجاره صزص
ر من دينه أصاألجنبیة،فقد تعلق منه بغصن . ص من خفف عن معس أصاألجنيب

یقا أصحط عنه ،فقد تعلق منه بغصن . ص من نظر يف حسابه فرأي دينا عت
د تعلق منه قدأيس منه لاحبه ،فأداه فقد تعلق منه بغصن . ص من كفل يتیما،فق

أ . ص من كف سفیها عن عرض مؤمن ،فقد تعلق منه بغصن . ص من قر بغصن
ره القرآن أصشیئا منه فقد تعلق منه بغصن . ص من قعد يذكر اهلل صنعماءه صيشك

 . ها،فقد تعلق منه بغصن . ص من عاد مريضا فقد تعلق منه بغصنعیل 



[] 
تعلق منه بغصن  دص من شیع فیه جنازة فقد تعلق منه بغصن . ص من عزي فیه مصابا،فق

ص من  . . ص من بر صالديه أصأحدمها يف هذاالیوم فقد تعلق منه بغصن
كان أسخطهما قبل هذاالیوم فأرضامها يف هذاالیوم ،فقد تعلق منه 
بغصن صكذلك من فعل شیئا من ]سائر[ من أبواب اخلري يف هذاالیوم 

إن من  ق نبیا، صباحل ص ص ألذي بعثين- ،فقد تعلق منه بغصن مث قال رسول اهلل
ن أغصان شجرة تعاط  بابا من الشر صالعصیان يف هذاالیوم ،فقد تعلق بغصن م

حلق با ص ص ألذي بعثين- الزقوم فهو مؤديه إل  النار. مث قال رسول اهلل
علیه .] ص من كان  نبیا،فمن قصر يف لالته املفرصضة صضیعها،فقد تعلق بغصن منه

ص من جاءه يف  .[ لق بغصن منهفرض لوم ففرط فیه صضیعه ،فقد تع
غیري حاله من ت عیل هذاالیوم فقري ضعیف يعرف سوء حاله ، ص هويقدر 



غريضرر يلحقه ، ص لیس هناك من ينوب عنه صيقوم مقامه ،فرتكه يضیع 
ء،فمل صيعطب ، ص لم يأخذ بیده ،فقد تعلق بغصن منه . ص من اعتذر إلیه مس 

،فقد تعلق بغصن علیه  قوبة إساءته ،بل أريبقدر ع عیل يعذره ، مث لم يقتصر به 
منه . ص من ضرب بني املرء صزصجه ، أصالوالد صصلده ، أصاألخ 
صأخیه ، أصالقريب صقريبه ، أص بني جارين ، أصخلیطني أصأجنبیني 

،فزاد غیظا  معسر ص هويعمل إعساره عیل فقد تعلق بغصن منه . ص من شدد 
علیه لاحبه ، صتعدي  یل عدين فكسره علیه  صبالء،فقد تعلق بغصن منه ص من كان

 حيت أبطل دينه ،فقد
[] 

صن منه . ص من تعلق بغصن منه . ص من جفا يتیما صآذاه صتهضم ماله ،فقد تعلق بغ
لق بغصن ذلك ،فقد تع عیل صقع يف عرض أخیه املؤمن ، صمحل الناس 



 ن منه . ص من قعدفقد تعلق بغص املعال  عیل منه ص من تغين بغناء حرام يبعث فیه 
ر بهافقد يعدد قبائح أفعاله يف احلرصب ، صأنواع ظلمه لعباد اهلل صيفتخ

ا بقه ،فقد تعلق تعلق بغصن منه . ص من كان جاره مريضا فرتك عیادته استخفاف
علق بغصن منه . بغصن منه . ص من مات جاره ،فرتك تشییع جنازته تهاصنا به ،فقد ت

،فقد  ، صاستصغارا لهعلیه إزراء  ص من أعرض عن مصاب ، صجفاة
ان تعلق بغصن منه . ص من عق صالديه أصأحدمها،فقد تعلق بغصن منه . ص من ك

ذلك  یل عقبل ذلك عاقا هلما،فمل يرضهما يف هذاالیوم ، ص] هو[يقدر 
علق بغصن فقد تعلق بغصن منه . صكذا من فعل شیئا من سائر أبواب الشر،فقد ت

طويب ترفعمه تلك  حلق نبیا، إن املتعلقني بأغصان شجرةبا منه . ص ألذي بعثين
لك األغصان إل  اجلنة] ص إن املتعلقني بأغصان شجرة الزقوم ختفضمه ت

ص طرفه إل  السماء ملیا، صجعل - مث رفع رسول اهلل .[ األغصان إل  اجلحمي
، مث أقبل  يضحك صيستبشر مث خفض طرفه إل  األرض ،فجعل يقطب صيعبس



شجرة طويب  ه فقال ص ألذي بعث حممدا باحلق نبیا،لقد رأيتألحاب عیل 
تعلق منها بغصن  ترتفع ]أغصانها[ صترفع املتعلقني بها إل  اجلنة، صرأيت منمه من

 صمنمه من تعلق
[] 

ألري  لطاعات ، صإينا عیل حسب اشتماهلم  عیل منها بغصنني أصبأغصان 
عالیها،فلذلك  عیل إل  أ هترفع زيد بن حارثة قدتعلق بعامة أغصانها فه 

باحلق  ضحكت صاستبشرت مث نظرت إل  األرض ،فو ألذي بعثين
 بها إل  نبیا،لقد رأيت شجرة الزقوم تنخفض أغصانها صختفض املتعلقني

ني ، اجلحمي ، صرأيت منمه من تعلق بغصن ، صرأيت منمه من تعلق منها بغصن
ألري بعض املنافقني  ينالقبائح ، صإ عیل حسب اشتماهلم  عیل أصبأغصان ، 

ا فلذلك عبست ختفضه إل  أسفل دركاته قدتعلق بعامة أغصانها، صه 



ص بصره إل  السماء ينظر إلیها ملیا - صقطبت . قال مث أعاد رسول اهلل
 ص هويضحك صيستبشر، مث خفض طرفه إل  األرض ص هويقطب صيعبس .

رآه نبیكم حممد األحابه فقال ياعباد اهلل أما لورأيمت م عیل مث أقبل 
 له إذاألظمأمت هلل بالنهار أكبادكم ، صجلوعمت له بطونكم ، صألسهرمت

لیلكم ، صألنصبمت فیه أقدامكم صأبدانكم ، صألنفدمت بالصدقة 
أموالكم ، صعرضمت للتلف يف اجلهاد أرصاحكم .قالوا ص ما هو 
يا رسول اهلل فداؤك اآلباء صاألمهات صالبنون صالبنات صاألهلون 

تلك  باحلق نبیا لقد رأيت ص ص ألذي بعثين- لقرابات قال رسول اهللصا
ربنا عز ص جل  األغصان من شجرة طويب عادت إل  اجلنة،فنادي منادي

 يف انظرصا كل من تعلق بغصن من أغصان طويب خزانها يامالئكيت
هذاالیوم ،فانظرصا إل  مقدار منته  ظل ذلك الغصن ،فأعطوه 

ل مساحته قصورا صدصرا صخريات من مجیع اجلوانب مث



نمه مسرية ألف سنة من كل جانب ] صم .فأعطوا ذلك فمنمه من أعط 
ة أضعافه ، ثالثة أضعافه ، صأربع ضعفه [ صمنمه من أعط  من أعط 

 قدر]قوة[إَيانمه ، عیل صأكثر من ذلك 
[] 

 صجاللة أعماهلم . صلقد رأيت لاحبكم زيد بن حارثة أعط 
 قوة اإلَيان يف علیمه قدر فضله  عیل مجیعمه  ألف ضعف ماأعط 

صجاللة األعمال ،فلذلك ضحكت صاستبشرت . صلقد رأيت تلك 
ربنا خزانها  األغصان من شجرة الزقوم عادت إل  جهمن ،فنادي منادي

االیوم انظرصا من تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم يف هذ يامالئكيت
نوا له مقاعد من غصن صظلمته ،فابفانظرصا إل  منته  مبلغ حد ذلك ال

النار من مجیع اجلوانب ،مثل مساحته قصور النريان ، صبقاع غريان 



، صحیات ، صعقارب ، صسالسل صأغالل ، صقیود، صأنكال يعذب بها.فمنمه 
قدر  یل عمن أعد له فیهامسرية سنة، أصسنتني ، أصمائة سنة، أصأكثر 

لف لبعض املنافقني أضعف إَيانمه صسوء أعماهلم . صلقد رأيت 
قدر زيادة كفره صشره ،فلذلك  عیل مجیعمه  ضعف ماأعط 
ص إل  أقطار األرض - مث نظر رسول اهلل . قطبت صعبست

ألحابه فقال طويب  یل عصأكنافها،فجعل يتعجب تارة، صينزعج تارة، مث أقبل 
 للمطیعني كیف يكرممه اهلل بالئكته ، صالويل للفاسقني كیف خيذهلم اهلل

ألري املتعلقني بأغصان  باحلق نبیا إين ، صيكلمه إل  شیاطینمه . ص ألذي بعثين
املالئكة  لیمه عشجرة طويب كیف قصدتمه الشیاطني لیغوصهم ،فحملت 
أال  نا يامالئكيترب يقتلونمه صيثخنونمه صيطردصنمه عنمه ،فناداهم منادي

صن ألذي غفانظرصا كل ملك يف األرض إل  منته  مبلغ نسمي هذاال
 تعلق به متعلق فقاتلوا الشیاطني عن ذلك املؤمن



[] 
 یل عألري بعضمه ، ص قدجاءه من األمالك من ينصره  صأخرصهم عنه ،فإين

الشیاطني صيدفع عنه املردة. إالفعظموا هذاالیوم من شعبان 
فیه لتكونوا من السعداء  بعدتعظیمكم لشعبان ،فكم من سعید فیه صكم من شق 

 التكونوا من األشقیاءفیه ، ص 
 «َص اسَتشِهُدصا َشِهیَدينِ ِمن ِرجاِلُكم» قوله عز ص جل  .
قال أمري املؤمنني ع َشِهیَدينِ ِمن ِرجاِلُكم قال من أحراركم من املسلمني  -

 .[ ]العدصل
[] 



قال ع استشهدصهم لتحوطوا بمه أديانكم صأموالكم صلتستعملوا 
ومها فیلحقكم ع صالربكة، ص الختالفأدب اهلل صصلیته ، فإن فیهما النف

 الندم ،حیث الينفعكم الندم
 [ يف من اليستجاب دعاؤه ]

 ص يقول ثالثة اليستجیب اهلل هلم- مث قال أمري املؤمنني ع مسعت رسول اهلل
تؤذيه  ة سوء فه بامرأ بل يعذبمه صيوخبمه أماأحدهم فرجل ابتل 

آخرته فهو علیه فسد رها، صتدنیاه ، صتنغصها، صتكدعلیه صتضاره ، صتعیب 
تك منها يقول اهلل تعال  ياأيها اجلاهل قدخلص يقول أللمه يارب خلصين

 منها،جعلت بیدك طالقها، صالتفص 
[] 



رجل  منها،طلقها صانبذها عنك نبذ اجلورب اخللق املمزق . صالثاين
مسه تمقمي يف بلد قداستوبله ، ص الحيضره ، له فیه ] كل [ مايريده ص كل ماال

ه . يقول من هذاالبلد ألذي قداستوبلت حرمه . يقول أللمه ] يارب [خلصين
قدخلصتك من هذاالبلد، ص قدأصضحت لك  اهلل عز ص جل ياعبدي

طريق اخلرصج منه ، صمكنتك من ذلك ،فاخرج منه إل  غريه جتتلب 
 اط لدينه بشهود،، صالثالث رجل أصلاه اهلل تعال  أن حيتصتسرتزقين عافیيت

ه ، أصخبسه ص كتاب ،فمل يفعل ذلك ، صدفع ماله إل  غريثقة بغري صثیقة،فجحد
 ياعبدي [ . يقول اهلل عز ص جل ] لهمال  عیل فهو يقول أللمه ] يارب [رد 

،فأبیت  قدعلمتك كیف تستوثق ملالك ،لیكون حمفوظا لئال يتعرض للتلف
، یيت، ص قدضیعت مالك صأتلفته صخالفت صل،فأنت اآلن تدعوين

ص ]أال[فاستعملوا صلیة اهلل تفلحوا - فالأستجیب لك . مث قال رسول اهلل
 صتنجوا، ص الختالفوها فتندموا



ص أما إن اهلل عز ص جل كما)أمركم ( أن - مث قال رسول اهلل -
 حتتاطوا

[] 
كم یل عألنفسكم صأديانكم صأموالكم ،باستشهاد الشهود العدصل 

فلله  علیمه  م يف استشهاد الشهودعباده صهل عیل .فكذلك قداحتاط 
ه كل عبدرقباء من خلقه ، صمعقبات من بني يديه ص من خلف عیل عز ص جل 

أقواله ما يكون منه من أعماله ، صعلیه ،حيفظونه من أمر اهلل صحيفظون 
، علیه هود ربه له أص شعلیه تشتمل  ، صألفاظه ، صأحلاظه ،فالبقاع اليت

نني أص له ، صسائر عباد اهلل املؤمعلیه شهود  صاأليام صالشهور صاللیال 
،فكم لیه ع، صحفظته الكاتبون أعماله شهود له أص علیه شهود له أص 

 يكون يوم القیامة من سعید بشهادتها له ، صكم يكون يوم القیامة من شق 



ني صإماءه . إن اهلل عز ص جل يبعث يوم القیامة عباده أمجععلیه بشهادتها 
، صحيشر عید صاحد فینفذهم البصر، صيسمعمه الداع ،فیجمعمه يف ل

لعباد،فمن عمل أعمال ا عیل صاأليام ، صتستشهد البقاع صالشهور  اللیال 
 لاحلا شهدت له جوارحه صبقاعه ، صشهوره ، صأعوامه

[] 
ذلك سعادة األبد اجلمع صساعاتها صأيامها،فیسعد ب صساعاته ، صأيامه . صلیال 
جوارحه ، صبقاعه ، صشهوره صأعوانه ، علیه  ص من عمل سوءا شهدت
لك شقاء األبد.أال اجلمع صساعاتها صأيامها،فیشق  بذ صساعاته ] صأيامه [ صلیال 

فاعملوا]الیوم [لیوم القیامة، صأعدصا الزاد لیوم اجلمع يوم 
إن من عرف ،فبتقوي اهلل يرج  اخلالص ، فالتناد، صجتنبوا املعال 
ت للهما بشهر رمضان شهر اهلل األعظم ،شهدحرمة رجب صشعبان ، صص



له هذه الشهور يوم القیامة، ص كان رجب صشعبان صشهر رمضان شهوده 
یف عمل مناد يارجب ص ياشعبان ص ياشهر رمضان ك بتعظیمه هلا. صينادي

هذاالعبد فیكم صكیف كانت طاعته هلل عز ص جل فیقول رجب 
طاعتك ،  یل عستعانة صشعبان صشهر رمضان ياربنا ماتزصد منا إالا

صاستمدادا]ملواد[فضلك ، صلقد تعرض جبهده لرضاك ، صطلب 
 بطاقته حمبتك .فیقول للمالئكة املوكلني بهذه الشهور ماذا تقولون يف
هذه الشهادة هلذا العبد فیقولون ياربنا لدق رجب صشعبان صشهر 

ك رمضان ، ماعرفناه إالمتقبال يف طاعتك جمتهدا يف طلب رضا
فیه إل  الرب صاإلحسان ، صلقد كان بولوله إل  هذه الشهور  ،لائرا

كان عما  فرحا مبتهجا صأمل فیهارمحتك ، صرجا فیهاعفوك صمغفرتك ، ص
نه ، صفرجه ، صمسعه منعته فیهاممتنعا، ص إل  ماندبته إلیه فیهامسرعا،لقد لام ببط

 ب، صبصره ، صسائر جوارحه ] صيرجو درجة[ صلقد ظمأ يف نهارها، صنص



عظمت أياديه الفقراء صاملساكني ، ص عیل يف لیلها، صكثرت نفقاته فیها 
صإحسانه إل  عبادك ،لحبها أكرم لحبة، صصدعها أحسن توديع 

 طاعتك ، ص لم يهتك  عیل ،أقام بعدانسالخها عنه 
 .عندإدبارها ستور حرماتك ،فنعم العبد هذا

[] 
تلقاه املالئكة باحلباء ،ففعند ذلك يأمر اهلل تعال  بهذا العبد إل  اجلنة

جنب النور، صخیول الرباق صيصري إل   عیل صالكرامات صحيملونه 
 نعمي الينفد، صدار التبید ص الخيرج سكانها، ص اليهرم شبانها، ص اليشیب
صلدانها، ص الينفد سرصرها صحبورها ص اليبل  جديدها، ص اليتحول إل  

دأمنوا  فیهالغوب ، قالغموم سرصرها، الَيسمه فیهانصب ، ص الَيسمه
 العذاب ، صكفوا سوء احلساب ،كرم منقلبمه صمثواهم



ن َلم َيُكونا َرُجلنَِي َفَرُجٌل َص  - قال أمري املؤمنني ع يف قوله عز ص جل َفإِ
تاِن قال عدلت امرأتان يف الشهادة برجل صاحد، فإذا كان 

َ
امَرأ

قال أمري  . مهبشهادت رجالن ، أص رجل صامرأتان ،أقاموا الشهادة قض 
ص ص هويذاكرنا بقوله تعال  َص - املؤمنني ع كنا حنن مع رسول اهلل

اسَتشِهُدصا َشِهیَدينِ ِمن ِرجاِلُكم قال أحراركم دصن عبیدكم فإن اهلل 
ها، تعال  قدشغل العبید خبدمة موالیمه عن حتمل الشهادات ص عن أدائ

مني [شرف املسلصلیكونوا من املسلمني منكم فإن اهلل عز ص جل ]إمنا
 العدصل بقبول

[] 
شهاداتمه ، صجعل ذلك من الشرف العاجل هلم ، ص من ثواب دنیاهم قبل 
أن يصلوا إل  اآلخرة إذ جاءت امرأة،فوقفت قبالة رسول 



یك ، يا رسول اهلل أناصافدة النساء إل أنت صأم  ص صقالت بأيب- اهلل
هلل ، إن ، يا رسول اهذاإلیك إالسرها ذلك  ما من امرأة يبلغها مسريي

اهلل عز ص جل رب الرجال صالنساء، صخالق الرجال صالنساء، صرازق 
الرجال صالنساء، ص إن آدم أبوالرجال صالنساء، ص إن حواء أم 
الرجال صالنساء، صإنك رسول اهلل إل  الرجال صالنساء فما بال امرأتني 

املرأة إن  ص ] يا[أيتها- برجل يف الشهادة صاملرياث فقال رسول اهلل
الجيور، ص الحيیف ، ص اليتحامل ، الينفعه  [ ذلك قضاء من ملك ]عدل ،حكمي

كن مامنعكن ، ص الينقصه مابذل لكن ،يدبر األمر بعلمه ، ياأيتها املرأة ألن
ناقصات الدين صالعقل .قالت يا رسول اهلل ص مانقصان ديننا قال إن 

كثرن اللعن ، تبیضة، صإنكن  إحداكن تقعد نصف دهرها التصل 
 صتكفرن النعمة متكث إحداكن 



، فإذاضاقت هاعیل عند الرجل عشر سنني فصاعدا حيسن إلیها، صينعم 
يده يوما، أصخالمها قالت له مارأيت منك خريا قط فمن لم يكن من 

ها لتصرب فیعظم یل عيصیبها من هذاالنقصان حمنة  النساء هذاخلقها فالذي
إال صاملرأة  ص ما من رجل ردي- ل هلا رسول اهلل. مث قااهلل ثوابها،فأبشري

الردية أردي منه ، ص ال من امرأة لاحلة إال ص الرجل الصالح 
أفضل منها، ص ماساصي اهلل قط امرأة برجل إال ما كان من تسوية اهلل 

 ني ،امرأة تفضل نساء العامل ع صإحلاقها به صه  عیل فاطمة ب
[] 

لني سني صإحلاق اهلل إيامها باألفضصكذلك ما كان من احلسن ص احل
ص فأحلق اهلل فاطمة - األكرمني ملاأدخلمه يف املباهلة. قال رسول اهلل

ص  يف الشهادة، صأحلق احلسن ص احلسني بمه ع ، قال اهلل عز عیل بحمد ص 



بنا
َ
كَ ِمَن الِعمِل َفُقل تَعاَلوا َندُع أ كَ ِفیِه ِمن َبعِد ما جاءَ نا َص جل َفَمن َحاجي  ءَ

ي َنبَتِهل َفَنجَعل َلعَنَت  نُفَسُكم مثُ
َ
نُفَسنا َص أ

َ
ُكم َص أ نا َص ِنساءَ ُكم َص ِنساءَ بناءَ

َ
ِ أ  عیل  اهللي

مها بني الكاِذِبنَي.فكان األبناء احلسن ص احلسني ع جاء بهما رسول اهلل فأقعد
ص - األسد ص أماالنساء فكانت فاطمة ع جاء بها رسول اهلل يديه كجرصي
ن أيب طالب ع ب عیل فه كلبوة األسد ص أمااألنفس فكان صأقعدها خل

كاألسد، ص قال  ص-جاء به رسول اهلل ،فأقعده عن َيینه كاألسد، صربض هو
ني . فقال رسول الكاذب عیل ألهل جنران هلموا اآلن نبتهل ،فنجعل لعنة اهلل 

أفضل [، أللمه هذه ]نسائ عدل نفس  ص هوعندي ص أللمه هذانفس - اهلل
ن حاربوا، ،فأنا حرب ملصسبطاي ساء العاملني ، ص قال أللمه هذان صلداين

 . صسمل ملن ساملوا،میز اهلل بذلك الصادقني من الكاذبني
[] 



قني ا صفاطمة ص احلسن ص احلسني ع ألدق الصادعیل فجعل حممدا ص
فهو نفس  یل عصأفضل املؤمنني ،فأما حممدفأفضل رجال العاملني ، ص أما 

املني . ص أما رجال العاملني بعده ، ص أمافاطمة فأفضل نساء الع حممدأفضل
اخلالة  احلسن ص احلسني فسیدا شباب أهل اجلنة إال ما كان من ابين
العقول  مل عیس  صحيی  بن زكريا ع فإن اهلل تعال  ماأحلق لبیانا برجال كا
حلسني ع اإالهؤالء األربعة عیس  ابن مرمي ، صحيی  بن زكريا، ص احلسن ، ص 

شاَرت ِإلَ »أماعیس  فإن اهلل تعال  حك  قصته ص قال 
َ
یِه قاُلوا َكیَف َفأ

ا ُ َمن كاَن يفِ امَلهِد َلِبیي قاَل  قال اهلل عز ص جل حاكیا عن عیس  ع« نَُكملي
ي  ِ آتايِن  إينِ ِ َعبُد اهللي

ا نَِبیيااآلية. ص قال يف  الِكتاَب َص جَعليَنَ  قصة حيی  يا َزَكِريي
ا. قال لم خنلق أحدا قإِ  یي ُركَ ِبُغالٍم امُسُه حَيی  َلم جَنَعل َلُه ِمن َقبُل مَسِ بله نيا نَُبشي

ةٍ َص آتَ  یناهُ امسه حيی  ،فحك  اهلل قصته إل  قوله يا حَيی  ُخِذ الِكتاَب ِبُقوي
ا. قال ص من ذلك احلكم أنه كان لبیا فقال له الصبیان همل  احلُكمَ َلِبیي



 قال َص ه ص اهلل ماللعب خلقنا، صإمنا خلقنا للجد ألمر عظمي . مثنلعب . فقال أص
يعينصالديه صسائر عبادنا عیل حتننا صرمحة  َحنانًا ِمن َلُدنيايعين طهارة  َص َزكاةً

ايتق  ا ِبواِلَديِهمحسنا َص بَ الشرصر صاملعال  ملن آمن به صلدقه َص كاَن تَِقیي ري
ايقتل إلیهما مطیعا هلماَص َلم َيُكن َج   عیل ضب صيضرب الغ عیل بيارًا َعِصیي

الغضب ،لكنه ما من عبد، عبد اهلل عز ص جل إال ص قدأخطأ أصهم 
 عز خبطإ ماخال حيی  بن زكريا،فإنه لم يذنب ، ص لم يمه بذنب ، مث قال اهلل

 ص جل
[] 

ا. ص قال يف علیه َص َسالمٌ  وُت َص َيومَ ُيبَعُث َحیي صة حيی  قَيومَ ُصِلَد َص َيومَ ََيُ
َبًة  ًة َطیي يي ا َربيُه قاَل َربي َهب ِل  ِمن َلُدنكَ ُذري صزكرياُهناِلكَ َدعا َزَكِريي

يعين عاءِ یُع الدي  ملارأي زكريا ِإنيكَ مَسِ



 عندمرمي فاكهة الشتاء يف الصیف ، صفاكهة الصیف يف الشتاء، ص قال
يني َلكِ هذا قاَلت ُهَو ِمن

َ
ُ أ  هلايا َمرميَ
ِ إِ  َ َيرُزُق َمن َيشاءُ ِبَغرِي ِحساٍب صأيقن زكريا أنه من ِعنِد اهللي  ني اهللي

 ها أحد غريه ، قال عیل عند اهلل ،إذ كان اليدخل 
تاء يف مرمي بفاكهة الش عند ذلك يف نفسه إن ألذي يقدر أن يأيت

الصیف ، صفاكهة الصیف يف الشتاء،لقادر أن يهب ل  صلدا ص إن 
ه فقال َربي را،فهنالك دعا زكريا ربعاق كنت شیخا، صكانت امرأيت

. قال اهلل عز ص جل َفناَدتُه  عاءِ یُع الدي َبًة ِإنيكَ مَسِ ًة َطیي يي َهب ِل  ِمن َلُدنكَ ُذري
ني ا نادت زكريا.َص ُهَو قاِئمٌ يُصلَ ي  امَلالِئَكُةيعين

َ
ُركَ يفِ امِلحراِب أ َ ُيَبشي هللي

ِ ق قًا ِبَكِلَمٍة ِمَن اهللي رئیسا  َص َسیيدًايعين ال مصدقا يصدق حيی  بعیس  عِبَیحی  ُمَصدي
النساءَص  أهل طاعته َص َحُصورًا ص هو ألذي اليأيت عیل يف طاعة اهلل 



نَي ص قال ص كان أصل تصديق حيی  بعیس  ع أن زكريا كا احِلِ ا ِمَن الصي ن نَِبیي
ل قفاليصعد إل  مرمي يف تلك الصومعة غريه ،يصعد إلیها يسمل ، فإذانزل أ

ها منها الريح . یل عها، مث فتح هلا من فوق الباب كوة لغرية يدخل عیل 
ه فلما صجد مرمي قدحبلت ساءه ذلك ، ص قال يف نفسه ما كان يصعد إل  هذ

 اليشكون أين إسرائیل ، ص قدحبلت ،اآلن أفتضح يف بين أحد غريي
 أحبلتها.فجاء إل  امرأته ، فقال هلا ذلك ،فقالت

[] 
برمي أنظر إلیها،  ختف فإن اهلل اليصنع بك إالخريا، صائتينيازكريا ال

صأسأهلا عن حاهلا.فجاء بهازكريا إل  امرأته ،فكف  اهلل مرمي مئونة 
رمي الكربي صم اجلواب عن السؤال ص ملادخلت إل  أختها صه 

نخس الصغري لم تقم إلیها امرأة زكريا فأذن اهلل لیحی  ص هو يف بطن أمه ف



ني ،مشتملة نها صأزعجها صنادي أمه تدخل إلیك سیدة نساء العاملبیده يف بط
جد حيی  سید رجال العاملني ، فالتقومني إلیها فانزعجت ، صقامت إلیها، صس عیل 

ص هو يف بطن أمه لعیس  ابن مرمي .فذلك أصل تصديقه له ،فذلك قول 
ص يف احلسن ص يف احلسني ع إنهما سیدا شباب أهل اجلنة - رسول اهلل

ص هؤالء األربعة - مث قال رسول اهلل«. عیس  صحيی  »اخلالة إال ما كان من ابين
عیس  صحيی  ص احلسن ص احلسني صهب اهلل هلم احلكم ، صأبانمه بالصدق 
ل من الكاذبني ،فجعلمه من أفضل الصادقني يف زمانمه ، صأحلقمه بالرجا

امیز الصادقني مل الفاضلني البالغني . صفاطمة ع جعلها من أفضل الصادقني
ص - ص . ص حممد رسول اهلل- ع جعله نفس رسول اهلل عیل من الكاذبني . ص 

ص إن هلل عز ص جل - جعله أفضل خلق اهلل عز ص جل . مث قال رسول اهلل
]خیار[، ص] من خیارا من كل ماخلقه ،فله من البقاع خیار، ص له من اللیال 

ارهم ه من عباده خیار، ص له من خی[األيام خیار، ص له من الشهور خیار، ص ل



خیار فأما خیاره من البقاع فمكة، صاملدينة، صبیت املقدس ، ص إن 
هذاأفضل من ألف لالة فیما سواه إالاملسجد  لالة يف مسجدي

 احلرام صاملسجد األقص  يعين
[] 

لیلة النصف اجلمع ، ص فلیال  مكة صبیت املقدس . أماخیاره من اللیال 
جلمع ، صلیلة القدر، صلیلتا العید. ص أماخیاره من األيام فأيام ا من شعبان ،

صاألعیاد. ص أماخیاره من الشهور فرجب ، صشعبان ، صشهر رمضان . ص 
أماخیاره من عباده فولد آدم ، صخیاره من صلد آدم من اختارهم 

عمل منه بمه ، فإن اهلل عز ص جل ملااختار خلقه ،اختار صلد آدم  عیل 
ار من صلد آدم العرب مث اختار من العرب مضر، مث ، مث اخت

 اختار من مضر قريشا، مث اختار من قريش هامشا



[] 
 فیحبين كذلك ،فمن أحب العرب من هاشم ، ص أهل بیيت مث اختارين

 صأبغضمه صأحبمه ، ص من أبغض العرب فیبغضين
 [ فضائل شهر رمضان]

رمضان  ، صشعبان ، صشهر ص إن اهلل عز ص جل اختار من الشهور شهر رجب
فشعبان أفضل الشهور إالمما كان من شهر رمضان ،فإنه أفضل منه ، ص إن 
اهلل عز ص جل ينزل يف شهر رمضان من الرمحة ألف ضعف ماينزل يف 

 یل عسائر الشهور، صحيشر شهر رمضان يف أحسن لورة،فیقیمه ] يف القیامة[ 
علیه مر،فیخلع ك املحشر، مث يأأحد ممن ضمه ذل عیل ها عیل قلة الخيف  ص هو

 من كسوة اجلنة صخلعها صأنواع سندسها صثیابها، حيت يصري يف العظم
قلب . مث  عمل مقداره أذن ص اليفمه كنهه بیث الينفذه بصر، ص اليع 



أ ماتعرفون  يامعشر اخلالئق من بطنان العرش ناد فینادي يقال للمنادي
ك ، أماإننا ربنا صسعدي داع هذافیجیب اخلالئق يقولون بل  لبیك 

ه منكم ص ربنا هذاشهر رمضان ماأكثر من سعد ب النعرفه . مث يقول منادي
ه ،فلیأخذ به أال فلیأته كل مؤمن له ،معظم بطاعة اهلل فی ماأكثر من شق 

م هلل ، صجدكم قدر طاعتك عیل حظه من هذه اخللع فتقامسوها بینكم 
 ن تلك اخللعوا هلل ] فیه [مطیعني ،فیأخذصن م. قال فیأتیه املؤمنون الذين كان

[] 
ألف خلعة،  كانت [ يف الدنیا.فمنمه من يأخذ مقادير طاعتمه ]اليت عیل 

صمنمه من يأخذ عشرة آالف . صمنمه من يأخذ أكثر من ذلك صأقل 
لك اخللع ،فیشرفمه اهلل تعال  بكراماته .أال ص إن أقواما يتعاطون تناصل ت

هر  لقد كنا باهلل مؤمنني ص له موحدين ، صبفضل هذاالش،يقولون يف أنفسمه



نمه مقطعات نريان ، أبدا عیل معرتفني ،فیأخذصنها صيلبسونها،فتنقلب 
لك كل صاحد منمه بعدد كل سلكة من ت عیل صسرابیل قطران ،خيرج 

الثیاب أفع  صعقرب صحیة، ص قدتناصلوا من تلك الثیاب 
م ل من كان جرمه أعظقدر أجراممه ك عیل أعدادا خمتلفة 

فعدد ثیابه أكثر.فمنمه األخذ ألف ثوب ، صمنمه األخذ عشرة 
أبدانمه  یل عآالف ثوب ، صمنمه من يأخذ أكثر من ذلك ، صإنها ألثقل 

عال  الضعیف من الرجال ، ص لو ال ماحكم اهلل ت عیل  من اجلبال الرصاس 
 علیمه مث خيرج  . ببأنمه الَيوتون ملاتوا من أقل قلیل ذلك الثقل صالعذا

بعدد كل سلكة يف تلك السرابیل من القطران صمقطعات النريان 
أفع  صحیة صعقرب صأسد صمنر صكلب من سباع النار،فهذه تنهشه ، ص 
هذه تلدغه ص هذايفرتسه ، ص هذاَيزقه ص هذايقطعه .يقولون ياصيلنا مالنا 

نواع أنا] هذه الثیاب ، ص قدكانت من سندس صإستربق صعیل حتولت 



یل قطران نا[مقطعات النريان ، صسرابعیل خیار ثیاب اجلنة حتولت 
هؤالء ثیاب فاخرة ملذذة منعمة فیقال هلم ذلك با كانوا  عیل  صه 

يطیعون يف شهر رمضان صكنمت تعصون ، صكانوا يعفون صكنمت تزنون ، 
صكانوا خيشون ربمه صكنمت جترتءصن ، صكانوا يتقون السرقة صكنمت 

ئج أفعاهلم ، صكانوا يتقون ظمل عباد اهلل صكنمت تظلمون ،فتلك نتا تسرقون
 احلسنة

[] 
ص اليهرمون  ص هذه نتائج أفعالكم القبیحة.فمه يف اجلنة خالدصن اليشیبون فیها

رصن ، ص الحيولون عنها ص الخيرجون ص اليقلقون فیها ص اليغتمون ،بل هم فیهامسرص
نون . صأنمت ص الهم حيز علیمه وف ،فرحون ،مبتهجون ،آمنون ،مطمئنون الخ

ون ، ص يف النار خالدصن ،تعذبون فیها صتهانون ، ص من نريانها إل  زمهريرها تنقل



ب عذابها يف محیمها تغمسون ص من زقومها تطعمون ، صبقامعها تقمعون صبضرص
ه منكم تعاقبون الأحیاء أنمت فیها ص المتوتون أبد اآلبدين ، إال من حلقت

د]مس عاملني ،فخرج منها بشفاعة حممدأفضل النبیني بعرمحة رب ال
ص ياعباد اهلل - [العذاب األلمي صالنكال الشديد. مث قال رسول اهلل

الأنبئكم بثل  هناك ، أ فكم من سعید بشهر شعبان يف ذلك ، صكم من شق 
حممد صآله قالوا بل  يا رسول اهلل . قال حممد يف عباد اهلل كشهر رمضان 

بن أيب  یل ع، صآل حممد يف عباد اهلل كشهر شعبان يف الشهور. ص يف الشهور
طالب ع يف آل حممدكأفضل أيام شعبان صلیالیه ، ص هولیلة النصف 
صيومه . صسائر املؤمنني يف آل حممدكشهر رجب يف شهر شعبان ،هم 

 درجات 



 عند اهلل صطبقات ،فأجدهم يف طاعة اهلل أقربمه شبها بآل حممد. أ
 رجل قدجعله اهلل من آل حممدكأصائل أيام ]رجب من أصائلالأنبئكم ب

ه أيام [شعبان قالوا بل  يا رسول اهلل . قال هو ألذي يهتز عرش الرمحن بوت
 ، صتستبشر املالئكة يف السماصات

[] 
بقدصمه ، صختدمه يف عرلات القیامة ص يف اجلنان من املالئكة ألف 

ره ، ص الَيیته اهلل ضعف عدد أهل الدنیا من أصل الدهر إل  آخ
، صأخا يف اهلل  لاحبا له يف هذه الدنیا حيت يشفیه من أعدائه صيشف 

تعظمي آل حممد.قالوا ص من ذلك يا رسول اهلل . قال ها  عیل مساعدا له 
خصولا كم غضبان ،فاسألوه عن غضبه ، فإن غضبه آلل حممدعیل هومقبل 

ارهم ، صشخصوا بأبص فطمح القوم بأعناقمه ،.بن أيب طالب ع  عیل ل



ل ، فلما ص هوغضبان ،فأقب« سعد بن معاذ» علیمه صنظرصا، فإذاأصل طالع 
ص قال له ياسعد أما إن غضب اهلل ملاغضبت له - رآه رسول اهلل

ك با أشد،فما ألذي أغضبك حدثنابا قلته يف غضبك حيت أحدث
أجابها اهلل ص قالته املالئكة ملن قلت له ، ص ماقالته املالئكة هلل عز ص جل

، بايب عیل أناجالس  يا رسول اهلل ،بینا أنت صأم  عز ص جل به . فقال سعد بأيب
ألنصار،فرأيت األنصار،إذ متادي رجالن من ا نفر من ألحايب صبضريت

يف أحدمها النفاق فكرهت أن أدخل بینهما خمافة أن يزداد شرمها، 
ا حيت تواثبا إل  أن مهصأردت أن يتكافأ فمل يتكافأ، صمتاديا يف شر

رسه ، لاحبه ،فأخذ هذاسیفه صت عیل جرد كل صاحد منهما السیف 
سیف  ص هذاسیفه صترسه صجتاصال صتضاربا،فجعل كل صاحد منهما يتق 

يد  لاحبه بدرقته ، صكرهت أن أدخل بینهما خمافة أن متتد إل 
 . أللمه انصر أحبهما لنبیك صآله خاطئة، ص قلت يف نفس 



[] 
نا یل عا زاال يتجاصالن ص اليتمكن صاحد منهما من اآلخر إل  أن طلع فم

ن أيب طالب ب عیل بن أيب طالب ع فصحت بهما هذا  عیل أخوك 
ص صأفضل آل - ع لم توقراه فوقراه صتكافا،فهذا أخو رسول اهلل

رقته من يده . ص أمااآلخر رم  بسیفه صد حممد.فأما أحدمها،فإنه ملامسع مقاليت
قطعا ألابه  فل بذلك ،فتمكن الستسالم لاحبه منه ،فقطعه بسیفهفمل حي

ا ، صصجدت من ذلك صجدعلیه بنیف صعشرين ضربة،فغضبت 
شديدا، ص قلت له يا عبد اهلل بئس العبد أنت لم توقر أخا رسول اهلل 
، صأثخنت باجلراح من صقره ، ص قد كان ذلك قرنا كفیا بدفاعك عن 

ص - ص . فقال رسول اهلل- وقريه أخا رسول اهللنفسه ، ص مامتكنت منه إالبت
علیه ي بن أيب طالب ع ملاكف لاحبك صتعد عیل فما ألذي لنع 



از اآلخر قال جعل ينظر إلیه ص هويضربه بسیفه ، ال يقول شیئا، ص الَينعه مث ج
ص - صتركهما، ص إن ذلك املضرصب لعله بآخر رمق . فقال رسول اهلل

نه ماظفر،يغمن من ظافر إ املتعدي باغ ياسعد لعلك تقدر أن ذلك ال
ظفر بظمل إن املظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ 
الظالم من دنیاه ،إنه الحيصد من املر حلو، ص ال من احللو مر. ص 

شد ذلك الظالم فغضب اهلل له أ عیل أماغضبك لذلك املظلوم 
. ص [ ذلك الظالم لذلك املظلوم عیل من ذلك صغضب املالئكة] 

بن أيب طالب ع عن نصرة ذلك املظلوم ، فإن ذلك  عیل أماكف 
ملاأراد اهلل من إظهار آيات حممد يف ذلك ، الأحدثك ياسعد با 

 قال اهلل صقالته املالئكة
[] 



ل املثخن فرتي فیه بالرج لذلك الظالم صلذلك املظلوم ص لك ، حيت تأتیين
به  يتل اهلل ، صكیف آآيات اهلل املصدقة ملحمد. فقال سعد يا رسو

صعنقه متعلقة جبلده رقیقة صيده صرجله كذلك ، ص إن حركته متیزت 
ص ياسعد إن ألذي ينشئ السحاب ص - أعضاؤه صتفاللت فقال رسول اهلل

ه من بعد ال ش ء منه حيت يتكاثف ، صيطبق أكناف السماء صآفاتها مث يالشی
ألعضاء أن يؤلفها من بعد، احيت يضمحل فالتري منه شیئا،لقادر إن متیزت تلك 

كماألفها إذ لم تكن شیئا. قال سعد لدقت يا رسول اهلل . صذهب ،فجاء 
ص ص هوبآخر رمق فلما صضعه انفصل - رسول اهلل بالرجل ، صصضعه بني يدي

رأسه عن كتفه ، صيده عن زنده ، صفخذه عن ألله .فوضع رسول 
 عیل فل عهما، مث تص الرأس يف موضعه ، صالید ص الرجل يف موض- اهلل

 مواضع جراحاته ص قال أللمه أنت املحی  عیل الرجل ، صمسح يده 
امثخن بهذه ماتشاء، صعبدك هذ عیل لألموات ، صاملمیت لألحیاء، صالقادر 



أللمه  بن أيب طالب ع ، عیل رسول اهلل  اجلراحات لتوقريه ألخ 
ن عافیتك . قال فو مشفاء من شفائك ، صدصاء من دصائك ، صعافیة علیه فأنزل 

ت ألذي بعثه باحلق نبیا،إنه ملا قال ذلك التأمت األعضاء، صالتصق
ه ، ص صتراجعت الدماء إل  عرصقها، صقام قائما سويا ساملا لحیحا، البلیة ب

تة. مث أقبل رسول ء الببدنه أثر جراحة،كأنه ماألیب بش  عیل اليظهر 
اهلل لتصديق  ر آياتسعد صألحابه فقال اآلن بعدظهو عیل ص - اهلل

حممد،أحدثكم با قالت املالئكة لك صلصاحبك هذا صلذلك 
 الظالم ،

[] 
بن  یل عإنك ملا قلت هلذا العبد أحسنت يف كفك عن القتال توقريا ل

 حممد رسول اهلل ، كما قلت لصاحبه أسأت يف أيب طالب ع أخ 



ان ص قد ك بن أيب طالب ع عیل من كف عنك توقريا ل عیل تعديك 
[  لك قرنا كفیا كفوا،قالت املالئكة كلها له بئس مالنعت ] ياعدص اهلل

نفسه توقريا  من كف عن دفعك عن عیل صبئس العبد أنت يف تعديك 
ص .] ص قال اهلل عز ص جل - حممد رسول اهلل بن أيب طالب ع أخ  عیل ل

 ك توقريا ألخ من كف عن عیل يف تعديك  بئس العبد أنت ياعبدي
توقري  عیل ثك ك ياسعد يف حعیل [ مث لعنه اهلل من فوق العرش ، صلل  حممد
لت املالئكة لاحبك يف قبوله منك . مث قا عیل بن أيب طالب ع ص  عیل 

 ز ص جل ياعبادي. فقال اهلل عياربنا لوأذنت ]لنا[النتقمنا من هذااملتعدي
ينال فیمه ظه حيت غی سوف أمكن سعد بن معاذ من االنتقام منمه ، صأشف 

بغیته ، صأمكن هذااملظلوم من ذلك الظالم صذصيه با هوأحب 
الت أعمل ما التعلمون .فق ،إينإلیهما من إهالككم هلذا املتعدي

املالئكة ياربنا أفتأذن لنا أن ننزل إل  هذااملثخن باجلراحات من 



ل سوف الشفاء فقال اهلل عز ص جعلیه شراب اجلنة صرحيانها لینزل به 
،فیأتیه لیه عصمسح يده علیه له أفضل من ذلك ريق حممدينفث منه أجعل 

ء صاإلماتة، صاإلغناء أنااملالك للشفاء، صاإلحیا إين الشفاء صالعافیة، ياعبادي
صاإلفقار، صاإلسقام ، صالصحة، صالرفع ، صاخلفض ، صاإلهانة 

.قالت املالئكة كذلك أنت صاإلعزاز دصنكم صدصن سائر خلق 
 .ياربنا

[] 
ر منه الدم هذا، صربا ينفج فقال سعد يا رسول اهلل قدألیب أكحل 

علیه مسح قريظة.]ف صأخاف املوت صالضعف قبل أن أشف  من بين
ة[فقتلوا قريظ ص يده فربأ إل  أن شفا اهلل لدره من بين- رسول اهلل

صغنمت أمواهلم صسبیت ذراريمه ، مث انفجر كلمه  . عن آخرهم



وان اهلل عز ص جل . فلما رقأ دمه ] من صمات ، صلار إل  رض
منني اهلل ]بك [غیظ املؤ ص ياسعد سوف يشف - جراحاته [ قال رسول اهلل

إال[يسريا حيت كان حكم سعد  ] ، صيزداد لك غیظ املنافقني .فمل يلبث
ابا قريظة ملانزلوا]بكمه [ صهم تسع مائة صمخسون رجال جلدا.شب يف بين

م يتومهون أنه قالوا بل  . صه یمت بكم ضرابني بالسیف فقال أرض
ا يستبقیمه ملا كان بینه صبینمه من الرحم صالرضاع صالصهر قال فضعو
لموه أسلحتكم .فوضعوها، قال اعتزلوا.فاعتزلوا، قال سلموا حصنكم .فس

ص احكم فیمه ياسعد. فقال قدحكمت فیمه بأن يقتل - . قال رسول اهلل
مون سیوفمه مه صتغمن أمواهلم فلما سل املسلرجاهلم ، صتسيب نساؤهم صذراري

ص - قال سعد الأريد هكذا يا رسول اهلل . قال رسول اهلل علیمه لیضعوا 
كیف تريد اقرتح ، ص التقرتح العذاب ، فإن اهلل كتب اإلحسان 

 . يف كل ش ء حيت يف القتل



[] 
 صاحد، ص هو ألذي عیل قال يا رسول اهلل الأقرتح العذاب إال 

ن أيب طالب ع ، ب عیل لاحبنا هذا، ملاكف عنه توقريا ل  عیلتعدي 
صرده نفاقه إل  إخوانه من الیهود فهو منمه ،يؤيت صاحد صاحد 

ص - منمه نضربه بسیف مرهف إالذاك فإنه يعذب به فقال رسول اهلل
ت أنت عدصه عذابا باطال،فقد اقرتح عیل ياسعد،أال من اقرتح 

ك عیل  ك املتعديبسیفك هذا إل  لاحبعذابا حقا. فقال سعد للفيت قم 
یف صعشرين فاقتص منه . قال تقدم إلیه فما زال يضربه بسیفه حيت ضربه بن

. مث ه فقد كفاينب ضربة كما كان ضربه ] هو[ فقال هذاعدد ماضربين
ضرب عنقه ، مث جعل الفيت يضرب أعناق قوم يبعدصن عنه ، صيرتك 

 فقال سعد فأعطين . ف ص قال دصنكمقوما يقربون يف املسافة منه ، مث ك



السیف .فأعطاه فمل َيیز أحدا، صقتل كل من كان أقرب إلیه حيت 
قتل عددا منمه ، مث مل صرم  بالسیف ص قال دصنكم .فما زال القوم 

ص للفيت مابالك قتلت من - يقتلونمه حيت قتلوا عن آخرهم . فقال رسول اهلل
هلل كنت أتنكب ل يا رسول ابعد يف املسافة عنك صتركت من قرب فقا

ص ص قد كان فیمه - . قال رسول اهللعن القرابات صآخذ يف األجنيب
أياد يف  یل عمن كان لیس لك بقرابة صتركته . قال يا رسول اهلل كان هلم 

 .تلك األيادي عیل اجلاهلیة،فكرهت أن أتول  قتلمه صهلم 
[] 

قال يا رسول اهلل فعناك . فص أماإنك لوشفعت إلینا فیمه لش- فقال رسول اهلل
ماكنت ألدرأ عذاب اهلل عن أعدائه ، ص إن كنت أكره 

ص لسعد ص أنت فما بالك لم متیز - . مث قال رسول اهللأن أتواله بنفس 



د أحدا. قال يا رسول اهلل عاديتمه يف اهلل ، صأبغضتمه يف اهلل ، فالأري
أنت من الذين ص ياسعد - مراقبة غريك ص غريحمبیك . قال رسول اهلل

التأخذهم يف اهلل لومة الئم . فلما فرغ من آخرهم انفجر كلمه صمات . 
من أصلیاء اهلل حقا،اهتز عرش الرمحن  ص هذاصل - فقال رسول اهلل

ملوته صملنزله يف اجلنة أفضل من الدنیا ص ما فیها، إل  سائر مايكرم به 
 فیها،حباه اهلل ماحباه

ن تَرَضو . ي َهداءِ قوله عز ص جل ممِ  َن ِمَن الشي
ممن ترضون دينه صأمانته  - َهداءِ ن تَرَضوَن ِمَن الشي ي قال أمري املؤمنني ع ممِ

ل لالح ، صلالحه صعفته ، صتیقظه فیما يشهد به ، صحتصیله صمتییزه ،فما ك
ممیز، ص الحمصل ، ص ال كل حمصل ممیز لالح ، ص إن من عباد اهلل ملن هو 



إذا كان هد لم تقبل شهادته لقلة متییزه . فأهل ]اجلنة[لصالحه صعفته لوش
 مللاحلا عفیفا،ممیزا حمصال،جمانبا للمعصیة صاهلوي صاملیل صالتحا

[] 
ع فذلكم الرجل الفاضل ، فیه فتمسكوا، صبهداه فاقتدصا، ص إن انقط

ات فاستخرجوا كم النبعیل عنكم املطر فاستمطرصا به ، ص إن امتنع 
، فإن ذلك  الرزق فاستدرصا به الرزق كمعیل به النبات ، ص إن تعذر 

ص حيكم بني - ممن الخيیب طلبه ، ص الترد مسألته . ص قال كان رسول اهلل
لبات صاملظالم . ،فكثرت املطاالناس بالبینات صاألَيان يف الدعاصي

عضكم ص ياأيها الناس إمنا أنابشر، صأنمت ختتصمون ، صلعل ب- فقال رسول اهلل
من قضیت حنو ماأمسع منه ،ف عیل  بعض [ صإمنا أقض  من ]يكون أحلن بجته 

 ء فاليأخذنه ،فإمنا أقطع له قطعة من النارله من حق أخیه بش 



 [ ص- يف كیفیة حكم رسول اهلل ]
 ص إذاختالم إلیه رجالن يف حق ، قال للمدع - ص كان رسول اهلل -

علیه ع  املد یل علك بینة فإن أقام بینة يرضاها صيعرفها،أمض  احلكم 
لذي باهلل ماهلذا قبله ذلك أعلیه ، ص إن لم يكن له بینة،حلف املدع  

ادعاه ص ال ش ء منه ، ص إذاجاء بشهود اليعرفمه خبري ص الشر، قال للشهود 
ن . مث يقمي أين قبائلكما فیصفان ،أين سوقكما فیصفان ،أين منزلكما فیصفا
 ملدع ا اخلصوم صالشهود بني يديه ، مث يأمر فیكتب أسام 

صالشهود صيصف ماشهدصا به مث يدفع ذلك إل  رجل علیه صاملدع  
من ألحابه اخلیار، مث مثل ذلك إل  ] رجل [آخر من خیار ألحابه 

 ،فیقول
[] 



لیذهب كل صاحد منكما من حیث اليشعر اآلخر إل  قبائلهما 
ن . أالصأسواقهما أصحماهلما صالربض ألذي ينزالنه ،فلیسأل عنهما.فیذهبان صيس

ص فأخرباه - فإن أتوا خريا، أصذكرصا فضال،رجعا إل  رسول اهلل
 ا، صأحضر الشهود، ص قالعلیمه به ، صأحضر القوم الذين أثنوا 

رفونهما ا هذافالن بن فالن ، ص هذافالن بن فالن ، أتععلیمه للقوم املثنني 
صذكر لالح  بإ مجیل ،منكم فیهما بن فیقولون نعم .فیقول إن فالنا صفالنا جاءين

. ص علیه املدع   یل ع، أفكما قاال فإذاقالوا نعم .قض  حینئذ بشهادتهما 
نا صفالنا فیقولون إن رجعا خبرب سیئ ، صنبإ قبیح دعا بمه ، فقال هلم أتعرفون فال

مها  فیقول اقعدصا حيت حيضرا.فیقعدصن ،فیحضرمها،فیقول للقوم أمها.نعم 
ين ، ص العابهما ص لم يهتك سرت الشاهد فیقولون نعم . فإذاثبت عنده ذلك ،

ا الخبهما، صلكن يدعو اخلصوم إل  الصلح ، فاليزال بمه حيت يصطلحو
أمته . فإن  عیل تحننا ، ص كان رءصفا عطوفا م علیمه لئال يفتضح الشهود، صيسرت 



كان الشهود من أخالط الناس ،غرباء اليعرفون ، ص القبیلة هلما ص السوق ص 
عرفت فقال ماتقول فیهما. فإن قال ماعلیه املدع    عیلالدار أقبل 

 إالخريا، غريأنهما قدغلطا يف
[] 

خري
ُ
ا األ َر ِإحدامُهَ ن تَِضلي ِإحدامُها َفُتَذكي

َ
 أ
ا  - َر ِإحدامُهَ ن تَِضلي ِإحدامُها َفُتَذكي

َ
قال أمري املؤمنني ع يف قوله أ

خري قال إذاضلت إحدامها عن الشهادة صنسیتها،ذكرت 
ُ
األ
حدامها بهااألخري فاستقامتا يف أداء الشهادة.عدل اهلل شهادة إ

 امرأتني بشهادة رجل ،لنقصان عقوهلن صدينهن . مث قال ع معاشر النساء خلقنت
م ناقصات العقول ،فاحرتزن من الغلط يف الشهادة فإن اهلل تعال  يعظ

رسول  ثواب املتحفظني صاملتحفظات يف الشهادة. صلقد مسعت حممدا



ص يقول ما من امرأتني احرتزتا يف الشهادة فذكرت - اهلل
هما اهلل إحدامها األخري حيت تقیما احلق ، صتنفیا الباطل إال إذابعث

 صيذكرمها ا النعميعلیمه يوم القیامة عظم ثوابهما، ص اليزال يصب 
موم املالئكة ما كان من طاعتهما يف الدنیا، ص ماكانتا فیه من أنواع اهل

عث اله اهلل عنهما حيت خلدمها يف اجلنان . ص إن فیهن ملن تبفیها، ص] ما[أز
حمیطة، صتري يوم القیامة،فیؤيت بهاقبل أن تعط  كتابها،فرتي السیئات بها
ل الأذكر حسناتها قلیلة،فیقال هلا ياأمة اهلل هذه سیئاتك فأين حسناتك فتقو

ا سناتها صتذكرصتذاكرصا ح .فیقول اهلل حلفظتها يامالئكيتحسنايت
الیمني للملك ألذي  عیل يقول امللك ألذي  .خرياتها.فیتذاكرصن حسناتها

أذكر  الشمال أ ماتذكر من حسناتها كذا صكذا.فیقول بل  ، صلكين عیل 
لیمني له أفما ا عیل من سیئاتها كذا صكذا.فیعدد.فیقول امللك ألذي 

 .تذكر توبتها منها قال الأذكر



[] 
كانت عندمها  ذاكرتا الشهادة اليتقال أ ماتذكر أنها صلاحبتها ت

  .فیقول امللك حيت اتفقتا صشهدتا] بها[ ص لم يأخذمها يف اهلل لومة الئم فیقول بل
ة ماحیة الشمال أما إن تلك الشهادة منهما توب عیل  الیمني للذي عیل ألذي 

ه [ تهما كلها مكتوبة] فیلسالف ذنوبهما، مث تعطیان كتابهما بأَيانهما،فتجدان حسنا
 عیل ادة باحلق للضعفاء أقمت الشه صسیئاتهما كلها. مث جتد يف آخره ياأميت

املبطلني ، ص لم تأخذك يف اهلل لومة الئم ،فصريت لك ذلك كفارة 
 لذنوبك املاضیة، صحموا خلطیئاتك السالفة

َهداءُ ِإذا ما ُدُعوا.  َص ال َيأَب الشي



َهداءُ ِإذا ما قال أمري املؤمنني ع يف قوله عز ص جل َص ال -  َيأَب الشي
متها، صلیقمها إلقا ُدُعوا قال من كان يف عنقه شهادة، فاليأب إذادع 

 رصلینصح فیها ص اليأخذه فیهالومة الئم ، صلیأمر باملعرصف ، صلینه عن املنك
َهداءُ ِإذا ما ُدُعوا. قال نزلت فیمن  - ص يف خرب آخر َص ال َيأَب الشي

هادة  ، صنزلت فیمن امتنع عن أداء الشلسماع الشهادة أيب إذادع 
ٌ َقلُبُهیع نيُه آمثِ ، َص َمن َيكُتمها َفإِ هاَدةَ  ينإذاكانت عنده .َص ال تَكُتُموا الشي

 كافر قلبه
. 
[ 
] 



 خامتة
 یل عهذاآخر ماصجد من تفسري اإلمام اهلمام أيب حممد احلسن بن 

عجل  نتظر املهديآبائه الطیبني ، صابنه القائم امل عیل ص علیه  العسكري
. صأسأل اهلل عیل اهلل تعال  فرجه صسهل خمرجه للوات اهلل امللك ال

الولول إل  متام ذلك التفسري الفريد ألذي  عز ص جل أن يرزقين
 هوككتاب اهلل احلمید املجید يف جاللة قدره صعظم منزلته .ألين
قدصجدت يف ذلك التفسري من أسرار علوم حممد صآله الطیبني 

ريبة، أمجعني ، ص من أخبارهم العجیبة، صآثارهم الغ علیمه لوات اهلل ل
صأقواهلم الشريفة، صأحواهلم اللطیفة، ما لم يوجد يف كتاب إال 

 ماالتقط منه .مت الكتاب بعون اهلل صقدرته


