
 





 





 مقدمة التحقيق





 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وعلى آله الطيبني،  والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني

 وصحبه املصطفني األخيار،  الطاهرين

 السالمعليهلمحة خاطفة عن سيرة اإلمام 
 ، ال ريبه ما من مسلم جيهل موضع على كرم اهلل وجههه مهن ا هن عمهه الرسهور الاهرر  ال را ه  

 وميسهه جسهده ، ويانفهه يف رراههه،  وضعه يف حجره وهو ولهد يمهمه  ص صهدره:  واملنزل  اخلصيص 
سهن  رهراف ره اه عله  و   جيهاور يف كهل وسلل عليههللاصلىول د كها  رسهور اهلل ،  ويشمه عرره، 

،  خدجيه  مم املهنمننيوالسهالم و  ومل جيمع  يت واحد يف اإلسالم غ  الرسور عليهه الصهالة .يراه سواه
 .ويشم ريح النبوة،  يرى نور الوح  والرسال ،  وكا  عل  ثالثهما

و ههزر  ، وعلهه  كههرم اهلل وجهههه واسههى نبيههه الاههرر  نفسههه يف املههوا ن الهه   ههنا  ريههها األ طههار
غهه  جههان  م   وحسههبأ منههه ليلهه  ااجههرة  ههال يف رههرا  الرسههور !جنههدة مكرمههه اهلل  هها،  ريههها األاههدام

الرسهور يف مههل  ي هه  ل رداه وههد معه مجيع مغانيهه    مها كها  مهن غهزوة  بهوخ اله  خلفهه ريههاميو 
 .«  نبوة  عدي    منه ؟مما  رضى م   او  مين مبنزل  هارو  من موسى»:  اائال له

ود  واا ههل عمهرو  ههن،  رهههو محهد املبهارنين يههوم  هدر،  سهجل لهه ال ههاريل مجهل املوااهها وم اهها
وصهاح  رايه   ، ومحد النفر الذين ثب وا مع الرسور الاهرر يف غهزوأ محهد وحنهني،  ند يف غزوة اخل

 .وريها م لى محسن البالف،  املسلمني يوم خيرب
 من ااجهرة رزوجه ا ن ه الزهراف يف السن  الثاني ،  م  يارمه وسل عليههللاصلىمراد الرسور 

موسههم انههل مور  هههد  ليههه م  ي لههو علههى النهها  يفوع،  رأولههدها انسههن وانسههني ونينهه  ومم كلثههوم، 
 .رسول  من املشركنيو  سورة ال و    يذانا  ربافة اهلل
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خالر هه    مهع يف،   هالرريق األعلهى وسلل عليههللاصلىونق رسور اهلل ،  وملا غر ت النبوة
،  الرهه  رههيهماخل و ههدا للنهها  يومههذاخ م   ههين هاهههم كههانوا يريههدو ،  كثهه و  مههن املهههاجرين واألنصههار
ومواافهه اخلالهدة ،  علمهه وسهع ،  ملاان ه العظمى من الرسور الارر،  ويرو  عليا محق الصحا    ا

ا سه  يهدخ »:  عله  ي هور لهه رال غرو  ذا مابل العبا  عم النيب على ا هن مخيهه،  يف نصرة اإلسالم
ل م شههاغال  ههدرن الرسههور وظهه،  البيعهه  لاههن عليهها كههرم اهلل وجهههه  با ههأ يف ابههور هههذه،  «ولنبايعههأ
و ذا  علهه  كههرم اهلل ،  مبهها يشههبه اإلمجهها  عنههللارضلل و ويههع م ههو  اههر ،  وانطفههأل الف نهه  .العظههيم

 ذ كهها  يههرى لنفسههه مههن انههق  اخلالرهه   ، وجهههه يبايعههه ميمهها  عههد رههنة يسهه ة كهها  عا بهها ريههها عليههه
 .مكثر مما كا  أليب  ار

 غهم مها ه رهها ههو ذا،  خلهال  يهدب  هني املسهلمنيومل يان هه ف م غهإ  ص اله  عله  مهن ا
ويبادلههه  ، ويزوجهه ا ن هه مم كلثهوم،  عنههللارضلل يبهايع ميمها عمهر ه  كها  يهرى مهن ح هه  اخلالرهه 

ويس شهه ه يف  ، ريسهه فلفه علههى املدينهه   ذا غههاب عنههها،  عمههر مههن معههار ال اههرر واإلجههالر م اههها
 !«لو  على الأ عمر»:  ال ريهويس ف يه يف امايا ال شريع اائ،  اخلطوب

 وظهل يف مشهال  اخلالره  غه ،  ول د ررإ عمر م  يعهد  اخلالر   ص ا نه عبد اهلل من  عده
يف  ه آثههر م  رصههر األمههر 32حههإ  ذا  عنههه م ههو لنلههنة اووسهه  يف مواخههر سههن  ،  مسهه  ر علههى رمي

:  السه   ههم ومولئهأ .ايعهه املسهلمو س   من كبار مصحاب النيب لي شهاوروا وت هاروا واحهدا مهنهم ريب
اهلل كبه ا  و لحه   هن عبيهد،  وعثمها   هن عفها  ههيل  هين مميه ،  عل   ن ميب  ال  سيد  ين هاهم

ا هن عهو  رمسها  ه   وسعد  هن ميب واهاو وعبهد الهر ن،  والز    ن العوام نعيم  ني مسد،   ين متيم
 .نهرة

كهها   أل  عبهد الهر ن  هن عهو ،  وليه  عثمها  ص  ه  منهذ  هدف الشهورىه  ورمبها مهار مكثهرهم
 وسلل عليههللاصلىو صههار للنهيب ،  رمال على سها   ه يف اإلسهالم،  وسعدا من مار ائه،  صهره

ي ففهها مههن  لههأ  و ههدا علههى رجههار الشههورى م  كههال مههنهم ود لههو .مههر ني يف ا ن يههه رايهه  ومم كلثههوم
حهإ  ذا ان ههى األمهر  ص  ، خر  اخ يار اخلليف  ذ خلع كل نفسه وعهد  ص اآل،  املسنولي  المفم 

هاههههم ل حامهههل ال هههوم علهههيهم  وامههه عإ  نهههو .ه  وليههه  عثمههها  32عبهههد الهههر ن معلهههن يف انهههرم سهههن  
آثهر ههذه املهرة ميمها م  يطفه   ولان عليا الذي ياهره اخلهال   هني املسهلمني،  ورغب هم يف  اصائهم

ويف ،  و   يف العهني اهذى ، ايع مهن ابهل م ها  اهر وعمهرربهايع عثمها  كمها  ه،  ور ن الهدماف،  الف ن 
 .انلق هجا
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 وملهها ثههار عليهههه،  واههام علهه  كههرم اهلل وجهههه مههن  ههني الصههحا   يلهههوم عثمهها  علههى  وليهه  ماار ههه
ولاهههن  ، املعارضهههو  مهههن عهههرب األمصهههار مرسهههل علههه  نراسههه ه والهههدرا  عنهههه ولديهههه انسهههن وانسهههني

ول هه  مصههرعه  ، رحههم ال مههاف،  زمههوه م  تلههع نفسههه مههن اخلالرهه ومل،  امل مههردين حاصههروا دار عثمهها 
 .وهو جالس يف احملراب ي رم ال رآ 

ممه   : وهرعهوا    ي ولهو ،  وانثار على عل  عرب األمصار ومهل  در واملهاجرو  واألنصار
مهم ههه  ول ههد كانههت .ه 22مههن ذي انجهه  سههن   32رلههم جيههد  ههدا مههن ابههور اخلالرهه  يف ،  املههنمنني
 .ومل يصا له انار ريها يوما واحدا،  اضطلع  ا ارا   مخس سنني،   ةخط

 رهههأذعنوا مجيعههها    معاويههه  يف،  وحهههرل الثهههوار عليههها علهههى عهههزر العمهههار الهههذين عيهههنهم عثمههها 
 .وغدا رإ النا  على الثأر للفليف  الشهيد ، رإنه علق امي  عثما  على املنرب،  الشام

مههن  ومهههاه  املههنمنني و لحهه   ههن عبيههد اهلل والههز    ههن العههوام ورههوجىف علهه   السههيدة عائشهه  مم
حهههني  واندادل الف نههه  اههه عا ،  ترجههو   ص البصهههرة مطههالبني  هههدم عثمهها ه  رجههار الشههورى السههه  

دونههه سههبعو   مث ع ههر مجلههها وا ههل،  مخههذل مم املههنمنني امههس اينههد وههه  يف هودجههها علههى ايمههل
 .ماههه  حما ههه   هههال ارر ومعهههاد اإلمهههام السهههيدة عائشههه   ص،  مهههلوعهههر  ههههذا اليهههوم مبواعههه  اي،  رجهههال

 .و ا ت ه   ص اهلل مسفا على ما مريق من دماف املسلمني
 عله  و صهد  الصهفو   هني م بها ،  مث  دايه  الهوهن،  وحتاهيم انامهني،  مث كا  يوم صهفني

،  ن مه  اخلهوار  اندادلره،  وعر  معاوي  كيا ين هز الفرص   إثارة ا ضهطرا ال يف مرجهاف الهبالد، 
ملجهههم لعنهههه اهلل يف  ممههها علههه  ر  لهههه ا هههن،  رلهههم ينجحهههوا يف ا هههل موامههها،  واهههرروا ا هههل معاويههه  وعلههه 

ومبصههرعه ان هههت  .«اناههم هلل   لههأ يهها علهه »:  هههو يههرددو  ه 24املسههجد يف ههههر رممهها  سهه   
اناهم مبهدم الوراثه   نظهام ويهدخل علهى،  وخال ايو ملعاوي  ليعلن خالر هه  الشهام،  خالر  الراهدين

 .الذي ينايف روح اإلسالم

 موضوعات نهج البالغة
 ولههو مههن خههالر حملهه  خا فهه ه  م  يلههم  ههذه الواههائع ال ارتيهه  «هنههل البالغهه »   ههد لههدار  

ورحواه  عجلى  ليعر  السر يف غروب مشس اخلالر  الراهدة  ني املسلمني األولني الذين اسنر
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 عيهد  واس ناروا مبا يلوح من مضوائها الباايه  واهد  هدمل  نحسهر،  ظالاا الوارر ونعموا  ،  هذا النبوة
 !الغروب

 م  يلهههم  هههذه ان هههائق لههه ى رمي العهههني كيههها حتولهههت ههههذه اخلالرههه  «الهههنهل»و   هههد لهههدار  
 ومثفنههههت األمهههه  يف،  وكيهههها مهههههعلت مههههن مجلههههها انههههروب الطاحنهههه ،  الراهههههدة  ص ملههههأ عمههههول

مث ار اب با ههها ،  ومصههي  م  لههها مبصههر   مههام ااههدى علهه  كههرم اهلل وجهههه،  ميهه سههبيلها  ههايراح الدا
علهى م بها  ههذا  ريما  عد مسوم ايرائم يف عهود  عإ السفهاف واخللعاف وايائرين الذين ممسهوا ن مه 

 .الدين
 م  ياو  لنفسه صورة ح ي   عن  لأ ان به  مهن  هاريل املسهلمني «النهل»مث    د لدار  

 والع هاب،   نب  البواعث النفسي  ال   لت عليها علهى اإلكثهار يف خطبهه مهن الن هد وال عهريإليس ،
،  املريههرة وعجههت خالر ههه عجيجهها  األحههدا ،  ر ههد عائد ههه األيههام،  وال ههذمر والشههاوى،  وال فريههع

وال أنيههه   رههههل مهههن عجههه   ذا اسههه غرات معهههار الن هههد الهههالذ  .وخا هههت آمالهههه يف حت يهههق اإلصهههالح
 !؟وحإ رسائله  ص منارسيه وامل مردين عليه،  ح معظم خطبه ومناظرا هايار 

لسهانه  اله  راضهت علهى «الش ش ي »خطب ه ،  و   خ  مثار يصور لنا نفس على الشاكي 
 .وال وجع واألنني وام ألل  ألفاظ ال أوه، « ه ش   هدرل مث ارل»ه  كما ااره   راانت،  هادرة

 صهحا ه عنهه علهى ح ههم واج مها  مصهحاب معاويه  معهه علههىولاهم  هذمر اإلمهام مهن  فهر  م
يهههوه  » واصهههفا كالمههههم  أنهههه «املف لفههه  مههههوا هم،  النههها  او معههه  م هههداهنم»وكهههم  هههاهم  ! ههها لهم

 .«يطمع ريهم األعداف»ورعلهم  أنه  «الصم الصالب
   مهنرإ  مها الهل حيا هه السياسه،  وكا   بيعيا م   ارب خط  اإلمام يف انث على ال  ار

وايههاد .و له علهى اإلها ه    ومهه  ص ال  هار الهدائ ،  األحدا  املريرة ما  مشاعره ومثار عوا فه
عهن نصههرة  ولعهل مرمهل  ه  خلطبهه يف ايههاد  لهأ الهه  منه  ريهها مصهحا ه علهى اعهودهم .امل واصهل

 .اررينمث آ وا ساملني ظ،  ر  لوا وهنبوا،  يوم مغار جنود معاوي  على األنبار،  انق
وغه ه  وكها  علهى ي هني مهن ر هه،  و  يره   المرب،    يهدد  انربه  كما ااره   ل د كا 
 رليفر ّن نزب الشيطا  حوضا هو ماحُتُه   يصدرو  عنه و ،  هبه  يف دينه
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:  ال  هار وليوصنّي ا نه حممد  ن اننيفي  يوم ايمل مبا جيعلهه  طهال مرهو ها يف سهاحال .يعودو   ليه
ارم  .اهههدمأ  ِهههد يف األرل،  معهههر اهلل مججم هههأ،  عهههإ علهههى ناجهههذخ،   هههزور ايبهههار و   هههزور»

 .«واعلم م  النصر من عند اهلل سبحانه،  وغإ  صرخ،   بصرخ ماصى ال وم
 ومههن الظلههم لشفصههي  علهه  م ،  رههإ   ينهمهها لعالاهه  وث ههى،  و ههأمر انههرب   صههل السياسهه 
مبرامه    صه ا،  راجهح الع هل،  ر هد كها  ثااه  الفاهر .عصهرهن صوره غ  م  بع  يارال السياسه  يف 

واياد هههه  ، واهههد مثهههرل عنهههه موااههها وماهههوار و صهههررال   هههوم دلهههيال علهههى سياسههه ه انايمههه ،  األمهههور
،   أنصها  انلهور رحالت دو    بله للوااهع ورضهاه،  لان مثله العليا حتامت يف حيا ه،  الرهيدة

 هههو ونبهههل يف اخلليفههه   وكانهههت ابهههل م جسهههدة علهههى،  معاويههه   ينمهها دسهههدل  لهههأ الوااعيههه  يف خلفهههه
 .العظيم عمر  ن اخلطاب
 للشههاوى « ههاذ »مثلمهها  صههح ه  جيههد ريههه عشههرال انطهه  «هنههل البالغهه »ومههن يرجههع  ص 

 ،  عطههه  صهههورة واضهههح  عهههن نظرا هههه الثاابههه  وآرائهههه البعيهههدة يف مبهههاد  السياسههه ه  وال  ريهههع والن هههد
ربوحه  العهز  حإ  عيش يف،  وانرو على درع الفن عنها،  دارة هنوهناو ،  ومسالي  حام الرعي 

 .والرخاف
 مها عليهأ    م    هرم خطبهه لهدى  يع هه و عالنهه منهاجهه يف اناهم،  ولا    د ر هذا األمر

 وصههربه،  ووسهها ا ه  ههني عثمهها  والثههائرين عليههه .مو  سهه عبد مواافههه مههن السههيدة عائشهه  مم املههنمنني ،
ابهل  ومناظر ه اخلوار ،  و ور منا ه يف  فهم آراف هيع ه،  معاي  ممر معاوي  ومهل الشامايميل يف 

 .م  تول معهم ساح  ال  ار
 ويهههدحإ البا هههل رجههها  منط ههه ،  يمهههب  نفسهههه عهههن ا نفعهههار السللل  عليهاسههه مع  ليهههه 

 انامههني رلمهها م يهه م    الا ههاب اهههن ت علههى»:  حههني ي ههور للفههوار ،  ومسههلوب يفحههم املاهها ر
خنهالا  رهإ  حامها راهم ال هرآ  رلهيس لنها م ،  وم  ميي ا ما ممال ال هرآ ،  م  رييا ما محيا ال رآ 

عليه مهن ابهل  مو ي ور لرجل ورد،  «و   م يا رنحن من حامهما  راف،  حاما رام مبا يف ال رآ 
ررجعههت  لههيهم  ، غيههثمرميههت لههو م  الههذين ورافخ  عثههوخ رائههدا  ب غهه  اههم مسههاا  ال»:  مهههل البصههرة

كنههت  ههاركهم :  اههار ؟رفههالفوا  ص املعهها ش واوههادب مهها كنههت صههانعا،  ومخههرب م عههن الاههء واملههاف
رههواهلل مهها »:  الرجههل ي ههور ، و ذا،  «رامههدد  ذا يههدخ»:  ر ههار لههه اإلمههام .وخمههالفهم  ص الاههء واملههاف

 .«ربايع ه،  اس طعت م  مم نع عند ايام انج  عل 
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  ائفهه  مههن خطهه  الوصههاه   ص جانهه  املوضههوعال السهها   ه  ليمههم «لبالغهه هنههل ا»و   
 نطههق  كمهاه   ذلههأ  هأ  عليهها . بهوىف عليها ذروة    سههامى  هني عبههاارة الوّصهارني يف ال ههدر وانهديث

الهههو مهههن  ومل  اهههد خطبههه  مهههن خطبهههه .اهههد اسههه فدم الوصههها يف مهههوا ن كثههه ةهههه « الهههنهل» نصهههوو
ورسهم ،  املول رهأجز  وهف ،  صور انياة رأ د :  وا ن األموروحتليل نفاذ  ص  ،  وصا دايق

واههد ،  الرجههار ومخههال  النسههاف ووان   ههني  بههائع،  ملشههاهد اآلخههرة لوحههال كههامالل رههأرا  ومرههه 
من ريش ه املصورة هيطا  رجهيم يوسهو   هاخص  ولأل رار م ا ا حي  ومل يفلت«  اذ » للمنار ني

 .ويلهم الرهاد يوح  اخلرب و  ملأ رحيم،  يف صدور النا 
 و داي هه يف  نهاور ايزئيهال،   صهويره انسهيال السل  عليهعلى م  املهم يف مدب اإلمهام 

 صههويرها  عههإ  واههد اههه مل كالمههه علههى موصهها  عجيبهه  لههبعإ املفلواههال  لههت روع ههها وداهه  :
للنملهه  وايههرادة و  سههيما البههار   كمهها يف  صههويره،   الن ههاد علههى ا ر يههاب يف عزوههها  ص ممهه  املههنمنني

وهههو مهها نسههأر اهلل ال وريههق ،  العجلهه  و   ههد مههن حت يههق هههذا األمههر يف غهه  هههذه امل دمهه  .للطههاوو 
 .اريبا  عو  اهلل وسنصدره،  لبيانه يف ك اب مس  ل اك ملت  ني ميدينا معامله

 ، مشههههيدا  ههههدا ها وحسههههن  صههههررها،  ممهههها النملهههه  ر ههههد وصهههها منههههها صههههغرها وح ههههارة ممرههههها
يف صهههغر     النملههه :  ومخيل هههه انصهههاب،  ومنغامهههه العهههذاب،  مسنسهههال مهههع وصهههفه  أنفاسهههه الطهههوار

 هههدب علهههى  و هنههها،  و  مبسههه درخ الفاهههر،     اهههاد  نهههار  لحههه  البصهههر،  جسههه ها ولطارههه  هيئ هههها
،  يف حرههها لربدههها جامعهه ،  و ن ههل انهه   ص جحرههها،   نصهه  علههى الههرن  انصههبا ا،  األرل د يبهها

وغمههههاريفها وم ههههرا   و  يفههههول عليهههها م  يصهههها لنهههها مههههن النملهههه  هراسههههيفها،  وردههههها لصههههدرها ويف
يسهههوانا  ص ال فاههه   عظمههه   مث،  ومههها يف رمسهههها مهههن عينهههها ومذهنههها،  مضهههالعها املشهههرر  علهههى  طنهههها

 !يشركه يف رطر ا را ر ورطرها ومل،  ومل يعنه على خل ها اادر،  انالق الذي خل ها
وههو يصهها  وي مهههل،  وجههامع نزوا ها،  ورهيهها حواسهها،  اإلمهام دايههق مجزائههاوممها ايههرادة 

وي واهها الههيال عنههد .واههوة حسههها،  واسهه واف رمههها،  وخفههاف  عههها،  وضههياف حههدا يها،   ههرة عينيههها
 ويعج ،  ومنجليها اللذين  ما  فيإ،  نا يها اللذين  ما  فرل
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م   مجلبههوا عمعهههم ملهها اسهه طاعوا اهها ذ هها و  درعهها مههع رلههو،  لسههلط ها الرهيبهه  علههى الههزرا  يف نرعهههم
 !حجمها   يزيد على  صبع مس دا 

 وتههم اإلمههام كالمههه هههذا  ال ههذك   عظمهه  اخلههالق الههذي يسههجد لههه مههن يف السههماوال واألرل
 .ويل    ليه  الطاع  سلما وضعفا،  ويعنو له خدا ووجها،   وعا وكرها

 رمهها  ههرخ هههيئا مههن هههبا ه   ،  صهها اإلمههام للطههاوو وكههل هههذا لههيس  شهه ف  ذا مهها اههيس  و 
 هش   واوائمهه،  رهو ميش  خم ا  كأنه يزهو مبا منح ه الطبيع  من مجهار:  وصفه وصفا داي ا مجيال
رهإ  ههبه ه مبها » وملوانه الزاهي  امل نوع   شبه ملوا  الر يع مو موه  انلهل،  ك وائم الديا  اخلالسي 

رههو كموهه  انلهل مو  و   ضهاهي ه  هاملال س،  ين مهن نههرة كهل ر يهعجه  جه:  منب ت األرل الهت
 !«ملوا  اد نط ت  اللجني املالل و   هاكل ه  ان  رهو كفصوو ذال،  مونق عص  اليمن

 رالمها سه طت منهه:  و   اإلمام ليعج  لش ف يف هذا انيهوا     هد م  يثه  العجه  ح ها
 .  نفسها وال  اسيم ذا اريش  نب ت مااهنا ريش  جديدة حتمل األلوا

نعهم  وينفه ،  ويوضح كيها يهدر   ليهها خم ها ،  وي طر  اإلمام  ص عالا  الطاوو  مع منثاه
الظهائر    ويثبت م  املالاحه  عنهد ههذا،     الطاوو  يل ح منثاه  دمع   سفحها مدامعه:  من اار

 .ا لا عن املالاح  لدى الفحور املغ لم  للمراب
ههه  كههأ  الوصهها،   طههاوو  ميمهها  ال ههذك   عظمهه  اخلههالق وحام ههه يف خل هههوين ههه  وصهها ال

علهه   ليههها  وللعههربة الهه     هد م  ينبههه،    هها تمههع للغهرل الههديينه  مهمها يبههد مسهه  ال اائمها  نفسههه
 .األ ا  وال لوب

 م  يهدور معظهم خطه  اإلمهام حهور العلهيمه   هل ابهل ههذا كلهه،   عهد ههذا كلههه  ومهن امل واهع
 .رنهل العلم من  يت النبوة العظيم،   ذ كا  ر ي  الرسور،  هادواإلر 

 ووعه  و رههاد وما يفنل يف اخلليف  مهن  وجيهه،  رام اخلالر ه  عليه رو  هذاه  وكا  لزاما
ومهن  .وامللمهال واألحهدا  ويعهررهم رمي اإلسهالم الصهحيح يف الفهن،  م  تط  النا  كل مجعه ه 
 والدعوة  ص الزهد يف،  من الفنهنا كثرل خطبه يف ال حذير »
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والبعههث  ووصهها مهههوار ال يامهه ،  وال ههذك   ههاملول هههادم اللههذال ومفههر  ايماعههال،  انيههاة الههدنيا
 .والنغي  يف اين  والنهي  من النار،  والنشور

 ، و  هوم علهى سهنا اها،  و طهأ  أظالرهها،     اإلمام ليحذر من الفن اله   هدو   أخفارهها
ووضههع  ، وال عههريل عههن  ريههق املنههاررة،  دعو النهها   ص هههق ممههوا  هههذه الفههن  سههفن النجههاةو نههه ليهه

 . يجا  املفاخرة
   ينههههار امههههر  مههههن،  مكالهههه  غوالهههه ،  نارههههدة  ائههههدة،  حائلهههه  نائلهههه ،  ممهههها الههههدنيا رغههههرارة ضههههرارة

 علهههى اهههوادم و  ميسههه  منهههها يف جنهههاح ممهههن    مصهههبح،  غمهههار ا رغبههها    مره  هههه مهههن نوائبهههها  عيههها
خلهههق  رمههها يصهههنع  الهههدنيا مهههن .وسهههناه مائهههل،  وظهههل نائهههل .وضهههوف آرهههل،   هنههها غهههرور حائهههل .خهههو 
 ؟ويب ى عليه  بع ه وحسا ه،  وما يصنع  املار من عما اليل يسلبه ؟لآلخرة

 و  يغههرهنم كثههرة مهها يعجههبهم،  الصههادرني عنههها،  رلينظههر النهها   ص الههدنيا نظههر الزاهههدين ريههها
 نسهى  و ،    اطهىف سههامه،  وليذكروا دائما م  الدهر مو ر اوسهه،  ا يصحبهم منهاريها ل ل  م

 .والناج   العط ،  والصحيح  الس م،  يرم  ان   املول،  جراحه
 ول صههه   .وآخهههر  نفسهههه جيهههود،  رههههذا عائهههد يعهههود،  وليمنهههع النههها  مهههن اللعههه  ذكهههر املهههول

موا ه   غيه   ، واألرواح مر نه   ث هل معبائهها،  او ها والعظام خنرة  عهد،  األجساد هحب   عد  ّم ها
 .منبائها

م   وعلهم،  عرضهت عليهه الهدنيا رهأيب م  ي بلهها:  ول د كا  للنا  يف رسور اهلل مسوة حسن 
ررههع  : وللنهها  يف علهه  مسههوة حسههن  ميمهها .وح ههر هههيئا رح ههره،  اهلل سههبحانه م غههإ هههيئا رأ غمههه
رعنهد ،  عهين اعهزب»:  مجا هه ؟م   نبهذها عنهأ:  ا سهأله سهائلومله .مدرع ه حإ اس حيا من وااعهها

 !«الصباح رمد ال وم الّسرى
 حههههإ  ذا»،  و  كاينهههه  نههههام  البههههها،  و   عليهههها كههههرم اهلل وجهههههه   يههههرى كالنههههار نههههام هار هههها

مهها  ومعظههم .ماعههد يف ح ر ههه جنيهها لبه ههه السههنار وعثههرة ا م حهها ،  ورجههع امل فجههع،  انصههر  املشههيع
 !«وسورال الزر ،  ورورال السع ،  و صلي  ايحيم،  لأ نزور انميمهنا

 وموضحها يف هذا الباب،  ومن م ر  ما جادل  ه ارر  اإلمام خطبه يف  دف اخللق
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 وريهههها يصهها خلههق السهههماوال،  «هنههل البالغهه »خطب ههه الطويلهه  الهه  اسههه هل  هها الشههريا الرضههه  
،  اخللهههق الههه  عهههرل ريهههها ل صهههريا الاهههو  و هههد   «احذال األههههب»وخطب هههه ،  واألرل وخلهههق آدم

،  مهن املهاف ومها حواها مهن البحهار ومها حت هها،  ورجها  األرل،  و ناور ريها  الوصا م را  السهماف
واسه ابار   لهيس عهن  ، وسهجود املالئاه  آلدم،  ال   ممنت  اوين اخللي   «ال اصع »مث خطب ه 
 .«الاربي ومايد ه،    ليس العظمىمن مصيدة »وحتذير النا  ،  السجود له

 : ومغهههرال علههه  يف ك بهههه ورسهههائله وعههههوده ووصهههاياه  شهههبه مغراضهههه يف خطبهههه ههههبها ههههديدا
 ليههها  وانمههمت،  والع ههاب وال فريههع،  وك هه  الن ههد وال عههريإ .كثههرل ريههها رسههائل ال علههيم واإلرهههاد

حههإ  .اخلطههايب عهها مطبوعهه   الطهها عورسههائله مجي . عههإ الوثههائق السياسهه  واإلداريهه  وال مههائي  وانر يهه 
 نهق ريهها ايمهل , املن  هاة   ذ  نلها ريهها األلفهاظ،  ليااد الباحث يعدها خطبها  ل هى   ك بها  هد ل

 نثرههها الرهههيق رههو  لهها ل الشههعر  رينبعههث مههن مجزائههها كلههها نغههم حلههو اإلي هها  يسههمو،  احملامههال
 .الرريع

 ، مههن حامههه مل ينههاه  رسههل مههن املعههار املعجههزة و ذا داوننهها خطهه  علهه  ورسههائله  ص املف ههار
 .وعمق  دراكه ن ائق األهياف،  وصح  در  ه،  ما ينب  عن غزارة علمه .واألجو   املسا  

 جنههد ريههه مثههل اولههه،  وحاههم علهه  هههذه منههها مهها مجعههه الشههريا الرضهه  حتههت عنههوا  مسهه  ل
،  «رسههنه ايمهه  كههل امههر  مهها»،  «ومل يههذه  مههن مالههأ مهها وعظههأ»،  «النهها  معههداه مهها جهلههوا»
 .ر رال خطبه ومنها ما مثبت و ناثر ضمن،  «واللئيم  ذا هبع،  احذروا صول  الارر  ذا جا »

ووصهههههايا علههههه  ا ج ماعيههههه    جسهههههد هاهنههههها  وضهههههوح مهههههن خهههههالر كلما هههههه النوا ههههه  وحامهههههه 
 .ويود لو يغب هم كأ  انام   عد الصبوح،  رهو جيلو م صار صحبه و صائرهم.انسا 

 ، «وعلمهههه معهههه   ينفعهههه،  اهههرب عهههامل اهههد ا لهههه جهلهههه»رهههذر ههههم مهههن العلهههم الهههذي   ينفهههع 
 رههههإ  مجا ههههه و  ،  والعلههههم يه هههها  العمههههل»،  «واياهههههل   ههههدر نفسههههه ياههههو    ههههدر غهههه ه مجهههههل»

 .«ارحتل
 .«رليس يف ايور عول من العدر»وتورهم عااب  الظلم وايور 
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 .«لوبرالغال   الشر مغ»وياره  ليهم الشر 
 ي هههور مههها،  عهههامل اللسههها ،  رإ ههها تههها  علهههيهم كهههل منهههارق اينههها ،  ويهههبغإ  لهههيهم الن ههها 

 .ويفعل ما ينارو ،  يعررو 
 .ومرظع الغش غش األئم  .رإ  معظم اخليان  خيان  األم ،  ويس عظم ممر اخليان 

  غه  ح هه  بهذير   و    عطهاف املهار يف !رإ ها املهار مهار اهلل،  وين هى عن اإلسرا  وال بذير
 .ويارمه يف النا  ويهينه عند اهلل،  وهو يررع صاحبه يف الدنيا ويمعه يف اآلخرة،  و سرا 

 !داعي  للم ت،  مدهش  للع ل،  رإنه من ص  للدين،  ويس عيذ  اهلل من الف ر
 ،  سهيط  مهن غه   سهفا ،  والفارة يف خط  عل  ورسائله وحامه عمي   مهن غه   ع يهد

مهههن  وينسههه ها ضهههرب،  ويزينهههها   ا هههل األلفهههاظ،  يلوهنههها  هههراد  ايمهههل،  ن غههه    نهههابمسههه وراة مههه
 .وملصق  النفس،  ال  سيم املنط   جيعلها منفذ يف انس

املعرره    عد م  هنهل،  واآلراف الثااب  .وكا  ينبغ  لعل  م    ذ   ديه ه   لأ انام اخلالدة
 .األمور وعب ري  نفاذة  ص  وا ن،  در   كامل و ،  و واررل له ث ار  واسع ،  من  يت النبوة

 ،  ذ كا  يسه مد عناصهرها مهن  يئ هه ا مجاعيه  وايغراريه ،  و  سم مراار على غالبا  الوااعي 
ول هد .صهور منهه مها اهد كها  مو مها ههو كهائن،  مرآة للعصر الهذي عها  ريههه  من هذه الناحي ه  رأد ه

 .ر غدو مرااره مثالي  عصي  على ال ح يق،  ياو يطي  له محيانا م  يصور ما ينبغ  م  
 ر ههأثر  أسههلوب ال ههرآ ،  ومهها مههن ريهه  يف م  الا ههاب والسههن  اههد ررههداه  ينبههو  ثههر   يغههيإ

والناكيه   واا طها مهن ال هرآ  وانهديث كثه ا مهن األلفهاظ،  ال صهويري لهدى صهاغ  خطبهه ورسهائله
 .من  بع نا هذه« هلالن» واد حرصنا على   رانها يف رهار ،  واملعار

وع يد هههه ،  وممههها عا فههه  علههه  رثهههائرة جياهههه   سههه مد دوارعهههها مهههن نفسهههه الغنيههه   ا نفعههها ل
 وما خط     ولديه  اعث على اخلطا  ،  رما  الم    و ه حاج   ص الاالم،  على انق الثا   
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 ال اإلنشهههائي  كال سهههمو كثهههاره مهههن العبهههار ،  و  ههها   جلهههى رهارههه  حسهههه يف اسههه عماله األلفهههاظ انهههادة
كلههها  مصههحو  ،  وال مههين النجهه  واألمههور والنههه  وال عجهه  وا سهه فهام واإلناههار وال ههو يل وال فريههع

 .وحرو واضح على النغم واإلي ا ،  ودانس  ني األسجا ،   ناد   ني الف رال
صهميم  ين هز  مكثهر مها ين هز  مهنه  ريما تلعه علهى موصهورا ه مهن صهور ناهيهاله  وخيار عل 

و  سهههيما حهههني  ، ومت هههان صهههور علههه   ال شهههفي  وانركههه  .البيئههه  العر يههه   اليميههه  وراريههه  واج ماعيههه 
 .والناكي   اثّاً انياة يف املفردال،  ملونا ال عا  ،  ي سع خياله ومي د لسما األراار
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 مزايا هذه الطبعة
نني علهههههههه  يمههههههههع مهههههههها  فههههههههر  مههههههههن كههههههههالم ممهههههههه  املههههههههنم( 0) منههههههههذ  صههههههههدى الشههههههههريا الرضهههههههه 

مابل العلمهاف واألد هاف علهى ذلهأ الا هاب النفهيس  هني ناسهل  .« نهل البالغ »وو ه .الس  عليه
 و  رصه     اهلل،  وههارح لهه ينسهل النها  عنهه  فسه ا ه و علي ا هه،  نصهه يف لهوح صهدره له رفه 

 .(3) سنيمما هراحه يف ال در وانديث ر د مر وا على اخلم،  ونساخه« النهل» عدد حفاظ
 و هوا ر م نهه علهى ملسهن ،  و ب هت اآلرها ،   عهد م  اس فاضهت هههرة الا هابه  وكا   بيعيا
 اهو   وم  ين  هل مهن جبهل  ص جيهل  روايه   اهاد،  م  ي هل ا خه ال  يف نصههه  األد هاف والفمهالف

واهع ريهه  مها ه  هل ال  هديسه  و ذا مضهفنا  ص هههر ه األد يه  مها محهي   هه مهن معهار ال عظهيم .واحهدة
م نههه املصههحوب  مم يف،  سههواف مكهها  ذلههأ يف نصههه امل ههداور علههى حههدة،  مهن ال حريهها وال صههحيا

 . بعإ الشروح مسهب  وموجزة
 ههه  الهه   لههت امل ههأخرين مههن الشههراحه  علههى الصههورة الهه  وصههفناههه « الههنهل» ولعههل ههههرة

 خطي  عولوا عليها على ا ك فاف  نسف  واحدة،  كاإلمام حممد عبده وحممد نائل املرصف 
_____________________ 

 الهه   الشههريا الرضهه  هههو م ههو انسههن حممههد  ههن انسههني املوسههوي ، وي صههل نسههبه جيههده األعلههى اإلمههام علهه   ههن ميب( 0)
 ، ولههد سههن   سههع ومخسههني وثههال  مئهه  ، ومابههل علههى العلههم والف ههه واألدب حههإ يههأل م ههد  م نههاف الزمهها  ، السلل  عليه

 هههوص ن ا ههه  الطهههالبيني  عهههد م يهههه يف حيا هههه ، وعههههد  ليهههه  هههالنظر يف املظهههامل وانهههل  288ويف سهههن  . العهههرا ومجنههه  سهههادال 
 . النا 

 ا  دم ينظم الشعر وله من العمر عشر سنني مو  ريد اليال ، وحام  عإ الن هاد  أنهه مههعر الطهالبيني ، وكها  رهو 
 .ومجزر مثو  ه هللارحمه ع مئ  ، واد  ويف الرض  سن  مر ع ومر . هذا كا با  ليغا منسال

ال هدامى م هو  ومهن ههن ف الشهراح( 04ه  8ما هو هنل البالغ ؟ و )هذا ما ي وله السيد هب  اهلل الشهرس ار يف ك ا ه ( 3)
وعهز الهدين  هن ميب  انسني البيه   ، واإلمام رفر الذين الراني ، وال ط  الراوندي ، وكمار الدين حممد ميهثم البحهرار ،

وادههر  يف  أليفهه يف غهرة هههر . انديد املدائين ، وهذا األخ  هو مهههر ههم مجيعها ، ويعهد ههرحه مرمهل الشهروح وم واها
كمها كها  مديبها نااهدا ، واهد كها  مولهده  ، وكها  ر يهها مصهوليا ، 129ومئم  يف آخهر سهلل مهن سهن   122رج  من سن  

 .ه 122ذكر  عمهم مهنا سن  ، مما وورا ه ر 281 املدائن يف غرة ذي انج  سن  
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 يصهنع و نا لنهدرخ منهه مل ياهن يسهع محهدا مهن ههن ف م  .ريما حاولوه من ال ح يق مو  والشرح ثانيا
نشهههروها علهههى  أل  مجههههرة احمل  هههني يف ميهههامهم كهههانوا  ذا وجهههدوا خمطو ههه ،  خههه ا ممههها صهههنع« للهههنهل»

عنههاف البههث عههن    جيّشههمو  منفسهههم،  ومضههاروا  ليههها مهها واههع  لههيهم مههن انواههه  والشههروح،  حااهها
واخ يهههارا لهههألد   ، و صهههحيحا لألصهههل،  ضهههبطا للهههن ،  وم ا لههه   عمهههها  هههبعإ،  النسهههل املف لفههه 

 .وانسجاما مع ممان  العلم ومنهجي  ال ح يق, األكل 
 م  ناهرب مها ادمهه اإلمهام حممهد عبهده مهن خدمه  جلهى للفاهر العههريبه  مهع ذلهأه  و   علينها
مهمهها  اههن اانههال الهه  مخههذها عليههه غ نهها مو ،  وهههرحه  إجيههان« هنههل البالغهه » نشههرا سههالم  يههوم 

رله ير د الفمل يف ان شار هذا الا اب العظهيم الهذي  هال   جيهلهه محهد ،  حنن اليوم عليه نأخذها
 وحسهه  الشههيل حممهههد عبههده رفهههرا م  عشههرال الطبعههال الههه  نشههرل ههههررا .األد ههاف وامل هههأد ني مههن

 .(0) و ا ف   الشرح الذي اا بسه وان  اه،   عهد اري   س ند  ص الن  الذي مثب هوغر ا ظلت  ص
جهههدير  هههأكثر ممههها م هههيح لهههه حهههإ اليهههوم مهههن ال ح يهههق ه  لنفاسههه ههههه « هنهههل البالغههه » علهههى م 

ول ههد  لههع علينهها منههذ سههنوال االئههل األسهه اذ البحاثهه  املفمههار حممههد م ههو الفمههل   ههراهيم  .وال ههدايق
رجههع ريههها  ص نسههل خمطو هه  مصههورة ،   ههانة لشههرح ا ههن ميب انديههد يف عشههرين جههزفامم  طبعهه  علميهه 

 و عههإ،  واملا بهه  الظاهريهه ،  وما بهه  الفا ياهها ،  مصههواا احملفوظهه  يف ما بهه  امل حهها الربيطههار عههن
 ولانههها،  ومل  اههن  لههأ املفطو ههال املف لفهه  كلههها كاملهه ،  (3) املا بههال األخههرى العامهه  واخلاصهه 

 .م نا وهرحا« للنهل» عها كانت كاري  ل  در مرمل صورة ممان مبجمو 
 : و راض نا يف الثناف على ههذه الطبعه  األخه ة   ينبغه  م  حتهور دو    ريرنها للح ي ه  ال اليه 

ولهيس  «الهنهل» وه  م  الغرل الهذي رمه   ليهه األسه اذ حممهد م هو الفمهل   هراهيم ههو حت يهق ههرح
رههه  ،   ليههها والهه  يههننس مجيههع األد ههاف حاجهه ،  لغايهه  الهه  ن صههدى اههاممهها ا .ذا ههه« الههنهل» حت يههق

 ضب  لموع  النصوو ال  اخ ارها الشريا الرض  من كالم اإلمام ضبطا
_____________________ 

يف  نذكر على سيب املثار  بعال الشيل حمي  الدين عبهد انميهد يف ال هاهرة ، و بعه  األسه اذ عبهد العزيهز سهيد األههل( 0)
 .ونمرب ها هنا صفحا عن الطبعال ال جاري      صدى  ا اوم ملا ملا مل ياونوا له مهال.   ول

، ( العشهرين ايزف األور ا  داف مهن الصهفح )انظر ما ذكره حممد م و الفمل   راهيم عن هذه املفطو ال يف م دم ه ( 3)
حنهو مخهس  ر جديدة واعت  ليه مثنهاف الطبهع الهذي اسه غر ومصا  ص ذلأ ما نبه  ليه يف مجزاف الا اب املف لف  من مصو 

الرا ههههع  الثههههار)وراجههههع  صههههورة خاصهههه  الصههههفحال األوص مههههن األجههههزاف ال اليهههه  (. 0912حههههإ  0929مههههن سههههن  )سههههنوال 
 (.واخلامس والسا ع وانادي عشر واخلامس عشر والساد  عشر والثامن عشر وال اسع عشر والعشرين
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صهح ها  وههو آمهن مطمهئن  صه   احثا ريها مم م ربكا  اه  لي لوها ال ار  ، كامال مس  ال على حدة
ويغنيهههه عهههن  ، ويشهههف  غل هههه،  وليجهههد ريمههها منهههق  ههها مهههن الفههههار  العلميههه  مههها يلهههيب  لبهههه يف ذا ههها

 .الشروح الطوار
   ير هههد  ص ام الكنههها« الهههنهل» واألمانههه  العلميههه   فهههرل علينههها م  نعهههن   هههأ  ضهههبطنا لهههن 

 ، ومعارضه ها  أصهل مو مصهور اع مههدناها،  وم ا ل نها  عمههها  هبعإ،  املفطو ه  مو املصهورةالنسهل 
ه    هراهيم ويظلهل مهن حهق األسه اذ حممهد .  در ما ير د  ص  ثبال ما نط هت الشهروح رسهنه وصهوا ه

يف هذا الصهدد مها  م  يففر على ايميع  أنه اس جمع من املفطو اله  و   ح ق الشرح   النهل
 .س جمعه  احث سواهمل ي

 رمههن ي ههرم  بعهه  هههذه  إمعهها  و ههد ر يههدرخ   حمالهه ،  م  و ر  ههذا   مغمهه  نفسهه   نفسهه 
ومرهه   م  مثبههت مرمههل ال ههرافاله   ا سهه ناد  ليهههاه  مر رجعههت  ص مصههور خمطو هه  كثهه ة متانههت

و مو رمههههز م مناههههل حاهههههي  مو  ع يهههه  مو  فسهههه « الههههنهل» و   كنههههت اههههد جههههردل نهههه ،  الوجههههوه
 .اك فاف  الفهار  العشرين ال  م رنل للنا  ايم  الا اب،  اصطالح

 مها ملسه ه لهدى كثه  مهن ال هراف« هنهل البالغه » وم ا  لين على  يثار هذا األسلوب يف حت يق
ممها يسه غراه  من ضيق صدورهم  رمون ال ح يق مو هوام ال فس   س غر  يف مسهفل كهل صهفح  مكثهر

ممهها :  رغب ههني ملههيب  مهها،  ومههن هنهها رميههت م  ماسههم عملهه  اسههمني . ههو معالههها مههن األصههور مو امل
يريهههد م  ي هههرم كهههالم  ملهههيب  هههه رغبههه  الهههذي،  مد  حت يهههق ومورهههاه« الهههنهل» ال سهههم األور ر ح يهههق نههه 

،  كهل نيهادة  هرمل عليهه جردل الهن  مهن،  وعلى هذا .اإلمام غ  هاغل نفسه   علي ال الشراح
وممهها ال سههم الثههار رفهرسهه  . ليههه النسههل الهه  اس صههو ت مهها ذهبههتومرحههت ال ههار  حههإ مههن رمههون 

مهن كنهون راريه   «وهنهل البالغه »عليهه  مليب  ا رغبهال البهاحثني ريمها اهه مل،  مفصل  كل ال فصيل
 .ومد ي  مثين 

 ولسههو  يالحهه  األديهه  الباحههث م  مههن النههادر  نهها  رهههار  علههى هههذه الصههورة املفصههل 
:  عنهاف حإ لاأر مردل م  مورر على كهل  احهث كهل،  ودل ماان ه  أي ك اب مهما يعظم ادره

ال هار   لب ههه  وسهو  جيهد .راجيها مههن اهلل وحهده حسهن املثو ه  وكهرم ايههزاف،  م عبهت نفسه  ليسهنيح
عههن لههو  األصههل   ذ آثرنهها  بعههها علههى ور  ت لهها لونههه،  مههن هههذه الفهههار   أاصههى سههرع  ممانهه 

 . سهيال و يس ا
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 ن املناسهه  م  م ههدم  لههأ الفهههار  العشههرين  فهههر  األلفههاظ الغريبهه  املشههروح ول ههد رميههت مهه
 وههها هههوذا،  ول ههد نارههت هههذه األلفههاظ علههى مخسهه  آ  ،  م بعهها  عااهه  مراامههها يف هههذه املطبوعهه 

 وهههها هههه  ذي مبجموع هههها  شهههبه معجمههها صهههغ ا يفههه   شهههرح،  2420آخهههر لفههه  ريهههها رمهههل الهههرام 
 .ل اني  اياري  على ملسن  الفصحاف ائف  غ  يس ة من الالما

 يهاه  و  هأخ ي،  واا صرل يف هذا الفههر  األور علهى انهد المهروري مهن اإليمهاح وال بيها 
يفههم  حإ ان هى حت يهق الهن  معنهت كهال مهن الطاله  والهدار  علهى م  رهاور مهن  ل هاف نفسهه م 

الطريههق مو  الفهههر  حههني يمههل و  هها يرجههع  ص هههذا .معهه  كههل عبههارة مههن السههيا  الههذي وردل ريههه
م  ي ههع ريههه مههن  ويصههحح لههه مهها عسههى،  و ذا  شههر حنهها املههوجز ينفههذه مههن ح  ههه،  تطهه  ا سهه ن ا 

 .األغالي 
 ومههن ي ههار   ههني هههرحنا ملعههار األلفههاظ الغريبهه  وهههرح الشههيل حممههد عبههده تيههل  ليههه م  اههدرا

 م  كههال منهها عههور علههى هههرح ا هههن ميبوالسههر يف هههذا  .كبهه ا منههها م ماثههل مو م شهها ه  ص حههد  عيههد
 شهها ا  رحيثمهها دههد .وكهها  لزامهها علينهها م  نعههور عليهه ألنههه مرمههل الشههروح،  انديهد يف مواضههع كثهه ة

،  ميب انديههد يف عبار ينهها رإ هها مههرده  ص اا باسههنا كلينهها مهها مل ياههن  ههد مههن اس حسههانه مههن ماههوار ا ههن
كهل منها  فهمهه  رمهرده مها اسه  ل،  نا و جيهان هنهاخمو  سهاب ه،  وحيثما   ع على  باين يف الشرح

ويله مس ،  املعجمهال مما عاد  ليه محدنا  نفسه ين ه  عنهه يف  طهو  .مو   الاه و  ييده،  وحتديده
 .الشواهد عليه من لسا  العرب

 سب ين  ص ال نبيه عليها منهذ مكثهر مهن،  و  يسعين هنا م  مك م ح ي    نت منها على ي ني
 ، ومعههه هههرح األسهه اذ اإلمههام« هنههل البالغهه » حميهه  الههدين اخليههاط يههوم  بههع يف  هه ول مخسههني عامهها

 ل هههد   حههه  ههههذا النههها  الفاضهههل م   عهههإ،  ونيهههادال اا بسهههها اخليهههاط مهههن ههههرح ا هههن ميب انديهههد
يف  ياههاد ياههو  من ههو  ررري ههه عههن هههرح ا ههن ميب انديههد مههع م  الشههارح اههار» فسهه  الشههيل عبههده 

علهى م  مهن  ،    مل ي يسهر لهه ر يه  ههرح مهن ههروح هنهل البالغه ه  اد  ريمها ي هوروهو صه  م دم ه
 .ي صفح   ي  الشرح وي صفح هرح ا ن ميب انديد ينافى له م  محدمها من ولعن اآلخر

 وما عزاه اخلياط  ص حممد عبده من حرري  يف ن ل عبارال ا ن ميب انديد ممر صحيح  
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  الواهههت نفسهههه   ينفههه  م  األسههه اذ اإلمهههام مل يهههر مي ههههرح مهههن ههههروحوذلهههأ يف،   راهههى  ليهههه الريبههه 
رمي  ولههو م  حميهه  الههدين اخليههاط .يههوم  بههع الا ههاب مور مههرة يف املطبعهه  األديبهه  يف  هه ول« الههنهل»

رمهن  ،  لأ الطبعه  الب و يه  األوص ملها  حه  مهن ال شها ه  هني الشهرحني    مها واهع مصهادا  وا فااها
ههرح ا هن  خلياط   ا ا لع على الطبع  املصري  ال  اه ملت على نيادال م  طفه  مهناملنكد  ذا م  ا
 .عود هه  ص مصهر وكها  اهد  يسهر حينهذاخ لءمهام حممهد عبهده م  يهرى ههذا الشهرح  عهد،  ميب انديد

 صدور البهاحثني كهل ريبه  ولو رعل ألنار من،  وليت اإلمام يف م دم ه للطبع  املصري  مهار  ص هذا
 .وحناور ال وضيح وال عليل  صم ه ال ام يف هذا الصدد  ركنا ن سافر هللارحمهلانه و ، 

 علههى مر واثههق  ههأ  الشههيل عبههده مل ي ههرم هههرح ا ههن ميب انديههد مههن مولههه  ص آخههره اههرافة داي هه 
ذا و ه ، و  ا رجع منه  ص مها مل ياهن مطمئنها  ص  فسه ه يف الطبعه  الب و يه  ا مئنانها كهامال،  واعي 

ميب انديهد لهدى  ول د يسه طرد ا هن .نعلل مغايرة هرح لشرح ا ن ميب انديد يف  ائف  من الالمال
،   الشهواهد والنصهوو ريسه غر   اسه طراده صهفحال ينيهد  ها وجهه  نظهره،   فس  كلمه  مو عبهارة

ذ مهههع م  األسههه ا،  ا خهه ال  و ذا ههه  عنهههد حممههد عبهههده  نهههااإ مهها ي هههور مهههن غهه    ههها  ص مهههوا ن
م  ي هار   هني ه  ولو  إجيان هديده  وراور،  اإلمام يعين نفسه يف مواضع مخر يذكر عدد من الوجوه

وذلههأ يعههين يف نظرنهها م  حممههد عبههده ا لههع علههى .صههور ا خهه ال  يف اههرافة اللفهه  مو  بيهها  املههدلور
رح ر هههد رأمههها سههائر الشهه،   إمعهها  حيثمههها آنههس اناجهه  ورمبهها اهههرم  عمههه،  الشههرح ا العهها غههه  كهها 

مهههر  بعمهههه مهههرورا عههها را غههه  لّشهههم  نفسهههه حهههإ عنهههاف   هههل   مسههه بعد م  ياهههو ،   صهههفحه  صهههفحا
 . صفحه

يف « هنههل البالغهه » ومههن الغريهه  م  عالمهه  كالشههيل حممههد حميهه  الههدين عبههد انميههد ملهها  بههع
 مل جيهر  علهى  صهحيح هه ف مهن  صهحيفا ه و عهإ،  ومعه هرح األس اذ اإلمهام،  ا س  ام  مطبع 

اللغهوي  ربهدا لنها ههذا،  رغم ما ذكره يف م دم ه من نياد ه مهياف ذال  هار،  واع ريه من األوهام ما
،  مرصهح ال هرافال غ  مالا نفسهه م  يسه وثق مهن،  املعرو  معو  كل ال عويل على هرح اإلمام

  ه ول  بعه  دار األنهدلس وعلى ذلأ ممى األس اذ عبد العزيز سيد األههل يف .ومرمل ال أويالل
 .حإ لاأنه صور هرح األس اذ اإلمام  صويرا، 

واا صهههههارنا يف رههههههر  األلفهههههاظ املشهههههروح  علهههههى انهههههد المهههههروري مهههههن اإليمهههههاح مل يهههههأذ  لنههههها 
  ال ع ي 
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مها  هدا  و  ها اك فينها  هذكر،  علهى  لهأ اانهال واألغهالي  ريمها مسهس علهى ههرح اإلمهام مهن  بعهال
ها يههأ األوهههام  و  منههاو لنهها هنهها مههن سههرد  عههإ،  صههادرلنهها مصههح الوجههوه  عههد مراجع نهها موثههق امل

 .على سبيل املثار
 كمههاه   مشههبها نفسههه «ومنهها مههن رسههور اهلل كالمههوف مههن المههوف»:  السلل  عليهي ههور علههى 

  المههوف األور وسللل عليههللاصلىومشههبها رسههور اهلل ،   المههوف الثههاره  يوضههح ا ههن ميب انديههد
 ر صههههبح العبههههارة  عههههد ال صههههحيا،  س الهههه   وجهههه  المههههوف األورومنبههههع األصههههواف عههههز وجههههل  الشههههم

مههن  رإ هها علهه ،  الصههنوا  النفل هها  جيمعهمهها مصههل واحههد:  وميسهه  معناههها «كالصههنو مههن الصههنو»
،     اا نهع ولو م  حممهد عبهده اهرم ههرح ا هن ميب انديهد اهذه العبهارة ألخهذ  هه .(0) «جرثوم  الرسور

 .ولعل مل ي ع عليه،  نه مل يشر  ليه ا لا،  مو ألهار  ليه    مل ي  نع
األليهه   مههن،  واملههراد مهنههم حلفههوا «ر ههأّلوا علههى اهلل»:  وي ههور علههى كههرم اهلل وجهههه يف صههف  اههوم

 و   ينه  املهدلور غ  واضح  املع  «ر أولوا على اهلل»و ذا العبارة عند األس اذ اإلمام ،  وه  اليمني
 (2)( حاله  مهن حها ل اللهبس مي)  ا هت حلهوة اللبسه ( اللسهع  مي) واملرمة ع هرب حلهوة اللسهب  .(3)
والرجهههل   ،  (2)  صهههحيفا «منهههه خزيههه  مل  ظههههر»صهههار ( وهههه  اإلمث) والرجهههل مل  ظههههر منهههه حويههه ، 

 «  يههنمن علههى خيانهه » ههال  عههد ال صههحيا  (مي حتصههيل ممههوار اخلههرا  وغ ههها) يههنمن علههى جبايهه 
 !مظهر مع  «ايباي » مع منه يف اناهي  ي رر م  رواي  (2)

  ذه املالحظ  األخه ة نشه   ص  ثبهال الشهيل عبهده يف املهن مها يس حسهن يف اناههي  سهواه
مث  ويشههرحها يف اناهههي  «و نهها انفجههرمت عههن السههرار»:  ومههن ذلههأ م  يثبههت يف املههن:  هههرحاو  نصهها
يهأأ لغه  املطاوعه     «انفعهل»أل  ،  وهو مرصهح وموضهح « در انفجرمت،  ويروى مرجرمت»:  ي ور

ومهها مدري ملههاذا ممهههل  «اخل ... ممهها مرعههل ريههأأ لصهه ورة الشهه ف  ص حههار مل ياههن عليههها،     نههادرا
 (1) !ومثبت يف املن ما كا  يف نظره غ  رصيح،  األرصح واألوضح

______________________ 
 .0   248و بع  سيد األهل و  80ه  2 بع  عبد انميد ( 0)
 .0   202وه  يف  بع  سيد األهل و  1   81ه  2بع  عبد انميد  ( 3)
 .2   211وه  يف  بع  سيد األهل و . 0   012ه  2 بع  عبد انميد ( 2)
 .00   281وه  يف  بع  سيد األهل و . 9   011ه  2 بع  عبد انميد ( 2)
 .0   214ه وه  يف  بع  سيد األهل و  2 بع  عبد انميد ( 2)
 .02   22وه  يف  بع  سيد األهل و . 8   22ه  2  عبد انميد  بع( 1)
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اناهههي  مث  ويشههرحها يف، « يههذري الروايههال  ذراف الههريح ااشههيم»مههن ذلههأ ميمهها منههه ذكههر يف املههن و 
:  اههههار اهلل  عههههاص «، وههههه  مرصههههح،  يههههذرو الروايههههال كمهههها  ههههذرو الههههريح اايههههثم:  ويههههروى»:  ي ههههور

 غفالهههه مههها يعررههههه  مهههها انامههه  يف:  وحنههههن ن سهههافر مهههرة مخهههرى (0) «رأصهههبح هشهههيما  هههذروه الريهههاح»
 ؟رصيحا  ل مرصح الفصيح

 يف  بعه  املبنيه  علهى ههرح األسه اذه  ومدهى من ذلأ وممر م  األس اذ عبد العزيز سيد األهل
،   اناههي رهو ت ار يف املهن عبهارة ويشهرح غ هها يف،  يبل   ه ال ساهل مبلغا   رسد عليهه  اإلمام

علههههى البههههه  وضههههرب»ههههها هههههو ذا يثبههههت يف امل ههههني :  رمهههها يههههدري محههههد  ههههأي م يهههها  مث لههههه ا خ يههههار
حتههههور دو   يريههههد انجههه  الهههه ،  األسهههداد مجههههع سهههد»:  (3) ويعلههههق يف اناههههي    ولههههه « اإلسههههاب

رأغشهيناهم رههم    وجعلنا من  ني ميديهم سدا ومن خلفهم سدا»اار اهلل  عاص ،   ص  ه والرهاد
 !!!الاالم وهو ذهاب الع ل مو كثرة «اإلسهاب»ويروى :  مث ي ور «صرو يب

 سهواف مكها  سههببه،  ويطهور  نها انهديث لهو ذهبنها ن  صهى مها وهههم ريهه سهيد األههل يف  بع هه
 .مم غلطا واع ريه،  مم  صحيفا مل ين به  ليه،  حماكا ه غالبا وجده يف هرح اإلمام حممد عبده

،  عهذيا مي اله   نبهت( النا  ال العذي ) و  ا ه ، ( 2) «ل البدوي النبا ا» نه ليثبت ويشرح 
ه   الثههافههه  انامههاف «منارثهه »وجيعههل  .الههزر    يسهه يه    مههاف املطههره   سههاو  الههذاره  والعههذي

وينسههى ال عبهه  ،   الشههني (2) «اخلشههو » ههالنو   «اخلنههو »ويصهه  ،  (2)  الشههني،   يههنهم «منااشهه »
،  (1) «يل سهههمو »ليمهههع ماانهههه  ، مي تلطهههو  محهههدمها  هههاآلخر «نهههق  البا هههليلبسهههو  ا»ال هههرآر 

ويشهدد الههالم يف ،   البنهاف للمعلههوم «نسهلت» ؟؟والفصههيح  ( 1) «نسههلت ال هرو »و يهين للمجههور 
 (8) «و  يثل من عاداه»من اور اإلمام  «يثل»

______________________ 
 .2   29ه  0ع  عبد انميد   واار   طب 10انظر  بع  سيد األهل و ( 0)
 .2واناهي   00   12انظر سيد األهل و ( 3)
 .8   80ه  3واارنه  طبع  عبد انميد  03   241 بع  سيد األهل و ( 2)
 .1   99ه  3واارنه  طبع  عبد انميد . 9   233 بع  سيد األهل و ( 2)
 .2   02ه  0واار   طبع  عبد انميد  3   24 بع  سيد األهل و ( 2)
 .1   12ه  3واارنه  طبع  عبد انميد . 8   290 بع  سيد األهل ( 1)
 .2   08ه  0واارنه  طبع  عبد انميد  1   33 بع  سيد األهل ( 1)
 .من غ   شديد 2   33ه  0والغري  هنا م   بع  عبد انميد . 03   22 بع  سيد األهل ( 8)
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 .جنا ينجومي : « ومر يئل»وصوا ا من غ   شديد من 
 هاهذا  ذ مثبهت اهور اإلمهام،   صهورة  لفهت النظهر،  ومغرب من هذا كله  شديده الياف مر ني

 ايهر  يهاف مشهددة وحاها لءمام م  جيمع السن  يف حار( 0) «ممن سين الدنيا مم من سين اآلخرة»: 
 ! ارر مر نيه  كما الته   ألنه،  يف ه ف( 3) وليس هذا من ال طبيع، 

اللثهام  م  ميهي  ال هرافه  مهن خالاهاه  ولاهين وددل،  علي اأ ههذه ن هدا و  دررهاوما مردل   
مسه وث ا مهن  ، الغريبه « الهنهل» عن سر اه مام  الشديد  الفهر  األور الهذي ههرحت ريهه ملفهاظ

 .مد  امل و  والشروح
 موهههو مههن مههه،  ممهها الفهههر  الثههار رع د ههه للموضههوعال العامهه  مر بهه  علههى حههرو  املعجههم

اله   ثهها  واد كا  وحده كاريا إل ران الفار العمي ه ،  النهل" الفهار  ال  وضع ها خلدم  مغرال 
وال جزئهه  وال حليههل  لاههين مردل مزيههد ال فصههيل،  اإلمههام كههرم اهلل وجهههه يف خطبههه ورسههائله ووصههاياه
 .حني م بع ه  الفهار  ال  سأحتد  عنها  عد اليل

 و  مهع ههرحه« الهنهل» مهعه  ريمها نعلهمه  لفهر  العهام مل يطبهعومما جيدر ذكره م  مثل هذا ا
ممهي هه  مهع م  محهدا مهن البهاحثني   جيههل،    يف مصر و  الشام و   يرا  و  سواها من البلدا  ،

املصهطفوي  ونود منهذ اآل  م  نفهر   ينهه و هني الا هاب الهذي وضهعه السهيد جهواد .لألد اف وامل أد ني
ذلههأ  ههأ  هههذا  .«الااههها عههن ملفههاظ هنههل البالغهه  يف هههروحه»و ههاه ،    يهها اخلراسههار و بعههه يف

 لفهه  مراد مههن   هها يرهههد ال ههار   ص ميه  وكمهها مراده منلفههه،  كمهها  نههسف  سههمي هه   «الااههها»
الههذي  وخينههاه يف  و  هها كهها ،  وذاخ عمههل لفظهه  هههال  كمهها  ههرى،  يف مي مههن مو هههرح« الههنهل»

 ها مهن األلفهاظ الهدوار  يف  ائفه    يسه ها « الهنهل» علميها ي علهق عهوهر رهرسنا الثار ههذا عمهال
مو ،  كأاوالهه يف املههرمة ، السلل  عليهعلهى معها  مهمهه  مشهفوع   ههأ رن اسه عما  ا يف  عبه  اإلمههام 

،  مو  عاليمههه يف األخههال  ، مو وصههاياه يف الزهههد،  مو آرائههه يف الع يههدة،  نظرا ههه يف انههرب والسههلم
املعجههم مههن خههالر الالمههال  يطههو   بالههأ ههه ف مههن هههذا كلههه    وجد ههه مر بهها علههى حههرو رمهها 

 .ال   بحث عنها و ريد ا   س جمع ريها مغرال عل  األد ي 
________________________ 

 .2   228 بع  سيد األهل ( 0)
وغهه  كههل    مب ارنهه »بههارة مههن ال طبيههع مههثال م  عبههارال سهه طت ، وسههبحا  الههذي   يمههل و  ينسههى ، كسهه وط ع( 3)

 .2   31و  «والزعز  ال اصف »، وس وط عبارة  3   32و  «ه ف
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 «املعجههم املفهههر  أللفههاظ انههديث النبههوي»الههذي وضههعه اخلراسههار « الااههها» ولههئن مهههبه
 رهههإ  رهرسهههنا ههههذاه   ذا كهههل منهمههها عمهههل لفظههه  رهههثه  الهههذي مههههر  عليهههه املس شهههر  رنسهههأ

 الههذي وضههعه املس شههر  « فصههيل آيههال ال ههرآ »ه    مههع الفههار   بعههاوال يههاه  للموضههوعال يشههبه
   و    علههق  ههنهل البالغهه ه  وعملنهها هههذا .جههور   ههوم ون لههه مههن الفرنسههي  حممههد رههواد عبههد البههاا 

للبهاحثني م   وسهو  ي هيح،  وميسهر اسه عما ،  سهو  يبهدو للبهاحثني مكثهر موضهوعي ه   ا هاب اهلل
الفههار  الباايه  اله   و  سهيما  ذا ضهمت  ليهه،   ليهه  راحه  وا مئنها  مها يصهبو « النهل» جيدوا يف

 .على مجيع املس ويال ودعل ا ن فا   الا اب ممرا هائعا،  واص  ما عم،   فصل ما م لق
 ويف الفههههر  ال هههاليني  عهههد ذلهههأ سهههو  يهههزداد ال هههار  مو النااهههد مو الباحهههث ههههعورا  الراحههه 

ي علهق  رسهائله  ه الرا هعه  واآلخهر،  ي علق خبط  اإلمهامه  لفهر  الثالثوهو اه  رأحدمها،  وا  مئنا 
ر بناهها مجيعها ،  رسهال  و د  من م  نا ف   ذكر الصفحال ال  اس هلت  ا كل خطب  مو،  وك به

،   ص مخهرى يف الن هد وال عهريإ ، رمهن خطه  يف ال علهيم واإلرههاد .رس  املوضوعال واألغهرال
،  مو  هدف اخللهق،  مو الوصها،  ال  هار مو يف انث علهى،  مو ي الشاوى،   ريعمو يف الع اب وال 

نههذكر راههم اخلطبهه  وراههم الصههفح  الهه  اسهه هلت  واههد اصههطلحنا حينئههذ علههى م  .مو ال زهيههد يف الههدنيا
رمهههن رسهههائل يف ،  وكهههذلأ رعلنههها يف الرسهههائل .ريهههها وخ مهههت  ههها مهههع  يههها  مور عبهههارة وآخهههر عبهههارة

وسهههواها مهههن ،  مو ال مهههاف،  مو السياسههه ،  يف انهههرب مو،   ص مخهههرى يف الن هههد،  دال علهههيم واإلرهههها
،  ومعههها األجو هه  املسهها    عههد ذاخ،  خطهه  ورسههائل« الههنهل» و ذا ذكرنهها م  معظههم .املوضههوعال
ومحلنهها دار  ،  مث للرسههائل ومنواعههها،  الفهههر  املع ههود للفطهه  ومنواعههها مدركنهها ممهيهه ،  وههه  اليلهه 
 .الرسائل يف صدر اإلسالم على هنل واضح مس  يم و نثراخلطا   م

 وههههه  كثههههرة اا باسههههه مههههن ال ههههرآ  اويههههد،  ويف خطهههه  علهههه  خاصهههه  رريههههدة    اههههاد  فاراههههها
 النبويه  والسهاد  لألحاديهث،  لذلأ خصصنا الفهر  اخلامس لآليال ال رآنيه  .وانديث الشريا

،  نهور الهوح  ر د رمى،  ميثلها خ  ال مثيل الس  عليهإل ران الث ار  اإلسالمي  ال  كا  اإلمام ، 
حهههإ انطبهههع مسهههلو ه  ، ووعهههت ذاكر هههه ال ويههه  كثههه ا مهههن ملفهههاظ ال هههرآ  والسهههن ،  وريب يف  يهههت النبهههوة

 . طا ع عجي  يعلو على مسالي  البلغاف من البشر يف ال در وانديث
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 حهههإ ولهههو اا طهههع امل  هههبس،  ومهههن املعهههرو  م  ا ا بههها  مهههن ك هههاب اهلل وحهههديث نبيهههه جهههائز
مو اخ هههههار عبههههههارال مهههههن انههههههديث مو ،  موضهههههع الشهههههاهد املناسهههههه  مهههههن مواخههههههر اآليههههه  مو مواسههههههطها

مكثهر منههه  السل  عليهواهد كها  مهن د ئهل جهوان ا ا بها  عنههد  عهإ البالغيهني م  اإلمهام .ملفاظها
،  مخهر و ركهه ملفاظهارال مسوغ لل سا ر عن اا طاره كرم اهلل وجههه ملفاظها ،  وهو حج ،  كالمه يف

 .صهههريح و  ههها كههها  ااصهههدا  ص  بهههع مسهههلو ه  طههها ع  سهههالم ،  مههها دام غههه  ااصهههد  ص الن هههل انهههريف
اآليهههال  ص  ورددنههها، .( .. «ولهههذلأ جعلنههها ههههذه امل  طفهههال ال رآنيههه  والنبويههه   هههني مهههزدوجني هاهههذا

محاديهث الرسهور عزيهت  م   عهإه   صهورة منكهدةه  و  حظنها .وجهها يف ال الوة يف رهرسها اخلهاو
 . جياب و   د من ال ح يق ابل انام يف هذه ال مي   سل  مو،   ص على

 مل نعجه ،  والفههر  الثهامن لألحاهام الشهرعي ،  وملا صنعنا الفهر  السا ع للع ائهد الدينيه 
 امأل  ك ا هها كههالنهل جيمعههه الشههريا الرضهه  مههن ماههوار اإلمهه،  ل لهه  األحاههام  ذا مهها ايسههت  الع ائههد

 وم  ي طهههر  مهههن مسهههائل الف هههه،  يفهههنل ريهههه م  ياثهههر ممهههمونه يف مسهههائل الع يهههدة السللل  عليه
 .وال شريع    ملا جاف عرضا مو كانت صل ه  الع يدة موثق منها  األحاام

 «اإلايهال»ن ا على السر ريما انبث مثناف خط  اإلمهام يف ه  يف ضوف هذه الفارةه  ولعلنا
النفسههي   وصههفال اهلل،  وانههد احملهدود،  كههاألين والايها،   لسههفي  والاالميه مهن عبههارال ههبيه   الف

 هه العوامهل  وه  ال  ع دنا اها الفههر  ال اسهع جنمهع ريهه  هني يهدي الهدار  مها رلهل،   وجه خاو
،  ا صههطالحي  واألسههباب الهه  م احههت ملثههل علهه  يف صههدر اإلسههالم م  يطلههق  عههإ هههذه األلفههاظ

 . المنيسا  ا  ا نظرال امل
 ص  و ،  اخلط  املش مل  علهى ههذه األلفهاظ  رم هها «وضع»ولسنا نريد  ذا م  نومىف  ص 

ي نهههاور  رمثههل ههههذه الدراسههه  حتهههو   ص ك هههاب خهههاو،  مهههن غههه  حت يهههق « صهههح ها»اناههم العاجهههل 
 ص اإلمهههام  ه كهههال مو  عمهههاه   مجيهههع مههها مورده الن هههاد مهههن ههههبهال  شهههاأ يف نسهههب  ههههذه اخلطههه 

اآلداب  وههههو عمهههل كنهههت دشهههمت ال يهههام  اثههه  منهههه منهههذ اخهههنل لطهههاليب يف كليههه  .لسللل  اعليه
ه  اآل  م  مصهرح و  مسه طيع .علهى منهه  هوذ  للنثهر الفهين يف صهدر اإلسهالم« هنهل البالغه »  هدريس

     أ  معظم خط ه  ألر منذ سنوال   منار منابا على هذا املوضو 
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جريههههر  نههههذكر اآل  يف  ليع ههههها  ههههاريل ا ههههن،  الا هههه  ال ارتيهههه  الههههنهل ورسههههائله يف عههههدد مههههن ممهههههال
مصههههادر  ولنهههها رجعهههه   ص در  هههههذه ال مههههي  يف ك ههههاب خههههاو نسهههه فر   ههههه    هههههاف اهلل .الطههههربي

 .الشريا الرض  ريما مجعه من كالم اإلمام
 وانهادي عشهر،  واد رمينا مهن املفيهد م  نع هد الفههر  العاههر لل عهاليم والوصهايا ا ج ماعيه 

 نسههجلها كمهها وردل م عاابهها يف مطبوع نهها،  والثههار عشههر لأل يههال الشههعري ،  لألدعيهه  وا   ههها ل
 .و يس ا على الباحث الذي يعنيه م  ي  صاها،    رانا ألمهي ها،  هذه

هه  مما الفهار  امل  ا ع   عد ذلأ ا  داف من الفهر  الثالث عشر حإ ال اسع عشر ر د آثرنها
كهها   ووجههدنا م  ذكرههها   تلههو مههن جههدوى ولههو،   ر يبههها علههى حههرو  املعجههمه   عميمهها للفائههدة

 واهههد خصصهههنا الفههههر  الثالهههث عشهههر لألعهههالم مهههن الرجهههار والنسهههاف وال بائهههل .معظمهههها نهههزرا يسههه ا
للاواكه   والسهاد  عشهر،  واخلهامس عشهر للنبهال،  والرا هع عشهر للحيهوا ،  والطوائا والشعوب

وهاهذا  هدا لل هار  مو .وال اسهع عشهر للواهائع ال ارتيه ،  مهاكن والبلهدا والثامن عشهر لأل،  واألرالخ
م  جيههد مب غهاه كلههه يف هههذه  يوههأه  مههن غهه  م  ي الها ال عمههق يف   صه  الشههروحه  الباحهث منههه

 .الفهار  ال  مل  غادر هيئا     ينه محسن ال بيا 
 ن الههذي رصههلت ريههه مههوادوكهها   بيعيهها م   اههو  خامتهه  هههذه الفهههار  مجيعهها الفهههر  العشههري

 لياهو  كهل هه ف  هني يهدي ال هراف واضهحا،  الا اب  فصهيال علهى  ر يه  صهفحا ا يف ههذه الطبعه 
 .كل الوضوح

 كلمة شكر
 وههذا اإلخهرا ،  واد مذ  اهلل اذه الطبع  ايديهدة م   بصهر النهور  هذه انله  ال شهيب ه  واآل 
 علهههى مطبعههه  دار الا هههاب اللبنهههار مهههن مهههوظفني   يسهههعين    م  مههههار ال هههائمنيه  الفهههين ايميهههل

 وهلل،  حههإ كههاد تلههو مههن ال طبيههع« الههنهل» كفههاف مهها  ههذلوه مههن عنايهه   طبههع،   ومسهه فدمني وعمههار
 .املن  والفمل

 هههو األسهه اذ يوسهها م ههو حل هه ،  ول ههد معههانين يف ال صههحيح صههديق مع ههز  ههه ومرههاخر  أخو ههه
 .هاري ومورر ام نار رله مجزر .الذي ارم الا اب كله كلم  كلم 
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 نداء ألمة اإلسالم
 ولاههل لاهههد خملهه ،  وآلر البيههت الطيبههني الطههاهرين،  السلل  عليه   حههيب لءمههام علهه  

ملناههدة ه  الاهرر ا  غهاف وجههه« النهل» واد من اهلل عل  خبدم ه  ليد عور اليوم،  يررع راي  اإلسالم
رل هههد  عااههه  علهههى  ، ا نمهههواف حتهههت لهههواف ال وحيهههد املسهههلمني مجيعههها يف مشهههار  األرل ومغار ههها  ص

انفصهههمت خالاههها  هههني  مصهههر   مهههام ااهههدى ومصهههر  ا نهههه هههههيد كهههر الف مكثهههر مهههن ثالثههه  عشهههر ارنههها
 ههأي ه  علههى املههنرن املنصهها اليههوم و  ،  و شههعبت اآلراف،  وكثههرل الفههر ،  املسههلمني عههرى الوحههدة

 ههل دعههوة ،    ان صههارا لفريههق علههى رريههق قم  ياشهها ان ههائه  و ص مي رراهه  ان مههى،  مههذه  مخههذ
 .خ ة  ص  ناس   لأ املآس  الداميال

ويف  كانت يف مهد الفهن اضهطراماه   يف ظل دين ال وحيده  م  و   الوحدة  ني مجيع املسلمني
يسههرد  رههها هههو ذا ال ههرآ ،  مصههال جامعهها كبهه ا  ههني مرههراد األمهه  كلههها،  مهههد الظههرو  سههوادا وا امههاً 

ممههه      ههههذه ممههه ام»:  اصههه  الرسهههل يف سهههورة األنبيهههاف مث تا ههه  ممههه  اإلسهههالم اهههائال  ائفههه  مهههن
 هذه الوحهدة  مث يوضح يف سورة املنمنني منه اد خا   مجيع األنبيهاف،  «واحدة ومنا ر ام راعبدو 

 و   ههذه .علهيم  ر مبها  عملهو ،  يا ميها الرسهل كلهوا مهن الطيبهال واعملهوا صهانا»:  ايامع  لألم 
 .«ومنا ر ام را  و ،  مم ام مم  واحدة

اليهوم  لبهو  نهزا  سياسه  اهدر يعهدهه  يف نظرناه     ا ن سام املذهيب  ني املسلمني اد ار دى
 . ص م عد اندود «م حفّياً »ع الف السن  والشيع  عندنا 

  هههني م نهههاف ههههذه الع يهههدةه  يف السهههنني األخههه ةه  ول هههد ان شهههعت السهههح  انفههها  العهههوا ر
 جيا يه  حنهو  مبا ااذه املسنولو  الابار يف خم لا البلدا  اإلسالمي  من خطوال،  السمح  الواحدة
،  الف ههه ايعفههري رههها هههوذا األنهههر الشههريا يههدر  يف معاهههده وكليا ههه العظمههى .ال  ههارب وال وحيههد

،  لشهههريع وا جنبههها  ص جنههه  مهههع مهههذاه  اإلسهههالم املف لفههه  يف الع يهههدة،  وع ائهههد الشهههيع  اإلماميههه 
معهامل الع يهدة الدينيه   وم ،  منكدا للمسلمني مجيعها    اإلسهالم رهو  الفهر  والشهيع واملهذاه  كلهها

،  حتههههرخ الوجههههدا  وم   بيع ههههها    مهههه   جيههههاد انلههههور العمليهههه  اإلجيا يهههه  الهههه ،  مههههربمة مههههن ال ع يههههد
 يعلى هد،  و درع  الطااال البشري   ص البناف وال عم ،  و س جيش المم 
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 رهههال ماههها  يف ههههذه ال شههريعال والع ائهههد للثرثهههرة الفارغههه  وايهههدر:  مههن الفاهههر النههه  واملنطهههق السههليم
 !الع يم

 العهذاب م  يس ذكروا الالمال انلهوةه  من مي مذه  كانواه     على علماف املسلمني اليوم
 .غ  م فرانياهلل  حإ نع صم مجيعا ربل،  و رمب الصد ،  و لم الشعث،  ال   وحد الصا، 

م  ماهها  اإلمههام مههن ا ههن عمههه الرسههور  السلل  عليهومود م  يعلههم  خواننهها مههن هههيع  علهه  
 .وم  األحاديههث النبويهه  الهه   صهها منزل ههه اخلصيصهه    رصههيها احملصههو ،    جيهلههها مسههلم الاههرر

 .ولان النا  معداف ما جهلوا كما اار عل  كرم اهلل وجهه
 وحممههدا،  رههاهلل    شههركوا  ههه هههيئا:  ممهها وصههي »:   عشهه  ه اولهههم  ممهها مرمههى  ههه اإلمههام  ص

 .«وموادوا هذين املصباحني،  مايموا هذين العمودين .رال  ميعوا سن ه
 وجههدحوا  ههني علهه ،  وسههد رههواره مههن ينبوعههه،  وملهها حههاور ال ههوم   فههاف نههور اهلل مههن مصههباحه

يف ااشهيم    ومو كواهع النهار،  ر   يبها  مها غهر مابل الظامل منهم مزيهدا كال يها،  و ينهم هر ا و يئا
 ي نارسو  يف دينها دنيه  ، وآخرهم م  ديا  أوام،  وملا رمي مور ال وم اائدا آلخرهم،  رفل ما حر 

عمها اليهل ليسه ربن م  ال ها ع مهن » : نبهه األ بها  وامل بهوعني وه ها  هم،  وي االبو  على جيفه  ن نه ، 
 ينمههها ه ههها  أصهههحا ه  «عنهههد الل هههاف  البغمهههاف وي العنهههو ايلهههو  ري ز ،  امل هههودوال ائهههد مهههن ،  امل بهههو 

،  و نيهههت عليهههه مركههها  الطاعههه ،  ايماعههه  الزمهههوا مههها ع هههد عليهههه حبهههل»:  يهههدعوهم  ص وحهههدة الاملههه 
 .«و    دموا عليه ظاملني،  واادموا على اهلل مظلومني
  دئه  للمشهاعر الثهائرة،  مصهنارا يصهنا النها  يف مهوافهم منهه الس  عليه ل منشأ اإلمهام 

رراه   :    النا  من هذه األمر  ذا حرخ علهى ممهور»:   نه هو الذي اار:  وكبحا يماح النفو  ،
،  يهههدم النهها  راصههربوا حههإ،  ورراهه     ههرى هههذا و  ذاخ،  ورراهه   ههرى مهها    ههرو ،   ههرى مهها  ههرو 

 .«و  ع ال لوب موااعها
 رفههه ،   الهههه وي لهههق خههها ره     فهههر  األمههه  وضهههيا  الهههدين وحهههإ يهههوم صهههفني مل ياهههن يشهههغل

 م  و نههه   يههنفعام  عههد  مههييع ديههنام ههه ف حههارظ م عليههه مههن»:  خطا ههه ألصههحا ه يومههذاخ اههار
 .«ممر دنياكم
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مرر هوا    ه  وعلهى معدائهه،  م  يمهيعوا ديهنهمه     مرر وا يف حبهه  وكا  تشى على مصحا ه
 .«اار ومبغإ،  حم  غار:  هلأ يف رجال »:  فم  تسروا كل ه ه  يف  عمه

 ليغه   موضهح ههذا الاهالم املهوجز  عبهارة مفصهل ه  ملها ماهام علهيهم انجه ه  ويف خطا هه للفهوار 
مفههرط  ومههبغإ،  حمهه  مفههرط يههذه   ههه انهه   ص غهه  انههق:  سههيهلأ يف صههنفا »:  حههني اههار

السهههواد  والزمهههوا،  األوسههه  رهههالزموه وخههه  النههها  يف حههها  الهههنم ،  يهههذه   هههه الهههبغإ  ص غههه  انهههق
كمههها م   ، رهههإ  الشهههاذ مهههن النههها  للشهههيطا  !و يهههاكم والفراههه ،  رهههإ  يهههد اهلل مهههع ايماعههه ،  األعظهههم

 .«هذه م  من دعا  ص مثل هذا الشعار راا لوه ولو كا  حتت عمام ،  الشاذ من الغنم للذئ 
 : ريا دعاة الوحدة  ني مجيع املسلمني:  و عد
خهالا  رمن سلأ الطريق الواضح ورد املاف ومهن،  حشوا يف  ريق اادى ل ل  مهله   س و »

 «!واع يف ال يه
 .ه 0281يف ذكرى عاهوراف سن  ،    ول

 صبحي الصالح
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 مقدمة السيد الشريف الرضي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (3) ال  ص جنانههمهن  الئهه ووسهي (0) ومعهاذا،  مما  عد  د اهلل الذي جعهل انمهد مثنها لنعمائهه

املن ف  مهن ،  و مام األئم  وسرا  األم ،  والصالة على رسوله نيب الر  ،  وسببا لزيادة  حسانه، 
وعلهى ،  ورهر  العهالف املثمهر املهور ،  (2) ومغر  الففهار املعهر  (2) وسالل  اود األادم،   ين  الارم

،  الفمهل الراجحه  (1) لدين الواضح  ومثاايلا (1) ومنار،  (2) مهل  ي ه مصا يح الظلم وعصم األمم
وكفههاف لطيهه  رههرعهم ،  وماارههأة لعملهههم( 8) صههالة  اههو   ناف لفمههلهم،  صههلى اهلل علههيهم ممجعههني

وغماضههه   (04) رهههإر كنهههت يف عنفهههوا  السهههن (9) مههها منهههار رجهههر سههها ع وخهههوى جنهههم  هههالع،  ومصهههلهم
يشههه مل علهههى حماسهههن ،  السللل  هعلي ا  هههدمل   هههأليا ك هههاب يف خصهههائ  األئمههه ،  (00) الغصهههن

 وجعل هه ممهام الاهالم،  عليهه غهرل ذكر هه يف صهدر الا هاب (03) حهدار،  مخبارهم وجواهر كالمهم
وعااههت عههن  متههام   يههه  ،  السلل  عليه الهه  اهه  ممهه  املههنمنني عليهها،  وررغههت مههن اخلصههائ ، 

 .(02) ومما الل الزما ،  الا اب حماجزال األيام
_________________________ 

 .امللجأ: املعاذ ( 0)
 .وه  ما ي  رب  ه: مجع وسيل  : وسيال ( 3)
 .ررعه: مصله ، وسالل  اود :  ين  الارم ( 2)
 .الطي  العر  واملنبت: الففار املعر  ( 2)
 .العصم مجع عصم  ، وهو ما يع صم  ه( 2)
 .األعالم واحدها منارة: املنار ( 1)
 .هو م دار ون  الش ف ، رمثاايل ننان  ، واملراد م  الفمل يعر   م م دارهاملثاايل مجع مث ار و ( 1)
 .مي م ا ل  له:  ناف لفملهم ( 8)
محملههت رلههم متطههر ، كههأخول :  ذا مههار للمغيهه  ، وخههول النجههوم : سهه   ، و ال شههديد : خههوى الههنجم  ههال ففيا ( 9)

 .وخول  ال شديد
 .مواا: عنفوا  السن ( 04)
 . راو ه ولينه: ن غماض  الغص( 00)
 . عثين و لين ، وهو مأخوذ من حداف اإل ل: حدار عليه ( 03)
 .مدارعا ا: ومما الل األيام . ممانعا ه: حماجزال الزما  ( 02)
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رجهاف يف آخرهها رصهل ي مهمن حماسهن مها ،  وكنت اد  و ت ما خر  من ذلأ م وا ا ورصل ه رصو 
دو  اخلطه  ،  يف املواع  واناهم واألمثهار واآلداب،   من الاالم ال ص،  الس  عليه ن ل عنه

 مها اهه مل عليهه الفصهل امل هدم ذكهره،  راس حسن مجاع  مهن األصهدااف،  الطويل  والا   املبسو  
ر هوي ،  وسألور عند ذلأ م  م  د    أليا ك اب،  (0) معجبني  بدائعه وم عجبني من نواصعه، 

مهههن ،  يف مجيهههع رنونهههه وم شهههعبال غصهههونه،  السللل  عليه مننيعلهههى خم هههار كهههالم مو نههها ممههه  املهههن 
وغرائهه  الفصههاح  ،  علمهها م  ذلههأ ي مههمن مههن عجائهه  البالغهه ،  خطهه  وك هه  ومههواع  ومدب

مهههها   يوجهههد ل معهههها يف كهههالم و  لمههههو  ،  الالهههم الدينيهههه  والدنيويههه  (3) وثوااهههه ،  وجهههواهر العر يههه 
ومنشهههأ ، ( 2) مشهههر  الفصهههاح  وموردهههها السللل  عليه  ذ كههها  ممههه  املهههنمنني،  األ هههرا  يف ك هههاب
وعلى ممثل ه حهذا كهل ،  وعنه مخذل اوانينها،  ظهر مانوهنا الس  عليه ومنه،  البالغ  ومولدها
،  ومع ذلأ ر د سبق واصروا و  هدم و هأخروا،  و االمه اس عا  كل واع   لي ،  (2) اائل خطي 
مهههن  (1) وريهههه عب ههه ،  مهههن العلهههم اإلاههه ( 2) عليهههه مسهههح الهههذي ،  الاهههالم السللل  عليه أل  كالمهههه

ومنشهور الهذكر ومهذخور ،  عاملا مبا ريه من عظيم النفع،  الاالم النبوي رأجب هم  ص ا   داف  ذلأ
،  يف ههذه الفمهيل ،  السل  عليه م  م هني عهن عظهيم اهدر ممه  املهنمنني (1) واع مهدل  هه،  األجر

انفههرد  بلههوغ غاي ههها عههن مجيههع  السلل  عليه ومنههه،  والفمههائل ايمهه  (8) ممههار   ص احملاسههن الههدثرة
رأمهها كالمههه ،  (04) والشههاذ الشههارد،  عههنهم منههها ال ليههل النههادر (9) الههذين   هها يههنثر،  السههلا األولههني

 .(03) وايم الذي   رارل،  (00) رهو البحر الذي   يساجل
_____________________ 

  وه  الفعل علهى غه  مثهار ، مث صهار يسه عمل يف الفعهل انسهن و   سهبق  ليهه مبالغه  يف حسهن  ، البدائع مجع  ديع( 0)
 .اخلالص  ، وناصع كل ه ف خالصه: والنواصع مجع ناصع  ، والنواصع 

ومن الالهم مها يمه ف لسهامعها  ريهق الوصهور  ص مها دلهت عليهه ريه هدي . املميئ  ، ومنه الشهاب الثاا : الثواا  ( 3)
 . ليه  ا
 . ذك  املشرع  ، وهو املورد: املشر  ( 2)
 .اا فى وا بع: حذا كل اائل ( 2)
 « اف منه وضياف»وكأنه يريد . مثر مو عالم : عليه مسح  ( 2)
 .الرائح  الالص    الش ف واملن شرة عنه: العب   ( 1)
 .اصدل: اع مدل ( 1)
 .الاث ة وكذلأ انم : الدثرة  ف ح راسر ( 8)
 .مي ين ل عنهم وراى: نثر ي( 9)
 .املنفرد الذي ليس له ممثار: الشاذ الشارد ( 04)
 .  يغال  يف ا م الف وكثرة املاف:   يساجل ( 00)
واملهراد م  كالمهه   ي ا هل لاهالم غه ه . مم ل  كث  اللهن: ضر  حارل :   يغال  يف الاثرة ، من اوام :   رارل ( 03)

 .لاثرة رمائله
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 :   ور الفرند ،  الس  عليه ل م  يسوغ   ال مثل يف ا ر فار  هومرد
 مولئهههههههههههههههههههههههههأ آ هههههههههههههههههههههههههائ  رجئهههههههههههههههههههههههههين مبهههههههههههههههههههههههههثلهم

  ذا مجع نهههههههههههههههههههههههههها يهههههههههههههههههههههههههها جريههههههههههههههههههههههههههر اوههههههههههههههههههههههههههامع   

  
وثانيههها ،  مواهها اخلطهه  واألوامههر،  ثالثهه  (0) يههدور علههى ماطههاب السلل  عليه ورميههت كالمههه

 اخ يهار ،    وريهق اهلل  عهاص علهى ا   هداف (3) رأمجعهت،  وثالثهها اناهم واملهواع ،  الا   والرسائل
مفههردا لاههل صههنا مههن ذلههأ  ا هها ،  مث حماسههن اناههم واألدب،  حماسههن اخلطهه  مث حماسههن الا هه 

و ذا ،  يشههذ عههين عههاجال وي ههع    آجههال،  ل اههو  م دمهه   سهه دراخ مهها عسههاه،  ومفصههال ريههه مورااهها
مو غهرل آخهر مهن ،  مو جهواب سهنار،  اخلهار  يف مثنهاف حهوار السل  عليه جاف هه ف مهن كالمهه

نسهب ه  ص مليههق األ هواب  هه ومهههدها ،  واهررل ال اعههدة عليهها،  األغهرال يف غه  األحنهاف الهه  ذكر ها
وحماسهههن كلهههم غههه  ،  (2) ورمبههها جهههاف ريمههها مخ هههاره مهههن ذلهههأ رصهههور غههه  م سههه  ،  لغرضهههه (2) مالحمههه 
 .(1) ل  ا  والنسقو  ماصد ا،  (2) ألر مورد النات واللمع،  من ظم 

م  كالمههه الههوارد يف الزهههد ،  وممههن املشههارك  ريههها،  الهه  انفههرد  هها السلل  عليه ومههن عجائبههه
،  وخلهع مهن البهه منهه كهالم مثلهه،   ذا  أمله امل أمل ورار ريه امل فاهر،  وال ذك  والزواجر،  واملواع 

يف منهه كهالم مهن  حه  لهه ،  ه الشهأمل يعنضه،  ومحهاط  الراهاب ملاهه،  ممن عظم ادره ونفذ ممره
 مو ان طههع  ص سههفح جبههل (8) يف كسههر  يههت( 1) اههد ابههع،  و  هههغل لههه  غهه  العبههادة،  يف غهه  الزهههادة

،  و  ياهههاد يهههوان  أنهههه كهههالم مهههن يهههنغمس يف انهههرب،    يسهههمع    حسهههه و  يهههرى    نفسهههه،  (9)
 ويعود،  (03) وجيدر األ طار (00) ري   الرااب (04) مصل ا سيفه

____________________ 
 .مصور: ماطاب ( 0)
 .عزم: ممجع عليه ( 3)
 .اإل صار والنظر ، واملراد هنا املناسب  واملشا  : املال   ( 2)
 .املن طم ي لو  عمه  عماً : امل سق ( 2)
 .و ري هااآلثار املميزة لألهياف  إضاف ا : اآلثار ال  ي ميز  ا الش ف ، واللمع : النات ( 2)
 .ال  ا ع وال  ا : النسق ( 1)
 .انزوى: مدخل رمسه يف جلده ، والرجل مدخل رمسه يف اميصه ، مراد منه : ابع ال نفذ ، كمنع ( 1)
 .جان  اخلباف: كسر البيت ( 8)
 .مسفله وجوانبه: سفح ايبل ( 9)
 .جرده من غمده: مصلت سيفه ( 04)
 .ي د: ال طع  و  ايل رإ  . ي طعها عرضاً : ي   الرااب ( 00)
 .وه  وجه األرل: يل يهم على ايدال  كسحا   : جيدر األ طار ( 03)
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وههذه مهن ،  (2) وهو مع  لأ انار ناهد الزههاد و هدر األ هدار،  (3) دما وي طر مهجا (0)  ه ينطا
وكثه ا مها ،  (2) ال  مجع  ها  هني األضهداد وملها  هني األهه ال،  رمائله العجيب  وخصائصه اللطيف 

 .وه  موضع للعربة  ا والفارة ريها،  مذاكر اإلخوا   ا ومس فر  عجبهم منها
والعههذر يف ذلههأ م  روايههال  ،  واملعهه  املاهرر،  ورمبها جههاف يف مثنههاف هههذا ا خ يهار اللفهه  املههردد

جههد مث و ،  ررمبهها ا فههق الاههالم املف ههار يف روايهه  رن ههل علههى وجهههه،  اخ الرهها هههديدا،  كالمههه ا لهها
،   مها  زيهادة خم هارة مو  لفه  محسهن عبهارة،  موضوعا غه  موضهعه األور،   عد ذلأ يف رواي  مخرى

ورمبها  عهد العههد ميمها ،  (2) وغه ة علهى ع ائهل الاهالم،  ر   م  انار م  يعهاد اسه ظهارا لالخ يهار
 .رأعيد  عمه سهوا مو نسيانا   اصدا واع مادا،  مبا اخ   مو 

حهإ   يشهذ عهين منهه ،  السل  عليه مجيع كالمه (1) لأ مر محي   أاطارو  مدع  مع ذ
 (8) واناصههل يف ر  ههه ،   ههل   م عهههد م  ياههو  ال اصههر عهههين رههو  الوااهههع   ، ( 1) هههاذ و  ينههد نهههاد

وعلههى اهلل سههبحانه و عههاص هنههل ،  ومهها علهه      ههذر ايهههد و الغهه  الوسههع،  دو  اخلههار  مههن يههدي
 .   هاف اهلل،  هاد الدليلو ر ( 9) السبيل

 ذ كها  يفه ح للنهاظر ريهه م وا ها وي هرب ،  ورميت مهن  عهد  سهمي  ههذا الا هاب  هنهل البالغه 
وميمه  يف مثنائهه مهن عجيه  الاهالم ،  ريهه حاجه  العهامل وامله علم و غيه  البليه  والزاههد،  عليه  ال ا

وهههفاف   (04) مها هههو  هالر كههل غله ،  لهقو نزيههه اهلل سهبحانه و عههاص عهن هههبه اخل،  يف ال وحيهد والعهدر
 .وجالف كل هبه ،  كل عل 

ومسهه عيذه مههن خطههأ ،  وم نجههز ال سههديد واملعونهه ،  ومههن اهلل سههبحانه مسهه مد ال وريههق والعصههم 
 .وهو حسيب ونعم الوكيل،  (00) ومن نل  الالم ابل نل  ال دم،  اينا  ابل خطأ اللسا 

___________________ 
 .سار: نطا كنصر وضرب ، نطفاً و نطاراً من : ينطا ( 0)
 .دم ال ل  ، والروح: مجع مهج  ، وه  : املهل ( 3)
 .والواحد  در  ديل. األ دار اوم صانو    الو األرل منهم ، مال منهم واحد  در اهلل ماانه آخر( 2)
 .ما  فر  من األهياف: مجع ه يت : األه ال ( 2)
 .كرمي :  يل  ان  وع. كرائمه: ع ائل الاالم ( 2)
 .كرمي ه: وع يل  ان  . كرائمه: ماطار الاالم ( 1)
 .املنفرد الشاذ: الناد ( 1)
 .عروة حبل جيعل ريها رم  البهيم : الر    ( 8)
 .  ان ه و يماحه: هنل السبيل ( 9)
 .ما  بل  ه و روى: العطش ، و الاا : الغل  ( 04)
 .نل  ال دم ، خطأ الطريق وا حنرا  عنهاخلطأ يف ال ور ، و : نل  الالم ( 00)
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 السالمعليه أمير المؤمنين خطب
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 وأوامره السالمعليه باب المختار من خطب أمير المؤمنين
 في المقامات المحظورة،  ويدخل في ذلك المختار من كالمه الجاري مجرى الخطب

 والمواقف المذكورة والخطوب الواردة

 ، مالسالعليه ومن خطبة له:  ـ 1
 ، يذكر ريها ا  داف خلق السماف واألرل وخلق آدم

 وريها ذكر انل
 واختيار،  وتحتوي على حمد اهلل وخلق العالم وخلق المالئكة

 األنبياء ومبعث النبي والقرآن واألحكام الشرعية
حر رهههه الح رهههائُِلو ر  لُهههُ  ِمدح هههُد لِلنهههه النهههِذي  ر يهربهح هههافره ،  انحرمح و ر يهُهههنردحي حر نهههه ،  الحعرهههاد و ر و ر ُرحِصههه  نهرعحمر

همِ ،  الحُمجح رِهُدو ر  مر رُِكه  ُهعحهُد ااِح ُو الحِفطرهنِ ،  النِذي  ر يُدح هْد حمرحهُدود  ،  و ر يهرنرالُهه غرهوح  النهِذي لرهيحسر ِلِصهفرِ ه حر
هههل  ممرحهههُدود  ،  و ر نهرعحهههت  مروحُجهههود  و ر وراحهههت  مرعحهههُدود  ،  رر ِههههاخلحر  (0) ررطرهههرر ،  و ر مرجر ئِهههقر  ُِ دح هههرر الرحيرهههاحر ،  الر ونرشر

ا ر  (3) وور ندر ،  ِ رر حرِ ه  .مررحِضه (2)  ِالص ُفوِر مريردر
يِن مرعحرِرهرُ ه وكرمراُر مرعحرِررِ ه ال نصحِديُق  ِه هاُر  هروحِحيهِده ،  وكرمراُر ال نصحِديِق  ِه  هروحِحيُده،  مرونُر الدح وكرمر

ُو لره الر ُ  الصحفراِل عرنحههوكرمر ،  اإِلخح ِو لره نهرفح الر هُر الحمروحُصهو ِ ،  اُر اإِلخح ها غريهح ،  ِلشرههرادرِة ُكهلح ِصهفر   مرنهنهر
ههُر الصحههفر ِ  هههرادرِة ُكههلح مروحُصههو   مرننههه غريهح ههنح ورصرههار اللنههه ُسههبححرانره رهر رههدح اهرررنرههه،  وهر ومرههنح اهرررنرههه رهر رههدح ثهرننههاه ،  ررمر

ِهلره ومرنح ،  زنمرهومرنح ثهرنناه رهر ردح جر   ومرنح جرزنمره رهر ردح جر
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ِهلره رهر ردح مرهرارر  ِلريحه ،  ومرهنح ارهارر رِهيمر رهر رهدح ضرهمننره،  ومرنح مرهرارر  ِلريحه رهر ردح حردنه ومرنح حردنه رهر ردح عردنه،  جر
لرههى ِمنحههه ههدر   :  ومرههنح ارههارر عرههالر مر رهر رههدح مرخح ههاِئن   ر عرههنح حر ف   ر ،  ُجههود   ر عرههنح عرههدرم  مروح ( 2)كر هه ح مرههعر ُكههلح هر
ف   ر مبُزرايهرلرهه    هه ح ههُر ُكههلح هر ههاِل واآللرهه ِ ، (2) مبُ راررنرهه   وغريهح  رِصهه   ِ ذح  ر مرنحظُههورر  ِلريحههه ِمههنح ،  رراِعههل   ر مبرعحهه ر انحررركر

لحِ ه ِدهُم هرورححد  ِ ذح  ر سرارنر يرسح رأحِنُس  ِه و ر يرسح هر ،  خر  .وحِحُش لِفر ح

 خلق العالم
افً  مره ا حِ در ِ الر ررِوين   مرجرااررا،  مرنحشرأر اخلحرلحقر ِ نحشراًف وا هح ردر

ثهرهرا ،  و ر درحرِ ر   اسح هرفرادرهرا (1)  هدر ه   مرحح و ر حررركر
هها (1) و ر مهررامره ِ  اراِ رها وألر ،  نهرفحهس  اضحهطررربر ِريهر هيرافر ألروح هارر األرهح ر خُمح رِلفراِ رها (8) مر مرحر هها ( 9)وغرهرننر ،   هرههنيح غرررائِزرهر

براحرهرا ائِهرا،  ومرلحزرمرهرا مرهح ها،  عراِلماً ِ را اهربحهلر ا ح ِهدر نرائِهر ها ومرحح ها عرارِرهاً  ِ رررائِِنهر :  (04) حمُِيطهاً ِرُهُدوِدهرا وانحِ هرائِهر
هههورافِ  هههأر ُسهههبححرانره رهر حهههقر األرجح ههه،  مُثن مرنحشر هههاراِئأر وهر هههاِف وسر ِ مهههاً ،  ااحرهههورافِ  (00) قن األررحجر ههها مرهههاًف ُم رالر ررى ِريهر ررهههأرجح

ههارُه ، (03)  هرينههارُه ُم هررراِكمههاً نرخن
ِ الههرحيحِ  (02) هها  ِههرردحه (02) والزنعحههزر ِ ،  الحعراِصههفر ِ   ررلرههه عرلرههى مرههنح ،  الح راِصههفرِ  ررأرمرررهر
ههدحه واهرررنهر  ههلنطرهرا عرلرههى هر ههدحهوسر هها ِ صر حر هها ررِ يههق  ،  هر هها درِريههق   (02) ااحرههوراُف ِمههنح حترحِ هر ِاهر ههاُف ِمههنح رهروح مُثن ،  (01) والحمر

ههها بهنهر هههأر ُسهههبححرانره رِرهههاً اعحههه هر رمر مرهر ههها ، (01) مرنحشر ومردرامر ُمرر هنهر
ههها (08) ههها ،  ومرعحصرهههار لرحرراهر هههأرهرا ررأرمرررهر ومر هحعرهههدر مرنحشر

 خمرحإر  (34) وِ ثراررِة مروحِ  الحِبحراِر ررمرفرمر حه،  الحمراِف الزنخنارِ  (09)  ِ رصحِفيقِ 
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هه رافِ  ههفرهرا  ِالحفرمرههافِ ،  السح ههاِجيره،  وعرصرههفرتح  ِههه عرصح ههإن عرهه ن  (33) ِ صر مرههائِرِه (30)  هرههُرد  مرونلرههه ِ صر آِخههرِه وسر حر
اُمههه ُعبرا ُهه ههوراف  ُمنهحفر ِههق  رهررر ، (32) وررمرههى  ِالزن رههِد رُكر ههوم ُمنهحفرِههق   (32) رهرعرهه يف هر ههبحعر  ررههورال  ،  وجر ههونى ِمنحههه سر ،  ررسر

ُفورههاً  ُهنن مروحجههاً مراح هه حفاً حمرحُفوظههاً و رحاههاً مررحُروعههاً ، (32) جرعرههلر ُسههفحالر عرُمهرا و ر ،  وُعلحيرههاُهنن سر ههد  يرههدح  ِغرهه حِ عرمر
ِدسرار  
ها ِ زِينرهِ  الحاروراكِهِ  وِضهيراِف الثهنورااِه ِ يهرنحِظُمهرا مُثن نريهن  (31) ه رِط اً ،  (31) نهرهر ها ِسهرراجاً ُمسح هررى ِريهر  (38) ومرجح

 .مرائِر   (39) يف رهرلرأ  درائِر  وسر حا  سرائِر  وررِايم  ،  وارمرراً ُمِن اً 

 خلق المالئكة
هههمروراِل الحعُهههالر  ر السن ِئار ِههههررمرألرُههههنن مر ،  مُثن رهر رهههقر مرههها  هرهههنيح ُهمح ُسهههُجود   ر يهررحكرعُهههو ر ،   حهههوراراً ِمهههنح مرالر ِمهههنهح

هأرُمو ر  (20)  ر يهر هرزرايهرُلو ر  (24) وصرار و ر ،  ورُُكو    ر يهرنح رِصُبو ر  هبحُحو ر  ر يرسح هاُهمح نهرهوحُم الحُعيُهوِ  ،  وُمسر  ر يهرغحشر
ُو الحُعُ ورِ  اِ  و ر غرفح ،  و ر سرهح يرا ِ و ر رهر هحررُة األر حدر يِهه ومرلحِسهنر   ِ صر ُرُسهِله،  لرُ  النحسح ُهمح مُمرنرهاُف عرلرهى ورحح ،  وِمهنهح

هههرِه نر ُ ،  وخُمح رِلُفهههو ر  ِ رمرهههائِه ومرمح هههدر ُهُم انحرفرظرهههُ  لِِعبرهههاِده والسن ُهُم الثنا ِ رهههُ  يف ،  ألر هحهههوراِب ِجنرانِهههه (23) وِمهههنهح وِمهههنهح
اُمُهمح  لرى مراحهدر ههانُهُهمح ،  والحمرارِارهُ  ِمهنر السنهمراِف الحُعلحيرها مرعحنرهااُهُهمح ،  األرررِضهنير الس هفح هُ  ِمهنر األراحطرهاِر مررحكر ،  واخلحرارِجر

ِ ِهمح  (22) نراِكسره   ُدونرههه مر حصرهارُُهمح ُم هرلرفحعُههو ر ،  والحُمنراِسهبرُ  لِ رههورائِِم الحعرهرحِ  مركح رههارُهُهمح  ِنحر ههُرو ر   ،  حترح رهه  ِههأرجح مرمح
نهر  ر مرنح ُدونهرُهمح ُحُجُ  الحِعزنةِ  هريهح ررةِ ،  ُهمح و هرنيح ِويرِ ،  ومرسح راُر الحُ دح  ،  ر يهر هرورمهنُو ر رر هنُهمح  ِال نصح
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 .و ر ررُد ونره  ِاألرمراِكِن و ر ُيِش ُو ر  ِلريحه  ِالننظرائِرِ ،  و ر جُيحُرو ر عرلريحه ِصفراِل الحمرصحُنوِعنير 

 السالمهعليصفة خلق آدم 
ِلهرا (22) مُثن مجررعر ُسبححرانره ِمنح حرزح ِ  ِ را وسربرِفهرا،  األررحِل وسرهح نهنهرا، (22) وعرذح هاِف  (21)  ُهرح رً  سر  ِالحمر

ها،  حرإن خرلرصرهتح  نرهاف  ، (29) حرهإن لرزر رهتح  (28) ِالحبهرلنهِ   (21) و ر رهر ها ُصهوررًة ذرالر مرحح برهلر ِمنهحهر ررجر
ُصهور  ووُ  (24)

ِلوراحت  مرعحهُدود  ومرمرهد   (23) حرإن صرلحصرلرتح  (20)ومرصحلردرهرا ،  وُرُصور  مرمجحردرهرا حرإن اسح رمحسرارتح ،  ومرعحمراف  
ثُهلرهتح ،  مُثن نهرفرلر ِريهرا ِمنح ُروِحهه،  مرعحُلوم   ها (22) ررمر ها   جيُِيُلهر هاناً ذرا مرذحهر هر  يهر رصرهرنُ  ِ رها،  ِ نحسر هورارِحر  وِرار وجر

ر انحرهههقح والحبراِ هههلِ ،  (22) ترح رهههِدُمهرا هههُرُ  ِ رههها  هرهههنيح ههها ومرعحرِررههه   يهرفح هههامح واألرلحهههوراِ  ،  ومردرورال  يُه رلحبُههر واألرذحوراِ  والحمرشر
نرهها ِ  ههدر ،  مرعحُجونههاً ِ ِطينرههِ  األرلحههوراِ  الحُمفح رِلفرهه ِ ،  واألرجح ههبراه الحُمنح رِلفرههِ  واألرضح ِط ،  اِد الحُم هرعراِديرهه ِ واألرهح ههالر واألرخح

ُمههودِ ،  الحُم ربرايِنرههِ  ِمههنر انحرههرح والحبهرههرحدِ  هه رأحدرى،  والحبهرلنههِ  وايُح يحِهمح  (22) واسح هه ر ورِديعر رههه لرههدر ِئار ،  اللنههه ُسههبححرانره الحمرالر
ههدر ورِصههينِ ه  ِلرههيحِهمح يف اإِلذحعرههاِ   ِالس ههُجوِد لرههه ُنُههو ِ ،  وعرهح رِمر ِههه واخلح اْســُجُدوا َدَدَم ) : رهر رههارر ُسههبححرانره،  لِ راح

ــي َ  هه حورةُ ،  اعح هررر حههه انحرِمينهه ُ ، (َفَســَجُدوا ََّل إ ََّلْبَل لحههقر ،  وغرلربرههتح عرلريحههه الشح هه هروحهرنر خر و هرعرههزننر خِبِلح رههِ  الننههاِر واسح
ههههِ حح راااً ،  الصنلحصرهههارِ  طر ِ ررأرعحطرههههاه اللنهههه الننِظههههررةر اسح ةِ ،  لِلس هههفح ههههِ  حمراماً لِلحبرِلينههههِ  وِ جنحرهههاناً لِلحعِههههدر  : رهر رههههارر ،  واسح

 .(فََإنإَك َمَن اْلُمْنَظرَيَن ََّللى يـَْوَم اْلَوْقَت اْلَمْعُلومَ )
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هذنرره ِ  حلِهيسر ،  مُثن مرسحارنر ُسبححرانره آدرمر دراراً مررحغردر ِريهرا اور رهه عريحشره وآمرنر ِريهرا حمررلن ره وحر  (21) ررهاغح هررنه،  وعردر
اِر الحُم رهههامِ  هههً  عرلريحهههه  ِهههدر نِهههه،  وُمررارهر رهههِ  األر هحهههررارِ ،  عرهههُدو ه نهرفراسر هههاحه والحعرزميرههه ر ِ ورهح ههه ربحدررر ،  رهربرههها ر الحيرِ هههنير ِ شر واسح

ِر  هههاًل  (21) ِايحرهههذر ورجر
ماً  (28) ههه ر اللنهههه ُسهههبح ،  و ِهههاِ غحِنراِر نرهههدر ههه ر رر حر ِهههه ،  حرانره لرهههه يف  هروح ر ِههههمُثن  رسر ِلمر ولر نهههاه كر
ننِ ه ه الحمررردن ِ صر جر برطره ِ صر دراِر الحبرِلينِ  و هرنراُسِل الذ رحين ِ ،  وورعردر  .ومرهح

 اختيار األنبياء
ههطرفرى ُسههبححرانره ِمههنح ورلرههِده مرنحِبيرههافر  ِ  ِميثرههااهرُهمح ،  واصح ههذر عرلرههى الحههورحح ههالرِ  ،  (29) مرخر وعرلرههى  هربحِليههِ  الرحسر

در اللنه  ِلريحِهمح ،  مرمرانهر هرُهمح  لحِ ه عرهح ثهرُر خر ادر ،  لرمنا  ردنرر مركح ِهُلوا حر نه واانرُذوا األرنحهدر ُهمُ ،  مرعرهه (24)ررجر  واجح رهالر هح
هههيراِ نُي عرهههنح مرعحرِرر ِهههه (20) ُهمح عرهههنح ِعبرادر ِهههه رهربهر ،  الشن  ِلرهههيحِهمح مرنحِبيرهههافره  (23) وورا هرهههرر ،  عرهههثر رِهههيِهمح ُرُسهههلرهوااهح رطرعرههه هح

هه رأحُدوُهمح ِميثرهها ر ِرطحرر ِههه ههوا عرلرههيحِهمح  ِههال نبحِلي ِ ،  ويُههذركحُروُهمح مرنحِسهه ن نِعحمر ِههه،  لِيرسح ُههمح درررههاِئنر ،  وررح رج  ويُثِهه ُوا ار
هههِدررةِ ،  الحُعُ هههورِ  ُضهههو   ِمههه،  ويهُهههُروُهمح آيرهههاِل الحمر ح هههاد  حترحههه هرُهمح مروح اهرُهمح مررحرُهههو   وِمهر ههه حا  رهرهههوح ومرعرهههاِيشر ،  نح سر

ِنيِهمح ومروحصراب   رُِمُهمح  (22) حُتحِييِهمح وآجرار   ُهفح هدرا    هر رها رُع عرلرهيحِهمح ،   ُههح لح رهه ،  ومرحح وملرح ُتحهِل اللنهه ُسهبححرانره خر
هههل   هههزرر  ،  ِمهههنح نرهههيبم ُمرحسر ههه   مروح ِك رهههاب  ُمنهح نِمرههه   مروح حمررجن ههه    ر ههه    (22) مروح ُحجن ُرُسهههل   ر  ُه رصحهههُر ِ ِهههمح ِالنهههُ  ،  ارائِمر

ِدِهمح  ُمح ،  عردر ِ نير ار ثهحررُة الحُمارذح  ،ِمنح سراِ ق   ُح ر لره مرنح  هرعحدره،  و ر كر
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ههلرتِ  لرههه عرلرههى ذرلِههأر نرسر ههلرفرِت اآل رههاُف وخرلرفرههِت ،  ومرمرههِت الههد ُهورُ الحُ ههُروُ   (22) مروح غرههاِ ر  عررنررههه مرههنح اهربهح وسر
 .األر هحنرافُ 

 مبعث النبي
ههداً  وِ متحرههاِم  (21) إِلجنحرههاِن ِعدر ِههه وآلهعليههللاصلللى ررُسههورر اللنههه،  ِ صر مر ح  هرعرههثر اللنههه ُسههبححرانره حُمرمن

ههُهورر ،  مرههأحُخوذاً عرلرههى الننِبيحههنير ِميثرااُههه،  نُهبُهون ِههه ُده  (21) ًة ِ را ُهههمرشح ههُل األررحِل يهروحمرئِههذ  ِملرههل  ،  كررميههاً ِمههيالر ومرهح
وراف  ُمنح رِشررة  و ررراِئُق ُم رشر ح ر   ،  ُم هرفررحار    هبحه لِلنهه خِبرلحِ هه مروح ُملحِحهد  ،  ومرهح ر ُمشر هه (28)  هرنيح مروح ُمِشه   ِ صر ،  يف ا ِح
ِه اُهمح  ِهههههه ِمهههههنر ،  غرههههه ح هههههدر الرههههه ِ رهرهر انِهههههه ِمهههههنر ايحرهر ُهمح مبرار لرِ  ومرنهح رههههههذر ههههههد  ،  المنهههههالر  مُثن اخح رهههههارر ُسهههههبححرانره ِلُمحرمن
نهحيرا،  لِ رافره وآلهعليههللاصلى ررمره عرنح دراِر الد   وررِغ ر  ِه عرنح مر رهاِم الحبهرلحهورى،  وررِض ر لره مرا ِعنحدره ومركح

هههها وآلللللهعليههللاصلللللى،  رهر ربرمرهههه  ِلريحههههه كررميهههاً ،  ِهر لنههههار رِهههيُامح مرهههها خرلنفرهههِت األرنحِبيرههههاُف يف مممر ِ ذح ملرح ،  وخر
 : (29) يهر هحرُُكوُهمح مهرراًل  ِغر حِ  ررِيق  وراِضح  و ر عرلرم  ارائِم  

 القرآن واألحكام الشرعية
لرههههه وحرررامرههههه ،  (14) مرههههائِلره ونراِسههههفره ومرنحُسههههوخرهورهررراِئمرههههه ورر ،  ِك رههههابر رر حُاههههمح رِههههيُامح ُمبهريحنههههاً حرالر

ههه  وُرخرصرههه وعرزرائِمر
ههلره وحمرحههُدودره،  وخراصنههه وعرامنههه (10) ثرالرههه وُمرحسر ههاِ ره،  (13) وِعبهرههرره ومرمح ههه وُم رشر  (12) وحُمحارمر

ر مرأحُخوذ  ِميثراُ  ِعلحِمه وُمورسنع  ،  ُمفرسحراً ُلحمرلره وُمبهريحناً غروراِممره   هرنيح



 22  ...........................................................................   السالم خط  مم  املنمنني عليه

لِههه ر ُمثحبرههت  يف الحِا رههاِب رهررحُضههه،  (12)عرلرههى الحِعبرههاِد يف جرهح ههُفه،  و هرههنيح ووراِجهه   يف ،  ومرعحلُههوم  يف الس ههننِ  نرسح
هههُذه هههننِ  مرخح برِله،  وُمهههررخن   يف الحِا رهههاِب  هررحُكهههه،  الس  ههه هر ح ر وراِجههه   ِ وراح ِهههه ونرائِهههل  يف ُمسح ر ،  و هرهههنيح  وُمبرهههايرن   هرهههنيح

بِههه   مروحعرهههدر عرلريحهههه ِن رانرهههه ررانرهههه،  حمررارِِمهههه ِمهههنح كر بُهههور  يف مردحنرهههاه ُمورسنهههع  يف ،  مروح صرهههِغ   مررحصرهههدر لرهههه ُغفح ر مر ح و هرهههنيح
 .مراحصراه

 ومنها في ذكر الحج
لرهً  ِلألرنرهامِ ،  ورهرررلر عرلريحُامح حرلن  هريح ِهه انحرهررامِ  ُو ر  ِلريحهه يررِدُ ،  النهِذي جرعرلرهه ِابهح ونرهه ُوُرودر األرنهحعرهاِم ويرهأحار

ههامِ  ُولُههوه انحرمر
مرههً  لِ هروراُضههِعِهمح لِعرظرمر ِههه،  (12) لحِ ههه ،  وِ ذحعرههاهِنِمح لِِعزن ِههه،  وجرعرلرههه ُسههبححرانره عرالر واخح رههارر ِمههنح خر

ِلمر ره ووراهرُفوا مرور ،  ُ ناعاً مرجرا ُوا  ِلريحه درعحور ره ُاوا كر ِ ه الحُمِطيِفهنير  ِعررحِههه،  اِاار مرنحِبيرائِهوصردن ِئار بهنُهوا مبرالر  و رشر
ِر ِعبرادر ِه،  ِم ،  ويهر ربرادرُرو ر ِعنحدره مروحِعدر مرغحِفرر ِه،  ُرحرُِنو ر األررح راحر يف مر حجر هالر جرعرلرهه ُسهبححرانره و هرعرهاصر ِلِءسح

هههولِلحعرائِههِذينر حرررمههاً رهرههررلر ،  عرلرمههاً  هه ر حرجن  : رهر رههارر ُسههبححرانره،  (11) وكر رهه ر عرلرههيحُامح ِوررادر رههه،  حر نههه ومروحجر
 .(وَمْن َكَفَر فََإنإ اهلل َغَنيٌّ َعَن اْلعاَلَمينَ ،  وَللإه َعَلى النإاَس َحجُّ اْلبَـْيَت َمَن اْسَتطاَع ََّللَْيه َسَبياًل )
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 السالمعليه ومن خطبة لهـ  2
 صفينبعد انصرافه من 

 وفيها حال الناس قبل البعثة وصفة آل النبي ثم صفة قوم آخرين
ماً لِِعزن ِههههه ههههالر ِ سح ههههِ  حمراماً لِِنعحمر ِههههه واسح ِ عحصرههههاماً ِمههههنح مرعحِصههههيرِ ه،  مر حرههههُده اسح هههه رِعيُنه رراارههههً  ِ صر  ،  واسح ومرسح

اه و ر يرئِههلُ ،  ِكفراير ِههه ههدر ههُح مرهها ُونِ ر ،  و ر يهرفح رِ ههُر مرههنح كرفرههاه،  ادراهمرههنح عرهه (11) ِ ننههه  ر يرِمههل  مرههنح هر ررِإننههه مررحجر
ههرِيأر لرههه،  ومررحمرهُل مرهها ُخههزِ ر  هدره  ر هر ههرُد مر ح  ر  ِلرههه ِ  ن اللنههه ورحح ُصهههرا ُمعح هر رههداً ،  ومرهح الر نههاً ِ خح  هرههرادرًة ممُح رحر

ررِإنهنهرا عرزميرهُ  اإِلميرهاِ  ورراحِترهُ  ،  ونردنِخرُهرا ألرهراِويِل مرا يهرلح رانرا،  انرانهر رمرسنُأ ِ را مر رداً مرا مر هح ر ،  (18)ُمصراُصهرا
هها ِ  سر حرررُة الشنههيحطراِ  ،  اإِلحح ومررحضرههاُة الههرن حرِن ومرههدح

ههداً عربحههُده وررُسههولُه (19) هههرُد مر ن حُمرمن يِن ،  ومرهح ههلره  ِالههدح مررحسر
هه ههُهوِر والحعرلرههِم الحمر ههطُوِر والن ههوِر السنههاِ عِ ،  أحثُورِ الحمرشح ههِر الصنههادِ ِ ،  والحِا رههاِب الحمرسح ِمههِع واألرمح ،  والمحههيراِف الالن

ِ جراجهههاً  ِالحبهريهحنرهههالِ  هههبُههراِل واحح ههً  لِلش  لِ ،  ِ نراحر والننهههاُ  يف رِهههنر  ،  (14) وحترحهههِذيراً  ِاآليرهههاِل وارحِويفهههاً  ِهههالحمرُثالر
ينِ ِري (10) اجنحرهذرمر  بحههُل الهدح هها حر ههورارِي الحيرِ ههنيِ ،  هر ههرُ ،  (13) و هرزرعحزرعرههتح سر ههرُ  (12) واخح هرلرهار الننجح هه نتر األرمح ،  و رشر

ههدررُ  ههررُ  وعرِمهه ر الحمرصح ههاِمل  ،  وضرهها ر الحمرفح ههى هر اِمههل  والحعرمر ُههدرى خر ُعِصهه ر الههرن حرُن وُنِصههرر الشنههيحطراُ  ،  ررااح
 (12) ودرررسرتح ،  هراررلح درعرائُِمه و هرنرانررلح مرعراِلُمهررانهح ،  وُخِذرر اإِلميرا ُ 
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ُمهه ،  (11) مر راُعوا الشنيحطرا ر ررسرلرُاوا مرسراِلاره وورررُدوا مرنراِهلره،  (12) ُسبُهُله وعرفرتح ُهرُُكه ِ ِهمح سرهاررلح مرعحالر
ههها وارهههامر لِهههوراُ ه فراِرهر ُهمح  ِأرخح ههه هح هههاوور ِ  (11) يف رِهههنر  دراسر ِرهر ُهمح  ِأرظحالر هههنراِ ِاهرا،  (18) ئرههه هح ،  (19) وارامرهههتح عرلرهههى سر

ُ ونُههو ر  ههاِهُلو ر مرفح ههائُِرو ر جر هها  رههائُِهو ر حر ههرح ِجهه را   ،  رهرُهههمح ِريهر هه حِ درار  وهر ُلُهههمح ،  يف خر نهرههوحُمُهمح ُسههُهود  وُكحح
ررم  ،  ُدُمو     . ِأررحل  عراِلُمهرا ُملحجرم  وجراِهُلهرا ُماح

 منها يعني آل النبي عليه الصالة والسالمو 
ههرِه ِضههُع ِسههرحه ويررههأُ مرمح ئِههلُ  (80)وعريحبرههُ  ِعلحِمههه ،  (84) ُهههمح مروح ِمههه (83) ومروح وُكُهههوُ  ُكُ بِههه وِجبرههاُر ،  ُحاح

رِه ومرذحهر ر ارح ِعرادر رهررراِئِصه،  ِديِنه نرافر ظرهح  .(82) ِ ِمح مرارامر احنِح

َها يـَْعَني قَـ   ْوماً آَخرَينَ وَمنـْ
هه روحه الحغُهُرورر وحرصرههُدوا الث بُهورر  نرررعُهوا الحُفُجهورر وسر
 وآلهعليههللاصلللى  ر يُه رههاُ   ِهآِر حُمرمنهد  ،  (82)

هاُد ا،  و ر ُيسرونى ِ ِمح مرنح جرررلح نِعحمر ُهُهمح عرلريحه مر رداً ،  ِمنح هرِذه األُمنِ  مرحرد   يِن وِعمر  لحيرِ هنيِ ُهمح مرسرهاُ  الهدح
يره ِ ،  وِ ِمح يُهلححرُق ال ناِ   (82)  ِلريحِهمح يرِف ُف الحغراِ  ،  هقح الحوِ ر ُهمح خرصرهاِئُ  حر ،  ورِهيِهُم الحورِصهينُ  والحِورراثره ُ ،  وار

ِله ونُِ لر ِ صر ُمنح هر رِله  !اآل ر ِ ذح ررجرعر انحرق  ِ صر مرهح
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 السالمعليه ومن خطبة له ـ 3
 عروفة بالشقشقيةوهي الم

 وتشتمل على الشكوى من أمر الخالفة ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعة الناس له
ها حمررهل  الحُ طحهِ  ِمهنر الرنحرهى (81) مرمرا واللنه لر ردح  هر رمنصرهرا هِدُر ،  ُرالر   وِ ننه لريهرعحلرُم مر ن حمررلحه  ِمنهحهر يهرنححر
هههيحُل و ر يهررحارهههى ِ  رن  هههرُ  عرهههينح السن لحتُ ،  الطنيهح هههدر هههحاً  (81) ررسر ههها كرشح هر ههها ثهروح هههاً و روريحهههُت عرنهح هههُت ،  (88) ُدونهرهر و رِف ح

افر  ههذن ر مر ح مرُصههورر  ِيرههد  جر يرههافر ،  (89) مررح رئِهه   هرههنيح يرهه   عرمح ههربر عرلرههى  رفح بِههُ  ويرِشههيُ  ، (94) مروح مرصح هها الحار ههررُم ِريهر يهرهح
درُح رِ ،  ِريهرا الصنِغ ُ   ، يهرا ُمنحِمن  حرإن يهرلح رى رر نهويراح

 ترجيح الصبر
ِ ارهًذى ويف انحرلحهِق هرهًجا،  (90) رهرررمريحُت مر ن الصنبهحرر عرلرى هرا رها مرححجرهى مرررى  (93) ررصرهبهررحُل ويف الحعرهنيح

ِبيِله (92)  ُهرراِث  باً حرإن مرمرى األرونُر ِلسر  : ثُمإ َتَمثإَل َبَقْوَل اأَلْعَشى،  الر    هرعحدرهِ صر رُ  (92) ررأردحصر ِ را،  نهرهح
هههههههههههههههها هههههههههههههههه نا ر مرهههههههههههههههها يهرههههههههههههههههوحِم  عرلرههههههههههههههههى ُكورِهر (92) هر

 

هههههههههههههههههههههههههههههاِ رِ     ينههههههههههههههههههههههههههههها ر مرِخههههههههههههههههههههههههههههه  جر  ويهرهههههههههههههههههههههههههههههوحُم حر

  
ههه رِ يُلهرا نرههها ُههههور يرسح بهههاً  هريهح يرا ِهههه (91) رهريرههها عرجر هههطنررا ،  يف حر هههدن مرههها  رشر هههرر  هرعحهههدر ورررا ِهههه لرشر ِ ذح عر رهههدرهرا آِلخر

هها،  (91) ضرههرحعريهحهرا لحُمهر ههنرافر يهرغحلُههُ  كر ههوحنرة  خرشح ثهُههُر الحِعثرههارُ ،  (98) ررصرههيهنررهرا يف حر هها  (99) وترحُشههُن مرس هههرا ويراح ِريهر
ا اُر ِمنهحهر نرقر ،  (044) ررصراِحبُههرا كررراِكِ  الصنعحبر ِ ،  واِ عحِ ذر لرسر  (043) اررا خرررمر  (040) ِ  ح مرهح  (042) وِ  ح مرسح
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ههههمر  ههههُر اللنههههه خِبرههههبح    (042) ررُمههههيِنر ،  (042) اررهههها  هر رحن ، (048) و هرلرههههو    واعحههههِنرال   (041) ومِشرهههها    (041)الننههههاُ  لرعرمح
ِبيِله نرِ  حرإن ِ ذرا مرمرى ِلسر ِة الحِمحح ها يف مجرراعره   نرعرهمر مررح مر ،  ررصربهررحُل عرلرى  ُوِر الحُمدنِة وِهدن هُدُهمح جرعرلرهر حر

ُهمح ، (049) رهريرا لرلنه ولِلش وررى هِذه الننظرهائِرِ ،  مرإر اعح هرهررلر الرنيحهُ  يفن مرهعر األرونِر ِمهنهح  حرهإن ِصهرحُل مُاهحهررُ  ِ صر هر
ههفرفحُت ،  (004) ههف وا وِ ههرحُل ِ ذح  رههاُروا (000)لرِاههينح مرسح ُهمح ِلِمههغح  (003)ررصرههغرا ،  ِ ذح مرسر ومرههارر ، (002) ِنهررُجههل  ِمههنهح

ههههن   ههههن  وهر رِه مرههههعر هر ههههُر ِلِصهههههح ههههنهريحه (002) اآلخر ر نرِثيلِههههه ، (002) ِ صر مر ح ارههههامر ثرالِههههُث الح رههههوحِم نراِرجههههاً ِحمح  (001) هرههههنيح

همر ر اإِل ِهِل نِبح ره ر الرن ِيهعِ ،  مرهارر اللنهه (008)وارامر مرعره  هرنُهو مر ِيهه ترحمرهُمو ر ، (001) وُمعح هرلرِفه ِ صر مرِ  ،  (009) ِخمح
هرزر  (034) انهح رارثر  ُله ومرجح ُله (030) عرلريحه رهر هح  .(032)  ِه ِ طحنرُ ه (033)وكربرتح ،  عرلريحه عرمر

 مبايعة علي
 رهدح حرهإن لر ،  عرلره ن ِمهنح ُكهلح جرانِه    (032)ِ  رن يهرنحثرهاُلو ر ، (032) ررمرا رراعريِن ِ  ن والنناُ  كرعُهرحِ  المنهُبعِ 

ثرهتح ،  (031) ُلح رِمِعنير حروحِ  كررر ِيمرِ  الحغرهنرمِ  (031) ُوِ  ر انحرسرنراِ  وُهقن ِعطحفراير  ِر نرار هُت  ِهاألرمح ها نهرهرمح رهرلرمن
هههررى،  (038)  رائِفرههه    هههُرو ر  (039) ومرررارهههتح مُخح ههه ر آخر هههمرُعوا اللنهههه ُسهههبححرانره يهرُ هههو ،   (024) وارسر هههأرنهنُهمح ملرح يرسح  : رُ كر
،  (واْلعاَقَبــُة َلْلُمتإَقــينَ ،    يُرَيــُدوَن ُعُلــِوا َفــي اأَلْرَف و  َفســاداً ،  تَْلــَك الــدإاُر ادَخــَرُة َنْجَعُلهــا َللإــَذينَ )

ُعوهرا وورعروحهرا  ولرِانهنُهمح ،   هرلرى واللنه لر ردح  ِر
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نهحيرا ِليرِت الد   !(023)ُجهرايف مرعحُيِنِهمح وررااهرُهمح نِ حرِ  (020) حر
ههمر ر  ههِ  ِ ُوُجهههوِد  (022) لرههوح  ر ُحُمهههوُر انحراِضههرِ ،  (022) مرمرهها والنههِذي رهرلرههقر انحربنههه ر و هرههررمر الننسر جن وِايرههاُم انُح

ههافِ ،  (022)النناِصههرِ  ههذر اللنههه عرلرههى الحُعلرمر ههغر  (021) عرلرههى ِكظنهه ِ  (021) مر ن يُه رههار وا،  ومرهها مرخر  (028)  ِ ظرههاملِ  و ر سر
هها عرلرههى غرارِِ رهها،  مرظحلُههوم   لرهر بهح ههأحِ  مرونِارههاه  (029) ألرلح ريحههُت حر هها ِ ار هه ريحُت آِخررهر ههِذه ه  ولرسر وألرلحفريحههُ مح ُدنهحيرههاُكمح هر

 !(024) مرنحهردر ِعنحِدي ِمنح عرفحطرِ  عرنحز  
هِل السنهورادِ  ا الحمروحِضهِع ِمهنح ُخطحبر ِهه ِعنحهدر ه  (020) اراُلوا وارامر  ِلريحهه ررُجهل  ِمهنح مرهح هذر رهرنراورلرهه  ه   ُهُلوِغهه ِ صر هر

ارارر لره ا حهُن [ رهرلرمنا رهرررغر ِمنح ِاررافر ِه]ه  ِك را اً ِايلر ِ  ن ِريه مرسراِئلر كرا ر يُرِيُد اإِلجرا ر ر عرنهحهرا ررأراهحبرلر يهرنحظُُر ِريه
رردرلح ُخطحبرُ أر لرِو ا ن ه  عربنا   يرا مرِم ر الحُمنحِمِننير 

يحُث مررحمريحتر  (023)  !(022)ِمنح حر
يهحهرالر يرا ا حنر عربنا     !(021) مُثن اهررنلح  (022) هردرررلح  (022) ِلحأر ِه حِش ر   ه  رهر رارر هر

م  اره    مِ ه   ارارر ا حهُن عربنها   رهروراللنهه مرها مرسرهفحُت عرلرهى كرهالر ا الحارهالر هذر  ن يرُاهو ر مرِمهُ  مر ه  كرأرسرهِف  عرلرهى هر
يحُث مرررادر  الس  عليه الحُمنحِمِننير   . هرلر ر ِمنحه حر

* * 
ه  و   مسهلس اها   حهمه  كراك  الصعب     مهنق اا خهرم  الس  عليهاوله  عنههللارض اار الشريا 

  حمهت  هه ه  ئا مهع صهعو  هاو   مرخهى اها ههيه  وهه   نانعهه رمسهها خهرم منفههاه  يريهد منهه  ذا ههدد عليهها يف جهذب الزمهام
ه  وههن ها ميمها ذكهر ذلهأ ا هن السهايت يف  صهالح املنطهقه  ي ار مهنق الناا   ذا جهذب رمسهها  الزمهام رررعههه  رلم ميلاها
اهار     السل  عليه راأنهه  ألنه جعله يف م ا ل  اوله مسلس ااه  مهنق اا ومل ي ل مهن ها الس  عليه و  ا اار

 ه مبع  ممساه عليها  الزمام ررع اا رمسها
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 السالمعليهومن خطبة له  ـ 4
 وفيها يعظ الناس ويهديهم من ضاللتهم السالمعليهوهي من أفصح كالمه 
 َّلنه خطبها بعد قتل طلحة والزبير:  ويقال

ُ مح  ههننمح ههاِف و رسر يهحُ مح يف الظنلحمر ههه  ُذرحورةر  (021)  ِنرهها اهح رههدر  رحمُتح الحعرلحيرههاِف و ِنرهها مررحجر
ههررارِ  (028) ه  (029) عرههِن السح

ُواِهرر 
يحهار يُهرراِعه  الننبحهأرةر ه  (020)  رحهع  ملرح يهرفح رهه الحوراِعيره ر  (024) نرها   ه  مرهنح مرصرهمن حه الصنهيححر ُ  (023) وكر  (022)رُ ِه ر جر

رِ ه  ملرح يُهفرارِاحهه اخلحرفر رها ُ  ِرِلحيرهِ  الحُمغح هرهرحينر  (022) ومر هرهور نُُامح هه  مرها نِلحهُت مرنهح رِظهُر ِ ُاهمح عرورااِه ر الحغرهدح
حرهإن ه  (022)

ينِ  ه هرررِر عرهنحُامح ِجلحبرهاُب الهدح ُ  النهحينه ِ ه  (021) سر هورادح ه  و رصنهررنِيُامح ِصهدح هنرِن انحرهقح يف جر هُت لرُاهمح عرلرهى سر مرارمح
يحُث  هرلح هرُ و ر و ر درلِيلر ه  (021) الحمرمرلن ِ   .(028) رِفُرو ر و ر مُتِيُهو ر وحترح ه  حر

هافر  مر الحيهروحمر مُنحِطُق لرُاهُم الحعرجح
هرِ   اررلنهار عرهينح  (014) عرهزربر ه  ذرالر الحبهريرها ِ  (029) ُت ه  ررمحُي امح مرها هرهاراح

ههىه  يف انحرههقح ُمههذح مُرِي ُههه ِسههه (010) ِخيفرهه ً  السلل  عليه ملرح يُههوِجسح ُموسر ههفرقر ِمههنح غرلربرههِ   رههلح مر ه  عرلرههى نهرفح هح
رِ  هناِر وُدورِر المنالر نراه  ايُح ِبيِل انحرقح والحبراِ لِ  (013) الحيهروحمر  هرورااهرفح  !نح ورِثقر مبراف  ملرح يرظحمرأح مر ه  عرلرى سر
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 السالمعليه ومن خطبة له ـ 5
 وخاطبه العباس وأبو سفيانـ  وآلهعليههللاصلى لما قبض رسول اهلل

 وذلك بعد أن تمت البيعة ألبي بكر) في أن يبايعا له بالخالفة ـ بن حرب
 (وفيها ينهى عن الفتنة ويبين عن خلقه وعلمه،  في السقيفة

 النهي عن الفتنة
ههاةِ  ِ ِ ُسههُفِن الننجر ههورا ر الحِفههنر هها الننههاُ  ُههه  وا مرمح هها ر ه  وعررحُجههوا عرههنح  ررِيههِق الحُمنرههارهرررةِ ه  مريه هر وضرههُعوا  ِيجر

هلرمر ررهأررراحر ه  الحُمفرهاخرررةِ  ا مرهاف  آِجهن  ه  مررهحلرهحر مرهنح نهرهرهإر ِعرنرهاح  مرِو اسح رسح هذر ها (012) هر ه   يهرغره   ِ رها آِكُلهر  .ولُ حمر
 .كرالزنارِِ   ِغر حِ مررحِضه (012) وُلح ريِن الثنمرررِة لِغر حِ وراحِت ِ ينراِعهرا

 خلقه وعلمه
ههزِ ر ه  ا حرهررور عرلرههى الحُملحههأِ ررهِإ ح مراُههلح يهرُ ولُههو  ههُاتح يهرُ ولُهوا جر ههوحلِ  (012) وِ  ح مرسح ههالر ه  ِمههنر الحمر يهحهر  هر

ِي مُمحههه  واللنه  ر حُن مريب  رالِه   آنرهُس  ِهالحمروحلِ  (011)  هرعحدر اللن هرينا والنِ   (011) هِل  ِثرهدح   رهِل انحهدرلرحتُ ه  ِمهنر الطحفح
ُنوِ  عِ  (018) ضحطررر هحُ مح عرلرى مراح ةِ  (014) يف الطنِويح  (019) اضحِطررابر األررحِهير ِ ه  لحم  لروح ُرحُت  ِه  ر  !الحبرِعيدر
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 السالمعليه ومن كالم له ـ 6
 لما أشير عليه بأ  يتبع طلحة والزبير و  يرصد لهما القتال

   يخدع السالمعليهوفيه يبين عن صفته بأنه 
مِ واللنهههه  ر مرُكهههوُ  كر  ههها (010) المنهههُبِع  هرنرهههاُم عرلرهههى  ُهههوِر اللنهههدح ههها وترحِ لرهر ههها  رالِبُههر هر هههإن يرِصهههلر  ِلريهح حر

(013) 
رراِصُدهرا
ِ رر عرنحهه (012) بِهِل ِ صر انحرهقح الحُمهدح هِرُب  ِالحُم ح  (012) و ِالسنهاِمِع الحُمِطيهِع الحعراِصه ر الحُمرِيه ر ه  ولرِاهينح مرضح

ُروعاً عرهنح حر حه ه  ِأر عرلره ن يهرهوحِم حرهإن يرهأح ه  مر رهداً  ه رأحثرراً عرلره ن ُمنحهُذ اهرهبرإر اللنهه نرِبينهه ه  رهروراللنهه مرها نِلحهُت مرهدح ُمسح
ا وسل عليههللاصلى  .حرإن يهروحِم النناِ  هرذر

 السالمعليه ومن خطبة له ـ 7
 يذم فيها أتباع الشيطان

هرِهِ  كهاً اانرُذوا الشنيحطرا ر ألرمح هرراكاً  (012) مح ِمالر ُهمح لرهه مرهح  يف ُصهُدورِِهمح  (011)رهربرهالر ورهرهرننر  (011) واانرهذر
رهررركِهه ر ِ ِههُم الزنلرههلر ه  رهرنرظرههرر  ِههأرعحُيِنِهمح ونرطرههقر  ِأرلحِسههنرِ ِهمح ه  يف ُحُجههورِِهمح  (018) ودربن ودررر ر 

ُههُم  (019) ونرينههنر ار
 !ونرطرقر  ِالحبراِ ِل عرلرى ِلسرانِه الشنيحطراُ  يف ُسلحطرانِه (080) اردح هررِكره ِرعحلر مرنح  (084) اخلحرطرلر 
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 السالمعليه ومن كالم له ـ 8
 يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك ويدعوه للدخول في البيعة ثانية

ه ر رهر رهدح مراهرهرن ه  يهرزحُعُم مرننه اردح  رايرعر  ِيرِده وملرح يُهبراِيعح  ِ رلحبِهه ها ه  (083)  ِالحبهريهحعرهِ  وادنعرهى الحورلِيجر رهرلحيرهأحِل عرلريهحهر
ُخلح ِريمرا خررر ر ِمنحهه   ِأرمحر  يُهعحرر ُ   .وِ  ن رهرلحيردح

 السالمعليه ومن كالم له ـ 9
 في صفته وصفة خصومه ويقال َّلنها في أصحاب الجمل

ههه (082) وارهههدح مررحعرهههُدوا ومر هحرراُهههوا يحِن األرمح هههذر هههلُ ومرهههعر هر هههإن نُواِهههعر  (082) رريحِن الحفرشر هههنرا نُهرحِعهههُد حر ولرسح
و ر  (082)

 .ُنِسيُل حرإن ُ حِطرر 

 السالمعليه ومن خطبة له ـ 11
 يريد الشيطان أو يكني به عن قوم

لرهه وررِجلرههه  مر ر وِ  ن الشنهيحطرا ر ارهدح مجررهعر ِحزح رهه يهح لر ر خر ه رجح هُت وِ  ن مرعِه  لربرِصه ر  (081) واسح ِأ مرها لربنسح
ُهمح حروحضهاً مرنرها مراحِتُهه (088) وارحُ اللنهه ألُرحهرِ رنن ه  و ر لُهبحسر عرلره ن  (081) عرلرى نهرفحِس  هُدُرو ر عرنحهه (089) ار   ر يرصح

 .و ر يهرُعوُدو ر  ِلريحه (094)
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 السالمعليه ومن كالم له ـ 11
 يوم الجمل لما أعطاه الرايةـ   بنه محمد ابن الحنفية

ِبرهاُر و ر  هرهُزرح  يف األررحِل  (092) ِهدح ه  اللنهه مُجحُجمر رهأر  (093)مرِعهرِ  (090) عرهإن عرلرهى نراِجهِذخر ه   هرهُزوُر ايح
 .واعحلرمح مر ن الننصحرر ِمنح ِعنحِد اللنه ُسبححرانره (092) ارحِم  ِبرصررِخر مراحصرى الح روحِم وُغإن  رصرررخر  اردرمرأر 

 السالمعليه ومن كالم له ـ12
 َوَدْدُت َأنإ ـ  وَقْد قَاَل لَه بـَْعُض َأْصَحاَبه لما أظفره اهلل بأصحاب الجمل

 لَيَـَرى َما َنَصَرَك اللإه َبه َعَلى َأْعَداَئكَ ـ  َأَخي ُفاَلناً َكاَن َشاَهَدنَا
نرا مرِخيأر مرعرنرا رهر رارر نهرعرهمح  (092) مرهرورى الس  عليه رهر رارر لره نرا يف ه  ارهارر رهر رهدح هرهِهدر ولر رهدح هرهِهدر

ههارِ  ِب الرحجر ههالر ا مراهحههورام  يف مرصح ههذر ههاررِنرا هر ههافِ ه  عرسح ههاِم النحسر ههيهررحعرُا ِ ِههُم الزنمرهها ُ ه  ومررححر ههورى ِ ِههُم  (091) سر ويهر ح
 .اإِلميرا ُ 

 السالمعليه ومن كالم له ـ 13
 في ذم أهل البصرة بعد وقعة الجمل

ههههه ِ ُكنحههههه ُ  هههههرحمرِة ومر هحبرههههها ر الحبرِهيمر ررغرههههها (091) مح ُجنحهههههدر الحمر
بحُ مح وُعِ هههههرر  (098) هههههرر هحُ مح  (099) ررهههههأرجر ُاُاهههههمح  رهرهر الر مرخح

هههدُُكمح ِهههه را    (344)ِدارههها    ر مرظحُههههرُِكمح ُمهههرح هرهرن   (340) وِديهههُنُامح نِفرههها   ومرههها ُُكمح ُنعرههها    وعرهح  (343) والحُمِ هههيُم  هرهههنيح
نحِبه اررخ  ِ رر حر   ِمنح رر حهوال ِ ذر ِجدُِكمح كرُجنحُجنِ ه   شناِخُ  عرنحُامح ُم ردر  كرأررح مبرسح
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ِاهرا وِمنح حترحِ هرا (342) سرِفينر    اه  اردح  هرعرثر اللنه عرلريهحهرا الحعرذرابر ِمنح رهروح ِنهر  .وغررِ ر مرنح يف ِضمح
هِفينر    ُ ُامح ويف رِورايره   وارحُ اللنهه لر هرغحهررارنن  هرلحهدر  هِجِدهرا كرُجنحُجهِن سر هأررح مرنحظُهُر ِ صر مرسح مروح نهرعرامره   ه  حرهإن كر

 .(342)جرامثر   
ويف رِوراير   كرُجنحُجِن  ر ح  يف يُنِ  ررحر  
(342). 

 ُ دُُكهمح مرنهحهنر هررى ِ الر ِد اللنهه  ُهرح ره ً  (341) ويف رِورايره   مُخح ها ِمهنر ه   ِهالر هاِف ومر هحعرهُدهرا ِمهنر السنهمرافِ مراهحرر ُههر ه  الحمر
هاِر الشنهرح  هعرُ  مرعحشر هِو اللنههه  وِ رها ِ سح نحبِهه واخلحرهارُِ   ِعرفح ها ِ ذر هِذه ارهدح ه   الحُمحح رهبرُس ِريهر هأررح مرنحظُهُر ِ صر اهرهرحيرِ ُامح هر كر

 !كرأرننه ُجنحُجُن  ر ح  يف يُنِ  ررحر   (341) دِ حرإن مرا يُهررى ِمنهحهرا ِ  ن ُهررُ  الحمرسحجِ ه   ربهن رهرا الحمرافُ 

 السالمعليه ومن كالم له ـ14
 في مثل ذلك

هاِف  رِعيهدرة  ِمهنر السنهمرافِ  ررهأرنهحُ مح  (348) خرفنهتح ُعُ هوُلُامح وسرهِفهرتح ُحلُهوُمُامح ه  مررحُضهُامح اررِيبره   ِمهنر الحمر
غرررل  
لر   آِل  (304)لِنراِ ل   (349)  (300). ِكل  ورررِيسر   ِلصراِئل  ومُكح
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 السالمعليه ومن كالم له ـ 15
 (212)عنههللارضيـ  فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان
ههاُف وُملِهأر  ِههه اإِلمرهافُ  ِر سرهعر ً ه  لررردردح ُهههه  واللنهه لرهوح ورجردح ُههه ارهدح  هُههُزوح ر  ِهه النحسر ومرههنح ه  ررهِإ ن يف الحعرههدح

ُر ررايحروحُر عرلريحه مرضحيرقُ ضرا ر عر   !لريحه الحعردح

 السالمعليه ومن كالم له ـ 16
 لما بويع في المدينة وفيها يخبر الناس بعلمه بما تئول َّلليه أحوالهم

 وفيها يقسمهم َّللى أقسام
ر  (301) لرهه الحِعبهرهرُ  ِ  ن مرهنح صرهرنحرتح  (302)( ومرنرها  ِهه نرِعهيم  ) (302) مبرا مرُاوُر ررِهينره    (302) ِذمنِ   ها  هرهنيح عرمن

لِ  يحه ِمنر الحمرُثالر هِم الش هبُههرالِ  (308) حرجرزر حهه (301) يردر هورى عرهنح  هر رح  مر ر وِ  ن  رِلينه رُامح ارهدح عرهادرلح   (309) ال هن ح
هها يحئرِ هر   هرلحبهرلرهه ً  (330)  ِههانحرقح لرُ بهرلحههبهرُلنن والنههِذي  هرعرثرههه  وآلهعليههللاصلللىه  يهرههوحمر  هرعرههثر اللنههه نرِبينههه (334) كرهر
هههههاُ نن  (333) ولر ُهغرههههرح هرُلنن  رِ  (332) غررح هرلرهههههً  ولرُ سر هههههوحطر الحِ هههههدح ُكهههههمح  (332) سر ُكهههههمح ومرعحالر هههههفرُلُامح مرعحالر ههههإن يهرعُهههههودر مرسح حر
فرلرُامح  ِب رنن سرا ُِ و ر كرانُوا ارصنُرواه  مرسح هبن ه  ولريرسح هبهرُ واولريُه رصحرر ن سر هانُوا سر هُت ورمشحره ً ه  اُاو ر كر  (332)واللنهه مرها كر رمح

ا الحيهرهوحمِ ه  و ر كرذر حُت ِكذح ر ً  هذر ا الحمر رهاِم وهر يحهل  مُشُهس  ه  ولر ردح نُهبحئحُت ِ رهذر مر ر وِ  ن اخلحرطرايرها خر
ها  (331) هلر عرلريهحهر ُِ 

ها ُلهر ههاه  مرهح ههتح  (331) وُخِلعرهتح يُُُمهر هورى مرطرايرهها ُذلُههل  ه  ِ ِههمح يف الننهارِ  (338) رهر هر رحنمر ههلر  (339) مر ر وِ  ن ال هن ح ُِ 
ُلهرا  ،عرلريهحهرا مرهح
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ل  ه  ومُعحطُوا مرنِمن هرهرا ررأروحرردر هحُهُم ايحرنن ر   ولرِئنح ارلن انحرهق  ه  رهرلرِئنح مرِمرر الحبراِ ُل لر رِدمياً رهرعرلر ه  حرْق و راِ ل  وِلُالم مرهح
ف  ررأراهحبرلر   !رهرلرُرمبنرا ولرعرلن ولر رلنمرا مردح هررر هر ح
ما    بلغهه موااهع ه     يف هذا الاالم األدىن من موااع اإلحسا ه  اار السيد الشريا وماور

وريهه مهع انهار اله  وصهفنا نوائهد ه  و   حه  العجه  منهه مكثهر مهن حه  العجه   ههه  ا س حسها 
و  يعهر  مها ماهور    مهن ضهرب يف  (324) ا لسها  و  يطلهع رجهها  نسها   ي هوم  هه  من الفصهاح 

 .(وما يهرعحِ ُلها ِ  ن الحعاِلُمو ر ) (320) وجرى ريها على عر ه  هذه الصناع  رق
 ومن هذه الخطبة وفيها يقسم الناس َّللى ثالثة أصناف

هاسرها   سرهرِيع  جنررها ه  ُههِغلر مرهِن ايحرننهُ  والننهاُر مرمرامرهه هورىه  و رالِه    رِطه ف  ررجر ه  وُم رصحهر  يف الننهاِر هر
هطرى ِهه ر ايحرهادنةُ  ها  رهاِا  الحِا رهاِب وآثرهاُر الن بُههونةِ  (323) الحيرِمهنُي والشحهمراُر مرمرهلن   والطنرِيهُق الحُوسح ها ه  عرلريهحهر وِمنهحهر

هقح ه  (خـاَب َمـَن افْـتَـرى) مرِن ادنعرى و هرلرأر ه  مرنهحفرُذ الس ننِ  و ِلريهحهرا مرِصُ  الحعراِابر ِ  مرهنح مر حهدرى صرهفححر ره لِلححر
ررهه  هرلرهأر  ههاًل مر ن يهرعحهِر ر ارهدح هورى ِسهنحلُ ه  وكرفرههى  ِهالحمررحِف جرهح لِهُأ عرلرههى ال هن ح ههل   (322)  ر يهرهح ههأُ ه  مرصح و ر يرظحمر

اِمهد  ه  وال هنوح رُ  ِمهنح وررراِئُاهمح ه  (وَأْصَلُحوا ذاَت بـَْيَنُكمْ ) رراسح رِنُوا يف  ُهُيوِ ُامح ه  عرلريهحهرا نررحُ  اهروحم   هدح حر و ر ررحمر
ئِم  ِ  ن نهرفحسره  .ِ  ن رر نه و ر يهرُلمح  ر
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 السالمعليه ومن كالم له ـ17
 وليس لذلأ  أهل يف صف  من ي صدى للحام  ني األم 

 أبغض الخالئق َّللى اللإه صنفان:  وفيها
ئِههِق ِ صر اللنههه ررُجههالر ِ :  ألولالصــنف ا ِسهههه    ن مر هحغرههإر اخلحرالر لرههه اللنههه ِ صر نهرفح رهرُهههور  (322) ررُجههل  وركر

ُغو    (322) جرائِر  عرنح ارصحِد السنِبيلِ  عره    (321) مرشح ِم ِ دح لر    (321) ِ ارهالر ر ه  وُدعرهاِف ضرهالر هِن ارهح رهنر نره   ِلمر رهرُههور ِر هح
لرهه ِهه ضرهاْر عرهنح  ها ر اهربهح ِي مرهنح كر هدح يرا ِهه و هرعحهدر ورررا ِههه  هر هِن ااهح رهدرى  ِهه يف حر ِه ه  ُمِمهْل ِلمر  رنهار  خرطرايرها غره ح
ن  خِبرِطيئرِ ه ررهح
(328). 

ههاًل :  الصــنف الثــاني ههشر جرهح وررُجههل  ارمر
ههاِر األُمنهه ِ  (329)  يف مرغحبرهها ِ  (320) عرههاد   (324) ُموِضههع  يف ُجهن

نرهِ  عرهم  الحفِ  (323) نره ِ  (322)  هح ُدح هِد ااح هبراه الننهاِ  عراِلمهاً ولرهيحسر  ِهه (322) مبرها يف عر ح ثهررر ه  ارهدح  رنهاه مرهح ه راح  رانهرر رراسح
ثُهرر  يهحر  ممنا كر  (321)ائِهل  ِمهنح غره حِ  ر  (321) واكح رثهررر  (322) حرإن ِ ذرا ارح هرورى ِمنح مراف  آِجن  ه  ِمنح مجرحع  مرا ارلن ِمنحه خر

لِهههي ِ  ر الننهههاِ  اراِضهههياً ضرهههاِمناً لِ رفح لرهههسر  هرهههنيح ِه (328) جر هههدرى  (329) مرههها الح رهههبرسر عرلرهههى غرههه ح ررهههِإ ح نهرزرلرهههتح  ِهههه ِ حح
واً ه  الحُمبهحهرمرالِ  ينأر اررا حرشح  ررثًّا (324)هر

هِل رهرُهور ِمهنح لرهبحِس الش هبُههراِل يف ه  ِمنح ررمحيِه مُثن ارطرعر  ِه (320)  ِمثحهِل نرسح
بُهولِ  طرهأر ه  الحعرنحار رِي مرصرهابر مرمح مرخح طرهأر ه   ر يرهدح ها مر ح ه  ررهِإ ح مرصرهابر خرها ر مر ح يرُاهو ر ارهدح مرخح طرهأر ررجر وِ  ح مرخح

بنههاطُ ه  يرُاههو ر ارههدح مرصرههابر  اِهههل  خر ل  عرهها    (323) جر هها ر ههورال   (322) جرهر ههاُب عرشر ى ملرح يهرعرههإن عرلرهه (322) رركن
 الحِعلحمِ 
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ُروه  ِ ِمرح   ارهاِ ع   اِر مرها وررردر عرلريحهه (321) ر مرلِه ْ  (321) الرحورايرهاِل ذررحور الهرحيِح ااحرِشهيمر  (322) يرهذح هدر ه  واللنهه  ِِإصح
ها اُههرحظر  ِهه ل  ِلمر هرره (328) و ر مرهح ف  ممنها مرنحار باً  و ر يهرهررى مر ن ه   ر ررحسرهُ  الحِعلحهمر يف هره ح هر ِمهنح وررراِف مرها  هرلره ر مرهذح

ِه ِل نهرفحِسه (329) وِ  ح مرظحلرمر عرلريحه مرمحر  اكح ر رمر  ِهه  لِغر ح هوحِر ارمرهائِه الهدحمرافُ ه  ِلمرا يهرعحلرُم ِمنح جرهح هرُُن ِمهنح جر ه   رصح
هُاو (314) و هرعرهل  ِمنحهه الحمرورارِيهثُ  ً  ِمهنح مرعحشرهر  يرِعيُشهه  ِ صر اللنهه مرهح ُو ُهو ر ُضهالن لرهيحسر رِهيِهمح ه  و ر ُجهنهاً  ومير

ور ِههه (310) ِسههلحعر   مر هحههوررُ  ههقن ِ الر و ر مرغحلرههى مثررنههاً ِمههنر ه   هريحعههاً  (313) و ر ِسههلحعر   مرنهحفرههقُ ه  ِمههنر الحِا رههاِب ِ ذرا  ُلِهه ر حر
ُهمح مرنحار ه  الحِا راِب ِ ذرا ُحرح ر عرنح مروراِضِعه  !ُر ِمنر الحمرعحُروِ  و ر مرعحررُ  ِمنر الحُمنحاررِ و ر ِعنحدر

 السالمعليه ومن كالم له ـ 18
 يف ذم اخ ال  العلماف يف الف يا

 وفيه يذم أهل الرأي ويكل أمر الحكم في أمور الدين للقرآن
 ذم أهل الرأي
هامِ  ار هم  ِمهنر األرحح هِدِهُم الح رِمهينُ  يف ُحاح اُ ه   رهرُِد عرلرهى مرحر ها ِ ررمحيِههرهرهيرحح مُثن  رهرُِد  ِلحهأر الح رِمهينُ  ه  ُم ِريهر

ِه لِهه   ِعريحِنهرا عرلرى غر ح ِ  اهروح ُاُم ِريهرا خِبِالر  مُثن جيرح رِمُع الحُ مراُة  ِهذرِلأر ِعنحهدر اإِلمرهاِم النهِذي اسح هر حمرهاُهمح ه  رهريرحح
ُُهمح وراِحد   (312) يعاً وِ ار  !ونرِبيه ُهمح وراِحد  وِك را ُهُهمح وراِحد  ه  رهرُيصروحُب آررافرُهمح مجِر
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ِ  ررأر راُعوه ِ الر  !مرمح نهرهراُهمح عرنحه رهرعرصروحهه  مرررأرمرررُهُم اللنه ُسبححرانره  ِاِ خح

 الحكم للقرآن
هه هرعرا ر ِ ِههمح عرلرههى ِ متحراِمهههه  مرمح مرنهحههزررر اللنههه ُسههبححرانره ِدينههاً نراِاصههاً  ههانُوا ه  رراسح ُهههرركرافر لرههه رهرلرُهههمح مر ح مرمح كر

عرهنح  وآلهعليههللاصللى رهر رصنهرر الرنُسهورُ ه  مرمح مرنهحهزررر اللنهه ُسهبححرانره ِدينهاً  راّمهاً ه  يهرُ ولُهوا وعرلريحهه مر ح يهررحضرهى
ف   وِريههه  (مـا فـَرإْطنـا َفـي اْلَكتـاَب َمـْن َشـْيء  ) : واللنهه ُسهبححرانره يهرُ هورُ ه   هربحِليغِهه ومردرائِهه يرها   ِلُاهلح هره ح ه   ِبهح

ُ   هرعحُمهه  هرعحمهاً  هِ الر ر ِريههه  وذركررر مر ن الحِا رهابر ُيصرهدح ولَـْو كـاَن َمـْن َعْنـَد ) : رهر رهارر ُسهبححرانرهه  ومرننهه  ر اخح
ائِبُهه ه  نُهه عرِميهق  و را ِ  (312) وِ  ن الحُ هرحآ ر ظرهاِهرُه مرنِيهق  ه  (َلَوَجـُدوا َفيـه اْخَتالفـاً َكَثيـراً ـ  َغْيـَر اهلل ه ر عرجر  ر  هرفح

شرُا الظ ُلمراُل ِ  ن  ِهه  و ر  هرنهح رِم  غرررائُِبه  .و ر ُ اح

 السالمعليه ومن كالم له ـ 19
رممهههى يف  عهههإ كالمهههه هههه ف ،  االهههه لألههههعث  هههن اهههيس وههههو علهههى منهههرب الاورههه  تطههه 

 ليههه  السلل  عليهرففههإ ،    لههأهههذه عليهأ ،  يها ممهه  املههنمنني:  ر ههار،  اعنضهه األهههعث ريههه
 :  صره مث اار

رِيأر مرها عرلره ن ممنهها ِ   ِعنِهنير ه  مرها يُهدح ائِههأ  ا حهُن حرائِهأ  ُمنرهاِرق  ا حههُن  ه  عرلريحهأر لرعحنرهُ  اللنههه ولرعحنرهُ  الالن حر
مُ ه  كراِرر   ُر مررنًة واإِلسحالر  واللنه لر ردح مرسرررخر الحُافح
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هررى ها ررهه  مُخح ها مرالُهأر و ر حرسرهُبأر ررمر ُهمر ة  ِمنهح اخر ِمهنح وراِحهدر ِمهه السنهيحار ه  در هررمً دررن عرلرهى اهروح وسرها ر ه  وِ  ن امح
 !نرررِْي مر ح ميرحُ  ره األراهحررُب و ر يرأحمرنره األر هحعردُ ه   ِلريحِهُم انحر حار 

 وممها اولهه .ه اإلسهالم مهرةمنهه مسهر يف الافهر مهرة ويف  الس  عليه يريهده  اار السيد الشريا
ه  كها  لألههعث مهع خالهد  هن الوليهد  اليمامه ه   رأراد  ه حديثاه  در على اومه السيا الس  عليه

وههو اسهم ه  وكا  اومه  عد ذلهأ يسهمونه عهر  النهاره  حإ مواع  م خالده  غر ريه اومه ومار  م
 .للغادر عندهم

 السالمعليه ومن كالم له ـ 21
 ن الغفلة وينبه َّللى الفرار للإهوفيه ينفر م

عحهُ مح ومر رعحههُ مح  (312) يررهزِعحُ مح وورِهلحههُ مح ه  ررهِإننُامح لرهوح ارههدح عرهايهرنحُ مح مرهها ارهدح عرههايرنر مرهنح مرهالر ِمههنحُامح  ه  و ِر
هابُ ه  ولرِانح حمرحُجوب  عرنحُامح مرا اردح عرهايهرُنوا جر عحهُ مح ِ  ح ولر رهدح ُ صحهه  واررِيه   مرها يُطحهررُح انِح رحمُتح ِ  ح مر حصرهرحمُتح وُم ِح

عحُ مح  يهحُ مح ه   ِر هاهررر حُاُم الحِعبهرهرُ ه  وُهِديُ مح ِ ِ  اهح ردر هر   (311) وِررقم مرُاوُر لرُامح لر رهدح جر ومرها ه  وُنِجهرحمُتح مبرها ِريهه ُمزحدرجر
 .برشررُ ِ  ن الح  (311) يُهبهرلحُ  عرِن اللنه  هرعحدر ُرُسِل السنمرافِ 

 السالمعليه ومن خطبة له ـ 21
 وهي كلمة جامعة للعظة والحكمة

 (314) اررفنُفوا (319) حترحُدوُكمح  (318) ررِإ ن الحغراير ر مرمرامرُامح وِ  ن ورررافرُكُم السناعر ر 
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 . هرلححرُ وا ررِإ نرا يُهنح رظرُر  ِأرونِلُامح آِخرُُكمح 
و عهد كهالم رسهور ه  الاهالم لهو ون   عهد كهالم اهلل سهبحانه اهار السهيد الشهريا ماهور    ههذا

 السلل  عليه رأمها اولهه .ه ملهار  هه راجحهها و هرن عليهه سها  اه   اهل كهالم وآلهعليههللاصللى اهلل
ومهها م عههد غورههها مههن كلمهه   رمهها  ههع كههالم ماههل منههه مسههموعا و  مكثههر منههه حمصههو ه  اففههوا  لح ههوا

علههى عظههم اههدرها وهههر  ه  واههد نبهنهها يف ك ههاب اخلصههائ ه  ن حامهه مهه (313)نطف ههها  (310) ومن ههع
 .جوهرها

 السالمعليه ومن خطبة له 22
 حين بلغه خبر الناكثين ببيعته

 وفيها يذم عملهم ويلزمهم دم عثمان ويتهددهم بالحرب
 ذم الناكثين

مر ر وِ  ن الشنههيحطرا ر ارههدح ذرمنههرر ِحزح رههه 
لربرههه (312) لر ر جر هه رجح لِيهرعُههودر ايحرههوحُر ِ صر مروح رانِههه ويهررحِجههعر  (312) واسح

نهرُهمح نرِصفاً ه  واللنه مرا مرنحارُروا عرلر ن ُمنحارراً  (312) الحبراِ ُل ِ صر ِنصرا ِه و ر جرعرُلوا  هريحيِن و هريهح
(311). 

 دم عثمان
ّ اً ُهمح  هرررُكوه ودرماً ُهمح سرفرُاوه ُهمح لرنرِصهيبهرُهمح رهرلرهه  وِ نهنُهمح لريرطحُلُبو ر حر ِئنح ُكنحهُت هرهرِيارُهمح ِريهه ررهِإ ن ار

ُهمح ه  ِمنحه هِ ِهمح لرعرلرهى مرنهحُفِسهِهمح ه  ولرِئنح كرانُوا ورُلوه ُدوِر ررمرا ال نِبعرهُ  ِ  ن ِعنحهدر يهررح رِمهُعو ر مُّمهاً ه  وِ  ن مرعحظرهمر ُحجن
عرً  اردح مُمِ  (311) اردح ررطرمرتح  مر مُِجيه ر ه  ي رتح وُرحُيو ر ِ دح اِع  مرهنح درعرها وِ  ر يحبره ر الهدن هِ  ه  يرها خر وِ رح لرهررال  ِرُجن

 .اللنه عرلريحِهمح وِعلحِمه ِريِهمح 
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 التهديد بالحرب
ههدن السنههيحاِ  ههقح ه  ررهِإ ح مر هرههوحا مرعحطريحهه ُهُهمح حر ههاِرياً ِمههنر الحبراِ ههِل ونراِصههراً لِلححر ههِ  وِمههنر الحعر ه  وكرفرههى  ِههه هر جر

دِ  هههربر لِلحِجهههالر ُهمُ ه   هرعحهههثُهُهمح ِ  رن مر ح مر هحهههُرنر لِلطحعرهههاِ  ومر ح مرصح ِبلرههه هح ُد  (319) ااحربُهههورُ  (318) هر هههدن لر رهههدح ُكنحهههُت ومرههها مُهر
 .وِ رح لرعرلرى يرِ ني  ِمنح رريبح وغر حِ ُهبهحهر   ِمنح ِدييِن ه   ِانحررحِب و ر مُرحهرُ   ِالمنرحبِ 

 السالمعليه من خطبة لهو ـ  23
 وتشتمل على تهذيب الفقراء بالزهد وتأديب األغنياء بالشفقة

 تهذيب الفقراء
ه  كر رطررراِل الحمرطرِر ِ صر ُكهلح نهرفحهس  مبرها ُاِسهمر اررهاه   مرمنا  هرعحُد ررِإ ن األرمحرر يهرنحزُِر ِمنر السنمراِف ِ صر األررحلِ 

هدُُكمح ألرِخيهه غرِفه رةً ه  ِمنح نِيرادرة  مروح نُه حصرا    هل  مروح مرهار  مروح نهرفحهس   (384) ررهِإ ح ررمرى مرحر ررهالر  رُاهونرنن لرهه ه  يف مرهح
نره ً  هرُ ه  ِر هح هِلمر مرها ملرح يهرغحهشر درنرهافرًة  رظحهر هرحفر الحُمسح هُع اررها ِ ذرا ذُكِهررلح ويُهغحهررى ِ رها لِئرهاُم الننها ِ ه  ررهِإ ن الحمر شر ه   رهريرفح
ا اِحهه  ُوِجهُ  لرهه الحمرغحهنرمر ويُهرحررهُع ِ رها عرنحهه ه  النِذي يهرنح رِظهُر مرونرر رهرهوحنرة   (383) الحيراِسرِ  (380)  ر كرالحفراِللِ كر ِمهنح ِادر

ِيرانره ِ ه  الحمرغحررمُ  هِلُم الحهربرِيُف ِمهنر اخلح هنهريهر ه  وكرذرِلأر الحمررحُف الحُمسح سح هدرى انُح ِ يهرنح رِظهُر ِمهنر اللنهه ِ حح ِ منها دراِعه ر اللنهه ه  نيح
يهحر  لره هل  ومرهار  ه  ررمرا ِعنحدر اللنه خر هُبهه  وِ منا رِنح ر اللنه ررِإذرا ُههور ُذو مرهح هارر والحبرنِهنير ه  ومرعرهه ِدينُهه وحرسر وِ  ن الحمر

نهحيرا هرحُ  اآلِخهررةِ ه  حررحُ  الد  هلر الصنهاِلحر حر ها اللنهه  والحعرمر ُروا ِمهنر اللنهه مرها ه  ه  هرعرهاصر ألراهحهورام  وارهدح جيرحمرُعُهمر هذر رراحح
 حرذنررُكمح 
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يرً  لريحسرهتح  ِ هرعحهِذير  ه  ِمنح نهرفحِسه شروحه خرشح لُهوا يف غره حِ رِيرهاف  و ر ُ حعره    (382) واخح هلح لِغره حِ ه  واعحمر ررِإننهه مرهنح يهرعحمر
افِ نرسح ه  ِلمرنح عرِملر لره (382) اللنه يرِالحه اللنه اِف وُمعرايرشر ر الس عردر  .وُمررارهر ر ر األرنحِبيرافِ ه  أرُر اللنه مرنرانِرر الش هردر

 تأديب األغنياء
هه هرغحيِن الرنُجههلُ  هها الننههاُ  ِ ننههه  ر يرسح هها ر ذرا مرههار  عرههنح ه  مريه هر رر ِههه وِدررههاِعِهمح عرنحههه  ِأريحههِديِهمح ه  وِ  ح كر ِع هح

يحطر ً وُهمح مر ه  ومرلحِسنرِ ِهمح  ومرعحطرُفُههمح عرلريحهه ِعنحهدر نرانِلره   ِ ذرا  (381) ِمنح ورررائِه ومرلرم ُهمح ِلشرهعرِثه (382) عحظرُم النناِ  حر
رُهه  جيرحعرُله اللنه لِلحمررحِف يف الننا ِ  (381) وِلسراُ  الصحدح ِ ه  نهرزرلرتح  ِه يهحر  لره ِمنر الحمراِر يررِثُه غريهح  .خر

ههدُُكمح عرههِن الح رررا رههِ  يهرههررى ِ رهها اخلحرصراصرهه ر  مر ر  ومنهــا مر ح يرُسههدنهرا  ِالنههِذي  ر يرزِيههُده  (388)  ر يهرعحههِدلرنن مرحر
ههه  ِ  ح مرمحسرهاره لرار ُ ُصهه ِ  ح مرهح هِبإح يرهدره عرهنح عرِشه ر ِه (389) و ر يهرنهح ُهمح يرهد  ه  ومرهنح يهر ح هبرُإ ِمنحهه عرهنهح ررِإ نرها  ُه ح

ِث رة  ه  وراِحدرة   ُهمح عرنحه مريحد  كر برُإ ِمنهح  .ومرنح  رِلنح حراِهيرُ ه يرسح رِدمح ِمنح اهروحِمه الحمروردنةر ه  و ُه ح
مهن اهوام للجمهع الاثه  ايهم الغفه  ه  اار السيد الشريا ماور الغف ة هاهنها الزيهادة والاثهرة

ي هار مكلهت عفهوة الطعهام ه  من الش ف والعفوة اخلياره  ويروى عفوة من مهل مو ماره  وايماف الغف 
 ... ومهن ي هبإ يهده عهن عشه  هه    ولهه السل  عليه ومها محسهن املعه  الهذي مراده .ه مي خيهاره

 رإ  املمسأ خ ه عنه   ص متام الاالم
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اعهدوا عهن  (394) رإذا اح ها   ص نصهر م واضهطر  ص مرارهد مه  عش  ه   ا ميسأ نفع يد واحدة
 .رمنع  رارد األيدي الاث ة و ناهإ األادام ايم ه  لوا عن صو هنصره و ثاا

 السالمعليه ومن خطبة له 24
 ، والدعوة َّللى طاعة اللإه،  فيها تسويغ قتال المخالف،  وهي كلمة جامعة له

 والترقي فيها لضمان الفوز
رِي مرا عرلر ن ِمنح ِا راِر مرنح خرالرار انحرقن وخرا ر ر الح  ها    (390) غر ن ولرعرمح ها   (393)ِمنح ِ دحهر  (392) و ر ِ يهر

 وُاوُموا مبرا عرصرهبره ِ ُاهمح  (392) وامحُموا يف النِذي نهرهرجره لرُامح ه  ررا هنُ وا اللنه ِعبرادر اللنه وِرر وا ِ صر اللنه ِمنر اللنه
رهرعرِلْ  ضراِمن  لِفرلحِجُامح  (391)

 .نرُحوه عراِجاًل آِجاًل ِ  ح ملرح مُتح  (391)

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  25
 اس يالف مصحاب معاوي  علهى الهبالد واهدم عليهه عهاماله علهى  (398)واد  وا رل عليه األخبار

 الههههيمن ومههههها عبيههههد اهلل  ههههن عبهههها  وسههههعيد  ههههن  هههههرا  ملهههها غلهههه  عليهمهههها  سههههر  ههههن ميب مر ههههاة ر هههههام
 :ايهاد وخمالف هم له يف الرمي ر ارعلى املنرب ضجرا   ثاال مصحا ه عن  الس  عليه

 (244)ِ  ح ملرح  رُاهههههوِر ِ  ن مرنحهههههِت  هرُهههههه   مرعراِصههههه ُِخ  (399) مرههههها ِهههههه ر ِ  ن الحُاوررهههههُ  مراحِبُمههههههرا ومر حُسهههههطُهرا

 !رهر ربنحرِأ اللنه
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 وَتَمثإَل بََقْوَل الشإاَعرَ 
ُرو ِ ننيِن  ُر مر ِيأر اخلحر حِ يرا عرمح  ِمنح ذرا اإِلنراِف ارِليلِ  (240) ى ورضرر  عرلر  لرعرمح

 السالمعليه ثُمإ قَالَ 
هههراً ارهههِد ا نلرهههعر الحهههيرمرنر  اُلو ر ِمهههنحُامح  (243) مُنحِبئحهههُت ُ سح هههُيدر ِف الح رهههوحمر سر هههُن ر  (242) وِ رح واللنهههه ألرظُهههن  مر ن هر

هاِعِهمح عرلرهى  رهاِ ِلِهمح و هرفرهر ِاُامح عرهنح حر حُاه ِ مر ومبرعحِصهيرِ ُامح ِ مرهامرُامح يف انحرهقح و رهاعرِ ِهمح ِ مرهامرُهمح يف ه  مح  ِاجح
ِدِههمح وررسرهادُِكمح ه  و ِأردرائِِهُم األرمرانره ر ِ صر صرهاِحِبِهمح وِخيرهانرِ ُامح ه  الحبراِ لِ  ِحِهمح يف ِ الر نحهُت ه  وِ صرهالر رهرلرهِو ائهح رمر

ههدرُكمح عرلرههى اهرعحهه    ار ِههه خلررِشههيتُ  (242) مرحر هر ر  ِِعالر ههِئمح ُهُهمح  (242) مر ح يرههذح اللنُهههمن ِ رح ارههدح مرِللحهه ُهُهمح ومرل ههوِر وسر
هِئُموِر  هرّاً ِمهينح ه  وسر ُمح يب هر ُهمح ومر حهِداح اً ِمهنهح ه ح ها ميُرهاُ  الحِملحهُح   (241) اللنُههمن ِمهثح اُهلُهو هرُهمح ه  ررأر حهِدلحيِن ِ ِهمح خر كرمر
 .ِمنح  ريِن ِررراِ   حِن غرنحم  ه  مرا واللنه لرورِددحُل مر ن ِ  ِ ُامح مرلحار رراِر   مر ه  يف الحمرافِ 

ُهمح   ُهنرالِهههههههههههههههههأر لرههههههههههههههههههوح درعرهههههههههههههههههوحلر مر رههههههههههههههههههاخر ِمههههههههههههههههههنهح

 رهرهههههههههههههههههههههههههههوراِرُ  ِمثحهههههههههههههههههههههههههههُل مررحِميرهههههههههههههههههههههههههههِ  انحرِمهههههههههههههههههههههههههههيمِ    

  
 ِمنر الحِمنحربرِ  الس  عليه مُثن نهرزررر 

ه  وانمهيم هاهنها واهت الصهياه  ّ  وههو السهحابماهور األرميه  مجهع رمهه  اار السيد الشهريا
ه  ألنهه   مهاف ريهه (241) ألنهه مههد جفهو  ومسهر  خفورهاه  و  ا خ  الشاعر سحاب الصهيا  الهذكر

و  ها ه  وذلهأ   ياهو  يف األكثهر    نمها  الشه افه  و  ا ياو  السحاب ث يهل السه   م الئهه  املهاف
 :والدليل على ذلأ اولهه  واإلغاث   ذا اس غيثواه  امراد الشاعر وصفهم  السرع   ذا دعو 

 ... هنالأ لو دعول م اخ منهم
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 السالمعليه ومن خطبة لهـ  26
 وفيها يصف العرب قبل البعثة ثم يصف حاله قبل البيعة له

 العرب قبل البعثة
ومرنهحهُ مح مرعحشرهرر ه  ِمينهاً عرلرهى ال هننحزِيهلِ ومر ه  نرهِذيراً لِلحعرهالرِمنير  وآلهعليههللاصللى ِ  ن اللنهه  هرعرهثر حُمرمنهداً 

هههرح درار   هههرح ِديهههن  ويف هر هههن   (248) ُمِنيُفهههو ر ه  الحعرهههررِب عرلرهههى هر هههاررة  ُخشح ر ِحجر ينهههال  ُصهههمم  (249)  هرهههنيح  (204) وحر
ههِدرر و رهههأحُكُلو ر ايحرِشهه ر  ههرر ُو ر الحار ههِفُاو ر ِدمرهههافرُكمح و هر حطرعُههو ر مررح  (200)  رشح ههامرُامح و رسح ههنراُم رِهههيُامح ه  حر األرصح

 .(203) مرنحُصو ر   واآلثراُم ِ ُامح مرعحُصو ر   
 ومنها صفته قبل البيعة له

ههُل  هريحههِ   ههوحلِ ه  رهرنرظرههرحُل ررههِإذرا لرههيحسر ِ  ُمعِههني  ِ  ن مرهح عرلرههى  (202)ومرغحمرههيحتُ ه  ررمرههِننحُت ِ ِههمح عرههِن الحمر
االح رذرى وهررِ حُت عرلرى الشن  ِذ الحارظرمِ  (202) جر وصربهررحُل عرلرى مرخح

 .وعرلرى مرمررن ِمنح  رعحِم الحعرلح رمِ  (202)
 (201) ررهالر ظرِفهررلح يرهُد الحبرهائِِع وخرزِيرهتح ه  وملرح يُهبرهاِيعح حرهإن هرهررطر مر ح يُهنح ِيرهه عرلرهى الحبهريهحعرهِ  مثررنهاً :  ومنهها
ههاررُفههُذوا لِ  (201) مرمرانرههُ  الحُمبح رهها ِ  بر هرهر ههرحِب مُهح ههاه  ومرِعههد وا اررهها عُههدن هرهرا (208) لححر وعرههالر  (209) رهر رههدح هرهه ن لرظراهر

ِعُروا (234) سرنراهرا  .الصنبهحرر ررِإننه مردحعرى ِ صر الننصحرِ  (230) واسح رشح
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 السالمعليه ومن خطبة لهـ  27
 ش معاوية فلموقد قالها يستنهض بها الناس حين ورد خبر غزو األنبار بجي

 ، ويذكر علمه بالحرب،  ويستنهض الناس،  وفيها يذكر فضل الجهاد .ينهضوا
 ويلقي عليهم التبعة لعدم طاعته

 فضل الجهاد
ههادر  رههاب  ِمههنح مر هحههوراِب ايحرننهه ِ  هر ههورىه  مرمنهها  هرعحههُد ررههِإ ن ايِح لِيرائِههه وُهههور لِبرههاُ  ال هن ح ههه اللنههه خِلراصنههِ  مروح ه  رهر رحر

فُ  (232) ررمرنح  هررركره ررغحبرً  عرنحهه  الحورثِي ر ُ  (233) ِدرحُ  اللنه انحرِصينرُ  وُجننُ هو  لره الحهبرالر ه  مرلحبرسره اللنه ثهروحبر الذ رح ومشِر
ههههافرةِ  (232) وُديحههههثر  هههههرابِ  (232)  ِالصنههههغراِر والح رمر  (231) ِمنحههههه ومُِديههههلر انحرههههق   (231) وُضههههِربر عرلرههههى اهرلحبِههههه  ِاإِلسح

هرادِ  ِييِع ايِح  .(239) وُمِنعر الننصرار  (238) وِسيمر اخلحرسحار ه   ِ رمح
 استنهاف الناس

ِف الح رهوحمِ  هُن ر ُ ُامح ِ صر ِا رهاِر هر نهاً ه  مر ر وِ رح ارهدح درعرهوح هاراً وِسهرّاً وِ عحالر واُهلحهُت لرُاهُم اغحهُزوُهمح ه  لرهيحاًل ونهرهر
هِر درارِِههمح ه  اهربحهلر مر ح يهرغحهُزوُكمح  لحُ مح ه  ِ  ن ذرل هوا (224) رهروراللنهه مرها غُهزِير اهرههوحم  اره   يف ُع ح رهر هرهوراكر

ه  واررههاذرلحُ مح  (220)
ا مرُخهو غراِمهد  ه  وُمِلارهتح عرلرهيحُاُم األروح رها ُ  (223) حرهإن ُههننتح عرلرهيحُاُم الحغرهاررالُ  هذر لُهه [ و] وهر يهح ارهدح وررردرلح خر

 ارر األرنهحبر 
هرِين  (222) اه  واردح اهر رلر حرسنها ر  حهنر حرسنها ر الحبراح لرُامح عرهنح مرسرهانِِهر هيهح ولر رهدح  هرلرغرهيِن مر ن  (222) ومرنرارر خر

ُخلُ  ُهمح كرا ر يردح ةِ ه  الرنُجلر ِمنهح ررى الحُمعراِهدر ِ  واأُلخح ِلمر ها (222) عرلرى الحمررحمرِة الحُمسح لرهر ها (221) رهريهرنح رزُِ  ِحجح  واُهُلبهرهر
(221) 
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ئِدرهرا وُرُعثهرهرا هِنححرامِ  (228) وارالر هِنحجراِ  واِ سح مرها نرهارر  (224) مُثن انحصرهررُروا ورارِهرِينر  (229) مرا مترح رِنُع ِمنحهه ِ  ن  ِاِ سح
لحهم   ُهمح كر ُهمح درم   (220) ررُجهاًل ِمهنهح هِلماً مرهاه  و ر مُرِيهقر ار هررمً ُمسح ا مرسرهفاً رهرلرهوح مر ن امح هذر ها ر  ِهه ه  لر ِمهنح  هرعحهِد هر مرها كر

باً واللنه مُيِيهُت الح رلحه ر وجيرحلِهُ  ااحرهمن ه  مرُلوماً  رلح كرا ر  ِه ِعنحِدي جرِديراً  باً عرجر ِف ه  رهريرا عرجر هُن ر هاِ  هر ِ مر ِمهنر اجح
ه  يُهرحمرهى (222) ِحهنير ِصهرحمُتح غرررضهاً  (223) ُاهمح و هرررحهاً رهرُ بححهاً لر ه  و هرفرهر ِاُامح عرهنح حر حُاهمح ه  الح رهوحِم عرلرهى  رهاِ ِلِهمح 

ررهِإذرا مرمرهرحُ ُامح  ِالسنه حِ  ِلرهيحِهمح يف ه  و ُهغحهزروح ر و ر  هرغحهُزو ر ويُهعحصرهى اللنهه و هررحضرهوح ر ه  يُهغرهاُر عرلرهيحُامح و ر  ُغِه ُو ر 
ههِذه  ررههارنُة الح رههيح ِ ه  مرينههاِم انحرههرح  ههبنلح عرننهها انحرههر   (222) اُهلحههُ مح هر ِهلحنرهها ُيسر وِ ذرا مرمرههرحُ ُامح  ِالسنهه حِ  ِلرههيحِهمح يف  (222) مرمح
ِهلحنرا يهرنحسرِللح عرننا الحبهررحدُ  (221) اُهلحُ مح هرِذه صربرارنُة الحُ رح ه  الشح رافِ  ا ِررراراً ِمنر انحررح والحُ هرح ه   مرمح مح ررهِإذرا ُكنحه ُ ه  ُكل  هرذر

 !ررأرنهحُ مح واللنه ِمنر السنيحِا مررهرر  ه  ِمنر انحررح والحُ رح  رِفر و ر 
 البرم بالناس

هارر  هاِر و ر رِجر هبراه الرحجر هارِ ه  يرها مرهح جر لرهورِددحُل مررح ملرح مرررُكهمح  (221) ُحلُهوُم األر حفرهاِر وُعُ هوُر رر نهاِل انِح
ههرنلح نرههدرماً ومرعح ربرههتح سرهدرماً واه  وملرح مرعحهرِرحُامح مرعحرِررهه ً   (229) ارهها هرلرُاُم اللنههه لر رههدح مرههألحمُتح اهرلحههيب اهريححههاً  (228) للنههه جر

نحُ مح  وهرحر
رِي غريحظهاً  (224) هامِ  (220) وجررنعحُ ُمهوِر نُهغره ر ه  صردح مر مُتح عرلره ن ررمحيِه   (222) مرنهحفراسهاً  (223) ال هنهح ومررحسرهدح

يراِ  واخلحِ   ِ  ن ا حنر مريب  حرإن لر ردح ارالرتح اُهرريحش  ه  ذح ر ِ  ِالحِعصح
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 .ولرِانح  ر ِعلحمر لره  ِانحررحبِ ه   راِل   ررُجل  ُهجرا   
ُهمح مرهرهد  اررها ِمرراسهاً ه  لِلنهه مر ُهوُهمح  هد  ِمهنهح هلح مرحر ها مر رامهاً ِمهينح  (222) وهر ُم ِريهر ها ه  ومراحهدر هُت ِريهر لر رهدح نهرهرمح

رِينر  ومرا  !ولرِانح  ر ررمحير ِلمرنح  ر يُطرا ُ  (222) وهرا مرنرا ذرا اردح ذررنرحُت عرلرى السح حنير ه   هرلرغحُت الحِعشح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  28
 «الحمد للإه غير مقنوط من رحمته»وهو فصل من الخطبة التي أولها 

 وفيه أحد عشر تنبيها
ههررررتح  ِهها حالر   ه   ِههوردرا    (221) نهحيرا مردح هرههررلح وآذرنرههتح مرمنهها  هرعحههُد ررههِإ ن الههد    وِ  ن اآلِخههررةر ارههدح مراهحبهرلرههتح ومرهح

همرارر  (221) هبرا ر  (228) مر ر وِ  ن الحيهرهوحمر الحِممح مرررهالر  رائِه   ِمهنح ه  والحغرايرهُ  الننهارُ  (229) والسنهبهر رُ  ايحرننه ُ ه  وغرهداً السح
ِطيئرِ ه اهر   مر ر وِ ننُاهمح يف مرينهاِم مرمرهل  ِمهنح ورررائِهه مرجرهل   (210) مر ر عراِمل  لِنهرفحِسه اهربحلر يهروحِم  ُهنحِسه (214) بحلر مرِنينِ هخر

لِهههه  هنح عرِمهلر يف مرينهاِم مرمرلِهه اهربحهلر ُحُمهوِر مرجر لُههه  ررمر هُررحه مرجر لُهه وملرح يرمح يف مرينهاِم  ومرهنح ارصنهرر ه  رهر رهدح نهرفرعرهه عرمر
لُههه  مرمرِله اهربحلر ُحُموِر مرجرِله لُهه وضرهرنه مرجر ِسهرر عرمر بره ِ ه  رهر رهدح خر لُهو ر يف الرنهح ها  هرعحمر ُلوا يف الرنغحبرهِ  كرمر  مر ر ررهاعحمر

ههها (213) الننهههاِر نرههامر هرارِ ُههر ههها و ر كر وِ ننههه مرهههنح  ر يهرنهحفرعُهههه انحرهههق  يرُمهههر ه مر ر ه  مر ر وِ رح ملرح مررر كرايحرننههِ  نرهههامر  رالِبُههر
ُر ِ صر الههرندرىه  الحبراِ ههلُ  ُههر   ِههه المنههالر ُههدرى جير هه رِ يُم  ِههه ااح  (212) مر ر وِ ننُاههمح ارههدح مُِمههرحمُتح  ِههالظنعحنِ ه  ومرههنح  ر يرسح

ور ر مرا مرخرا ُ ه  وُدلِلحُ مح عرلرى الزنادِ   عرلريحُامُ  وِ  ن مرخح
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نهحيراه  نر راِ  ا هحبراُ  ااحرورى و ُوُر األرمرلِ اثهح  نهحيرا ِمنر الد   .غرداً  (212) مرا حترحُرُنو ر  ِه مرنهحُفسرُامح ه  رهر هرزرونُدوا يف الد 
 ص الزههد يف ه  وماهور  نهه لهو كها  كهالم يأخهذ  األعنها  عنههللارضل اهار السهيد الشهريا 

واادحها ننهاد ه  وكفهى  هه اا عها لعالئهق اآلمهاره  ههذا الاهالملاها  ه  ويمهطر  ص عمهل اآلخهرةه  الدنيا
والسهب   ه  م  و   اليهوم املمهمار وغهدا السهبا ه  السل  عليه ومن معجبه اولهه  ا  عاظ وا ندجار
سهرا ه  وصاد  ال مثيل ووااهع ال شهبيهه  رإ  ريه مع رفام  اللف  وعظم ادر املع ه  اين  والغاي  النار
رفههالا  ههني اللفظههني ه  والسههب   اينهه  والغايهه  النههار السلل  عليه وهههو اولهههه  لطيفهها عجيبهها ومعهه 

أل  ا سه با    ها ياهو   ص ممهر ه  كمها اهار السهب   اينه ه   ومل ي هل السهب   النهاره   خه ال  املعنيهني
منهها رلهم  نعهوذ  هاهلله  وليس هذا املع  موجودا يف النهاره  وهذه صف  اين ه  وغرل مطلوبه  حمبوب

أل  الغايه  اهد ين هه   ليهها مهن   يسهره ا ن ههاف ه  والسهب   النهار  هل اهار والغايه  النهاره  جيهز م  ي هور
ه  رهه  يف ههذا املوضهع كاملصه  واملهآره  ومهن يسهره ذلهأ رصهلح م  يعهرب  ها عهن األمهرين معهاه   ليهها

سهبح  ام ه  و  جيهون يف ههذا املوضهع م  ي هاره  (ى النإـارَ قُـْل َتَمتـإُعـوا فَـَإنإ َمَصـيرَُكْم ََّللَـ) : اار اهلل  عاص
 وكههذلأ مكثههر كالمهههه  ر أمههل ذلههأ ربا نههه عجيهه  وغههوره  عيههد لطيههاه   سههاو  البههاف  ص النههار

والسهب   ه  واهد جهاف يف روايه  مخهرى والس هبح   اينه   مهم السهنيه  ويف  عهإ النسهله  السل  عليه
أل  ذلهأ   ياهو  ه  واملعنيها  م  ار ها ه  سهبق مهن مهار مو عهرل  ذاه  عندهم اسم ملا جيعل للسها ق
 .و  ا ياو  جزاف على رعل األمر احملموده  جزاف على رعل األمر املذموم

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  29
 بعد غارة الضحاك بن قي  صاحب معاوية على الحاّج بعد قصة الحكمين

 وفيها يستنهض أصحابه لما حدث في األطراف
انُهُهمح  هههها الننههههاُ  الحُمجح رِمعرههههُ  مر حههههدر ههههوراُ ُهمح ه  مريه هر ُمُاههههمح يُههههوِه  (212) الحُمفح رِلفرههههُ  مرهح الص ههههمن  (211) كرالر

بر  افر  (211) الصحالر   هرُ وُلو ر ه  وِرعحُلُامح يُطحِمُع ِريُاُم األرعحدر
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يرهادِ ررِإذرا جرافر الحِ  راُر اهُ  (218) يف الحمرجراِلِس كريحتر وكريحتر   مرها عرهزنلح درعحهورُة مرهنح درعرهاُكمح  (219) لحُ مح ِحيهِدي حر
ههاُكمح ههه  هه هررراحر اهرلحههُ  مرههنح اراسر ههأرلحُ ُموِر ال نطحِويههلر  (214) مرعرالِيههُل  ِأرضرههالِيلر ه  و ر اسح يحِن  (210) وسر ِدررهها ر ِذي الههدن

لِيلُ  (213) الحمرطُورِ  ِهدح و ر يُدح ه   ر ميرحنرُع المنيحمر الذن ومرهعر مريح ه  مرين درار   هرعحهدر درارُِكهمح مترحنهرعُهو ر ه  ررُخ انحرق  ِ  ن  ِايح
يره ِ ه  الحمرغحُروُر واللنه مرنح غررررحمُتُوهه  ِ مرام   هرعحِدي  ُه را ُِلو ر  ِم األرخح  (212) ومرنح ررانر ِ ُامح رهر رهدح ررهانر واللنهه  ِالسنههح
ُ  اهرهوحلرُامح  (212) نراِصهل   (212) ررمرهى  ِهأررهحور ر  ومرهنح ررمرهى ِ ُاهمح رهر رهدح  ُت واللنهه  ر ُمصرهدح هبرحح هُع يف ه  مرصح و ر مر حمر

هرُِكمح  ثرهاُلُامح ه  مرها  رهاُلُامح مرها درورا ُُكهمح مرها ِ هب ُامح ه  و ر مُوِعهُد الحعرهُدون ِ ُاهمح ه  نرصح هار  مرمح مراهرهوحً   ِغره حِ ه  الح رهوحُم رِجر
لً  ِمنح غر حِ وررر   ه  ِعلحم    ؟!و رمرعاً يف غر حِ حرقم ه  وغرفح

 السالمعليه ومن كالم لهـ  31
 يف مع  ا ل عثما 

 وهو حكم له على عثمان وعليه وعلى الناس بما فعلوا وبراءة له من دمه
يحهُت عرنحهه لرُانحهُت نراِصههراً ه  لرهوح مرمرهرحُل  ِهه لرُانحهُت ارههاِ اًل  هرر مر ه  مروح نهرهر هه رِطيُع مر ح غريهح  ن مرهنح نرصرهرره  ر يرسح

يهحر  ِمنحه لره مرنح مرنرا خر هر  ِمهينح ه  يهرُ ورر خرذر يهح ه رِطيُع مر ح يهرُ هورر نرصرهرره مرهنح ُههور خر لرهه  ر يرسح هاِمع  ه  ومرهنح خرذر ومرنرها جر
ههههافر األرثهرههههررةر  هههه رأحثهررر ررأرسر ههههرره اسح ههههأحمُتُ ايحرهههه (211) لرُاههههمح مرمح ههههزِعحُ مح ررأرسر هههه رأحثِِر  (211) زر ر وجر ههههم  ورااِههههع  يف الحُمسح ولِلنههههه ُحاح

 .وايحرانِ ِ 
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 السالمعليه ومن كالم لهـ  31
 َّللى الزبير يستفيئه َّللى طاعته قبل حرب الجملـ  لما أنفذ عبد اهلل بن عباس

ه ر  ن  رلححر هالثهنوحِر عراِاصهاً اهررحنرههه   ر  هرلح رهنير ه كر هدح هُ  الصنهعح ر  (218) ررِإننهأر ِ  ح  هرلح رهه دِر ويهرُ هوُر  (219) يهررحكر
ُ عررِيار ً ه  ُهور الذنُلورُ  هاِن ه  رهرُ هلح لرهه يهرُ هوُر لرهأر ا حهُن خرالِهأر  (284) ولرِاِن الحقر الز  هريهحرر ررِإننه مرلحنير جر عرهرررهح ريِن  ِانِح

اه  ومرنحاررح ريِن  ِالحِعررا ِ  ا ممنا  ردر ررمرا عردر
(280). 

معهين رمها عهدا ممها ه  مور مهن  عهت منهه ههذه الالمه  السل  عليه شريا وههواار السيد ال
 . دا

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  32
 ثم يزهد في الدنيا،  ويقسم الناس فيه خمسة أصناف،  وفيها يصف زمانه بالجور

 معنى جور الزمان
ها الننها ُ  هر  عرنُهود  ه  مريه هر نرا يف درهح هبرحح نُهود  ه   ونرمرهن   (283)ِ ننها ارهدح مرصح ِسهُن ُمِسهيئاً  (282) كر ه  يُهعرهد  ِريهه الحُمحح

ِهلحنراه  ويهرزحدراُد الظنامِلُ ِريه ُع ُهّواً  أرُر عرمنا جر نرا و ر نرسح ُهلن  (282) و ر نهر رفرونُ  ارارِعر ً ه   ر نهرنح رِفُع مبرا عرِلمح حرهإن حتر
 . ِنرا

 أصناف المسيئين
هنرا   والننهاُ  عرلرهى مررح هرعره ُهمح مرهنح  ر ميرحنهرعُهه الحفرسرهادر يف األررحلِ ه  ِ  مرصح لرهُ  ه  ِمهنهح ِسهه وكرالر انرهُ  نهرفح ِ  ن مرهر

ُهمح الحُمصحِلتُ  (281) ونرِميُإ وررحرِه (282) حردحه  وِمنهح
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ههرحه ههيحِفه والحُمعحلِههُن ِ شر لِههُ  خِبريحلِهههه  ِلسر ههررطر  (288) وررِجلِههه (281) والحُمجح ههه ارههدح مرهح  (294) ومروح رههقر ِدينرههه (289) نهرفحسر
نره    (293) يهرنح رِههزُه (290) ِنُطرهام   نهحيرا ه  مروح ِمنحهربر  يهرفحررعُهه (292) يهرُ هوُده (292) مروح ِم ح هُر مر ح  هرهررى الهد  ولربِهئحسر الحمر حجر

ُهمح مرهنح يرطحلُهه  وممنها لرهأر ِعنحهدر اللنهه ِعورضهاً ه  لِنهرفحِسأر مثررنهاً  هِل اآلِخهررةِ وِمهنهح نهحيرا  ِعرمر و ر يرطحلُهُ  اآلِخهررةر ه  ُ  الهد 
نهحيرا هِل الهد  ِصهه (292) ارهدح  رهامرنر ه   ِعرمر ِسهه ه  وارهارربر ِمهنح خرطحهوِه ومشرنهرر ِمهنح ثهروح ِههه  ِمهنح هرفح هرر ر ِمهنح نهرفح ونرخح

ِسههه   ِ ِ صر الحمرعحِصير  (291) واانرذر ِس هحرر اللنه ذررِيعر ً ه  ِلألرمرانر ِ  ُهمح مرنح مر هحعردره عرنح  رلرهِ  الحُملحهِأ ُضهُئولرُ  نهرفح  وِمنهح
الِهه (291) هبرِبه رهر رصرهرر حه انحرهاُر عرلرهى حر هِم الح رنراعره ِ ه  وانحِ طرهاُ  سر هادرةِ ه  رهر رحرلنهى  ِاسح هِل الزنهر ه  و هرهزريننر  ِِلبرهاِ  مرهح

 .(299) ًدىو ر مرغح  (298) ولريحسر ِمنح ذرِلأر يف مررراح  
 الراغبون في اللإه

هُر الحمررحِجهعِ  هار  غرهإن مر حصرهاررُهمح ذِكح هرِ ه  و رِ ه ر رِجر شر هوحُ  الحمرحح ر هرهرِيد  ه  ومرررا ر ُدُمهوعرُهمح خر رهرُههمح  هرهنيح
ُمهههو    (244) نرهههادم  ههههاِئا  مر ح عُههههوم   (240) وخر ههههاِكت  مراح ههههالر ر  (243) وسر ههههع   (242) ودرا   خُمحلِههه   وثراح ارههههدح  ه ُموجر

ُهمُ  لنهه ُ  (242) ال نِ ينهه ُ  (242) مرمخحرلرهه هح ُهُم الذح لرهه هح هها   ه  ومشِر واُهلُههو ُهُهمح  (241) مررهحههوراُهُهمح ضرههاِمزرة   (241) رهرُهههمح يف ررحههر  مُجر
 .وُاِهُروا حرإن ذرل وا واُِ ُلوا حرإن اهرل وا (249) اردح ورعرظُوا حرإن مرل وا (248) اررِحر   
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 د في الدنياالتزهي
نهحيرا يف مرعحُيِنُامح  وا نِعظُهوا مبرهنح  (203) واُهرراضرهِ  ايحرلرهمِ  (200) الح رررظِ  (204) مرصحغررر ِمنح ُحثرالر ِ ه  رهرلح رُاِن الد 

لرُامح  ه ً ه  اهربحلر مر ح يهر نِع ر ِ ُامح مرنح  هرعحهدرُكمح ه  كرا ر اهربهح ها ارهدح رررر ه  وارحُرُمهوهرا ذرِميمر هغرار ررِإنهنهر ها ر مرهح مرهتح مرهنح كر
ِ را ِمنحُامح 
(202). 

وهه  ه  ماور وهذه اخلطب  رمبا نسهبها مهن   علهم لهه  ص معاويه  عنههللارض اار الشريا 
وميهن العهذب  (202) ومين الذه  مهن الرغهامه  الذي   يشأ ريه الس  عليه من كالم مم  املنمنني

ه  عمهرو  هن رهر ايهاح ه  ون هده النااهد البصه  (202) يتواد در على ذلأ الدليل اخلر ه  من األجا 
مث  الهم مهن  عهدها ه  وذكهر مهن نسهبها  ص معاويه ه  رإنهه ذكهر ههذه اخلطبه  يف ك هاب البيها  وال بيهني

ومبذهبهه يف  صهنيا ه  مههبه السل  عليه مجل ه منه اار وهذا الاالم  االم عله ه   االم يف معناها
اهار ومهإ وجهدنا ه  ومهن ال  يه  واخلهو  مليهقه  هم عليهه مهن ال ههر واإلذ رويف اإلخبار عما ه  النا 

 !يسلأ يف كالمه مسلأ الزهاد ومذاه  العباده  معاوي  يف حار من األحوار

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  33
 ، وفيها حكمة مبعث الرسل،  عند خروجه لقتال أهل البصرة

 ثم يذكر فضله ويذم الخارجين
 ِهِذي ارهار   الس  عليه درخرلحُت عرلرى مرِمِ  الحُمنحِمِننير ه  عنههللارض اللنه  حُن عربناِ   ارارر عربحدُ 
ا النهنعحهلِ  (201) وُهور ترحِصُا نهرعحلره هذر هُ  هر ه ر اررهاه  رهر رارر ِ  مرا ِايمر واللنهه  السل  عليه رهر رهارر ه  رهرُ لحهُت  ر ِايمر
ّ اً مروح مردحررعر  راِ اًل ه  ِ محررِ ُامح اِر ر مرحر   ِ  رن ِمنح   :مُثن خررر ر ررفرطر ر الننا ر رهر رارر ه  ِ  ن مر ح مُِايمر حر
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 حكمة بعثة النبي
هررمُ ِك را هاً و ر يرهدنِع  نُهبُههونةً ه  وآلهعليههللاصلى ِ  ن اللنه  هرعرثر حُمرمنداً  ه  ولريحسر مرحرد  ِمنر الحعرهررِب يهر ح

ههها ر  هههإن  هرهههونمرُهمح حمررلنههه هرُهمح  ررسر ههها هرُهمح  (201) الننههها ر حر ههه هر رامرتح اهرنرههها ُهُهمح ه  و هرلنغرُههههمح مرنحجر وا حمرأرننهههتح  (208) رراسح
 .(209) صرفرا ُهُهمح 

 فضل علي
هههاارِ هرا اِر ِهرا(234)مرمرههها واللنهههه ِ  ح ُكنحهههُت لرِفههه  سر هههإن  هرورلنهههتح ِررهههذر هههزحُل و ر  (230) حر بُهنحهههتُ  مرههها عرجر وِ  ن  جر

ا ِلِمثحِلهرا ن ه  مرِسِ ي هرذر نحِبه (233) ررألرنهحُ نر  .الحبراِ لر حرإن ترحرُ ر انحرق  ِمنح جر
 توبيخ الخارجين عليه

ها  وِ رح لرصرهاِحبُهُهمح ه  وألُارا ِلرنهنُهمح مرفح ُهوِننير ه  واللنه لر ردح ارا هرلح ُهُهمح كراِررِينر ه  مرا ِ  ولُِ رريحش    ِهاألرمحِس كرمر
يحزِنرههاه  واللنههه مرهها  هرههنحِ ُم ِمننهها اُهههرريحش  ِ  ن مر ن اللنههه اخح راررنرهها عرلرههيحِهمح ه  مرنرهها صرههاِحبُهُهُم الحيهرههوحمر  لحنرههاُهمح يف حر ه  ررأردحخر

 : ررارانُوا كرمرا ارارر األرونرُ 
هههههإر  هههههرِي ُههههههرح رأر الحمرحح هههههتر لرعرمح  صرهههههاِراً  (232) مردرمح

هههههههههههههههههههههرراو     هههههههههههههههههههههررةر الحُبجح لرهههههههههههههههههههههأر  ِالز  حهههههههههههههههههههههِد الحُم رشن  مركح

  
فر وملرح  رُاههههههههههههههههههههههنح  نرههههههههههههههههههههههاخر الحعرههههههههههههههههههههههالر بهح  وحنرحههههههههههههههههههههههُن ورهر

ررا    ههههههههههههههمح ُهههههههههههههرحدر والس  لرهههههههههههههأر ايح  عرِليّهههههههههههههاً وُحطحنرههههههههههههها حروح
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 في استنفار الناس َّللى أهل الشام بعد فراغه من أمر الخوارج

 وينصح لهم بطريق السداد ، وفيها يتأفف بالناس
ُت ِع را رُامح  (232) ُم م لرُامح  ْنيا َمَن ادَخَرةَ )ه  لر ردح سرِئمح و ِالذ رح ِمهنر ه  ِعورضاً  (َأَرَضيُتْم بَاْلَحياَة الدُّ

لرفههاً  ههاِد عرهُدوحُكمح دراررلح مرعحيُهههُنُامح ه  الحعِهزح خر ُ ُامح ِ صر ِجهر ههأرننُامح ِمه (232) ِ ذرا درعرهوح ههررة  كر ههوحِل يف غرمح  (231) نر الحمر
ررة   هورارِي (231) يُهرح رلُ ه  وِمنر الذ ُهوِر يف سراح ُههو ر  (238) عرلريحُامح حر هأر ن اُهلُهو رُامح مرأحُلوسره    (239) رهر هرعحمر  (224) وكر

ن  ميُرهارُ ومرها مرنهحه ُ  (220) مرها مرنهحهُ مح ِ   ِِث ره   سرهِجيسر اللنيرهاِ  ه  ررهأرنهحُ مح  ر  هرعحِ لُهو ر   و ر نرورارِهرُ ه  ِ ُاهمح  (223) مح  ِهرُكح
اه  ِعزم يُهفح هر رُر  ِلريحُامح  (222) ِإِ ل  ضرلن ُرعرا ُههر هرر ه  مرا مرنهحُ مح ِ  ن كر ه  ررُالنمرا مجُِعرتح ِمنح جرانِه   انهح رشرهررلح ِمهنح آخر

ُر اللنه ُسعحرُ  هاُدو ر و ر  رِايهُدو ر  ه نراِر انحرهرحِب مرنهحهُ مح  (222) لرِبئحسر لرعرمح  و ُهنحه هر رُ  مر حهرراُرُامح ررهالر مترح رِعُمهو ر ه  ُ ار
لره   سرهاُهو ر  (222) هاِذُلو ر ه   ر يُهنرهاُم عرهنحُامح ومرنهحهُ مح يف غرفح ِ رح ألرظُهن  ِ ُاهمح مر ح ه  وارحُ اللنههه  ُغلِه ر واللنهه الحُم رفر

سر  ُ مح عرهِن ا حهِن مريب  رالِه   انحِفهررا ر الهرنمح ِ  (228) رن الحمروحلُ واسح رحر  (221) الحورغرى (221) لروح  ِر  (229) ارِد انهحفرررجح
ِسهه هُن عرهُدونه ِمهنح نهرفح هررمً ميُراح ههه  واللنهه ِ  ن امح هه (224) يهرعحهُرُ  نرحمر ِشهُم عرظحمر هرِيه  ويهرهح ِجلحهدره لرعرِظهيم   (220) ويهرفح

زُه رِهضرهِعيا  مرها ُضهمنتح عر ه  عرجح هوراِنُح صرهدح ررأرمنها مرنرها رهروراللنهه ُدو ر ه  مرنحهتر ررُاهنح ذراخر ِ  ح ِههئحتر  (223) لريحهه جر
ررِرين ِ    رِطُ  ِمنحه رهرررا ُ  (222) مر ح مُعحِط ر ذرِلأر ضررحب   ِالحمرشح
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امُ  (222) و رِطيحُ  (222) ااحرامِ   ه (َممإا َيشاءُ ) ِلأر  هرعحدر ذر  (ويـَْفَعُل اهلل)ه  السنوراِعُد واألراحدر
 طريق السداد

هقْ ه  مريه هرا الننا ُ  ّ هاً ولرُاهمح عرلره ن حر ُ  لرُاهمح ه  ِ  ن ِ  عرلرهيحُامح حر ِرُ  ه  ررأرمنها حر  ُاهمح عرلره ن ررالننِصهيحر و هرهوح
ها  هرعحلر ه  رهريحهِئُامح عرلرهيحُامح  يحمر لُهوا و رهأحِديُبُامح كر هيحالر درحهر ه  ومرمنها حر حه  عرلرهيحُامح ررالحورررهاُف  ِالحبهريهحعره ِ ه  ُمهواو هرعحلِهيُمُامح كر

هرِد والحمرِغي ِ   .واإِلجرا رُ  ِحنير مردحُعوُكمح والطناعرُ  ِحنير آُمرُُكمح ه  والننِصيحرُ  يف الحمرشح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  35
 بعد التحكيم وما بلغه من أمر الحكمين

 ثم بيان سبب البلوى،  هوفيها حمد اللإه على بالئ
 الحمد على البالء

ُر  ِاخلحرطحِ  الحفراِدحِ  ُد لِلنه وِ  ح مر رى الدنهح هرُد مر ح  ر  ِلرهه ِ  ن اللنهه  (228)وانحردرِ  ايحرِليلِ  (221) انحرمح ومرهح
رُهه   ر هررِيأر لره  ه وآلهعليههللاصلى ومر ن حُمرمنداً عربحُده وررُسولُهه  لريحسر مرعره  ِلره غريهح

 سبب البلوى
هرحبِ  امره ر ه  مرمنها  هرعحهُد ررهِإ ن مرعحِصهير ر النناِصهِح الشنهِفيِق الحعرهاملِِ الحُمجر هررةر و ُهعحِ هُ  النندر وارهدح  ه   ُهوِرُ  انحرسح

ُاومرِ  مرمحرِي  ،ُكنحُت مرمررحُ ُامح يف هرِذه انُح
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هها ر يُطرههاُ  لِ رِصهه    (229) وخنررلحهُت لرُاههمح خمرحههُزو ر ررمحيِهه  ههر   (224) لرههوح كر ُفرههاِة ه  مرمح ههالِِفنير ايح ررههأر هريحُ مح عرلرهه ن ِ  رههافر الحُمفر
ِحهههه  والحُمنرا ِهِذينر الحُعصرههاةِ  ههِحه وضرهنن الزننحههُد  ِ ردح ههإن ارح رههابر النناِصههُح  ُِنصح هها  (220) حر ررُانحههُت مرنرهها وِ ينههاُكمح كرمر
 : (223) ارارر مرُخو هرورانِ ر 

عرهههههههههههههههههههررِ  اللحهههههههههههههههههههورى هههههههههههههههههههرِي مبُنهح مرمرهههههههههههههههههههرحُ ُامح مرمح
(222)

 

هههههههههههحر ِ  ن ُضهههههههههههحرى الحغرهههههههههههدِ     ههههههههههه رِبيُنوا الن صح  رهرلرهههههههههههمح  رسح

  
 السالمعليه ومن خطبة لهـ  36

 (454) في تخويف أهل النهروان
هِبُحوا صرهرحعرى هرِ  (222) ررأرنرها نرهِذير  لرُاهمح مر ح ُ صح ا النهنهر هذر ا الحغرهاِئ ِ  (221) و ِأرهحمرهامِ ه   ِأرثهحنرهاِف هر هذر  (221) هر

ارُ  (228) ارهدح  رونحرهتح ه  و ر ُسلحطرا   ُمبِهني  مرعرُاهمح ه  عرلرى غر حِ  هريهحنر   ِمنح رر حُامح  هدر اُر واحح رهبهرلرُاُم الحِم ح  ِ ُاهُم الهدن
ُاومرهه ِ  (229) ههِذه انُح يحههُ ُامح عرههنح هر ههإن صرههرررحُت ررمحيِهه  ِ صر ه   ن ِ  رههافر الحُمنرا ِههِذينر ررههأر هريحُ مح عرلرههه  وارههدح ُكنحههُت نهرهر حر

ههوراُكمح  مِ  (214) ومرنهحههُ مح مرعراِههههُر مرِخفنهههاُف ااحرهههامِ ه  هر هههالر و ر  (213) وملرح آِل  ر مر رههها لرُاهههمح ُعحهههراً  (210) ُسههفرهراُف األرحح
 .مررردحُل لرُامح ُضرّاً 

 السالمعليه ومن كالم لهـ  37
 لخطبةيجري مجرى ا

 قاله بعد وقعة النهروانـ  السالمعليهـ  وفيه يذكر فضائله
ِر ِحنير ررِشُلوا ُت  ِاألرمح  ونرطر حتُ  (212) و رطرلنعحُت ِحنير  هر ربهنُعوا (212) رهرُ مح
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ُههمح ه  ومرمريحُت  ُِنوِر اللنه ِحنير وراهرُفوا (212) ِحنير  هرعح هرُعوا فرمرهُهمح صرهوح اً ومرعحالر ررِطهرحُل  (211) رهروح هاً  وُكنحهُت مرخح
هه ربحدردحُل ِ رِهراهِنرهها (211)  ِِعنراهِنرهها ملرح يرُاههنح ه  و ر  ُزِيلُههه الحعروراِصههاُ ه  كرايحربرههِل  ر حُتررحُكههه الح روراِصههاُ  (218) واسح

ههز   ههز  و ر لِ رائِههل  يفن مرغحمر مر ههد  يفن مرهح ههإن آُخهه (219) ألرحر لِيُل ِعنحههِدي عرزِيههز  حر والح رههِوي  ِعنحههِدي ه  ذر انحرههقن لرهههالههذن
نرا لِلنه مرمحررهه  ضرِعيا  حرإن آُخذر انحرقن ِمنحه ِذُب عرلرهى ررُسهوِر اللنههه  ررِضينرا عرِن اللنه ارمرافره وسرلنمح  مر هررراِر مركح

ارهه  وآلهعليههللاصلى هرِيه  رر مرهنح كرهذربر عرلريحههررالر مرُكوُ  مرون ه  واللنه ألرنرا مرونُر مرنح صردن ه  رهرنرظرهرحُل يف مرمح
بهر رتح  هريهحعرِ    .وِ ذرا الحِميثراُ  يف ُعُنِ   لِغر حِيه  ررِإذرا  راعرِ  اردح سر

 السالمعليه ومن كالم لهـ  38
 وفيها علة تسمية الشبهة شبهة ثم بيان حال الناس فيها

  ً ُ  ُهبهحهر هِبه انحرهقن وِ  نرا  ُحيرِت الش بهحهر ها الحيرِ هنيُ ه  ألرنهنهرا ُ شح لِيرهاُف اللنهه ررِمهيراُ ُهمح ِريهر ودرلِهيُلُهمح ه  ررأرمنها مروح
ُهدرى رُ  (214)  رحهُت ااح ها المنهالر اُف اللنهه ررهُدعراُ ُهمح ِريهر هىه  ومرمنها مرعحهدر هوحِل ه  ودرلِهيُلُهُم الحعرمر ها يهرنحُجهو ِمهنر الحمر ررمر

بنهمرنح خرارره و ر يهُ   .عحطرى الحبهر رافر مرنح مرحر

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  39
 ، خطبها عند علمه بغزوة النعمان بن بشير صاحب معاوية لعين التمر

 ويستنهض الناس لنصرته،  وفيها يبدي عذره
  ر مر راه  و ر جيُِيُ  ِ ذرا درعروحلُ  (210) ُمِنيُت مبرنح  ر يُِطيُع ِ ذرا مرمررحلُ 
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هرُِكمح رر نُاهمح لرُاه ينه ر حُتحِمُشهُامح ه  مح مرها  هرنح رِظهُرو ر  ِنرصح ُعُاهمح و ر  ِر هرِخاً  (213) مرمرها ِديهن  جيرحمر  مراُهوُم رِهيُامح ُمسح رصح
ههراً  (212) ومُنرههاِديُامح ُم هرغروحثههاً  (212) ههمرُعو ر ِ  اهرههوحً  و ر ُ ِطيعُههو ر ِ  مرمح ههإن  رارشنههار األُُمههه  ررههالر  رسح وُر عرههنح حر

هافرةِ  لرهُ  ِ ُاهمح مرهررام  ه  عرورااِهِ  الحمرسر ررُخ ِ ُاهمح ثرهار  و ر يُهبهح ها يُهدح هوراِنُامح ه  ررمر هِر ِ خح ُ ُامح ِ صر نرصح هرحمُتح ه  درعرهوح  ررجررحجر
اِئ   مُثن خررر  (211) و هرثرااهرلحُ مح  هرثراُالر النحمحِو األردح ررِ  (211) جررحجرررةر ايحرمرِل األرسررح  (212)  ر ِ  رن ِمنحُامح ُجنهريحهد  ُم رهذر

 .«َكأَنإما ُيساُقوَن ََّلَلى اْلَمْوَت وُهْم يـَْنُظُرونَ »ه  ضرِعيا  
مههن اهوام  ههذاف ت ه  م ههذائ  مي ممهطرب السلل  عليه ماهور اولهههه  اهار السهيد الشههريا
 .ومنه    الذئ  ذئبا  ضطراب مشي هه  الريح مي اضطرب هبو ا

 السالمعليه لهومن كالم ـ  41
 «  حكم َّل  هلل»في الخوارج لما سمع قولهم 

ههقم يهُههرراُد ِ رهها  راِ ههل  :  السلل  عليه ارههارر  ههُ  حر ِلمر ههمر ِ  ن لِلنهههه  كر ِف ه  نهرعرههمح ِ ننههه  ر ُحاح ههُن ر ولرِاههنن هر
رر ِهه الحُمهنحِمنُ ه    هرهرم مروح ررهاِجر  وِ ننه  ر  ُدن لِلننهاِ  ِمهنح مرِمه   ه  ِ  ن لِلنهه  يهرُ وُلو ر  ر ِ محررةر  هُل يف ِ مح ِ ُع ه  يهرعحمر ه رمح ويرسح
فُ ه  ِريهرا الحاراِررُ  هُذ  ِهه ه  ويُه را رُل  ِه الحعرهُدو  و رهأحمرُن  ِهه الس هُبلُ ه  ويُهبهرلحُ  اللنه ِريهرا األرجرلر وجُيحمرُع  ِه الحفر ح ويُهنحخر

ِيحر  هرْر وُيسح هررراحر ِمنح رراِجر  حرإن ه  لِلمنِعيِا ِمنر الح رِويح   . يرسحنر
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ررى مرننه عر حترحِايمرُهمح ارارر  الس  عليه ويف رِوراير   مُخح  : لرمنا  ِر
مر اللنه مرنهح رِظُر ِريُامح   .ُحاح

ها ال نِ هه    ههُل ِريهر هررُة الحبهرههرنُة رهريهرعحمر ههررُة الحفرههاِجرر ه  وارهارر مرمنهها اإِلمح هها الشنههِ    ومرمنها اإِلمح ِ صر مر ح ه  ُة رهرير رمر نهُع ِريهر
رِكره مرِنينُ ه  . هرنهح رِطعر ُمدن ُه و ُدح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  41
 وفيها ينهى عن الغدر ويحذر منه

ها الننهاُ  ِ  ن الحورررهافر  هرهوحمرُم الصحهدح ِ  ارهى (219) و ر مرعحلرهُم ُجننه ً  (218) مريه هر ومرها يهرغحهِدُر مرهنح ه  هِمنحه (284) مروح
يحههار الحمررحِجههعُ  يحسههاً ه  عرلِههمر كر رر كر لِههه الحغرههدح ثهرههُر مرهح نرا يف نرمرهها   ارههِد اانرههذر مركح ههبرحح ههُل  (280) ولر رههدح مرصح ههبهرُهمح مرهح ونرسر

ِيلر ِ  ِن انح ِل ِريه ِ صر ُحسح ُمح ارا هرلرُهُم اللنهه  ايحرهح ونُر الح ُ ه  مرا ار ها مرهانِع   (283)لن ُ اردح يهرررى انُح ِيلرهِ  وُدونهرهر ه انح  ورجح
يِهههههه  ههِر اللنههه ونهرهح ههاه  ِمههنح مرمح هر ررِة عرلريهح ُعهرا ررمحير عرههنيح   هرعحههدر الحُ ههدح ويهرنح رِهههُز رُهرحصرهه هرهرا مرههنح  ر حررجيرهه ر لرههه يف ه  رهريرههدر

ينِ   .(282)الدح

 السالمعليه ومن كالم لهـ  42
 وطول األمل في الدنياوفيه يحذر من اتباع الهوى 

ههاُ  عرلرههيحُامُ  ههور ر مرهها مرخر هها الننههاُ  ِ  ن مرخح ررأرمنهها ا هحبرههاُ   (282) اثهحنرههاِ  ا هحبرههاُ  ااحرههورى و ُههوُر األرمرههلِ ه  مريه هر
 ومرمنا  ُوُر األرمرلِ ه  ااحرورى رهريرُصد  عرِن انحرقح 
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نهحيرا ارهدح ه  رهريُهنحِسه  اآلِخهررةر  افر  مر ر وِ  ن الهد  هذن ها ِ  ن ُصهبرا ر    (282) ورلنهتح حر ه  كرُصهبرا رِ  اإِلنرهافِ   (281) رهرلرهمح يهربحهقر ِمنهحهر
ا ههطربهنهرا صرهها ه هر هها  هرنُههو ر  (281) اصح ُهمر ررُاونُههوا ِمههنح مر هحنرههاِف اآلِخههررِة و ر ه  مر ر وِ  ن اآلِخههررةر ارههدح مراهحبهرلرههتح وِلُاههلم ِمنهح
نهحيرا رُاونُوا ِمنح مر هحنراِف ا هيُهلححرُق  ِأر ِيهه يهرهوحمر الحِ يرامره ِ ه  لد  وِ  ن الحيهرهوحمر عرمرهل  و ر ِحسرهابر وغرهداً ه  ررِإ ن ُكهلن ورلرهد  سر
 .ِحسراب  و ر عرمرلر 

 .(288)ومن النا  من يرويه جذافه  ماور انذاف السريع ه  اار الشريا

 السالمعليه ومن كالم لهـ  43
 بعد َّلرساله جرير بن عبد اهلل ا ستعداد لحرب أهل الشاموقد أشار عليه أصحابه ب

 البجلي َّللى معاوية ولم ينزل معاوية على بيعته
ُهمح  رِيههر  ِعنحههدر ههِل الشنههاِم وجر اِدي نِرههرحِب مرهح هِ عحدر هه ح  ِ  ح ه  ِ  ن اسح لِههه عرههنح خر ِ غحههالر   لِلشنههاِم وصرههرح   ألرهح

 والهرنمحُي ِعنحهِدي مرهعر األرنرهاةِ ه  ِ  ن خمرحهُدوعاً مروح عراِصهياً ه  رِيهر  وراح هاً  ر يُِ هيُم  هرعحهدرهولرِاهنح ارهدح ورانهت  يِر ه  مررراُدوه
ادر  (294) ررأررحِوُدوا (289) رره لرُاُم اإِلعحدر  .(290) و ر مركح

نرهه هِر وعريهح ا األرمح هذر هرره و رطحنرهه (293) ولر رهدح ضرهرر حُت مرنحهار هر مح مررر ِ  ِريهه ِ  ن الحِ  رهارر مرِو رهرلرهه  واهرلنبحهُت ظرهح
هرر  هافر حُمرمنهد  ه  الحُافح اثاً ه  وآلهعليههللاصللى مبرها جر هدر هدر ر مرحح ها ر عرلرهى األُمنهِ  ورار  مرحح هدر ه  ِ ننهه ارهدح كر ومروحجر

 .مُثن نهر رُموا رهرغريهنُروا (292) الننا ر مر راً  رهر راُلوا
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 مالسالعليه ومن كالم لهـ  44
 وكان قد ابتاع،  لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني َّللى معاوية

 ، وأعتقهم السالمعليهسبي بني ناجية من عامل أمير المؤمنين 
 به وهرب َّللى الشام (494) فلما طالبه بالمال خاس

ه رلر ر  (292) اهرهبنحر اللنهه هه  رهرعرهلر ِرعحهلر السنهادرِة ورهرهرن رِهررارر الحعرِبيهدِ ه  مرصح هار رهررمر هه حرهإن مرسح ه  ا مرنحطرهقر مراِدحر
نرا مريحُسورره (291) و ر صردن ر وراِصفره حرإن  ران ره  .(298) وانهح رظررحنرا مبرالِه ُوُرورره (291) ولروح مرارامر ألرخرذح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  45
 وهو بعض خطبة طويلة خطبها يوم الفطر وفيها يحمد اهلل ويذم الدنيا

 حمد اهلل
نُههوط   ههرر مر ح ههُد لِلنههه غريهح انحرمح
و ر ه  و ر مرههأحيُو   ِمههنح مرغحِفرر ِهههه  و ر خمرحلُههوم ِمههنح نِعحمر ِهههه  ِمههنح رر حر ِههه (299)

ُمسح هرنحارا  
 .و ر  ُهفح رُد لره نِعحمر   ه  النِذي  ر  هربهحررُح ِمنحه رر حر   ه  عرنح ِعبرادر ِه (244)

 ذم الدنيا
فُ ه  اررا الحفرنرافُ  (240) نهحيرا درار  ُميِنر والد   ها ايحرهالر ِلهرا ِمنهحهر هررافُ  (243) وألرهح وارهدح عرِجلرهتح ه  وِهه ر ُحلحهورة  خرمح
هررِ ُامح ِمهنر الهزنادِ ه   ِ رلحهِ  الننهاِظرِ  (242) والح ربرسرهتح ه  لِلطنالِه ِ  هِن مرها ِررمح سر ها  ِأرحح ُلوا ِمنهحهر هأر ه  ررهارححتِر ُلوا و ر  رسح

غِ  (242) ِريهرا رهروح ر الحارفرا ِ  ثهررر ِمنر الحبرالر  .(242) و ر  رطحُلُبوا ِمنهحهرا مركح
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 السالمعليه ومن كالم لهـ  46
 عند عزمه على املس   ص الشام

 وهو دعاء دعا به ربه عند وضع رجله في الركاب
آ رههِ  الحُمنهح رلرهه ِ  (241) اللنُهههمن ِ رح مرعُههوُذ  ِههأر ِمههنح ورعحثرههاِف السنههفررِ  نحظرههرِ  (241) وكر ههِل ه  وُسههوِف الحمر يف األرهح

هلِ ه  اللنُههمن مرنحهتر الصنهاِحُ  يف السنهفررِ ه  والحمراِر والحورلرهدِ  هُرخر ه  ومرنحهتر اخلحرِليفرهُ  يف األرهح ها غريهح ألر ن ه  و ر جيرحمرُعُهمر
باً  لرار  ر يرُاوُ  ُمسح رصححر لرفاً والحمُ ه  الحُمسح رفح  .سح رصححرُ   ر يرُاوُ  ُمسح رفح
 وا  هههههداف ههههههذا الاهههههالم مهههههروي عهههههن رسهههههور اهلله  عنههللارضللللل اهههههار السهههههيد الشهههههريا 

مهن اولهه ه   أ ل  كالم ومتمهه  أحسهن متهام الس  عليه واد افاه مم  املنمننيه  وآلهعليههللاصلى
 . ص آخر الفصله  و  جيمعهما غ خ

 السالمعليه ومن كالم لهـ  47
 في ذكر الكوفة

ينر مرههههدن األرِدرِ  ههههأررح  ِههههِأ يرهههها ُكوررههههُ  متُرههههدح ههههاِظ ح  (248) كر و هُههههرحكرِبنير  (204)  ُهعحههههررِكنير  ِههههالنهنورانِرِ  (249) الحُعار
نِرِ  بنار  ُسوفاً ه   ِالزن ر ه اللنه ِ شراِغل  ه  وِ رح ألرعحلرُم مرننه مرا مرررادر ِ ِأ جر  !وررمراه  ِ راِ ل   ِ  ن ا هح رالر
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 السالمعليه ومن خطبة لهـ  48
 عند املس   ص الشام

 قيل َّلنه خطب بها وهو بالنخيلة خارجا من الكوفة َّللى صفين
ها ورارهه ر  هُد لِلنهه ُكلنمر حر جنرحهم  وخرفرهقر  (203) لريحهل  وغرسرهقر  (200) انحرمح ها  ر هُد لِلنههه ُكلنمر ههُد  (202) وانحرمح وانحرمح

ُ وِد اإِلنهحعراِم و ر ُماراررِإ اإِلرحمرارِ لِلن   .ه غريهحرر مرفح
ا الحِملحطرهاطِ  (202) مرمنا  هرعحُد رهر ردح  هرعرثحُت ُم ردحمرِ   هرِي (202) ومرمررح ُهُهمح  ُِلُزوِم هرذر وارهدح ه  حرهإن يرهأح ِيهرُهمح مرمح

هِذه الن طحفره ر ِ صر ِههرحِذمر    نرها ر ه  ِمهنحُامح  (201) ررمريحهُت مر ح مراحطرهعر هر لره ر  (201) ُمهور حِننير مركح مرهُهمح مرعرُاهمح ه  ِدجح ررُأهنِح
ادِ ه  ِ صر عرُدوحُكمح  عرلرُهمح ِمنح مرمحدر  .الحُ ونِة لرُامح  (208) ومرجح

 امللطههاط هاهنهها السههمت الههذي ممههرهم  لزومههه  السلل  عليه اههار السههيد الشههريا ماههور يعههين
مهها لشهها   البحههر ومصههله مهها اسهه وى مههن األرل ويعههين  النطفهه  وهههو ههها   الفههرال وي ههار ذلههأ مي

 .ماف الفرال وهو من غري  العبارال وعجيبها

 السالمعليه ومن كالم لهـ  49
 وفيه جملة من صفات الربوبية والعلم اإللهي

هُد لِلنهه النهِذي  رطرهنر  ِفينهاِل األرُمهُورِ  (209) انحرمح مُ ه  خر وامح هرنرهعر عرلرهى ه  الظ ُههورِ  (234) ودرلنهتح عرلريحهه مرعحهالر
ِ الحبرِص ِ  ُ مرهنح ملرح يهرهرره  ُهنحِاهرُهه  عرنيح فر مرعحلرهى ه  و ر اهرلحهُ  مرهنح مرثهحبر رهه يُهبحِصهرُهه  ررالر عرنيح هبرقر يف الحُعلُهوح ررهالر هره ح سر

 واهرُربر يف ه  ِمنحه
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فر مراهحررُب ِمنحه نُهوح ررالر هر ح هِ عحالر ُ ه  الد  لحِ ههررالر اسح ف  ِمهنح خر هاِ  ه  ه  راعرهدره عرهنح هره ح و ر اُهرح ُهه سرهاوراُهمح يف الحمرار
ُم ه  وملرح ررحُجبهحهرا عرهنح وراِجهِ  مرعحرِرر ِههه  ملرح يُطحِلِع الحُعُ ورر عرلرى حترحِديِد ِصفرِ هه   ِه ههرُد لرهه مرعحهالر رهرُههور النهِذي  رشح

ُحهودِ  عرلرهى ِ اهحهرراِر اهرلحهِ  ِذيه  الحُوُجهودِ  هبهحُهو ر  ِههه  ايُح ها يهرُ ولُهه الحُمشر وايحراِحهُدو ر لرهه ُعلُهّواً  ه   هرعرهاصر اللنهه عرمن
ِب اً   !كر

 السالمعليه ومن كالم لهـ  51
 وفيه بيان لما يخرب العالم به من الفتن وبيان هذه الفتن

ارام   هُ  وراف   ُه نبرُع ومرحح ِ مرهح ُف ُوُاوِ  الحِفنر ها ِك رهاُب اللنههه  بح ردر ُ ِ  نرا  ردح هار  ه  ُترالرُا ِريهر ها رِجر ويهر هرهورصن عرلريهحهر
ولرهوح  (230) ملرح ترحهار عرلرهى الحُمرح رهاِدينر ه  رهرلرهوح مر ن الحبراِ هلر خرلره ر ِمهنح ِمهزراِ  انحرهقح ه  رِجراً  عرلرى غر حِ ِديِن اللنهه

لرهه ر ِمههنح لرههبحِس الحبراِ ههلِ  ا ِضههغحث  ه  انهح رطرعرههتح عرنحههه مرلحُسههُن الحُمعرانِههِدينر ه  مر ن انحرهقن خر ههذر ههُذ ِمههنح هر ولرِاههنح يُهنحخر
ا ِضهغحث   هذر ها ِ  (233) وِمهنح هر زرجر لِيرائِههه  رهرُيمح ه هروحِ  الشنهيحطراُ  عرلرهى مروح الـإَذيَن َسـبَـَقْت ) ويهرنحُجهوه  رهرُهنرالِهأر يرسح

 .(اْلُحْسنى) ِمنر اللنه (َلُهمْ 

 السالمعليه بة لهومن خطـ  51
 (523) على شريعةـ  السالمعليه لما غلب أصحاب معاوية أصحابه

 الفرات بصفين ومنعوهم الماء
لن   و رأحِخِ  حمررلن    (232) ارِد اسح رطحعرُموُكُم الحِ  رارر  مروح ررو وا الس ُيو ر ِمنر الهدحمراِف  هرهرحوروحا ه  ررأرِار وا عرلرى مرذر

ُهورِينر ه  ِمنر الحمرافِ  يراِ ُامح مر ح  ،ررالحمروحُل يف حر
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ِ ُامح ارهاِهرِينر هه  ه ً ه  وانحريرهاُة يف مرهوح ه  عرلرهيحِهُم اخلحربهرهرر  (231) وعرمنهسر ه  ِمهنر الحغُهوراةِ  (232) مر ر وِ  ن ُمعراِويره ر ارهادر ُلمر
ِنين ِ  (231) حرإن جرعرُلوا حُنُوررُهمح مرغحررالر   .الحمر

 السالمعليه طبة لهومن خـ  52
 وهي في التزهيد في الدنيا وثواب اهلل للزاهد ونعم اهلل على الخالق

 التزهيد في الدنيا
نهحيرا اردح  رصررنمرتح وآذرنرتح  ِانحِ مرهاف   هاه  مر ر وِ  ن الد  افر  (238) و هرنرانهرر مرعحُرورُههر هذن ررِهه ر  (239) ومردح هرهررلح حر

ههها (220) وحترحهههُدوه  ُسههانانهرهرا  ِالحفرنرهههافِ  (224) حترحِفههزُ  ههها ر ُحلحهههواً  (223) وارهههدح مرمرههرن ه   ِههالحمروحِل ِج رانهرهر ههها مرهها كر  ِريهر
واً (222) لرِ  اإِلدراورةِ ه  وكرِدرر ِمنهحهرا مرا كرا ر صرفح ها ِ  ن  ررلره   كرسرهمر لره ِ  (222) رهرلرمح يهربحقر ِمنهحهر  مروح ُجرحعره   كرُجرحعرهِ  الحمر ح
يرا ُ  لروح  (222) هُدورِ ه  ِعبرادر اللنه (228) ررأرنحِمُعوا (221) ملرح يهرنهح رعح  (221) متررزننرهرا الصندح اِر الحمر ح هِذه الهدن  الرنِحيهلر عرهنح هر
ِلهرا الزنورارُ  (229)  .و ر يرطُولرنن عرلريحُامح ِريهرا األرمردُ ه  و ر يهرغحِلبهرننُامح ِريهرا األرمرلُ ه  عرلرى مرهح

 الزهاد ثواب
نهرنحُ مح حرِننير الحُولنه الحِعجرارِ  رهروراللنه لروح حر
 ُم ربر حلِه  (223) وجرأررحمُتح ُجهنرارر  (220) ودرعروحمُتح ِ رِديِل انحرمرامِ (224)

برها ِ  (222) دِ ه  الر هح هوراِر واألروح ر ُ مح ِ صر اللنهه ِمهنر األرمح هررجح ها ر الحُ رح رهِ   ِلريحهه يف ه  وخر هالحِ مر ه   ِعنحهدر مروح ه   ارح ِفرهاِ  درررجر
 ُغفحررا ِ 
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صره هحهرا ُكُ بُهه هيحئر   مرحح ها مررحُجهو لرُاهمح ِمهنح ثهرورا ِههه  سر ها ر ارلِهياًل ِريمر ها ُرُسهُله لرار هاُ  عرلرهيحُامح ِمهنح ه  وحرِفظر هحهر ومرخر
 .ِع را ِه

 نعم اهلل
ِيراثههاً  برهه   ِمنحههه درمههاً  (222) و راللنههه لرههِو ا حراثرههتح اُهلُههو ُُاُم ا ح ههالرتح ُعيُههونُُامح ِمههنح ررغحبرهه    ِلريحههه مروح ررهح مُثن ه  وسر

نهحيرا هاُلُامح عرهنحُامح ه  ُعمحرحمُتح يف الد  هزرلح مرعحمر نهحيرا  راِايره   مرها جر هدُِكمح ه  مرا الهد  هيحئاً ِمهنح ُجهح ُ هوا هر هه ه  ولرهوح ملرح  ُهبهح مرنهحُعمر
اه ه  عرلريحُاُم الحِعظرامر   .ِ يناُكمح ِلِءميرا ِ وُهدر

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  53
 في ذكرى يوم النحر وصفة األضحية

ههِحين ِ  ههرراُ  مُُذهِنرهها (222) وِمههنح متررههاِم اأُلضح ِ شح هها (221) اسح مرُ  عريحِنهر ههالر ُ ه  وسر ههِلمرِت األُُذُ  والحعرههنيح ررههِإذرا سر
برافر الح ررح ِ ولروح كرانرتح عر ه  سرِلمرِت اأُلضحِحينُ  ومترنتح  لرهرا ِ صر الحمرنحسرأِ  (221) مح  .(228) درُر  رِجح

 .هاهنا املذ ح اار السيد الشريا واملنسأ

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  54
 وفيها يصف أصحابه بصفين حين طال منعهم له من قتال أهل الشام

اك وا  ِيمِ  (229)رهر ردر اخن اإِلِ ِل ااح ايهر  (224) عرلر ن  ردر  واردح مررحسرلرهرا (220) وحمر ِورحِدهر
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ا ه  حرإن ظرنهرنحُت مرنهنُهمح ارا ِِل ن مروح  هرعحُمُهمح ارا ِهُل  هرعحهإ  لرهدرين  (223) رراِعيهرا وُخِلعرتح مرثرانِيهرا هذر وارهدح اهرلنبحهُت هر
هرره حرهإن مرنهرعرهيِن النهنهوحمر  هرر  رطحنرهه وظرهح هعُ ه  األرمح ُ يِن يرسر هدح ها ورجر هافر  ِهه حُمرمنهد  ه  يِن ِ  ن ِا رهاُاُمح ررمر ُحهوُد مبرها جر  مرِو ايُح

هور ر عرلره ن ِمهنح ُمعرايررهِ  الحِع رهابِ ه  وآلهعليههللاصلى هور ر ه  ررارانرتح ُمعرايررهُ  الحِ  رهاِر مرهح نهحيرا مرهح ومروح رهاُل الهد 
 .عرلر ن ِمنح مروح راِل اآلِخررةِ 

 السالمعليه ومن كالم لهـ  55
 وقد استبطأ أصحابه َّلذنه لهم في القتال بصفين

هوحلِ  ُلُامح مرُكهلن ذرلِهأر كررراِهيره ر الحمر هوحُل ه  رهروراللنهه مرها مُ رهاِ  ه  مرمنها اهرهوح هرر ر الحمر هوحِل مروح خر لحهُت ِ صر الحمر درخر
هِل الشنهامِ ه  ِ  رن  هُع مر ح  هرلححرهقر يب ه  رهرعحهُت انحرهرحبر يهروحمهاً رهروراللنهه مرها در ه  ومرمنها اهرهوحُلُامح هرهاناً يف مرهح ِ  ن ومرنرها مر حمر

ِاراه  ِ صر ضرهوحِئ  (222) و هرعحُشهور ه   رائِفره   رهر هرهح رهِدير يب  ها عرلرهى ضرهالر وِ  ح  ه  وذرلِهأر مرحره   ِ  رن ِمهنح مر ح مراهح ُهلرهر
 . ِآثراِمهرا (222) كرانرتح  هرُبوفُ 

 السالمعليه ومن كالم لهـ  56
 يصف أصحاب رسول اهلل وذلك يوم صفين حين أمر الناس بالصلح

ورانهرنرها ومرعحمرامرنرهاه  وآلهعليههللاصللى ولر رهدح ُكننها مرهعر ررُسهوِر اللنهه مرها ه  نهر ح ُهُل آ رافرنرها ومر هحنرافرنرها وِ خح
ِليماً   وُمِمّياً عرلرىه  يرزِيُدنرا ذرِلأر ِ  ن ِ ميراناً و رسح
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اً عرلرهى مرمرهِإ األرملرِ  (222) رهِم اللن  هاِد الحعرهُدوح  (221) وصرهربح هُر ِمهنح ه  وِجهّداً يف ِجهر ها ر الرنُجهُل ِمننها واآلخر ولر رهدح كر
ِ   رصرهههاُورر ه  عرههُدوحنرا ههُهمرا (221) يهر رصرههاور ر ههاِ  مرنهحُفسر ِ يهر رفرالرسر لرههنيح هههأح ر  (228) الحفرحح ههِ   صرههاِحبره كر هها يرسح مريه ُهمر

ُنو ِ ا بحهتر ه  ررمررنًة لرنرا ِمنح عرُدوحنرا ومررنًة لِعرُدوحنرا ِمنناه  لحمر اهرنرا مرنهحهزررر  ِعرهُدوحنرا الحار ومرنهحهزررر  (229) رهرلرمنها ررمرى اللنهه ِصهدح
نرا الننصحرر  ُم ُملحِ ياً ِجررانرهه  عرلريهح هرِي لرهوح ُكننها نرهأحِأ مرها مر هريحهُ مح ه  وُم ربهروحئهاً مروح رانرهه (214) حرإن اسح هر ررن اإِلسحالر ه  ولرعرمح

يِن عرُمود  و ر اخحمررن ِلِءميراِ  ُعود    !ولرُ  حِبُعنهنهرا نردرماً  (210) وارحُ اللنه لر رحح رِلبُهنهنهرا درماً ه  مرا ارامر لِلدح

 السالمعليه ومن كالم لهـ  57
 السالمعليهفي صفة رجل مذموم ثم في فضله هو 

ههيرظحهررُ  ههُ  الحبُهلحعُههومِ  (213) مرمنهها ِ ننههه سر ِحُق الحههبرطحنِ  (212) عرلرههيحُامح  هرعحههِدي ررُجههل  ررحح يرأحُكههُل مرهها  (212) ُمنحههدر
ههدُ  ههُد ويرطحلُههُ  مرهها  ر جيِر ههيبح والحبهرههررافرِة ِمههينح ه  ررههااهح ُهُلوه ولرههنح  هر ح ُهلُههوهه  جيِر ههيرأحُمرُُكمح ِ سر ا السنهه   ررأرمنههه  مر ر وِ ننههه سر

هبهر حُت ِ صر ه  ومرمنا الحبهرهررافرُة ررهالر  هر ربهرهرنُفوا ِمهينح ه  ررُسب وِر ررِإننه ِ  نركراة  ولرُامح جنرراة   ُل عرلرهى الحِفطحهررِة وسر ررهِإرح ُولِهدح
ررةِ  جح  .اإِلميراِ  وااِح

 السالمعليه ومن كالم لهـ  58
 نادوا أن   حكم َّل  هللكلم به الخوارج حين اعتزلوا الحكومة وت

 ،مر هرعحدر ِ ميراِر  ِاللنه (211) و ر  رِ  ر ِمنحُامح آثِر   (212) مرصرا رُامح حراِص   
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رِ ه  وآلهعليههللاصلى وِجهراِدي مرعر ررُسوِر اللنه هرُد عرلرى نهرفحِس   ِالحُافح هرِ ه  مرهح لحُافح قَـْد َضـَلْلُت ََّلذًا »  ر
ههرن مرهآب  ههه « َتــَدينَ ومـا أَنَــا َمــَن اْلُمهْ  هه هرلح روح ر  (218) وارحِجعُههوا عرلرههى مرثرههِر األرعح رهابِ  (211)ررههُأو ُوا هر مرمرهها ِ ننُاههمح سر

 .ومرثهرررًة يهر نِفُذهرا الظناِلُمو ر ِريُامح ُسنن ً ه   هرعحِدي ُذ ًّ هراِماًل وسريحفاً اراِ عاً 
 : ى على ثالث  موجهو      منام آ ر يرو  الس  عليه اار الشريا اوله

ويهروى  .ه مهن اهوام للهذي يهأ ر النفهل مي يصهلحهه  محهدها م  ياهو  كمها ذكرنهاه آ هر  هالراف
اهار  السل  عليه كأنههه   مي رايهه وههو مصهح الوجهوه عنهديه  آثر وهو الهذي يهأثر انهديث ويرويهه

 ي ار له آ ز وااالأ ميماه  ويروى آ ز  الزاي املعجم  وهو الواث  .ه       منام خمرب

 السالمعليه وقال ـ 59
 :وقيل لهـ  لما عزم على حرب الخوارج

 !َّلن القوم عبروا جسر النهروان
ِلُأ ِمنحُامح عرشرررة  ه  مرصرارُِعُهمح ُدو ر الن طحفر ِ  ُهمح عرشرررة  و ر يهرهح ِلُت ِمنهح  .واللنه  ر يُهفح

واهد ه  عهن املهاف و   كها  كثه ا مجهاوهه  مرصهح كنايه  ه  اهار الشهريا يعهين  النطفه  مهاف النههر
 .مهرنا  ص ذلأ ريما   دم عند مم  ما مهبهه

 السالمعليه وقالـ  61
 لما قتل الخوارج فقيل له يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم

ِب الرحجراِر واهرررارراِل النحسرافِ  كرالن واللنه ِ نهنُهمح نُطرا  يف مرصحالر
(214)، 
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 مر ُكلنمرا جنرر 
ُهمح اهررح   ُاِطعر  (210) ِ نير ه  ِمنهح  .حرإن يرُاو ر آِخرُُهمح ُلُصوصاً سرالن

 السالمعليهوقال ـ  61
طرأرهه   ر  ُه را ُِلوا اخلحرورارِ ر  هرعحِدي  .كرمرنح  رلر ر الحبراِ لر ررأردحرركرهه   رهرلريحسر مرنح  رلر ر انحرقن ررأرخح

 .يعين معاوي  ومصحا هه  اار الشريا

 السالمعليه ومن كالم لهـ  62
 (572)لما خوف من الغيلة

هلرمر حيِن ه  حرِصهينر ً  (212) وِ  ن عرلره ن ِمهنر اللنهه ُجننه ً  هافر يهرهوحِم  انهحفرررجرهتح عرهينح ومرسح ررِحينرئِهذ   ر ه  ررهِإذرا جر
مُ  ررمُ الحارلحمُ  (212) يرِطيُش السنهح  .(212) و ر يهربهح

 السالمهعلي ومن خطبة لهـ  63
 يحذر من فتنة الدنيا

ها ها ِ  ن ِريهر هلرُم ِمنهحهر نهحيرا درار   ر ُيسح ها ر اررهاه  مر ر ِ  ن الهد  ف  كر نره ً ه  و ر يُهنحجرهى ِ شره ح ه  ا هحُ لِه ر الننهاُ  ِ رها ِر هح
رُِجهوا ِمنحهه وُحوِسهُبوا عرلريحهه ها اررها مُخح هُذوه ِمنهحهر ها مرخر ها ه  ررمر هُذوه ِمنهحهر ها ارهِدُموا عرلريحهه ومرارهاُموا ِريههومرها مرخر ِهر ه  لِغر ح

ِف الظحلح  نرا  هررراه سرا ِغاً ه  ررِإنهنهرا ِعنحدر ذرِوي الحُعُ وِر كرفر ح  .ونرائِداً حرإن نهر ر ر  (211) حرإن اهرلر ر  (211)  هريهح
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 السالمعليه ومن خطبة لهـ  64
 في المبادرة َّللى صالح األعمال

ههاِلُامح ررهها هنُ وا اللنههه عِ  ههالرُامح  ِأرعحمر مرهها يهربهح رههى لرُاههمح مبرهها يهرههُزوُر  (219) وا هح رههاُعوا (218) برههادر اللنههه و رههاِدُروا آجر
هوحِل رهر رهدح مرظرلنُاهمح  (280) رهر ردح ُجدن ِ ُامح  (284) و هرررحنُلوا عرنحُامح  ه رِعد وا لِلحمر وُكونُهوا اهروحمهاً ِصهيحر ِ ِهمح  (283) واسح
ُلواه  ررانهح ربهرُهوا ار  رراسح ربحدر ُمح ِ در نهحيرا لريحسرتح ار ُامح ه  وعرِلُموا مر ن الد  هرُكح ُاهمح عربرثهاً وملرح يهر هح ررِإ ن اللنه ُسبححرانره ملرح ترحُل ح
ر ايحرننههِ  مرِو الننههارِ  (282) ُسههًدى ههدُِكمح و هرههنيح ر مرحر ههوحُل مر ح يهرنحههزِرر  ِهههه  ومرهها  هرههنيح ُ ُصهههرا وِ  ن ه  ِ  ن الحمر غرايرههً   هرنهح

ههِدُمهرا السنههاعر ُ  ظرهُ  و هرهح ا ِ  (282) وِ  ن غرائِبههاً ررحههُدوهه  يررههِديررة   ِِ صرههِر الحُمههدنةِ ه  اللنحح ههاُر ه  ايحرِديهدر اللنيحههُل والنهنهر
ُدُم  ِالحفروحِن مرِو الشحه حور  (281) ِ ُسرحعرِ  األروح ر ِ  (282) نرررِيْ  ه رِحْق ألررحمرهِل الحعُهدنةِ ه  ةِ وِ  ن اراِدماً يهر ح رهر هرهزرونُدوا ه  لرُمسح

نهحيرا نهحيرا ِمههنر الههد  ههُامح غرههداً ه  يف الههد  ههه وارههدنمر  هروح هر رههه  (281) مرهها حترحههُرُنو ر  ِههه مرنهحُفسر ررهها هن رى عربحههد  رر نههه نرصرههحر نهرفحسر
ور ره اه  وغرلر ر هرهح ُ ور  عرنحه ومرمرلره خر هاه  دِ   لرهررِإ ن مرجرلره مرسح بهرهر ه  والشنيحطراُ  ُموركنل   ِه يُهزريحُن لره الحمرعحِصهير ر لِيهررحكر

ا ههوحرهرهر هها (288) وميُرنحيهه ال هنوح رهه ر لُِيسر هر ههتح مرِنين ُهه عرلريحههه مرغحفرههلر مرهها يرُاهوُ  عرنهح ههررًة عرلرههى ُكههلح ه  ِ ذرا هرجرمر رهريرها اررهها حرسح
لره   مر ح يرُاهو ر ُعُمهرُ  هأرُر اللنهه ُسهبححرانرهه  ومر ح  ُهنردحيرهه مريناُمهه ِ صر الشحه حورةِ ه  ه عرلريحهه ُحجنه ً ِذي غرفح مر ح جيرحعرلرنرها ه  نرسح
امره   ه  و ر  ُه رصحُر  ِه عرنح  راعرِ  رر حه غراير    (289) وِ يناُكمح ممننح  ر  ُهبحِطرُه نِعحمر    هوحِل نردر و ر  و ر حترُل   ِه  هرعحهدر الحمر

 .كرآ ر   
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 وفيها مباحث لطيفة من العلم اإللهي

هاً   هار  حر هِبقح لرههه حر هُد لِلنهه النههِذي ملرح  رسح ويرُاهو ر ظرههاِهراً ه  رهريرُاههو ر مرونً  اهربحهلر مر ح يرُاهو ر آِخههراً ه  انحرمح
ِة غريهحرره ارِليل  ُكل  ُمسرمًّى  ِالحورحح ه   اهربحلر مر ح يرُاو ر  راِ ناً  هرره ضرهِعيا  ه  در ه  وُكل  عرزِيز  غريهحرره ذرلِيل  وُكل  ارِويم غريهح

هرره ُمه هرعرلحم   هزُ ه  وُكل  مراِلأ  غريهحرره ممرحُلوخ  وُكل  عراملِ  غريهح هِدُر ويهرعحجر هرره يهر ح هرره يرصرهم  ه  وُكهل  ارهاِدر  غريهح يهع  غريهح  وُكهل   ِر
هاه  صحورالِ عرنح لرِطيِا األر  (294) هرُ  عرنحهه مرها  هرعُهدر ِمنهحهر ها ويرهذح ِب ُهر هرره يهرعحمرهى عرهنح ه  وُيِصهم ه كر وُكهل   رِصه   غريهح

هامِ  سر ِفه ح األرلحهوراِ  ولرِطيههِا األرجح هُر ظرههاِهر  ه  خر هرره غريهح هرره  رههاِ ن  وُكهل   رههاِ ن  غريهح ملرح ترحلُهقح مرهها ه  وُكهل  ظرههاِهر  غريهح
ههِديِد  ههِ عرانر   عرلرههى نِههدم ه  و ر اررههو    ِمههنح عرورااِههِ  نرمرهها   ه  ُسههلحطرا   خرلر رههه لِ رشح و ر  (293)ُمثرههاِور   (290) و ر اسح
ئِهُق مررح ُو ُهو ر  (292) و ر ِضهدم ُمنرهاِرر   (292) هررِيأ  ُماراثِر   ملرح ررحلُهلح يف  (291)وِعبرهاد  دراِخهُرو ر  (292) ولرِاهنح خرالر
يراِف رهريُه ر  مر  (299) ملرح يهرُندحه (298) عرنهحهرا رهريُه رارر ُهور ِمنهحهرا  راِئن   (291) وملرح يهرنحأر ه  ارر ُهور كراِئن  األرهح لحُق مرها ا هح رهدر ه  خر

ِ ُ  مرا ذرررمر  لرهقر  (144) و ر  ردح هز  عرمنها خر ها ارمرهى وارهدنرر  (140) و ر وريررهتح ه  و ر ورارار  ِهه عرجح هه  عرلريحهه ُههبهحهر   ِريمر
 !الحمررحُهوُب مرعر النهحعرمِ ه  الحمرأحُموُر مرعر النهح رمِ  (143) ومرمحر  ُمبهحررم  ه   رلح ارمراف  ُم هح رن  وِعلحم  حُمحارم  
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 السالمعليه ومن كالم لهـ  66
 يف  عليم انرب وامل ا ل 

 والمشهور أنه قاله ألصحابه ليلة الهرير أو أول اللقاء بصفين
ههلِ  ههير ر مرعراِهههرر الحُمسح ههِعُروا اخلحرشح  (142) السنههِاينر ر وعرم ههوا عرلرههى النهنوراِجههذِ  (142) ودررلحبربُههوا (142) ِمنير اسح رشح

ِمُلوا الألحمر ر  (141) لِلس ُيوِ  عرِن ااحرامِ  (141) ررِإننه مرنهحسر  ها (149) واهرلحِ ُلوا (148) ومركح  (104) الس ُيو ر يف مرغحمراِدهر
ههلحهرا ُطرهها (102) ونرههاِرُحوا  ِههالظ سر  (103) وا حُعنُههوا الشنههزحرر  (100) وانحرظُههوا اخلحرههزحرر ه  اهربحههلر سر  وِصههُلوا الس ههُيو ر  ِاخلح

ِ اللنهه ومرهعر ا حهِن عرهمح ررُسهوِر اللنهه (102) ُيوا ِمهنر الحفرهرح ه  واعحلرُمهوا مرننُاهمح  ِعرهنيح ه رحح هرن واسح ررِإننهه  (102) رهرعرهاِوُدوا الحار
ههابِ  (101)عرهار  يف األرعح رههاِب  سر ههياً ه  وِ يبُههوا عرههنح مرنهحُفِسههُامح نهرفحسههاً ه  ونرههار  يهرههوحمر انِح ههوحِل مرشح ُشههوا ِ صر الحمر وامح

ا السنهوراِد األرعحظرهِم والهرحوراِ  الحُمطرننه ِ  (101) ُسُجحاً  هه (108) وعرلريحُامح ِ رهذر هرِ ُوا ثهربرجر  ر ررهِإ ن الشنهيحطرا (109) رراضح
ههرِه ههاِمن  يف ِكسح كر
ههاًل  (134) ههرر لِلن ُاههوِو رِجح داً ه  وارههدح ارههدنمر لِلحورثهحبرههِ  يرههداً ومرخن داً صرههمح لِهه ر  (130) ررصرههمح ههإن يهرنحجر حر
ُتُم اأَلْعَلْوَن واهلل َمَعُكْم وَلْن يََترَُكْم َأْعماَلُكمْ »ه  لرُامح عرُموُد انحرقح   .(133) «وأَنـْ

 السالميهعل ومن كالم لهـ  67
 بعد وفاة (623) أنباء السقيفة السالمعليه قالوا لما انتهت َّللى أمير المؤمنين

 :السالمعليه قال وآلهعليههللاصلى رسول اهلل
 :السالمعليهما قالت األنصار قالوا قالت منا أمير ومنكم أمير قال 

ُ مح عرلريحِهمح   ورصنى  ِأر ح  وآلهعليههللاىصل  ِأر ن ررُسورر اللنهه  رهرهرالن احح رجرجح
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 ؟ويُه رجراورنر عرنح ُمِسيِئِهمح ه  ُرحسرنر ِ صر حُمحِسِنِهمح 
جنِ  عرلريحِهمح  ا ِمنر انُح  ؟اراُلوا ومرا يف هرذر

 :السالمعليه فـََقالَ 
 .لروح كرا ر اإِلمرامرُ  ِريِهمح ملرح  رُاِن الحورِصينُ  ِ ِمح 

 : السالمعليه ثُمإ قَالَ 
هها ذرا ارالرههتح اُهههرريحش  رر  ههجرررُة الرنُسههورِ ه  مر هها هر  رهر رههارر ه  وآلهعليههللاصلللى ارههاُلوا احح رجنههتح  ِأرنهنهر
 .احح رج وا  ِالشنجرررِة ومرضراُعوا الثنمرررةر  الس  عليه

 السالمعليه ومن كالم لهـ  68
 فملكت عليه وقتلـ  لما قلد محمد بن أبي بكر مصر

لِير ر ِمصحرر هراِهمر  حنر ُع حبر ر  واردح مررردحلُ  ُهُم الحعررحصره ر ه   هروح ها لرمنها خرلنهى ار ولروح ورلنيحُ ه ِ يناهر
هزرُهُم  (132) و ر مرنهحهر

ر   الحُفرحصر ر  ِبيباً وكرا ر ِ  رر ِيباً ه  ِ الر ذرمم ِلُمحرمنِد  حِن مريب  راح  .رهرلر ردح كرا ر ِ  رن حر

 السالمهعلي ومن كالم لهـ  69
 في توبيخ بعض أصحابه

ةُ  اررى الحِباراُر الحعرِمدر اِعير ُ  (132) كرمح مُدرارِيُامح كرمرا  ُدر  !(131) والثهحيراُب الحُم ردر
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ها ِحيصرهتح  هرر  (138) ِمهنح جرانِه    هرهر نارهتح  (131) ُكلنمر ها مر رهلن عرلرهيحُامح مرنحِسهر  ه   ِمهنح آخر ِمهنح مرنراِسهِر  (139) ُكلنمر
هرر ه  مرغحلرقر ُكهل  ررُجهل  ِمهنحُامح  را رههه  ِل الشنامِ مرهح  ها (124) واجنحرحر ها والمنهُبِع يف ِوجرارِهر رِهر هارر المنهبنِ  يف ُجحح حر  اجنِح
لِيُل واللنههه مرههنح نرصرههرحمُتُوه (120) ثِهه   يف ِ ننُاههمح واللنههه  (123) ومرههنح رُِمهه ر ِ ُاههمح رهر رههدح رُِمهه ر  ِههأررهحور ر نراِصههل  ه  الههذن لرار

هههالِ  هههِلُحُامح ويُِ هههيُم مروردرُكهههمح ه  ارِليهههل  حترحهههتر الرنايرهههالِ  (122) الحبراحر ولرِاهههينح  ر مرررى  (122) وِ رح لرعرهههامِل  مبرههها ُيصح
ِسههه  هههاِد نهرفح حرُامح  ِِإرحسر هههالر هههرر ر اللنهههه ُخهههُدودرُكمح ه  ِ صح انحرهههقن    ر  هرعحرِرُهههو ر  (121) ومر هحعرهههسر ُجهههُدودرُكمح  (122) مرضح

ِإ حطراِلُاُم انحرقن ه  كرمرعحرِررِ ُاُم الحبراِ لر   !و ر  ُهبحِطُلو ر الحبراِ لر كر

 السالمعليه وقالـ  71
 اليوم الذي ضرب فيه (637) في سحرة

ههاِلس   (128) مرلرار حههيِن عريحههيِن  ههنرحر ه  ومرنرهها جر ا رهرُ لحههُت يرهه وآلهعليههللاصلللى ِ  ررُسههوُر اللنههه (129) ررسر
ِد رهر رهارر ادحُ  عرلرهيحِهمح ه  ررُسورر اللنهه اً ه  مرها ذرا لرِ يهُت ِمهنح مُمن ِهأر ِمهنر األرورِد واللنهدر ه ح لريِن اللنهه ِ ِهمح خر رهرُ لحهُت مر حهدر

ُهمح  ُمح ِمينح ه  ِمنهح ُمح يب هررّاً ار  .ومر حدرار
 .مرصح الاالموهذا من ه  يعين  األود ا عوجا  و اللدد اخلصامه  اار الشريا
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 يف ذم مهل العرا 

 وفيها يوبخهم على ترك القتال والنصر يكاد يتم ثم تكذيبهم له
ههالحمررحمرِة انحراِمههلِ  ههلر الحعِههرراِ  ررِإ نرهها مرنهحههُ مح كر هها مرمترنههتح مرمحلرصرههتح ه  مرمنهها  هرعحههُد يرهها مرهح ومرههالر  (124)  ررلرههتح رهرلرمن

هااهريح  ها (120) ُمهر ُهر هها مر هحعرهُدهرا (123) و رههارر  رأرمي  ِ يرهاراً  .ه ووررِثهرهر ولرِاهنح ِجئحههُت  ِلرههيحُامح ه  مرمرها واللنههه مرها مر هريحههُ ُاُم اخح
ااً  هِذُب ارها هرلرُاُم اللنهه  هرعرهاصر ه  سروح هِذُب مر ه  ولر ردح  هرلرغريِن مرننُامح  هرُ ولُهو ر عرلِهْ  يراح عرلرهى اللنهه ررأرنرها رهرعرلرهى مرهنح مركح

ارهه  مرونُر مرهنح آمرهنر  ِهه هاه   مرمح عرلرهى نرِبيحهه ررأرنرها مرونُر مرهنح صرهدن هر ه   ِغبحهُ مح عرنهح ها ارحجر وملرح  رُاونُهوا ه  كرهالن واللنهه لرِانهنهر
ِلهرا وريحُل مُمحه ه  ِمنح مرهح

يحاًل  ِغر حِ مثررن  لروح كرا ر لره ِوعراف   (122)  .«ولَتَـْعَلُمنإ نـََبَأه بـَْعَد َحين  »ه  كر

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  72
 وآلهعليههللاصلى علم فيها الناس الصالة على النبي

 وفيها بيان صفات اهلل سبحانه وصفة النبي والدعاء له
 صفات اهلل

ُحونالِ  هههدح ههُموكرالِ  (122) اللنُهههمن دراِحههه ر الحمر ا ِههه (122) ودراِعهههمر الحمرسح  عرلرهههى ِرطحررِ رههها (121) لر الحُ لُهههوبِ وجر
 .هرِ يهحهرا وسرِعيِدهرا (121)
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 صفات النبي
عرلح هررراِئار   (124) اخلحرهامتِِ ه   هررركراِ أر عرلرى حُمرمنهد  عربحهِدخر وررُسهوِلأر  (129) ونهروراِم ر ه  صرلروراِ أر  (128) اجح

ههها انهحغرلرهههقر  هههبرقر والحفرهههاِ ِح ِلمر ههها سر هههاِل األر راِ يهههلِ والحُمعح  (120) ِلمر يحشر اِرِع جر اِمِ   (123)لِهههِن انحرهههقن  ِهههانحرقح والهههدن والهههدن
ِل األرضرههالِيلِ  ههطرلرعر  (122) صرههوح ر هها ُ حههلر رراضح ِرزاً  (122) كرمر هه هروح ههرر ه  يف مررحضرههاِ أر  (122) ارائِمههاً  ِههأرمحرِخر ُمسح غريهح

ههِدخر  (129) وراِعيههاً ه  عرههزحم  يف  (128) و ر وراه (121) عرههنح اُههُدم   (121) نراكِههل   يِههأر حراِرظههاً لِعرهح مراِضههياً عرلرههى ه  ِلورحح
هههإن مروحررى اهرهههبرسر الح رهههاِ سِ  هههرِخر حر هههاِ  ِ  (114) نهرفرهههاِذ مرمح وُههههِديرتح  ِهههه الحُ لُهههوُب  هرعحهههدر  (110) ومرضرهههافر الطنرِيهههقر لِلحفر

ِ واآلثرهههامِ  (113) خروحضرههالِ  مِ  ومرارهههامر مبُوِضهههحرالِ ه  الحِفهههنر هههامِ  (112) األرعحههالر ار رهرُههههور مرِمينُهههأر ه  ونهريهحهههرراِل األرحح
ُزو ِ  يِن و رِعيثُهأر  (112) وهرِهيُدخر  (112) الحمرأحُموُ  وخرانُِ  ِعلحِمأر الحمرفح وررُسهوُلأر ِ صر ه   ِهانحرقح  (111) يهروحمر الهدح

 .اخلحرلحقِ 
 الدعاء للنبي

ههحاً يف ظِ  ههحح لرههه مرفحسر ههزِه ُممرههاعرفراِل اخلحرهه حِ  (111) لحههأر اللنُهههمن ارحسر ههِلأر  (118) واجح اللنُهههمن ه  ِمههنح ررمح
ِههمح لرههه نُههوررهه  ومرعحههِل عرلرههى  ِنرههاِف الحبرههاِننير  ِنرههافره يحأر مرنحزِلر رههه ومرمتح ههرِمح لرههدر بُههورر ه  ومركح ههزِه ِمههِن ا حِ عراثِههأر لرههه مر ح واجح

ر  وُخطحبر   ررصحهل   مررحِض ن الحمر رالرِ  ذراه  الشنهرادرةِ  نرهه يف  هرهرحِد الحعرهيحِش واهرهرراِر ه  مرنحِطق  عردح نهرنرها و هريهح اللنُههمن امجحرهعح  هريهح
وراِف اللنذنالِ  (114) وُم ر الشنهرورالِ  (119) النهحعحمر ِ   ،ومرهح
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أحنِينرِ  وحُترِا الحارررامر ِ  (110) وررخراِف الدنعر ِ   .(113) وُمنح هرهرى الط مر

 السالمعليه ومن كالم لهـ  73
 قاله لمروان بن الحكم بالبصرة

ههههلِ :  ارههههاُلوا ههههِم مرِسهههه اً يهرههههوحمر ايحرمر ههههفرعر ه  مُِخههههذر مرههههرحوراُ   حههههُن انحرار ر  (112) رراسح رشح ههههنيح سر ههههنر وانُح  انحرسر
هِبيلر ه  الس  عليه ِ صر مرِمهِ  الحُمهنحِمِننير  الس  عليه هاه ِريهه ررفرلنهى سر يُهبرايِعُهأر يرها مرِمه ر ه  ه رهر رها ر لرههررارلنمر

 :الس  عليه الحُمنحِمِننير ارارر 
ها ر  هْا يهرُهوِدينه   ه  مروملرح يُهبرايِعحيِن  هرعحدر اهر حهِل ُعثحمر ها كر ه ر ِ  يف  هريهحعر ِهه ِ نهنهر لرهوح  رهايهرعريِن ِ ارفحهه  (112)  ر حراجر

لحهِ  مرنهحفرههمرمرا ِ  ن لره  ِ  (112) لرغردررر ِ سربنِ ه هُبِش األررح هرعره ِ ه  محررًة كرلرعح رهِ  الحار ه هرلح رى األُمنهُ   (111) وُههور مر ُهو األركح وسر
 .ِمنحه وِمنح ورلرِده يهروحماً مر حررر 

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  74
 لما عزموا على بيعة عثمان

هق  الننهاِ  ِ رها ِمهنح غره حِي هُ مح مررح مرحر هِلِمنير ه  لر ردح عرِلمح هِلمرتح مُُمهوُر الحُمسح هِلمرنن مرها سر وملرح ه  وور اللنهه أُلسح
ههوحر  ِ  ن عرلرهه ن خراصنهه ً  هها جر ههِلهه  يرُاههنح ِريهر ههِر ذرلِههأر وررمح رُرِههه ه  الحِ مراسههاً ألرجح ههُ ُموه ِمههنح ُنخح هها  هرنراررسح ههداً ِريمر ونُهح

 .(111) ونِ حرِِجه
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 السالمعليه ومن كالم لهـ  75
 بالمشاركة في دم عثمانـ  اتهام بني أمية له لما بلغه

هنارر سرا ِ رِ  عرنح  ُههرمرِ   (118) مروملرح يهرنحه  ريِن مُمرين ر ِعلحُمهرا يب عرنح اهررحيف  ها ورعرظرُههُم ه  مرومرا ورنر ر ايُح ولرمر
وعرلرهى ِك رهاِب اللنهه  (184) الننهاِكِثنير الحُمرح رهاِ نير  وخرِصهيمُ  (119) مرنرا حرِجيُل الحمرارِِانير ه  اللنه  ِه مر هحلرُ  ِمنح ِلسراِر 

ثرارُ   !ومبرا يف الص ُدوِر ُدرانرى الحِعبرادُ  (180)  ُهعحررُل األرمح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  76
 في الحث على العمل الصالح

ماً  عر ُحاح رهرورعرى (183) ررِحمر اللنه امحررمً  ِر
ه (182) نراوُدِع ر ِ صر ررهر هزرةِ  (182) اد  ررهدر هذر ِرُجح هاد   (182) ومرخر هر

ها ُخوراً ه  ررااره ر رر نهه وخرها ر ذرنهحبرهه ارهدنمر خراِلصهاً وعرِمهلر صرهاِناً ه  رهرنرجر ه  واجح هرنره ر حمرحهُذوراً  (181) اكح رسره ر مرهذح
ا هررر هروراه ررنر ِعورضاً كر هورى عُهدنةر ورررا ِههجرعرلر ه  وكرذنبر ُمنراه (181) وررمرى غرررضاً ومرحح  الصنبهحرر مرِطين ر جنررا ِه وال هن ح

هلر ه  الحبهريحمرهافر  (189) ولرهزِمر الحمرحرجنه ر  (188) ررِك ر الطنرِي ر ر الحغررنافر ه  و رهادررر األرجرهلر و هرهزروندر ِمهنر  (194) اغح هرهنرمر الحمرهر
 .الحعرمرلِ 
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 السالمعليه ومن كالم لهـ  77
 عيد بن العاص حقهوذلك حين منعه س

ههد   ِوي ههاً  وآلهعليههللاصلللى ِ  ن  رههيِن مُمرينهه ر لريُهفروحاُههونريِن  هُههررا ر حُمرمن ُههمح ه   هرفح ه  واللنههه لرههِئنح  رِ يههُت ار
ِ ر ر   !ألرنهحُفمرنهنُهمح نهرفحإر اللنحناِم الحِوذرامر النن

 .(190) ويروى الناب الوذم  وهو على ال ل ه  اار الشريا
وههو ه  مي يعطهونين مهن املهار الهيال كفهوا  النااه ه  ليفواهونين الس  عليه الشريا واوله اار

وههه  انههزة مههن الاههر  مو الابههد   ههع يف الههناب ه  والههوذام مجههع وذمهه  .ه انلبهه  الواحههدة مههن لبنههها
 .ر نفإ

 السالمعليه من كلمات كانـ  78
 يدعو بها السالمعليهمن كلمات كان 

ُل رهرُعدح عرلر ن  ِالحمرغحِفررةِ ه  ِفرح ِ  مرا مرنحتر مرعحلرُم  ِه ِمينح اللنُهمن اغح   اللنُهمن اغحِفهرح ِ  مرها ورمريحهتُ ه  ررِإ ح ُعدح
دح لره ورررهاًف ِعنحهِدي (192) هاِر ه  ِمنح نهرفحِس  وملرح دِر ه اهرلحهيب مُثن خرالرفرهه  اللنُههمن اغحِفهرح ِ  مرها  هر ررن حهُت  ِهه  ِلريحهأر  ِِلسر

هههههه رطراِل األرلحفرههههههاِظ  (192) اللنُهههههههمن اغحِفههههههرح ِ  ررمرههههههزراِل األرنحرههههههاظِ  وسر
هههههههروراِل ايحرنرهههههها ِ  (192) وهر

وهرفرههههههوراِل  (191)
اللحسرا ِ 
(191). 
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 السالمعليه ومن كالم لهـ  79
 َّلن سرت يا أمير:  وقد قال له،  لما عزم على المسير َّللى الخوارجـ  قاله لبعض أصحابه

 من طريق علم النجوم،  خشيت أ  تظفر بمرادك،  في هذا الوقت،  المؤمنين
 : السالمعليه فقال

هِدي ِ صر السنهاعر ِ  ها ُصهِر ر عرنحهه الس هوفُ ه  مر هرهزحُعُم مرننهأر  هرهح وُارهوحُ  ِمهنر السنهاعرِ  ه  النهِ  مرهنح سرهارر ِريهر
ا رهر ردح كرذنبر الحُ رحآ ر  (198) النِ  مرنح سرارر ِريهرا حرا ر  ِه الم ر   هِ عرانرِ  ه  ررمرنح صردنارأر ِ رذر واسح هرغح ر عرهِن اِ سح

ُروهه   ِاللنه ُبوِب ودررحِع الحمراح هدر ُدو ر رر حههه  و هربح رِغ  يف اهروحِلأر لِلحعراِمِل  ِهأرمحرِخر ه  يف نهريحِل الحمرحح  مر ح يُولِيرهأر انحرمح
يهح ره ِ صر السناعر ِ  ألرننأر ِ زرعحِمأر ه   .النِ  نرارر ِريهرا النهنفحعر ومرِمنر الم رن ه  مرنحتر هردر

 :على الناس فقال السالمعليه ثم أقبل
ُعو ِ صر الحارهر ه  ِ ينهاُكمح و هرعرل همر الن ُجهوِم ِ  ن مرها يُههح رهدرى  ِهه يف  هرهرم مروح ررحهر  ه  مريه هرا الننا ُ  ها  رهدح ه  انره ِ ررِإنهنهر

ههاِهنُ  ههاِهِن والحار ههاِررِ   (199)والحُمههنرجحُم كرالحار ههِم ه  كرالسنههاِحِر والسنههاِحُر كرالحار ههاِرُر يف الننههاِر ِسهه ُوا عرلرههى اسح والحار
 .اللنه

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  81
 بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النساء ببيان نقصهن

ظُوظِ ه  نهروراِاُ  اإِلميرا ِ  مرعراِهرر النناِ  ِ  ن النحسرافر   ،نهروراِاُ  انُح
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يحِمهِهنن ه  ررأرمنا نُه حصراُ  ِ ميراهِنِنن ه  نهروراِاُ  الحُعُ ورِ  ِة والصحيراِم يف مريناِم حر ومرمنها نُه حصرهاُ  ه  رهرُ ُعوُدُهنن عرِن الصنالر
هههرادرِة الرنُجههلِ ه  ُعُ ههواِِنن  ِ كرشر ههررمر هرنيح هههرادرُة امح ههورارِيثُهُهنن عرلرههى ه  ومرمنهها نُه حصرههاُ  ُحظُههوِظِهنن ه  الحوراِحههدِ  ررشر ررمر

هذرر  ه  األرنحصراِ  ِمنح مرورارِيِث الرحجرارِ  و ر ُ ِطيعُهوُهنن يف ه  ررا هنُ وا ِهررارر النحسراِف وُكونُوا ِمهنح ِخيرهارِِهنن عرلرهى حر
 .الحمرعحُروِ  حرإن  ر يرطحمرعحنر يف الحُمنحاررِ 

 السالمعليه من كالم لهـ  و 81
 في الزهد

هادرُة ِاصرهُر األرمرهلِ  ها الننهاُ  الزنهر ُر ِعنحهدر الهنهحعرِم وال هنهورر  ُ ه  مريه هر والش هاح
هارِمِ  (144)  ررهِإ ح عرهزربر ه  ِعنحهدر الحمرحر

ههوحا ِعنحههدر ه  ذرلِههأر عرههنحُامح ررههالر يهرغحلِههِ  انحرههرراُم صرههبهحررُكمح  (140) ررُكمح  و ر  هرنحسر اللنههه  (143) رهر رههدح مرعحههذررر ه  الههنهحعرِم ُهههاح
ِفررة   رِ ه  ظراِهررة   (142)  ِلريحُامح ِرُجرل  ُمسح  .وراِضحر    (142) وُكُ     رارِنرِة الحُعذح

 السالمعليه ومن كالم لهـ  82
 في ذم صفة الدنيا

ها رهرنرهاف   (142)مرا مرِصهُا ِمهنح درار  مروناُرها عرنرهاف   ها ِع رهاب  ه  وآِخرُهر ِارها ِحسرهاب  ويف حررراِمهر مرهِن ه  يف حرالر
ها رُهِنر  ه هرغح ر ِريهر اه  اسح هزِ ر ومرهنح سرهاعراهر ها حر ها ورا هر حهه ه  ررا هر حهه (141) ومرهِن ارهح هر رهرر ِريهر ومرهنح اهرعرهدر عرنهحهر

ومرهنح (141)
 .ومرنح مر حصررر  ِلريهحهرا مرعحمر حهه  مر حصررر ِ را  رصنرر حه
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وجهد حت هه مهن ه  ومهن م صهر  ها  صهر ه السهالم عليه ماور و ذا  أمل امل أمل اولهه  الشريا اار
  سهيما  ذا اهر   ليهه اولهه ومهن ه  مها    بله  غاي هه و  يهدرخ غهورهه  املعه  العجيه  والغهرل البعيهد

 !اهراوم صر  ليها واضحا ن ا وعجيبا  ه  رإنه جيد الفر   ني م صر  اه  م صر  ليها معم ه

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  83
 «الغراف»وه  اخلطب  العجيب   سمى 

 ثم ما يلحق من دخول،  ثم الوصية بتقواه ثم التنفير من الدنيا،  وفيها نعوت اللإه جل شأنه
 في التذكير السالمعليهثم فضله ،  ثم تنبيه الخلق َّللى ما هم فيه من األعراف،  القيامة

 صفته جل شأنه
لِههههانحر  هههُد لِلنهههه النهههِذي عرهههالر ِرروح لِهههه (148) مح اِههههِا ُكهههلح  (149) ودرنرههها ِ طروح هههل  وكر ههه   وررمح مرهههاِنِح ُكهههلح غرِنيمر

ِديه  (103) ومُوِمهُن  ِهه مرونً   راِديهاً  (100) مر حرُده عرلرى عروراِ ِا كرررِمه وسروراِ ِ  نِعرِمهه (104) عرِظيمر   ومرنحر   ه هرهح ومرسح
اِريهاً نراِصهراً ه  اِديهاً اررِيبهاً هر  ه رِعيُنه ارهاِهراً ارهاِدراً ومر هروركنهُل عرلريحهه كر ههرُد مر ن حُمرمنهداً ه  ومرسح  وآلهعليههللاصللى ومرهح

رِهه  عربحُده وررُسولُه رِه وِ نهحهراِف ُعذح ِدِر نُُذرِه (102) مررحسرلره إِلنهحفراِذ مرمح  .(102) و هر ح
 الوصية بالتقوى

ثرارر مُوِصيُامح عِ  هارر  (102) برادر اللنه  ِ هر حورى اللنه النِذي ضررربر األرمح هُاُم  (101) وورانهتر لرُاهُم اآلجر ومرلحبرسر
صرههافر  (108) ومررحررهه ر لرُاههُم الحمرعرهها ر  (101) الرحيرهها ر  ههاطر ِ ُاههُم اإِلحح وآثهرههررُكمح  (134) ومررحصرههدر لرُاههُم ايحرههزرافر  (109) ومرحر

 ،وراِ  ِ  ِالنهحعرِم السن 
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جرِل الحبهروراِل ِ  (133) الرنوراِر ِ  (130) والرحرردِ  داً  (132) ومرنحذرررُكمح  ِانُح داً ه  ررأرححصراُكمح عردر يف  (132) وورظنار لرُامح ُمهدر
اهررراِر ِخبهحررة  
اه  ودراِر ِعبهحررة   (132)  .مرنهحُ مح خُمح ربهرُرو ر ِريهرا وحُمراسرُبو ر عرلريهحهر

 الدنياالتنفير من 
نهحيرا ررنِههق   ههرر ُههرا رردِغ   (131) ررههِإ ن الههد  ههررُعهرا (131) مرشح هها ويُو ِههقُ  (138) يُونِههقُ ه  مرشح هها (139) مرنحظررُهر ه  خمرحبهررُهر

ائِههههل   ههههأر ن  (123) وِظههههْل نرائِههههل  وِسههههنراد  مرائِههههل   (120) وضرههههوحف  آرِههههل   (124) غُههههُرور  حر هههها وا حمر ههههإن ِ ذرا مرنِههههسر نراِررُهر حر
هها هها (122)نراِكرُهر هها (122) ارمرصرههتح  ِأررحُجِلهر ُبِلهر ههُهِمهرا ومرعحلر رههتِ  (121) ومراحصرههدرلح  (122) واهرنرصرههتح  ِأرحح  (121)  ِأرسح

ِنين ِ  ًة لرهه ِ صر ضرهنحِأ الحمرمحهجرعِ  (128) الحمررحفر مروحهرا ر الحمر هِ  الحمررحِجهعِ  (129) ارائِدر شر هلح ه  وورحح  (124) وُمعرايهرنرهِ  الحمرحر
ههلِ  ههِ  السنههلراِ  .(120) وثهرههوراِب الحعرمر ههذرِلأر اخلحرلرههُا  ِعر ح ِنرامههاً  (123) وكر ِنينههُ  اخح لِههُع الحمر و ر يهررحعرههِوي  (122)  ر  ُه ح

ِنرامههاً  (122) الحبرههاُاو ر  ههاً   (121) ررح رههُذو ر ِمثرههاً   (122) اجح ههاِف  (121) وميرحُمههو ر مررحسر  وصرههي وِر الحفرنرههافِ ِ صر غرايرههِ  اِ نحِ هر
(128). 

 بعد الموت البعث
ههإن ِ ذرا  رصرههرنمرِت األُُمههورُ  ههررجرُهمح ِمههنح ضرههرراِئحِ  (129) و هر رمنههِت الههد ُهوُر ومرِن ر الن ُشههورُ ه  حر  (124) مرخح

ههاِر الط يُههورِ  الِههِأ ِسههرراع (120) ومروحِجههررةِ ه  الحُ بُههوِر ومروحكر ههبراِ  ومرطرههارِِح الحمرهر ههرِهالسح ِطعِههنير ه  اً ِ صر مرمح ِ صر  (123) ُمهح
ُفُذُهُم الحبرصررُ ه  ِايراماً ُصُفوراً  (122) مرعراِده ررِعياًل ُصُمو اً  ِمُعُهمُ  (122) يهرنهح  وُيسح
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ههِ ارانر ِ ه  الههدناِع  لنهه ِ  (121) وضرههرر ُ  (122) عرلرههيحِهمح لربُههوُ  اِ سح ِم والذح ههالر ِ سح ِيرههه  اِ سح ُل وانهح رطرههعر ارههدح ضرههلنِت انح
ةُ  ه ً   (121) األرمرُل وهرورِل األررحئِهدر ه ً  (128) كراِظمر يحِنمر هوراُل ُمهر وعرظُهمر  (114) ومريحرهمر الحعرهرر ُ  (129) وخرشرهعرِت األرصح

اِع ه  األر حرههها ُ  (113) ومُرحِعهههدرلِ  (110) الشنههفرقُ  طرهههابِ  (112) ِلزر هحههررِة الهههدن هههِل اخلِح  (112)  ِ وُم رايرمرههه (112) ِ صر ررصح
 .الحِع راِب ونهروراِر الثهنورابِ  (111) ونرارارِ ه  ايحرزرافِ 

 تنبيه الخلق
هههاراً  اراً ومررح ُو ُهههو ر ااحِ سر ِ مرهههاراً  (111) ِعبرهههاد  خمرحُلواُهههو ر ااح ِهههدر ُبوُضهههو ر احح اثاً  (118) ومر ح هههدر  وُممرهههمنُنو ر مرجح

هههائُِنو ر رُررا هههاً  (119) ُعوثُهههو ر مررهحهههرر  (114) وكر هههزرافً ومربهح ههها اً  (110) اداً ومرهههِديُنو ر جر ِهلُهههوا يف  (113) وممُريهنهههُزو ر ِحسر ارهههدح مُمح
هههنهحهرلِ  هههِبيلر الحمر هههررِ  وُههههُدوا سر ههه هرعحِ  ِ  (112)  رلرهههِ  الحمرفح هههلر الحُمسح هههُروا مرهر ُهمح ُسهههدرُ   (112) وُعمح وُكِشهههفرتح عرهههنهح

ِيرهادِ (112)الرحير ِ  همراِر ايح هِل  (118) ومرنرهاِة الحُم ح رهِبِس الحُمرح رهادِ (111)ينهِ  اِ رح ِيرهادِ ورروِ  (111) وُخل هوا ِلِممح يف ُمهدنِة األرجر
 .(119) وُممحطرررِب الحمرهرلِ 

 فضل التذكير
ثرههاً  صرههائِبرً   ههاِرير ً  (184)رهريرهها اررهها مرمح  وآررافً ه  لرههوح صرههادرررتح اُهُلو ههاً نراِكيرههً  ومر حراعههاً وراِعيرهه ً ه  ومرههوراِع ر هر

هعر ررفرشرهعر وااهح هرهرر ر ه  عرانِمرهً  ومرلحبرا هاً حرانِمره ً  رهرعرِمهلر  (183) وورِجهلر ه  ررهاعح هررر ر  (180) ررها هنُ وا اللنهه  رِ ينه ر مرهنح  ِر
سرنر وُعبهحرر رراعح ربهررر  (182) وحراذررر رهربرادررر  ومريهح رنر ررأرحح

 جرابر ررأرنرهابر ومر  (182) وُحذحرر ررحرِذرر وُنِجرر ررانحدرجررر (182)
 وااهح ردرى ورراجرعر رهر رابر  (181)
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هرر ر  رالِبهاً وجنررها هرارِ هاً  (181) رراحح رهذرى ه  ومر رهابر سرهرِيررًة وعرمنهرر مرعرهاداً  (188) ررأرررهادر ذرِخه رةً ه  ومُرِير رهرهررمرى ررأرسح
هه رظحهررر نراداً  ههِبيِله (189) واسح ههه سر هها (194) لِيهرههوحِم ررِحيلِههه وورجح اِر ه  ِر حراجر ِهههوحر ومرههوحِ ِن رراار ِههه وارههدنمر مرمرامرههه لِههدر

ِسههه  ررا هنُ وا اللنه ِعبرادر اللنه ِجهر ر مرا خرلر رُامح لرهه  ُم راِمه هذنررُكمح ِمهنح نهرفح ُروا ِمنحهه ُكنحهه مرها حر ذر ه رِح  وا ه  واحح واسح
ِ  مِ  (190) ِمنحه مرا مرعردن لرُامح  ِال هننرج زِ  ِر ِمنح هروحِر مرعراِدهه  يعراِدهِلِصدح  .وانحرذر

 التذكير بضروب النعم
ُلور  (193) جرعرلر لرُامح مر حراعاً لِ رِع ر مرا عرنراهرا:  ومنها فً  (192) عرنح عرشرهاهرا (192) ومر حصراراً لِ رجح هالر  ومرهح

ههاه  جراِمعرههً  ألرعحمرههائِهرا (192) نرائِهر ههً  ألرحح ئِمر ههايف  هررح  (191) ُمالر ِد ُعُمرِهر هه   ه  ِكيههِ  ُصههوررِهرا وُمههدر ا   ارائِمر  ِأر حههدر
هها هها (198) واُهلُههوب  ررائِههدرة   (191)  ِأررحرراِاهر لِ ه  ألررحنراِاهر ههوراِجزِ  (199) يف ُلرلحههالر  (844) نِعرِمههه وُموِجبرههاِل ِمنرنِههه وحر
لرُامح  وخرلنهار ه  واردنرر لرُامح مرعحمراراً سر هرررهرا عرهنحُامح ه  عراِريرِ ه اً ِمهنح آثرهاِر الحمراِضهنير اهرهبهح ه رمح رِع ه  لرُاهمح ِعهربر ِمهنح ُمسح

ِاِهمح  نراِاِهمح  (840) خرالر نرايرا (843) وُمسح هرفحسرِح خر ُهُم الحمر ها (842) مررحهر ر هح  اررهر مُ  (842) ُدو ر اآلمراِر وهرهذن هرُهمح عرنهحهر
هارِ  (842) هُدواه  اآلجر مر  (841) ملرح ميرحهر ا ِ يف سرهالر هُل  (841) وملرح يهرعح رهربُوا يف مُنُهاِ ه  ِ  األر حهدر هلح يهرنح رِظهُر مرهح األروراِ  رهرهر

ههوراِرر ااحرههررمِ  (848) رمراضرههِ   ههُل غرمرههاررةِ ه  الشنههبراِب ِ  ن حر ِة ه  الصحههحنِ  ِ  ن نهرههورانِرر السنهه رمِ  (849) ومرهح ههُل ُمههدن ومرهح
 الح رلرهههِق ومرملِر الحمرمرهههإِ  (803) اِ نحِ  رهههاِر وعرلرهههزِ  (800) ومُُنو ِ  (804) نرهههاِف مرهههعر اُههههرحِب الزحيرههارِ الحبهر رههاِف ِ  ن آِونرههه ر الحفر 

 و هرلرف تِ  (802) وُغصرِ  ايحرررلِ  (802)
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ِة واألراحرِ رهافِ  ِ غراثرِ   ُِنصحررِة انحرفرهدر هلح دررهرعرهِت األرارهارِ ه  اِ سح  (802) مروح نهرفرعرهِت النهنوراِحه ُ ه  بُ واألرِعهزنِة والحُ ررنرهاِف رهرهر
هههوراِل ررِهينهههاً  (801) وارهههدح غُهههوِدرر  هههِت ااحرهههورام   (801) يف حمررلنهههِ  األرمح هههجرِع ورِحيهههداً ارهههدح هر رار  (808) ويف ِضهههيِق الحمرمح

ههه وحمررههاه  الحعروراِصههُا آثرههارره (834) ِجدن رههه وعرفرههتِ  (809)ومر هحلرههِت النهنوراِهههُأ ه  ِجلحدر رههه ثراُ  مرعراِلمر  (830) انحرههدر
سراُد هرِحبر ً  ررةً  (832)  هرعحدر  رمنِ هرا (833) وصراررِل األرجح نرهً   ِِث رهِل ه   هرعحدر اُهونِ را (832) والحِعظراُم خنِر واألررحوراُح ُمرح هرهر

ها هه هرزراُد ِمهنح صرههاِلِح عرمر  (832) مرعحبرائِهر هها  ر ُ سح هاُموِانرههً   ِغريحهِ  مرنهحبرائِهر هه هرعح ر ُ ه  ِلهر هها (831) و ر ُ سح ههيحِ  نرلرِلهر  ِمهنح سر
هورانهرُهمح واألراحرِ رهافر  (831) ُ مح مر هحنرافر الح روحِم واآل رافر وِ خح بُهو ر اِهدن هرُهمح ه  مرولرسح ِثلره هرُهمح و هررحكر و رطرئُهو ر  (838) حترح رهُذو ر مرمح

هِدهراررالحُ ُلوُب اراِسير   عرهنح حرظح  (839) جرادن هرُهمح  ِهيره   عرهنح ُرهح ها  ر هأر ن الحمرعحهيِنن ه  هر همرارِهرا كر هاِلار   يف غره حِ ِممح سر
رراِن ُدنهحيراهرا (824) ِسوراهرا  .وكرأر ن الر هحدر يف ِ حح

 التحذير من هول الصراط
واعحلرُموا مر ن لررانرُكمح 
ِمهه (820) ورالِهه ومرهراِويهلِ  (823) عرلرهى الصحهرراِط ومرزرالِهِق درحح  (822) نرلرلِهه و رهارراِل مرهح

هُر اهرلحبرههه  ررا هنُ وا اللنه ِعبرهادر اللنهه هُد  (822) ومرنحصره ر ه   رِ ينه ر ِذي لُه م هرهغرلر ال هنفرا  ههررر ال هنهرج  نرهه ومرسح اخلحرهوحُ   ردر
ِغهررارر 
ِمهه (822) هوراِجرر ه  نهروح هاُف هر هأر الرنجر ِمهه وظرلرهار  (821) ومرظحمر هُد هرههرورا ِه (821) يهروح ُر  (828) ومروحجرهار ه  الز هح الهذحكح

هانِه وارهدنمر اخلحرهوح ر ألرمرانِهه هاِللر  (829) و هرنرانه ر ه   ِِلسر وسرهلرأر مراحصرهدر ه  السنهِبيلِ  (820) عرهنح ورضرهحِ  (824) الحمرفر
 ِ صر  (823) الحمرسراِلأِ 
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ِل الحمرطحُلوبِ  ِ لحهه  النهنهح ُل الحُغُرورِ ررا (822) وملرح  هرفح هِ  ه  عرلريحه ُمشح رِبهراُل األُُمهورِ  (822) وملرح  هرعحمر ه  ِ الر ظرهاِرراً  ِفررححر
ِ  النه عحمرى ررى ورراحر يهداً وارهدنمر نرادر  (821) واردح عربهرهرر مرعحبهرهرر الحعراِجلره ِ ه  يف مرنهحعرِم نهروحِمه وآمرِن يهروحِمه (822) الحُبشح  ِر

هِعيداً  مرهشر  (821)  رهادررر ِمهنح ورجرهل  و ه  اآلِجلرهِ  سر هررب  ه  يف مرهرهل  وررِغه ر يف  رلره    (828) ومركح وذرهره ر عرهنح هر
ِمهه غرهدره ه  ررارفرهى  ِايحرننهِ  ثهرورا هاً ونهرهوراً  وكرفرهى  ِالننهاِر ِع را هاً وور رهاً   (829) ونرظرهرر اُهُدماً مرمرامرههه  وررااره ر يف يهروح

 !(824) وكرفرى  ِالحِا راِب حرِجيجاً وخرِصيماً ه  ماً ونرِص اً وكرفرى  ِاللنه ُمنح ر ِ 
 الوصية بالتقوى

ه رلن مبرها نهرهرهلر  هورى اللنهه النهِذي مرعحهذررر مبرها مرنحهذررر واحح هذنررُكمح عرهُدّواً نهرفرهذر يف الص هُدوِر ه  مُوِصهيُامح  ِ هر ح وحر
ِفيّهههاً  يّهههاً ه  خر ههه ن رر  (820) ونهرفرهههثر يف اآلذراِ  جنِر هههون ر  (823) أرضرهههلن ومررحدرى وورعرهههدر ررمر هههيحئراِل ايحرهههررائِِم وهر ونرينهههنر سر

رر ر اررِينر رههه  ُمو ِ رهاِل الحعرظرهائِمِ  ه ردح ه هرغحلرقر ررِهينر رهه (822) حرهإن ِ ذرا اسح هرر مرها نرينهنر  (822) واسح ه هرعحظرمر  (822) مرنحار واسح
 .مرا هرون ر وحرذنرر مرا مرمننر 

 نها في صفة خلق اإلنسانوم
ه رارِ  ا النِذي مرنحشرأره يف ظُُلمراِل األررححراِم وُهُغِا األرسح  وعرلر رهً  حِمرااهاً  (821) نُطحفرهً  ِدهرااهاً  (821) مرمح هرذر

ِنينههاً  (828) ِرظههاً و  (814) ورراِضههعاً وورلِيههداً ويراِرعههاً  (829) وجر ههاناً  ر ههه اهرلحبههاً حراِرظههاً وِلسر ِحظههاً مُثن مرنرحر ه   رصرههراً  ر
الُه واسح هرورىه  لِيهرفحهرمر ُمعح ررباً ويُه رصحرر ُمزحدرِجراً   حرإن ِ ذرا ارامر اعحِ در
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ههاِدراً  (810) ِمثرالُهه ههبر ر سر رباً وخر ه راح ههوراه (813) نهرفرههرر ُمسح ههعحياً لِههُدنهحيراه يف  (812) كراِدحهاً  (812) مراحِتهاً يف غرههرحِب هر سر
هُع  رِ ينه ً  (811) مُثن  ر ررح رِسهُ  ررنِينه ً ه  مررر ِهه (812) و رهدرورالِ لرهذناِل  ررر ِهه  نر ِهه غررِيهراً  (811) و ر ترحشر  ررمرهالر يف ِر هح

ِنينه (810) درمِهر حههه  ِعورضاً وملرح يهر حِإ ُمفح هرررضاً  (814) ملرح يُِفدح  (819) وعرا ر يف هرفحور ِه يرِس اً  (818) ِ  ررجرعرهاُل الحمر
هنرِن  (813) يف ُغربنِ مِجراِحهه وسر

هاِدراً ه  ِمرراِحهه (812) مِ  (812) ررظرهلن سر هرراِل اآل ر هاِهراً يف غرمر و رهورارِِ  ه  و رهالر سر
ههِفيق   ههِ يق  وورالِههد  هر ر مرن  هر هه راِم  هرههنيح ههاِ  واألرسح ِدمرهه   ه  األروحجر ِر اهرلر  (812) ودراِعيرهه    ِالحوريحههِل جرزرعههاً و ر ه   ههاً لِلصنههدح

ررة   ررة  ُملحِهثر   وغرمح والحمررحُف يف سراح
رِ ر    (811) ومرنن   ه  كرارِثر    (811) ه  ُم حِعبره    (819) وسروحار    (818) ُموِجعر   وجرذح ر   ُماح

فرانِهه ُمبحِلسههاً  مُثن مُدحرِ ر يف مركح
وراِد ررِجيههعر ورصرهه   مُثن مُلحِ ه ر عرلرههى األرعحه (880) وُجهِذبر ُمنهح رههاداً سرِلسههاً  (884)

(883) 

هور  ةُ ه  سره رم   (882) وِنمح ةُ  (882) حترحِملُهه حرفرهدر اِ  وحرشرهدر هوراِ  ِ صر دراِر ُغرح ر ِهه (882) الحِولحهدر  وُمنهح رطرهِع نروحرر ِههه  اإِلخح
ههِ ه (881) شر ههررِد ورحح ههعُ ه  وُمفح ههعر الحُم هرفرجح ههيحُع وررجر ههإن ِ ذرا انحصرههرر ر الحُمشر يّههاً لِبهرهح رهه ِ مُاح ه  حر رر ِههه جنِر  (881) عِههدر يف ُحفح

هها ِ  (888) الس ههنراِر وعرثهحههررةِ  ِ حر ههِليرُ  ايحرِحهههيمِ  (889) ومرعحظرههُم مرهها ُهنرالِهههأر  رِلينههً  نهُههُزوُر انحرِمههيمِ ه  اِ مح  (894) و رصح
هررة   (890) وسرهوحرراُل الهزنِر ِ ه  ورهرهوحرراُل السنهِع ِ  هاِجزرة  و ر  (892) و ر درعره   ه  ُمرِرره    (893)  ر رهر هح ُمزِرره   و ر اُههونة  حر

 ،(892) مروح ر   نراِجزرة  
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ر مر حوراِر الحمروح رالِ ه  ُمسرلحير    (892) و ر ِسنر     هرنيح
اِب السناعرالِ  (891)  !ِ ننا  ِاللنه عرائُِذو ر ه  وعرذر
هوحا وُسهلحُموا رهرنرُسهواه  وُعلحُموا رهرفرِهُموا (891) ِعبرادر اللنه مريحنر النِذينر ُعمحُروا رهرنرِعُموا ِهلُهوا ه  ومُنحِظُروا رهرلرهر مُمح

ههياًل  ِسههيماً ه   رههِوياًل وُمِنُحههوا مجِر ُروا مرلِيمههاً وُوِعههُدوا جر ُروا الههذ نُوبر الحُموررح رهه ر ه  وُحههذح ههذر والحُعيُههوبر  (898) احح
ِفطر ر   .الحُمسح

هلح ِمهنح مرنرهاو  ه  والحعراِريرهِ  والحمر رها ِ  مُوِ  األر حصرهاِر واألر حرها ِ  و   (899) هر ذ  ه  مروح خرهالر مروح مرعرهاذ  مروح مرهالر
ههررُرو ر مرمح مبرهها ذرا  هرغح هرههر و ر  (940) «فَــأَنإى تـُْؤَفُكــونَ »ه  مرمح  ر  (944) مروح رِههررار  مروح حمررههار   هه   ه  مرمح مريحههنر ُ صح وِ  نرهها حر
هدُِكمح ِمههنر األر  ه ه  رحِل ذراِل الط ههوحِر والحعرههرحلِ مرحر ههدحه (942)ُم هرعرفحههراً  (943)ِايههُد ارهدح اآل ر ِعبرههادر اللنههه ه  عرلرههى خر

ِنرهها ُ  ههل   (942) واخلح ههل  والههر وُح ُمرحسر مر نرهه ِ ه  ُمهح ههادِ  (942) يف رهريهح ِ شر ههِ  اِ حح ههاِد و راحر سر ههِ  األرجح ههاِد ورراحر  (941) اإِلرحهر
هِل الحبرِ ينه ِشههين ِ ومرهر هاِح انحروح رهه ِ ه  وِ نحظرهاِر ال هنوح ره ِ  (941) ِ  ومُنُهِا الحمر  (949) اهربحهلر المنهنحِأ والحمرِمههيقِ  (948) وانحِفسر

ِة الحعرزِيِز الحُم ح رِدرِ ه  واهربحلر ُاُدوِم الحغراِئِ  الحُمنح رظررِ  (900) والز ُهو ِ  (904) والرنوح ِ  ذر  .وِ خح
ااشههعرل اهها ايلههود ه  ملهها خطهه   ههذه اخلطبهه  السلل  عليه منههه ويف اخلههربه  اههار الشههريا

 .ومن النا  من يسم  هذه اخلطب  الغرافه  و ات العيو  ورجفت ال لوب
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 في ذكر عمرو بن العاص

بههاً ِ  حههِن الننا ِغرهه ِ  ههِل الشنههاِم مر ن يفن ُدعرا رهه ً  (902) عرجر ههُر    ِلحعرا رهه    (902) يهرههزحُعُم ألرهح مُعرههاِرُس  (902) ومررح امح
لِهاُ ه  لر ردح ارارر  راِ اًل ونرطرقر آمثاً ه  (901) ومُمراِر ُ  ِذُب ويرعِهُد رهرُيفح  مرمرا وهرر  الح روحِر الحارِذُب ِ ننه لريهرُ وُر رهريراح

ههدر ويهر  (901) ُههوُ  الحعرهح ههأرُر رهريُهلحِحههُا وتر ههُل ويرسح ههأرُر رهريربحفر هها ر ِعنحههدر انحرههرحِب ررههأري   (908)  حطرههُع اإِلرن وُيسح ررههِإذرا كر
اه  نراِجر  وآِمر  ُهور  بهرهرُ ه  مرا ملرح  رأحُخِذ الس ُيوُ  مرآِخهذرهر ها ر مركح ها ر ذرلِهأر كر بهرهرر ] ررهِإذرا كر مرِايدر ِهه مر ح ميرحهنرحر [ مركح

هبن ره نهرعُهيِن ه  (909) الح ررحمر سر هوحلِ مرمرها واللنهه ِ رح لريرمح هُر الحمر هيراُ  ه   ِمهنر اللنعِهِ  ذِكح نهرعُهه ِمهنح اهرهوحِر انحرهقح ِنسح وِ ننهه لريرمح
يِن ررِضيفر ً  (934) ِ ننه ملرح يُهبراِيعح ُمعراِوير ر حرإن هرررطر مر ح يُهنح ِيره مر ِين ً ه  اآلِخررةِ   .(930) ويهررحضرلر لره عرلرى  هررحِخ الدح
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 وفيها صفات ثمان من صفات الجالل

ههدره  ر هرهرِيأر لرههه ههرُد مر ح  ر  ِلرههه ِ  ن اللنهه ورحح لرههه واآلِخههُر  ر غرايره ر لرهههه  ومرهح فر اهربهح  ر ه  األرونُر  ر هره ح
يحِفين    (933) و ر  ُهعح ردُ ه   هر رُع األروحهراُم لره عرلرى ِصفر    زِئرهُ  وال نبحعِهيإُ ه  الحُ ُلوُب ِمنحه عرلرى كر و ر ه  و ر  هرنرالُهه ال نجح
 .حتُِيُ   ِه األر حصراُر والحُ ُلوبُ 
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وانحدرِجههُروا  ِالن ههُذِر  (932) واعح رههربُوا  ِههاآلِي السنههوراِ عِ ه  ررهها نِعظُوا ِعبرههادر اللنههه  ِههالحِعربرِ النهنورارِههعِ :  ومنههها
هوراِع ِ وانهح رِفعُهوا  ِالهذحكح  (932) الحبهرورالِه ِ  ِنينه ِ ه  ِر والحمر هأر ح ارهدح عرِل ره حُامح خمررالِهُ  الحمر ئِهُق ه  ررار وانهح رطرعرهتح ِمهنحُامح عرالر
ِنين ِ  ِظعرهاُل األُُمهورِ ه  األُمح هيراارُ  ِ صر  (932) ودرمِهر حُامح ُمفح ُكـلُّ نـَْفـ   َمَعهـا )  ر هه  (931) (الْـَوْرُد اْلَمـْوُرودُ ) والسح

ِلهرا ه (ساَئٌق وَشَهيدٌ  هرُد عرلريهحهرا  ِعرمر  .سراِئق  يرُسواُههرا ِ صر حمرحشررِهرا وهراِهد  يرشح
 ومنها في صفة الجنة

ل  ومرنرههانُِر ُم هرفراِو رههال   ههال  ُم هرفراِضههالر ههاه  درررجر هها و ر يرظحعرههُن ُمِ يُمهر ههررُم ه   ر يهرنهح رِطههُع نرِعيُمهر و ر يهرهح
اِلُدهرا و ر يهربحأرُ  سراِكنُههرا  .(931) خر
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 ثم عظة الناس بالتقوى والمشورة،  وفيها بيان صفات الحق جل جالله

بهررر المنمرائِرر  ف  ه  اردح عرِلمر السنررائِرر وخر  والحغرلربرهُ  ِلُاهلح هره ح
ف  والحُ هونُة عرلرهى ُكهلح ه  لره اإِلحرا رُ  ِ ُالح هر ح

ف    .هر ح
 عظة الناس

هه لِهههرهرلحيهرعحمر ههاِ  مرجر لِههه اهربحههلر ِ رحهر ويف ه  ويف رهررراِغههه اهربحههلر مروراِ  ُهههُغِله (938) ِل الحعراِمههُل ِمههنحُامح يف مرينههاِم مرهر
اِر ِ ارامر ِهه (939) ُم هرنهرفنِسه اهربحلر مر ح يُهنحخرذر ِ ارظرِمه ِمهه ولحير هرهزروندح ِمهنح دراِر ظرعحنِهه لِهدر رراللنهه  ه ولحُيمرهحدح لِنهرفحِسه واردر

 اللنه



 001  .........................................................................   السالم خط  مم  املنمنني عليه

فرظرُامح ِمنح ِك را ِه ُاهمح عربرثهاً ه  واسح هروحدرعرُامح ِمهنح ُحُ واِههه  مريه هرا النناُ  ِريمرا اسح رحح ررهِإ ن اللنهه ُسهبححرانره ملرح ترحُل ح
ُامح ُسههًدى ههرُكح الرهه   و ر عرًمههى ارههدح  رنههى آثرههاررُكمح ه  وملرح يهر هح ههالرُامح وكر رهه ر  (924) وملرح يرههدرعحُامح يف جرهر وعرلِههمر مرعحمر

هالرُامح  هلر لرهه  (920) وعرمنهرر رِهيُامح نرِبينههه  (تَْبيانـاً َلُكـلش َشـْيء  ) ومرنهحهزررر عرلرهيحُاُم الحِا رهابر ه  آجر مر مرنحمرانهاً حرهإن مركح
ِسهههه  ولرُاههمح  هها مرنهحههزررر ِمههنح ِك را ِههه ِدينرههه النههِذي ررِضهه ر لِنهرفح ههى  ِلرههه  ِريمر ههانِه حمررا نهههومرنهحهر ِمههنر  (923) يحُامح عرلرههى ِلسر

ههه ههاِر ومرارارِهر هه ر وارههدنمر ه  ونهروراِهيرههه ومروراِمههرره ومرلح رههى  ِلرههيحُاُم الحمرعحههِذررةر ه  األرعحمر جن ََّللَــْيُكْم ) واانرههذر عرلرههيحُاُم انُح
ــْيَن يَــَدْي َعــذاب  َشــَديد  ) ومرنحههذرررُكمح ه  (بَاْلَوَعيــدَ  رِكُ  (بـَ هه ردح ههُامح رراسح ههربُوا اررهها مرنهحُفسر  (922) وا  رِ ينهه ر مرينههاِمُامح واصح

لرههه ُ  ههها الحغرفح ثِهههِ  األرينهههاِم النهههِ   رُاهههوُ  ِمهههنحُامح ِريهر ههها ارِليهههل  يف كر هههاُغُل عرهههِن الحمروحِعظرهههِ  و ر  ُهررخحُصهههوا ه  ررِإنهنهر وال نشر
اِه ر اله  ألرنهحُفِسههُامح  هر ر ِ ُاههُم الههر خرُ  مرههذر هه ِ رهر رههذح اِهُنوا (922) ظنلرمر ههاُ   (922) و ر  ُههدر ُجمر ِ ُاههُم اإِلدحهر رهرههيهرهح

ِسهه مر حهورُعُهمح ِلرر حههه  عرلرى الحمرعحِصير ِ  ِسهه مرعحصرهاُهمح ِلرر حههه  ِعبرادر اللنهه ِ  ن مرنحصرهحر الننهاِ  لِنهرفح ه  وِ  ن مرغرشنهُهمح لِنهرفح
ر نهرفحسره  (921) والحمرغحُبو ُ  هِلمر لرهه ِدينُهه (921) والحمرغحبُهوطُ مرنح غرنر ِهه  مرهنح سر والشنهِ    ه  والسنهِعيُد مرهنح ُوِعه ر  ِغره ح

هاة  ِلِءميرها ِ ه  ِهرحخ   (928) واعحلرُموا مر ن يرِس ر الرحيرافِ ه  مرِن اخنحردر ر ِاروراه وُغُرورِه هِل ااحرهورى مرنحسر  (929) وُلرالرسر ر مرهح
ههِذبر ررِإننههه ُلرانِهه   ِلِءميرهها ِ  (924) طرا ِ وحمرحمرههررة  لِلشنههيح  ههانُِبوا الحار ههاة  وكرررامرهه   ه  جر ههفرا مرنحجر ه  الصنههاِدُ  عرلرههى هر

وراة  ومرهرانر     و ر ه  والحاراِذُب عرلرى هرررِ  مرهح
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ههُدوا هها  رأحُكههُل الننههاُر انحرطرهه ر ه  حترراسر ههدر يرأحُكههُل اإِلميرهها ر كرمر هها انحرالِ رهه ُ و ر ه  ررههِإ ن انحرسر  (920)   هربراغرُمههوا ررِإنهنهر

ِه  الحعر حلر  ِذ ُوا األرمرلر ه  واعحلرُموا مر ن األرمرلر ُيسح رر ررأركح  .ررِإننه ُغُرور  وصراِحُبه مرغحُرور  ه  ويُهنحِس  الذحكح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  87
 وهي في بيان صفات المتقين وصفات الفساق والتنبيه َّللى مكان

 العترة الطيبة والظن الخاطئ لبعض الناس
ُهزح ر ه  ِعبرادر اللنه ِ  ن ِمنح مرحر ح ِعبراِد اللنهه  ِلريحهه عربحهداً  هعررر انح ِسهه رراسح رشح ودررلحبره ر ه  مرعرانرهه اللنهه عرلرهى نهرفح

ُههدرى (923) اخلحرههوح ر  ههبراُح ااح ههرر ِمصح ِمههه الننههانِِر  ِههه (922) ومرعرههدن الحِ ههررىه  يف اهرلحبِههه (922) رهرزرهر رهر رههرنبر عرلرههى ه  لِيهروح
ههون ر الشنههِديدر  ِسههه الحبرِعيههدر وهر ثهررر ه  نهرفح هه راح ههرر رراسح ب  رُهههررال  ُسهههحلرتح لرههه ه  نرظرههرر ررأر حصرههرر وذركر وارح هرههورى ِمههنح عرههذح

داً  (922) ررشرِربر نهرهراًل ه  مرورارُِده هدر هِبياًل جر لرهعر سره (921) وسرلرأر سر ُُمهومِ ارهدح خر ه  ررا ِيلر الشنههروراِل واررلنهى ِمهنر ااح
ههى ههرر ر ِمههنح ِصههفرِ  الحعرمر ّههاً وراِحههداً انهحفرههرردر  ِههه ررفر ههِل ااحرههورى وصرههارر ِمههنح مرفرهها ِيِح مر هحههوراِب ه  ِ  ن مهر ِ  مرهح ههارركر وُمشر

ُهدرى ههلرأر ه  ومرغرهالِيِق مر هحههوراِب الهرندرىه  ااح هِبيلره وعرهرر ر مرنرههارره ارههدح مر حصرهرر  ررِي رهه وسر ههاررهه  سر  (921) وارطرهعر ِغمر
ها ثرِ هر سرهأر ِمهنر الحعُهررى  ِأروح ها رهرُههور ِمهنر الحيرِ هنِي عرلرهى ِمثحهِل ضرهوحِف الشنهمحسِ ه  واسح رمح ِبرهاِر  ِأرمح رِنهر ارهدح ه  وِمهنر انح

ههه لِلنههه ُسههبححرانره يف مررحررههِع األُُمههورِ  اه  نرصره ر نهرفحسر هدر ههِلهِمههنح ِ صح ههِيِ  ُكههلح رهرههرح   ِ صر مرصح ه  ِر ُكههلح ورارِد  عرلريحههه و رصح
براُح ظُُلمرال  كرشنا ُ   ِمصح
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هال   (928) عرشرورال   ل  درلِيهُل رهرلرهورال  ه  ِمفح راُح ُمبهحهرمر هلرمُ  (929) دررنهاُ  ُمعحِمهالر هُاُت رهريرسح ِهُم ويرسح ه  يهرُ هوُر رهرهيُهفح
لرصرهه لرهه ر لِلنهه رراسح رفح هها ر مرونرر ه  رهرُهههور ِمهنح مرعرههاِدِ  ِدينِهه ومروح رههاِد مررحِضههه  هارهدح مرخح رر ررار ارهدح مرلحههزرمر نهرفحسرهه الحعرههدح

ِسههه ههُ  ااحرههورى عرههنح نهرفح لِههه نهرفح ههاه  عردح هه حِ غرايرههً  ِ  ن مرمنهر ههُل  ِههه  ر يرههدرُ  لِلحفر  و ر مرِظننهه ً  (924) يرِصههُا انحرههقن ويهرعحمر
ههنر الحِا رههابر ِمههنح نِمراِمهههِ  ن ارصرههدر  (920) ههلن ثهر رلُههه (923) هرا ارههدح مرمحار يحههُث حر ُههل  حر  (922) رهرُهههور ارائِههُده وِ مراُمههه رر

يحُث كرا ر مرنحزِلُه  .ويهرنحزُِر حر
 صفات الفساق

ُر اردح  رسرمنى عراِلمهاً ولرهيحسر  ِهه ر  ررهااهح ربرسر جرهرائِهلر ِمهنح ُجهنهار  ومرضرهالِيلر ِمهنح ُضهه  وآخر ونرصره ر ه  الن
برائِهِل غُهُرور  واهرهوحِر ُنور   هرراكاً ِمهنح حر عرلرهى  (922) وعرطرهار انحرهقن ه  ارهدح  ررهلر الحِا رهابر عرلرهى آررائِههه  لِلننهاِ  مرهح

ورائِه ِب ر ايحرررائِمِ ه  مرهح ها ورارهعر يهرُ وُر مرِاُا ِعنحدر الش هبهُ ه  يُهنحِمُن الننا ر ِمنر الحعرظرائِِم ويُههروحُ  كر ويهرُ هوُر ه  هراِل وِريهر
ها اضحهطرجرعر  نهرهر يهرهورا   ه  مرعح رهزُِر الحبِهدر ر و هريهح ُهدرى ه  ررالص هوررُة ُصهوررُة ِ نحسرها   والح رلحهُ  اهرلحهُ  حر  ر يهرعحهِرُ   رهابر ااح

يرافِ ه  رهرير نِبعره  !و ر  رابر الحعرمرى رهريرُصدن عرنحه وذرِلأر مريحُت األرحح
 عترة النبي

ــــْذَهُبونَ ) ــــأَْيَن َت ررُاههههو ر  (َف مُ  (922) ومرىنن  ُهنح نرههههارُ  (921) واألرعحههههالر هههه   واآليرههههاُل وراِضههههحر   والحمر  (921) ارائِمر
 (929) وكريحار  هرعحمرُهو ر  (928) ررأريحنر يُه راه ِ ُامح ه  مرنحُصو ر   
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هررةُ  هنرُامح ِع هح يِن ومرلحِسهنرُ  الصحهدح ِ وُههمح مرنِمنهُ  انحرهقح ومر ه  نربِهيحُامح  (914) و هريهح ُم الهدح سرهِن مرنرهانِِر ه  عحهالر ررهأرنحزُِلوُهمح  ِأرحح
ِيِم الحِعطرا ِ ه  الحُ رحآ ِ   .(910) ورُِدوُهمح ُوُرودر ااح

ههامتِر الننِبيحههنير  هها الننههاُ  ُخههُذوهرا عرههنح خر ُههوُل مرههنح مرههالر ِمننهها ولرههيحسر ه  وآلهعليههللاصلللى مريه هر ِ ننههه مير
لرهى مرهنح  رلِه ر ِمننها ولرهيحسر  ِبرهار  ه  يحهت  مبر  ها  ُهنحِاهُرو ر ه  ررهالر  هرُ ولُهوا مبرها  ر  هرعحرِرُهو ر ه  ويهربهح ثهرهرر انحرهقح ِريمر ه  ررهِإ ن مركح

هه ر لرُاههمح عرلريحههه وُهههور مرنرهها ههربرِ ه  واعحههِذُروا مرههنح  ر ُحجن ههلح رِههيُامح  ِالثهن رههِل األركح ُرخح رِههيُاُم الثهن رههلر ومر هحهه (913) مرملرح مرعحمر
هزحُل رِهيُامح ررايره ر اإِلميرها ِ ه  األرصحغررر  ِر وانحرهررامِ ه  اردح رركر هُ ُامح عرلرهى ُحهُدوِد انحرهالر هُ ُاُم الحعراِريره ر ِمهنح ه  ووراهرفح ومرلحبرسح
  ِ ههُ ُامُ ه  عرههدح ههررائِمر ه  الحمرعحههُرو ر ِمههنح اهرههوحِ  وِرعحلِهه  (912) ورهرررهح ِسهه  ومررريهحههُ ُامح كر ِ  ِمههنح نهرفح ههالر ررههالر ه  األرخح

رُِخ اهرعحرره الحبرصررُ   .و ر  هر هرغرلحغرُل  ِلريحه الحِفاررُ ه   رسح هرعحِمُلوا الرنمحير ِريمرا  ر يُدح
 ظن خاطئ

نهحيرا مرعحُ ولرهه   عرلرههى  رههيِن مُمرينهه ر :  ومنههها ههإن يرظُههنن الظنهها   مر ن الههد  هها (912) حر و ُههورُِدُهمح  (912) مترحههنرُحُهمح دررنهر
ُفهرا وكرهذربر الظنها   لِهذرِلأر ه  صرهفحورهرا هيهح هِذه األُمنهِ  سرهوح ُهرا و ر سر ِمهنح  (911)  رهلح ِهه ر لرنه   ه  و ر يُهرحررهُع عرهنح هر

 !مُثن يهرلحِفظُونهرهرا مُجحلر ً ه  لرِذيِذ الحعريحِش يهر رطرعنُمونهرهرا  ُهرحهر ً 
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 وفيها بيان لألسباب التي تهلك الناس

هاف   (911) مرمنا  هرعحُد ررِإ ن اللنه ملرح يهر حِصمح  هر  اره   ِ  ن  هرعحهدر مترحِهيهل  وررخر بنارِي درهح عرظحهمر  (918) وملرح جيرحبُههرح ه  جر
ههد  ِمههنر األُمرههِم ِ  ن  هرعحههدر مرنحر   ف   (919) مرحر بهرلح ه  و رههالر هه هر ح هه ردح هررحمُتح ِمههنح  (914) ُ مح ِمههنح عر حهه   ويف ُدوِ  مرهها اسح ومرهها اسح

هِميع  ه  خرطح   ُمعح ربهرر   بهاً ه  و ر ُكهل  نرهاِظر   ِبرِصه   ه  ومرا ُكهل  ِذي اهرلحه    ِلرِبيه   و ر ُكهل  ِذي  رحهع  ِ سر رهريرها عرجر
ِ  ُحجرجِ ه  ومرا ِ ر  ر مرعحجرُ  ِمنح خرطرِإ هرِذه الحِفرر ِ  هِ الر هاعرلرهى اخح ها يف ِديِنهر  ر يهر ح رص هو ر مرثهرهرر نرهيبم و ر ه  هر

لُهو ر يف الش هبُههراِل ويرِسه ُو ر ه  عرنح عريح    (910) و ر يُهنحِمُنو ر  ِغريح   و ر يرِعف و ر ه  يهر ح رُدو ر  ِعرمرِل ورِص م  يهرعحمر
ههرُ ه  يف الشنهههرورالِ  ههُروا الحمرعحههُروُ  رِههيِهمح مرهها عررررُههوا والحُمنحار ُهمح مرهها مرنحار ِل ِ صر ه  ِعنحههدر ههزرُعُهمح يف الحُمعحِمههالر مرفح

ِسهه   و هرعحِويُلُهمح يف الحُمِهمناِل عرلرى آررائِِهمح ه  مرنهحُفِسِهمح  ُهمح ِ مراُم نهرفح ها ه  كرأر ن ُكلن امحرِ   ِمنهح ها ِريمر هذر ِمنهحهر اردح مرخر
براب  حُمحارمرال    .يهرررى  ُِعًرى ثِ رال  ومرسح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  89
 وبالغ اإلمام عنه وآلهعليههللاصلىفي الرسول األعظم 

عر   ِمنر األُمرمِ ه  ِمنر الر ُسلِ  (913) مررحسرلره عرلرى ِحنِي رهر هحررة    ،و ُوِر هرجح
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ِ  (912) واعح ِههزرام   ُههُروبِ ه  ِمههنر الحِفههنر ههار  ِمههنر األُُمههوِر و هرلرههْ  ِمههنر انح اِسههفرُ  الن ههوِر ظرههاِهررُة  (912) وانحِ شر نهحيرا كر والههد 
هاه  الحغُهُرورِ  هِفررار  ِمهنح ورررِاهر ها واغحهِوررار  ه  عرلرهى ِحهنِي اصح ها (912) وِ يرها   ِمهنح مثرررِهر ارهدح درررسرهتح مرنرهاُر ه  ِمهنح مرائِهر

ُم الهرندرى هررلح مرعحهالر ُهدرى وظرهر ه   ه  ااح ها (911) ررِهه ر ُم رجرهحمر ِلهر نره ُ  ألرهح ها الحِف هح ها مثرررُهر هه  رالِِبهر  (911) عراِ سره   يف ورجح
ِيفر ُ  واذحُكهُروا  ِيهأر ه  رراعح رربُوا ِعبرادر اللنه .ه السنيحاُ  (984) اخلحروحُ  وِدثرارُهرا (919) وِهعرارُهرا (918) و رعراُمهرا ايح

ُنو ر  ورانُُامح ِ را ُمرح هرهر رِي مرا  هر رادرمرتح ِ ُامح و ر ِ ِهُم الحُعُههودُ ه  وعرلريهحهرا حُمراسرُبو ر  (980) النِ  آ را ُُكمح وِ خح  ولرعرمح
هنهرُهُم األرحح رهابُ ه  هنرُامح و هريهح ها  هريهح ِ ِمح ه  والحُ هُرو ُ  (983) و ر خرلرتح ِريمر ومرها مرنهحهُ ُم الحيهرهوحمر ِمهنح يهرهوحمر ُكنحهُ مح يف مرصحهالر

ههيحئاً واللنههه مرهها مر حرعرُاهه .ه  ِبرِعيههد   ههِمُعُاُموهه  ُم الرنُسههوُر هر هها مرنرهها ذرا ُمسح ومرهها مر حرههاُعُاُم الحيهرههوحمر  ِههُدوِ  ه  ِ  ن وهر
ُههُم األر حصرههارُ ه  مر حرههاِعُامح  ِههاألرمحسِ  ُة يف ذرلِههأر الزنمرهها ِ ه  و ر ُههه نتح ار ُههُم األررحئِههدر ِ  ن وارههدح ه  و ر ُجِعلرههتح ار
ا الزنمرا ِ مُعحِطيُ مح ِمثهحلرهرا يف  ِهلُهوهه   هرذر هيحئاً جر ُهمح هر هِفيُ مح  ِههه  وور اللنهه مرها ُ صحهرحمُتح  هرعحهدر ه  وُحرُِمهوه (982) و ر ُمصح

ا واً ِ طرانُههرا (982) ولر ردح نهرزرلرتح ِ ُاُم الحبرِلينُ  جراِئاًل ِخطراُمهر هُل الحغُه (982) رِخح  ُرورِ ررالر يهرُغرنننُامح مرا مرصحبرحر ِريه مرهح
 .ررِإ نرا ُهور ِظْل ممرحُدود  ِ صر مرجرل  مرعحُدود  ه 

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  91
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و ر  (988) و ر لريحهل  درا    (981) و ر ُحُجه   ذراُل ِ رح رها   ه  ِ ذح  ر  رراف  ذراُل مر هحررا    اً رح ارائِماً درائِمالنِذي ملرح يهرزر 
ها    (989) ررحهر  سرها    برههل  ُذو ِرجر و ر جر

ها    (994) هاد  ه  و ر ررههْل ُذو اعحوِجر لحههق   (990) و ر مررحل  ذراُل ِمهر و ر خر
ههاد   ههُر درائِبرهها ِ ه  و ِلرههه اخلحرلحههِق وررانِاُههه (992) اخلحرلحههِق وورارِثُههه (992) ذرلِههأر ُمبح رههدِ ُ  (993) ُذو اعحِ مر ُس والح رمر  والشنههمح

 .يُهبحِليراِ  ُكلن جرِديد  ويُه ررح راِ  ُكلن  رِعيد  ه  يف مررحضرا ِه (992)
ُمح  ههاار ههمر مررحنرااهرُهههمح ومرححصرههى آثرههاررُهمح ومرعحمر ائِنرهه ر مرعحيُههِنِهمح وعرههه  ارسر در مرنهحُفِسههِهمح وخر ومرهها ُاحِفهه   (991) در

 .ِ صر مر ح  هر هرنراهرى ِ ُِم الحغرايرالُ ه  وُمسح هر ررنُهمح وُمسح هروحدرعرُهمح ِمنر األررححراِم والظ ُهورِ ه  ُصُدورُُهمح ِمنر المنِم ِ 
ه ردنلح نِ حمر ُهه ائِهه (991) ُهور النهِذي اهح ِة ه  يف سرهعرِ  رر حر ِهه عرلرهى مرعحدر لِيرائِهه يف ِههدن وا نسرهعرتح رر حر ُهه ألروح

ههاانه (998) ارههاِهُر مرههنح عرههاننهه  نِ حمر ِههه وغرالِههُ  مرههنح عرههادراه مرههنح  (0444) وُمههِذر  مرههنح نرههاوراه (999) وُمههدرمحُر مرههنح هر
 .ومرنح هراررره جرزراه (0440) ررضره ارمراهومرنح مراهح ه   هروركنلر عرلريحه كرفراه ومرنح سرأرلره مرعحطراه

ههُبواه  ِعبرهادر اللنهه نِنُههوا مرنهحُفسرهُامح ِمههنح اهربحهِل مر ح  ُونرنُههوا و هرنهرفنُسهوا اهربحههلر ه  وحراِسهُبوهرا ِمههنح اهربحهِل مر ح حُتراسر
ههيرا ِ  ِنرههاِ  وانهح رههاُدوا اهربحههلر ُعنحههِا السح ِسههه (0442)  يُهعرههنح واعحلرُمههوا مرننههه مرههنح ملرح  (0443) ِضههيِق اخلح ههإن ه  عرلرههى نهرفح حر

ِهرا  ر نراِجر  و ر وراِع   ه  يرُاو ر لره ِمنهحهرا وراِع   ونراِجر    .ملرح يرُانح لره ِمنح غر ح



 هنل البالغ   ...........................................................................................   032

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  91
 السالمعليهوهي من جالئل خطبه  (1114) تعرف بخطبة األشباح

َخطَـَب َأَميـُر :  أَنـإه قَـالَ  السل  عليه َن الصإـاَدَق َجْعَفـَر بْـَن ُمَحمإـد  َرَوى َمْسَعَدُة ْبُن َصَدَقَة َعـ
َصـْف لَنَـا ـ  وَذَلَك َأنإ رَُجاًل أَتَاه فـََقـاَل لَـه يَـا َأَميـَر اْلُمـْؤَمَنينَ ـ  اْلُمْؤَمَنيَن َبَهَذه اْلُخْطَبَة َعَلى َمْنَبَر اْلُكوَفةَ 

فَـاْجَتَمَع النإـاُس ـ  فـََغَضـَب ونَـاَدى الصإـاَلَة َجاَمَعـةً ـ  لَنَــْزَداَد لَـه ُحبّـاً وبَـه َمْعرَفَـةً ـ  نـاً رَبـإنَـا َمثْـَل َمـا نـَـَراه َعَيا
َفَحَمَد اللإه وأَثـَْنى َعَلْيـه وَصـلإى ـ  َفَصَعَد اْلَمْنبَـَر وُهَو ُمْغَضٌب ُمتَـَغيـشُر اللإْونَ ـ  َحتإى َغصإ اْلَمْسَجُد بََأْهَله

 :ثُمإ قَالَ ـ  وآلهعليههللاصلى َبيش َعَلى النإ 
 وصف اللإه تعالى

ُمودُ  نحُع وايُح ُد لِلنه النِذي  ر يرِفرُه الحمر ِديه (0442) انحرمح ُهودُ  (0441) و ر يُاح ِ ذح ُكهل  ُمعحه   ه  اإِلعحطرهاُف وايح
ه ُموم  مرها خرهالر ننهه  ُمنحه رِ    ِسهوراه وُكهل  مرهانِع  مرهذح ِعيرالُهه ه  اُ   ِفرورائِهِد الهنهحعرِم وعرورائِهِد الحمرزِيهِد والحِ سرهمِ وُههور الحمر

ِئُق ضرِمنر مررحنرااهرُهمح واردنرر مراهحورا هرُهمح  يحههه  اخلحرالر هِبيلر الهرناِغِبنير  ِلريحهه والطنهالِِبنير مرها لردر ولرهيحسر مبرها ُسهِئلر ه  ونهرهرهلر سر
أررح  وردر ِمنحه مبرا ملرح ُيسح لره ه  ِأرجح ف  اهربهح واآلِخُر النِذي لرهيحسر لهه  هرعحهد  ه  األرونُر النِذي ملرح يرُانح لره اهربحل  رهريرُاو ر هر ح
ف   هرعحههدره هه ح هههه  رهريرُاههو ر هر رِكر ههر   (0441) والههرنادُِ  مرنراِسهه ن األر حصرههاِر عرههنح مر ح  هرنرالرههه مروح  ُدح مرهها اخح هرلرههار عرلريحههه درهح
هه ر مرهها  هرنهرفنسرههتح ه  ارُ رهريرفح رلِههار ِمنحههه انحرهه هها   رهريرُجههونر عرلريحههه اِ نحِ  رههاُر ولرههوح ورهر هها ر يف مرار عرنحههه  (0448) و ر كر
ِبرهارِ  يرها ِ  (0449) وضرهِحارتح ه  مرعرهاِدُ  ايح ِ والحِع ح هاِر ِمهنح ِرلِهزح الل جرهنيح اُ  الحِبحر هدر  ونُهثرهاررِة الهد رح  (0404) عرنحهه مرصح

ها ِ وحرِصهيِد ا (0400) هه  مرها مرثهنهرر ذرلِهأر يف ُجهوِده (0403) لحمررحجر ه ِمههنح ه  و ر مرنهحفرهدر سرهعر ر مرها ِعنحهدر ها ر ِعنحهدر ولرار
 ذرخرائِِر األرنهحعرامِ 
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 بحِفلُهههو ر يهُ ه  ُسههنراُر السنهائِِلنير  (0402) ألرننهه ايحرههوراُد النهِذي  ر يرِغيُمههه  مرطرالِهُ  األرنرههامِ  (0402) مرها  ر  ُهنحِفهُده
 .ِ نحراُح الحُمِلححنير  (0402)

 صفاته تعالى في القرآن
ها السنهاِئلُ  ها درلنهأر الحُ هرحآُ  عرلريحهه ِمهنح ِصهفرِ ه ررهائهح رمن  ِههه  ررهانحظُرح مريه هر اير ِهه  (0401) ررمر واسح رِمه ح  ِنُهوِر ِهدر

هههههه هههههيحطراُ  ِعلحمر  و ر يف ُسهههههننِ  الننهههههيبح ه  ِب عرلريحهههههأر رهررحُضههههههممنههههها لرهههههيحسر يف الحِا رهههههاه  ومرههههها كرلنفرهههههأر الشن
ُهدرى مرثهرهرُه وآلهعليههللاصلى هه ِ صر اللنهه ُسهبححرانره (0401) ررِاهلح ه  ومرئِمنِ  ااح هقح ه  ِعلحمر ررهِإ ن ذرلِهأر ُمنح هرهرهى حر

دِ ه  غحنرهاُهمح واعحلرهمح مر ن الرناِسهِفنير يف الحِعلحهِم ُههُم النهِذينر مر ه  اللنهه عرلريحهأر  هاِم الس هدر هُرو رِ   (0408) عرهِن ااحِ حر الحمرمح
ُجهوبِ ه  ُدو ر الحُغيُهوبِ  ِسه ره ِمهنر الحغريحهِ  الحمرحح ِهلُهوا  هرفح لرهِ  مرها جر ررمرهدرحر اللنهه  هرعرهاصر اعحهِنرارهرُهمح ه  اإِلاهحهرراُر ِعُمح

زِ  ُهُم ال هنعرم هقر ه  عرنح  هرنراُوِر مرا ملرح رُِيطُوا  ِه ِعلحماً ه   ِالحعرجح هثر عرهنح ُكنحِههه ه  و رنهى  هرهرحكر ُههُم الحبرحح ها ملرح يُارلحفح ِريمر
لِهأر ه  ررااهح رِصرح عرلرهى ذرلِهأر ه  ُرُسوخاً  ِر عر ح ه ر اللنهه ُسهبححرانره عرلرهى ارهدح رهر رُاهو ر ِمهنر ااحرهاِلِانير ه  و ر  ُه رهدحرح عرظرمر

هامُ  ُههور الح رهاِدُر النهِذي ِ ذرا ارحمتررهتِ  رِخر ُمنهح رطرهعر  (0409) األروحهر رر ِهه (0434) لِ ُهدح هُر الحُمبهرهرنمُ ه  ُادح هاوررر الحِفاح  (0430) وحر
ههاِو ِ   (0433) و هرورانرههِت الحُ لُههوُب  ِلريحهههه  مر ح يهر رههعر عرلريحههه يف عرِمي رههاِل ُغيُههوِب مرلرُاو ِهههه  ِمههنح خرطرههرراِل الحورسر
يحِفينِ  ِصفر  رِير يف كر وغرمرمرتح ه  ا ِهلِ رجح

ُلغُهه الصحهفرالُ  (0432) يحهُث  ر  هربهح اِخُل الحُعُ هوِر يف حر لِ هرنرهاُوِر ِعلحهِم ه  مرهدر
ا  ِِ الحُغُيوِب ُم رفرلحصرً   ِلريحه ُسبححرانره(0431) ُسدر  (0432) وِه ر درُوُب مرهراِوير  (0432) ذرا ِه رردرعرهر
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و ر ارحطُهُر  ِبرهاِر ه  ُكنحهه مرعحرِرر ِهه  (0438)  ِأرننهه  ر يُهنرهاُر ِعرهوحِر اِ عحِ سرها ِ ه  رره ً ُمعحنرِ  (0431) رهرررجرعرهتح ِ ذح ُجِبهرهتح 
ِر ِعزن ِههه النههِذي ا هح رههدر ر اخلحرلحههقر  (0439) مُوِ  الرنِوينههالِ  ههالر ههِديِر جر ههاِ ررة  ِمههنح  هر ح خر

 عرلرههى غرهه حِ ِمثرههار  امح رثهرلرههه (0424)
ههدر  (0420) لرهههه (0423) ار  احح رهههذرى عرلريحههههو ر ِم ح ههها ر اهربهح ههاِلق  مرعحبُهههود  كر رر ِههههه  ِمهههنح خر ه  ومرررانرههها ِمهههنح مرلرُاههوِل ُادح

ِ ه مر ها مبِسرهاخِ ه  وعرجراِئِ  مرا نرطر رتح  ِه آثراُر ِحاح ِ  ِمنر اخلحرلحِق ِ صر مر ح يُِ يمرهر ه  اُهون ِهه (0422) واعحِنراِ  انحراجر
ه هِ  لرهه عرلرهى مرعحرِرر ِههمرها درلننرها  ِاضح جن ائِعُ ه  ِطرراِر ِايرهاِم انُح هررِل الحبرهدر ُم ه  ررظرهر ثهر هحهرا آثرهاُر صرهنهحعرِ ه ومرعحهالر هدر النهِ  مرحح

ِ ه مر هً  لرهه ودرلِهياًل عرلريحههه  ِحاح لرهقر ُحجن ِ ِ  نرا ِ ه  ررصرهارر ُكهل  مرها خر لح هاً صرهاِم اً ررُحجن ُهه  ِال نهدح ها ر خر ه   ره   وِ  ح كر
لحِ هأر  هرُد مر ن مرنح هربهنهرأر  ِ ربرايُِن مرعحمرهاِف خر لرُ ه عرلرى الحُمبحدِِ  ارائِمر   ررأرهح ُحهِم ِح رهاِ  مرفراِصهِلِهمُ ه  ودر ر  و رالر

مرِ أر  (0422) الحُمحح رِجبر ِ  (0422) ِ ِ  ِحاح يُهبراِهرح اهرلحبره الحيرِ هنُي  وملرح ه  ملرح يهرعحِ دح غريح ر ضرِم ِه عرلرى مرعحرِررِ أر ه  لِ ردح
همرعح  هربهرهر  ر ال نها ِِعنير ِمهنر الحمر حبُهوِعنير ه   ِأرننه  ر نِدن لرأر  تَـا هلل ََّلْن ُكنإـا َلَفـي َضـالل  » ِ ذح يهرُ ولُهو ر ه  وكرأرننه ملرح يرسح

هنراِمِهمح  (0421) كرذربر الحعراِدُلو ر ِ أر ه   «ََّلْذ ُنَسوشيُكْم َبَربش اْلعاَلَمينَ ـ  ُمَبين   هبهنُهوخر  ِأرصح  وحنررلُهوخر ِحلحيره ر ه  ِ ذح هر
ههاِمِهمح  (0421) لُههوِانير  ِأروحهر ههزنُفوخر درحزِئرهه ر الحُمجرسنههمراِل خِبرههوراِ رِِهمح ه  الحمرفح ِلح رههِ   (0428) وارههدنُروخر ه  وجر عرلرههى اخلح

هردُ ه  الحُمفح رِلفرِ  الحُ ورى  ِ ررراِئِح ُعُ واِِمح  لحِ هأر رهر رهدح عرهدررر  ِهأر  ومرهح ف  ِمهنح خر والحعرهاِدُر ه  مر ن مرنح سرهاوراخر ِ شره ح
 ونرطر رتح عرنحهه  ِ أر كراِرر  مبرا  هرنهرزنلرتح  ِه حُمحارمراُل آيراِ أر 
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هِل  هريهحنرا ِهأر  ينفهاً رهر رُاهو ر ه  وِ ننهأر مرنحهتر اللنهه النهِذي ملرح  هر هرنرهاه يف الحُعُ هورِ ه  هرهوراِهُد ُحجر ها ُمار رِهر  يف مرهره ح ِراح
 .(0424) و ر يف ررِويناِل خروراِ رِهرا رهر رُاو ر حمرحُدوداً ُمصررنراً  (0429)

ِ  رهه  ومنها هِديرره ودر هنهرره ررهأرلحطرار  رهدح ارمر  هر ح هر ِهه رهرلرهمح يهر هرعرهدن ُحهُدودر ه  اردنرر مرا خرلرقر ررأرحح هه ِلوِجح وورجنهر
يحهار ه  ِ ذح مُِمرر  ِالحُمِم ح عرلرهى ِ ررادر ِهه (0420) وملرح يرسح رصحِع ح ه  وملرح يهر حُصرح ُدو ر اِ نحِ هراِف ِ صر غرايرِ ه ه مرنحزِلرِ ه ررار

هاه  وِ  نرا صردرررِل األُُموُر عرنح مرِشيئرِ ه هر هر  آرر  ِلريهح هيراِف  ِهالر ررِوينهِ  ِراح  اررِررهِ  غررِيهزرة   و ر ه  الحُمنحِشُ  مرصحنرا ر األرهح
هها (0423) هر ههمررر عرلريهح ههاه  مرضح ههوراِدِ  الههد ُهورِ  (0422) و ر درحرِ رهه   مرررادرهر اِ  ه  ِمههنح حر ههرِيأ  مرعرانرههه عرلرههى ا ح ِههدر و ر هر

هابر ِ صر درعحور ِههه  عرجراِئِ  األُُمورِ  لحُ ه  ِهأرمحرِه ومرذحعرهنر ِلطراعر ِهه ومرجر  لح ُدونرهه رريحهُث الحُمبحِطه ِ ملرح يهرعحهنرِ ه  رهر رمن خر
ها (0422) و ر مرنرهاُة الحُم هرلراحه ِ  (0422) هيراِف مروردرهر رر ِهه ه  ُحهُدودرهرا (0421) ونهرهرهلر  (0421) ررأرارهامر ِمهنر األرهح فرمر  ُِ دح و ر

ر ُم رمرهادحهرا هاه   هرهنيح هبرابر اهرررائِِنهر نراسهاً  (0428) وورصرهلر مرسح ها مرجح اِر والحغرررائِهزِ خُمح ه  ورهررناهرهر ُهُدوِد واألراحهدر   رِلفرهال  يف انح
ايراه  وااحريحئرالِ  (0429) ارمر ُصنهحعرهرا وررطرررهرا عرلرى مرا مرررادر وا هح ردرعرهرا (0424)  ردر ِئقر مرحح  !خرالر

 ومنها في صفة السماء
حرمر ُصُدو ر انح  (0420) ونرظرمر ِ الر  هرعحِليق  ررهروراِل رُهررِجهرا  .(0423) ِفرراِجهراو ر
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هها ر مرنحوراِجهر هها و هرههنيح نهرهر ههاِ ِطنير  (0422) وورهنههلر  هريهح رِه (0422) وذرلنههلر لِلحهر لحِ ههه ُحُزونرهه ر ه   ِههأرمح ههاِر خر والصنههاِعِدينر  ِأرعحمر
هها (0422) اه  ِمعحرراِجهر ههرراِجهر ههتح عُههررى مرهح هها   ررالح رحرمر هها  هرعحههدر ِ ذح ِههه ر ُدخر  رههقر  هرعحههدر اِ رح ِ رههاِ  ورهر  (0421) ونرادراهر

ومرمحسرهارهرا  (0414) عرلرهى نِ راِ رها (0429) ِمهنر الش هُهِ  الثهنورااِه ِ  (0428) ومرارهامر ررصرهداً ه  مر هحوراِ رها (0421) صرهوراِمتر 
هرحِ  ااحرهوراِف  ِأريحهِده (0410) ِمنح مر ح مُتُهورر  ً   (0413) يف خر هِلمر ها مر ح  رِ هار ُمسح رسح هرِهومرمرررهر وجرعرهلر مشرحسرههرا آيرهً  ه  ألرمح

ها (0412) ُمبحِصهررةً  ها آيرهً  ممرحُحهونةً ه  لِنهرهرارِهر ها (0412) وارمرررهر ررامهُرها يف مرنرااِهلِ ه  ِمهنح لريحِلهر وارهدنرر ه  لرحررامهُرها (0412) ومرجح
ارِِ  درررِجِهمرا يهحررمهُرا يف مردر ر اللنيحِل والنهنهر ه  سر يهحزر  هرنيح الُِيمر سرهاُب مبر راِديرمِِهرهاه  اِر ِ ِمر ُد السحهِننير وانِح ه  ولِيُهعحلرمر عرهدر
ا اه  ِ را نِينر هرهرا (0411) ونراطر  (0411) مُثن عرلنقر يف جروحهرا رهرلرارهر ِفيناِل درررارِيهحهر ها (0418) ِمنح خر  ومرصرا ِيِح كروراِكِبهر

ِع  ِثهرورااِههههه  ِِا  السنههمح ههنر رِ ه  ِ  ُهههُهِبهراوررمرههى ُمسح هها عرلرههى مرذح ر رراهر هها (0419) ومرجح ههِف ِهرا ِمههنح ثهربرههاِل ثرا ِِ هر ه   رسح
ا  .ومرِسِ  سرائِرِهرا وُهُبوِ هرا وُصُعوِدهرا وحُنُوِسهرا وُسُعوِدهر

 ومنها في صفة المالئكة
هاراِ   رراورا ِهه لرهقر ُسهبححرانره إِلسح هاررِة الصنهِفيحِ ه  مُثن خر لح هاً  رهِديعاً ه  األرعحلرهى ِمهنح مرلرُاو ِهه (0414) وِعمر خر

ِئار ِهه هاه  ِمنح مرالر ورائِهر ها ِ ِهمح رُه ُهو ر مرجح ها وحرشر هوراِل  ِلحهأر الحُفهُروِ   (0410) ومرهألر ِ ِهمح رُههُرو ر ِرجراِجهر ر ررجر و هرهنيح
ُهمح يف حرظرائِرِ ه  الحُمسربحِحنير  (0413) نرجرلُ  ِمنهح

ُج ِ  (0412) وُس ُهررالِ  (0412) الحُ ُد ِ  (0412)  ،انُح
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ههدِ  (0411) وُسههرراِدارالِ  هه رأ   (0411) وورررافر ذرلِههأر الههرنِجيلِ ه  الحمرجح  ُسههُبحرالُ ه  ِمنحههه األر حرهها ُ  (0418) النههِذي  رسح
ها (0419) ه .ه عرلرهى ُحهُدوِدهرا (0484) رهر رِ هُا خراِسهئر ً ه  نُهور   هرهرحدرُ  األر حصرهارر عرهنح  ُهُلوِغهر أرُهمح عرلرهى ُصهورر  ومرنحشر

ار  ُم هرفراِو رهال   رر ِعزن ِهه (ُأولَـي َأْجَنَحـة  )ه  خُمح رِلفرهال  ومراحهدر هبحُح جرهالر هرر يف اخلحرلحهِق ِمهنح ه  ُ سر  ر يهرنح رِحلُهو ر مرها ظرهر
ُمْكَرُمـوَن   َيْسـَبُقونَه بَـاْلَقْوَل وُهـْم  بَـْل َعبـادٌ )ه  و ر يردنُعو ر مرنهنُهمح ترحُلُ و ر هريحئاً مرعره ممنا انهحفرهرردر  ِههه  ُصنحِعه

يِههه  (بََأْمرَه يـَْعَمُلونَ  هلر األرمرانرهِ  عرلرهى ورحح هرِه ه  جرعرلرُهُم اللنه ِريمرا ُهنراِلأر مرهح و رنلرُههمح ِ صر الحُمرحسرهِلنير وردرائِهعر مرمح
ِيه هُ ه  وعرصرمرُهمح ِمنح رريحِ  الش بُههرالِ ه  ونهرهح هِبيِل مررحضرها ِهررمرا ِمهنهح ه  ومرمرهدنُهمح  ِفرورائِهِد الحمرُعونره ِ ه  مح نرائِه   عرهنح سر

برهالِ  هعررر اُهلُهو هرُهمح  هروراُضهعر ِ خح ُهمح مر هحورا هاً ُذلُهاًل ه  السنهِاينر ِ  (0480) ومرهح ونرصره ر ه  ِ صر مترراِجيهِده (0483) ورهره رحر ار
ُهمح مرنرهاراً  ً  عرلرهى مرعحهالر  (0482) ار ملرح  هُهثحِ لحُهمح ُمنحِصهرراُل اآلثرهامِ ه   هروحِحيهِده (0482) مِ وراِضهحر

لحُهمح ه  (0482)  وملرح  هرهرححتِر
هاه  اللنيراِ  واألرينهامِ  (0481) ُع ر ُ  (0481) وملرح  هرعحهنرِِخ الظ نُهوُ  ه  عرزميره ر ِ ميرهاهِنِمح  (0488) وملرح  هرهرحِم الش هُاوُخ  ِنهرورانِِعهر

ُ  اإِلحرنِ ه  يرِ يِنِهمح  (0489) عرلرى مرعراِادِ  نهرُهمح  (0494) و ر اردرحرتح اراِدحر هررُة مرها  ر ر ه  ِريمرا  هريهح ُهُم انحريهح هلربر هح  و ر سر
لر ِههه يف مرثهحنرهاِف ُصهُدورِِهمح ه  ِمهنح مرعحرِرر ِهه ِ مرههمرائِرِِهمح  (0490) يحبرهِ  جرالر ههعح ه  ومرهها سرهارنر ِمههنح عرظرمر ِهه وهر وملرح  رطحمر

رِِهمح  (0492) ِ رريحِنهرا (0493) ُم الحورسراِوُ  رهر هر حنرِ ر ِريهِ  لحِق الحغرمرامِ ه  عرلرى ِراح ُهمح مرنح ُهور يف خر  وِمنهح
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ّنِ  ههررةِ  (0492) الههد  ِبرههاِر الش ههمنِل ويف اهر هح ههمِ  (0492) ويف ِعظرههِم ايح ِم األريهحهر ُهمح مرههنح ارههدح خرررارههتح  (0491) الظنههالر وِمههنهح
ا لرىمراحهدر ها رِيهح  ه  ااحرهورافِ  (0491) ررِهه ر كرررايرهال   ِهيإ  ارهدح نهرفرهذرلح يف خمررهارِ ِ ه  ُمُهمح ُاُهومر األررحِل الس هفح وحترح هرهر
ُدوِد الحُم هرنراِهير ِ  (0498) هرفنارر    يحُث انهح هرهرتح ِمنر انُح ُهمح ه  حترحِبُسهرا عرلرى حر ه هرفحررغر هح ارِد اسح

هغراُر عِ  (0499)  برادر ِههمرهح
ر مرعحرِرر ِهههه  هنهرُهمح و هرهنيح وملرح ُدرهاِونح ه   ِلريحهه (0044) وارطرعرُههُم اإِلي رهاُ   ِهه ِ صر الحورلرههه  وورصرهلرتح حر رهاِئُق اإِلميرهاِ   هريهح

ِه ورةر مرعحرِرر ِههه  ررغربرا ُهُهمح مرا ِعنحدره ِ صر مرا ِعنحدر غر ح هه  اردح ذراُاوا حرالر هرِ ُوا  ِالحار ه  ِمهنح حمرربن ِهه (0040) أحِ  الرنِوينه ِ وهر
افِ  ارر ظُُههورِِهمح ه  ِخيفرِ ه (0042) اُهُلوِ ِمح ورِهيجر ُ  (0043) ومترراننرتح ِمنح ُسوريحدر نهروحا ِ طُوِر الطناعرهِ  اعح ِهدر وملرح ه  ررحر

ُهمح عرِظهيُم الز لحفرهِ  رِ رهقر و ر مر ح ه   ُوُر الرنغحبرِ   ِلريحه مرادنةر  رمرر ِعِهمح  (0042) يُهنحِفدح  وملرح ه  ُخُشهوِعِهمح  (0042) لرقر عرهنهح
ُهمح  ههلرار ِمههنهح ِثُروا مرهها سر هه راح ههاُب رهريرسح ههِ ارانر ُ ه  يهر هرههورانُُم اإِلعحجر ُههُم اسح ههتح ار رِ  (0041) و ر  هررركر ههالر نرِصههيباً يف ه  اإِلجح

هالُِفوا  (0048) وملرح  رغِهإح  (0041) يِهمح عرلرى  ُوِر ُدُفوِ ِمح وملرح درحِر الحفر هررراُل رِ ه   هرعحِظيِم حرسرنراِ ِمح  ررغربرها ُهُهمح رهرُيفر
ِهمح  هاِف رر ح لُ ه  عرهنح ررجر هاِة مرسرهالر هان ِلطُهوِر الحُمنراجر هغراُر رهر هرنهح رِطهعر ه  مرلحِسهنرِ ِهمح  (0049) وملرح دِر ُهُم األرهح ه هح و ر مرلرار
ُهنرارِ  ِس ايح هورا ُهُهمح  ِلريحه (0004) ِ رمح هِ  ه  الطناعرهِ  مرنرهاِكبُهُهمح  (0000) وملرح ارح رلِهاح يف مر رهاِومِ ه  ه مرصح وملرح يهرثهحنُهوا ِ صر رراحر

ههرِه رِارهها هرُهمح  ِصههِ  يف مرمح لِ  (0003) و ر  هرعحههُدو .ه ال هن ح درُة الحغرفرههالر ِهمح  رههالر و ر  هرنح رِمههُل يف ه  عرلرههى عرزميرههِ  ِجههدح
ائُِع الشنهرورالِ مِهرِمِهمح خر   اردِ  (0002) در
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لُهوِانير  ِهررغحبرِ ِهمح  (0002) وميرنُموه (0002) اانرُذوا ذرا الحعررحِ  ذرِخ رًة لِيهروحِم رراارِ ِهمح  ه  ِعنحهدر انحِ طرهاِ  اخلحرلحهِق ِ صر الحمرفح
هِ هح ه   ر يهر حطرعُهو ر مرمرهدر غرايرهِ  ِعبرادر ِهه ِمهنح  (0001) ِ  ن ِ صر مرهورادن ه   ِلُهُزوِم  راعر ِهه (0001)  رارُ و ر يهررحِجهُع ِ ِهُم اِ سح

ائِهههه وخمررارر ِهههه هههفر ر ِ ه  اُهلُهههوِ ِمح غرههه حِ ُمنهح رِطعرههه   ِمهههنح ررجر هههبراُب الشن ُهمح رهريهرنُهههوا (0008) ملرح  هرنهح رِطهههعح مرسح يف  (0009) ِمهههنهح
هها ُ ه  ِجههدحِهمح  ثِ ه  وملرح  رأحِسههرحُهُم األر حمر ههاِدِهمح  (0034) ُروا ورِهههيأر السنههعح ِ رهريُهههنح ِ هر هه هرعحِظُموا مرهها ه  عرلرههى اجح ملرح يرسح

هااِِمح  ِلِههمح ه  مرمرهى ِمهنح مرعحمر ُهمح هرهفر راِل ورجر هاُف ِمهنهح ه هرعحظرُموا ذرلِهأر لرنرسرهلر الرنجر وملرح ترح رِلُفهوا يف  (0030) ولرهِو اسح
وراِذ الشنهيحطراِ  عرلرهيحهِ  ِ حح مح  ِاسح ُهمح ِغهل  ال نحراُسهدِ ه  مح رر ِح ُهمح ه  وملرح يُهفرهرحاهحُهمح ُسهوُف ال هن رها ُِع و ر  هرهور ن و ر  رشرهعنبر هح

يرها ُ  (0033) مرصرهاِرُ  الرحيره ِ  ُهمح مرخح ههمر هح ههمِ  (0032) و ر ااهح رسر مر ُهههمح ِمهنح رِ هح ر ِههه ه  ااِح ههرراُف ِ ميرها   ملرح يهرُفان رهرُههمح مُسر
ههاب  ه  و ر رُه ُههور   (0032) و ر ورىنً ه  ور  نريحهه   و ر عُههدُ  ِضههُع ِ هر ِ  ن وعرلريحههه  (0032) ولرههيحسر يف مر حبرههاِ  السنههمراِف مروح
ههاِجد   ارِههد  ه  مرلرههأ  سر هها   حر مح ِعلحمههاً  (0031) مروح سر ِههمح يف ه  يهرههزحدراُدو ر عرلرههى  ُههوِر الطناعرههِ   ِههرر ِح و هرههزحدراُد ِعههزنُة رر ح

 .ِعظرماً  اُهُلوِ ِمح 
 ومنها في صفة األرف ودحوها على الماء

ه هرفحِحلر    (0038) األررحلر عرلرهى مرهوحرِ  (0031) كربرسر  هورا   ُمسح  هرلحه رِطُم  (0024) ويُرهِل ِررهار  نراِخهررة   (0039) مرمح
هها (0020) مروراِذي   ههاه  مرمحوراِجهر ههطرِفُق ُم هر راِذررههاُل مرثهحبراِجهر ههاو هررحغُههو نر  (0023) و رصح ههالحُفُحوِر ِعنحههدر ِهيراِجهر ه   رههداً كر

ا ِ ِم لِِث رِل  رحِلهر يحُل ارحمترائِه ِ ذح ورِ ئر حهه  ررفرمرعر مِجراُح الحمراِف الحُم رالر  وسرارنر هر
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هها ِلهر ِذياً  (0022) ِ ارلحار هه رفح وذررن ُمسح
ههتح  (0022) هها (0022) ِ ذح متررعنار ههبرحر  هرعحههه  عرلريحههه ِ اروراِهِلهر ههِطفرابِ ررأرصح  در اصح

ُهوراً  (0021) مرمحوراِجه سراِجياً  (0021) ُحونةً ه  الذ رح ُمنهح راداً مرِسه اً  (0028) ويف حرارمر ِ ه  مر ح نرِت األررحُل مرهدح  وسرهار
ئِههه ومُشُههوِن مرنحِفههه وُ ُههوح ُغلر  (0024) ورردنلح ِمههنح خنرحههورِة  رههأحوِهه  يف يُنههِ   هرينههارِه (0029)  وكرعرمر حههه (0020) ورائِهههواعحِ الر
ههدر  هرعحههدر نهرزرارا ِههه (0022) عرلرهى ِكظنهه ِ  (0023) هها ه  ورثهربرا ِهه (0021)  هرعحههدر نريهرفرهها ِ  (0022) ولربرههدر  (0022) جررحير ِههه رهرهرمر رهرلرمن

نراِرهرا يحُل الحمراِف ِمنح حترحِت مركح ِبرهاِر الش همنِل الح  (0021) سرارنر هر ها (0028) بُهذننِ و رحهِل هرهوراِهِق ايح ه  عرلرهى مركح راِرهر
ههرر يهرنرهها ِيعر الحُعيُههوِ  ِمههنح عرههرراِننيِ  هها (0029) ررجن هها يف ُسههُهوبِ ه  مُنُوِرهر اِديههِدهرا (0020)  ِيههِدهرا (0024) ورهررناهرهر  ومرخر

ِميهههههههِدهرا (0023) اِ رههههههها  ِالرناِسهههههههيراِل ِمهههههههنح جرالر هههههههنراِخي (0022) وعرهههههههدنرر حررركر هههههههمح وذروراِل الشن ِمهههههههنح  (0022) ِ  الش 
ا ا ِ  (0022) صريراِخيِدهر يردر ها (0021) ررسرارنرتح ِمنر الحمر ِبرهاِر يف ِاطرهِع مرِدمِيهر ها (0021) ِلُرُسهوِب ايح  (0028) و هرغرلحُغِلهر
ههرح ر ً  يراِهههيِمهرا (0029) ُم رسر هها مرعحنرهها ر ُسههُهوِر األرررِضههنير  (0010) ورُُكوِ رهها (0014) يف جروح رههاِل خر  (0013) وجررراثِيِمهر

نهرهرا ومرعردن ااحرورافر ُم هرنرسنماً ِلسراِكِنهرا ر ايحروح و هريهح هاه  وررسرحر  هرنيح لرهرا عرلرى مترراِم مررراِرِ هر رر ر  ِلريهحهرا مرهح مُثن  (0012) ومرخح
االنِ   هر حُصُر ِميراه الحُعُيوِ  عرنح رر ه  األررحلِ  (0012) ملرح يردر ح ُجُرنر  اِوُر األرنهحهراِر ذررِيعره ً  (0012) ورا ِيهر ُد جردر  و ر دِر

هاه  ِ صر  ُهُلوِغهرا (0011) ها (0011) حرإن مرنحشرأر اررا نراِهئر ر سرحراب  حُتحِي  مرورا هرهر رُِ  نهربرا هرهر ه رفح ها ه  و رسح مرلنهار غرمرامرهر
 يُن ُ  (0014) حرإن ِ ذرا متررفنمرتح  (0019) و هربرايُِن اهرزرِعه (0018)  هرعحدر ارحِنراِ  ُلمرِعه
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هورِر رر را ِهه (0013) وملرح يهرنرمح ورِميُمهه (0010) الحُمزحِ  ِريه والح رمرعر  هررحاُه يف ُكفرِفه نهرهح ه  وُم هرهرراِكِم سرهحرا ِه (0012) يف كر
هههّحاً  هههلره سر يحدر ُهههه (0012) مررحسر هههان هر ارِكاً ارهههدح مرسر  (0018) مرهراِضهههيِبه (0011) ايحرنُهههوُب ِدرررر  (0011) مترحرِيهههه (0012) ُم رهههدر
فِ  (0080) و هرعرا ر  (0084) رهرلرمنا مرلح رِت السنحراُب  هررحخر ِ ورانهريهحهرا (0019) وُدررعر هرآ ِيِبه  مرا اسح هر رلنتح  ِه ِمهنر الحعِه ح

ههها (0083) هر ُمهههوِر عرلريهح هههرر ر  ِهههه ِمهههنح هروراِمهههدِ ه  الحمرحح ِبرهههاِر  (0082) وِمهههنح ُنعحهههرِ ه  ِل الننبرهههالر األررح  (0082) مرخح ايح
ه حه ِمهنح رريحه ِ  (0081) و هرزحدرِهه ه  ِ زِينرِ  رِيراِضههرا (0082) األرعحشرابر ررِه ر  هربهحهرلُ  ها (0081) مبرها مُلحِبسر  (0088) مرنراِه ِهر

ها (0089) وِحلحيرهِ  مرها  ُِطرهتح  غهاً  وجرعرهلر  (0094)  ِهه ِمهنح نراِضهِر مرنهحورارِهر ه  ِلألرنرهاِم ورِنحاهاً ِلألرنهحعرهامِ  (0090) ذرلِهأر  رالر
ها ها ر يف آرراِاهر هرر ر الحِفجر هررهه  وخر هدر مررحضرهه ومرنهحفرهذر مرمح ها رهرلرمنها مرهر هورادح  ُرُِاهر نرهارر لِلسنهاِلِانير عرلرهى جر ه  ومرارهامر الحمر

لحِ ه الس  عليه اخح رارر آدرمر  نن ره (0093) مرونرر ِجِبلنِ ه وجرعرلرهه  ِخ رًة ِمنح خر نره جر ار ها مُُكلرههه  ومرسح ه  ومررحغردر ِريهر
اِم عرلريحهه ال هنعرهر لر ِلمرعحِصهيرِ هه  ومروحعرزر  ِلريحه ِريمرا نهرهراه عرنحهه هه مر ن يف اإِلاحهدر ها رررةر مبرنحزِلر ِههه  ومرعحلرمر ررأراحهدرمر ه  والحُمفر

هاه عرنحهه ُمور  هاِ ِق ِعلحِمههعرلرهى مرها نهرهر برطرهه  هرعحهدر ال هنوح ره ِ ه  اررهاًة ِلسر هِلهه  ررأرهح جنه ر  ِهه ه  لِيهرعحُمهرر مررحضرهه  ِنرسح ولُِيِ هيمر انُح
هُد عرلرهيحِهمح ُحجنه ر رُ ُو ِين ِههه  وملرح ُتحِلِههمح  هرعحهدر مر ح اهربرمرههه  عرلرهى ِعبرهاِده ر مرعح ه  ممنها يُهنركح هنهرُهمح و هرهنيح ه  رِرر ِههويرِصهُل  هريهح

جرلِ  ُهمح  ِهانُح هدر ِيهرهررِة ِمهنح مرنحِبيرائِههه   رهلح  هرعراهر حرهإن ه  اهررحنهاً رهر ررحنهاً ه  وُم رحرمحلِه  وردرائِهِع رِسرها ر ِهه  عرلرهى مرلحُسهِن اخلح
 وآلهعليههللاصلى مترنتح  ِنرِبيهحنرا حُمرمند  
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رُه ونُههذُ  (0092) و هرلرهه ر الحمر حطرههعر ه  ُحجن ُههه ههاعُههذح هها واهرلنلرهر ثهنررهر وارسنههمرهرا عرلرههى المحههيِق ه  رُه وارههدنرر األررحنرا ر ررار
اه  رهرعردررر ِريهرا لِيربح رِل ر ه  والسنعر ِ  ها ه  مرنح مرررادر مبريحُسورِهرا ومرعحُسورِهر رر والصنهبهحرر ِمهنح غرِنيهحهر ولِيرفح رهربر  ِهذرِلأر الش هاح
هها ههامُثن اهرههرر ر  ِ ه  وررِ  ِهر ههعرِ هرا عر را ِيههلر رراارِ هر مرِ هرا  رههورارِ ر آرراِ رهها (0092) سر ههالر هها  (0092) و ُِفههرر ِ ه  وِ سر مررهحرراِحهر

هها هها (0091) ُغصرهه ر مر هحرراِحهر ههارر ررأر رااررهها وارصنههررهرا وارههدنمرهرا ومرخنررهر لرههقر اآلجر اه  وخر ههبرا هرهر  وورصرههلر  ِههالحمروحِل مرسح
طراهِنراوجرعرلره خرايِ  (0091) هِمرِينر  (0099) واراِ عاً ِلمرررائِهِر مراهحرراهِنرها (0098) اً ألرهح ائِِر الحُممح ه  عرهامِلُ السحهرح ِمهنح ضرهمر

ههاِرِ نير  ههِم الظ نُههو ِ  (0344) وجنرحههورى الحُم رفر ههوراِ ِر ررجح ههارِِ  ِ ميرههاِل  (0343) وُع رههِد عرزميرههاِل الحيرِ ههنيِ  (0340) وخر ومرسر
ُُفو ِ  نراُ  الحُ ُلوبِ  (0342) ايح هِنراِاه (0342) وغريرا رهاُل الحُغيُهوبِ  (0342) ومرا ضرِمنر حه مركح  (0341) ومرها مرصحهغرتح ِ سح
هههاِأ  (0348) ومرصرهههاِيُا الهههذنرح ه  األر حرههها ِ  (0341) مرصرهههاِئلُ  هههِع انحرنِهههنيِ ه  ااحرهههورامح  (0349) ومرشر ِمهههنر  (0304) وررجح
امِ  (0303) مهرحسِ و  (0300) الحُمواررالِ  ِئلِ  (0302) وُمنهحفرسرحِ ه  األراحدر هامِ  (0302) الثنمرررِة ِمنح ور ر مر  (0302) ُغُلِا األركح
ِديرِ هرا (0301) الحُوُحوِ  ِمنح ِغ را ِ  (0301) وُمنهح رمرعِ  ِبراِر ومروح ر ُسو ِ ه  ايح األرهحجراِر  (0308) وخُمح ربرِإ الحبهرُعوِل  هرنيح
هههها ِيرِ هر هههها ِ  (0334) ومرغحههههرِِن األروحرراِ  ِمههههنر األررهحنرهههها ِ  (0309) ومرنح بِ  (0330) وحمررهههه ح األرمحشر ههههالر ههههاِرِب األرصح  ِمههههنح مرسر

ها (0333) ِ ِهر هاه  ونراِههئرِ  الحُغيُهوِم وُم رالر هِف ه  وُدُروِر ارطحهِر السنهحراِب يف ُم هررراِكِمهر  األرعراِصهه ُ  (0332) ومرها  رسح
 ،األرمحطراُر ِ ُسُيوِارا (0332) و هرعحُفوِ ُذيُوِارا  (0332)
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ههِ   ِههُذرراه  الرحمرههارِ  (0331) وعرههوحِم  هرنرههاِل األررحِل يف ُكثحبرهها ِ  ِنحر هه هر ررح ذروراِل األرجح ههنراِخي ِ  (0331) وُمسح  (0338) هر
ِبرههارِ  نحِطههِق يف دريرههاِج ِ ه  ايح ههارِ  (0339) و هرغحرِيههِد ذروراِل الحمر ههدرا ُ ومرهها مر ه  األروحكر  وحرمرههنرتح  (0324) وحعربر حههه األرصح

ررُ  لريحل  ه  عرلريحه مرمحوراُ  الحِبحرارِ  (0320)  ومرا اعح هر ربرهتح ه  عرلريحه هرارُِ  نهرهرار   (0322) مروح ذررن  (0323) ومرا غرِشير حه ُسدح
يراِج ِ  (0322) هِع  ه  ُكهلح خرطحهورة    ومرثرهرِ  (0321) وُسهُبحراُل الن هورِ  (0322) عرلريحهه مر حبرهاُ  الهدن ه   وررجح وِحهسح ُكهلح حررركر

ه    ِلمر ه هر ررح ُكهلح نرسرهمر   ه  ُكهلح كر ه  ُكهلح نهرفحهس  هرامنه     (0321) وِمثهح رهاِر ُكهلح ذررنة  ومهررهاِهمِ ه  وحترحرِيهِأ ُكهلح هرهفر   وُمسح
ههاِاِ  ورررارهه    ههجرررة  مروح سر هها ِمههنح مثررههِر هر هر  ررةِ مروح اهرههرراه  ومرهها عرلريهح

ههغر    (0329) نُطحفرهه   مروح نُه راعرهه ِ  (0328) مروح ه  درم  وُممح
لر    لحهق  وُسهالر هه يف ذرلِهأر ُكلحفره   ه  نراِههئرِ  خر لحِ هه عرارِضره   ه  ملرح يهرلححر ح هِ  مرها ا هح رهدر ر ِمهنح خر  و ر اعح هرررضره حه يف ِحفح

هههررة  يف  هرنحِفيهههِذ األُُمهههوِر و رههه (0320) و ر اعح هروررر حهههه (0324) لرههه   و ر رهر هح لُهههوِانير مرالر اِ ِ  الحمرفح ُهمح ِعلحُمهههه ه  در  رهههلح نهرفرهههذر
ُده ُلهه  ومرححصراُهمح عردر لُه وغرمرررُهمح ررمح ُلهه  وورِسعرُهمح عردح  .مرعر  هر حِص ِِهمح عرنح ُكنحه مرا ُهور مرهح

 دعاء
هِا ايحرِميهلِ  هُل الحورصح اِد ه  اللنُههمن مرنحهتر مرهح ثِه ِ وال هنعحهدر هُر ه  الحار يهح هُر مرهأحُمور  وِ  ح  هُهرح ر ررفر يهح ِ  ح  ُهنرمنهلح ررفر

هررخر ه  مررحُجوم  هدرُح  ِهه غريهح هد  ِسهوراخر ه  اللنُهمن واردح  رسرطحتر ِ  ِريمرا  ر مرمح ُههه ِ صر ه  و ر مُثحهيِن  ِهه عرلرهى مرحر و ر مُورجح
اِئِح اآلدرِميحنير وعر ه  مرعراِدِ  اخلحريحبرِ  ومروراِضِع الرحيبر ِ  لحتر  ِِلسراِر عرنح مردر  ؛ در
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لُهوِانير  هزراف   (0323) اللنُههمن وِلُاهلح ُمهثحن  عرلرهى مرهنح مرثهحه ر عرلريحهه مرثُو ره   ه  والثهننراِف عرلرهى الحمررح ُهوِ نير الحمرفح مروح ه  ِمهنح جر
اه  عرارِرر   ِمنح عرطراف   ا مر راُم مرهنح مررهحهرردرخر ه  وُكُنوِن الحمرغحِفررةِ ه  ئِِر الرن حر ِ واردح ررجروحُ أر درلِياًل عرلرى ذرخر اللنُهمن وهرذر

هررخر ه   ِال هنوحِحيهِد النهِذي ُههور لرهأر  هاِدِح غريهح اِمهِد والحمرمر ه رِحّ اً ِارهِذه الحمرحر ويب ررااره    ِلريحهأر  ر جيرحبُههُر ه  وملرح يهرهرر ُمسح
ههُلأر  نر هرهرا ِ  ن ررمح ههار ههاههه  مرسح لنِ هر ا ه  وُجهههوُدخر  (0322) ِ  ن مرن ههأر  (0322) و ر يهرهههنهحعرُش ِمههنح خر هههذر هه ح لرنرهها يف هر رهرهر

 !«ََّلنإَك َعلى ُكلش َشْيء  َقَديرٌ »ه  ومرغحِننرا عرنح مردح األريحِدي ِ صر ِسوراخر ه  الحمر راِم رِضراخر 

 السالمعليه ومن كالم لهـ  92
 عنههللارضيبعد قتل عثمان ـ  لما أراده الناس على البيعة

راً ه  درُعوِر والح رِمُسوا غر حِي ِبُلو ر مرمح و ر  هرثحبُهُت ه   ر  هرُ هوُم لرهه الحُ لُهوبُ ه  لرهه ُوُجهوه ومرلحهورا   ه  ررِإننا ُمسح هر ح
واعحلرُمهوا مررح ِ  ح  (0328) نرانهررلح ارهدح  هر  (0321) والحمرحرجنه ر  (0321) وِ  ن اآلررا ر ارهدح مرغرامرهتح  (0322) عرلريحه الحُعُ ورُ 

بحههُ ُامح  ههِ  ِ صر اهرههوحِر الح رائِههِل وعر حههِ  الحعرا ِهه ِ ه  ررِكبحههُت ِ ُاههمح مرهها مرعحلرههمُ ه  مرجر ُ ُمههوِر ررأرنرهها  ه  وملرح ُمصح وِ  ح  هررركح
يهحر  لرُامح ِمينح مرِم اً ه  ومرنرا لرُامح ورنِيراً ه  مح ِلمرنح ورلنيحُ ُموه مرمحرركُ ه  ولرعرلح  مر حرُعُامح ومر حورُعُامح ه  كرأرحردُِكمح   !خر
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 السالمعليه ومن خطبة لهـ  93
 !وفيها ينّبه أمير المؤمنين على فضله وعلمه ويبّين فتنة بني أمية

ها الننها ُ ه  مرمنا  هرعحدر  رحِد اللنه والثهننراِف عرلريحه ر  (0329) ررهِإرح رهر رهأحلُ ه  مريه هر نره ِ عرهنيح هنرِ ر ه  الحِف هح وملرح يرُاهنح لِيرجح
هد  غره حِي ها مرحر هاه  عرلريهحهر بُههر ها (0324)  هرعحهدر مر ح مرها ر غريهحهر لربُههر ه ردن كر ِ هُدوِر  (0320) واهح هأرُلوِر اهربحهلر مر ح  هرفح رهرهور ه  رراسح
ِسهه   ِيرههِده ف  ه  النههِذي نهرفح هه ح ههأرُلوِر عرههنح هر ر ه   ر  رسح ههنرُامح و هرههنيح هها  هريهح ههِدي ِمائرههً  ه   السنههاعر ِ ِريمر و ر عرههنح ِرئرهه    هرهح

هاه  وُ ِمهل  ِمائره ً  هائِِ هرا وُمنرهانِ  (0323) ِ  ن مرنهحبرهأحُ ُامح  ِنراِعِ هر اِارهاه  رِكراِ رها (0322) وارائِهِدهرا وسر ومرهنح ه  وحمرره ح رِحر
ها اهره حاًل  ِلهر ُهمح مروح هاً ه  يُه ح رهُل ِمهنح مرهح ُهوُل ِمهنهح مُتُوِر ه  ومرهنح مير ه  األُُمهورِ  (0322) ونهرزرلرهتح ِ ُاهمح كرررائِههه  ولرهوح ارهدح رهر رهدح

ُطُوبِ  (0322) وحروراِنبُ  ِث   ِمنر السنائِِلنير ه  اخلح هُئوِلنير ه  ألر حرر ر كر ِث   ِمهنر الحمرسح وذرلِهأر ِ ذرا اهرلنصرهتح ه  وررِشلر كر
نهحيرا عرلرهيحُامح ِضهي اً وضراار ه  ومشرنررلح عرنح سرا    (0321) حررح ُُامح  ِف عرلرهيحُامح ه  ِت الد  ه رِطيُلو ر مرعرهه مرينهامر الحهبرالر ه   رسح

 .حرإن يهرفح رحر اللنه لِبرِ ينِ  األر هحرراِر ِمنحُامح 
هبهنهرتح  ر ِ ذرا مراهحبهرلرهتح هر ل  ه  وِ ذرا مردح هرهررلح نهربهنهرهتح  (0321) ِ  ن الحِفهنر هِبالر هرح ر ُم ح ِ ررال  ويُهعحهه  يُهنحار ه  رررحنر ُمهدح

ر  هرلرهداً  هوحمر الرحيرهاِح ُيِصهنح هنر حر نرهُ   رهيِن مُمرينه ر ه  وُتحِطهئحنر  هرلرهداً ه  ررُمح ِ ِعنحهِدي عرلرهيحُامح ِر هح هور ر الحِفهنر ه  مر ر وِ  ن مرخح
ا يراُف ُمظحِلمر   عرمنتح ُخطن ُههر نر   عرمح  ،وخرصنتح  رِلين ُههرا (0328) ررِإنهنهرا ِر هح
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هها ُف مرههنح مر حصرههرر ِريهر ههاه  ومرصرههابر الحههبرالر هر ُف مرههنح عرِمهه ر عرنهح طرههأر الحههبرالر ه  وارحُ اللنههه لر رِجههُد ن  رههيِن مُمرينهه ر لرُاههمح ه  ومرخح
الننههاِب المنههُرو ِ  هها وارحههِبُ   ِيرههِدهرا (0314)  هرعحههِذمُ  (0329) مررح رههابر ُسههوف   هرعحههِدي كر هها  (0310) و هرههزحِ نُ ه   ِِفيهر ِلهر ِ رِجح

ها ُهمح  (0313) ومترحنرهُع دررنهر رُُكهوا ِمهنحُامح ِ  ن نراِرعهاً ار هرر ضرهائِر  ِ ِهمح ه   ر يهرزرالُهو ر ِ ُاهمح حرهإن  ر يهر هح و ر يهرهزراُر ه  مروح غريهح
ُ ُههمح عرهنحُامح  ُهمح ه   رالر هدُِكمح ِمهنهح والصنهاِحِ  ِمهنح ه  عربحهِد ِمهنح رر حههِ  ن كرانحِ صرهاِر الح ه  حرهإن  ر يرُاهو ر انحِ صرهاُر مرحر
هِحِبه نره ُهُهمح هرهوحهرافر ه  ُمسح رصح اِهِلينه ً  (0312) خمرحِشهين ً  (0312)  رهرُِد عرلرهيحُامح ِر هح ها مرنرهاُر ُههًدى ه  وِاطرعهاً جر لرهيحسر ِريهر

 .(0312) و ر عرلرم  يُهررى
ه هنرا ِريهر هاة  ولرسح ها مبرنحجر هلر الحبهريحهِت ِمنهحهر هرِيِل األرِدرِ ه  ا  ِهُدعراة  حنرحُن مرهح ها اللنهه عرهنحُامح كر هرفح  (0311) مُثن يُهفررحُجهر

فاً  هأح   ُمصرهبهنررة  ه  ويرُسهواُهُهمح ُعنحفهاً  (0311) مبرنح يرُسوُمُهمح خرسح هِ يِهمح ِ ار ه   ر يُهعحِطهيِهمح ِ  ن السنهيحار  (0318) ويرسح
نهحيراه  ِ  ن اخلحروح ر  (0319) و ر ُرحِلُسُهمح  نريِن مر رامهاً وراِحهداً ه  ررِعنحدر ذرِلأر  هرورد  اُهرريحش   ِالد  ولرهوح ه  ومرا ِريهرا لروح يهررروح

رر جرزحِر جرُزور   ُهمح مرا مر حُلُ  الحيهروحمر  هرعحمره ررالر يُهعحطُونِيه (0314) اردح  !ألراهحبرلر ِمنهح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  94
 يبين فضل الرسول الكريم وأهل بيته ثم يعظ الناسوفيها يصف اللإه تعالى ثم 

 اللإه تعالى
مرمِ  ُلُغه  ُهعحُد ااِح ُ  الحِفطرنِ ه  رهر ربراررخر اللنه النِذي  ر يهربهح  ،و ر يهرنرالُه حردح
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 .و ر آِخرر لره رهريهرنهح رِم ر ه  األرونُر النِذي  ر غراير ر لره رهريهرنح رِه ر 
 ومنها في وصف األنبياء

ه هر ررم ه   هروحدرعرُهمح يف مررحمرِل ُمسح هروحدر   رراسح  ه حِ ُمسح ُهمح ه  ومراهررنُهمح يف خر ِب   (0310)  هرنراسرهفر هح هررائُِم األرصحهالر كر
ُهمح سرلرا  ه   ِ صر ُمطرهنرراِل األررححرامِ  ُهمح ِ ِديِن اللنه خرلرا  ه  ُكلنمرا مرمرى ِمنهح  .ارامر ِمنهح

 رسول اللإه وآل بيته
هه ِمهنح مررحمرهِل ه  وآلهعليههللاصللى مررحمرهتح كرررامرهُ  اللنهه ُسهبححرانره و هرعرهاصر ِ صر حُمرمنهد   حرإن  ررجر ررأرخح
ها مرنحِبيرهافره (0312) ِمنر الشنجرررِة النهِ  صرهدر ر  (0312) مرغحرِساً  (0312) ومرعرزح األرُرومرالِ  (0313) الحمرعراِدِ  مرنحِب اً  ه  ِمنهحهر

  ر وانهح رجر 
ُر الحِعنرِ  (0311) يهح ُر الشنهجررِ  (0311) ِمنهحهرا مُمرنرافره ِع هحرر ُه خر يهح ُر اأُلسرِر وهرجررر ُه خر يهح رر ُه خر نهربر رهتح ه  ومُسح

هه رتح   و رسر
ههررم  ههررم   (0318) يف حر ِن رهرُهههور ِ مرههاُم مرههِن ا هن رههى و رِصهه رُة مرههه  اررهها رُهههُرو   ِ ههورار  ومثررههر   ر يُهنرههارُ ه  يف كر
هعر ضرهوحُ ه وِهههراب  سرهطرعر نُهورُهه  اهح رهدرى هدُ ه  ِسهررا   لرمر عُهه ِسه ر ُه الح رصح هُد  (0319) ونرنحهد   هرهرر ر لرمح وُسهننُ ه الر هح

رُ  ُمهه الحعرهدح هُل وُحاح ُمهه الحفرصح هررة  ه  وكرالر هلره عرلرهى ِحهنِي رهر هح هورة  ه  ِمهنر الر ُسهلِ  (0384) مررحسر ه (0380) وهرفح ِل عرهِن الحعرمر
 .وغربراورة  ِمنر األُمرمِ 

 عظة الناس
م   ُلوا ررِ رُاُم اللنه عرلرى مرعحالر ل    هريهحنر    (0383) اعحمر  (0382) ررالطنرِيُق نهرهح
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هه هرعح ر   ه  (يَــْدُعوا ََّللــى داَر السإــالمَ ) ههل  ورهرههرراغ   (0382) ومرنهحههُ مح يف دراِر ُمسح ه  والص ههُحُا مرنحُشهوررة  ه  عرلرههى مرهر
ُم جرارِير   واألراح  اُ  صرِحيحر   ه  الر ُموعر   ه  واألرلحُسُن ُمطحلر ر   ه  واألر حدر ُبولر   ه  وال هنوح رُ  مرسح  .واألرعحمراُر مر ح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  95
 يقرر فضيلة الرسول الكريم

هررة   يهح ر  يف حر هاِ ُبو ر ه   هرعرثرهه والننهاُ  ُضهالن نره    (0382) وحر هورافُ  ارهدِ ه  يف ِر هح ور هحُهُم األرهح ه هرهح ُهُم ه  اسح ه هرزرلن هح واسح
ِيرهافُ  (0381) ُهمُ ه  الحِاربح هه رفرفن هح فُ  (0381) واسح هالر هرِ  (0388) ايحراِهِلينهُ  ايحرهح يرهاررى يف نرلحهزرار  ِمهنر األرمح ف  ِمههنر ه  حر و رهالر

هههلِ  ههه ِ ه  لرهههى الطنرِي رههه ِ ومرمرهههى عر ه  يف الننِصهههيحر ِ  وآلهعليههللاصللللى رهربرهههالر ر ه  ايحرهح مر اح  ودرعرههها ِ صر انِح
 .«واْلَمْوَعَظَة اْلَحَسَنةَ »

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  96
 في اللإه وفي الرسول األكرم

 اللإه تعالى
لره فر اهربهح ُد لِلنه األرونِر ررالر هر ح هه  انحرمح فر  هرعحهدر ارهه  واآلِخِر ررهالر هره ح فر رهروح والحبرهاِ ِن ه  هوالظنهاِهِر ررهالر هره ح

فر ُدونره  .ررالر هر ح
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 صلى اهلل عليه وآلهومنها في ذكر الرسول 
ه هر ررم  هُر ُمسح يهح هررُ  مرنحبِهت  ه  ُمسح هر رر ه خر مر ِ  (0389) وممرراِههدِ ه  يف مرعرهاِدِ  الحارررامره ِ ه  ومرنحِب ُهه مرهح ارهدح ه  السنهالر
ُة األر هحهررارِ  ومر حفرهأر  ِهه  (0390) درررهنر اللنهه  ِهه المنهغراِئنر ه  األر حصرهارِ  (0394) يرهتح  ِلريحهه مرنِمنه ُ وثُنِ ه  ُصهرِررتح حنرحهوره مررحئِهدر

ورانهاً  (0393) الثهنهورائِرر  لنه ر ه  ورهرهرن ر  ِهه مراهحررانهاً ه  مرلنهار  ِهه ِ خح ُ ه ه   ومرذررن  ِهه الحعِهزنةر ه  مرعرهزن  ِهه الذح ُمهه  هريرها   وصرهمح كرالر
 .ِلسرا   

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  97
 في أصحابه وأصحاب رسول اللإه

 أصحاب علي
هلر الظنهامِلر  هُذهه  ولرهِئنح مرمحهر ومبروحِضهِع ه  عرلرهى لررهاِن  ررِيِ هه (0392) وُههور لرهه  ِالحِمرحصرهادِ ه  رهرلرهنح يهرُفهولر مرخح

ههاِغ رِيِ ههه (0392) الشنههجرا ِسهه   (0392) ِمههنح مرسر ِف الح رههوحُم عرلرههيحُامح ه   ِيرههِدهمرمرهها والنههِذي نهرفح ههُن ر ههرر ن هر لرههيحسر ه  لريرظحهر
هههرراِعِهمح ِ صر  راِ هههِل صرهههاِحِبِهمح وِ  حطرهههاِئُامح عرهههنح حر حههه ه  ألرنهنُههههمح مروحصر  ِهههانحرقح ِمهههنحُامح  ولر رهههدح ه  ولرِاهههنح إِلسح

هاه  ارراُ  ظُلحمر ُرعراِ رها مرصحبرحرِت األُمرمُ  ُت مرخر هبرحح هاِد رهرلرهمح  هرنحِفهُرواه  ُ  ظُلحهمر ررِعينهِ  ومرصح ه هرنهحفررحُ ُامح لِلحِجهر ه  اسح
همرُعوا ه رِجيُبواه  ومر حرعحهُ ُامح رهرلرهمح  رسح هراً رهرلرهمح  رسح ُ ُامح ِسهرّاً وجرهح بهرلُهواه  ودرعرهوح ُت لرُاهمح رهرلرهمح  هر ح مرُههُهود   ه  ونرصرهحح

ارمر رهر هرنحِفُرو ر  مر هحُلوه  وعرِبيد  كرأررح راب  (0391)كرُغيناب    عرلريحُامح انِح
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هاه  ومرِعُظُاهمح  ِالحمروحِعظرهِ  الحبرالِغره ِ ه  ِمنهحهرا هر هِل الحبهرغحه ِ ه  رهر ر هرفررناُهو ر عرنهح هاِد مرهح ها آِأ عرلرهى ه  ومرُحهث ُامح عرلرهى ِجهر ررمر
هههبراه  آِخهههِر اهرهههوحِ   هههإن مررراُكهههمح ُم هرفرهههرحِانير مريرهههاِدير سر هههادرُعو ر عرهههنح ه  عُهههو ر ِ صر لرراِلِسهههُامح  هررحجِ  (0391) حر و هر رفر
ورًة و هررحِجعُهههو ر ِ  رن عرِشهههين ً ه  مرهههوراِعِظُامح  هههِر انحرِنينههه ِ ه   مُاهرهههوحُمُامح غُهههدح هههزر الح  (0398) كرظرهح ُم رهههوحُم ومرعحمرهههلر عرجر

 .(0399)الحُم رونم
انُهُهمح  ُة مر حههدر هها الح رههوحُم الشنههاِهدر ُهمح ُعُ ههوُاُمح الحغرائِ ه  مريه هر ههوراُ ُهمح ه  برههُ  عرههنهح الحُمبح هرلرههى ِ ِههمح ه  الحُمفح رِلفرههُ  مرهح

هِل الشنهاِم يهرعحِصه  اللنههه  صرهاِحُبُامح يُِطيهُع اللنهه ومرنهحهُ مح  هرعحُصهونرهه  مُمرهرراُ ُهمح  ه  وُههمح يُِطيُعونرههه  وصرهاِحُ  مرهح
ينراِر  ِالهدحرحهرمِ ه  ِ ُاهمح لرهورِددحُل واللنهه مر ن ُمعراِويره ر صرهارررريِن  هذر ِمهينح عرشرهررةر ِمهنحُامح ه  صرهرح ر الهدح ومرعحطرهاِر ه  ررأرخر

ُهمح   .ررُجاًل ِمنهح
لر الحُاورر ِ  ِ ه  يرا مرهح م  ه  ُصْم ذرُوو مر حرها   ه  ُمِنيُت ِمنحُامح  ِثرالر   واثهحنر هرنيح هم  ذرُوو كرهالر ه   ذرُوو ه  و ُاح وُعمح

هرراُر ِصهدح   ِعنحهدر اللح رهافِ  ر مر ه  مر حصرهار   فِ ه  حح هوراُ  ثِ ره   ِعنحهدر الحهبرالر هبراه اإِل ِهِل ه   ررِ رهتح مريحهِديُامح ه  و ر ِ خح يرها مرهح
هها هها ُرعرا ُههر هر ههرر ه   غرههابر عرنهح انِهه    هرفررنارههتح ِمههنح آخر هها مجُِعرههتح ِمههنح جر ههاُلُامح ه  ُكلنمر هها ِ خر ههأررح ِ ُاههمح ِريمر  واللنههه لرار

هسر الحهورغرىه  (0244) ه ر المحهررابُ  (0240) مر ح لرهوح  ِر ُ مح عرهِن ا حهِن مريب  رالِه   ه  و ِر هرحمرِة ه  ارهِد انهحفرهررجح انحِفهررا ر الحمر
ا ها   ِمهنح نرِبيحه  (0243) عرنح اُهُبِلهر  ُ طُهه لر حطهاً مرلح ه  وِ رح لرعرلرهى الطنرِيهِق الحوراِضهحِ ه  وِ رح لرعرلرى  هريهحنر   ِمنح رريبح وِمنهحهر

(0242). 
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 أصحاب رسول اللإه
هلر  هريحهِت نربِهيحُامح  ولرهنح ه  رهرلرهنح ُتحرُِجهوُكمح ِمهنح ُههًدىه  وا نِبعُهوا مرثهرهررُهمح  (0242) ررهالحزرُموا  رحه هرُهمح ه  انحظُُروا مرهح

هِبُ وُهمح رهر رِمهل واه  ُمواوِ  ح نهرهرُموا ررانهحهر  (0242) ررِإ ح لربرُدوا ررالحُبُدواه  يُِعيُدوُكمح يف ررًدى و ر  هر رهأرخنُروا ه  و ر  رسح
ِلُاهوا ُهمح رهر هرهح هِبُهُهمح ِمهنحُامح ه  وآلهعليههللاصللى لر رهدح ررمريحهُت مرصحهحرابر حُمرمنهد  ه  عرهنهح هداً ُيشح ها مرررى مرحر ه  ررمر

اً  هههِبُحو ر ُههههعحثاً غُهههربح هههانُوا ُيصح ر ِجبرهههاِهِهمح  (0241) يُهرراِوُحهههو ر ه  وِايرامهههاً  وارهههدح  رههها ُوا ُسهههجنداً  (0241) لر رهههدح كر  هرهههنيح
هِر مرعرهاِدِهمح ه  وُخهُدوِدِهمح  هِر ِمهنح ذِكح ر مرعحيُهِنِهمح رُكره ر الحِمعحهزرىه   ويرِ ُفهو ر عرلرهى ِمثحهِل ايحرمح هأر ن  هرهنيح ِمهنح  (0248) كر

ُر   (0249) ومرهاُدواه   هربُهلن ُجيُهو هرُهمح  حرهإن ه  ِ ذرا ذُكِهرر اللنهه مهررلرهتح مرعحيُههنُهُهمح ه   ُهوِر ُسهُجوِدِهمح  ِيهُد الشنهجر ها مير كرمر
راً ِمنر الحِع راِب وررجراًف لِلثهنورابِ ه  يهروحمر الرحيِح الحعراِصاِ   !خروح

 السالمعليه ومن كالم لهـ  98
 يشير فيه َّللى ظلم بني أمية

ُعوا لِلنههه حُمررنمههاً ه  واللنههه  ر يهرزرالُههو ر  ههإن  ر يرههدر هه رحرل وهحر ل ههوه (0204) ِ  ن اسح ههداً ِ  ن حر ههإن  ر ه  و ر عر ح وحر
لرهه ظُلحُمُههمح  (0200) يهربهح رهى  هريحهُت مرهدرر  و ر ور رهر   ُسهوُف ررعحهِيِهمح وحرهإن يهرُ هومر الحبراِكيرهاِ   (0203) ونهربرها  ِههه  ِ  ن درخر

 وحرإن  رُاو ر ُنصحررُة مرحردُِكمح ه  ِلُدنهحيراه و راخ  يهربحِا ه   راخ  يهربحِا  ِلِديِنهه  يهربحِايرا ِ 
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هِدِهمح  هيحِدهه   ِمهنح مرحر هررِة الحعربحهِد ِمهنح سر ُاهمح ه  وِ ذرا غرهابر اغح را رههه  ِ ذرا هرهِهدر مر راعرههه  كرُنصح وحرهإن يرُاهو ر مرعحظرمر
ههُنُامح  ِاللنههه ظرنّههاً  سر ها عرنرههاًف مرحح ههربُواه  عراِريرهه   ررههااهحبهرُلواررههِإ ح مر رههاُكُم اللنههه  ِ ه  ِريهر ررههِإ ن الحعراِابرهه ر ه  وِ ِ  ا هحُ ِليههُ مح رراصح

 .لِلحُم نِ نير 

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  99
 في التزهيد من الدنيا

ها ر  هُده عرلرهى مرها كر رِنرها عرلرهى مرها يرُاهو ُ ه  حنرحمر ه رِعيُنه ِمهنح مرمح هأرلُه الحُمعراررهاةر يف األردح ه  ونرسح ها ه   يرها ِ ونرسح كرمر
ا ِ  أرلُه الحُمعرارراةر يف األر حدر  .نرسح

هههِ  لرُاهههمح ه  ِعبرهههادر اللنهههه مُوِصهههيُامح  ِهههالرنرحإِ  نهحيرا ال نارِكر هههاه  ِارهههِذه الهههد  والحُمبحِليرهههِ  ه  وِ  ح ملرح حتُِب هههوا  هررحكرهر
سراِمُامح وِ  ح ُكنحُ مح حتُِب هو ر درحِديهدرهرا ها كرسرهفحر  ررِإ نرها مرهثهرلُ ه  ألرجح هأرنهنُهمح ارهدح  (0202) ُامح ومرثهرُلهر هِبياًل ررار هلرُاوا سر سر

هأرنهنُهمح ارهدح  هرلرغُهوه (0202) ومرم هواه  ارطرعُهوه هرِي ِ صر الحغرايره ِ ه  عرلرمهاً ررار همح عرسرهى الحُمجح ها  (0202) وكر مر ح جيرحهرِير  ِلريهحهر
هها ُلغرهر ههوحِل ررحههُدوهه  ُف مرههنح لرهه يهرههوحم   ر يهرعحهُدوهومرهها عرسرهى مر ح يرُاههو ر  هر رهاه  حرهإن يهربهح ِثيههث  ِمهنر الحمر  و رالِه   حر

ها ررغحمهاً  (0201) نهحيرا حرهإن يُهفرارِاهرهر هاه  وُمهزحِعل  يف الهد  رِهر نهحيرا وررفح ها ه  ررهالر  هرنراررُسهوا يف ِعهزح الهد  بُهوا ِ زِينرِ هر و ر  هرعحجر
ها ها ِ صر انحِ طرها   ه  ائِهرا و ُهنحِسههراو ر درحزرعُهوا ِمهنح ضرهرن ه  ونرِعيِمهر ررهر ها وررفح ها ِ صر ه  ررهِإ ن ِعزنهر ها ونرِعيمرهر وِ  ن نِينر هرهر
 وضررنافرهرا و ُهنحسرهرا ِ صر ه  نرورار  
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ها ِ صر رهرنرهاف  ه  وُكل  ُمدنة  ِريهرا ِ صر انحِ هراف   (0201) نهرفراد   هر  مرولرهيحسر لرُاهمح يف ه  وُكهل  حره م ِريهر   آثرهاِر األرونلِهنير ُمزحدرجر
مروملرح  هرههرروحا ِ صر الحمراِضههنير ِمهههنحُامح  ر ه  ِ  ح ُكنحههُ مح  هرعحِ لُههو ر ه  ويف آ رههاِئُاُم الحمراِضههنير  هربحِصههررة  وُمعح ربهرههر   (0208)

هلر ه  وِ صر اخلحرلرهِا الحبرهاِانير  ر يهربهح رهوح ر ه  يهررحِجعُهو ر  هُ مح  هرهرروح ر مرهح نهحيرا مرولرسح هورار  ه  الهد  هِبُحو ر ومُيحُسهو ر عرلرهى مرحح ُيصح
هُر يُهعرهزنىه  هرهإن  يحهت  يُهبحارهى وآخر ُهودُ ه  وصرهرِيع  ُمبح هرلًهى وعرائِهد  يهرعُهودُ ه  ررمر ِسهه جير هُر  ِنهرفح و رالِه    (0209) وآخر

نهحيرا والحمروحُل يرطحُلُبه  !مرثرِر الحمراِض  مرا ميرحِم  الحبراِا وعرلرى ه  وغراِرل  ولريحسر مبرغحُفور  عرنحهه  لِلد 
ههاِذمر اللنههذنالِ  ِنيرههالِ ه  وُمههنهرغح ر الشنهههرورالِ ه  مر ر ررههاذحُكُروا هر ههاورررةِ ه  وارههاِ عر األُمح  (0234) ِعنحههدر الحُمسر

سرانِه ومرا  ر ُرحصرىه  واسح رِعيُنوا اللنه عرلرى مردراِف وراِجِ  حر حهه  ِلألرعحمراِر الح رِبيحر ِ  اِد نِعرِمه وِ حح  .ِمنح مرعحدر

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  111
 في رسول اللإه وأهل بيته

ههلره ههُد لِلنههه النناِهههِر يف اخلحرلحههِق ررمح هه  انحرمح وِد يرههدر يههِع مُُمههورِهه  والحبراِسههِ  رِههيِهمح  ِههايُح ههُده يف مجِر ه  حنرحمر
رُه ه ونرسح رِعيُنه عرلرى رِعرايرِ  ُحُ وِاه هرُد مر ح  ر  ِلره غريهح هلره  ِهأرمحرِه صرهاِدعاً ه  ومر ن حُمرمنهداً عربحهُده وررُسهولُهه  ونرشح  مررحسر

رِه (0230)  وِ ذِكح
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ها ومرهنح اررلنهار عرنهح  (0233) مرهنح  هر رهدنمرهرا مرهرر ر ه  وخرلنار ِرينرا ررايره ر انحرهقح ه  ررأردنى مرِميناً ومرمرى ررِهيداً ه  نراِ  اً  هر
ِهقر  (0232) نرهرهقر  ها نر مِ ه  ومرهنح لرزِمرهر ها مرِايهُث الحارهالر ههرِيع  ِ ذرا ارهامر  (0232)  رِطه ُف الحِ يرهامِ  (0232) درلِيُلهر ررههِإذرا ه  سر

هوحُل ررهذرهر ر  ِههه  ومرهرهرحمُتح  ِلريحهه  ِأرصرها ِِعُامح ه  مرنهحُ مح مرلرنحُ مح لره رِارها رُامح  هافره الحمر هافر اللنهه رهرلرِبثحهُ مح ه  جر ه   هرعحهدره مرها هر
ههررُكمح  ُعُاههمح ويرُمههم  نرشح ههإن يُطحلِههعر اللنههه لرُاههمح مرههنح جيرحمر بِههل   (0231) حر و ر  هريحأرُسههوا  (0231) ررههالر  رطحمرعُههوا يف غرهه حِ ُم ح

ِ ر   ههدرى ارائِمر هريحههه (0238) ِمههنح ُمههدح ههى مر ح  رههزِرن  ِههه ِ حح ِ رر عرسر ههإن و  (0239) ررههِإ ن الحُمههدح ههررى رهر هررحِجعرهها حر  هرثحبُههتر اأُلخح
يعاً   . هرثحُب را مجِر

ههد   ثرههِل جُنُههوِم السنههمرافِ  وآلهعليههللاصلللى مر ر ِ  ن مرثرههلر آِر حُمرمن ههورى جنرحههم   رلرههعر جنرحههم  ه  كرمر  ِ ذرا خر
 .مرا ُكنحُ مح  رأحُمُلو ر  ومررراُكمح ه  ررارأرننُامح اردح  رارامرلرتح ِمنر اللنه ِريُاُم الصننرائِعُ  (0224)

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  111
 وهي َّلحدى الخطب المشتملة على المالحم

ُد لِلنه األرونِر اهربحلر ُكلح مرونر  واآلِخِر  هرعحدر ُكلح آِخر   و ِآِخرِين ِهه ه  و ِأرونلِين ِهه ورجره ر مر ح  ر مرونرر لرههه  انحرمح
هرُد مر ح  ر  ِلره ِ  ن اللنهه هرههرادرةً ورجر ر مر ح  ر آِخرر لر  ها السحهر  اإِلعحهالر ر ه  ه ومرهح ه  والح رلحهُ  اللحسرها ر ه  يُهورارِهُق ِريهر

ِويهرننُامح  (0223) «َشقاَقي (0220)   َيْجرََمنإُكمْ » مريه هرا الننا ُ   (0222) و ر يرسح هرهح
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هيراِر  همرُعونره ِمهينح  (0222) و ر  هر هرررامرهوحا  ِاألر حصرهارِ ه  ِعصح رهرورالنهِذي رهرلرهقر انحربنه ر ه  ِعنحهدر مرها  رسح
 و هرهررمر الننسرهمر ر  (0222)

ِههلر السنهاِمعُ ه  وآلهعليههللاصلى ِ  ن النِذي مُنهربحُئُامح  ِه عرِن الننيبح األُمح ح  (0221)  مرا كرذربر الحُمبهرلحُ  و ر جر
ههأررح مرنحظُههُر  ِ ههه  هه ر ِ ررايرا ِهههه   ِالشنههامِ  (0228) ارههدح نهرعرههقر  (0221) صر ِضههلحيل  لرار  يف ضرههوراِح  ُكوررهها ر  (0229) وررحر
ُ ه (0220) ررههِإذرا رهرغرههررلح رراِغرر ُههه (0224) ههِايمر هه ردنلح هر نرههُ  ه  وثهرُ لرههتح يف األررحِل ور حأر ُههه (0223) واهح عرمنههِت الحِف هح

هها  ِأرنهحيراِ رهها ههاههه  مر هحنرافرهر ههِت انحرههرحُب  ِأرمحوراِجهر ههاه  ومراجر ا ِمههنر األرينههاِم ُكُلوُحهر  وِمههنر اللنيرههاِ  ُكههُدوُحهرا (0222) و رههدر
ههدرررلح هر راِهههُ ه (0222) ررههِإذرا مريهحنرههعر نررحعُههه وارههامر عرلرههى يهرنحعِههه (0222) ُعِ ههدرلح  (0221) و هرررارههتح  هرورارِاُههه (0221) وهر

ِ الحمُ  هِر الحُملحه رِطمِ ه  عحِمهلر ِ ررايراُل الحِفنر همح ترحهرُِ  الحُاورره ر ِمهنح اراِصها  ه  ومراهحهبهرلحنر كراللنيحهِل الحُمظحلِهِم والحبرحح ا وكر هذر  هر
هها ِمههنح عراِصهها   (0228) هر ُههر  عرلريهح  (0220) وُرحصرههُد الح رههائِمُ  (0224) وعرههنح ارِليههل   هرلح رهها  الحُ ههُروُ   ِههالحُ ُرو ِ  (0229) ومير

ُصودُ وُرحطر   !(0223) ُم الحمرحح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  112
 تجري هذا المجرى

 وفيها ذكر يوم القيامة وأحوال الناس المقبلة
 يوم القيامة

سرابِ ه  وذرِلأر يهروحم  جيرحمرُع اللنه ِريه األرونِلنير واآلِخرِينر  هارِ  (0222) لِِن راِ  انِح هزراِف األرعحمر ُخُمهوعاً ه  وجر
ُهُم الحعررر ُ  ِايراماً   وررجرفرتح  (0222) اردح مريحرمر
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نُهُهمح حراً  مرنح ورجردر لِ ردرمريحه مروحِضعاً  (0222) ِ ُِم األررحلُ  سر  4ولِنهرفحِسه ُم نسرعاً ه  ررأرحح
 حال مقبلة على الناس

ه   و ر  (0221) رِهنر  كرِ طرهِع اللنيحهِل الحُمظحلِههمِ :  ومنهها  رهأح ِيُامح مرزحُمومرههً  ه   هُههررد  اررها ررايره     ر  هرُ هوُم اررها ارائِمر
هها ارائِههُدهرا (0221) مررحُحولرهه ً  ههُدهرا (0228) ررحِفزُهر هها (0229) وجيرحهر لرههبُهُهمح ه  رراِكبُههر ههِديد  كر هها اهرههوحم  هر ُلهر ارِليههل   (0214) مرهح
هلربُهُهمح  هِبيِل اللنهه اهرهوحم  مرِذلنه   ِعنحهدر  (0210) سر ِينر  جُيراِههُدُهمح يف سر ويف السنهمراِف ه  يف األررحِل لرحُهولُهو ر ه  الحُم رارهربح
 (0212) لرهه و ر حرهسن  (0213)  ر ررهرهلر ه  ِمنح جريحش  ِمهنح نِ رهِم اللنههه  رهروريحل  لرِأ يرا  رصحررُة ِعنحدر ذرِلأِ ه  مرعحُروُرو ر 

ُلِأ  ِالحمروحِل األر حررِ  ُيبح هرلرى مرهح وِ  األر ه  وسر  !(0212) غحربرِ وايُح

 السالمعليهومن خطبة له ـ  113
 في التزهيد في الدنيا

هها نهحيرا نرظرههرر الزناِهههِدينر ِريهر هها الننههاُ  انحظُههُروا ِ صر الههد  هها (0212) الصنههاِدِرنير ه  مريه هر هر هها ه  عرنهح هها واللنههه عرمن ررِإنهنهر
هُع ه  السناِكنر  (0211) ارِليل   ُزِيُل الثناِوير  هرر ر و هرفحجر ها ررهأردح هررر ه  اآلحِمهنر  (0211) الحُم هح و ر ه   ر يهررحِجهُع مرها  هرهورصن ِمنهحهر

ررى مرا ُهور آل  ِمنهحهرا رهريُهنح رظررر ُسُرورُهرا مرُشوب   ُزح ِ  (0218) يُدح  الرحجرارِ  (0219) وجرلردُ ه   ِانح
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نِ  ثهح  (0214) ِريهرا ِ صر المنعحِا والحورهح اه  ررُة مرا يُهعحِجُبُامح ِريهراررالر يهرُغرنننُامح كر ُبُامح ِمنهحهر  .لِِ لنِ  مرا يرصححر
ررمً  هرفرانرر رراعح ربهررر  نهحيرا عرهنح ارِليهل  ملرح يرُاهنح ه  واعح ربهررر ررأر حصررر ه  ررِحمر اللنه امح ه  ررارأر ن مرا ُهور كراِئن  ِمنر الد 

هه  وكرأر ن مرا ُهور كراِئن  ِمهنر اآلِخهررةِ  وُكهل  آل  ه  وُكهل  ُم هرورانهع  آل  ه  وُكهل  مرعحهُدود  ُمهنهح رإ  ه  ا ارِليهل  ملرح يهرهزررح عرمن
 .اررِي   درا   

 صفة العالم
رره:  ومنها ررهه  الحعرامِلُ مرنح عرهرر ر ارهدح هاًل مر ن يهرعحهِر ر ارهدح هاِر ه  وكرفرهى  ِهالحمررحِف جرهح وِ  ن ِمهنح مر هحغرهِإ الرحجر
ِسههه  اصر لرعربحهداً ِ صر اللنهه  هرعره لرهه اللنهه ِ صر نهرفح هِد السنهِبيلِ ه  وركر هائِراً عرهنح ارصح هائِراً  ِغره حِ درلِيهل  ه  جر ِ  ح ُدِعه ر ِ صر ه  سر

نهحيرا عرِمهلر  (0210) حررح ِ  هرحِ  اآلِخهررِة كرِسهلر ه  الد  هأر ن مرها عرِمهلر لرهه وراِجه   عرلريحههه   وِ  ح ُدِعه ر ِ صر حر هأر ن ه  كر  وكر
 .ِريه سراِا   عرنحه (0213) مرا ورىنر 

 آخر الزمان
ِ  ح هرهِهدر ملرح يُهعحهرر ح وِ  ح غرهابر ملرح  (0212) وذرِلأر نرمرا    ر يهرنحُجو ِريه ِ  ن ُكل  ُمهنحِمن  نُهورمره   :  ومنها

ُم الس ههررىه  يُهفح هر رههدح  ُههدرى ومرعحههالر ههايِيِح لريحُسههوا  ِالح  (0212) مُولرئِههأر مرصرهها ِيُح ااح مرسر
ايِيعِ  (0212) ههذر  (0211) و ر الحمر

ُمح مر هحورابر رر حرِ ه (0211) الحُبُذرِ  ِ هه  مُولرِئأر يهرفح رُح اللنه ار ُهمح ضررنافر نِ حمر ِشُا عرنهح  .ويراح
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فرهأُ اإِلنرهاُف ه  مريه هرا النناُ  سريرأحِأ عرلريحُامح نرمرا    ها يُاح ُم كرمر هالر فرأُ ِريهه اإِلسح ها الننها ُ ه  مبرها ِريههيُاح ِ  ن ه  مريه هر
هلن ِمهنح ارائِهل   (0218) وملرح يُِعذحُكمح ِمنح مر ح يهربح رِليرُامح ه  اللنه اردح مرعراذرُكمح ِمنح مر ح جيرُورر عرلريحُامح  ََّلنإ »ه  واردح ارارر جر
 .«َفي ذَلَك َديات  وََّلْن ُكنإا َلُمْبَتَلينَ 

رإ هها مراد  ههه اخلامههل ه  كههل مههنمن نومهه ه   السلل  عليه اولههه اهار السههيد الشههريا الرضهه  ممهها
واملهذاييع ه  وهو الذي يسيح  ني النا   الفسهاد والنمهائمه  واملساييح مجع مسياحه  الذكر ال ليل الشر

وههو الهذي ه  والبهذر مجهع  هذوره  ونهوه  هاه  وههو الهذي  ذا  هع لغه ه  فاحشه  مذاعههاه  مجهع مهذيا 
 .منط هياثر سفهه ويلغو 

 السالمعليهومن خطبة له ـ  114
ههداً  ههررمُ  ه  وآلهعليههللاصلللى مرمنهها  هرعحههُد ررههِإ ن اللنههه ُسههبححرانره  هرعرههثر حُمرمن ههد  ِمههنر الحعرههررِب يهر ح ولرههيحسر مرحر

يهاً ه  ِك را هاً  هاِ ِمح  يرُسهواُهُهمح ه  رهر را رهلر مبرهنح مر راعرهه مرهنح عرصرهاهه  و ر يرهدنِع  نُهبُههونًة و ر ورحح ويُهبرهاِدُر ِ ِهُم ه  ِ صر مرنحجر
ِ  ن ه  رهرُيِ هيُم عرلريحهه حرهإن يُهلحِح رهه غرايهر رهه (0284) ويرِ هُا الحارِسه ُ  (0219)ررحِسُر انحرِسُ  ه  السناعر ر مر ح  هرنحزِرر ِ ِمح 
هرر ِريهه يهح ها هرُهمح ه  هراِلاهاً  ر خر هاُهمح ه  لنه هرُهمح و هرهونمرُهمح حمرر ه  حرهإن مررراُههمح مرنحجر اررلح ررحر ه ردر ه هر رامرتح  (0280) رراسح واسح

هاارِ هرا (0283) اهرنرها ُهُهمح  اه  وارحُ اللنهه لر رهدح ُكنحهُت ِمهنح سر اِر ِهر هاه  حرهإن  هرورلنهتح ِررهذر مرها ه  واسح هروحسره رتح يف ِايراِدهر
بُهنحهتُ  نحهتُ ه  ضرهُعفحُت و ر جر هرِ ر انحرهقن ِمهنح ه  الحبراِ هلر  (0282) اللنهه ألر هحُ هرر ن وارحُ ه  و ر ُخنحهُت و ر ورهر حرهإن مُخح

 !خراِصرر ِه
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ه     منهين وجهد ا يف ههذه الروايه ه  واهد   هدم خم هار ههذه اخلطبه ه  اهار السهيد الشهريا الرضه 
 .رأوجبت انار  ثبا ا ثاني ه  على خال  ما سبق من نيادة ون صا 

 سالمالعليه ومن خطبة لهـ  115
 في بعض صفات الرسول الكريم وتهديد بني أمية وعظة الناس

 الرسول الكريم
هاًل ه  هرِهيداً و رِش اً ونرِذيراً ه  وآلهعليههللاصلى حرإن  هرعرثر اللنه حُمرمنداً  ِينهِ  ِ فح يهحرر الحربر ها  ه  خر ومرجنحربهرهر

اًل  طررِينر ِدمير ً ومرجح ه  (0282) ومر حهررر الحُمطرهنرِينر ِهيمر ً ه  كرهح  .(0282) وردر الحُمسح رمح
 بنو أمية

ِ را نهحيرا يف لرههذن لرههتح لرُاههُم الهد  لروح ها احح ههاه  ررمر ِرهر الر نحههُ مح ِمههنح ررضرهاِ  مرخح ِ  ن ِمههنح  هرعحههِد مرهها ه  (0281) و ر مترران
اهه  (0281) صرادررهحُ ُموهرا جراِئاًل ِخطراُمهرا ها ِعنحهدر مراهحهورام   ارهدح هه  (0288) ارِل هاً ورِضهينُههر ِر ه  صرهارر حررراُمهر مبرنحزِلرهِ  السحهدح

ُمهودِ  هرر مروحُجهود  هه  (0289) الحمرفح اُرها  رِعيهداً غريهح هل  مرعحهُدود  ه  وصرهادررهحُ ُموهرا واللنهه ِظهالًّ ممرحهُدوداً ه  وحرالر ه  ِ صر مرجح
ههاِغررة   هها مربحُسههههه  (0294) ررههاألررحُل لرُاههمح هر ُفوررهه   ه  و ر   ومريحههِديُامح ِريهر وُسههُيوُرُامح ه  ومريحههِدي الح رههادرِة عرههنحُامح مراح

ُبوضره   ه  عرلرهيحِهمح ُمسرهلنطر    وِ  ن الثنهائِرر يف ه  وِلُاهلح حرهقم  رالِبهاً ه  مر ر وِ  ن ِلُاهلح درم  ثرهائِراً ه  وُسهُيورُهُهمح عرهنحُامح مر ح
 و ر ه  ور اللنه النِذي  ر يُهعحِجزُه مرنح  رلر ر وهُ ه  ِدمرائِنرا كرانحراِكِم يف حرقح نهرفحِسه
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ها ارِليهل  ه  يهرُفو ُه مرنح هررربر  ها يف مريحهِدي غره حُِكمح ه  ررأُاحِسُم  ِاللنه يرا  رهيِن مُمرينه ر عرمن ويف دراِر عرهُدوحُكمح مر ر ه  لر هرعحرِرُهنهنهر
 .مر ر ِ  ن مر حرعر األر حراِ  مرا ورعرى ال نذحِك ر وارِبلرهه   ررحرُهِ  ن مر حصررر األر حصراِر مرا نهرفرذر يف اخلحر حِ 

 وعظ الناس
هها الننهها ُ  ههبراح  وراِعهه   ُمهه نِع   ه  مريه هر ههِبُحوا ِمههنح ُهههعحلرِ  ِمصح ِو عرههنيح  ارههدح  (0290) وامح رههاُحوا اسح رصح ِمههنح صرههفح

 .ِمنر الحاردررِ  (0293)ُروحارتح 
هالرِ ُامح  ِعبرهادر اللنهه  ر  نُهوا ِ صر جرهر ههفرا ه   هررحكر نحهزِِر نرهانِر  ِ شر ا الحمر هوراِئُامح ررههِإ ن الننهانِرر ِ رهذر و ر  هرنهح رهاُدوا ألرهح

ههار   ُ هُل الههرندرىههه  (0292) ُجهُر   هر ههرِه ِمهنح مروحِضههع  ِ صر مروحِضههع   (0292) يهرنهح ه  لِههررمحي  ُرحِدثُهه  هرعحههدر ررمحي  ه  عرلرههى ظرهح
هِا ه  ويُه رهرحبر مرها  ر يهر هر رهارربُ ه  مر ح يُهلحِصقر مرا  ر يهرلح رِصقُ يُرِيُد  هُاوا ِ صر مرهنح  ر ُيشح  (0292) رراللنهه اللنهه مر ح  رشح

ورُكمح  هه  و ر يهرهنهحُ ُإ ِ ررمحيِهه مرها ارهدح مر هحهررمر لرُاهمح ه  (0291) هرهجح ه  ِر رر حههِ ننهه لرهيحسر عرلرهى اإِلمرهاِم ِ  ن مرها ُ حهلر ِمهنح مرمح
ُغ يف الحمروحِعظره ِ  هاُد يف الننِصهيحر ِ ه  اإِل حهالر ِ هر يرهاُف لِلس هنن ِ ه  واِ جح اه  واإِلحح ه رِح حيهر ُهُدوِد عرلرهى ُمسح ه  وِ ارامرهُ  انح
مرا ِ  اُر الس هههح ههدر هها (0291) وِ صح ِلهر ههِويحِ ه  عرلرههى مرهح وِمههنح اهربحههِل مر ح ه   ِهههنهربح  (0298) رهربرههاِدُروا الحِعلحههمر ِمههنح اهربحههِل  رصح
هغرُلوا  ِأرنهحُفِسهُامح  ه رثرارِ ه  ُ شح لِهه (0299) عرهنح ُمسح هِر و هرنرهاهروحا عرنحههه  الحِعلحهِم ِمهنح ِعنحهِد مرهح هوحا عرهِن الحُمنحار ررِإ نرها ه  وانهحهر

ِ   هرعحدر ال هننراِه   !مُِمرحمُتح  ِالنهنهح



 022  .........................................................................   السالم خط  مم  املنمنني عليه

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  116
 إلسالم ويذكر الرسول الكريم ثم يلوم أصحابهوفيها يبين فضل ا

 دين اإلسالم
مر  ههالر ههرر ر اإِلسح ههُد لِلنههه النههِذي هر ههنح وررردرهه  انحرمح ههررائِعره ِلمر هههنلر هر انرههه عرلرههى مرههنح غرالربرهههه  ررسر ه  ومرعرههزن مررحكر

ناً ِلمرنح عرِل ره اه  وِسلحماً ِلمرنح درخرلرهه  (0244) ررجرعرلره مرمح هاِهداً ِلمرهنح خراصرهمر عرنحههه  ناً ِلمرنح  رارلنمر  ِهو ُهرحهر ه  وهر
ماً ِلمرنح عر رلر  هنح عرهزرمر ه  وآيرً  ِلمرنح  هرورسنمر ه  ولُّباً ِلمرنح  ردر هنرر ه  ونُوراً ِلمرِن اسح رمرافر  ِه ورهرهح هررًة ه  و هربحِصررًة ِلمر وِعبهح

ً  ِلمرنح رهرهونلر وُجننه ً ه  مرنح  هروركنلر ِلمرِن ا هنعر ر وجنرراًة ِلمرنح صردن ر وثِ رً  لِ  رهرُههور مر هحلرهُل ه  ِلمرهنح صرهبهررر  (0240) ورراحر
نراِهلِ  ِئلِ  (0243) الحمر نرارِ ه  (0242) ومروحضرُح الحور ر ررُ  الحمر رُِ  ايحرورادح  (0242) ُمشح ُمِم ُف الحمرصرا ِيِح  ه  (0242) ُمشح

همرارِ  هرُِر الحِممح ههاِمُع انحرلحبره ِ  ررِريههعُ ه  (0241) كر ههبهح ر ِ ه  (0241) الحغرايرهِ  جر هها ِ  (0248) ُم هرنرهاِرُس الس  ه  هرهرِيُا الحُفرحسر
نهحيرا ِممحمرارُهه  والصنانِراُل مرنرارُهه  ال نصحِديُق ِمنهحهراُجه لحبرُ ه وايحرننُ  ُسبهح رُ هه  والحمروحُل غرايهرُ ه والد   .والحِ يرامرُ  حر

 صلى اهلل عليه وآلهبي ومنها في ذكر الن
ههإن مروحررى ههأحُمو ُ ه  (0200) ومرنرههارر عرلرمههاً نِرههاِ س  ههه  (0204) اهربرسههاً لِ رههاِ س   (0249) حر ه  رهرُهههور مرِمينُههأر الحمر

ينِ   ،نِعحمر ً  (0203) و رِعيُثأر ه  وهرِهيُدخر يهروحمر الدح
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ِلأر  (0202) سرماً اللنُهمن ااحِسمح لره مر ح ه  وررُسوُلأر  ِانحرقح رر حر ً  هِلأر ه  ِمنح عردح زِه ُممرعنفراِل اخلحره حِ ِمهنح ررمح ه  واجح
يحأر نُهزُلرههه  اللنُههمن مرعحهِل عرلرهى  ِنرهاِف الحبرهاِننير  ِنرهافره هرِمح لرهدر وآ ِهه الحورِسههيلر ر ه  وهرهرح ح ِعنحهدرخر مرنحزِلرههه  (0202) ومركح

رر ِههه  والحفرِمهيلر ر  (0202) ومرعحِطهه السنهنرافر  ُشهرحنرا يف نُمح هرر خرزرايرهاه  واحح  (0201) و ر نرهاِكِبنير ه  و ر نرهاِدِمنير  (0201) غريهح
ُ وِننير ه  (0208) و ر نراِكِثنير   .و ر ضرالحنير و ر ُمِملحنير و ر مرفح

مهن ملها يف الهرواي ني ه     مننها كررنهاه هاهنهاه  واهد ممهى ههذا الاهالم ريمها   هدمه  اار الشهريا
 .ا خ ال 

 ومنها في خطاب أصحابه
ههررُم ِ رهها ِ مرهها ُُكمح ه  وارههدح  هرلرغحههُ مح ِمههنح كرررامرههِ  اللنههه  هرعرههاصر لرُاههمح  ه  و ُوصرههُل ِ رهها ِجهه رانُُامح ه  مرنحزِلرههً  ُ اح

هه  ويُهعرظحُمُاهمح مرهنح  ر ررمحهلر لرُاهمح عرلريحهه ها ُُامح مرهنح  ر ه  و ر يرهدر لرُاهمح ِعنحهدر و ر ه   تررهاُ  لرُاهمح سرهطحورةً ويهرهر
هررة   ه  ومرنهحهُ مح لِهنهر حِإ ِذمرهِم آ رهاِئُامح  رهأحنهرُفو ر ه  وارهدح  هرهرروح ر ُعُههودر اللنهه مرنهحُ وضرهً  ررهالر  هرغحمرهُبو ر ه  لرُاهمح عرلريحهه ِ مح

هُدُر و ِلرهيحُامح  هررحِجهعُ ه  وكرانرتح مُُمهوُر اللنهه عرلرهيحُامح  رهرِدُ  ه ر ِمهنح مرنحهزِلرِ ُامح هه  وعرهنحُامح  رصح نحهُ ُم الظنلرمر ومرلح ريحهُ مح ه  ررمران
ُ مح مُُمورر اللنه يف مريحِديِهمح ه   ِلريحِهمح مرنِمن رُامح  لرمح وارحُ اللنهه ه  ويرِسه ُو ر يف الشنههرورالِ ه  يهرعحمرُلو ر  ِالش هبُههرالِ ه  ومرسح

ُمح يرر ه  لروح رهررنُاوُكمح حترحتر ُكلح كروحكر     !مرعرُاُم اللنه ِلشررح يهروحم  ار
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 في بعض أيام صفين

هوحلر رُامح  يرهانرُكمح عرهنح ُصهُفوِرُامح ه  وارهدح ررمريحهُت جر ُفرهاُة الطنغرهامُ ه  واحنِح ُهونُُكُم ايح هِل ه  (0209) حتر ومرعحهرراُب مرهح
ولر رهدح ه  والسنهنراُم األرعحظرهمُ ه  واألرنحهُا الحُم رهدنمُ ه  الشنهرر ِ  (0230) ويرآِريلُ ه  عررربِ الح  (0234) ومرنهحُ مح ارراِميمُ ه  الشنامِ 

ههاوِحر  ههفرى ورحر رِي (0233) هر ههاُنوُكمح ه  (0232) مر ح ررمريهحههُ ُامح  ِههأرخرررة  ه  صرههدح هها حر ُههوُنونهرُهمح كرمر و ُزِيلُههونهرُهمح عرههنح ه  حتر
ها مرنرالُهوُكمح  ّسهاً  ِالنحصرهارِ هه  مروراِاِفِهمح كرمر راً  ِالرحمرهاحِ  (0232) حر ُههمح ه  (0232) وهرهجح هُ  مُوح ر هرراُهمح كراإِل ِهِل ه   هررحكر مُخح

ِيِم  اه  الحمرطحُرودرةِ  (0231)ااح ادُ ه   ُهرحمرى عرنح ِحيراِضهر  .عرنح مرورارِِدهرا (0231) و ُذر

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  118
 وهي من خطب المالحم

 تعالىاللإه 
لحهه  خِلرلحِ هه خِبرلحِ ههه هُد لِلنههه الحُم رجر لرههقر اخلحرلحهقر ِمههنح غرهه حِ ررِوينه   ه  والظنههاِهِر لُِ لُهوِ ِمح ِرُجن ِهههه  انحرمح ِ ذح  ه  خر

ائِرِ  ِسههه  (0238) كرانرِت الرنِويناُل  ر  رِليُق ِ  ن  ِهذرِوي المنهمر هرر ر ه  ولرهيحسر  ِهِذي ضرهِم   يف نهرفح ِعلحُمهه  رهاِ نر  خر
 .ومرحراطر  ُِغُموِل عر رائِِد السنرِيررالِ ه  (0239) غريحِ  الس  ُهررالِ 
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رِ   :وآلهعليههللاصلى وِمنهحهرا يف ذِكح

 السالمعليه النإَبيش 
ههجرررِة األرنحِبيرههافِ  ههاراِة المحههيرافِ ه  اخح رههارره ِمههنح هر ههاِف  ه (0220) وُذ را رههِ  الحعرلحيرههافِ  (0224) وِمشح وُسههرنِة الحبرطححر

مر ِ ه  ومرصرا ِيِح الظ لحمر ِ  (0223) اح  .ويهرنرا ِيِع انِح
 فتنة بني أمية

همر مرررامِهرهه:  ومنها ار هُ   (0222) ومر حرهى مروراِ رههه   رِبيه   درونار  ِ ِطبحهه ارهدح مرحح يحهُث انحراجر يرمرهُع ذرلِهأر حر
ه   وآذرا   ُصهمم ه   ِلريحهه هم  ه  ِمهنح اُهلُهوب  ُعمح لره ِ ه  ومرلحِسهنر    ُاح ورائِهه مروراِضهعر الحغرفح هررِة ملرح ه  ُم ر ربحهع  ِ در ومرهوراِ نر انحريهح

هه ِ  مر اح ههوراِف انِح ههدرُحوا ِ زِنرههاِد الحُعلُههوِم الثناِابرهه ِ ه  يرسح رِمههيُئوا  ِأرضح ه  رهرُهههمح يف ذرلِههأر كراألرنهحعرههاِم السنههائِمر ِ ه  وملرح يهر ح
 . راِسير ِ والص ُفوِر الح 

هِل الحبرصرهائِرِ  (0222) ارهِد اجنحرا رهِت السنهررائِرُ  ههاه  ألرهح هُ  انحرهقح خِلراِ ِطهر ههفرررِل ه  (0222) وورضرهحرتح حمررجن ومرسح
ِههرا اه  السناعرُ  عرنح ورجح هر مرُ  ِلُم هرور ِح هبراحاً  ِهالر مررحوراح  ه  وظرهرررِل الحعرالر هبراح  ومررحور ه  مرا ِ  مررراُكهمح مرهح  احهاً  ِهالر مرهح

ح  ه  يرهافر ه  وُههُهوداً ُغينبهاً ه  ومريهح راظاً نُهونمهاً ه  وُدناراً ِ الر مررح راح  ه  وُنسناكاً ِ الر صرالر هاِمعرً  صرهمنافر ه  ونرهاِظررًة عرمح  وسر
اه  ر  اردح ارامرتح عرلرى ُاطحِبهر مرافر ررايرُ  ضرالر اه  (0221) ِ ُشعرِبهرا و هرفررنارتح ه  (0221) ونراِ  رً   راح   رِاهيُلُامح ِ صرهاِعهر
اه  (0228)  ؛ارائِم  عرلرى المحلن ِ ه  ارائُِدهرا خرارِ   ِمنر الحِملن ِ ه  (0229) وارحِبُطُامح  ِبراِعهر
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رِ  (0224) ررهالر يهربهح رهى يهروحمرئِهذ  ِمهنحُامح ِ  ن ثُهفرالره    ثُهفرالرهِ  الحِ هدح نُهفراه  كر همِ مروح نُهفراضره   كر  هرعحهرُُكُامح ه  (0220) ضرهِ  الحِعاح
ِلُ  الحُمهنحِمنر ِمهنح  هريحهِنُامُ ه  (0222) و رُدوُسهُامح دروح ر انحرِصهيدِ ه  (0223) عرهرحخر األرِدرِ  ه رفح ور ه  و رسح هِ فحالر اسح

ِ هرزِيِل انحر ح ه  (0222) الطن حِ انحربن ر الحبرِطينر ر   .ِمنح  هرنيح
هرُ  ِ ُاهُم  اِه ُ مريحهنر  رهذح هذر هوراِذبُ ه  و رِ يهه ِ ُاهُم الحغريراِهه ُ ه  الحمر ُعُاُم الحار ه  وِمهنح مريحهنر  ُهنح هرهوح ر ه  وارحهدر

ه رِمُعوا ِمهنح رر نهانِيحُامح ه  وِلُاهلح غريحبره   ِ يرهاب  ه  (َلُكلش َأَجل  َكتـابٌ )  ر ه  ومرىنن  ُهنحررُاو ر  ِمهُروه ه  (0222) رراسح ومرحح
ه هريح ه  اُهلُهو رُامح  هُد ح ررائِهد  ه  (0221) ِ ظُوا ِ  ح هر رهار ِ ُاهمح واسح لرهه (0221) ولحيرصح هعح مشرحلرههه  مرهح مر ِمهرح ه  ولحيرجح ولحُيحح
نره غر ِ ه  رهرلر ردح رهرلرقر لرُاُم األرمحرر رهرلحقر اخلحرررنرةِ ه  ِذهح هذر الحبراِ هُل مرآِخهذره (0228) واهررررره اهررح ر الصنهمح  ررِعنحهدر ذرلِهأر مرخر
ُل مررراِكبره وررِك ر ه  اِعيره ُ ه  ايحرهح ُر ِصهيرارر السنهُبِع الحعرُ هورِ ه  وعرظُمرِت الطناِغيرُ  واهرلنِت الدن هدررر ه  وصرهارر الهدنهح وهر

ينِ ه  و هرهوراخرى الننهاُ  عرلرهى الحُفُجهورِ ه  (0224) الحبراِ هِل  هرعحهدر ُكظُهوم   (0229) ررِنيهقُ  هاجرُروا عرلرهى الهدح ا وحتررها  و ه  و هرهر
ها ر الحورلرهُد غريحظهاً ه  و هربراغرُموا عرلرى الصحدح ِ ه  عرلرى الحارِذبِ   (0223) والحمرطرهُر اهريحظهاً ه  (0220) ررِإذرا كرا ر ذرلِهأر كر

هُل ذرلِهأر الزنمرهاِ  ِذئرا هاً ه  و رغِهيُإ الحِاهرراُم غريحمهاً ه  (0222) و رِفيُإ اللحئرهاُم رهريحمهاً  ها ر مرهح ِ يُنه ِسهه  وكر براعاً وسرهالر
ههاً   هها ُه مُكن ههِذبُ ه  ورُه رههرراُ ه مرمحورا ههاً وغرههارر الصحههدح ُ ه  ومروحسر هها ِ ه  وررههالر الحار ههوردنُة  ِاللحسر هه ُهعحِملرِت الحمر ه  واسح

باً ه  وصرارر الحُفُسوُ  نرسرباً ه  و رشراجررر النناُ   ِالحُ ُلوبِ   ولُِبسر ه  والحعرفراُ  عرجر
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ُم لُبحسر الحفررحوِ  ُلو اً  اإِلسحالر  .مر ح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  119
 في بيان قدرة اللإه وانفراده بالعظمة وأمر البعث

 قدرة اللإه
ف  خراِهع  لره ف  ارائِم   ِهه  ُكل  هر ح ه  واُههونُة ُكهلح ضرهِعيا  ه  وِعهز  ُكهلح ذرلِيهل  ه  ِغ ر ُكلح ررِ ه   ه  وُكل  هر ح

هزرُ  ُكهلح مرلحُههو    هعر نُطح رهه ه ومرفح لنهمر  ِر ومرهنح ه  ومرهنح عرها ر رهرعرلريحهه رِنحاُههه  ومرهنح سرهارتر عرلِهمر ِسهرنهه  مرهنح  رار
ربر عرنحأر ه  مرالر ررِإلريحه ُمنهح رلرُبه لحِ هأر ه  ملرح  هرررخر الحُعُيوُ  رهرُ فح ملرح ارحلُهِق اخلحرلحهقر ه   رلح ُكنحتر اهربحلر الحوراِصهِفنير ِمهنح خر

هه    شر نهحفرعرهه   ه  ِلورحح لح هرُهمح ِلمر هه هرعحمر ههِبُ أر مرههنح  رلربحههتر ه  و ر اسح ِل ُههأر ه  و ر يرسح ههذحلر  (0222) و ر يُهفح و ر ه  مرههنح مرخر
هررخر مرهنح سرهِف ر ارمرهافرخر ه  و ر يرزِيهُد يف ُملحِاهأر مرهنح مر راعرهأر ه  يهرهنهحُ ُ  ُسهلحطرانرأر مرهنح عرصرهاخر  ه  و ر يهرهُرد  مرمح

نِير   ه    عرنحأر مرنح  هرورصن عرنح مرمحرِخر و ر يرسح هرغحيِن  مرنحهتر األر رهُد ه  وُكهل  غريحه   ِعنحهدرخر هرههرادرة  ه  ُكل  ِسرم ِعنحدرخر عرالر
هي ر عرنحهأر ه  ررهالر مرمرهدر لرهأر  ِعهُد ررهالر مرنحجرهى ِمنحهأر ِ  ن  ِلريحهأر ه  ومرنحهتر الحُمنح هرهرهى ررهالر حمِر   ِيرهِدخر ه  ومرنحهتر الحمروح

هأحنرأر ه  و ِلريحأر مرِصُ  ُكهلح نرسرهمر   ه  نراِصيرُ  ُكلح درا ن    ُسهبححرانرأر مرها مرعحظرهمر مرها نهرهررى ه  ُسهبححرانرأر مرها مرعحظرهمر هر
ررِ أر ه  ِمنح خرلحِ أر  نحِ  ُادح وررر مرا نهرررى ِمنح ه  ومرا مرصحغررر ُكلن عرِظيمر   يف جر  ومرا مرهح
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ها غرهابر عرننها ِمهنح ُسهلحطراِنأر ومرا مر ه  مرلرُاوِ أر  نهحيراه  حح رهرر ذرلِهأر ِريمر هبر ر نِعرمرهأر يف الهد  هغرررهرا ه  ومرها مرسح ومرها مرصح
 .يف نِعرِم اآلِخررةِ 

 المالئكة الكرام
نح هرُهمح  رراورا ِههأر :  ومنههها ههار هه   مرسح ِئار لحِ ههأر ه  ورررهرعحهه هرُهمح عرههنح مررحِضههأر ه  ِمههنح مرالر ه   ِههأر ُهههمح مرعحلرههُم خر

هوررُهُهمح لرهأر ومراهحهرر ُهُهمح ِمنحهأر  بر ه  ومرخح هُاُنوا األرصحهالر هامر ه  ملرح يرسح  وملرح ُتحلرُ هوا ِمهنح مرهاف  مرِههني  ه  وملرح ُيمرهمنُنوا األررححر
نُهو ِ ه  (0222) ُهمح رريحهُ  الحمر هاهِنِمح ِمنحهأر ه  (0221) وملرح يهر رشرهعنبهح مراِ  ومرنحهزِلرِ هِ ه  وِ نهنُههمح عرلرهى مرار هِ جح مح ِعنحهدرخر واسح

هورائِِهمح ِريهأر  هرِخر ه  مرهح لرهِ ِهمح عرهنح مرمح ثهحهررِة  رهاعرِ ِهمح لرهأر وِالنهِ  غرفح ِفه ر عرلرهيحِهمح ِمنحهأر ه  وكر ه  لرهوح عرهايهرُنوا ُكنحهه مرها خر
ُمح ولرزررروحا هقن ِعبرادر ِهأر  ولرعرررُروا مرنهنُهمح ملرح ه  عرلرى مرنهحُفِسِهمح  (0221) نرر نُروا مرعحمراار هقن ه  يهرعحُبُدوخر حر وملرح يُِطيعُهوخر حر

 . راعرِ أر 
 عصيان الخلق

ِئأر ه  ُسبححرانرأر خرالِ اً ومرعحُبوداً  ِن  رالر ها مرأحُد ره ً ه  ِعنحدر خرلحِ أر خرلر حتر دراراً  (0228) ِرُسح  وجرعرلحتر ِريهر
رر اً ومرطحعرماً ومرنحوراجاً ه  (0229) هاه  ومرنهحهراراً وُنُروعاً ومثرهاراً ه  ُاُصوراً وخردرماً و ه  مرشح هر ُعو  ِلريهح  مُثن مررحسرهلحتر دراِعيهاً يرهدح
ها ُواهه  اِع ر مرجر ها ررغنبحهتر ررِغبُهواه  ررهالر الهدن ه راُاواه  و ر ِريمر مراهحبهرلُهوا عرلرهى ِجيفره   ارهِد ه  و ر ِ صر مرها هرهوناحتر  ِلريحهه اهح

ِلهرا  اصحطرلرُحوا عرلرىو ه  ارهح رمرُحوا  ِأركح
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هررلر اهرلحبرههه   رصررره (0214) ومرنح عرِشقر هريحئاً مرعحشرىه  ُحبهحهرا همرُع ه  رهرُههور يهرنحظُهُر  ِعرهنيح  غره حِ صرهِحيحر   ه  ومرمح ويرسح
يعره    لرههه   ِأُُذ   غره حِ  ِر نهحيرا اهرلحبرههه  ارهدح خرررارهِت الشنههروراُل عر ح ُسهه وورِارهتح ه  ومرمرا رهِت الهد  ها نهرفح رهرُههور عربحهد  ه  عرلريهحهر

هاه  اررا هر ف  ِمنهح يحهه هره ح هاه  وِلمرهنح يف يردر هر ها نرالرهتح نرارر  ِلريهح يحثُمر هاه  حر ها مراهحبهرلرهتح مراهحبرهلر عرلريهحهر يحثُمر  ر يهرنهحزرِجهُر ِمهنر ه  وحر
عره ر ه  (0210) نر عرلرى الحِغرنةِ وُهور يهرررى الحمرأحُخوِذيه  و ر يهر نِعُ  ِمنحه ِ وراِع   ه  اللنه ِ زراِجر   يحُث  ر ِ ارالره ر و ر ررجح ه   حر

هانُوا يرهأحمرُنو ر ه  كريحار نهرزررر ِ ِمح مرا كرانُوا جيرحهرُلو ر  نهحيرا مرها كر وارهِدُموا ِمهنر اآلِخهررِة عرلرهى ه  وجرافرُهمح ِمنح ِررراِ  الهد 
هانُوا يُوعرهُدو ر  هُر مروحُصهو   مرها نهرهزر ه  مرها كر هوحلِ ه  رر ِ ِهمح رهرغريهح ررُة الحمر هررُة الحفرهوحِل ه  اجح رمرعرهتح عرلرهيحِهمح سرهاح وحرسح

هوحُل رِهيِهمح ُوُلوجهاً ه  و هرغريهنهررلح اررها مرلحهورانُهُهمح ه  رهرفر هرهررلح اررها مر حهررارُهُهمح  هِدِهمح ه  (0213) مُثن انحدرادر الحمر ر مرحر ررِحيهلر  هرهنيح
ر مرنحِطِ هه ر ه  و هرهنيح لِهه يهرنحظُهُر  ِبرصرهرِهوِ ننهه لربهرهنيح لِههه   مرهح همرُع  ِأُُذنِهه عرلرهى ِصهحن   ِمهنح عر ح ه  و هر رهاف  ِمهنح لُبحههه  ويرسح

ُر ِريمر مررهح ر ُعُمرره ررهه  يُهفراح ها مرغحمرهإر ه  وِريمر مرذحهر ر درهح هوراً  مجررعرهر ها (0222) ويهر رهذركنُر مرمح هذرهرا ه  يف مرطرالِِبهر ومرخر
ه رِبهراِ راِمهنح ُمصرهرن  ها (0212)ارهدح لرزِمر حهه  رِبعرهاُل ه  حراِ را وُمشح هاه  مجرحِعهر هرر ر عرلرهى ِررراِاهر هنح ورررافره ه  ومرهح  هربهح رهى ِلمر

هها نرههأُ ه  ويهر رمر هنعُههو ر ِ رههاه  يهرنهحعرُمههو ر ِريهر فُ  (0212) رهريرُاههوُ  الحمرهح ِه والحعِهه ح ههرِه (0211) لِغرهه ح ههرحُف ارههه  عرلرههى ظرهح دح والحمر
امره ً ه  ِ رها (0211) غرِل رهتح رُُهونُهه هرِه (0218) عرلرهى مرها مرصحهحررر ه  رهرُههور يهرعرهإ  يرهدره نردر هوحِل ِمهنح مرمح ه  لرهه ِعنحهدر الحمر

 ويهر رمر ن مر ن ه  ويهرزحهرُد ِريمرا كرا ر يهررحغرُ  ِريه مرينامر ُعُمرِه
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ها ر يهرغحِبطُهه ِ رها هها ُدونرههوررحُسهُده عرلريهح ه  النهِذي كر ها ارهدح حرانرهر هِدهه  هر ههوحُل يُهبرهاِلُ  يف جرسر ههإن ه  رهرلرهمح يهرهزرِر الحمر حر
هانُه  رحعرهه هانِهه  خرالر ر ِلسر لِهه  ر يهرنحِطهُق  ِِلسر ر مرهح ِعهه  (0219) ررصرهارر  هرهنيح همرُع ِ سرهمح يهُهرردحُد  ررحررهه  ِهالننظرِر ه  و ر يرسح

هاِل مر ه  يف ُوُجهوِهِهمح  ِمِههمح ه  لحِسهنرِ ِهمح يهرهررى حررركر هعر كرالر همرُع ررجح هوحُل الحِ يرا هاً ه  و ر يرسح ه   ِهه (0214) مُثن انحدرادر الحمر
هِده هِت الهر وُح ِمهنح جرسر ها اُهِبإر  رحعُهه وخرررجر لِههه  رهرُ هِبإر  رصرهرُه كرمر ر مرهح ُشهوا ِمهنح ه  ررصرهارر ِجيفرهً   هرهنيح ارهدح مروححر

انِِبه هِعُد  راِكيهاً و ر جيُِيهُ  دراِعيهاً ه  اُهرح ِههو هربراعرُدوا ِمنح ه  جر هلرُموه ه  مُثن  ررلُهوه ِ صر خمررهْ  يف األررحلِ ه   ر ُيسح ررأرسح
ِله وانهح رطرُعوا عرنح نروحرر ِهه  ِريه ِ صر عرمر

(0210). 
 القيامة

لرهه هُر مر رهاِديررهه  حرإن ِ ذرا  هرلر ر الحِا راُب مرجر ِهقر آِخهرُ ه  واألرمح هِر اللنهه مرها ه  اخلحرلحهِق  ِأرونلِهه ومُنح هافر ِمهنح مرمح وجر
لحِ ههه  يُرِيهُده ها (0213) مرمرهادر ه  ِمهنح درحِديهِد خر هاه  (0212) السنهمرافر وررطرررهر واهرلرهعر ِجبرااررها ه  ومررر ن األررحلر ومررحجرفرهر

لر ِههه  ونرسرهفرهرا يحبرهِ  جرالر ُهه  ودرخن  هرعحُمههرا  هرعحمهاً ِمهنح هر هدندرُهمح  هرعحهدر ه  وِ  سرهطحور ِهوخمر ها ررجر هرر ر مرهنح ِريهر ومرخح
ِاِهههمح  الر ههأرلرِ ِهمح ه  ومجررعرُهههمح  هرعحههدر  هرفرههر ِاِهمح ه  (0212) ِ خح هها يُرِيههُده ِمههنح مرسح ههاِر ه  مُثن مريهنههزرُهمح ِلمر عرههنح خرفرايرهها األرعحمر

برايرها األررهحعرهارِ  ِ ه  وخر فِ مرنهحعرهه  وجرعرلرُههمح ررهرِي رنيح هُن ر ِف وانهحه هر رمر ِمهنح هر هُن ر هُل الطناعرهِ  ررأرثرها هرُهمح ه  مر عرلرهى هر ررأرمنها مرهح
يحُث  ر يرظحعرُن النه زنارُ ه  وخرلندرُهمح يف درارِهه  ِعِورارِه  و ر  هر هرغريهنُر ِ ِمُ ه  حر
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طرههارُ و ر  هرنرههاُاُُم األر ه  (0212) و ر  هرنُههو ُهُهُم األررهحههزرا ُ ه  انحرههارُ  ُههُم األرخح هه راُم و ر  هرعحههِرُل ار ِفُصههُهمُ ه  سح  و ر ُ شح
هفرارُ  (0211) هُل الحمرعحِصههير ِ ه  األرسح ُمح هرهرن درار  وغرههلن األريحههِدير ِ صر األرعحنرها ِ ه  ومرمنهها مرهح واهرههرر ر النهنوراِصهه ر ه  ررههأرنهحزرار

امِ  هر هه  النحه را ِ  (0218) وُم رطنعرهالِ ه  (0211) ومرلحبرسرهُهمح سرهررا ِيلر الح رِطهررا ِ ه   ِاألراحهدر ه ردن حر ه  يف عرهذراب  ارهِد اهح
ِله  هرائِهل   (0280) وارر   سرهاِ ع  وارِصهيا  ه  (0284) ويرر    (0219) يف نرار  اررا كرلر   ه  و راب  اردح مُ حِبقر عرلرى مرهح

هاهه  اه   ر يرظحعرهُن ُمِ يُمهر ه ر ه  (0283) و ر  ُهفحصرهُم ُكُبواُرهاه  و ر يُهفرهادرى مرِسه ُهر اِر رهر هرفح هلر ه   ر ُمهدنةر لِلهدن و ر مرجر
 .لِلح روحِم رهريُه حمرى

 زهد النبي
ا ههه وآلهعليههللاصلللى ومنههها يف ذكههر النههيب نهحيرا وصرههغنررهر ههاه  ارههدح حر نههرر الههد  ههور ر ِ رهها وهروننهرهر ه  ومرهح

ها ِ يرهاراً  (0282) وعرلِهمر مر ن اللنهه نروراهر ِ  رهاراً ه  عرنحهه اخح ِه احح نهحيرا  ِ رلحبِههه  و رسرهطرهرا لِغره ح ومرمرهالر ه  ررهأرعحررلر عرهِن الهد 
ررهرا عرنح نهرفحِسه ها رِيراههاً ه  ومرحر ن مر ح  رِغي ر نِينر ُههرا عرنح عريحِنهه  ذِكح ها ه  (0282) ِلاريحالر يهر نِفذر ِمنهحهر مروح يهررحُجهور ِريهر

وخرهون ر ِمهنر الننهاِر ه  ودرعرها ِ صر ايحرننهِ  ُمبرشحهراً ه  ونرصرهحر ألُمن ِهه ُمنحهِذراً ه  (0282) لنه ر عرهنح رر حهه ُمعحهِذراً  هر ه  مر رامهاً 
 .حُمرذحراً 

 أهل البيت
ِئار ِ ه  وحمرر   الرحسرالر ِ ه  حنرحُن هرجرررُة الن بُهونةِ   ،(0281) وخُمح هرلرُا الحمرالر
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مِ ومرعراِدُ  الحعِ  اح  .وعرُدو نرا وُمبحِغُمنرا يهرنح رِظُر السنطحورةر ه  نراِصرُنرا وحمُِبه نرا يهرنح رِظُر الرن حر ر ه  لحِم ويهرنرا ِيُع انُح

 السالمعليه ومن خطبة له ـ 111
 في أركان الدين

 اإلسالم
هُلو ر  هاُد يف ه  و هرعرهاصر  ِ صر اللنهه ُسهبححرانرهه  ِ  ن مررحمرلر مرها  هرورسنهلر  ِهه الحُم هرورسح هر اإِلميرهاُ   ِهه وِ ررُسهولِه وايِح

ِبيِله مِ ه  سر هالر ها الحِفطحهررةُ ه  ررِإننه ِذرحورُة اإِلسح ِو ررِإنهنهر هالر هُ  اإِلخح ِلمر ها الحِملنه ُ ه  وكر ِة ررِإنهنهر هاِة ه  وِ ارهاُم الصنهالر وِ ي رهاُف الزنكر
ها رررِيمره   وراِجبره    هارُهه  ِر ررمرمرها ر ررِإننهه ُجننه   ِمهنر الحِع رهابِ وصرهوحُم هرههح ه  ررِإنهنهر ها ه  وحرهل  الحبهريحهِت واعحِ مر ررِإنهنُهمر

هأرة  ه  وِصلرُ  الرنِحمِ ه  (0281) يهرنحِفيراِ  الحفر حرر ويهررححرمراِ  الذننح ر  هاِر ومرنحسر ها مرثهحهرراة  يف الحمر هلِ  (0288) ررِإنهنهر  يف األرجر
ارُ  السحهرح رر هه  ها ُ ارفحههُر اخلحرِطيئره ر وصرهدر ررُع ِمي ره ر الس هوفِ ه  ِإنهنهر ها  رههدح نِيرهِ  ررِإنهنهر ارُ  الحعرالر وصرهنرائُِع الحمرعحههُروِ  ه  وصرهدر

 .ررِإنهنهرا  رِ   مرصرارِ ر ااحرورا ِ 
رِ  سرُن الهذحكح ِر اللنه ررِإننه مرحح ها ورعرهدر الحُم نِ هنير ه  مرِريُموا يف ذِكح ُ  الحورعحهدِ  وارحغربُهوا ِريمر هدر ه  ررهِإ ن ورعحهدره مرصح

يِ  ِي نرِبيحُامح ررِإننه مررحمرُل ااحردح درى الس نرنِ ه  وااهح رُدوا ِ ردح  .واسح هرن وا ِ ُسننِ ه ررِإنهنهرا مرهح
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 فضل القرآن
هُن انحرهِديثِ  سر هُفوا  ِنُهورِه ررِإننهه ه  الحُ لُهوبِ و هرفر نُههوا ِريهه ررِإننهه رر ِيهُع ه  و هرعرلنُمهوا الحُ هرحآ ر ررِإننهه مرحح واسح رشح

ور رهه ررِإننهه مرنهحفرهُع الح رصره ِ ه  ِهفراُف الص ُدورِ  ِسهُنوا ِ الر كرايحراِههِل انحرهائِِر ه   وِ  ن الحعرهامِلر الحعراِمهلر  ِغره حِ ِعلحِمههه  ومرحح
ِله جنُ  عرلريحه مرعح ه  النِذي  ر يرسح رِفيُق ِمنح جرهح ررُة لره مرلحزرمُ  رِل انُح  .(0289) وُهور ِعنحدر اللنه مرلحورمُ ه  ظرُم وانحرسح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  111
 في ذم الدنيا

نهحيرا ههذحرُُكُم الههد  هها ُحلحههورة  خرِمههررة  ه  مرمنهها  هرعحههُد ررههِإرح مُحر ه  ُحفنههتح  ِالشنهههروراِل وحترربنبرههتح  ِالحعراِجلرهه ِ ه  ررِإنهنهر
هاه   ِالح رِليهِل وحتررلنهتح  ِاآلمرهارِ  ورراارهتح  رر ُههر بهح هاه  (0294) و هرزريهننرهتح  ِهالحُغُروِر  ر  رهُدوُم حر عر ُههر غرهرناررة  ه  و ر  هُهنحمرُن ررجح

ائِلره    ضرهرناررة  حر
ة  ه  نرائِلره    (0290) ذرا  هرنراهرهتح ِ صر  ِ ه   ر  هرعحهُدوه  (0292) مركنالره   غرونالره    (0292)  رائِهدرة   (0293) نرارِهدر

هها والرحضرههاِف ِ رهها ههِل الرنغحبرههِ  ِريهر ِنينههِ  مرهح هها ارههارر اللنههه  هرعرههاصر ُسههبححرانرهه  مُمح َزْلنــاه َمــَن »ه  مر ح  رُاههو ر كرمر َكمــاء  أَنـْ
ََ بَـه نَبـاُت اأَلْرفَ ـ  السإـماءَ  اهلل َعلـى ُكـلش َشـْيء   وكـانَ ـ  تَـْذُروه الرشيـاحُ  (0292) فََأْصـَبَح َهَشـيماً ـ  فَـاْختَـَل
بهحررة  ه  «ُمْقَتَدراً  ُر   ِمنهحهرا يف حر هررةً ه  ملرح يرُاِن امح  (0291) وملرح يهرلحهقر يف سرهرنائِهرا  رطحنهاً ه  (0291) ِ  ن مرعح ربر حه  هرعحدرهرا عربهح

راً ه   (0298) ِ  ن مرنرحر حه ِمنح ضررنائِهرا ظرهح
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هاف   (0244) مير ُ ِريهرا دِ  (0299) وملرح  رطُلنه ف   (0243) ِ  ن هر هرنرهتح ه  (0240) ررخر هبرحرتح ه  عرلريحهه ُمزحنرهُ   رهالر هرِْي ِ ذرا مرصح وحر
لروحصر ه  مر ح مُتحِس ر لره ُم هرنراحررةً ه  لره ُمنح رِصررةً  ها جرانِه   ررهأروح ر ه  وِ  ح جراِن   ِمنهحهرا اعحذروحذربر واحح  (0242) مرمررن ِمنهحهر

هُر   ِمهنح غرمرهاررِ را ر يهر هه  ها  هرعربهاً  (0241) ِ  ن مررحهر ر حههه  (0242) ررغربهاً  (0242) نرهاُر امح ها ه  ِمهنح نهرورائِِبهر و ر مُيحِسه  ِمنهحهر
هن   نرهاِح مرمح هبرحر عرلرهى اهرهوراِدمِ ه  يف جر ها ررانِيره   ه  خرهوح    (0241) ِ  ن مرصح هاررها   مرهنح عر ه  غرهرناررة  غُهُرور  مرها ِريهر  ر ه  لريهحهر

ف  ِمنح مرنحوراِدهرا ِ  ن ال هن حورى يهحرر يف هر ح ِمنُههه  خر ثهررر ممنا يُهنح ثهررر ه  مرنح مرارلن ِمنهحهرا اسح راح ه راح ها اسح ثهررر ِمنهحهر ه راح ومرهِن اسح
همح ِمهنح وراثِهق  ِ رها ارهدح ررجرعر حههه   ونرارر عرمنا ارِليل  عرنحههه  (0248) ممنا يُو ُِ ه ها ارهدح صرهررعر حهه  كر أحنِينره    ِلريهحهر ه  وِذي  ُمر

ه    ِ ه اً  (0249) وِذي مُ هنهر وعريحُشههرا  (0200) ُسهلحطرانُههرا ُدونر  ه  ارهدح رردن حهه ذرلِهياًل  (0204) وِذي خنرحهورة  ه  ارهدح جرعرلر حهه حر
ها   ه  (0203) ررنِهق   ها صرهرب   (0202) وعرهذح ُههرا مُجر ا ُ ه  (0202) وُحلحُوهر هبرا ُههرا رِمرهام   (0202)هرا ِ رهام  وِغهذر ه  (0201) ومرسح

ها  ِعرهررِل مرهوحل   يه هر هُلوب  ه  وصرهِحيُحهرا  ِعرهررِل ُسه حم  ه  حر ها مرسح ها مرغحلُهوب  ه  ُملحُاهر هاه  وعرزِيزُهر ُرورُهر  (0201) ومروح
ها حمرحهُروب  ه  مرنحُاهوب   هُ مح يف مرسرهاِكنِ ه  (0208) وجرارُهر ها ر اهرهبهح ه  مرلرسح هاراً مرهنح كر ومر هح رهى آثرهاراً ه  لرُامح مر حهوررر مرعحمر

ثرهار ُجنُهوداً ه  ومر هحعرهدر آمرهاً   نهحيرا مرين  هرعرب هد  ه  ومرعرهدن عرِديهداً ومركح ها مرين ِ يهحثرهار  ه   هرعربنهُدوا لِلهد  مُثن ظرعرنُهوا ه  وآثهرُروهر
ها  ِغره حِ نراد  ُمبهرلحه    هر  ارهاِ ع  ه  عرنهحهر يره   ه  (0209) و ر ظرهح ُهمح نهرفحسهاً  ِِفدح نهحيرا سرهفرتح ار هلح  هرلرغرُاهمح مر ن الهد  مروح ه  رهرهر

ُهمح مبرُعونر    ُمح ه  مرعرانهر هح سرنرتح ار  مروح مرحح
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بر ً  ُهمح  ِهالح روراِدحِ ه  ُصهحح ُهمح  ِهالح رورارِ ِ ه  (0230)  رهلح مررحهر ره هح ُهمح ه  (0233) ومروحهر ره هح ه   ِ  ِالنهنورائِه (0232) وضرعحمرهعر هح
نراِسههمِ  (0232) وعرفنههرر هحُهمح  ُهمح  ِالحمر نرههاِخِر وورِ ئرهه هح نُههو ِ  ومرعرانرههتح عرلرههيحِهمح ه  (0232) لِلحمر رهر رههدح ررمريهحههُ مح ه  رريحهه ر الحمر

اه  (0231)  هرنرا ررهرا ِلمرنح درا ر اررا لردر  ِلريهحهر وهرلح نروندر هحُههمح ه   ردِ ِحنير ظرعرُنوا عرنهحهرا لِِفرراِ  األر ه  (0231) وآثهرررهرا ومرخح
ُهمح ِ  ن المننحأر ه  (0238) ِ  ن السنغر ر  لن هح ه ر ه  (0239) مروح مرحر ُمح ِ  ن الظ لحمر امره ر ه  مروح نهرونررلح ار ُهمح ِ  ن النندر  مروح مرعح ربره هح

ِئن و ر ه  ثُِرو ر مرمح  ِلريهحهرا  رطحمر هاه  رُِصو ر مرمح عرلريهحهرا حترح ه  مررهرهرِذه  ُهنح هر اُر ِلمرهنح ملرح يهر نِهمح ها ه  ررِبئحسرهِت الهدن وملرح يرُاهنح ِريهر
هاه  رراعحلرُموا ومرنهحُ مح  هرعحلرُمو ر ه  عرلرى ورجرل  ِمنهحهرا هر ها  ِالنهِذينر ارهاُلواه   ِأرننُامح  رارُِكوهرا وظراِعُنو ر عرنهح ه  وا نِعظُهوا ِريهر

ةً » ــوإ لُههوا ِ صر اُهبُههورِِهمح ه  «َمــْن َأَشــدُّ َمنإــا قـُ برانههاً ه   ُِ عروح ر رُكح ههدرا ر ه  (0224) ررههالر يُههدح ررههالر  (0220) ومُنحزِلُههوا األرجح
عروح ر ِضههيفراناً  ُههمح ِمههنر الصنههِفيحِ ه  يُههدح نرهها    (0223) وُجعِههلر ار فرهها   وِمههنر الر ررههالِ ه  (0222) مرجح  وِمههنر ال ه ههرراِب مركح

ملرح  (0222) ِ  ح ِجيهُدواه  و ر ميرحنهرعُهو ر ضرهيحماً و ر يُهبرهاُلو ر مرنحدر ره ً ه  ة   ر جيُِيبُهو ر دراِعيهاً رهرُههمح ِجه ر ه  ِجه را    (0222)
نرطُهواه  يهرفحررُحهوا هاد  وِجه رة  وُههمح مر هحعرهاد  ه  وِ  ح ُاِحطُهوا ملرح يهر ح يهع  وُههمح آحر انُو ر  ر يهر هرهزراورُرو ر ه  مجِر واررِيبُهو ر ه  ُم رهدر
هغرانُهُهمح ه   رارر ُو ر  ر يهر هر  برهتح مرضح ُف ارهدح مرا رهتح مرحح رهاُدُهمح ه  ُحلرمراُف ارهدح ذرهر ُعُههمح ه  وُجهرهالر ه  (0221)  ر ُتحشرهى ررجح

ههى دررهحُعُهههمح  ههِر األررحِل  رطحنههاً ه  و ر يُهرحجر ُلوا ِ ظرهح هه ربحدر ههِل ُغرح رهه ً ه  اسح هه ً ه  و ِالسنههعرِ  ِضههي اً و ِاألرهح  و ِههالن وِر ظُلحمر
 ،ُحفراًة ُعرراةً ه  ررجراُفوهرا كرمرا رراررُاوهرا
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هااِِمح  ها  ِأرعحمر ها ارهارر ُسهبححرانره و هرعرهاصر ه  ارهدح ظرعرنُهوا عرنهحهر اِر الحبراِايرهِ  كرمر هِ  والهدن ائِمر َكمـا بَـَدْأنا »ه  ِ صر انحريرهاِة الدن
 .«َلينَ نَُعيُده َوْعدًا َعَلْينا ََّلنإا ُكنإا فاعَ ـ  َأوإَل َخْلق  

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  112
 ذكر فيها ملك الموت وتوفية النف  وعجز الخلق عن وصف اللإه

ه   رلح كريحار يهر هرورَّفن ايحرِننير يف  رطحهِن مُمحههه  مرمح هرلح  هررراه ِ ذرا  هرورَّفن مرحرداً ه  هرلح حتُِس   ِه ِ ذرا درخرلر مرنحزًِ  
هاه  ِمنح  هرعحِإ جرورارِِحهرا عرلريحه (0221)مريرِلُل  ا هر حهه  ِهِإذحِ  رر هحهر اه  مرمح الر وُح مرجر هائِهر شر ه   مرمح ُههور سرهاِكن  مرعرهه يف مرحح

 !مرنح يهرعحجرُز عرنح ِصفرِ  خمرحُلو   ِمثحِلهه  كريحار يرِصُا ِ ارره

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  113
 في ذم الدنيا

نهحيرا رر  ههذحرُُكُم الههد  هها مرنحههزُِر اُهلحعرهه   ومُحر اِر جُنحعرهه   ه  (0228) ِإنهنهر ههاه  (0229) ولريحسرههتح  ِههدر ه  ارههدح  هرزريهننرههتح  ُِغُرورِهر
ا اه  وغررنلح ِ زِينرِ هر اررا ِرررراِمهر ها ه  درارُهرا هرانرتح عرلرى رر هحهرا ررفرلر ر حرالر ها مبروحِ رها وُحلحورهر يرا هرهر يهحررهرا ِ شررحهرا وحر وخر

لِيرائِهه  رحهرامبُِ  ائِهه  ملرح ُيصحِفهرا اللنه  هرعراصر ألروح اه  وملرح يرِمنن ِ را عرلرى مرعحدر رُهر يهح  خر
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لرُ  وعراِمرُهرا ترحهرربُ ه  (0224) نرِهيد  وهرر هرا عرِ يد   هُر درار   هُهنهح رُإ نهر حهإر ه  ومجرحُعهرا يهرنهحفرُد وُملحُاهرا ُيسح يهح ها خر ررمر
ها رهرنرهافر الهزنادِ وُعُمهه  الحِبنرافِ  ه ر ِريهر عرلُهوا مرها ارهح هرهررلر اللنهه عرلرهيحُامح ِمهنح ه  وُمهدنة   هرنهح رِطهُع انحِ طرها ر السنه حِ ه  ر  يهرفح اجح

أرُلوه ِمنح مردراِف حر حه مرا سرأرلرُامح   . رلرِبُامح واسح
هوحلِ  عُهوا درعحههورةر الحمر عرى ِ ُاهمح ه  ومر ِح نهحيرا  هربحِاهه  اُهلُههو ُهُهمح ه  آذرانرُاههمح اهربحهلر مر ح يُههدح ِ  ن الزناِهههِدينر يف الهد 

ه رد  ُحهزحنُهُهمح وِ  ح رررُِحهواه  وِ  ح ضرهِحُاوا ه ُهُهمح مرنهحُفسرهُهمح وِ ِ  اغح ربرطُهواه  ويرشح ثهُهُر مر ح ارهدح ه  مبرها ُرنِاُهوا (0220) ويراح
ُر اآلجرارِ  لرهأر ِ ُاهمح ِمهنر اآلِخهررةِ ه  ُب اآلمرهارِ وحرمررر حُامح كروراذِ ه  غرابر عرنح اُهُلوِ ُامح ذِكح نهحيرا مرمح  ررصرهاررِل الهد 

هه ر ِ ُاههمح ِمههنر اآلِجلرهه ِ ههه  ههورا   عرلرههى ِديههِن اللنهههه  والحعراِجلرههُ  مرذحهر ههنرُامح ِ  ن ُخبحههُث ه  وِ  نرهها مرنهحههُ مح ِ خح مرهها رهرههرن ر  هريهح
ائِرِ ه  السنهررائِرِ  مرها  رهاُلُامح  هرفحررُحهو ر ه  و ر  هربرهاذرُلو ر و ر  هرهوراد و ر ه   ر و ر  هرنراصرهُحو ر ررهالر  هرهورانرُرو ه  وُسهوُف المنهمر

رُِكونرههه نهحيرا  ُدح ثِههُ  ِمههنر اآلِخههررِة حُتحررُمونرهههه   ِالحيرِسههِ  ِمههنر الههد  نهحيرا ه  و ر ررحههزُنُُاُم الحار ِلُ ُاههُم الحيرِسههُ  ِمههنر الههد  ويُه ح
ههإن يهر ربهرههه  يهرُفههوُ ُامح  ر ذرلِههأر يف ُوُجههوِهُامح حر هها ُنِوير ه  نين هها عرههنحُامح  (0223) وِالنههِ  صرههربحُِكمح عرمن هر هها دراُر ه   ِمنهح كرأرنهنهر

هاه مبرها تررهاُ  ِمهنح عريحبِههه  ُم راِمُامح وكرأر ن مر راعرهرا  را   عرلريحُامح  ِبلر مرخر ِ  ن خمرراررهُ  ه  ومرا ميرحنرُع مرحردرُكمح مر ح يرسح هر ح
ِبلره مبِثحلِهه ه هر ح هدُِكمح لُعح ره ً ه  ارهدح  رصرهارهريحُ مح عرلرهى رررحهِإ اآلِجهِل وُحه ح الحعراِجهلِ ه  مر ح يرسح  (0222) وصرهارر ِديهُن مرحر

ررنر رِضرى سريحِدهه  عرلرى ِلسرانِه ِله ومرحح  .صرِنيعر مرنح اردح رهرررغر ِمنح عرمر
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در  ِالنهحعرمِ  ُد لِلنه الحوراِصِل انحرمح ئِههه  انحرمح هُده عرلرهى آ ر ِر حنرحمر ئِههه   والنهحعرمر  ِالش اح هُده عرلرهى  رالر ها حنرحمر ه  كرمر
ههِذه النه ُفههوِ  الحِبطرههافِ  هه رِعيُنه عرلرههى هر هها مُِمههررلح  ِهههه  (0222) ونرسح ههررا ِ ه  عرمن ه  نحهههِ صر مرهها هُنِيرههتح عر  (0222) السح

هُر اراِصهر  ه  ونرسح هرغحِفرُه ممنا مرحراطر  ِه ِعلحُمه هُر ُمغرهاِدر  ه  ومرححصراه ِك را ُه ِعلحم  غريهح ونهُهنحِمُن  ِهه ه  (0221) وِك رهاب  غريهح
ُصهه الشحهرحخر ويرِ ينُهه اله  وورارهار عرلرهى الحمروحعُهودِ ه  ِ ميرها ر مرهنح عرهايرنر الحُغيُهوبر  الر ههرُد ه  شنهأن ِ ميرانهاً نهرفرهى ِ خح ونرشح

هههرِيأر لرهههه هههدره  ر هر هههداً ه  مر ح  ر  ِلرهههه ِ  ن اللنهههه ورحح ه  عربحهههُده وررُسهههولُه وسلللل وآلهعليههللاصلىومر ن حُمرمن
اِ  الح روحرر و هررحرهرعراِ  الحعرمرلر  ِ ُ صحِعدر ا  ِميزرا    ُوضرعراِ  ِريهه  هرهرادر هرنيح  .    ُهرحرهرعراِ  عرنحهو ر يهرثهحُ ُل ِميزراه   ر تِر
ها ه  نراد  ُمبحِل   ومرعرهاذ  ُمهنحِجح  ه  النِ  ِه ر الزناُد وِ را الحمرعراذُ ه  مُوِصيُامح ِعبرادر اللنه  ِ هر حورى اللنه درعرها  ِلريهحهر

اه  مر حرُع درا    ُر ورا    (0221) وورعراهر يهح اه  خر  .ررأر حرعر دراِعيهرا وررانر وراِعيهر
لِيرافر اللنه حمررارِمره (0228) اللنه ِ  ن  هر حورى اللنه  ررتح ِعبرادر  ههرررلح ه  ومرلحزرمرتح اُهُلو هرُهمح خمررارهر رهه  مروح حرهإن مرسح

 ا األرجرلر واسح هر حرر ُو ه  والرحين  ِالظنمرإِ  (0224) ررأرخرُذوا الرناحر ر  ِالننصر ِ ه  (0229) لريرالِيهرُهمح ومرظحمرأرلح هروراِجررُهمح 
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حرظُوا األرجرلر ه  رهربرادرُروا الحعرمرلر  نهحيرا دراُر رهرنرهاف  وعرنرهاف  وِغه ر  وِعهربر  ه  وكرذن ُوا األرمرلر ررالر ررِمهنر الحفرنرهاِف ه  مُثن ِ  ن الهد 
ههه رر ُمههو ِر  اهروحسر ههىه   ر ُاحِطههُ  ِسهههراُمهه  (0220) مر ن الههدنهح ه  رحِمهه  انحرهه ن  ِههالحمروحلِ ِجرراُحههه يهر  (0223) و ر  ُهنحسر

هبرُع وهرهاِرب   ر يهرنهح رهعُ ه  والنناِج ر  ِالحعرطر ِ ه  والصنِحيحر  ِالسن رمِ  هرحفر ه  (0222) آِكل   ر يرشح وِمهنر الحعرنرهاِف مر ن الحمر
هُع مرها  ر يرأحُكهلُ  هُانُ ه  جيرحمر وِمهنح ه   ر مرهاً   ررهلر و ر  ِنرهاًف نهر رهلر ه  مُثن ترحهرُُ  ِ صر اللنهه  هرعرهاصر ه  ويهربحهيِن مرها  ر يرسح

ِهرا و ُهنحسهاً  (0222) لرهيحسر ذرلِهأر ِ  ن نرِعيمهاً نررن ه  والحمرغحبُهوطر مررحُحومهاً ه  مرننهأر  هرهررى الحمررحُحهومر مرغحُبو هاً  (0222) ِغ ر
هِرُ  عرلرهى مرمرلِههه  نهرهزررر  هرحفر ُيشح ها مر ن الحمر ِهر لِههرهريهر ه  وِمهنح ِعربر ررخُ ه   ح رِطعُهه ُحُمهوُر مرجر و ر ُمنرمنهل  ه  ررهالر مرمرهل  يُهدح
هررخُ  اه  يُه هح ههاه  ررُسههبححرا ر اللنههه مرهها مرعرههزن ُسههُروررهر ههحرى رهريحئهرهر هها ومرضح ههأر رِيهنهر ههاف  يهُههررد  ه  (0221) ومرظحمر و ر  (0221)  ر جر

يحهِت لِلرحرااِهه  ِههمرا مراهحرربر انحر ه  ررُسبححرا ر اللنهه  مرال  يهررح رد   يحهتر ِمهنر انحره ح ِ نحِ طراِعهه ه   ن ِمنر الحمر ومر هحعرهدر الحمر
 !عرنحه

ف  ِ شررم ِمنر الشنرح ِ  ن ِع را ُه ف  خِبر ح  ِمنر اخلحر حِ ِ  ن ثهرورا ُهه  ِ ننه لريحسر هر ح ف  ِمهنر ه  ولريحسر هر ح وُكل  هره ح
نهحيرا  رراُعه مرعحظر  ف  ِمهنر اآلِخهررِة ِعيرانُهه مرعحظرهُم ِمهنح  رراِعههه  ُم ِمنح ِعيرانِهالد  ِفُامح ِمهنر الحِعيرهاِ  ه  وُكل  هره ح رهرلحهيراح

نهحيراه  وِمهنر الحغريحهِ  اخلحربهرهرُ ه  السنهمرا ُ  هر  ممنها نهر ره ر ِمهنر ه  ونرادر يف اآلِخهررةِ ه  واعحلرُمهوا مر ن مرها نهر ره ر ِمهنر الهد  يهح خر
نهحيراه  ةِ اآلِخهرر  ُ هوو  ررا ِهح  ومرزِيهد  خراِسهر  ه  ونرادر يف الهد  همح ِمهنح مرنهح هُع ِمهنر النهِذي ه  ررار ِ  ن النهِذي مُِمهرحمُتح  ِهه مروحسر

 ومرا مُِحلن ه  هُنِيُ مح عرنحه
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ثهرهُر ممنها ُحهرحمر عرلرهيحُامح  ها ا ن ه  لرُاهمح مركح ثهُهرر ومرها ضرها ر ِلمر ها كر ُروا مرها ارهلن ِلمر ه  ارهدح  رارفنهلر لرُاهمح  ِهالرحنح ِ ه  سرهعر ررهذر
هلِ  هُموُ  لرُاهمح  رلربُههه  ومُِمهرحمُتح  ِالحعرمر لُههه  ررهالر يرُاهونرنن الحمرمح هُروِل عرلرهيحُامح عرمر مرهعر مرننهه ه  مروحصر ِ ُاهمح ِمهنر الحمرفح

ههه  (0228) ودرِخهلر الحيرِ هنيُ ه  واللنهه لر رهِد اعح هرههررلر الشنهأ   ه  أر ن النهِذي ُضهِمنر لرُاههمح ارهدح رُهِرلر عرلرههيحُامح حرهإن كر
هأر ن النهِذي رُهِرلر عرلرهيحُامح ارهدح ُوِضهعر عرهنحُامح  هلِ ه  وكر هاُروا  هرغح ره ر األرجر ررِإننهه  ر يُهرحجرهى ِمهنح ه  رهربرهاِدُروا الحعرمرهلر وخر

عرِ  الحُعُمرِ  عرِ  الرحنح ِ ه  ررجح هِس ه  الحيهرهوحمر ِمهنر الهرحنحِ  ُرِجه ر غرهداً نِيرادر ُهه مرا ررهالر ه  مرا يُهرحجرى ِمنح ررجح ومرها ررهالر مرمح
عرُ هه  ِمنر الحُعُمرِ  و  ـ  اتـإُقوا اهلل َحـقإ تُقاتَـه» هرر ه  الرنجراُف مرعر ايحراِئ  والحيرأحُ  مرعر الحمراِض ه  ملرح يُهرح ر الحيهروحمر ررجح

ُتْم ُمْسَلُمونَ   .«َتُموُتنإ ََّل إ وأَنـْ
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اه  درورا ه نرا (0214) واغحبهررنلح مررحُضنرا وهرامرتح ه  ِجبرالُنرا (0229) اللنُهمن ارِد انحصراحرتح   وحترريهنهررلح يف مررراِ ِمههر
ِدهرا (0213) وعرجنتح عرِجيلر الثناراصر ه  (0210) هاومرلنِت ال هنهررد  ه  عرلرى مروح ر هاه  در يف مرررا ِِعهر ه  وانحرنِهنير ِ صر مرورارِِدهر

نِهنير انحراننه ِ ه  (0212) اللنُههمن ررهارححرمح مرنِهنير اآلننه ِ  اهه  (0212) وحر اِهِبهر ها يف مرهذر رر هرهر يهح ها يف ه  اللنُههمن ررهارححرمح حر ومرنِينهرهر
ها نرها  ِلريحهأر ه  (0212) مرورايِِهر اِ ُ  السحهِننير ه  اللنُههمن خرررجح هدر نرها حر هررلح عرلريهح ُهودِ ه  ِحهنير اعح رار نرها خمررايِهُل ايح لرفر هح  ومرخح

 ررُانحتر ه  (0211)
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هافر لِلحُمبح رههِئسِ  غر لِلحُملحهه رِمسِ ه  الرنجر ُعوخر ِحههنير اهرههنر ر األرنرههامُ  (0211) والحههبرالر لرههأر السنههورامُ ه  نرههدح ههاُم وهر  وُمنِههعر الحغرمر
الِنرهامر ن ه  (0218) نرا  ِأرعحمر نرا  ِهُذنُو ِنراه   ُهنراِخهذر نرها رر حر رهأر  ِالسنهحراِب الحُمنحبرعِهقِ ه  و ر  رأحُخهذر ه  (0219) وانحُشهرح عرلريهح

ه مرها و هرهُرد   ِهه  حُتحيِه   ِهه مرها ارهدح مرهالر ه  (0213) سرهّحاً ورا ِهاًل  (0210) والننبراِل الحُمونِهقِ ه  (0214) والرن ِيِع الحُمغحِد ِ 
يرا ِمنحهأر حُمحِييرهً  ُمرحِويره ً ه  ارهدح ررهالر  ه ً ه  اللنُههمن ُسه ح ِنيئرهً  مررِيعره ً ه   رامنهً  عرامنهً   ريحبرهً  ُمبرارركر  (0212) نراِكيهاً ه  (0212) هر
ِدخر ه   ُهنحِعُش ِ را المنِعيار ِمنح ِعبراِدخر ه  رهررحُعهرا نراِضراً وررراُههرا (0212) نهربح ُههرا ثراِمراً  ه  وحُتحِي  ِ را الحمريحتر ِمنح  ِهالر

يرا ِمنحههأر  ُهعحِشههُ  ِ رهها جِنراُدنرهها اُدنرههاه  (0211) اللنُههمن ُسهه ح نرا ُهنرههاههه  (0211) ودرحههرِي ِ رهها ِوهر ههه  (0218) وُتحِصههُ  ِ رهها جر
ِبُل ِ را مثرارُنرا ه رِعنُي ِ رها ضرهوراِحينراه  (0219) نراو هرنحهدرى ِ رها مراراِصهيه  و رِعيُش ِ رها مروراِههينراه  و ُه ح ِمهنح ه  (0284) و رسح
لره ِ  (0280) عرلرى  ررِين ِهأر الحُمرحِملره ِ ه  وعرطرايراخر ايحرزِيلر ِ ه   هررركراِ أر الحوراِسعر ِ  مر ِشهأر الحُمهح نرها  ررهاًف ه  وورحح ومرنحهزِرح عرلريهح

رراراً هراِ لر ً  (0283) خُمحِملر ً  اِرُع ه  ِمدح ها الحهوردح ر يُدر ها الح رطحهرر  (0282) وررحِفهزُ ه  (0282) الحوردحُ  ِمنهحهر هرر ه  الح رطحهُر ِمنهحهر غريهح
ها اه  (0282) ُخلنه    هررحاُههر هام  عرارُِضههر هاه  (0281) و ر جرهر هاه  (0281) و ر اهرهزر   رر را ُههر ا ُههر ه  (0288) و ر هرهفنا   ِذهر

هدِ  ها الحُمجح هِنُ و ر ه   ُو ر حرهإن ُتحِصه ر إِلمحرراِعهر ها الحُمسح ِ هر ررِإننهأر  ُهنحهزُِر الحغريحهثر ِمهنح  هرعحهِد مرها ه  (0289) وررحيرها  ِبهررركر
 .(اْلَوَليُّ اْلَحَميدُ ) و هرنحُشُر رر حر رأر ومرنحتر ه  اهرنرطُوا
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 تفسير ما في هذه الخطبة من الغريب
ي هار ه  مي  شه  ت مهن احملهوره  بالنهاانصهاحت جه  السل  عليه اولهه عنههللارض اار السيد الشريا 

واولهه وهامهت دوا  نها مي  .ه وصهاح وصهوح  ذا جها ويهبس كلهه مبعه ه  وي هار ميمها انصهاح النبهته  انصاح الثوب  ذا انشهق
رشهبه  ها السهن  اله  رشها ه  وهه  النااه  اله  منمهاها السه ه  واولهه حهدا   السهنني مجهع ِحهدح ار .ه وااُيهام العطهشه  عطشهت

 :اار ذو الرم ه  يها ايدبر
 حههههههههههههههههههههههههدا   مهههههههههههههههههههههههها  نفههههههههههههههههههههههههأ    مناخهههههههههههههههههههههههه 

 علههههههههههى اخلسهههههههههها مو نرمهههههههههه   هههههههههها  لههههههههههدا افههههههههههرا   

  
هفنا  ذها ها .ه ال ز  ال طع الصهغار امل فراه  مهن السهحابه  واوله و  از  ر ا اه  رهإ    هديره و  ذال ه  واولهه و  هر

 .رحذ  ذال لعلم السامع  هه  مطار اللين والذهاب األه  والشرفنا  الريح الباردةه  هرفنا  ذها ا
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هاِهداً عرلرهى اخلحرلحهقِ ه  مررحسرلره دراِعياً ِ صر انحرهقح  ِل رر حههه  وهر هرر ورا   ه  رهربهرلنه ر رِسرها ر ه  و ر ُم رصحهر   (0294) غريهح
افره  .ِ مراُم مرِن ا هن رى و رصرُر مرِن اهح ردرىه  (0293) و ر ُمعرذحر   (0290) وراِهن   غريهحرر ه  وجراهردر يف اللنه مرعحدر

ها ولرهوح  هرعحلرُمهو ر مرها مرعحلرهُم ممنها  ُهِوير عرهنحُامح غريحبُهه ُ مح ِ صر الص هُعدرالِ ه  ِمنهحهر  هربحُاهو ر ه  (0292) ِ ذاً خلررهررجح
هاِلُامح  هاِر ر اررهاه  عرلرهى مرنهحُفِسهُامح  (0292) و هرلح رهِدُمو ر ه  عرلرهى مرعحمر هورالرُامح  ر حر ُ مح مرمح هاِلار ه  ولر هرهرركح  (0292) و ر خر

اه  ُكلن امحرِ   ِمنحُامح نهرفحُسه  (0291) واررمنتح ه  عرلريهحهرا ِهر  ولرِاننُامح نرِسيُ مح مراه   ر يهرلح رِفُت ِ صر غر ح
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هرحمُتح  هرُُكمح ه  رهر رهاه عرهنحُامح ررمحيُُاهمح ه  ومرِمنحهُ مح مرها ُحهذحرحمُتح ه  ذُكح ولرهورِددحُل مر ن اللنهه رهرهرن ر  هريحهيِن ه  و رشره نتر عرلرهيحُامح مرمح
هنرُامح  ِلحهمِ  (0298) مرهرراِجيحُ ه  الهرنمحيِ  (0291) اهرهوحم  واللنهه مريرهاِمنيُ ه  ومرنحر رهيِن مبرهنح ُههور مرحرهق  يب ِمهنحُامح ه  و هريهح ه  انح
ُفهوا عرلرهى ه  (0143) عرلرهى الطنرِي ره ِ  (0140) مرمرهوحا اُهُدماً ه  لِلحبهرغحه ِ  (0144) مر رارِيهأُ ه   ِهانحرقح  (0299) مر راِويهلُ  ومروحجر
ه ِ ه  (0142) الحمرحرجنه ِ  ائِمر ُم ه  مرمرها واللنهه لرُيسرهلنطرنن عرلرهيحُامح ه  (0142) والحارررامرهِ  الحبرهارِدرةِ ه  ررظرِفهُروا  ِهالحُع حسر الدن غُهالر

ينارُ  ينارُ  (0142) ثرِ يا  الذن مر رُامح ه  يرأحُكُل خرِمرر رُامح ه  الحمر  !ِ يه مر را ورذرحر ر ه  ويُِذيُ  هرحح
ه  وله مهع الوذحه  حهديثه  وهذا ال ور يوم   ه  ص انجا ه  الوذح  اخلنفسافه  اار الشريا

 .ليس هذا موضع ذكره

 السالمعليه ومن كالم لهـ  117
 بخ البخالء بالمال والنف يو 

ها لحُ ُموهرا لِلنهِذي ررنراهرهر هورارر  رهذر هاه  ررالر مرمح ها ررحمُتح ِ رها لِلنهِذي خرلر رهر رُُمهو ر ه  و ر مرنهحُفهسر خر  ِاللنهه  (0141)  راح
رُِمهو ر اللنهه يف ِعبرهاِدهه  عرلرهى ِعبرهاِده لرُامح   ررهاعح رربُوا  ِنُههُزوِلُامح مرنرهانِرر مرهنح ه  و ر ُ اح ها ر اهرهبهح وانحِ طرهاِعُامح عرهنح ه  كر

وراِنُامح   !مروحصرِل ِ خح
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 السالمعليه ومن كالم لهـ  118
 في الصالحين من أصحابه

ينِ ه  مرنهحههُ ُم األرنحصرههاُر عرلرههى انحرههقح  ههوراُ  يف الههدح ُههنرنُ ه  واإِلخح  والحِبطرانرهه ُ ه  (0148) يهرههوحمر الحبرههأح ِ  (0141) وايح
بِهلِ ه  لننها ِ ُدو ر ا (0149) ِ رر ومررحُجهو  راعره ر الحُم ح هِرُب الحُمهدح ِلينه   ِمهنر الحغِهشح ه  ِ ُاهمح مرضح ه  ررهأرِعيُنوِر مبُنراصرهحر   خر

 !رهروراللنه ِ رح ألروحصر النناِ   ِالننا ِ ه  سرِليمر   ِمنر الرنيح ِ 

 السالمعليه ومن كالم لهـ  119
 فسكتوا ملياـ  جهادوحضهم على الـ  وقد جمع الناس

ـُتمْ  الس  عليه فـََقالَ  ُهْم يَـا َأَميـَر اْلُمـْؤَمَنينَ ـ  َما بَاُلُكْم َأُمْخَرُسوَن أَنـْ ََّلْن َسـْرَت ـ  فـََقـاَل قـَـْوٌم َمـنـْ
 .َسْرنَا َمَعكَ 

دحمُتح ه  الس  عليه رهر رارر  ا يهرنحبرغِه  مريف ه  ِلُرهحد  و ر ُهِديُ مح لِ رصحد   (0104) مرا  راُلُامح  ر ُسدح هذر  ِمثحهِل هر
هرُ ر  ا ررُجهل  ه  ِ  مر ح مرخح هذر عراِنُامح ه  وِ  نرها ترحهرُُ  يف ِمثحهِل هر و ر يهرنحبرغِه  ه  وذرِوي  رأحِسهُامح ه  ممنهنح مررحضرهاه ِمهنح ُههجح

ُنحدر والحِمصحرر  هِلِمنير والح رمرهافر  هرهه  و هريحتر الحمراِر وِجبرايره ر األررحلِ ه  ِ  مر ح مردر ر ايح ر الحُمسح والننظرهرر يف ُحُ هوِ  ه  نيح
ررىه  الحُمطرالِِبنير  ِ يبر   مر هحبرُع مُخح رُ ر يف كر وِ  نرها ه  الحفرهارِغِ  (0103) يف ايحرِفه ِ  (0100) مر هر رلح رُل  هر رلحُ هلر الحِ هدححِ ه  مُثن مرخح

 ،مرنرا ُاطحُ  الرنحرى
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هاِر  ه رحرارر  ه  رهُدوُر عرلره ن ومرنرها مبرار ارُهرا (0102) ررهِإذرا ررارراهح ُهه اسح هُر اللنهه ه  (0102) واضحهطررربر ثِفرااُرهاه  مرهدر ا لرعرمح هذر هر
هاِئ  الشنههرادرةر ِعنحهدر لِ رهاِئ  الحعرهُدون ه  الهرنمحُي الس هوفُ  لر ررن حهُت ه  ِ  لِ رهاُ ه (0102) ولرهوح ارهدح ُحهمن ه  واللنهه لرهوح  ر ررجر

هايب  نُهوب  ومشررهار  ه  عرهنحُامح ررهالر مر حلُهُبُامح  (0101) مُثن هرفرصحهتُ ه  (0101) رِكر  رعنهاِننير عرينهاِ نير ه  مرها اخح هرلرهار جر
ينهاِدينر رروناِغهنير  ثهحهررِة عرهدردُِكمح  (0108) ِ ننهه  ر غرنرهافر ه  حر هاِ  اُهلُهوِ ُامح ه  يف كر ِ مر  لر رهدح  ررلحهُ ُامح عرلرهىه  مرهعر ِالنهِ  اجح
ِلُأ عرلريهحهرا ِ  ن هراِلأ  ه  الطنرِيِق الحوراِضحِ   !مرِن اسح هر رامر ررِإصر ايحرننِ  ومرنح نررن ررِإصر الننارِ ه  (0109) النِ   ر يهرهح

 السالمعليه ومن كالم لهـ  121
 يذكر فضله ويعظ الناس

لِ  ُت  هربحِلي ر الرحسرا ر هالِ  (0134) مر الحعِهدرالِ وِ متحراه   راللنه لر ردح ُعلحمح ِلمر هلر الحبهريحهِت ه  ومتررهامر الحار نرا مرهح وِعنحهدر
هرِ  هِم وِضهيراُف األرمح اح ة  ه  مر هحهوراُب انُح يِن وراِحهدرة  وُسهبُهلره اراِصهدر ِهقر ه  (0130) مر ر وِ  ن هرهررائِعر الهدح هذر ِ رها نر مرهنح مرخر

ها ضرهلن ونرهِدمر ه  وغرهِنمر  ائِرُ اه  ومرهنح ورارهار عرنهحهر ُر لرهه الهذنخر خر لُهوا لِيهرهوحم   ُهذح لرهى ِريهه السنهررائِرُ ه  عحمر ومرهنح  ر ه  و ُهبهح
هُز وغرائِبُهه مرعحهورنُ  (0133) رهرعرانِ ُههه  يهرنهحفرعُهه حراِضهُر لُبحهه هِديد  ه  (0132) عرنحهه مرعحجر ها هر ها ه  وا هنُ هوا نرهاراً حرر هر واهرعحرُهر

  رِعيد  وِحلحير ُههرا
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هرحِف يف الننها ِ ه  (0132) مر ر وِ  ن اللحسرها ر الصنهاِلحر  .ه (0132) ا ُههرا صرهِديد  وهرهرر ه  حرِديهد   ه  جيرحعرلُهه اللنهه  هرعرهاصر لِلحمر
يهحر  لره ِمنر الحمراِر يُورِثُه مرنح  ر ررحمرُده  .خر

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  121
 بعد ليلة الهرير

رلهم نهدر مي األمهرين ه  هني نها عهن اناومه  مث ممر نها  هار هار ه  واد اام  ليه رجل من مصحا ه
 :مث ااره   حدى يديه على األخرى الس  عليه رصفقه  مرهد

هدرةر  ا جرزراُف مرنح  هرهررخر الحُع ح هُروهه  مرمرها واللنهه لرهوح مررح ِحهنير مرمرهرحُ ُامح ه  (0131) هرذر ه   ِهه  ررلحهُ ُامح عرلرهى الحمراح
اً النهِذي جيرحعرهُل  ه ح يهحُ ُامح ه  اللنهه ِريهه خر هدر ُ مح هر ه هر رمح ُ ُامح ه  ررهِإِ  اسح ُ مح اهرهونمح ُ ُامح ه  وِ ِ  اعحهورجرجح ارركح وِ  ح مر هريحهُ مح  رهدر

ِ   ِالشنهه   مُرِيهُد مر ح مُدراِوير ِ ُاهمح ومرنهحهُ مح درائِه ه  ولرِاهنح مبرهنح وِ صر مرهنح ه  لرارانرهِت الحهُوثهح رى نرهاِاِش الشنهوحكر ه  وحكر ِ كر
ا هها (0131) وُهههور يهرعحلرههُم مر ن ضرههلحعرهر اِف الههدنِويح ه  مرعرهر ا الههدن ههذر لنههتِ ه  (0138) اللنُهههمن ارههدح مرلنههتح مرِ بنههاُف هر  (0139) وكر
هطراِ  الرنكِه ح  ِم رهر رِبلُهوههه  (0124) النهنزحعرهُ   ِأرهح هالر ارُموهواهرهه  مريحهنر الح رهوحُم النهِذينر ُدعُهوا ِ صر اإِلسح ه  ررُفوا الحُ هرحآ ر ررهأرحح

ههاِد رهرورِاُههوا هر هها (0120) ورلرههه اللح رههاحِ ه  وِهيُجههوا ِ صر ايِح ِدهر ههاه  ِ صر مروح ر ههلرُبوا الس ههُيو ر مرغحمرادرهر ههُذوا ه  وسر ومرخر
فهاً  فاً نرحح يرهافِ  ر يُهبرشنهه  وصرهّفاً صرهّفاً  هرعحهإ  هرلرهأر و هرعحهإ  جنررهاه   ِأر حرراِ  األررحِل نرحح و ر ه  (0123) ُرو ر  ِاألرحح

 يُهعرزنوح ر عرنِ 
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هوح رى هافِ  (0122) ُمهرحهه  (0123) الحمر الشحهفراه  (0121) ُذ ُهلُ ه  ِمهنر الصحهيرامِ  (0122) مُخحهُ  الحُبطُهو ِ ه  الحُعيُهوِ  ِمهنر الحُبار
ُر األرلحهوراِ  ِمهنر السنههررِ ه  ِمهنر الهد عرافِ  اِهُبو ر ه  بهرهررُة اخلحراِههِعنير عرلرهى ُوُجهوِهِهمح غر ه  ُصهفح هوراِر الهذن ه  مُولرئِهأر ِ خح

ويُرِيهُد ه  (0121) ِ  ن الشنهيحطرا ر ُيسرهينح لرُاهمح  ُرُارههه  ونهرعرهإن األريحهِدي عرلرهى رِهرراِاِهمح ه  ررحرقن لرنرا مر ح نرظحمرأر  ِلريحِهمح 
ةً  ًة ُع حدر نره ر ه  مح  ِايحرمراعرِ  الحُفرحار ر ويُهعحِطيراُ ه  مر ح ررُلن ِدينرُامح ُع حدر هِدُرواه  و ِالحُفرحارهِ  الحِف هح  عرهنح نهرزرغرا ِهه (0128) رراصح

اهرا  ِلريحُامح ه  ونهرفرثرا ِه (0129) در اه  وااهحبهرُلوا الننِصيحر ر ممننح مرهح  .عرلرى مرنهحُفِسُامح  (0124) واعحِ ُلوهر

 السالمعليه ومن كالم لهـ  122
 وهم مقيمونـ  وقد خرج َّللى معسكرهمقاله للخوارج 

 السالمعليهفقال ـ  على َّلنكار الحكومة
ههردح ه  رهر رهاُلوا ِمننها مرهنح هرهِهدر ه  مرُكل ُاهمح هرهِهدر مرعرنرها ِصهفحنير  ِ ه  وِمننها مرهنح ملرح يرشح ه  ارهارر ررامح رهاُنوا رِهرحاهر هرنيح

هرا ِررحاره ً ومرهنح ملرح ه  رهرلحيرُانح مرنح هرِهدر ِصفحنير ِررحار ً  ههردح ِمههه  يرشح لحهمر ُكهالًّ ِمهنحُامح ِ ارالر ونرهادرى الننها ر ه  حرهإن مُكر
مِ  ِ ُامح ِ  رن ه  ومرنحِصُ وا لِ روحِ  ه  رهر رارر مرمحِسُاوا عرِن الحارالر نراه هرههرادرًة رهرلحيهرُ هلح  ِِعلحِمهه ه  ومراحِبُلوا  ِأررحئِهدر هنح نرشرهدح ررمر

م   رِويل   الس  عليه ُهمح مُثن كرلنمر ه  ِريهرا  :الس  عليه ِمنح مُجحلرِ ه مر ح ارارر ه  ِ ارالر
راً وخرِديعر ً ه  مرملرح  هرُ وُلوا ِعنحدر رررحِعِهُم الحمرصراِحار ِحيلرً  وِغيلر ً   ومراح
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ُل درعحور ِنرا ورانُهنرا ومرهح ُهمح ه  انرهاسح هر راُلونرا واسح هررراُحوا ِ صر ِك رهاِب اللنهه ُسهبححر ه  ِ خح وال هننحِفهيُس ه  ررهالرنمحُي الح ربُهوُر ِمهنهح
ُهمح  هر  ظرهاِهرُه ِ ميرها   ه  عرهنهح ا مرمح هذر ورا   ه  رهرُ لحهُت لرُاهمح هر امره   ه  و راِ نُهه عُهدح ررهأرِايُموا عرلرهى ه  ومرونلُهه رر حره   وآِخهرُه نردر
هأحِنُامح  هه  والحزرُمهوا  رهرِي ر رُامح ه  هر هر ِ  ح مُِجيه ر ه  و ر  هرلح رِف ُهوا ِ صر نرهاِعق  نهرعرهقر ه  اِد  هرنهروراِجهذُِكمح وعرم هوا عرلرهى ايِح

اه  مرضرلن وِ  ح  ُرِخر ذررن  برهتح عرلره ن ه  واردح كرانرتح هرِذه الحفرعحلرُ  واردح ررمريهحُ ُامح مرعحطريحُ ُموهر واللنه لرِئنح مر هريح ُههرا مرا ورجر
ها ِ رح لرلحُمِحهق  النههِذي يُه نبرهعُ و ر  رنلرههيِن اله  رررِيمره ُههرا ها وور اللنههه ِ  ح ِجئح ُههر وِ  ن الحِا رهابر لرمرعِه  مرهها ه  لنهه ذرنهحبهرهر

وِ  ن الح ر حههلر لريرههُدوُر عرلرههى اآل ههاِف ه  وآلهعليههللاصلللى ررارراهح ُههه ُمههذح صرههِحبحُ ه رهرلر رههدح ُكننهها مرههعر ررُسههوِر اللنههه
هه  واألر هحنرهافِ  ها نهرههزحدراُد عرلرهى ُكههلح ُمِصهيبر   وِهههدنة  ه  وراِ  والح رررا رههالِ واإِلخح ه  ِ  ن ِ ميرانهاً وُمِمههّياً عرلرهى انحرهقح ه  ررمر

رِ  ِليماً ِلألرمح ِهرراحِ ه  و رسح اً عرلرى مرمرِإ ايح مِ ه  وصرربح هالر ورانهرنرها يف اإِلسح نرا نُه را ِهُل ِ خح هبرحح  عرلرهى مرهاه  ولرِاننها ِ  نرها مرصح
ها ِ  ِ  وال نأحِويهلِ ه  درخرلر ِريه ِمنر الزنيحهِ  واِ عحوِجر هلر   ه  والش هبهحهر  يهرلُهم  اللنهه ِ رها هرهعرثهرنرا (0120) ررهِإذرا  رِمعحنرها يف خرصح

اىنر ه  (0123) نهرنرا (0122) ونهر ردر نرا عرمنا ِسور ه  ِ را ِ صر الحبرِ ينِ  ِريمرا  هريهح نرا ِريهرا ومرمحسراح  .اهراررِغبهح

 السالمعليه ومن كالم لهـ  123
 بصفينـ  قاله ألصحابه في ساحة الحرب

 ،ِعنحدر اللح رافِ  (0122) رر را ر ر جرأح   ه  ومري  امحرِ   ِمنحُامح مرحرسن ِمنح نهرفحِسه
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ورانِه ررشراًل  النهِ  ُرمحهلر ِ رها ه  (0121) در ِههعرنح مرِخيه  ِفرمحِل جنرح  (0121) رهرلحيرُذبن ه  (0122) وررمرى ِمنح مرحرد  ِمنح ِ خح
ِسههه   عرلريحه هافر اللنهه يررعرلرهه ِمثهحلرههه  كرمرا يرُذب  عرنح نهرفح ِثيهث   ر يهرُفو ُهه الحُمِ هيمُ ه  رهرلرهوح هر هوحلر  رالِه   حر ه  ِ  ن الحمر

ررمر الحمروحِل الح ر حلُ ه  و ر يُهعحِجزُه ااحراِربُ  ألرلحهُا ضرهرح ر    ِالسنهيحِا ه  ا حِن مريب  راِل    ِيرهِده والنِذي نهرفحسُ ه  ِ  ن مركح
هورُ  عرلره ن  هأررح مرنحظُهُر  ِلرهيحُامح ه  مرهح   رِاش هو ر كرِشهيشر المحهبرابِ ه  ِمهنح ِمي ره   عرلرهى الحِفهرراِ  يف غره حِ  راعرهِ  اللنهه وكر

ّ هاً و ر مترحنهرعُهو ر ضرهيحماً ه  (0128) هُ  لِلحُم هرلرهوحمِ ه  ارهدح ُخلحيهُ مح والطنرِيهقر ه   ر  رأحُخهُذو ر حر ه رِحِم وااحرلرار هاُة لِلحُم ح  ررالننجر
(0129). 
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ارِ ر  ُموا الدن لِلس ُيوِ   (0123) ررِإننه مرنهحسر ه  وعرم وا عرلرى األرضحررا ِ ه  (0120) ومرخحُروا انحراِسرر  (0124) رهر ردح
وُغم وا األر حصرارر ررِإننه مررح رهُ  ه  ررِإننه مرمحورُر ِلألرِسنن ِ  (0122) يف مر حرراِ  الرحمراحِ  (0122) والح هرُوواه  (0122) عرِن ااحرامِ 

هارُن لِلحُ لُهوبِ  هورالر ررِإننهه مر حهررُد لِلحفرشرهلِ ه  لِلحجرأحِ  ومرسح هاورر ه  ومرِمي ُهوا األرصح ها و ر اُِل وهر و ر ه  ايهره رُامح ررهالر مُتِيُلوهر
عراِنُامح  ها ِ  ن  ِأريحهِدي ُههجح هانِِعنير الهذحمرارر ه  درحعرُلوهر  ررهِإ ن الصنهاِ رِينر عرلرهى نهُهُزوِر انحر رهاِئقِ ه  ِمهنحُامح  (0121) والحمر

 ،وورررافرهرا (0114) ِحفرارهريهحهرا (0129) ِنُفونهرهراويراح ر ه  (0128) ُهُم النِذينر ررُف و ر ِ ررايراِ ِمح ه  (0121)



 080  .........................................................................   السالم خط  مم  املنمنني عليه

ها اه  ومرمرامرهر هِلُموهر ها رهرُيسح هاه ه   ر يهر رهأرخنُرو ر عرنهحهر هُر   ِارحنرهه وآسرهى مرخر هزرمر امح ها مرجح ها رهريُهفحرُِدوهر و ر يهر هر رهدنُمو ر عرلريهحهر
ِسههه ههيحِا ه  لريحههه ِارحنُههه واِههرحُ  مرِخيهههرهريرجح رِمههعر عر ه  وملرح يرِاههلح ِارحنرههه ِ صر مرِخيهههه   ِنهرفح وارحُ اللنههه لرههِئنح رهرههرررحمُتح ِمههنح سر
هيحِا اآلِخهررةِ ه  الحعراِجلره ِ  هلرُموا ِمهنح سر ةر ه  ومرنهحهُ مح اررهاِميُم الحعرهررِب والسنهنراُم األرعحظرهمُ ه   ر  رسح ِ  ن يف الحِفهرراِر مروحِجهدر

نِمر والحعرهارر  هُر مرزِيهد  يف ُعُمهرِهه  الحبرهاِا ر اللنهه والهذ رن الهالن ِمههه  وِ  ن الحفرهارن لرغريهح ر يهروح نرهه و هرهنيح مرهِن ه  و ر حمرحُجهون   هريهح
آِ  يررُِد الحمرافر  برارُ ه  ايحرننُ  حترحتر مر حرراِ  الحعروراِ  ه  الرناِئُح ِ صر اللنه كرالظنمح هور ه  الحيهروحمر  ُهبهحلرى األرخح ُ  واللنه ألرنرها مرهح

ُهمح ِ صر ِديرهارِِهمح  ه هرُهمح ومر حِسهلحُهمح ه  اللنُههمن ررهِإ ح ررد وا انحرهقن ررارحُمهإح مجررهاعر هرُهمح ه  ِ صر لِ رهائِِهمح ِمهنهح ِلمر وهره حتح كر
ُهُم الننِسهيه  خِبرطرايرهاُهمح ِ نهنُههمح لرههنح يهرُزولُهوا عرههنح مرهوراِاِفِهمح  لِهُق ااحرههامر ه  مُ ُدو ر  رعحههن  ِدرراخ  ترحهرُُ  ِمههنهح وضرههرحب  يهرفح

امر ه  ويُِطيُح الحِعظرامر  نراِسهرُ ه  ويُهنحهِدُر السنهوراِعدر واألراحهدر ها الحمر نراِسهِر  هر حبهرُعهر ُهوا  ِالحار رائِهِ  ه  وحرهإن يُهرحمرهوحا  ِالحمر ويُهرحمجر
ِئ ُ  ُلوه اخلحر ه   هر حُفوهرا انحرالر ِدِهُم اخلحرِميُس يهر هح ُُيوُر يف نهرهوراِحِر مررحِضهِهمح ه  ِميسُ وحرإن جُيررن  ِِبالر عرقر اخلح  وحرإن  ردح

 .ومرسرارِِحِهمح  (0112) و ِأرعحنراِ  مرسرارِِ ِمح ه 
ونهواحر مرضههم ه  الهدعق الهد  مي  هد  اخليهور رواررهها مرضههمه  اهار السهيد الشهريا ماهور

 .وي ار منانر  ين رال    ناحر مي    ا له  م  ا ال ا
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 وذلك بعد سماعه ألمر الحكمين
ههارر  هِم الرحجر ا الحُ هرحآ ُ ه  ِ ننها ملرح حُنراح ههذر نرهها الحُ هرحآ ر هر ِ ه  وِ  نرها حرانمح رهن هرنيح ر الههدن ههطُور   هرهنيح  ِ  نرهها ُههور خره م مرسح

هارُ ه  ا    ر يهرنحِطهُق  ِِلسرها   و ر  ُهدن لرهه ِمهنح  هررحمُجرهه  (0111)  صر مر ح ه  ولرمنها درعرانرها الح رهوحمُ ه  وِ  نرها يهرنحِطهُق عرنحهه الرحجر
نهرنرا الحُ رحآ ر  ه  وارهدح ارهارر اللنهه ُسهبححرانرهه  عرنح ِك راِب اللنه ُسبححرانره و هرعراصر ه  ملرح نرُاِن الحفررِيقر الحُم هرور حر ه  حُنراحمر  هريهح

وررد ه ِ صر الرنُسهوِر ه  رهرهررد ه ِ صر اللنهه مر ح حنرحُاهمر ِ ِا را ِهههه (ي َشْيء  فـَُردُّوه ََّللَـى اهلل والرإُسـولَ فََإْن تَنازَْعُتْم فَ )
ِ  يف ِك راِب اللنهه  مر ح نرأحُخذر ِ ُسننِ ه هق  الننهاِ   ِههه  ررِإذرا ُحِامر  ِالصحدح ُن مرحر  وِ  ح ُحِاهمر ِ ُسهننِ  ررُسهورِ ه  رهرنرحح

ُههمح ِ رهاه  وآلهعليههللاصللى اللنهه هق  الننهاِ  ومروح ر ُن مرحر ُلُامح ه  رهرهنرحح هنهرُهمح ه  ومرمنها اهرهوح نرهأر و هريهح مِلر جرعرلحهتر  هريهح
ِاهيمِ  هاًل يف ال نحح ر ايحراِههلُ ه  مرجر هِذه ولرعرهلن اللنهه ه  ويهر رثربنهتر الحعرهاملُِ ه  ررِإ نرها رهرعرلحهُت ذرلِهأر لِير ربهرهنين هِلحر يف هر مر ح ُيصح

نر ِ  ُدح اه  مرمحرر هرِذه األُمن ِ ه  ااح ظراِمهر ِ انحرقح ه  (0111) و ر  ُهنحخرذر  ِأركح ِ  ن ه  و هرنهح رهادر ألرونِر الحغره ح ه  رهر هرعحجرلر عرنح  هربهرني 
هُل  ِهانحرقح مرحره ن  ِلريحههه  مررحمرلر النناِ  ِعنحدر اللنهه ها ر الحعرمر وِ  ح ه  ِمهنر الحبراِ هلِ  (0118) وِ  ح نهر رصرهه وكرررثرههه  مرهنح كر
ًة ونرادره يرهاررىه  وِمهنح مريحهنر مُ ِيهُ مح ه  ررهأريحنر يُه رهاه ِ ُاهمح ه  جررن  ِلريحهه ررائِهدر ِسهِ  ِ صر اهرهوحم  حر ه رِعد وا لِلحمر عرهِن انحرهقح ه  اسح

  ر  (0119) وُمونرِعنير  ِايحروحرِ ه   ر يُهبحِصُرونره
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و ر نرورارِهِر ه  يُهعحلرهُق ِ رها (0183) مرا مرنهحُ مح ِ ورثِي ره   ه  عرِن الطنرِيقِ  (0180) نُُا   ه  ُجفراة  عرِن الحِا رابِ ه  يهرعحِدُلو ر  ِه
ها (0182)  يهُت ِمهنحُامح  هررححهاً لر رهدح لر ِ ه  ُم م لرُاهمح ه  نرهاِر انحرهرحِب مرنهحهُ مح  (0182) لربِهئحسر ُحشنها ُ ه  ِعهزم يُهعح رصرهُم  ِلريهحهر
افِ ه  ويهروحمهاً مُنرههاِجيُامح ه  يهروحمهاً مُنرهاِديُامح  (0182) ههرراُر ِصهدح   ِعنحههدر النحهدر ههوراُ  ثِ ره   ِعنحههدر ه  (0181) ررهالر مرحح و ر ِ خح

 .(0181) الننجرافِ 
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هرر  ِههايحروحرِ مر رهأحُمُرورح مر ح  هه    (0188) واللنهه  ر مر ُهورُ ه  رِهيمرنح ُولحيهُت عرلريحهههه  مر حلُه ر الننصح   ِههه مرها  ررهرر  ِر
هنهرُهمح ه  جنرحهم  يف السنهمراِف جنرحمهاً  (0194) ومرها مرمن ه  (0189) هاُر ِ  لرسرهونيحُت  هريهح ها ر الحمر هاُر ه  لرهوح كر يحهار وِ  نرها الحمر ررار

هررا   ه  همراُر اللنه هاِر يف غره حِ حر حهه  هربحهِذير  وِ سح نهحيراه  مر ر وِ  ن ِ عحطرهافر الحمر ويرمرهُعه ه  وُههور يهررحررهُع صرهاِحبره يف الهد 
رُِمهه يف الننهاِ  ويُِهينُهه ِعنحهدر اللنههه  يف اآلِخهررةِ  هُر   مرالرهه يف غره حِ حر حهه و ر ِعنحهدر غره حِ ه  ويُاح لِههوملرح يرمرهِع امح ه   مرهح

ررُهمح  ِه ُود ُهههمح ه  ِ  ن حرررمرهه اللنههه ُهههاح هها ر لِغرهه ح ههر  ه  ررهِإ ح نرلنههتح  ِههه النهنعحههُل يهروحمههاً ه  وكر رراحح رهها ر ِ صر مرعُههونرِ ِهمح ررشر
ِليل    !(0190) ومرألرُم خرِدين  ه  خر
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طرههههههأحُل وضرههههههلرلحتُ  ههههههد  ه  ررههههههِإ ح مر هريحههههههُ مح ِ  ن مر ح  هرزحُعُمههههههوا مررح مرخح  ررلِههههههمر ُ مرههههههلحُلو ر عرامنهههههه ر مُمنههههههِ  حُمرمن
ِ   وآلهعليههللاصللى ه  ى عرهورا ِِ ُامح ُسهُيوُرُامح عرلرهه  وُ ارفحهُرونهرُهمح  ِهُذنُويب ه  و رأحُخهُذونهرُهمح خِبرطرئِه ه  ِ مرهالر

ِن ح ه   رمرههُعونهرهرا مروراِضههعر الحبُهههرحِف والس هه حمِ  ههُ مح مر ن ررُسههورر اللنهههه  وارحِلطُههو ر مرههنح مرذحنرهه ر مبرههنح ملرح يُههذح  وارههدح عرِلمح
همر الهزناِرر الحُمححصرهنر  وآلهعليههللاصللى لرههه  ررجر الح را ِهلر ووررن ر ِم راثرهه  واهر رهلر ه  مُثن صرهلنى عرلريحهه مُثن وررنثرهه مرهح
لرهه هرر الحُمححصرهنِ ه  مرهح لرهدر الهزناِرر غريهح هِلمرالِ ه  وارطرهعر السنهارِ ر وجر ها الحُمسح ِف ونرارحر ها ِمهنر الحفره ح ه  مُثن ارسرهمر عرلريحِهمر

ُهمح ررُسهوُر اللنهه هذر هقن اللنهه رِهيهِ ه   ِهُذنُوِ ِمح  وآلهعليههللاصللى ررأرخر مرُهمح ِمهنر ه  مح ومرارهامر حر وملرح ميرحهنهرعحُهمح سرههح
مِ  ههالر لِهههه  اإِلسح ِ مرهح ومرههنح ررمرههى  ِههه الشنههيحطراُ  مررراِميرههه ه  مُثن مرنهحههُ مح ِهههرراُر الننهها ِ ه  وملرح ُتحههرِ ح مر حرههافرُهمح ِمههنح  هرههنيح

ِلُأ يفن ِصنهحفرا ِ ه  وضررربر  ِه  ِيهره يهرهح هرُ  ه  وسر هرِط  يرهذح ُه   ِ صر غره حِ انحرهقح حمُِهْ  ُمفح هرِط  ه   ِهه انح وُمهبحِغإ  ُمفح
هرُ   ِههه الحههبُهغحُإ ِ صر غرهه حِ انحرههقح  ههُ  ررههالحزرُموهه  يرههذح ههاً  الههننمرُ  األروحسر ههُر الننههاِ  يفن حر يهح والحزرُمههوا السنههورادر ه  وخر

 !الحُفرحار ر وِ يناُكمح و ه  ررِإ ن يردر اللنه مرعر ايحرمراعر ِ ه  األرعحظرمر 
ئح ِ ه   ررِإ ن الشناذن ِمنر النناِ  لِلشنيحطرا ِ   .كرمرا مر ن الشناذن ِمنر الحغرنرِم لِلذح
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ههعرارِ  ا الشح ههذر ههِذهه  ررههااهح ُهُلوه (0192) مر ر مرههنح درعرهها ِ صر هر ههامرِ  هر هها ر حترحههتر ِعمر ههاِ  ه  ولرههوح كر ههمر انحرارمر ررِإ نرهها ُحاح
ِييرا مر  يرا الحُ هرحآ ُ لُِيحح هاُ  عرلريحههه  ومُيِي رها مرها مرمرهالر الحُ هرحآ ُ ه  ا مرحح ِ مر يرهاُ ه اِ جح ررهِإ ح ه  وِ مرا هر ُهه اِ رحهِنراُ  عرنحههه  وِ حح

نرا ا هنبهرُعونرهاه  جررننرا الحُ رحآُ   ِلريحِهُم ا هنبهرعحنراُهمح   و ر خر هرلحهُ ُامح ه  (0192) راً رهرلرهمح آِل  ر مر رها لرُاهمح ُعحهه  وِ  ح جررنُهمح  ِلريهح
ُ ه عرلريحُامح ه  عرنح مرمحرُِكمح  (0192) ِ ه  و ر لربنسح ِ يرهاِر ررُجلرهنيح ها مر ن ه  ِ  نرا اجح رمرعر ررمحُي مرلرِئُامح عرلرى اخح نرا عرلريحِهمر هذح مرخر

هها عرنحههه يرا الحُ ههرحآ ر رهر راهر هها انحرههقن ومهُرها يُهبحِصههرر ه  يهر هرعرهدن ها ر ايحرههوحُر هرورامهُرهها ررمرمرههيرا عرلريحههه  انِهو هررركر ههبرقر ه  وكر وارههدح سر
رِ  ُاومرِ   ِالحعردح ِ ثهحنراُ نرا عرلريحِهمرا يف انُح دِ ه  اسح ِمِهمرا (0191) والصنمح  .لِلححرقح ُسوفر ررمحِيِهمرا وجروحرر ُحاح
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هأررح  ِهه وارهدح سرهارر  ِهايحريحشِ  نرهُا كر و ر اهرعح رعرهُ  ه  (0198) النهِذي  ر يرُاهوُ  لرهه ُغبرهار  و ر يرره   ه  يرها مرحح
يحل   (0199)يُُم   اِمِهمح ه  (0144) و ر  رححرمرُ  خر اُم النهنعرامِ ه   يُِث ُو ر األررحلر  ِأراحدر  .كرأرنهنهرا مراحدر

 .يوم   ذلأ  ص صاح  الزنلاار الشريا 
رررره ِ  (0140) وريحل  ِلِسارِاُاُم الحعرهاِمررةِ ه  الس  عليه مُثن ارارر  ه   ه  والهد وِر الحُمزرخح ِنحر  (0143)النهِ  اررها مرجح

ِ  الن ُسورِ  ِنحر  (0142) وخررراِ يُم كرفررراِ يمِ ه  كرأرجح
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هاه  و ر يُهفح رهُد غرهائِبُهُهمح ه  نحهدرُب ار ِهيُلُهمح ِمهنح مُولرئِهأر النهِذينر  ر يهُ ه  الحِفيهرلره ِ  ِههر نهحيرا ِلورجح هاب  الهد  ها ه  مرنرها كر واراِدرُهر
رِهرا ونراِظرُهرا  ِعريحِنهرا  . ِ ردح

 منه في وصف األتراك
ُهُم الحمرجرا   الحُمطررنار ُ » ه كرأررح مررراُهمح اهروحماً  يبرا ر  (0142) سنهرر ر يهرلحبرُسو ر اله  (0142)« كرأر ن ُوُجوهر  والهدح

رراُر اهر حهل  ه  اخلحريحهلر الحِع رها ر  (0141) ويهرعح رِ بُهو ر هه  هِ حح هُروُح عرلرهى الحمر ح ُهورِ ه  ويرُاهوُ  ُهنرهاخر اسح ه  حرهإن ميرحِشه ر الحمرجح
ِلُت مرارلن ِمنر الحمرأحُسورِ   .ويرُاو ر الحُمفح
 السل  عليه َفَضـَحكَ ـ  يَت يَـا َأَميـَر اْلُمـْؤَمَنيَن َعْلـَم اْلَغْيـبَ َلَقْد ُأْعطَ ـ  فـََقاَل َله بـَْعُض َأْصَحاَبه

 .وقَاَل َللرإُجَل وَكاَن َكْلَبّياً 
لحهه   لرههيحسر ُهههور  ِِعلحههِم غريحهه    هها كر وِ  نرهها ِعلحههُم الحغريحههِ  ِعلحههُم ه  وِ  نرهها ُهههور  هرعرل ههم  ِمههنح ِذي ِعلحههم  ه  يرهها مرخر

لِههومرها عرهدن ه  السنهاعر ِ  ويـُنَــزشُل اْلَغْيـَث ويـَْعلَـُم مـا َفـي ـ  ََّلنإ اهلل َعْنـَده َعْلـُم السإـاَعةَ »ه  دره اللنهه ُسهبححرانره  ِ روح
رهرهيهرعحلرُم اللنهه ه  اآليره ر  «وما تَـْدَري نـَْفـٌ  بَـَأيش َأْرف  َتُمـوتُ ـ  وما َتْدَري نـَْفٌ  ما ذا َتْكَسُب َغداً ـ  اأَلْرحامَ 

يل  ه  األررححرامِ  ُسبححرانره مرا يف  يهل  ه  ِمنح ذركرر  مروح مُنهحثرى وارِبيح  مروح مجِر هِعيد  ه  وسرهِف م مروح خبِر ومرهنح ه  وهرهِ  م مروح سر
ِنرهاِ  لِلننِبيحهنير ُمرراِر هاً ه  يرُاوُ  يف الننهاِر حرطربهاً  هد  ِ  ن ه  مروح يف ايح ا ِعلحهُم الحغريحهِ  النهِذي  ر يهرعحلرُمهه مرحر هذر ه   اللنههرهرهر
هه اللنهه نرِبينههه  ومرها ِسهورى ذرلِهأر ررِعلحهم   ِنيهه عرلنمر رِيه  رهرعرلنمر هوراحِنِ ه  ودرعرها ِ   ِهأر ح يرِعيرهه صرهدح  و رمحهطرمن عرلريحهه جر

(0148) 
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 في ذكر المكاييل والموازين

نهحيرا مرثحِويرهافُ مِ ه  ِعبرادر اللنه ِ ننُامح ومرا  رأحُمُلو ر  هل  ه  ُمنرجنلُهو ر ) (0149) نح هرِذه الهد  ومرهِديُنو ر ُم ح رمرهوح ر مرجر
ُ مح يف نرمرهن  ه  خراِسر   (0100) ُممرينع  وُربن كراِدح   (0104) رهرُربن دراِئ   ه  وعرمرل  حمرحُفوظ  ه  مرنهحُ وو   هبرحح وارهدح مرصح

ُر ِريه ِ  ن ِ دح ر  ِخ الننهاِ  ِ  ن  رمرعهاً ه  و ر الشنر  ِريه ِ  ن ِ اهحبراً  ه  اراً  ر يهرزحدراُد اخلحريهح ا ه  و ر الشنهيحطراُ  يف هرهالر هذر رهرهر
ُ هه  مرورا   ارِويرتح ُعدن ُه يحُث ِهئحتر ِمهنر الننها ِ ه  (0103) وعرمنتح مرِايدر ُه ومرمحارنرتح رررِيسر ه  اضحِربح ِ طررحِرأر حر

هراً رهرهرلح  ُهبحِصُر  ا ِهُد رهر ح هراً ه  ِ  ن ررِ ه اً يُار ه ر اللنهه ُكفح هلر ِررهقح اللنهه وررحهراً ه  مروح غرِنيّهاً  رهدنرر نِعحمر هياًل اانرهذر الحُبفح ه  مروح خبِر
هوراِعِ  وراحهراً  هأر ن  ِأُُذنِهه عرهنح  رحهِع الحمر هرحداً كر يرهارُُكمح وُصهلرحرا ُُكمح ه  مروح ُم رمر ها ُُكمح ومريحهه  مريحهنر مرخح هررارُُكمح وُ رحر ه  نر مرحح

اِهِبِهمح ه  ومريحهنر الحُم هروررحعُهو ر يف مراراِسهِبِهمح  يعهاً ه  والحُم هرنهرزحُههو ر يف مرهذر نهحيرا ه  مرلرهيحسر ارهدح ظرعرنُهوا مجِر هِذه الهد  عرهنح هر
نِينهه ِ  ههُ مح ِ  ن يف ُحثرالرههه  والحعراِجلرههِ  الحُمنهرغحصرهه ِ ه  الدن ههلح ُخِل ح ه   ر  هرلح رِ هه  ِ  ن  ِههذرمحِهُم الشنههفر را ِ ه  (0102)    وهر

رِِهمح  رِِهمح وذرهرا اً عرنح ذِكح ِ صحغراراً لِ ردح  ظرهررر الحفرسراُد ررالر ُمنحِاهر  ُمغريهحهر  ه  «ََّلنإا َللإه وََّلنإا ََّللَْيه راَجُعونَ »  ر ه  اسح
ا  ُرِيُدو ر ه  و ر نراِجر  ُمزحدرِجر  ه  ِسهمرررِبهرذر هه  مر ح ُدراِوُروا اللنه يف دراِر ُادح لِيرائِهه ِعنحهدر هالر ه  و رُاونُوا مرعرهزن مروح يهحهر هر

  ر ُتحدرُ  اللنه عرنح 
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نن ِهه هِر والننهاِهنير عرهِن اه  لرعرهنر اللنهه اآلِمهرِينر  ِهالحمرعحُروِ  ال نهارِِكنير لرههه  و ر  ُهنرهاُر مررحضرها ُه ِ  ن ِ طراعر ِههه  جر لحُمنحار
 .الحعراِمِلنير  ِه

 السالمعليه ومن كالم لهـ  131
 (1714) لما أخرج َّللى الربذةـ  هللارحمهألبي ذر 

هه هرُهمح ه  يرهها مر رهها ذررم ِ ننههأر غرِمههبحتر لِلنههه ررههارحُ  مرههنح غرِمههبحتر لرههه ههاُروخر عرلرههى ُدنهحيرههاُهمح وِخفح ِ  ن الح رههوحمر خر
ُهمح مبرا ِخفح هرُهمح عرلريحهه  يف مريحِديِهمح مرا خراُروخر عرلريحهررا هحُرخح ه  عرلرى ِديِنأر  ُربح ِمنهح هورجرُهمح ِ صر مرها ه  واهح ها مرحح ررمر
هها مرنهرعُههوخر ه  مرنهرعحهه هرُهمح  ثهرههُر ُحسنههداً ه  ومرهها مرغحنرههاخر عرمن هه هرعحلرُم مرههِن الههرناِ ُح غرههداً واألركح ولرههوح مر ن السنههمراوراِل ه  وسر
انهر را عرلرى عربحهد  رر ح هاً   واألرررِضنير  ها خمرحررجهاً ه  كر ُهمر و ر ه   ر يُهنحِنسرهننأر ِ  ن انحرهق  ه  مُثن ا هن رهى اللنهه يررعرهلر اللنهه لرهه ِمنهح

 .ِمنهحهرا ألرمنُنوخر  (0102) ولروح اهرررضحتر ه  رهرلروح ارِبلحتر ُدنهحيراُهمح ألرحرب وخر ه  يُوِحشرننأر ِ  ن الحبراِ لُ 
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 وفيه يبين سبب طلبه الحكم ويصف اإلمام الحق

ُهمح ُعُ هوُاُمح ه  مريهن ُههرا النه ُفوُ  الحُمفح رِلفرُ  والحُ ُلوُب الحُم رشر ح ر ُ  انُهُهمح والحغرائِبرُ  عرنهح ُة مر حدر  مرظحهأررُُكمح ه  الشناِهدر
 ِفُرو ر عرنحهومرنهحُ مح  هرنح ه  عرلرى انحرقح  (0101)
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يهحهرالر مر ح مر حلرعر ِ ُامح سرررارر ه  نُهُفورر الحِمعحزرى ِمنح ورعحورعرِ  األرسردِ  رِ  (0101) هر ها ر انحرهقح ه  الحعرهدح ه  مروح مُاِهيمر اعحوِجر
ههً  يف ُسههلحطرا   ه  اللنُهههمن ِ ننههأر  هرعحلرههمُ  هها ر ِمننهها ُمنراررسر ف  ِمههنح ُرُمههوِر  و ر ه  مرننههه ملرح يرُاههِن النههِذي كر هه ح هها ر هر الحِ مر

طرامِ  ِدخر ه  ولرِانح لِنررِدر الحمرعرامِلر ِمنح ِدينِهأر ه  انُح حر يف  ِهالر ه  رهريرهأحمرنر الحمرظحُلوُمهو ر ِمهنح ِعبرهاِدخر ه  ونُظحِههرر اإِلصحهالر
هه  اللنُههمن ِ رح مرونُر مرهنح مرنرهابر ه  و ُه رهامر الحُمعرطنلرهُ  ِمهنح ُحهُدوِدخر  هِب حيِن ِ  ن ررُسهوُر اللنههه  عر ومرجرهابر و ِر  ملرح يرسح

ةِ   . ِالصنالر
هُ مح مرننهه  ر يهرنحبرغِه  مر ح يرُاهو ر الحهوراِ  عرلرهى الحُفهُرو ِ  هامِ ه  وارهدح عرِلمح ار ِِِ واألرحح وِ مرامرهِ  ه  والهدحمراِف والحمرغرها

ههِلِمنير الحبرِفيههلُ  ههورااِِمح ه  الحُمسح مر ُههه رهر رُاههو ر يف مرمح لِههه و ر ه  (0108) نهرهح و ر ايحرههايف ه  ايحراِهههُل رهرُيِمههلنُهمح ِعرهح
همِ ه  رهرير نِفهذر اهروحمهاً ُدو ر اهرهوحم   (0134) لِلهد وررِ  (0109) و ر انحرهاِئاُ ه  رهرهيهر حطرعرُهمح ِعرفرائِهه اح ه  و ر الحُمرح رِشه  يف انُح
ُُ و ِ  هر ر  ِانح ِلأر األُمن ر ه  (0130) ُدو ر الحمر راِ عِ ويرِ ار ِ را ه  رهريرذح  .و ر الحُمعرطحُل لِلس ننِ  رهريُههح
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 يعظ فيها ويزهد في الدنيا

 حمد اللإه
 الحبراِ نُ ه  وعرلرى مرا مر هحلرى وا هح هرلرىه  حنرحمرُده عرلرى مرا مرخرذر ومرعحطرى



 هنل البالغ   ...........................................................................................   094

ِفينه    ُهوُ  الحُعيُهو ُ ه  الحعرهامِلُ مبرها ُ ِاهن  الص هُدورُ ه  ُر ِلُاهلح سرهرِيررة  وانحراِضهه  ِلُاهلح خر ههرُد مر ح  ر  ِلرهه ه  ومرها ار ونرشح
يُبه و رِعيثُه ومر ن حُمرمنداً ه  غريهحرُه  .هرهرادرًة يُهوراِرُق ِريهرا السحر  اإِلعحالر ر والح رلحُ  اللحسرا ر ه  (0132) جنِر

 عظة الناس
د   ر اللنِع ُ  : ومنها هوحُل مر حرهعر دراِعيههه  وانحرق   ر الحارِذبُ ه  ررِإننه واللنه ايِح ه  (0132) ومرها ُههور ِ  ن الحمر

اِديهه لرهأر ه  ررهالر يهرُغرنننهأر سرهوراُد الننهاِ  ِمهنح نهرفحِسهأر ه  (0132) ومرعحجرهلر حر ها ر اهربهح ممنهنح مجررهعر ه  وارهدح ررمريحهتر مرهنح كر
رر الح  هل  ه  مرارر وحرِذرر اإِلاحالر هِ بهحعرادر مرجر هه عرهنح ه   ومرِمهنر الحعرورااِه ر  ُهورر مرمرهل  واسح هوحُل ررأرنحعرجر يحهار نهرهزررر  ِهه الحمر كر

ه ِمههنح مرأحمرنِهههه  ور رنِههه ههذر نرايرههاه  ومرخر ههارر ه  حمرحُمههوً  عرلرههى مرعحههوراِد الحمر ههاُر الرحجر لرههى  رحههاًل عر ه  يهر هرعرهها رى  ِههه الرحجر
نراِك ِ  ثِه اً ه  مرمرها ررمريهحهُ ُم النهِذينر يرهأحُمُلو ر  رِعيهداً ه  وِ محسرهاكاً  ِاألرنراِمهلِ ه  الحمر نُهو ر مرِشهيداً وجيرحمرعُهو ر كر يحهار ه   ويهربهح كر

هبرحرتح  ُهيُهو ُهُهمح اُهبُهوراً  هوراُاُمح لِلحهورارِِثنير ه  ومرها مجررعُهوا  ُهوراً ه  مرصح هرِينر ومرنحوراُجُههه  وصرهاررلح مرمح  ر يف ه  مح لِ رهوحم  آخر
ههنر   يرزِيههُدو ر  هه هرعحِ ُبو ر ه  حرسر ههيحئر   يرسح لُهههه  و ر ِمههنح سر ههورى اهرلحبرههه  هرههرننر مرهر ههعررر ال هن ح ههنح مرهح لُههه ه  (0131) ررمر وررههانر عرمر

ها (0131) ررهاهح رِبُلوا بهرلرهر هاه  هر ننهِ  عرمرلرهر لُهوا لِلحجر نهحيرا ملرح ه  واعحمر  رهلح ُخِل رهتح لرُاهمح ه   ُاحلرهقح لرُاهمح درارر ُم رهام  ررهِإ ن الهد 
هارر ِ صر دراِر الح رهررارِ ه  لررهاناً  ها األرعحمر ررهان  ه  لِ هرهزرونُدوا ِمنهحهر ها عرلرهى مروح  (0139) واهررح ُهوا الظ ُههورر ه  (0138) ررُاونُهوا ِمنهحهر
 .(0124) لِلزحيرارِ 



 090  .........................................................................   السالم خط  مم  املنمنني عليه

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  133
 لإه سبحانه ويذكر القرآن والنبي ويعظ الناسيعظم ال

 عظمة اللإه تعالى
نهحيرا واآلِخررُة  ِأرنِمنِ هرا اه  وانهح رادرلح لره الد  ررتح  ِلريحه السنمراوراُل واألرررُضو ر مر رالِيدرهر وسرهجردرلح هه ) وارذر

براهِنرا النح را ر الحُمِمهيئر ر  (0123) واردرحرتح ه  لره  ِالحُغُدوح واآلصراِر األرهحجراُر النناِضررةُ  ها ه  لره ِمنح ُامح وآ رهتح مُُكلرهر
ِلمرا ِه الثحمراُر الحيرانِعر ُ   .ِ ار

 القرآن
ر مرظحُههرُِكمح :  منهها هانُهه  وِك رهاُب اللنهه  هرهنيح انُههه  نرهاِ ق   ر يهرعحيرها ِلسر ُم مررحكر هدر هزرُم ه  و هريحهت   ر  ُههح وِعهْز  ر  ُههح

 .مرعحورانُه
 رسول اللإه

ههررة  ِمههنر الر ُسههلِ :  منههها ههلره عرلرههى ِحههنِي رهر هح هه رمر  ِههه ه  و هرنرههانُ   ِمههنر األرلحُسههنِ ه  مررحسر رهر رفنههى  ِههه الر ُسههلر وخر
ِ رِينر عرنحه والحعراِدِلنير  ِهه  الحورحح ر   .ررجراهردر يف اللنه الحُمدح

 الدنيا
نهحيرا ُمنح هرهرهى  رصرهرِ :  منهها هيحئاً ه  األرعحمرهى وِ  نرها الهد  ها هر ُفهُذهرا  رصرهرُهه   ر يُهبحِصهُر ممنها ورررافرهر ه  والحبرِصهُ  يهرنهح

ا ارر ورررافرهر اه  ويهرعحلرُم مر ن الدن  ررالحبرِصُ  ِمنهحهر
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 .واألرعحمرى اررا ُم هرزروحد  ه  والحبرِصُ  ِمنهحهرا ُم هرزروحد  ه  واألرعحمرى  ِلريهحهرا هراِخ   ه  هراِخ   
 الناس عظة

ف  :  منها برُع ِمنحهه  واعحلرُموا مرننه لريحسر ِمنح هر ح هُد ه  ِ  ن ويراراُد صراِحُبه يرشح وميررل هه ِ  ن انحريرهاةر ررِإننهه  ر جيِر
ه ً  هوحِل رراحر ه ِ ه  يف الحمر مر اح يحهتِ ه  وِ  نرها ذرلِهأر مبرنحزِلرهِ  انِح يرهاة  لِلح رلحهِ  الحمر يرهافِ ه  النهِ  ِهه ر حر ِ الحعرمح ه  و رصرهر  لِلحعرهنيح

مر ُ ه  و رحع  ِلألُُذِ  الصنمنافِ  آِ  وِريهرا الحِغ ر ُكل ه والسنالر و هرنحِطُ هو ر  ِهه ه  ِك رهاُب اللنهه  ُهبحِصهُرو ر  ِههه   ورِْي لِلظنمح
همرُعو ر  ِهه ههرُد  هرعحُمهه عرلرهى  هرعحهإ  ه  ويهرنحِطهُق  هرعحُمهه  ِهبهرعحإ  ه  و رسح و ر ُترهاِلُا ه  و ر ترح رلِهُا يف اللنههه  ويرشح

ُ مح عرلرى الحِغلح ه  ِ صراِحِبه عرِن اللنه هنرُامح  (0122) ارِد اصحطرلرحح ها  هريهح ه  (0122) ونهربرهتر الحمررحعرهى عرلرهى ِدمرهِنُامح ه  ِريمر
هورارِ ه  و رصرهارهريحُ مح عرلرهى ُحه ح اآلمرهارِ  هِ  األرمح ه هرهرامر لر رهه  و هرعرهادريهحُ مح يف كرسح ِ ُاهُم اخلحرِبيهُث و رهاه  (0122) ِد اسح

 .واللنه الحُمسح هرعراُ  عرلرى نهرفحِس  ومرنهحُفِسُامح ه  ِ ُاُم الحُغُرورُ 

 السالمعليه ومن كالم لهـ  134
 وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج َّللى غزو الروم

يِن  ِِإعحزراِن ه  واردح  هروركنلر اللنه ا الدح ِل هرذر  .وسرنحِ الحعروحررةِ ه  (0121) انحروحنرةِ ألرهح
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ُولُ ه  ومرنهرعرُهمح وُهمح ارِليل   ر ميرح رِنُعو ر ه  وُهمح ارِليل   ر يهرنح رِصُرو ر ه  والنِذي نرصرررُهمح   .حرْ   ر مير
ا الحعرهُدوح  ِنهرفحِسهأر  هذر هِلِمنير كرانِفره     ر  رُاهنح ه  رهره هرلح رُهمح رهر ُهنحاره ح ه  ِ ننهأر مرهإر  رِسهرح ِ صر هر  (0121) لِلحُمسح

ِدِهمح  ِفهزح ه  ررا هحعرهثح  ِلرهيحِهمح ررُجهاًل حِمحرر هاً ه  لريحسر  هرعحهدرخر مررحِجهع  يهررحِجعُهو ر  ِلريحههه  ُدو ر مراحصرى ِ الر مرعرهه  (0128) واحح
ِف  هلر الحهبرالر مرهح
اخر مرها حتُِه   ه  والننِصهيحر ِ  (0129) هرر اللنهه ررهذر هررىه  ررهِإ ح مرظحهر  ُكنحهتر رِدحفاً لِلننها ِ ه   وِ  ح  رُاهِن اأُلخح

ِلِمنير  (0120) ومرثرا ر ً  (0124)  .لِلحُمسح

 السالمعليه ومن كالم لهـ  135
 : وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان فقال المغيرة بن األخن  لعثمان

 : للمغيرة السالمعليهفقال علي ،  أنا أكفيكه
ِفيهيِن ه  والشنجرررِة النِ   ر مرصحلر اررا و ر رهررح ر ه  (0123)  هحنرِ يرا ا حنر اللنِعنِي األر  رهرهور اللنهه مرها مرعرهزن ه  مرنحتر  راح
هرُ ح عرننها مر هحعرهدر اللنهه نهرهوراخر ه  و ر ارهامر مرهنح مرنحهتر ُمنحِهُمههه  اللنهه مرهنح مرنحهتر نراِصهرُه هدرخر  (0122) اخح ه  مُثن ا هحلُه ح جرهح

 !مر هح رى اللنه عرلريحأر ِ  ح مر هح ريحتر ررالر 
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 السالمعليه ومن كالم لهـ  136
 في أمر البيعة

ِ رح مُرِيدُُكمح لِلنهه ومرنهحهُ مح  ُرِيهُدونريِن ه  ولريحسر مرمحرِي ومرمحرُُكمح وراِحداً ه  (0122) ملرح  رُانح  هريهحعرُ ُامح ِ يناير رهرلح ر ً 
 .ألرنهحُفِسُامح 

ههها الننههه وارحُ اللنهههه ألُنحِصهههفرنن الحمرظحلُهههومر ِمهههنح ظراِلِمهههه وألراُهههودر ن الظنهههامِلر  اُ  مرِعينُهههوِر عرلرهههى مرنهحُفِسهههُامح مريه هر
 .حرإن مُورِدره مرنهحهرلر انحرقح وِ  ح كرا ر كرارِهاً ه  (0122) خِبِزرامرِ ه

 السالمعليه ومن كالم لهـ  137
 في شأن طلحة والزبير وفي البيعة له

 لحة والزبيرط
هراً  هُروا عرلره ن ُمنحار هفاً ه  واللنهه مرها مرنحار هنهرُهمح ِنصح ّ هاً ُههمح ه  (0121) و ر جرعرلُهوا  هريحهيِن و هريهح وِ نهنُههمح لريرطحُلبُهو ر حر

ُهمح نرِصهيبهرُهمح ِمنحههه   هرررُكهوه ودرمهاً ُههمح سرهفرُاوه هانُوا ور ه  ررهِإ ح ُكنحهُت هرهرِيارُهمح ِريهه ررهِإ ن ار ها وِ  ح كر لُهوه ُدوِر ررمر
هُم عرلرهى مرنهحُفِسهِهمح ه  ِ  ن اِهبهرلرُهمح  (0121) الطنِلبره ُ  اِِمح لرلحُحاح هُت و ر ه  وِ  ن مرونرر عرهدح وِ  ن مرعِه  لربرِصه رِأ مرها لربرسح

من ُ ه  لُِبسر عرلر ن  ُ  الحُمغحِدرر ُ والش بهح ه  (0128) وِ نهنهرا لرلحِفئرُ  الحبراِغيرُ  ِريهرا انحرمرأُ وانُح هرر لروراِضهح   (0129) هر ه  وِ  ن األرمح
 الحبراِ ُل عرنح  (0124) واردح نراحر 
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هغحِبهه  ِنصرها ِه ههانُه عرهنح هر ُهمح حروحضههاً  (0123) وارحُ اللنههه ألُرحهرِ رنن ه  (0120) وانهح رطرهعر ِلسر  ر ه  مرنرها مراحِتُههه (0122) ار
 !(0122)  هرعحدره يف حرسح    (0122) ُعب و ر و ر يهر ه  يرصحُدُرو ر عرنحه ِ رِيم 

 أمر البيعة
ِدهرا (0121) ررأراهحبهرلحُ مح ِ  رن ِ اهحبرارر الحُعوِذ الحمرطراِريلِ ه :  منه هُت  ه   هرُ وُلو ر الحبهريهحعره ر الحبهريهحعره ر ه  عرلرى مروح ر اهربرمح

هاه  كرفح  رهربرسرهطحُ ُموهرا هاِر ه  ونرهانرعر حُامح يرهِدي ررجراذر هحُ ُموهر ها ارطرعرهاِر وظرلرمر ثرها  هريهحعرهِ  ومرلنبرهاه  اللنُههمن ِ نهنُهمر  ونرار
ُمرا مرا مر هحررمراه  الننا ر عرلر ن  (0121) ا و ر حُتحِامح ار ُللح مرا عر ردر ها مرمنهالر وعرِمهالر ه  رراحح هافرةر ِريمر ولر رهِد ه  ومررمِِهرا الحمرسر

 .ورردنا الحعراِرير ر  (0114) رهرغرمرطرا النهحعحمر ر ه  واسح رأحنهريحُت ِ ِمرا مرمرامر الحِوارا ِ ه  لحِ  رارِ اهربحلر ا (0128) اسح رثربح ُهُهمرا

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  138
 يومئ فيها َّللى ذكر المالحم

ُهدرى ُهدرى عرلرهى ااحرهورىه  يهرعحِطهُا ااحرهورى عرلرهى ااح ِ ذرا ه  ير عرلرهى الحُ هرحآ ِ ويهرعحِطهُا الهرنمح ه  ِ ذرا عرطرُفهوا ااح
 .عرطرُفوا الحُ رحآ ر عرلرى الرنمحيِ 

اه  ومنها هاه  (0110) حرإن  هرُ ومر انحررحُب ِ ُامح عرلرى سرا    راِديهاً نهروراِجهُذهر رُههر الر ُحلحهواً  (0113) ممرحلُهوفرًة مرخح
 مر ر ويف غرد  وسريرأحِأ ه  ررضراُعهرا عرلح رماً عراِابر ُههرا
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اِارههاه  مبرهها  ر  هرعحرِرُههو ر  غرههد   ههاِوِ  مرعحمر هها ُعمنااررهها عرلرههى مرسر ِهر  وُاحههرُِ  لرههه األررحُل مرررالِيههذر ه  يرأحُخههُذ الحههوراِ  ِمههنح غر ح
ِبِدهرا  (0112) اه  كر ُر السح رةِ ه  و ُهلحِ    ِلريحه ِسلحماً مر رالِيدرهر  . راِب والس نن ِ وُرحِي  مريحتر الحاِ ه  رهرُ ِيُامح كريحار عردح

هأررح  ِهه ارهدح نهرعرهقر  ِالشنهامِ ه   منهها رهرعرطرهار ه  (0112) ِ ررايرا ِهه يف ضرهوراِح  ُكوررها ر  (0112) وررحره ر ه  كر
ها عرطحهار المنهُرو ِ  وثهرُ لرهتح يف األررحِل  (0111) ارهدح رهرغرهررلح رراِغرر ُههه  ورهرهرر ر األررحلر  ِهالر ُفو ِ ه  (0111) عرلريهحهر

لرهِ  عرِظهيمر الصنهوحلر ِ  حرهإن  ر يهربهح رهى ِمهنحُامح ه  يف مر حهرراِ  األررحلِ  (0118) واللنهه لرُيشرهرحدرننُامح ه  ور حأر ُهه  رِعيهدر ايحروح
 ِ هِل يف الحعرهنيح هذرِلأر ه  ِ  ن ارِليهل  كرالحُاحح الر ه  ررهالر  هرزرالُهو ر كر هاحرهإن  هرئُهوبر ِ صر الحعرهررِب عرهوراِنُب مرحح ه  (0119) ِمهر

ه ر واآلثرهارر الحبهريهحنره ر  هدر الح ررِيه ر النهِذي عرلريحهه  رهاِا  الن بُههونةِ ه  ررالحزرُموا الس هنرنر الح رائِمر ه  واعحلرُمهوا مر ن الشنهيحطرا ر ه  والحعرهح
 .لرُامح  ُرُاره لِ ر نِبُعوا عرِ بره (0114) ِ  نرا ُيسرينح 

 لسالماعليه ومن كالم لهـ  139
 في وقت الشورى

هد  اهربحلِه  ِ صر درعحهورِة حرهقم  هرِ ر مرحر هررم  ه  لرهنح ُيسح ِة كر ه  ررها حرُعوا اهرهوحِ  وعُهوا مرنحِطِ ه ه  وِصهلرِ  ررِحهم  وعرائِهدر
ا الحيهرهوحمِ  هذر هرر ِمهنح  هرعحهِد هر ا األرمح هذر حرهإن ه  الحُعُههودُ ِريهه الس هُيوُ  وُارهاُ  ِريهه  (0110)  ُهنح رمرهىه  عرسرهى مر ح  هرهرروحا هر

لر ِ  ِل المنالر ِل ايحرهرالر ِ ه  يرُاو ر  هرعحُمُامح مرئِمنً  ألرهح  .وِهيعرً  ألرهح
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 السالمعليه ومن كالم لهـ  141
 في النهي عن غيبة الناس

مر ِ  هههُنوِ   ِلرهههيحِهمح يف السنهههالر ِ  والحمرصح هههمر هههِل الحِعصح نُوِب مر ح يهررح ه  (0113) وِ  نرههها يهرنحبرغِههه  ألرهح هههلر الهههذ  ُهههوا مرهح  ر
ُر ُههور الحغرالِه ر عرلرهيحِهمح ه  والحمرعحِصهير ِ  ُهمح ه  ويرُاهو ر الش هاح ُهمح عرهنهح يحهار  ِالحعرائِهِ  النهِذي عرهابر ه  وانحرهاِجزر ار ررار

نحِ  النِذي عرا رهه  ِههممنا هُ ه  مرمرا ذركررر مروحِضعر سرنحِ اللنه عرلريحه ِمنح ُذنُو ِهه  مرخراه وعريهنرره  ِبهرلحوراه  ور مرعحظرُم ِمنر الذن
نح   ارهدح رركِه ر ِمثهحلرهههه  يحهار يرُذم هه  ِهذر ها ه  ررهِإ ح ملرح يرُاهنح رركِه ر ذرلِهأر الهذننح ر  ِعريحنِههه  وكر رهر رهدح عرصرهى اللنهه ِريمر

بِه ِ وارحُ اللنههه لرههِئنح ملرح يرُاههنح عرصرههاه يف ه  ِسهوراه ممنهها ُهههور مرعحظرههُم ِمنحههه وعرصرههاه يف الصنههِغِ  يررررافر ُههه عرلرههى ه   الحار
بهررُ   .عريحِ  النناِ  مركح

نحبِههه ههد  ِ ذر ههلح يف عريحههِ  مرحر ِسههأر صرههِغ ر ه  يرهها عربحههدر اللنههه  ر  هرعحجر رهرلرعرلنههه مرغحُفههور  لرههه و ر  رههأحمرنح عرلرههى نهرفح
ِسههرهرلحير ه  رهرلرعرلنههأر ُمعرهذنب  عرلريحهههه  مرعحِصهير    ها يهرعحلرههُم ِمهنح عريحههِ  نهرفح ِه ِلمر ُفهاح مرههنح عرلِهمر ِمههنحُامح عريحه ر غرهه ح ه  اح

رُه ُر هراِغاًل لره عرلرى ُمعراررا ِه ممنا ا هحُ ِل ر  ِه غريهح  .ولحيرُاِن الش اح

 السالمعليه ومن كالم لهـ  141
 في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل

ادر  ررِيق  ه  ا ُ مريه هرا النن   ررالر ه  مرنح عررر ر ِمنح مرِخيه ورثِي ر ر ِدين  وسردر
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هارِ  همرعرنن ِريهه مراراِويهلر الرحجر مُ ه  مرمرها ِ ننهه ارهدح يهررحِمه  الرناِمه ه  يرسح و راِ هُل ه  (0112) وُاحِطهُ  السحههراُم ورُِيهُل الحارهالر
يع  وهرِهيد   ر انحرقح والحبراِ ِل ِ  ن مررح رُع مرصراِ عر مرمر ه  ذرِلأر يهرُبوُر واللنه  ِر  .ا ِ ننه لريحسر  هرنيح

 فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قالـ  عن معنى قوله هذا الس  عليه فسئل
عحتُ   !وانحرق  مر ح  هرُ ورر ررمريحتُ ه  الحبراِ ُل مر ح  هرُ ورر  ِر

 السالمعليهومن كالم له ـ  142
 ي غير أهلهالمعروف ف

ُة اللحئرهامِ ه  ولرهيحسر ِلوراِضهِع الحمرعحهُروِ  يف غره حِ حر حهه هدر ها مر رهى ِ  ن حمرحمر لِهه ِمهنر انحره ح ِريمر ه  وِعنحهدر غره حِ مرهح
هنارر  رراِر ومر رالرُ  ايُح هه  وثهرنراُف األرهح وردر يردر  !اللنه خِبريحل   وُهور عرنح ذرالِ ه  مرا درامر ُمنحِعماً عرلريحِهمح مرا مرجح

 مواضع المعروف
ههنح آ رههاه اللنههه مرههاً  رهرلحيرِصههلح  ِههه الح رررا رهه ر  ِسههنح ِمنحههه المحههيرارر ر ولحيهرُفههأن  ِههه األرِسهه ر والحعرههاِرر ه  ررمر ه  ولحُيحح

ههه  (0112) ولحهيُهعحِ  ِمنحهه الحفرِ ه ر والحغرهارِمر  ُُ هوِ  والنهن  (0112) ولحيرصحهربح نهرفحسر ررهِإ ن ه  ورائِهِ  ا حِ غرهافر الثهنهورابِ عرلرهى انح
نهحيرا صراِر هرررُ  مرارارِِم الد   .ودررحُخ ررمراِئِل اآلِخررِة ِ  ح هرافر اللنهه  رهروحناً ِ رِذه اخلِح
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 وفيه تنبيه العباد وجوب استغاثة رحمة اللإه َّلذا حب  عنهم رحمة المطر
ههبرحر را ه  ُمِطيعر رههاِ  لِههرر حُامح  (0111) والسنههمرافر النههِ  ُ ِظل ُاههمح ه  مر ر وِ  ن األررحلر النههِ   ُِ ل ُاههمح  ومرهها مرصح
هها  هرورج عههاً لرُاههمح  ِ ِهمر ُههودراِ  لرُاههمح  ِبهررركر نح مُِمرر رهها ولرِاههه   ِلرههيحُامح و ر خِلرهه ح   هررحُجورانِههه ِمههنحُامح  (0111) و ر نُلحفرهه ً ه  در

 .ومُِايمر را عرلرى ُحُدوِد مرصرانُِِامح رهر رامر راه  مبرنراِرِعُامح ررأر راعر را
هاِر السنهيحئر ِ  هالِ ه  ِ  ن اللنه يهربح رِل  ِعبرادره ِعنحدر األرعحمر هبحِس الحبهررركر هرراِل وحر هزراِئِن ه   ِهنهر حِ  الثنمر ِ  خر وِ غحهالر

ههرراِل لِير ُههوبر  رائِهه لِههع  ويهر رههذركنرر ُم رههذركحر  ويهرزحدرِجههرر ُمزحدرِجههر  ه     اخلحريهح لِههعر ُم ح وارههدح جرعرههلر اللنههه ُسههبححرانره ه  ويُه ح
هبرباً  هِ غحفرارر سر يـُْرَسـَل ـ  اْسـتَـْغَفُروا رَبإُكـْم ََّلنـإه كـاَن َغفإـاراً )ه  لِهُدُروِر الهرحنحِ  ورر حرهِ  اخلحرلحهِق رهر رهارر ُسهبححرانرهه  اِ سح

رهرررِحمر اللنهه ه  (وَيْجَعْل َلُكْم َجنإات  وَيْجَعْل َلُكْم أَْنهاراً ـ  ويُْمَددُْكْم بََأْموال  وبََنينَ ـ  ماَء َعَلْيُكْم َمْدراراً السإ 
برلر  هروح هر ره ررمً اسح هر ح ِطيئر ره و رادررر مرِنين رهه  امح  .واسح هر رارر خر

نرها  ِلريحهأر ِمهنح حترحه نرها ِ اللنُههمن ِ ننها خرررجح ه راِر واألركح ا ِ ه  ِت األرسح هائِِم والحِولحهدر رراِغبِهنير ه  و هرعحهدر عرِجهيِل الحبهرهر
اِ أر ونِ حمر ِهأر ه  يف رر حر ِهأر ورراِجهنير ررمحهلر نِعحمر ِهأر  هائِِفنير ِمهنح عرهذر هِ نرا غريحثرهأر و ر درحعرلحنرها ه  وخر اللنُههمن رراسح

 ِمنر 
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ِلاح ه  الح راِنِطنير  همر الهرناِ ِنير ه  (0118) نرا  ِالسحِننير و ر  ُههح نرا مبرا رهرعرلر الس فرهراُف ِمننا يرها مررححر اللنُههمن ِ ننها ه  و ر  ُهنراِخذح
نرا  ِلريحأر  ُاو  ِلريحهأر مرها  ر ترحفرهى عرلريحهأر ه  خرررجح  (0184) ومرجرافر هحنرها (0119) ِحهنير مريحرأر هحنرها الحمرمرهاِيُق الحهورعحررةُ ه  نرشح
ِد ره ُ  (0180) الحمر رهاِح ُ  نرها الحمرطرالِهُ  الحُم هرعرسحهررةُ ه  الحُمجح هِعبر ُ  (0183) و رالر ررهتح ه  ومرعحير هح ُ الحُمسح رصح نرها الحِفهنر ه  عرلريهح

ههائِِبنير  ههأرُلأر مر ن  هرُردننرهها خر ههنير ه  اللنُهههمن ِ ننهها نرسح ِلبهرنرهها ورامِجِ ههنرا ه  نرهها  ِههُذنُو ِنراو ر ُاراِ بهر  (0182) و ر  هر ح و ر  ُه راِيسر
الِنرا نرا غريحثرأر و هررركر رأر ه   ِأرعحمر يرا نراِاعرً  ُمرحِويرً  ُمعحِشبر ً ه  اللنُهمن انحُشرح عرلريهح ِ نرا ُس ح  ُهنحبِهُت ه  ورِنحارأر ورر حر رأر واسح

ثِه رةر الحُمجح هره ر  هُهرحِوي ِ رها الحِ يعرها ر   (0182) يرهانراِرعره ر انحر ه  ِ رها مرها ارهدح ررهالر وحُتحيِه  ِ رها مرها ارهدح مرهالر  ه  (0182) كر
عرارر ِ ننأر عرلرى مرا  رشراُف ارِدير  ه  (0181) و رسح هروحرُِ  األرهحجرارر  (0181)وُ ِسيُل الحُبطحنرا ر   .«و ُهرحِخُ  األرسح

 السالمعليهومن خطبة له ـ  144
 مبعث الرسل

يِهه هرعرهثر اللنهه ُرُسهلره  لحِ ههه  مبرها خرصنهُهمح  ِهه ِمهنح ورحح هً  لرهه عرلرهى خر هُ  ه  وجرعرلرُههمح ُحجن جن ه ر انُح لِهئرالن دِر
اِر  ِلرههيحِهمح  ُههمح  ِ هرههرحِخ اإِلعحههذر ههِبيِل انحرههقح ه  ار ِ  ِ صر سر ههاِ  الصحههدح مر ر ِ  ن اللنههه  هرعرههاصر ارههدح كرشرههار ه  ررههدرعراُهمح  ِِلسر

فر ً   (0188) اخلحرلحقر  ررارِِهمح ه  كرشح فروحه ِمنح مرُصوِ  مرسح ُنوِ  ضرمرائِرِِهمح ه   ر مرننه جرِهلر مرا مرخح  ولرِانح ه  ومراح
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سرُن عرمراًل  ُلورُهمح مريه ُهمح مرحح  .(0189) رهريرُاو ر الثهنوراُب جرزراًف والحِع راُب  هرورافً ه  لِيربهح
 فضل أهل البيت

نرها مر ح رررهرعرنرها اللنهه وورضرهعرُهمح ه   ُم الرناِسهُفو ر يف الحِعلحهِم ُدونهرنرهامريحنر النِذينر نرعرُموا مرنهنُهه هِذ اً و هرغحيهاً عرلريهح ه  كر
هررجرُهمح  لرنرها ومرخح هىه  ومرعحطرانرا وحرررمرُهمح ومردحخر لرى الحعرمر ه رجح ُهدرى وُيسح ه هرعحطرى ااح ه  ِ  ن األرئِمنه ر ِمهنح اُههرريحش  ه   ِنرها ُيسح

ُلُح عرلرى ِسوراُهمح  ُغرُِسوا يف  ا الحبرطحِن ِمنح هراِهم   ر  رصح ِِهمح ه  هرذر ُة ِمنح غر ح ُلُح الحُو ر  .و ر  رصح
 أهل الضالل

ههُروا آِجههاًل ههه :  منههها ههرِ ُوا آِجنههاً ه  آثهرههُروا عرههاِجاًل ومرخن ههأررح مرنحظُههُر ِ صر ه   (0194) و هرررُكههوا صرههاِرياً وهر كر
ها رتح عرلريحهه مرفرارِاُهه (0190) و رِسه ر ه  ُمنحاررر ررأرلِفرههرراِسِ ِهمح واردح صرِح ر الح  وُصهِبغرتح  ِهه ه   ِهه وورارهر رهه حرهإن هر

ئُِ ه ال هنينهاِر  ر يُهبرهاِ  مرها غرهرن ر ه  (0193) خرالر مرها  (0192) مروح كروراحهِع الننهاِر يف ااحرِشهيِم  ر ررحِفهلُ ه  مُثن مراهحبرلر ُمزحِ داً كر
 !حررن ر 

ُهدرى هِبحرُ  مبرصرها ِيِح ااح هورىه  مريحهنر الحُعُ هوُر الحُمسح رصح حِمرهُ  ِ صر مرنرهاِر ال هن ح مريحهنر الحُ لُهوُب ه  واألر حصرهاُر الالن
طرهامِ ه  النهِ  ُوِهبرهتح لِلنهه وُعواِهدرلح عرلرهى  راعرهِ  اللنهه ُهوا عرلرهى انُح ورُرِهعر هه  و رشرهاح وا عرلرهى انحرهررامِ  (0192) انحدر ر

ُمح عرلرمُ   ار
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هااِِمح ه  ررصرهررُروا عرهِن ايحرننهِ  ُوُجهوهرُهمح ه  ايحرننهِ  والننهارِ  ه  ودرعرهاُهمح رر ه ُههمح رهرنهرفرهُروا وورلنهوحاه  ومراهحبهرلُهوا ِ صر الننهاِر  ِأرعحمر
 !ودرعراُهُم الشنيحطراُ  رراسح رجرا ُوا ومراهحبهرُلوا

 المالسعليهومن خطبة له ـ  145
 فناء الدنيا

ها الننها ُ  نهحيرا غرهررل   هرنح رِمهلُ ه  مريه هر هِذه الهد  نرايرها (0192) ِ  نرها مرنهحهُ مح يف هر مرهعر ُكهلح جررحعره   هرهرر   ه  ِريهه الحمر
لر   غرصر    ررىه  ويف ُكلح مركح ً  ِ  ن  ِِفرراِ  مُخح هه   ر  هرنراُلو ر ِمنهحهرا نِعحمر  ر  ِمهنحُامح يهروحمهاً ِمهنح ُعُمهرِهو ر يُهعرمنُر ُمعرمن

لِهههه  هرر ِمهنح مرجر ِم آخر ها ِمهنح رِنحاِههه  ِ  ن ِ رهدح لرهر لِهه ِ  ن  ِنهرفرهاِد مرها اهربهح ُد لرهه نِيرهادرة  يف مركح و ر ررحيرها لرهه مرثهرهر  ه  و ر ُدرهدن
ِديههد  ِ  ن  هرعحههدر مر ح ه  ِ  ن مرههالر لرههه مرثهرههر   ُد لرههه جر ههدن ِديههد   (0191) ترحلرههقر  و ر يهر رجر و ر  هرُ ههوُم لرههه نرا ِ رهه   ِ  ن ه  لرههه جر

ُ ُ  ِمنحه حمرحُصودرة   اه  و رسح ِلهه  واردح مرمرتح ُمُصور  حنرحُن رُهُروُعهر  !ررمرا  هر راُف رهررح    هرعحدر ذرهراِب مرصح
 ذم البدعة

عرهه   ِ  ن  ُههرِخر ِ رهها ُسههنن    ههه منههها ههِدثرتح ِ دح يرههعر ررههاه  ومرهها مُحح ِ  ن عرههورانِمر ه  (0191)  هنُ وا الحبِههدر ر والحزرُمههوا الحمرهح
اه  مررحمرُلهرا (0198)األُُمورِ   .وِ  ن حُمحِدثراِ را ِهررارُهر
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 وقد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال الفرس بنفسه

ههرُه ههرر ملرح يرُاههنح نرصح ا األرمح ههذر ثهحههررة  و ر  ِِ لنهه   ههه  ِ  ن هر نُههه ِ ار ههررهه  و ر ِخذح ر ه  وُهههور ِديههُن اللنههه النههِذي مرظحهر
يحهُث  رلرهعر ه  وُجنحهُده النهِذي مرعرهدنه ومرمرهدنه واللنهه ه  وحنرحهُن عرلرهى مروحعُهود  ِمهنر اللنههه  حرهإن  هرلره ر مرها  هرلره ر و رلرهعر حر
ِر مراراُ  النحظرامِ  (0199)اراُ  الح ريحمِ ومر ه  ُمنحِجز  ورعحدره ونراِصر  ُجنحدره ه  جيرحمرعُهه ويرُمهم هه  ِمهنر اخلحرهررنِ  (0844) ِاألرمح

اِر ِهه  ررهِإِ  انهح رطرهعر النحظرهاُم  هرفرههرن ر اخلحرهررُن وذرهره ر  ههانُوا ه  مر رهداً  (0840) مُثن ملرح جيرح رِمهعح ِررههذر والحعرهررُب الحيهرهوحمر وِ  ح كر
مِ ه  ارلِهياًل  هالر ثِه ُو ر  ِاإِلسح ها ِ ه  رهرُههمح كر ِ مر ه رِدِر الرنحرهى  ِهالحعررربِ ه  عرزِيهُزو ر  ِاِ جح هِلِهمح ه  ررُاهنح ُاطحبهاً واسح ومرصح

ها ه  ِمنح هرِذه األررحلِ  (0843) ررِإننأر ِ  ح هرفرصحتر ه  ُدونرأر نرارر انحررحبِ  انهح هر رمرتح عرلريحهأر الحعرهررُب ِمهنح مر حرراِرهر
يحأر ه  حرإن يرُاو ر مرا  ردرُ  ورررافرخر ِمنر الحعروحررالِ ه  طرارِهراومراح  ر يردر  .مرهرمن  ِلريحأر ممنا  هرنيح

ُ مح ه  ِ  ن األرعراِجمر ِ  ح يهرنحظُُروا  ِلريحأر غرداً يهرُ وُلوا ه هرررحح ا مرصحُل الحعرررِب ررِإذرا ااهح رطرعحُ ُموه اسح رهريرُاهوُ  ه  هرذر
لرِبِهمح عرلريحأر و رمرِعِهمح ِريأر  ذرِلأر مرهردن  هِلِمنير ه  ِلار هرحلر ِمهنح مرِسهِ  الح رهوحِم ِ صر ِا رهاِر الحُمسح ررهِإ ن ه  ررأرمنا مرها ذركر

رره ِلمرِس ِِهمح ِمنحأر  ررهه  اللنه ُسبححرانره ُهور مركح ُر عرلرى  هرغحِيِ  مرا يراح  .وُهور مراحدر
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ههرحلر ِمههنح عرههدر  ثهحررةِ ه  ِدِهمح ومرمنهها مرهها ذركر هها مرمرههى  ِههالحار ههِر ه  ررِإننهها ملرح نرُاههنح نُه را ِههُل ِريمر وِ  نرهها ُكننهها نُه را ِههُل  ِالننصح
 !والحمرُعونر ِ 

 السالمعليهومن خطبة له ـ  147
 الغاية من البعثة

هرِ ر ِعبرهادره ِمهنح عِ ه   ِهانحرقح  وآلهعليههللاصللى رهربهرعرثر اللنهه حُمرمنهداً  ثرهاِ  ِ صر ِعبرادر ِههلُِيفح ه  برهادرِة األروح
ههه  وِمنح  راعرِ  الشنهيحطراِ  ِ صر  راعر ِهه ارمر ِهلُهوهه   ُِ هرحآ   ارهدح  هريهننرهه ومرحح ولُِيِ هر وا  ِهه ه  لِهيهرعحلرمر الحِعبرهاُد رر هنُههمح ِ ذح جر

هُدوه هُروهه   هرعحهدر ِ ذح جرحر لنهه  ولُِيثحِب ُهوه  هرعحهدر ِ ذح مرنحار ُهمح ُسهبححرانرهرهر رجر ِمهنح غره حِ مر ح يرُاونُهوا ه  يف ِك را ِهه (0842) ى ار
رر ِه لِ ه  وخرونرهرُهمح ِمنح سرطحور ِهه  ررمروحه مبرا مررراُهمح ِمنح ُادح واحح رصرهدر مرهِن ه  (0842) وكريحار حمررهقر مرهنح حمررهقر  ِهالحمرُثالر

 !احح رصردر  ِالننِ مرالِ 
 الزمان المقبل

فرهى ِمهنر انحرهقح ه  سريرأحِأ عرلريحُامح ِمنح  هرعحِدي نرمرا   وِ ننه  ف  مرخح هرر ِمهنر الحبراِ هلِ ه  لريحسر ِريه هره ح ه  و ر مرظحهر
هِذِب عرلرهى اللنهه وررُسهولِه ثهررر ِمنر الحار هِل ذرلِهأر الزنمرهاِ  ِسهلحعر   مر هحهوررر ِمهنر الحِا رهابِ ه  و ر مركح ِ ذرا ه  ولرهيحسر ِعنحهدر مرهح

ور ِهههه ُ  هههقن ِ الر هههرر ِمهههنر ه  ِ ذرا ُحهههرح ر عرهههنح مروراِضهههِعه (0842) و ر مرنهحفرهههقر ِمنحههههه  لِههه ر حر ف  مرنحار ههه ح ِد هر و ر يف الحهههِبالر
 رهر ردح نهربرذر الحِا رابر  ررلرُ ه و هرنراسراهه  و ر مرعحرر ر ِمنر الحُمنحاررِ ه  الحمرعحُرو ِ 
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اِ  مرنحِفينها ِ ررالحِا رهاُب يهروحمرئِهذ  ه  حرفرظر ُهه لُهه  ررِيهدر ها ه  ومرهح وصرهاِحبراِ  ُمصحهطرِحبراِ  يف  ررِيهق  وراِحهد   ر يُهنحِويِهمر
ها رِهيِهمح ه  ُمهنحو   لُهه يف ذرلِهأر الزنمرهاِ  يف الننهاِ  ولريحسر ها مرعرُههمح ه  ررالحِا رهاُب ومرهح لر ر  ر ه  ومرعرُههمح ولريحسر ألر ن المنهالر

ُدرى  هُ  الحِا رهابِ ه  ررهاجح رمرعر الح رهوحُم عرلرهى الحُفرحاره ِ ه  وِ ِ  اجح رمرعرها ُهوراِرُق ااح هأرنهنُهمح مرئِمن ه  وارهح هررراُهوا عرلرهى ايحرمراعرهِ  كر
ُههه  ولريحسر الحِا راُب ِ مرامرُهمح  ُهمح ِمنحهه ِ  ن ا ح وِمهنح اهربحهُل  ه (0841) و ر يهرعحرِرُهو ر ِ  ن خرطنهه ونر هحهررهه  رهرلرمح يهربحقر ِعنحهدر

اهرُهمح عرلرهى اللنهه ِررحيره ً ه   ِالصنهانِِنير ُكهلن ُمثهحلره    (0841) مرها مرثهنلُهوا هنرِ  ُعُ و ره ر  (0848) و رنهوحا ِصهدح وجرعرلُهوا يف انحرسر
 .السنيحئر ِ 

ههااِِمح  لرُامح ِ طُههوِر آمرههااِِمح و هرغري ههِ  آجر هها ر اهرههبهح لرههأر مرههنح كر ههإن ه  وِ  نرهها هر  (0849) نهرههزررر ِ ِههُم الحمروحعُههودُ  حر
 .والنهح حمر ُ  (0804) و ُهرحررُع عرنحه ال هنوح رُ  وحترُل  مرعره الح رارِعر ُ ه  النِذي  ُهررد  عرنحه الحمرعحِذررةُ 

 عظة الناس
لرهه درلِهياًل ُههِدير ه  مريه هرا النناُ  ِ ننه مرِن اسح هرنحصرحر اللنه ُورحهقر  هارر ه  لِلنهِ  ِهه ر مراُهومُ  ومرهِن اانرهذر اهروح ررهِإ ن جر

ه ر اللنهه مر ح يهره هرعرظنمر ه  اللنه آِمن  وعرُدونه خراِئا   هنح عرهرر ر عرظرمر ررهِإ ن رِرهحعره ر النهِذينر يهرعحلرُمهو ر ه  وِ ننه  ر يهرنحبرغِه  ِلمر
ُ ه مر ح يهر هروراضرُعوا لره مر ر النهِذينر يهرعحلرُمهو ر مرهه  مرا عرظرمر هِلُموا لرههوسرالر رر ُهه مر ح يرسح رسح ررهالر  هرنحِفهُروا ِمهنر انحرهقح ه  ا ُادح
رربِ  هدر هه  (0803) ِمهنح ِذي السنه رمِ  (0800) والحبرارِ ِ ه  نِفرارر الصنِحيِح ِمنر األرجح ه  واعحلرُمهوا مرننُاهمح لرهنح  هرعحرِرُهوا الر هح

 حرإن  هرعحرُِروا النِذي
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هه  مبِيثراِ  الحِا راِب حرإن  هرعحرُِروا النِذي نهر رمره ولرنح  رأحُخُذواه   هررركره ه  ولرنح متررسنُاوا  ِهه حرهإن  هرعحرِرُهوا النهِذي نهربرهذر
لِهه هلِ ه  ررالح رِمُسهوا ذرلِهأر ِمهنح ِعنحهِد مرهح ُمُههمح عرهنح ه  ررهِإنهنُهمح عرهيحُش الحِعلحهِم ومرهوحُل ايحرهح ُههُم النهِذينر ُتحهربُُكمح ُحاح

ينر و ر ترح رِلُفهو ر ِريههه  وصرهمح ُهُهمح عرهنح مرهنحِطِ ِهمح وظرهاِهرُُهمح عرهنح  رهاِ ِنِهمح ه  ِمِههمح ِعلح  رهرُههور ه   ر ُترهالُِفو ر الهدح
نهرُهمح هراِهد  صراِد   وصراِمت  نراِ ق    . هريهح

 السالمعليه ومن كالم لهـ  148
 في ذكر أهل البصرة

ُهمرا يهررحُجهو  هرر لرههُكل  وراِحد  ِمنهح ُ نها ِ ه  ويهرعحِطُفهه عرلريحهه ُدو ر صرهاِحِبهه  األرمح ه  ِ صر اللنهه ِرربحهل   (0802)  ر مير
ههبر    اِ   ِلريحههه ِ سر ُههدن اِمههُل ضرهه م ههه   (0802) و ر مير هها حر ُهمر ههُا ه  ِلصرههاِحِبه (0802) ُكههل  وراِحههد  ِمنهح شر هها ارِليههل  يُاح وعرمن

اه  ا ُوا النهِذي يُرِيهُدو ر واللنهه لرهِئنح مرصرهه  ِانراعُهه  ِهه هذر ا نهرفحهسر هر هذر اه  لريهرنح رهزِعرنن هر هذر ا عرلرهى هر هذر ن هر ارهدح ه  ولريرهأحِ نير
ُههُم اخلحربهرههرُ ههه  (0801) ارامرهِت الحِفئرههُ  الحبراِغيرههُ  ررههأريحنر الحُمحح رِسههُبو ر  ُههُم الس ههنرُن واُههدحمر ار وِلُاههلح ضرههلن   ه  رهر رههدح ُسهننتح ار

مِ ه  ِلُالح نراِكث  ُههبهحهر   ِعلن   و  ه رِمِع اللنهدح همرُع الننهاِع ر وررحُمهُر الحبرهاِك ر مُثن  ر هه  (0801) واللنهه  ر مرُكهوُ  كرُمسح يرسح
 !يهرعح رربُ 
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 السالمعليه ومن كالم لهـ  149
 قبل موته

ها الننهها ُ  ههرِ    ر   مرها يرِفههر  ِمنحهه يف رِههررارِهه   مريه هر ههاُ  الهنهنفحسِ اه  ُكههل  امح هُل مرسر وااحرههررُب ِمنحههه  (0808) ألرجر
هرِ  (0809) كرمح مر حهرردحلُ ه   ُموراررا ُه ا األرمح هذر نُهوِ  هر ها عرهنح مراح هالر ِعلحهم  ه  األرينهامر مررحرثُههر يهحهر فرهافره هر ررهأر ر اللنهه ِ  ن ِ خح
هيحئاً ه  خمرحُزو    هرُِكوا  ِهه هر مرِايُمهوا ه  ررهالر ُ مرهيهحُعوا ُسهنن ره وآلهعليههللاصللى وحُمرمنهداً ه  مرمنا ورِصينِ  رراللنه  ر ُ شح

يحِن الحعرُمهودريحنِ  هذر ِ ه  هر هبراحرنيح يحِن الحِمصح ههذر اِهُدوا هر ُكهمح ذرمْ ه  ومروح هُرُدوا (0834) وخرالر ُ حهلر ُكههل  ه  (0830) مرهها ملرح  رشح
ه  مرنرها  ِهاألرمحِس صرهاِحُبُامح ه  ررْب ررِحيم  وِدين  ارِور  وِ مرام  عرلِهيم  ه  هرلر ِ وُخفحار عرِن ايحر ه  امحرِ   ِمنحُامح لرحُهودره

 !غرفررر اللنه ِ  ولرُامح ه  ومرنرا الحيهروحمر ِعبهحررة  لرُامح وغرداً ُمفرارُِاُامح 
ههِذه الحمرزرلنهه ِ  (0833) ِ  ح  هرثحبُههِت الحور حههأرةُ  اخر  (0832) يف هر حر ه  ررههذر ُم ررِإننهها ُكننهها يف  (0832) إِ وِ  ح  رههدح الح رههدر

هام  ه  مرغحصرا    (0832) مررهحيرافِ  هابح رِيرهاح  وحترحهتر ِظهلح غرمر هاه  ومرهر  (0831) وعرفرها (0831) اضحهمرحرلن يف ايحرهوح ُم هرلرفنُ هر
ها هاورررُكمح  رهدرِر مرينامهاً ه  (0838) يف األررحِل خمررط هر هاراً جر فً ه  وِ  نرها ُكنحهُت جر ه ُهعح رُبو ر ِمهينح ُجثنهً  خرهالر ه  (0839) وسر

 (0820) ِ  حررااِه  وُسهُاوُ  مر حهررايف  (0824) لِيرِعظحُامح ُهُدوحي وُخُفولُ ه  سراِكنرً   هرعحدر حررراخ  وصراِم رً   هرعحدر نُطحق  
نحِطقِ ه   ررِإننه مروحعرُ  لِلحُمعح رربِينر ِمنر الحمر
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ُمو ِ والح روح ه  الحبرِلي ِ  ِا  (0823) وردراِع  لرُامح وردراُ  امحرِ   ُمرحِصد  ه  ِر الحمرسح شرهُا ه  لِل نالر غرداً  هرهرروح ر مرينهاِم  ويُاح
 .و هرعحرُِرونريِن  هرعحدر ُخُلوح مراراِر وِايراِم غر حِي مر راِم ه  لرُامح عرنح سرررائِرِي

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  151
 حم ويصف فئة من أهل الضالليومي فيها َّللى المال

ههاِلِأ الحغرهه ح  ِينههاً ومِشرههاً  ظرعحنههاً يف مرسر ههُذوا مير ههدِ ه  ومرخر اِهِ  الر هح ههذر هه هرعحِجُلوا مرهها ُهههور  ه  و هررحكههاً ِلمر ررههالر  رسح
ههررارمح ِمنح ُمسح هرعحِجل  مبرها ِ  ح مردح ه  و ر  رسح ربحِطُئوا مرا جيِر ُف  ِه الحغردُ ه  كراِئن  ُمرحصرد   رِكح هه وردن مرننهه ملرح يُدح ومرها ه  رركر

ا ِ  نها ُ ه  غرهد   (0822) مراهحرربر الحيهروحمر ِمنح  هربراِه ِ  هذر ِمهنح  رلحعرهِ   (0822) وُدنهُهوم ه  ُوُروِد ُكهلح مروحعُهود   (0822) يرها اهرهوحِم هر
ها  ِ ه  مرها  ر  هرعحرِرُهو ر  هرِي ِريهر ها ِمننها يرسح ها عرلرهى ِمثرهاِر الصنهانِِنير ه  ِسهررا   ُمنِه   مر ر وِ  ن مرهنح مردحرركرهر ه  وررحهُذو ِريهر

ها رِ ح هاً  ها رِاّهاً ويرصحهدر ر هرهعحباً ه  (0821) لِيرُحهلن ِريهر عاً ه  (0821) ويُهعح ِهقر ِريهر هعر ر صرهدح يف ُسه هحررة  عرهِن  (0828)ويرشح
ِ الننصحهلر  (0824)مُثن لرُيشححرذر ن ه  نرظرررهمرثهررره ولروح  را رعر  (0829)  ر يُهبحِصُر الح راِئاُ ه  الننا ِ  ذر الح رهنيح  ِريهرا اهروحم  هرهحح

ِ   هرعحهدر الصنهُبوحِ ه  ويُهرحمرى  ِال هنفحِسِ  يف مرسراِمِعِهمح ه  ُدحلرى  ِال هننحزِيِل مر حصرارُُهمح ه  (0820) مر اح  ويُهغحبهرُ و ر كرأح ر انِح
(0823)! 
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 في الضالل
هه هروحِجُبوا الحِغيهرههرر و رههارر األر  ههه منههها ِههزحير ويرسح ِمُلوا اخلح هه راح ههلُ  (0822) مرههُد ِ ِههمح لِيرسح لرههقر األرجر لروح ههإن ِ ذرا اخح  حر

ِ ه  (0822) هه هررراحر اهرههوحم  ِ صر الحِفههنر ههاُلواه  واسح ههرحِ ِمح  (0822) ومرهر ُن ههوا عرلرههى اللنههه  ِالصنههربحِ ه  عرههنح لر رههاِح حر وملرح ه  ملرح مير
ه هرعحِظمُ  رر مرنهحُفِسهِهمح يف انحرهقح يرسح فِ ه  وا  رهذح ِة الحهبرالر  ررلُهوا  رصرهائِررُهمح ه  حرهإن ِ ذرا وراررهقر ورارُِد الح رمرهاِف انحِ طرها ر ُمهدن

ههيراِرِهمح  ههإن ِ ذرا اهرههبرإر اللنههه ررُسههولرهه  (0821) عرلرههى مرسح ِر وراِعِظِهههمح حر مح  ِههأرمح  آلهوعليههللاصلللى ودرانُههوا لِههرر ِح
ُلوا عرلرىه  ررجرعر اهروحم  عرلرى األرعح رابِ  ُهُم الس ُبُل وا نار ِئلِ  وغرالر هح هرر الهرنِحمِ ه  (0821) الحهور ر هُروا ه  وورصرهُلوا غريهح وهرجر
ِطيئره   ه  ونهر رُلوا الحِبنرهافر عرهنح رروح مرسراِسهه رهربهرنهرهوحه يف غره حِ مروحِضهِعهه  السنبر ر النِذي مُِمُروا مبروردن ِه مرعرهاِدُ  ُكهلح خر

ررة   ررةِ  (0829) اردح مراُرواه  (0828) ومر هحوراُب ُكلح ضراِرب  يف غرمح لُهوا يف السنهاح عرلرهى ُسهنن   ِمهنح آِر ه  يف انحريهحررِة وذرهر
نهحيرا رراِكن  ه  ِررحعروح ر  يِن ُمبراِين  ه  ِمنح ُمنهح رِطع  ِ صر الد   .مروح ُمفرارِ   لِلدح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  151
 يحذر من الفتن
 اللإه ورسوله

اِحرِ  هه رِعيُنه عرلرههى مرههدر برائِلِههه وخمررا ِلِهههه  الشنههيحطراِ  ومرزراِجههرِه (0824) ومر حرههُد اللنههه ومرسح  واِ عحِ صرههاِم ِمههنح حر
هرُد مر ن حُمرمنداً  (0820) هرُد مر ح  ر  ِلره ِ  ن اللنه ومرهح  ومرهح
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يبُههه وصرههفحور ُهعربحهه ههُدهه  ُده وررُسههولُه وجنِر ههُله و ر جُيحبهرههُر رهر ح لرِ  ه   ر يهُههنرانرى ررمح ُد  هرعحههدر المنههالر مرضرههافرلح  ِههه الحههِبالر
ه رِذل و ر انحر ه  والنناُ  يرسح رِحل و ر انحرهرِرر ه  وايحرهرالرِ  الحغرالِبرِ  وايحرفحورِة ايحراِرير ِ ه  الحُمظحِلمر ِ  ررحيهرهوح ر عرلرهى ه  ِاهيمر ويرسح

ُو ُو ر عرلرى كرفحررة   (0823) رهر هحررة    .!ومير
 التحذير من الفتن

يرا ارِد ااهح هررر رتح  ُروا  هرورائِهقر ه  مُثن ِ ننُامح مرعحشررر الحعرررِب مرغحرراُل  رالر هذر هِ  واحح  (0822) ررا هنُ وا سراررراِل النهحعحمر
ورةِ و هرثربنُ وا يف اهر ر ه  النهح حمر ِ  نر ِ  (0822) اِم الحِعشح اه  واعحوِجراِ  الحِف هح ِنيِنهرا وظُُهوِر كرِميِنهر وانحِ صرهاِب ه  ِعنحدر  ُُلوِ  جر

ها اِر ررحراهر ها ومرهدر ِلينه   ه  ُاطحِبهر ِفينه   و هرئُهوُر ِ صر ررظراعره   جر ارِ ر خر مُ يف مرهدر اه   هربحهدر ِم   (0822) ِههبرا ُههر ِشهبراِب الحغُهالر كر
مِ وآثرارُ  ههالر ها كرآثرهاِر السح هُ   ِههالحُعُهوِد مرونُاُهمح ارائِهد  آِلِخههرِِهمح ه  (0821) هر هها الظنلرمر وآِخههرُُهمح ُم ح رهد   ِههأروناِِمح ه  يهر هروراررثُههر

ههالرُبو ر عرلرههى ِجيفرهه   ُمرِررهه    يهر هرنراررُسههو ر يف ُدنهحيرهها درنِينهه    ه  اِ ُع ِمههنر الحمر حبُههو ِ وعرههنح ارِليههل  يهر ربهرههرنمُ ال نههه  (0821) ويهر رار
عرُنو ر ِعنحدر اللح رافِ ه   ِالحبهرغحمرافِ  (0828) والح رائُِد ِمنر الحمرُ وِد رهرير هرزرايهرُلو ر  نرهِ  ه  ويهر رالر مُثن يرأحِأ  هرعحدر ذرِلأر  رهاِلُع الحِف هح

ِ  ه  (0829) الرنُجهو ِ  والح راِصهمر
هِ  رامر    الزنُحهوِ  رهر رزِيهُ  اُهلُهوب   هرعحهدر  (0814) مر   ه  اسح هار   هرعحهدر سرهالر ه  و رِمهل  رِجر
ا وراُف ِعنحدر ُهُجوِمهر اه  وارح رِلُا األرهح رر ر اررها ارصرهمر حه ومرهنح سرهعرى ه  (0810) و هرلح رِبُس اآلرراُف ِعنحدر جُنُوِمهر مرنح مرهح

ُمِر يف  (0813) يهر رارادرُمو ر ه  ِريهرا حرطرمر حه  ارِد اضحطررربر مرعحُ ودُ ه  (0812)  الحعرانر ِ ِريهرا  راراُدمر انُح
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هرِ  هه األرمح ه (0812) رغِهيُإ ه  انحربحهِل وعرِمه ر ورجح مر اح ها انِح ه ُ ِريهر ها الظنلرمر ِو  (0812) و رهُد   ه  ُ  و هرنحِطهُق ِريهر هلر الحبرهدح مرهح
ِلهرا ههحر هها (0811) و هرُرض ههُهمح ه  (0811) مبِسح ِلهر ا ُ يرِمههيُع يف  (0818) ِ ارلحار ههدر هها الحُوحح لِههُأ يف ه  (0819)  ُغبرارِهر ويهرهح

براُ   ررُِد مبُرح الح رمرهافِ  ينِ  (0814) وحترحلُهُ  عربِهي ر الهدحمرافِ ه   ررِيِ هرا الر كح هدر ه  (0810) و هرهثحِلُم مرنرهارر الهدح و هرهنهحُ ُإ عر ح
يراُ  ه  الحيرِ نيِ  ُرُب ِمنهحهرا األركح هررا   كراِههفر   عرهنح سرها    ُه حطرهُع ه  (0812) رحجرا ُ ويُدر هحرُهرا األر  (0813)يهرهح ِمرحعراد  ِمبهح

ُم  ررِيئُههرا سرِ يم  وظراِعنُههرا ُمِ يم  ه  ِريهرا األررححرامُ   !ويُهفراررُ  عرلريهحهرا اإِلسحالر

ر ارِ يل  مرطحُلور  ه  منها ه رِج    (0812)  هرنيح هاِئا  ُمسح هِد األر  (0812) ترحِ لُهو ر ه  وخر ه  ميحرهاِ  و ِغُهُروِر اإِلميرها ِ  ِعر ح
مر الحبِههدر ِ  (0811) ررهالر  رُاونُههوا مرنحصرههابر  ِ ومرعحههالر بحههُل ايحرمراعرهه ِ ه  الحِفههنر و ُِنيرههتح عرلريحههه ه  والحزرُمههوا مرهها ُعِ ههدر عرلريحههه حر

ُموا عرلريحه ظرهالِ ه  مررحكراُ  الطناعر ِ  ُموا عرلرى اللنه مرظحُلوِمنير و ر  هر حدر هاِ  ر ه  ِمنير وااحدر ارِ ر الشنهيحطراِ  ومرهر وا هنُ هوا مرهدر
ورا ِ  ِخُلوا  ُطُههونرُامح لُعرههقر ه  الحعُهدح ِ ه  انحرههررامِ  (0811) و ر  ُههدح ههرنمر عرلرههيحُاُم الحمرعحِصههير ر  (0818) ررهِإننُامح  ِعرههنيح ه  مرههنح حر

 .وسرهنلر لرُامح ُسُبلر الطناعر ِ 
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ُد لِلنه الدنارح عرلرى ُوُجوِده خِبرلحِ ه لحِ ه عرلرى مرنرلِينِ هه  انحرمح درِ  خر  ؛ومبُحح
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ههبره لرههه ههِ براِهِهمح عرلرههى مر ح  ر هر هه رِلُمهه  و ِاهح ههاِعُر و ر حترحُجبُههه السنههورا ِرُ  (0819)  ر  رسح اِ  الصنههانِِع ِ رحههِنر ه  الحمرشر
ههُنو ِ  ههُدوِد والههرنبح والحمررح ُههوبِ  والحمرصح د  ه  وانحرههادح والحمرحح ههِد  ِههالر  رأحِويههِل عرههدر هه   ه  األرحر واخلحرههاِلِق  ر مبرعحهه ر حررركر
رِيهِق آلره    (0880) والسنهِميِع  ر  ِهأردراة  ه  (0884) ونرصره      ر مبُمراسنه   والحبرهاِئنِ والشنهاِهِد ه  (0883) والحبرِصهِ   ر  ِ هرفح

هارر    (0882) يره   والحبرهاِ ِن  ر  ِلرطرارره   ه   ر  ِ هررراِخه  مرسر ررِة ه  والظنهاِهِر  ر ِ ُر ح ِر اررها والحُ هدح هيراِف  ِهالح رهح  رها ر ِمهنر األرهح
هيراُف ِمنحهه  ِاخلحُُمهوِ  لرهه والر ُجهوِ   ِلريحههه  عرلريهحهرا هدنه مرهنح ه  و رانرهِت األرهح هدنه ومرهنح حر رهر رهدح  (0882) ورصرهفره رهر رهدح حر
يحهار رهر رهِد اسح هروحصرهفرهه  ومرنح عردنه رهر ردح مر حطرلر مرنرلرهه  عردنه يهنهزرهه  ومرنح ارارر كر عرهامِل  ِ ذح ه  ومرهنح ارهارر مريحهنر رهر رهدح حر

 .ر  واراِدر  ِ ذح  ر مر حُدو ه   ر مرعحُلوم  وررْب ِ ذح  ر مررح ُوب  
 أئمة الدين

ئِهح  ه :  منها حر  ر ِمع  و ر ه ربحدررر اللنهه  ِ رهوحم  اهروحمهاً ه  (0882) اردح  رلرعر  راِلع  ولرمرعر  ر واعح رهدررر مرائِهل  واسح
ههِدِب الحمرطرههرر  (0881) وانهح رظررحنرهها الحِغيهرههرر ه  و ِيهرههوحم  يهروحمههاً  ههُ  اُهههونامُ ه  انحِ ظرههارر الحُمجح لحِ ههه وِ  نرهها األرئِمن ه  اللنههه عرلرههى خر

ُخُل ايحرننهه ر ِ  ن مرههنح عرههرررهرُهمح وعررررُههوهه  وُعررررههاُ ه عرلرههى ِعبرههاِده ههررُهمح ه  و ر يرههدح ُخُل الننههارر ِ  ن مرههنح مرنحار و ر يرههدح
هُروه لرصرهُامح لرههه  ومرنحار ِم واسح رفح هالر مر   ومِجرها ُ وذرلِهأر ألرننهه  ِ  ن اللنهه  هرعرهاصر خرصنهُامح  ِاإِلسح هُم سرهالر   (0881) ه اسح
ر ُحجرجرهه  كرررامر    م  ه  اصحطرفرى اللنه  هرعراصر مرنهحهرجره و هرنين  ، ر  هرفح ر غرررائُِبهه  ِمنح ظراِهِر ِعلحم  و راِ ِن ُحاح
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ائِبُهه هرراُل ِ  ن مبرفرا ِيِحهه ر  هُ ه  ومرصرها ِيُح الظ لرهمِ  (0888) ِريهه مرررا ِيهُع الهنهحعرمِ ه  و ر  هرنهح رِمه  عرجر ه رُح اخلحريهح و ر ه  فح
شرُا الظ ُلمراُل ِ  ن مبرصرا ِيِحه هِف  وِكفرايرهُ  ه  ومررحعرهى مررحعرهاه (0889) ارهدح مر حرهى ِ رهاهه  ُ اح ِريهه ِههفراُف الحُمسح رشح

 .الحُماح رِف 
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لرهه   ِمههنر  ههِوي مرههعر الحغرههاِرِلنير  وُهههور يف ُمهح ههِبيل  اراِصههد  و ر ِ مرههام  ه  اللنههه يهرهح نِِبنير  ِههالر سر ويهرغحههُدو مرههعر الحُمههذح
 .ارائِد  

 صفات الغافلين
هههزراِف مرعحِصههيرِ ِهمح  هههه منههها ُهههمح عرههنح جر هههار ار ههإن ِ ذرا كرشر لرهههِ ِهمُ ه  حر ررجرُهمح ِمههنح جرالر ِيهههِ  غرفح ههه رفح ه  واسح
بهرُلوا ُمدح ِ  ِباًل اسح هر ح  .و ر مبرا ارمروحا ِمنح ور ررِِهمح ه  رهرلرمح يهرنح رِفُعوا مبرا مردحررُكوا ِمنح  رِلبرِ ِهمح ه  راً واسح ردح هرُروا ُم ح

نحزِلره ر  هِذه الحمر ِسه  هر هذحرُُكمح ونهرفح ِسههه  ِ رح مُحر هُر    ِنهرفح هعر رهر هرفرانهرر ه  رهرلحيهرنح رِفهِع امح ونرظرهرر  ررِإ نرها الحبرِصهُ  مرهنح  ِر
ننُ  ِريه الصنرحعر ر يف الحمرهراِويه  ررأر حصررر وانهح هرفرعر  ِالحِعربرِ  داً وراِضحاً يهر رجر رر يف ه  مُثن سرلرأر جردر  والمنالر
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ههقم ه  (0894) الحمرغرههاِوي ِسههه الحغُههوراةر  ِ هرعرس هها  يف حر و    ِمههنح مروح حترحرِيهها  يف نُطحههق  مروح اررههه  و ر يُعِههنُي عرلرههى نهرفح
 .ِصدح   

 عظة الناس
ررِ أر  ها السنهاِمُع ِمهنح سرهاح لر ِهأر واخح رِصهرح ِمهنح عرجرلر ِهأر ه  ررأرِرقح مريه هر ه هريحِ  ح ِمهنح غرفح هرر ه  واسح ومرنحعِهِم الحِفاح

هافرخر  ها جر هاِ  الننهيبح األُمحه ح ه  ِريمر هي ر عرنحهه و ر ه  ممنها  ر  ُهدن ِمنحهه وآلهعليههللاصللى عرلرهى ِلسر هاِلاح ه  حمِر وخر
ِه هالرار ذرلِهأر ِ صر غره ح هررخر ه  مرهنح خر ِسهه وضرهعح ررفح هررخر ررهِإ ن ه  ودرعحهه ومرها ررِضه ر لِنهرفح هررخر واذحُكهرح اهربهح طُه ح ِكبهح واحح

ها  هرهزحررُ  حترحُصهدُ ه  عرلريحهه ممررهرنخر  اُ  وكرمر ها  رهِديُن  ُهدر ُم ه  وكرمر هدر هدح ه  عرلريحهه غرهداً ومرها ارهدنمحتر الحيهرهوحمر  هر ح  (0890) ررامحهر
ِمههأر  هها الحغرارِههلُ ه  لِ رههدرِمأر وارههدحمح لِيهروح ِههدن مريه هر ِههدن ايح هه رِمُع وايح هها الحُمسح ــُل »ه  ررانحرههذررر انحرههذررر مريه هر و  يـَُنبشُئــَك َمْث

 .«َخَبير  
ِر انحرِاهيمِ  هه  ِ  ن ِمنح عرزرائِِم اللنهه يف الهذحكح هر هفر ُ النهِ  عرلريهح مرننهه  ر ه  ا يُِثيهُ  ويُهعرااِهُ  واررها يهررحضرهى ويرسح

لر ر ِرعحلرهه  يهرنهحفرُع عربحداً  هردر نهرفحسره ومرخح ِاياً رر نههه  وِ  ح مرجح نهحيرا  ر صرهاِر ه  مر ح ترحرُ ر ِمنر الد  هِذه اخلِح هلر   ِمهنح هر خِبرصح
ها اه  ملرح يهرُ  ح ِمنهحهرا رِخر  ِاللنه ِريمر ِخ نهرفحهس  ه  رهح هرهررلر عرلريحهه ِمهنح ِعبرادر ِههمر ح ُيشح هِف ر غريحظرهه ِ رهالر  مروح يهرعُهرن ه  مروح يرشح

هرُه (0893) ه هرنحِجحر ه   ِأرمحر  رهرعرلره غريهح عره   يف ِدينِهه (0892) مروح يرسح هاِر ِ دح هً  ِ صر الننهاِ   ِِإظحهر مروح يهرلح رهى الننها ر ه  حراجر
ِ مروح ميرحِش ر  هرنيح  ِ ورجح
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ِ رِ   .اعحِ لح ذرِلأر ررِإ ن الحِمثحلر درلِيل  عرلرى ِهبحِههه  يِهمح  ِِلسرانهرنيح
اه  ِ  ن الحبهرهرائِمر مهر هرا  ُطُونُههرا ِهر وراُ  عرلرى غر ح وِ  ن النحسرهافر مهر ُههنن نِينرهُ  انحريرهاِة ه  وِ  ن السحبرا ر مهر هرا الحُعدح

نهحيرا والحفرسراُد ِريهرا ِفُ و ر ِ  ن الحُمنحِمِننير خرائُِفو ر ه  (0892) ِ  ن الحُمنحِمِننير ُمسح رِايُنو ر ه  الد   .ِ  ن الحُمنحِمِننير ُمشح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  154
 يذكر فيها فضائل أهل البيت

درا   درعرها وررا   ه  (0891) درهوجنرحه (0891) ويهرعحهِرُ  غرهوحررهه  اللنِبيهِ   ِهه يُهبحِصهُر مرمرهدره (0892) ونرهاِظُر اهرلحه ِ 
اِع  وا نِبُعوا الرناِع ر ه  ررعرى  .رراسح رِجيُبوا لِلدن

 ِ ههُذوا  ِالحبِههدرِ  ُدو ر الس ههنرنِ ه  ارههدح خراُضههوا ِررههارر الحِفههنر ِمنُههو ر ونرطرههقر المنههال و ر  (0898) ومرررنر ه  ومرخر الحُمنح
هنح ه  و ر  ُهنح رى الحبُهُيوُل ِ  ن ِمنح مر هحوراِ راه  واألرصححراُب واخلحرزرنرُ  واألر هحورابُ  (0899) حنرحُن الشحعرارُ ه  الحُمارذح ُو ر  ررمر

 .مر راهرا ِمنح غر حِ مر هحوراِ را  ُح ر سرارِااً 
ُاوا وِ  ح صرهمر ه  الحُ رحآِ  وُهمح ُكنُهوُن الهرن حرنِ  (0944) ِريِهمح كرررائِمُ  : منها هبهرُ واِ  ح نرطرُ هوا صرهدر ه  ُ وا ملرح ُيسح

لره ِمرح عر ح لره ولحُيحح  .ررِإننه ِمنهحهرا ارِدمر و ِلريهحهرا يهرنهح رِل ُ ه  ولحيرُانح ِمنح مر هحنراِف اآلِخررةِ ه  رهرلحيرصحُد ح ررائِد  مرهح
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لِهه مر ح يهرعحلرهمر مرعرمر ه  ررالننهاِظُر  ِالح رلحهِ  الحعراِمهُل  ِالحبرصرهرِ  مُ عرمر ها ر لرهه مرمرهى ه  لُهه عرلريحهه مرمح لرههيرُاهوُ  ُمبح رهدر ررهِإ ح كر
ها ر عرلريحهه ورارهار عرنحهه ررهالر يرزِيهُده  ُهعحهُده عرهِن ه  ررهِإ ن الحعراِمهلر  ِغره حِ ِعلحهم  كرالسنهائِِر عرلرهى غره حِ  ررِيهق  ه  ِريهه وِ  ح كر

رهرلحيهرنحظُهرح نرهاِظر  ه  لحِم كرالسنهائِِر عرلرهى الطنرِيهِق الحوراِضهحِ والحعراِمهُل  ِهالحعِ ه  الطنرِيهِق الحوراِضهِح ِ  ن  ُهعحهداً ِمهنح حراجر ِهه
 .مرسرائِر  ُهور مرمح رراِجع  

هها  رهابر ظرههاِهرُه  رهابر  راِ نُهههه  واعحلرهمح مر ن ِلُاههلح ظرهاِهر   راِ نههاً عرلرههى ِمثرالِهه بُههثر ظرههاِهرُه ه  ررمر ومرها خر
بُهثر  راِ نُهه لرههه  وآلهعليههللاصللى صنهاِد ُ وارهدح ارهارر الرنُسهوُر ال خر ه  ِ  ن اللنهه رُِه   الحعربحهدر ويهُهبحِغُإ عرمر

نره  .ورُِ   الحعرمرلر ويُهبحِغُإ  ردر
هافِ ه  واعحلرمح مر ن ِلُالح عرمرل  نهربرا اً  ُيه ه  وُكل  نهربرال   ر ِغه ر  ِهه عرهِن الحمر ه ح ها  رهابر سر والحِميرهاه خُمح رِلفره   ررمر

ُيه خرُبثر غررحُسه ومرمررنلح مثرررر ُهه  رحُسه وحرلرتح مثرررر ُه رابر غر   .ومرا خرُبثر سر ح
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 يذكر فيها بديع خلقة الخفاش

 حمد اللإه وتنزيهه
ُد لِلنه النِذي احنحرسرررلِ   ورردرعرتح ه  األروحصراُ  عرنح ُكنحه مرعحرِررِ ه (0940) انحرمح
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ُ ه الحُعُ ورر عرظر  دح مرسراغاً ِ صر  ُهُلوِغ غرايرِ  مرلرُاو ِهه  مر  !رهرلرمح دِر
ُ ممنهها  هرههررى الحُعيُههو ُ ه  «اْلَحــقُّ اْلُمَبــينُ » ُهههور اللنههه ههق  ومر هحههنير ِديههد  رهريرُاههو ر ه  مرحر ُلغحههه الحُعُ ههوُر  ِ رحح ملرح  هربهح

هبنهاً  هه  ُمشر هاُم  ِ هر ح لرهقر اخلحرلحهقر عرلرهى غره حِ مترحِثيهل  و ر مرُشهوررِة ُمِشه   ه  ِدير  رهريرُاهو ر ممُرهثناًل وملرح  هر رهعح عرلريحهه األروحهر ه  خر
لحُ ه  ِأرمحرِه ومرذحعرنر ِلطراعرِ ه اِرعح وانهح رادر وملرح يُهنرانِ ح ه  و ر مرُعونرِ  ُمِعني  رهر رمن خر  .ررأرجرابر وملرح يُدر

 خلقة الخفاش
هِذه اخلحرفرهاِريشِ ه  وعرجراِئِ  ِخلح رِ ه وِمنح لرطراِئِا صرنهحعرِ ه هِ  يف هر مر اح النهِ  ه  مرها مرررانرها ِمهنح غرهوراِمِإ انِح

ف   ِبُمههرا المحهيراُف الحبراِسهُ  ِلُاهلح هره ح هه م ه  يهر ح ُم الح رهاِ ُإ ِلُاهلح حر يحهار عرِشههيرتح ه  ويهربحُسهطُهرا الظنهالر  (0943) وكر
ه رِمدن  ها عرهنح مر ح  رسح اه  مرعحيُهنُههر اِهِبهر ِس الحُمِمهيئرِ  نُهوراً  هرهح رهِدي  ِهه يف مرهذر هاِ  ه  ِمهنر الشنهمح نِيرهِ   ُهرحهر و هر نِصهُل  ِعرالر
ها ِس ِ صر مرعرارِِرهر ها  ِ رألحلُهِن ِضهيرائِهرا عرهِن الحُمِمه ح يف ُسهُبحرالِ ه  الشنهمح هرراِاهرا (0942) ورردرعرهر ها يف ه  ِ هح نهنهر ومركر

ها عرهنِ  اِمِنهر ها مرار ِاهر اه  (0942) الهذنهراِب يف  ُهلرهِل ائحِ الر اِاهر هاِر عرلرهى ِحهدر ُُفهوِ   ِالنهنهر لرُ  ايح هدر وجراِعلرهُ  ه  ررِهه ر ُمسح
ها هاِ  مررحنراِاهر ه رِدر   ِهه يف الحِ مر هدرا ُ ه  اللنيحهِل ِسهرراجاً  رسح ِمهنر و ر مترح رنِهُع ه  ظُلحمر ِهه (0942) ررهالر يهرهُرد  مر حصرهاررهرا ِ سح

هِق ُدُجنن ِهه ها و رهدرلح مروحضرهاحُ ه  (0941) الحُمِمه ح ِريهه لِغرسر ُس ِانراعرهر ها (0941) ررهِإذرا مرلح رهِت الشنهمح هلر ه  نهرهرارِهر ودرخر
رراِ  نُورِهرا عرلرى المحبراِب يف ِوجرارِهرا اه  (0948) ِمنح ِ هح فرا ر عرلرى مرآِايهر  ،(0949) مر حبهر رِت األرجح
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هاراً ومرعراههاً ه  مبرا اكح رسربر حه ِمنر الحمرعراِ  يف ظُلرِم لريرالِيهرا (0904) تح و هربهرلنغر  ه  ررُسبححرا ر مرنح جرعرهلر اللنيحهلر اررها نهرهر
ناً واهررراراً  اه  والنهنهرارر سرار ً  ِمنح نرحِمهر ِنحر ِ  ِ صر الطنيهرهررا ِ ه  وجرعرلر اررا مرجح ها هرهظرايرا ه    هرعحرُُ  ِ را ِعنحدر انحراجر كرأرنهنهر

هرر ذروراِل رِيهش  و ر ارصره    (0900) اآلذرا ِ  مهاً ه  (0903) غريهح ه  (0902) ِ  ن مرننهأر  هرهررى مروراِضهعر الحعُهُروِ   هريهحنرهً  مرعحالر
نراحراِ  لرمنا يررِانا رهريهرنحشر نا وملرح يهرغحُلظرا رهريرثهحُ الر  ِصق  ه  اررا جر ها  رِطُ  وورلرُدهرا  ر ِج    ِلريهحهر يهر رهُع ِ ذرا وراهرعرهتح ه  ِ را  ر

انُهه  ويهررح رِفُع ِ ذرا ارح هرفرعرتح  نراُحههه   ر يُهفرارِاُههرا حرإن  رشح ردن مررحكر اِه ر عريحِشهه ه  وررحِملره لِلنه ُهوِل جر ويهرعحهِر ر مرهذر
ف  عرلرى غر ه  ومرصراِلحر نهرفحِسه ِهررُسبححرا ر الحبرارِِ  ِلُالح هر ح  !(0902)  حِ ِمثرار  خرالر ِمنح غر ح
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 خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص المالحم

هلن رهرلحيهرفحعرهلح ه  ررمرِن اسح رطرا ر ِعنحدر ذرلِهأر  ررهِإرح ه  ررهِإ ح مر رعحُ ُمهوِر ه  مر ح يهرعح رِ هلر نهرفحسرهه عرلرهى اللنهه عرهزن وجر
اِمُلُامح  ِبيِل ايحرنن ِ  حر اار   مررِيررة  ه  ِ  ح هرافر اللنه عرلرى سر  .وِ  ح كرا ر ذرا مرشر ن   هرِديدرة  ومرذر

ههافِ  هها ررمحُي النحسر نرههُ  ررأردحرركرهر ههِل ه  ومرمنهها ُرالر رِهرا كرِمرحجر وِضههغحن  غرههالر يف صرههدح
(0902)  ِ ولرههوح ه  (0901) الح رههنيح

سراُب عرلرى اللنه  هرعراصر ه  ي مرا مر رتح ِ  رن ملرح  هرفحعرلح ُدِعيرتح لِ هرنرارر ِمنح غر حِ   .واررا  هرعحُد ُحرحمر ُههرا اأُلوصر وانِح
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 وصف اإليمان
ههررا ِ  ههه منههه ههاِ  مرنهحههورُر السح هر ههِبيل  مر هحلرههُل الحِمنهح هه ردرر  عرلرههى الصنههانِرالِ ه  سر و ِالصنههانِراِل ه  ررِباإِلميرههاِ  ُيسح
ه ردرر   هُر الحِعلحهمُ  ُيسح نهحيراه  عرلرهى اإِلميرهاِ  و ِاإِلميرهاِ  يُهعحمر هوحُل و ِهالحمروحِل ُاحه رُم الهد  هُ  الحمر نهحيرا ه  و ِهالحِعلحِم يُهرحهر و ِالهد 

ُههمح عرههِن  (0901) وِ  ن اخلحرلحههقر  ر مر حصرههرر ه  و ِالحِ يرامرههِ   ُهزحلرههُا ايحرننههُ  و ُهبهرههرنُن ايحرِحههيُم لِلحغرههاِوينر ه  حُتحههررُن اآلِخههررةُ  ار
 .يف ِممحمرارِهرا ِ صر الحغرايرِ  الحُ صحورى (0908) ُمرحِاِلنير ه  الحِ يرامر ِ 

 حال أهل القبور في القيامة
ههدرا ِ  (0909) ارههدح هرفرُصههوا:  منههه هه هر ررح األرجح  (0930) وصرههاُروا ِ صر مرصرههاِيِر الحغرايرههالِ ه  (0934) ِمههنح ُمسح

لُ  اه  هراِلُالح درار  مرهح  . ر يرسح ربحِدُلو ر ِ را و ر يُهنهح رُلو ر عرنهحهر
هرِ  ُُل رهاِ  ِمهنح ُخلُهِق اللنهه ُسهبححرانرهه  وِ  ن األرمحرر  ِالحمرعحُروِ  والنهنهح ر عرهِن الحُمنحار ها  ر يُه ررح رهاِ  ه  خلر وِ نهنُهمر

هل   والشحهفراُف ه  ررِإننهه انحربحهُل الحمر ِهنُي والن هوُر الحُمبِهنيُ ه  ِب اللنههوعرلرهيحُامح ِ ِا رهاه  و ر يهرنهحُ صرهاِ  ِمهنح رِنح   ه  ِمهنح مرجر
هههاُة لِلحُم هرعرلحهههقِ ه  (0933) الننهههاِرُع والهههرحي  الننهههاِاعُ  هههِأ والننجر ُ  لِلحُم رمرسح هههمر  ر يهرعحهههور   رهريُه رهههامر و ر يرزِيهههُ  ه  والحِعصح

ثهح ه  (0932) رهرُيسح هرعح ر ر  عِ  (0932) ررُة الهرندح و ر ُاحِلُ ه كر مرهنح ارهارر  ِهه صرهدر ر ومرهنح عرِمهلر  ِهه ه  (0932) وُولُهوُ  السنهمح
 .«سربرقر 
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 وهل سألت،  أخبرنا عن الفتنة،  يا أمير المؤمنين:  وقام َّلليه رجل فقال
 : السالمعليهعنها فقال ـ  وآلهعليههللاصلىـ  رسول اللإه

هها مرنهحههزررر اللنههه  لرهههِ ننههه لرمن رَُكــوا»ه  ُسههبححرانره اهروح َأْن يـَُقولُــوا آَمنإــا وُهــْم   ـ  ألــم َأَحَســَب النإــاُس َأْن يـُتـْ
نره ر  ر  هرنحهزُِر  ِنرهاه  «يـُْفتَـنُـونَ  هُت مر ن الحِف هح ر مرظحُهرِنرها وآلهعليههللاصللى وررُسهوُر اللنههه  عرِلمح رهرُ لحهُت يرها ه   هرهنيح

بهرررخر اللنه  هرعراصر ِ راررُسورر اللنه مرا هرِذه الحفِ  نرُ  النِ  مرخح هيُهفح هرُنو ر  هرعحهِديه   هح رهرُ لحهُت ه  رهر رارر يرها عرلِه   ِ  ن مُمنهِ  سر
هِلِمنير ه  مرولريحسر اردح اُهلحتر ِ  يهروحمر مُُحهد  ه  يرا ررُسوُر اللنه هِهدر ِمهنر الحُمسح ُ شح هِهدر مرهِن اسح ُ شح يحهُث اسح  وِحيهزرلح ه  حر

رهر رهارر ِ  ِ  ن ذرلِهأر ه  رهرُ لحهتر ِ  مر حِشهرح ررهِإ ن الشنههرادرةر ِمهنح ورررائِهأر ه  ينح الشنههرادرُة ررشرهقن ذرلِهأر عرلره ن عره (0931)
ُرخر ِ ذاً  يحهار صرهبهح هذرِلأر ررار ا ِمهنح مرهوراِ ِن الصنهربحِ ه  لرار هذر  ولرِاهنح ِمهنح مرهوراِ نِ ه  رهرُ لحهُت يرها ررُسهورر اللنهه لرهيحسر هر

رِ  هررى والش هاح هيُهفح هرُنو ر  ِهأرمحورااِِمح ه  الحُبشح ِهمح ه  وارهارر يرها عرلِه   ِ  ن الح رهوحمر سر ُن هو ر  ِهِديِنِهمح عرلرهى رر ح نهنهوح ر ه  ومير ويهر رمر
اِذ ره ِ ه  رر حر رهه ويرهأحمرُنو ر سرهطحور ره ه رِحل و ر حرررامرهه  ِالش هبُههراِل الحار هوراِف السنهه  ويرسح هرر واألرهح ه رِحل و ر اخلحرمح اِهيرِ  رهريرسح

نرهانِِر مُنحهزُِاُمح ِعنحهدر ذرلِهأر ه  اُهلحهُت يرها ررُسهورر اللنههه  والس ححتر  ِااحرِدينِ  والرح را  ِالحبهريحعِ ه   ِالننِبيذِ  مرمبرنحزِلرهِ  ه  رربِهأريح الحمر
نر   رهر رارر مبرنحزِلرِ  ِر هح   «نر   رِدنة  مرمح مبرنحزِلرِ  ِر هح
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 يحث الناس على التقوى

رِه ههدر ِمفح راحههاً لِههذِكح ههُد لِلنههه النههِذي جرعرههلر انحرمح ههِلهه  انحرمح زِيههِد ِمههنح ررمح ههبرباً لِلحمر ئِههه ه  وسر ودرلِههياًل عرلرههى آ ر
ِ ه  .وعرظرمر

رر جيرحهرِي  ِالحبرهاِانير كرجررح ه  ِعبرهادر اللنهه و ر يهربهح رههى ه   ر يهرعُهوُد مرها ارهدح ورصن ِمنحههه  يِهه  ِالحمراِضهنير ِ  ن الهدنهح
هاِ ر   مُُمهورُهه  سرهرحمرداً مرها ِريهه ُمههه  (0931) آِخهُر رهرعرالِهه كرأرونلِهه ُم رشر هأرننُامح  ِالسنهاعر ِ ه  (0938) ُم رظرهاِهررة  مرعحالر  ررار

ور الزناِجهرِ  (0939) هدح لِهِ شره (0924) حترحهُدوُكمح حر  وح
هالِ ه  (0920) ِسهه حترريهنهرر يف الظ ُلمر ه  ررمرهنح هرهغرلر نهرفحسرهه  ِغره حِ نهرفح

الِههه  ومردنلح  ِه هريراِ يُنه يف  ُغحيرانِههه  وارح هربرأر يف ااحرلرارالِ  هيح ر مرعحمر ررايحرننهُ  غرايرهُ  السنها ِِ نير ه  ونريهننرهتح لرهه سر
 .نير والنناُر غرايرُ  الحُمفررح ِ 

هورى دراُر ِحصحهن  عرزِيهز  ه  اعحلرُمهوا ِعبرهادر اللنهه لرهه و ر ه  والحُفُجهورر دراُر ِحصحهن  ذرلِيهل  ه  مر ن ال هن ح  ر ميرحنرهُع مرهح
ررُخ الحغر ه  اخلحرطرايرا (0922) مر ر و ِال هن حورى  ُه حطرُع ُ ر ُ ه  مرنح يررأر  ِلريحه (0923) ُرحرِنُ   .ايرُ  الحُ صحورىو ِالحيرِ نِي  ُدح

هها  ِلرههيحُامح  بهحهر ههِبيلر ه  ِعبرههادر اللنههه اللنههه اللنههه يف مرعرههزح األرنهحُفههِس عرلرههيحُامح ومرحر ررههِإ ن اللنههه ارههدح مروحضرههحر لرُاههمح سر
هه   ه  انحرهقح ومرنرههارر  ُرُارههه ههعرادرة  درائِمر نِمره   مروح سر ارههدح ه  ألرينههاِم الحبهر رههافِ  (0922) فرنرههافِ رهر هرههزرونُدوا يف مرينهاِم الح ه  ررِشهه حورة   ر

 ررِإ نرا مرنهحُ مح كررركح   ه  وُحِثثحُ مح عرلرى الحمرِس ِ ه  (0922) ُدلِلحُ مح عرلرى الزناِد ومُِمرحمُتح  ِالظنعحنِ 
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ُرو ر  نهحيرا مرهه  مرهإر يهُهنحمرُرو ر  ِالسنه حِ ه  ُواُهو    ر يرهدح هنرُع  ِالهد  ها يرصح هاِر ه  نح ُخلِهقر ِلآلِخهررةِ مر ر ررمر هنرُع  ِالحمر ومرها يرصح
لرُبه  .وِحسرا ُه (0921) و هربهح رى عرلريحه  رِبعرُ هه  مرنح عرمنا ارِليل  ُيسح

 .و ر ِريمرا نهرهرى عرنحه ِمنر الشنرح مررحغر   ه  ِ ننه لريحسر ِلمرا ورعردر اللنه ِمنر اخلحر حِ مر هحررخ  ه  ِعبرادر اللنه
ُروا يهروحماً  ُهفححرُ  ِريه األرعحمرارُ ه  اللنه ِعبرادر  ذر ثُهُر ِريه الزحلحزراُر و رِشيُ  ِريه األر حفرارُ ه  احح  .ويراح

هورارِِحُامح ه  ِمههنح مرنهحُفِسهُامح  (0921) مر ن عرلرهيحُامح ررصرهداً ه  اعحلرُمهوا ِعبرهادر اللنههه وُحفنههاظر ه  وُعُيونهاً ِمههنح جر
در مرنهحفراِسُامح ِصدح   ررحفرظُو ر مرعحمر  ُ  لريحل  درا   ه  الرُامح وعردر ُهمح ظُلحمر ُهمح  رهاب  ه   ر  رسح ُهرُُكمح ِمنهح و ر يُِان ُامح ِمهنهح

 .وِ  ن غرداً ِمنر الحيهروحِم اررِي   ه  (0928) ُذو رِ را   
هرُ  الحيهرهوحُم مبرها ِريهه ِح هاً  ِههه  يرهذح ه ُف الحغرهُد  ر هه  وجيِر هأر ن ُكهلن امح ارهدح  هرلره ر ِمهنر األررحِل ه  رِ   ِمهنحُامح ررار
در ِه وخمرر ن ُحفحرر ِه ة  ه  مرنحزِرر ورحح هدر هررِد ُغرح ره   ه  (0929) رهريرا لره ِمنح  هريحِت ورحح شره   وُمفح هأر ن الصنهيححر ر ه  ومرنحهزِِر ورحح  وكر

هِل الح رمرهافِ و هرهررنحمُتح لِفر ه  والسناعر ر ارهدح غرِشهير حُامح ه  اردح مر هر حُامح  (0924) ه  عرهنحُاُم األر راِ يهلُ  (0920) ارهدح نراحرهتح ه  صح
 واسح رحر نتح ه  واضحمرحرلنتح عرنحُاُم الحِعلرلُ 
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اه  ِ ُاُم انحر راِئقُ   .واعح رربُوا  ِالحِغ رِ وانهح رِفُعوا  ِالن ُذرِ ه  ررا نِعظُوا  ِالحِعربرِ ه  وصردرررلح ِ ُاُم األُُموُر مرصراِدررهر

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  158
 ثم حال دولة بني أمية،  وفضل القرآن،  ينبه فيها على فضل الرسول األعظم

 النبي والقرآن
عر   ِمنر األُمرهمِ ه  مررحسرلره عرلرى ِحنِي رهر هحررة  ِمنر الر ُسلِ  هررمِ  (0923) و ُوِر هرجح ه  (0922) وانحِ  رهال  ِمهنر الحُمبهح

هِديقِ  هافرُهمح  ِ رصح يحهه ررجر ر يردر ه هرنحِطُ وهه  النهِذي  هرهنيح ولرهنح يهرنحِطهقر ولرِاهنح ه  والن هوِر الحُم ح رهدرى  ِهه ذرلِهأر الحُ هرحآُ  رراسح
ربُُكمح عرنحه نرُامح ه  وانحرِديثر عرِن الحمراِض ه  مر ر ِ  ن ِريه ِعلحمر مرا يرأحِأ ه  مُخح  .ودرورافر دراِئُامح ونرظحمر مرا  هريهح

 ةدولة بني أمي
ه ً ه  (0922) ررِعنحدر ذرِلأر  ر يهربهح رى  هريحُت مردرر  و ر ور رر   ه ومنها ُ   هررححر ُهوا  (0922) ِ  ن ومردحخرلره الظنلرمر ومروحير
ه ً  ُهمح يف السنهمراِف عرهاِذر  ه  ِريهه نِ حمر هفريحُ مح ه  و ر يف األررحِل نراِصهر  ه  رهريهروحمرئِهذ   ر يهربهح رهى ار هرر  ِهاألر  (0921) مرصح ِر غريهح مح

ههرر مرههوحرِِده مُتُههوه غريهح لِههه ومروحرردح ههيهرنح رِ ُم اللنههه ممنههنح ظرلرههمر ه  مرهح ههررب  ه  وسر ههرر اً مبرشح ههل  ومرشح ِمههنح مرطرههاِعِم ه  مرههأحكراًل مبرأحكر
 (0921) الحعرلح رِم ومرشراِرِب الصنربِ 
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ِ رِ   وِ  نرها ُههمح مرطرايرها اخلحرِطيئرهاِل ونروراِمهُل اآلثرهامِ ه  (0929) يحاِ ولِبرهاِ  ِههعراِر اخلحرهوحِ  وِدثرهاِر السنهه  (0928) والحمر
ها  ُهلحفرهُ  الن فرامره ُ ه  ررأُاحِسهُم مُثن مُاحِسهمُ ه  (0924) ها مُمرينهُ  ِمهنح  هرعحهِدي كرمر نهنهر مُثن  ر  رههُذواُههرا و ر ه  (0920) لر هرنحفرمر

ا ِ مرا كررن ايحر ه   رطحعرُم ِ طرعحِمهرا مر رداً   !(0923) ِديدر

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  159
 يبين فيها حسن معاملته لرعيته

سرنحُت ِجوراررُكمح  ِدي ِمنح وررراِئُامح ه  ولر ردح مرحح ُ ُامح ِمهنح رِ رهقِ ه  ومرحرطحُت ِعُهح لرهقِ  (0922) ومرعح هر ح  الهذ رح وحر
راً ِمينح لِلحربح الح رِليلِ ه  المنيحمِ  (0922) ِث ِ ه  وِ  حرراااً عرمنا مردحرركره الحبرصررُ ه  ُهاح ِر الحار ه الحبردرُ  ِمنر الحُمنحار  .وهرِهدر

 السالمعليهومن خطبة له ـ  161
 عظمة اللإه

مر   ورِضراه مرمرا   ورر حر ُ   .يهر حِم   ِِعلحم  ويهرعحُفو ِرِلحم  ه  مرمحرُه ارمراف  وِحاح
 حمد اللإه

ُد عرلرى مرا  رأحُخُذ و ُهعحِط اللنُهمن لرأر انحر    رحداً ه  وعرلرى مرا  ُهعرايف و هربح رِل ه  مح
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ِد لرأر  ِد ِعنحدرخر ه  يرُاوُ  مررحضرى انحرمح ِد  ِلريحأر ومررحمرلر انحرمح  .ومرحر ن انحرمح
ُلُ  مرا مررردحلر   .يُه حصرُر ُدونرأر  رحداً  ر ُرحجرُ  عرنحأر و ر ه   رحداً ميرحألُ مرا خرلر حتر ويهربهح
ُده هه ر مرههدر ُده و ر يهرفح ههنرا نهرعحلرههُم ُكنحههه عرظرمر ِههأر ه   رحههداً  ر يهرنهح رِطههُع عرههدر ههْ  ه  رهرلرسح ِ  ن مرننهها نهرعحلرههُم مرننههأر حر

رِكحأر  رصرههر  ه  و ر نهرههوحم   (0922)  ر  رأحُخههُذخر ِسههنر   ه  اهري ههومُ  ههتر األر حصرههارر ه  ملرح يهرنح رههه  ِلريحههأر نرظرههر  وملرح يُههدح مردحرركح
هارر  امِ ه  ومرححصرهيحتر األرعحمر لر  ِالنهنوراِصهه  واألراحهدر لحِ ههأر ه  ومرخرهذح ههُ  لرهه ِمههنح ه  ومرها النههِذي نهرهررى ِمهنح خر ونهرعحجر

ررِ أر  هرهتح ُعُ ولُنرها وانهح هر ه  ومرها  هرغرينه ر عرننها ِمنحهه وارُصهررلح مر حصرهارُنرا عرنحههه  ونرِصهُفه ِمهنح عرِظهيِم ُسهلحطراِنأر ه  اُهدح
نرهه مرعحظرهمُ ه  ُدونرهه نهرنرها و هريهح هررهه  وحرالرهتح ُسهُ وُر الحُغيُهوِب  هريهح هلر ِراح هنح رهرهرنغر اهرلحبرهه ومرعحمر هتر ه  ررمر يحهار مرارمح لِهيهرعحلرمر كر

يحههار ذرررمحلر  لح رههأر  (0921) عررحهرههأر وكر ههتر يف ااحرههوراِف  رراورا ِههأر ه  خر يحههار عرلن ح يحههار مرههدر ه  وكر  دحلر عرلرههى مرههوحرِ وكر
ُهوراً ه  (0928) الحمراِف مررحضرأر ررجرعر  ررحرُه حرِس اً  (0921) ُله مربهح رُه حرائِراً  (0914) و رحُعه وراِااً  (0929) وعر ح  .وِراح

 كيف يكون الرجاء
ُ ه  يرهدنِع  ِ زرعحِمهه مرننهه يهررحُجهو اللنهه كرهذربر والحعرِظهيمِ  هه منهها لِههمرها  رالُهه  ر يهر ربهرهنين هاُ ه يف عرمر ررُاهل  ه   ررجر

ِله  وُكل  ه  مرنح ررجرا ُعِر ر ررجراُ ه يف عرمر
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ُخور   هافر اللنهه  هرعرهاصر ررِإننهه مرهدح هاف  ِ  ن ررجر  ِ  ن خرهوح ر اللنهه ررِإننهه مرعحلُهور   (0913) وُكهل  خرهوح   حُمر نهق  ه  (0910) ررجر
بِ ه  (0912) ررمرا  راُر اللنهه ه  رهريُهعحِط  الحعربحدر مرا  ر يُهعحِط  الرنبن ه  ِ  ويهررحُجو الحِعبرادر يف الصنِغ ِ يهررحُجو اللنه يف الحار

هنرُع  ِهه لِِعبرهاِده اِذ هاً ه  جرلن ثهرنراُ ه يُه رصنهُر  ِهه عرمنها ُيصح مروح  رُاهو ر  ر  هرهرراه ه  مراررهاُ  مر ح  رُاهو ر يف ررجرائِهأر لرهه كر
هافِ  هذرِلأر ِ  ح ُههور خرها ر عربحهداً ِمهنح عرِبيهِدهه  مروحِضهعاً  لِلرنجر رِهه مرها  ر يُهعحِطه  رر نههه  وكر ررجرعرهلر ه  مرعحطرهاه ِمهنح خروح

وخروحرره ِمنح خرالِِ ه ِضمراراً ه  خروحرره ِمنر الحِعبراِد نهر حداً 
نهحيرا يف عريحنِههه  وورعحداً  (0912) هِت الهد  هذرِلأر مرهنح عرظُمر ه  وكر

ِاُعهرا ِمنح اهرلحِبه آثهرررهرا عرلرى اللنه  هرعراصر وكر   .ررانهح رطرعر  ِلريهحهرا وصرارر عربحداً ارراه  بُهرر مروح
 رسول اللإه

هورةِ  وآلهعليههللاصلى ولر ردح كرا ر يف ررُسهوِر اللنهه ودرلِيهل  لرهأر عرلرهى ه  (0912) كرها   لرهأر يف اأُلسح
ها نهحيرا وعريحِبهر اه  ذرمح الهد  هاِويهر ها ومرسر ثهحهررِة خمررانِيهر هاه  وكر نرارُههر ِه مركح ها وُو حئرهتح لِغره ح ه  (0911) ِ ذح اُِبمرهتح عرنحهه مر حررارُههر

ا  .وُرِطمر عرنح ررضراِعهرا وُنِوير عرنح نرخرارِِرهر
 موسى

ِليِم اللنهه يحهُث يهرُ هورُ  وآلهعليههللاصللى وِ  ح ِهئحتر ثهرنهنيحُت مبُوسرى كر َزلْـَت  َربش »ه  حر ََّلنـشي َلمـا أَنـْ
ههأرلره ِ  ن ُخبحهزاً يرأحُكلُهههه  «ََّللَــيإ َمــْن َخْيــر  َفَقيــرٌ  لرهه ر األررحلِ ه  واللنههه مرهها سر هها ر يرأحُكههُل  هر ح ولر رههدح كرانرههتح ه  ألرننههه كر

 ُخمحررةُ 
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ِل  ُهررى ِمنح هرِفياِ   .(0919) نرحِمهِاُزرالِه و رشرذ ِب ه   رطحِنه (0918) ِصفرا ِ  (0911) الحبهر ح
 داود

اُودر  ِل ايحرنن ِ ه  صراِحِ  الحمرزراِم ِ  وآلهعليههللاصلى وِ  ح ِهئحتر ثهرلنثحُت ِ در ها ر ه  وارارِِ  مرهح رهرلر رهدح كر
ُوِو  ِيرِده هاه  (0914) يهرعحمرُل سرفراِئار اخلح ِفيهيِن  هريهحعرهر هائِه مري ُاهمح يراح الشنهِعِ  ِمهنح  ويرأحُكهُل اُههرحور ه  ويهرُ هوُر ِيُلرسر

 .مثررِنهرا
 عيسى

ههى ا حههِن مرههرحررر  ههرر ه  السلل  عليه وِ  ح ِهههئحتر اُهلحههُت يف ِعيسر هها ر يهر هرورسنههُد انحرجر ويهرلحههبرُس ه  رهرلر رههدح كر
هرر ه  اخلحرِشنر ويرأحُكُل ايحرِش ر  و ر وِسهرراُجه  ِاللنيحهِل الح رمر ه راه  وكرا ر ِ دراُمه ايُح لُهه يف الشح ِف مرشرهارِ ر األررحِل وِظالر

هائِمِ ه  (0910) ومرغرارِ هرهرا ُ ه ورررحرانُهه مرها  ُهنحبِهُت األررحُل لِلحبهرهر ِ نُهه و ر ورلرهد  ررحزُنُههه  ورراِكهر ه    هرفح ه  وملرح  رُاهنح لرهه نروحجر
اهه  و ر مرار  يهرلحِفُ ه و ر  رمرع  يُِذل ه ه وخراِدُمه يردر الر  .درا هنُ ه رِجح

 ألعظمالرسول ا
هرِ  (0913) رهر رهأر ن  هنح  رأرسنهى وعرهزراًف ه  وآلهعليههللاصللى  ِنرِبيحهأر األر حيرهِ  األر حهر هورًة ِلمر ررهِإ ن ِريهه مُسح
 ومرحر   الحِعبراِد ِ صر اللنه الحُم رأرسح ه  ِلمرنح  هرعرزنى
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ه ر   ألرثرهرِهه   ِنرِبيحهه هماً ه  والحُم ح نهحيرا ارمح ها  ررحرهاً  (0912) ارمرهمر الهد  هحاً  (0912) مرهحمرهمُ ه  وملرح يُِعرحهر نهحيرا كرشح هِل الهد   مرهح
نهحيرا  رطحنههاً  (0911) ومرمخحرُصههُهمح ه  (0912) ههاه  ِمههنر الههد  بهرلرهر نهحيرا ررههأر ر مر ح يهر ح وعرلِههمر مر ن اللنههه ه  ُعرِضرههتح عرلريحههه الههد 

هيحئاً ررصرهغنرره وحر نرر ه  ُسبححرانره مر هحغرإر هريحئاً ررأر هحغرمره ولرهوح ملرح يرُاهنح ِرينرها ِ  ن ُحبه نرها مرها ه  هريحئاً ررحر نرره وصرغنرر هر
هِر اللنهه (0911) لرارفرى  ِه ِه راااً لِلنه وحُمرادنةً ه  و هرعحِظيُمنرا مرا صرغنرر اللنه وررُسولُهه  مر هحغرإر اللنه وررُسولُه ه  عرهنح مرمح

ه   ِيرهِده نهرعحلرهه (0918) وجيرحِلُس ِجلحسر ر الحعربحِد وترحِصاُ ه  يرأحُكُل عرلرى األررحلِ  وآلهعليههللاصلى ولر ردح كرا ر 
هارر الحعرهارِير  مر هُ  انِح لحفرهه (0984) ويهُهرحِد ُ ه  (0919) ويهررحارُع  ِيرِده ثهروح ره ويهررحكر ُر عرلرهى  رهاِب  هريح ِهه ه  خر ه هح ويرُاهوُ  السح

درى مرنحوراِجه غريحِبيه عرهينح ه  صراِويُر رهريهرُ ورُ رهر رُاوُ  ِريه ال ن  نرُ  إِلحح نهحيرا ه  يرا ُرالر هرحُل الهد  ررهِإرح ِ ذرا نرظرهرحُل  ِلريحهه ذركر
ها ِسههه  ونرخرارِرهرهر ها ِمهنح نهرفح ررهر نهحيرا  ِ رلحبِهه ومرمرهالر ذِكح ها عرهنح عريحنِهه  ررهأرعحررلر عرهِن الهد  ه  هومرحره ن مر ح  رِغيه ر نِينر ُههر

هها رِيراهههاً  هر ههيحالر يهر نِفههذر ِمنهح هها ِمههنر الههنهنفحسِ ه  و ر يهرعح رِ ههدرهرا اهرههرراراً  (0980) ِلار ررجرهر هها ُم رامههاً ررأرخح ه  و ر يهررحُجههور ِريهر
ا ومر ح ه  رر  ِلريحههوكرذرِلأر مرنح مر هحغرإر هريحئاً مر هحغرإر مر ح يهرنحظُهه  عرِن الح رلحِ  وغرينبهرهرا عرِن الحبرصررِ  (0983) ومرهحفرصرهر
 .يُذحكررر ِعنحدره

ها ر يف ررُسهوِر اللنهه نهحيرا وُعُيوِ رهاه  وآلهعليههللاصللى ولر رهدح كر هاِوِ  الهد  ِ ذح ه  مرها يرهُدل ُأ عرلرهى مرسر
هها مرههعر خراصنههِ ه هها ر ِريهر هها مرههعر عرِظههيِم نُلحفر ِههه (0982) وُنِويرههتح عرنحهههه  (0982) جر رهرلحيهرنحظُههرح نرههاِظر  ه  (0982) نرخرارِرُههر

ِله ررمر ه   ِعر ح  مركح
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ررمرههه  ررِإ ح ارارر مرهرانره رهر ردح كرذربر واللنهه الحعرِظهيِم  ِاإِلرحهِأ الحعرِظهيمِ ه  اللنه حُمرمنداً ِ ذرِلأر مرمح مرهرانره  وِ  ح ارهارر مركح
نهح ه  يحهُث  رسره ر الهد  هرره حر ها ر غريهح ها عرهنح مراهحهررِب الننهاِ  ِمنحههه  يرا لرههرهرلحيهرعحلرمح مر ن اللنهه ارهدح مرهر رهر رأرسنهى ُم رهأر م ه  ونروراهر

َرر مروحيِرههه   ِنرِبيحهه ه ر ه  وااهحه ر ن مرثهرهرره وور  وآلهعليههللاصللى ررهِإ ن اللنهه جرعرهلر حُمرمنهداً ه  وِ  ن ررهالر يرهأحمرِن ااحرلرار
ههراً  ِ ه  (0981) عرلرمههاً لِلسنههاعر ِ  يصههاً ه  ايحرننههِ  وُمنحههِذراً  ِالحُعُ و رهه ِ وُمبرشح نهحيرا مخِر ههرر ر ِمههنر الههد  خر

ووررردر اآلِخههررةر  (0981)
ِبيِله ومرجرابر دراِع ر رر حهه  ملرح يرمرعح حرجرراً عرلرى حرجرر  ه  سرِليماً  نراه  حرإن مرمرى ِلسر  ررمرا مرعحظرمر ِمنن ر اللنهه ِعنحهدر

نر ه  ررعرِ  ه  (0988) ا  ِه سرلرفاً نهر نِبُعه وارائِهداً نرطرهأُ عرِ برههِحنير مرنهحعرمر عرلريهح هِذه حرهإن  (0989) واللنهه لر رهدح رراهنعحهُت ِمهدح هر
ها يهريحُت ِمهنح رراِاِعهر ررِعنحهدر الصنهبراِح  (0994) رهرُ لحهُت اغحهُربح عرهينح ه  ولر رهدح ارهارر ِ  ارائِهل  مر ر  هرنحبِهُذهرا عرنحهأر ه  اسح رحح

 !(0990) مرُد الح روحُم الس ررىررح 
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 وفيها يعظ بالتقوى،  في صفة النبي وأهل بيته وأتباع دينه

 الرسول وأهله وأتباع دينه
هُر ه  والحِا راِب ااحراِدي (0993) والحِمنهحهراِ  الحبراِديه  ا هح هرعرثره  ِالن وِر الحُمِم ِف والحبُهرحهراِ  ايحرِل ح  يهح هرر ُه خر مُسح

ههجرررة   ههُر هر يهح ههجررر ُه خر ههررة  وهر لرهه   ه  مُسح هها ُم هرهردح رر ُههه ِ طريحبرهه ر ههه  (0992) مرغحصرههانُههرا ُمعح رِدلرهه   ومثرارُهر هه ر وِهجح لِههُده مبران  مروح
(0992). 
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ها صرهوح ُه رُه وامح ردن ِمنهحهر اِريره   ومروحِعظرهه  عرالر ِ را ذِكح هلره ِرُجنه   كر ِريره   مررحسر هاِرير   ودرعحهورة  ُم رالر هرر  ِهه ه  (0992)    هر مرظحهر
ُهولره ر  ُخولره ر ه  الشنهررائِعر الحمرجح هعر  ِهه الحبِهدر ر الحمردح هامر الحمرفحُصهولر ر ه  وارمر ار ر  ِهه األرحح هرر ه  (0991) و هرهنين هنح يهربح رهِ  غريهح ررمر

ِم دريحنههاً  هر رحر نههقح ِههه حور ُه ههالر بهحور ُهههو هرنهحفرِصههمح ه  اإِلسح ُههزحِ   (0998) ويرُاههنح مرآ ُهههههه  (0991) ُعرحور ُههه و هرعحظُههمح كر ِ صر انح
اِب الحور ِيلِ   .الطنِويِل والحعرذر

نن ِههه   ِلريحه (0999) ومر هروركنُل عرلرى اللنه  هرورك لر اإِلنرا ر ِ  الح راِصهدرةر ِ صر ه  ومرسح هررحِهُده السنِبيلر الحُمنردحيره ر ِ صر جر
 .لح ررغحبرِ هحمرر 

 النصح بالتقوى
اُة مر رهداً ه  مُوِصيُامح ِعبرادر اللنه  ِ هر حورى اللنه و راعرِ ه ررهنه ر ررهأر هحلر ر وررغنه ر ه  ررِإنهنهرا الننجراُة غرداً والحمرنحجر

بر ر  اه  (3444) ررأرسح نهحيرا وانحِ طراعرهر ها لِِ لنهِ  مرها ه  ونرورااررا وانحِ  راارراه  وورصرار لرُاُم الد  ررأرعحرُِضوا عرمنا يُهعحِجُبُامح ِريهر
هها هر ُبُامح ِمنهح ههحر ههوراِ  اللنهههه  يرصح ههفرِ  اللنههه ومر هحعرههُدهرا ِمههنح رِضح رهرُغم ههوا عرههنحُامح ِعبرههادر اللنههه ه  مراهحههررُب درار  ِمههنح سر
هغرااررا ها و ه  ُغُمومرهرا ومرهح ها ارهدح مريهح رنحهُ مح  ِهه ِمهنح ِررراِاهر ِ رهاِلمر هذررر الشنهِفيِق النناِصهِح ه   رصرهر ِ  حرا ر هذرُروهرا حر رراحح

لرُامح ه  (3443) والحُمِجدح الحاراِدحِ  (3440)  ارهدح  هرزرايهرلرهتح مروحصرهاُاُمح ه  واعح رربُوا مبرا اردح ررمريهحُ مح ِمنح مرصرارِِ  الحُ ُروِ  اهرهبهح
هه ر هرهرررُهُهمح وِعهز ُهمح ه  ونرالرهتح مر حصرههارُُهمح ومر حرهاُعُهمح ه  (3442) ُلوا ه  وانهح رطرهعر ُسهُرورُُهمح ونرعِههيُمُهمح ه  وذرهر رهربُههدح

  ُِ رحبِ 
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ِد رهر حدرهرا اه  األروح ر برِ  األرنحوراِ  ُمفرارراهر هرهر هاورُرو ر ه   ر يهر هرفراخرُرو ر و ر يهر هرنراسرُلو ر ه  وِ ُصحح  و ر يهر هرهزراورُرو ر و ر يهر رحر
هه  (3442) ِسههرراحح هذررر الحغرالِهِ  لِنهرفح ُروا ِعبرهادر اللنهه حر لِههه  ذر ور ِه الننهاِظِر  ِعر ح هانِِع ِلشرههح هرر وراِضههح  ه  الحمر ررهِإ ن األرمح

د  ه  والحعرلرمر ارائِم    .(3441) والسنِبيلر ارصحد   (3442) والطنرِيقر جردر
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 عكم قومكمكيف دف:  لبعض أصحابه وقد سأله

 : عن هذا المقام وأنتم أحق به فقال
ههد  ِ ننههأر لر رلِههُق الحورِضههنيِ  هها  رههيِن مرسر ههدرد   (3448)  ُهرحِسههلُ ه  (3441) يرهها مرخر ولرههأر  هرعحههُد ه  (3449) يف غرهه حِ سر

هأرلر ِ  (3404) ِذمرامر ُ  هق  الحمرسح ِر وحر ه هرعحلرمحتر ررهاعحلرمح ه  الصحهح ه ِ ه  وارهِد اسح ا الحمر رهامِ مرمنها اِ سح نرها ِ رهذر اُد عرلريهح وحنرحهُن ه  بحدر
ررِإنهنهرا كرانرتح مرثهرررًة ه  (3400) نهروح اً  وآلهعليههللاصلى األرعحلروح ر نرسرباً واألرهرد و ر  ِالرنُسورِ 

هرهحنتح  (3403)
 .الحمرعحورُد  ِلريحه الحِ يرامر ُ وانحرارُم اللنه و ه  وسرفرتح عرنهحهرا نُهُفوُ  آخررِينر ه  عرلريهحهرا نُهُفوُ  اهروحم  
بههاً  ه يف حرجرررا ِهه (3402) ِصههيحر  (3402)ودر ح عرنحههأر نهرهح

(3402)
 

  
ههههههههههههههِديُث الرنوراِحههههههههههههههلِ   ههههههههههههههِديثاً مرهههههههههههههها حر  ولرِاههههههههههههههنح حر

  

لُهمن  يرا ر  (3401) اخلحرطحه ر  (3401) وهر ائِههه  يف ا حهِن مريب ُسهفح ُر  هرعحهدر ِ  حار و ر غرهرحور  ه رهرلر رهدح مرضحهحراريِن الهدنهح
ِثرُ ه  واللنه  رهريرا لره خرطحباً يرسح هرفحرُِغ الحعرجر ر ويُاح
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هبراِحهه  (3408) األروردر  هاوررر الح رهوحُم ِ  حفرهافر نُهوِر اللنهه ِمهنح ِمصح ههدرُحواه  ِمهنح يهرنحُبوِعهه (3409) وسرهدن رهرهونارِهه  حر  وجر
هنهرُهمح ِههرح اً ور ِيئهاً  (3434) ُهمح حِمرهُن الحبهرلحهورى ه (3430)  هريحهيِن و هريهح لحُههمح ِمهنر انحرهقح عرلرهى ه  ررهِإ ح  هررح رِفهعح عرننها وعرهنهح مر ِح

ررى (3433) حمرحِمه  .«ََّلنإ اهلل َعَليٌم َبما َيْصنَـُعونَ ـ  َفال َتْذَهْب نـَْفُسَك َعَلْيَهْم َحَسرات  »ه  وِ  ح  رُاِن اأُلخح
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 الخالق جل وعال

اِلِق الحِعبراِد وسراِ ِح الحِمهرادِ  ُد لِلنه خر هادِ ه  (3432) انحرمح هادِ  (3432) وُمِسهيِل الحِوهر ه  (3432) وخُمحِصهِ  النحجر
اف  و ر ألرنرلِينِ ه انحِ مراف   برهاه وورحندر حهه خررنلح لرهه ايحِ ه  ُهور األرونُر وملرح يهرزررح والحبراِا  ِ الر مرجرل  ه  لريحسر ألرونلِينِ ه ا حِ در

لحِ ه اررا ِ  رانرً  لرهه  الشحفراه يرافر ِعنحدر خر هالِ ه  ِمنح هربرِههرا (3431) حردن األرهح ُهُدوِد وانحررركر هاُم  ِانح ه   ر  ُه ردحرُه األروحهر
هررُب لرههه مرمرهد  ِررهإن ه  و ر  ِهايحرورارِِح واألردروراِل  ر يُه رهاُر لرهه مرهإر  الظنهاِهُر  ر يُه رهاُر ِمهمن والحبرههاِ ُن  ر  ه و ر ُيمح

هورىه  يُه راُر ِريمر  هيراِف  ِالحِ صرها   ه   ر هربرح  رهرُي هر رصنهى و ر حمرحُجهوب  رهرُيحح هُربح ِمهنر األرهح ها ه  ملرح يهر ح وملرح يهربهحعُهدح عرنهحهر
ُ  رر هحهورة  هه  (3431) و ر ترحفرهى عرلريحهه ِمهنح ِعبرهاِده ُههُفوُو نرحظره   ه   ِهارحِنرا    ه  (3438) و ر ُكهُروُر لرفحظره   و ر انحِد ر

 و ر غرسرق  ه  (3439) و ر انحِبسراُط ُخطحورة  يف لريحل  درا   
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هُر الحُمنِه ُ  (3420) يهر هرفرينهأُ  (3424) سرها    ُس ذراُل الن هوِر يف األُرُهوِر والحُاهُرورِ ه  عرلريحهه الح رمر ه  (3423) و هرعحُ بُهه الشنهمح
ِ ر  ه  و هر رل ِ  األرنحِمنرِ  والد ُهورِ  هار  ُمهدح بِهل  وِ دح رهاِر نهرهر اهربحهلر ُكهلح غرايره   وُمهدنِة وُكهلح ِ ححصرهاف  ه  ِمنح ِ اهحبراِر لريحهل  ُم ح

لُهههه  وِعههدنة   هها يهرنححر ارِ  (3422)  هرعرههاصر عرمن ُدو ر ِمههنح ِصههفراِل األراحههدر ههدح  (3422) احطرههارِ وهِنرايرههاِل األر ه  (3422) الحُمحر
ِه مرنحُسوب  ه  ومتررا ِن األرمراِكنِ ه  الحمرسراِكنِ  (3421) و رأرث لِ   .ررانحرد  خِلرلحِ ه مرمحُروب  وِ صر غر ح

 ابتداع المخلوقين
يرافر ِمنح ُمُصور  مرنرلِينه    لرهقر ه  و ر ِمهنح مرورائِهلر مر رِدينه   ه  ملرح ترحُلِق األرهح لرهقر مرها خر هدنه  رهلح خر ه  (3421) ررأرارهامر حر

سرنر ُصورر ره ف  انحِ فرا   ه  وصرونرر ررأرحح ِ نرا   و ر لره ِ طراعرِ  هر ح  ِمنحه امح
ف  ِعلحُمه  ِهاألرمحوراِل الحمراِضهنير  ه  لريحسر ِلشر ح

يراِف الحبراِانير  ِعلحِمه  ِاألرحح ِعلحِمه ه   وِعلحُمه مبرا يف السنمراوراِل الحُعلرىه  كر  .مبرا يف األرررِضنير الس فحلرىكر
ُلوُ  السنِوي  ه  منها يف ظُُلمراِل األررححراِم وُممرهاعرفراِل ه  (3429) والحُمنحشرأُ الحمررحِع    (3428) مريه هرا الحمرفح

 «لـى قَـَدر  َمْعلُـوم  َّلَ ه  (3420) َفي َقرار  َمَكين  » وُوِضعحتر ه  «َمْن َطين   (3424) َمْن ُسالَلة  »  ُِدئحتر  .ه األرسح رارِ 
ُورُ ه  ومرجرل  مر حُسوم   ِنيناً  ر حتُِ ُ  (3423) متر افً  (3422) يف  رطحِن مُمحأر جر مرُع نِهدر هتر ِمهنح ه  ُدعراًف و ر  رسح رِجح مُثن مُخح

هرا هردح اه  مر ررحخر ِ صر درار  ملرح  رشح  .وملرح  هرعحِر ح ُسُبلر مرنراِرِعهر
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ه اخر ِ جح هدر هنح هر ِي مُمحهأر ررمر اِف ِمهنح ثرهدح هِ  مروراِضهعر  رلربِهأر وِ ررادر ِهأر ه  ِنراِر الحغِهذر هالر ه  وعررنررهأر ِعنحهدر انحراجر يهحهر هر
هزُ ه  ِ  ن مرنح يهرعحِجُز عرنح ِصفراِل ِذي ااحريحئرهِ  واألردرورالِ  الِِ هه مرعحجر وِمهنح  هرنراُولِهه ِرُهُدوِد ه  رهرُههور عرهنح ِصهفراِل خر

ُلواِ   !نير مر هحعردُ الحمرفح

 السالمعليه ومن كالم لهـ  164
 لما اجتمع الناس شكوا ما نقموه على عثمان

 وسألوه مخاطبته لهم واستعتابه لهم فدخل عليه فقال
هفرُروِر ه  ِ  ن الننها ر ورررائِه  هنهرُهمح  (3422) وارهِد اسح رسح نرهأر و هريهح  مرهاه  وور اللنهه مرها مردحرِي مرها مراُهوُر لرهأر ه   هريهح

لُههه ههيحئاً درحهر ههر   ر  هرعحرِرُهههه  مرعحههِرُ  هر ف  ه  ِ ننههأر لرهه هرعحلرُم مرهها نهرعحلرههمُ ه  و ر مرُدل ههأر عرلرههى مرمح هه ح نراخر ِ صر هر ههبهر ح مرهها سر
ف  رهرُنبهرلحغرارهه  رهرُنفحربرخر عرنحه نرا ِ شر ح عحنرهاه  و ر خرلروح ها  ِر عحهتر كرمر وصرهِحبحتر ررُسهورر هه  واردح ررمريحتر كرمرا ررمريهحنرها و ِر

نرا وآلهعليههللاصلللى اللنههه هها صرههِحبهح ههِل انحرههقح ه  ومرهها ا حههُن مريب ُاحراررهه ر ه  كرمر و ر ا حههُن اخلحرطنههاِب  ِههأروحصر  ِعرمر
ها (3422) ورِههيجر ر  وآلهعليههللاصللى ومرنحهتر مراهحهررُب ِ صر مريب ررُسهوِر اللنههه  ِمنحهأر  ُهمر نِلحهتر  وارهدح ه  ررِحهم  ِمنهح

رِه مرها ملرح يهرنرها ر رراللنهه اللنهه يف نهرفحِسهأر  هل  ه  ررِإننهأر واللنهه مرها  ُهبرصنهُر ِمهنح عرًمهىه  ِمهنح ِصههح ه  و ر  ُهعرلنهُم ِمهنح جرهح
يِن لر رائِمر    مر الدح  ،نحدر اللنه ِ مرام  عراِدر  رراعحلرمح مر ن مررحمرلر ِعبراِد اللنه عِ ه  وِ  ن الط ُر ر لروراِضحر   وِ  ن مرعحالر
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ههدرى ررأرارههامر ُسههننً  مرعحُلومرهه ً  عرههً  لرحُهولرهه ً ه  ُهههِدير وهر م  ه  ومرمرههالر ِ دح وِ  ن الحبِههدر ر ه  وِ  ن الس ههنرنر لرنهريهحههررة  اررهها مرعحههالر
م   هائِر  ضرهه  لرظرهاِهررة  اررها مرعحهالر يرها ه  لن وُضهلن  ِههوِ  ن هرهرن الننهاِ  ِعنحهدر اللنهه ِ مرهام  جر ررأرمرهالر ُسهننً  مرهأحُخوذرًة ومرحح

ُروكر ً  عرً  مر هح عحُت ررُسورر اللنهه  ِ دح ه  يهُهنح رى يهرهوحمر الحِ يرامرهِ   ِاإِلمرهاِم ايحرهائِرِ ه  يهرُ هورُ  وآلهعليههللاصلى وِ رح  ِر
هنن ه  ولريحسر مرعره نرِصه   و ر عرهاِذر   هىرهريُهلح رهى يف نرهاِر جرهر ها  رهُدوُر الرنحر ها كرمر يف  (3421) مُثن يهرهرح رِب ُ ه  مر رهريرهُدوُر ِريهر

ها هِذه األُمنهِ  الحمر ح ُهورر ه  اهرعحرِهر ها ر يُه رهارُ ه  وِ رح مرنحُشهُدخر اللنهه مر ن  رُاهو ر ِ مرهامر هر هِذه األُمنهِ  ه  ررِإننهه كر يُه ح رهُل يف هر
هها الح ر حههلر  هر هه رُح عرلريهح ههاه  والحِ  رههارر ِ صر يهرههوحِم الحِ يرامرهه ِ ه  ِ مرههام  يهرفح ر ِريهر هها ويهربُههث  الحِفههنر هر هها عرلريهح ررههالر ه  ويهرلحههِبُس مُُموررهر
ها مررحجهاً ه  يُهبحِصُرو ر انحرقن ِمنر الحبراِ لِ  ها مروحجهاً وميرحُرُجهو ر ِريهر ُوُجو ر ِريهر هيهح رً  هه  (3421) مير هرحورا ر سر ررهالر  رُاهونرنن ِلمر

ِر السحنح  (3428) يحُث هرافر  هرعحدر جرالر هاُ  ه  يرُسوُاأر حر لحهِم ه   عنههللارضل و هر رمح  الحُعُمِر رهر رارر لرهه ُعثحمر كر
هرُ ر  ِلرهيحِهمح ِمهنح مرظرهاِلِمِهمح ه  الننا ر يف مر ح يُهنرجحُلوِر  ها ر  ِالحمرِدينرهِ  ررهالر ه  السل  عليه رهر رهارر ه  حرإن مرخح مرها كر

ُله ُوُصوُر مرمحرِخر  ِلريحهه  ِريهمرجرلر   .ومرا غرابر ررأرجر

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  165
 يذكر فيها عجيب خلقة الطاوس

 خلقة الطيور
يهرورا   ومرورال    ؛وسراِكن  وِذي حررركرال  ه  ا هح ردرعرُهمح خرلح اً عرِجيباً ِمنح حر
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ههوراِهِد الحبهريهحنرههاِل عرلرههى لرِطيههاِ  رر ِهههه  صرههنهحعرِ ه ومرارههامر ِمههنح هر ِررههً   ِههه ه  وعرِظههيِم ُادح مرهها انهح رههادرلح لرههه الحُعُ ههوُر ُمعحنر
ً  لرههه ههلحمر انِين ِههه (3429) ونهرعر رههتح ه  ومرسر در ئِلُههه عرلرههى ورحح ِمههنح خُمح رلِههِا ُصههورِر  (3424) ومرهها ذرررمر ه  يف مر حراِعنرهها در ر

اِديهدر ه  األر حيرارِ  نهرهرا مرخر هار هاه  األررحلِ  (3420) النِ  مرسح ها (3423) وُخهُرو ر ِرجراِجهر ِمهر ِمهنح ه  (3422) ورروراِسه ر مرعحالر
يحئرهال  ُم ربرايِنره    ه   خُمح رِلفره   وهر ِنحر هِف ِ ه  ذراِل مرجح ها يف خمررهارِِ   (3422) وُمرررحرِرره   ه  ُمصرهرنرر   يف نِمرهاِم ال نسح ِ هر ِنحر  ِأرجح

ها  هرعحهدر ِ ذح ملرح  رُاهنح يف عرجرائِهِ  ُصهورر  ظرهاِهررة  ه   والحفرمرهاِف الحُمنهحفرهرِ ِ ه  ِسهحِ الحُمنهحفر  (3422) ايحرهوح  ها ه  كروننهرهر بهرهر ورركن
هُمور  (3428) ومرنرهعر  هرعحمرههرا  ِعربرالره ِ ه  (3421) مرفراِصهلر حُمح رِجبره    (3421) يف ِح را ِ  لحِ هه مر ح يرسح يف ااحرهوراِف  (3429) خر
اه  (3410) وجرعرلره يرِد   درِريفاً ه  (3414) ُخُفوراً  ها يف األرصرها ِي ِ  (3413) ونرسره رهر ِرهر ِ الر  ِلرِطيهِا  (3412) عرلرهى اخح
رر ِه ُر لرهوحِ  مرها ُغِمهسر ِريهه (3412) ررِمنهحهرا مرغحُمو   يف ارالر ِ ه  ودرِايِق صرنهحعرِ هه  ُادح ها ه  لروح    ر يرُشو ُه غريهح وِمنهحهر
ِ  مرا ُصِب ر  ِه (3412)    يف لروحِ  ِصبح   اردح  ُوح ر مرغحُمو   .خِبِالر

 الطاوس
لح هاً الطنهاُو ُ  ها خر ِبهر هِم  هرعحهِديل  ه  وِمنح مرعحجر ار هِن  هرنحِمهيد  ه  النهِذي مرارامرهه يف مرحح سر  ونرمنهدر مرلحورانرهه يف مرحح

هرر ر ارصرهبرهه  (3411) بره وذرنره   مر رهارر  (3411) ِعرنرهاح  مرهح هحر ه  ِ صر األُنهحثرهى نرشرهرره ِمهنح  ريحهه (3418) ِ ذرا دررر ر ه  مرسح
 (3412) ترح رهارُ ه  (3412) عرنرجره نُو ِي هه (3413) درارِيم  (3410) كرأرننه ِالحعُ ه   (3414) ُمِطالًّ عرلرى ررمحِسه (3419) و ررا  ِه

ِيُس ِ زريهرفرانِه ِإرحمرافِ   (3411) يُهفحِم ه  (3412)  ِأرلحورانِه ومير  كر
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ه ِ  يرار ِاِحههه  الدح ه ِ  (3411) ويهرهُنر  مبرالر مُِحيلُهأر ِمهنح ذرلِهأر عرلرهى ه  (3419) لِلمحهررابِ  (3418) مررن الحُفُحهوِر الحُمغح رِلمر
ههنراُدهه  (3484) ُمعرايهرنرهه    ههنح رُِيههُل عرلرههى ضرههِعيا  ِ سح ههزرعحِم مرههنح يهرههزحُعمُ ه   ر كرمر هها ر كر مرننههه يُهلحِ ههُح ِ درمحعرهه   ه  ولرههوح كر

اِمعُهه هفرُحهرا مردر مُثن  ربِهيُإ  ر ه  ذرلِهأر  (3482) ومر ن مُنهحثرهاه  رطحعرهمُ ه  ُجُفونِهه (3483) رهر رِ هُا يف ضرهفن رح ه  (3480)  رسح
ِع الحُمنحهبرِجسِ  (3482) ِمهنح لِ رهاحِ  هل  ِسهورى الهدنمح ها ر ذرلِهأر  ِأرعحجره ر ِمهه  (3482) ررحح ها كر هِ  الحغُهررابِ لرمر  نح ُمطراعرمر

ارِير  (3481) اررههاُر ارصرههبره (3481) هها ِمههنح عرِجيههِ  دراررا ِهههه  ِمههنح ِرمنهه    (3488) مرههدر هر ه  (3489) ومرهها مُنحبِههتر عرلريهح
يرهها ِ  ههاِل ر الحِع ح ههدِ  (3494) ومُشُوِسههه خر ههبهنهح ره مبرهها مرنهحبر رههِت األررحلُ ه  (3490) وِرلرههذر الزن هررحجر ههً  ه  ررههِإ ح هر  اُهلحههتر جر

ههررِة ُكههلح رر ِيههع   (3493) ُلرههلِ ه  ُجههيِنر ِمههنح نرهح ِههه ح انح ِ ِس رهرُهههور كرمروح يح ره  ِههالحمرالر مروح كرُمونِههِق ه  (3492) وِ  ح ضرههاهر
هِ  الحهيرمرنِ  ُِل ح رهرُههور كرُفُصهوو  ذراِل مرلحهورا   ه  (3492) عرصح لح ره  ِهانح لنهلِ ارهدح نُطح رهتح  ِهاله  وِ  ح هرهاكر ِ الحُمار  ل جرنيح

يحهه (3491) ميرحِش  مرشح ر الحمررِِح الحُمفح رارِ ه  (3492) نراحر هاِر ِسهرح رالِهه  ويهر رصرفنُح ذرنهربرهه وجر ِ هه ضرهاِحااً يِرمر  رهريُه رهح
هاِحه (3491) هاُد  (3044) ُمعحهوًِ   (3499) نرارهاه  ررهِإذرا ررمرهى  ِبرصرهرِه ِ صر اهرورائِِمههه  (3498) ومرصرها ِيِ  ِوهر ِ صرهوحل  يرار

ههِ غراثرِ ه هههرُد ِ صرههاِدِ   هرورج عِهههه  يُبِههنُي عرههِن اسح ههه ُ حههش  ه  ويرشح ألر ن اهرورائِمر
ِسههين ِ  (3040) الر ههِ  اخلِح يرار  كر رههورائِِم الدح

ِفين    (3042) سراِاه ِصيِصير    (3042) ِمنح ظُنحُبوبِ  (3042) واردح جنررمرتح  (3043) ُزعره   ولرهه يف مر ه  خر  وحِضهِع الحعُهرحِ  اُهنهح
هرراُف ُمورهنهاة   (3041) هاإِل حرِيقِ ه  (3041) خرمح هاه  وخمرحهررُ  عرُنِ ههه كر يحههُث  رطحنُهه كرِصهبحِ  الحورِ رهه ِ  (3048) ومرغحرِنُهر  ِ صر حر
انِين ِ  (3049)  مروح ه  الحيرمر
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هحرمر  وكرأرننهه  (3004) كرحررِيررة  ُملحبرسر   ِمرحآًة ذرالر ِص رار   هر  مرسح ثهحهررِة مرائِهه ه  (3000) ُم هرلرفحع  مبِعحجر ِ  ن مرننهه ُترينهُل ِلار
ِة  ررِيِ ه ه    ِههه  وِهدن هررةر النناِضهررةر ممُح رزِجر ه ردر ح الح رلرهِم يف لرهوحِ  األُاحُحهورا ِ ه  مر ن اخلحُمح  ومرهعر رهر حهِق  رحعِهه خره م كرُمسح

هذر ِمنحهه ه  (3002) رهرُهور  ِبهريراِضه يف سروراِد مرا ُهنراِلأر يرأح رِلقُ  (3002) مر هحيرُإ يهر رق  ه  (3003) وارلن ِصبح   ِ  ن واردح مرخر
هه    هههه  (3002)  ِِ سح ثهحههررِة ِصهه رالِه و ررِيِ ههه (3001) وعرههالر نرِ ههه (3001) و رِصههي ِ ه  ِ ار رهرُهههور  ه  (3008) ِديبراِجههه ورروح

بحثُوثر ِ  ِسهرُ  (3030) و ر مُشُهوُ  اهرهيح   ه  مرمحطراُر رر ِيع   (3034) ملرح  ُهرر هحهرا (3009) كراألرنراِهِ  الحمر ِمهنح  (3033) وارهدح يهرنححر
ُ ُ   هر هحررىه  رِيِشه ويهرعحررى ِمنح لِبراِسه ِمهنح ارصرهِبه احنِح رهالر مروحرراِ   (3032) رهريهرنححرت  ه  ويهرنحُبُت  ِبراعاً  (3032) رهريرسح

يحئر ِهه اهربحهلر ُسهُ وِ همُثن ه  األرغحصرها ِ  هُق نراِميهاً حرهإن يهرعُهودر كرهر حر و ر يهر رهُع لرهوح   ه   ر ُترهاِلُا سرهاِلار مرلحورانِههه   يهر رالر
هررًة نر هررحجردِ ه  وِ ذرا  رصرهفنححتر هرهعحررًة ِمهنح هرهعررراِل ارصرهِبهه  يف غره حِ مرارانِهه ه  ينه ً مررر حهأر ُ حهررًة وررحِدينهً  و رهاررًة ُخمح

هجرِدين ً  يرانهاً ُصهفحررًة عرسح هاِئقُ ه  (3032) ومرحح ا عرمر هذر يحهار  رِصهُل ِ صر ِصهفرِ  هر ُلغُهه اهرهرراِئُح ه  الحِفطرهنِ  (3031) ررار مروح  هربهح
 !مروح  رسح هرنحِظُم ورصحفره مراهحوراُر الحوراِصِفنير ه  الحُعُ ورِ 

ههامر مر ح  ههزر األروحهر زرائِههه ارههدح مرعحجر ههه ومرارههل  مرجح رِكر ههرر ه  واألرلحِسههنر ر مر ح  رِصههفرهه   ُدح  (3031) ررُسههبححرا ر النههِذي  هرهر
ه لحهق  جرهالن هزر األرلحُسهنر ه  ررأردحرركر حهه حمرحهُدوداً ُماروننهاً وُمنرلنفهاً ُملروننهاً ه  لِلحُعيُهو ِ  (3038) الحُعُ ورر عرنح ورصحهِا خر ومرعحجر

 !عرنح  رأحِديرِ  نهرعحِ هواهرعردر ِ را ه  عرنح  هرلحِفيِ  ِصفرِ ه
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 صغار المخلوقات
ههه ِ ه  (3024) الهههذنرنةِ  (3039) وُسهههبححرا ر مرهههنح مردحمرهههلر اهرهههورائِمر  لحهههِق  (3020) وااحرمرجر ههها ِمهههنح خر اهرُهمر ِ صر مرههها رهروح

ِي رهاِ  والحِفيهرلرهه ِ  َرر ِريه (3023) وورمرىه  انح ههبرح  ممنهها مروح ههطرِربر هر ِسهه مر ن يرمح ههامر ه  ه الههر وحر عرلرههى نهرفح مر  ِ  ن وجرعرههلر انِح
 .مروحِعدره والحفرنرافر غرايهر ره (3022)

 منها في صفة الجنة
هرِ ر  (3022) لرعرزرررهتح نهرفحُسهأر ه  رهرلروح ررمريحتر  ِبرصرِر اهرلحِبأر حنرحور مرا يُوصرُا لرأر ِمنهحهرا ائِِع مرها مُخح عرهنح  رهدر

نهحيرا هاِمهنح هرههروراِ را ه  ِ صر الهد  هاِرِ  مرنراِظرِهر اِ را ونرخر هجرار  ه  ولرهذن هِطفراِ  مرهح ِر يف اصح ِهلرتح  ِهالحِفاح ه  (3022) ولرهذر
ها يف ُكثحبرها ِ  ها (3021) ُغيحبرهتح ُعُرواُههر هِأ عرلرهى سرهوراِحِل مرنهحهرارِهر لُهِن الرن حهِ  يف ه  الحِمسح برهاِئِس الل نح ويف  هرعحِليهِق كر

هاه  (3021) اعرسرالِيِجهرا ومررهحنراهِنر  مراِمهر ِمهنح غره حِ  (3029) ُدحه ر ه  (3028) و ُُلوِ   ِلحأر الثحمراِر خُمح رِلفرً  يف ُغُلِا مركح
ها يرهِ  ُلح رِنيهر اه   رارل ها  رهر رهأحِأ عرلرهى ُمنهح هاِر الحُمصرهفن ر ِ ه  ويُطرهاُ  عرلرهى نُهزناِارها يف مررحِنيرهِ  ُاُصهورِهر  (3024)  ِاألرعحسر

هادرى ِ ِهمح ه  ُموِر الحُمررونار ِ واخلحُ  هفرارِ ه  اهروحم  ملرح  هرزرِر الحارررامرهُ   هر رمر لره ر األرسح ل هوا درارر الح رهرراِر ومرِمنُهوا نُه ح رهرلرهوح ه  حرهإن حر
هه رِمعُ  هها الحُمسح ههغرلحتر اهرلحبرههأر مريه هر نرههاظِ ه  هر ُجههُم عرلريحههأر ِمههنح  ِلحههأر الحمر ه  (3020) ِر الحُمونِ رهه ِ  ِالحُوُصههوِر ِ صر مرهها يهرهح
هها هر ااً  ِلريهح ههوح ُسههأر هر اه  لرزرِه رههتح نهرفح ههذر ههِ عحجراً  ِ رههاه  ولر رحرمنلحههتر ِمههنح لرحِلِسهه  هر ههِل الحُ بُههوِر اسح ه  ِ صر ُلرههاورررِة مرهح

عرى  ِ رلحِبه  .هِ صر مرنرانِِر األر هحرراِر ِ رر حر ِ ه  جرعرلرنرا اللنه وِ يناُكمح ممننح يرسح
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 تفسير بعض ما في هذه الخطبة من الغريب
 يهنر مبالاحهه األر كنايه  عهن الناهاح الس  عليه اولهه  عنههللارض اار السيد الشريا 

ال لهع ه  كأنهه الهع داري عنجهه نو يهه السل  عليه واولهه .ه ي هار مر الرجهل املهرمة ينرهها  ذا ناحههاهه 
مي  وعنجههه  هه   لهدة علهى البحهر جيله  منهها الطيه و ه  وداري منسهوب  ص داريهنه  ههرا  السهفين 

 واولهههه .ه والنهههوأ املهههالحه  ي هههار عنجهههت النااههه  كنصهههرل معنجهههها عنجههها  ذا عطف ههههاه  عطفهههه
ورلههذ  السلل  عليه واولههه .ه والمههف ا  ايانبهها ه  ضههف  جفونههه مراد جههانيب جفونههه السلل  عليه
الاباسهه  ه  كبههائس اللنلههن الر هه السلل  ليهع واولههه .ه الفلههذ مجههع رلههذة وههه  ال طعهه ه  الز رجههد
 .والعساليل الغصو  واحدها عسلو ه  (3023)العذ 

 السالمعليهومن خطبة له ـ  166
 الحث على التآلف

ِب ُِكمح  (3022) لِير رأر ن  ِب ُُكمح ِ صرِغ ُِكمح ه  صرِغ ُُكمح ِ ار  ر يف ه   ِ و ر  رُاونُوا كرُجفرهاِة ايحراِهِلينهه  ولحيهررحمر ح كر
يِن يهر هرفر نُهو ر و ر عرِن اللنهه يهرعحِ لُهو ر  هرُهرا ِونحراً وُتحهرُِ  ه  (3022)  هرهيحإ  يف مردراح   (3022) كر رهيحإِ ه   الدح يرُاهوُ  كرسح

 .ِحمرانُههرا هررّاً 
 بنو أمية

ِلِهمح  ه ومنها ُهمح ه  ارهح هرررُاوا  هرعحدر مُلحفرِ ِهمح و رشر نُ وا عرنح مرصح  آِخذ   ررِمنهح
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هها مرههارر مرههارر مرعرههه ههرح يهرههوحم  لِبرههيِن مُمرينهه ر ه   ُِغصحهن  مريهحنرمر مرُعُهمح ِلشر هها درح رِمههُع اهرههزرُ  ه   عرلرههى مر ن اللنههه  هرعرههاصر سرهيرجح كرمر
ههامِ ه  (3021) اخلحررِيههاِ  ُعُهههمح رُكرامههاً كررُكر ههنهرُهمح مُثن جيرحمر ُههمح مر هحورا ههاً ه  السنههحرابِ  (3021) يُهنرلحههُا اللنههه  هريهح هه رُح ار ه  مُثن يهرفح

 ِ هيحِل ايحرنن هرهنيح ه رثرارِِهمح كرسر هلرمح عرلريحهه ارهاررة  ه  يرِسهيُلو ر ِمهنح ُمسح يحهُث ملرح  رسح ه   ه  حر وملرح ه  (3028) وملرح  هرثحبُهتح عرلريحهه مركرمر
اُب مررحل   هنهرنره ررو   رهوحد  و ر ِحهدر ِدير ِههاللنه (3029) يُذرعحهِذُعُهمُ ه  يهرهُردن سر هُلُاُهمح يهرنرها ِيعر ه  ه يف  ُطُهوِ  مروح مُثن يرسح

ههُن لِ رههوحم  يف ِديرههاِر اهرههوحم  ه  يرأحُخههُذ ِ ِههمح ِمههنح اهرههوحم  ُحُ ههو ر اهرههوحم  ه  يف األررحلِ  وارحُ اللنههه لريرههُذو رنن مرهها يف ه  وميُراح
ِانيِ   .ألرلحيرُ  عرلرى الننارِ كرمرا  رُذوُب اه   مريحِديِهمح  هرعحدر الحُعُلوح وال نمح

 الناس آخر الزمان
هِر انحرهقح  هاذرُلوا عرهنح نرصح ِنُهوا عرهنح  هرهوحِهنِي الحبراِ هلِ ه  مريه هرا النناُ  لرهوح ملرح  هر رفر هعح رِهيُامح مرهنح ه  وملرح  ر ملرح يرطحمر

هررائِيلر  لرِاننُامح ِ حهُ مح ه  وملرح يهر حور مرنح ارِوير عرلريحُامح ه  لريحسر ِمثهحلرُامح  هرِي لرُيمرهعنفرنن لرُاهُم ال حيهه ه  مر رهاه  رهيِن ِ سح ولرعرمح
هعراراً  هُ ُم انحرهقن ورررافر ظُُههورُِكمح ه  (3024) ِمهنح  هرعحهِدي مرضح واعحلرُمهوا ه  وارطرعحهُ ُم األردحىنر وورصرهلحُ ُم األر هحعرهدر ه  مبرها خرلنفح

اِع ر لرُاهمح  ها ر الرنُسهوِر وُكِفيهُ مح مرُئونره ر اِ عحِ سرها ِ هه  مرننُاهمح ِ ِ  ا هنبهرعحهُ ُم الهدن هلر ه  سرهلرأر ِ ُاهمح ِمنهحهر مُتُ الثهح ح ونهربرهذح
 .عرِن األرعحنرا ِ  (3020) الحفراِدحر 
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 في أوائل خالفته

اِدياً  ر ِريه اخلحريهحرر و ه  ِ  ن اللنه ُسبححرانره مرنهحزررر ِك را اً هر هلر اخلحره حِ  هرهح رهُدواه  الشنهرن  هرنين هِدُرواه  ررُفهُذوا نهرهح  واصح
 .عرنح  رحِت الشنرح  هر حِصُدوا (3023)

ها ِ صر اللنهه  هُهنردحُكمح ِ صر ايحرننهه ِ  هرر لرحُههور  ه  الحفرهرراِئإر الحفرهرراِئإر مرد وهر هرنمر حرررامهاً غريهح ههلن ه  ِ  ن اللنهه حر ومرحر
ههرر مرهه ً  غريهح ههالر ُخور  حر ههاه  (3022) دح ُههررِم ُكلحهر ههِلِم عرلرههى انح ِو وال هنوحِحيههِد ه  وررمنههلر ُحرحمرهه ر الحُمسح الر ههدن  ِههاإِلخح وهر

ِلِمنير يف مرعراِاِدهرا هانِه ويرهِده ِ  ن  ِهانحرقح ه  (3022) ُحُ و ر الحُمسح هِلُمو ر ِمهنح ِلسر هِلمر الحُمسح هِلُم مرهنح سر و ر ه  ررالحُمسح
ل  مر  ِلِم ِ  ن مبرا جيِر ُ رِر  .ذرى الحُمسح

هههوحلُ  هههدُِكمح وُههههور الحمر هههرر الحعرامنهههِ  وخراصنههه ر مرحر هههاعر ر ه  (3022)  رهههاِدُروا مرمح ررهههِإ ن الننههها ر مرمرهههامرُامح وِ  ن السن
لحِفُامح   .اررفنُفوا  هرلححرُ وا ررِإ نرا يُهنح رظرُر  ِأرونِلُامح آِخرُُكمح ه  حترحُدوُكمح ِمنح خر

ِده ههائِمِ ه  ا هنُ ههوا اللنههه يف ِعبرههاِده و ِههالر ههإن عرههِن الحِب رههاِ  والحبهرهر ههُئوُلو ر حر مرِ يعُههوا اللنههه و ر ه  ررههِإننُامح مرسح
 .وِ ذرا ررمريهحُ ُم الشنرن ررأرعحرُِضوا عرنحهه  وِ ذرا ررمريهحُ ُم اخلحريهحرر ررُفُذوا  ِهه   هرعحُصوه
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 لسالماعليه ومن كالم لهـ  168
 لو عاقبت:  وقد قال له قوم من الصحابة،  بعد ما بويع له بالخالفة

 : السالمعليهقوما ممن أجلب على عثمان فقال 
هُل مرها  هرعحلرُمهو ر  هر هُت مرجح ور رهاه ِ رح لرسح ِلبُهو ر ه  يرا ِ خح يحهار ِ   ُِ هونة  والح رهوحُم الحُمجح عرلرهى ه  (3021) ولرِاهنح كر

ِ ِهمح  انُُامح ه  ميرحِلُاونهرنرها و ر  رحِلُاُههمح  (3021) حردح هرهوحكر ِف ارهدح ثرهاررلح مرعرُههمح ِعبحهدر هُن ر ها ُههمح هر والح هرفنهتح  ِلرهيحِهمح ه  وهر
لرُاهمح ه  مرعحهررا ُُامح  هاُفوا (3029) يرُسهوُمونرُامح  (3028) وُههمح ِخالر ف  ه  مرها هر ررة  عرلرهى هره ح هلح  هرهرروح ر مروحِضهعاً لُِ هدح وهر

اِهِلين   ه  ونره ُرِيدُ  ُر جر ا األرمحرر مرمح ِف الح روحِم مرادنةً ه  ِ  ن هرذر هِر ِ ذرا ُحهرحخر ه  (3014) وِ  ن ِارُن ر ا األرمح هذر ِ  ن الننا ر ِمنح هر
ا و ر ه  ِررحاره    هرهررى مرها  هرهرروح ر وِررحاره    هرهررى مرها  ر  هرهرروح ر ه  عرلرهى مُُمهور   هذر رراصحهربُوا حرهإن ه  ذراخر  وِررحاره    ر  هرهررى هر

هها مر الننههاُ  و هر رههعر الحُ لُههوُب مروراِاعرهر ههدر ههمرحر ً ه  يهرهح ُُ ههوُ  ُمسح ههذر انح ُفوا عرههينح وانحظُههُروا مرهها ذرا ه  (3010) و ُهنحخر ههدر رراهح
هرِي هِ ُ  ُمننه ً  (3013) و ر  هرفحعرلُهوا رهرعحلرهً  ُ مرعحِمهعُ ه  يرأح ِيُامح  ِه مرمح نهاً ه  (3012) اُههونًة وُ سح وِذلنهً   (3012) و ُهوِرُ  ورهح

 .(3012) وِ ذرا ملرح مرِجدح  ُّداً ررآِخُر الدنوراِف الحار   ه  وسرأُمحِسُأ األرمحرر مرا اسح رمحسرأر 
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 عند مسير أصحاب الجمل َّللى البصرة

 األمور الجامعة للمسلمين
اِدياً ِ ِا راب  نراِ ق  ومرمحر  ارائِم  ِ  ن اللنه  هرعرثر ررُسوً   ِلُأ عرنحهه  هر   ر يهرهح
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بهنهرالِ  (3011) وِ  ن الحُمبح ردرعرالِ ه  (3011) ِ  ن هراِلأ   هالُ  (3018) الحُمشر ِلار هاه  ُهنن الحُمهح هر  ِ  ن مرها حرِفه ر اللنهه ِمنهح
ههرُِكمح ههه  ههمرً  ألرمح ههرر ُملرونمرهه   ررههأر ه  وِ  ن يف ُسههلحطراِ  اللنههه ِعصح رره ِ رهها (3019) عحطُوه  رههاعر رُامح غريهح هه راح واللنههه ه  و ر ُمسح

مِ  هالر ُ لرنن اللنهه عرهنحُامح ُسهلحطرا ر اإِلسح ُ لُهه  ِلرهيحُامح مر رهداً ه  لره هرفحعرُلنن مروح لريهرهنهح هُر ِ صر  (3014) حرهإن يرهأحرِنر ه  مُثن  ر يهرنهح األرمح
 .غر حُِكمح 

 مهالتنفير من خصو 
ِف اردح متررالرُئوا طر ِ  (3010) ِ  ن هرُن ر ه  وسرأرصحهربُ مرها ملرح مرخرهاح عرلرهى مجررهاعرِ ُامح ه  ِ مرهاررِأ  (3013) عرلرى سرهفح
ا الرنمحيِ  (3012) ررِإنهنُهمح ِ  ح مترنُموا عرلرى رهريرالر ِ  هِلِمنير ه  هرذر هِذه ه  انهح رطرعر ِنظرهاُم الحُمسح نهحيرا حرسرهداً وِ  نرها  رلربُهوا هر الهد 

ا اه  اللنه عرلريحه (3012) ِلمرنح مرررافرهر هُل ِ ِا رهاِب اللنهه  هرعرهاصر ه  ررأررراُدوا رردن األُُموِر عرلرى مردح رارِهر نرها الحعرمر ه  ولرُاهمح عرلريهح
 .ِ هِلُسنن  (3012) والحِ يراُم ِرر حه والنهنعحشُ ه  وآلهعليههللاصلى وِس رِة ررُسوِر اللنه

 السالمعليه ومن كالم لهـ  171
 في وجوب اتباع الحق عند قيام الحجة كلإم به بعض العرب

َها الس  عليه وَقْد َأْرَسَله قـَْوٌم َمْن َأْهَل اْلَبْصَرَة َلمإا قـَُربَ  لَيَـْعَلَم َلُهْم َمْنه َحَقيَقَة َحاَله َمَع ـ  َمنـْ
َما َعَلَم َبه أَنـإه ـ  َمْن َأْمرَه َمَعُهمْ  الس  عليه فـَبَـيإَن َلهـ  َهُة َمْن نـُُفوَسَهمْ لَتَـُزوَل الشُّبْـ ـ  َأْصَحاَب اْلَجَملَ 

ــْوم  ـ  ثُـمإ قَــاَل لَــه بَـاَيعْ ـ  َعلَـى اْلَحــقش   وَ  ُأْحـَدُث َحــَدثاً َحتإــى َأْرَجـَع ََّللَــْيَهْم فـََقــالَ ـ  فـََقــاَل ََّلنشــي َرُسـوُل قـَ
 الس  عليه

ُمح مرسراِا ر الحغريحثِ ه  مر ن النِذينر ورررافرخر  هرعرثُوخر ررائِداً  مرررمريحتر لروح   ، هربح رِغ  ار
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ههافِ  هِء والحمر بهرهرح هرُهمح عرههِن الحار ههاِدِب مرها ُكنحههتر صرهانِعاً ه  رهرررجرعحهتر  ِلرههيحِهمح ومرخح ههالرُفوا ِ صر الحمرعرهاِ ِش والحمرجر ه  ررفر
هافِ  ارهارر ُكنحهُت  رهارِكرُهمح وخُمرهالِفرُهمح  هِء والحمر هُددح ِ ذاً يرهدرخر  السل  عليه رهر رهارر ه  ِ صر الحار ه  رهر رهارر الرنُجهلُ ه  ررامح

جنِ  عرلر ن   .الس  عليه رهربرايهرعحُ هه  رهروراللنه مرا اسح رطرعحُت مر ح مرمح رِنعر ِعنحدر ِايراِم انُح
 .والرنُجُل يُهعحررُ  ِ ُالريح   ايحررحِم ح 

 السالمعليه م لهومن كالـ  171
 لما عزم على لقاء القوم بصفين

 الدعاء
ُفهو ِ  (3011) اللنُههمن رربن السنه حِا الحمررحرُهو ِ  لِلنيحهِل  (3018) النهِذي جرعرلح رهه مرِغيمهاً ه  (3011) وايحرهوح الحمراح

هههارِ  هههيناه  والنهنهر هههِر وخُمح هرلرفهههاً لِلن ُجهههوِم السن ِس والح رمر هههمح ِمهههنح  (3019) وجرعرلحهههتر ُسهههانانره ِسهههبحطاً ه  ررةِ ولرحهههًرى لِلشن
ِئار ِهأر  هأرُمو ر ِمهنح ِعبرادر ِهأر ه  مرالر ها اهرهرراراً ِلألرنرهامِ ه   ر يرسح هِذه األررحِل النهِ  جرعرلح هرهر هورامح ه  ورربن هر ررجاً لِلحهر ومرهدح
ها لِهألررحِل مروح رهاداً ورربن اه  ومرها  ر ُرحصرهى ممنها يهُهررى ومرها  ر يهُهررىه  واألرنهحعرهامِ  ِبرهاِر الرنوراِسه  النهِ  جرعرلح هرهر ه  يح

هاداً  لحهِق اعحِ مر هقح ه  ِ  ح مرظحهررح هرنرها عرلرهى عرهُدوحنرا (3084) ولِلحفر دحنرا لِلححر نرها الحبهرغحه ر وسرهدح نحبهح نرها ه  ررجر هرح هرُهمح عرلريهح وِ  ح مرظحهر
نرا ِمنر ه  ررارحنُاهحنرا الشنهرادرةر  نر ِ  واعحِصمح  .الحِف هح
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 الدعوة للقتال
هانُِع لِلهذحمرارِ  ِفرهاظِ  (3082) والحغرهائُِر ِعنحهدر نهُهُزوِر انحر رهاِئقِ ه  (3082) مريحهنر الحمر هِل انح الحعرهاُر ه  (3082) ِمهنح مرهح

 !ورررافرُكمح وايحرننُ  مرمرامرُامح 

 السالمعليهومن خطبة له ـ  172
 حمد اهلل

ُد لِلنه النِذي  .و ر مررحل  مررحضاً ه  عرنحه  رراف   ررافً  (3082)  ر  ُهورارِي انحرمح
 يوم الشورى

هِر يرها ا حهنر مريب  رالِه   نررهرِي    هه منهها ا األرمح هذر رهرُ لحهُت  رهلح مرنهحهُ مح واللنهه ه  وارهدح ارهارر ارائِهل  ِ ننهأر عرلرهى هر
ررُو ومر هحعرُد ومرنرا مرخر   ومراهحهرربُ  نرهه وِ  نرهاه  ألرحح ّ هاً ِ  ومرنهحهُ مح حترُولُهو ر  هريحهيِن و هريهح ِهه ه   رلربحهُت حر هرِ ُو ر ورجح  و رمح

هها اهررنعح ُهههه  ُدونرههه (3081) ههِء انحراِضههرِينر  (3081) رهرلرمن ههِ  يف الحمر جن هه ن ه   ِانُح رِي مرهها   (3088) هر كرأرننههه ُ ِههتر  ر يرههدح
 !جيُِيُبيِن  ِه

 ا ستنصار على قريش
ه هرعحِديأر عرلرهى اُههرريحش  ومرهنح مرعرهانهرُهمح  اللنُههمن  ه  ررهِإنهنُهمح ارطرعُهوا ررِ ِه  وصرهغنُروا عرِظهيمر مرنحهزِلرِ ر ه  ِ رح مرسح

راً ُهور ِ    .مُثن اراُلوا مر ر ِ  ن يف انحرقح مر ح  رأحُخذره ويف انحرقح مر ح  هر هحرُكرهه  ومرمجحرُعوا عرلرى ُمنرانرعرِ  مرمح
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 منها في ذكر أصحاب الجمل
اه   وآلهعليههللاصلى ررفرررُجوا جيرُر و ر ُحرحمر ر ررُسوِر اللنه ُم هرهورجحِهنير ه  كرمرا ُدرر  األرمرُ  ِعنحهدر ِههررائِهر

هررةِ  هاه  ِ رها ِ صر الحبرصح ها ِنسرهافرمهُرا يف  ُهُيوِ ِمر بِهيسر ه  ررحربرسر  وآلهعليههللاصللى هررُسهوِر اللنه (3089) ومر هحهررنرا حر
مِِهرا ُمرا ولِغر ح ُهمح ررُجهل  ِ  ن وارهدح مرعحطرهاِر الطناعره ر ه  ار هررهه  يف جريحش  مرا ِمنهح هرر ُماح ه  و ررهحر ِ   ِالحبهريهحعرهِ   رائِعهاً غريهح

ِِهمح  (3094) وُخهزنا ِ ه  رهر رِدُموا عرلرى عرهاِمِل  ِ رها هِلِمنير وغره ح ها  هريحهِت مرهاِر الحُمسح ِلهر اً ه  ِمهنح مرهح  رهر ر هرلُهوا  رائِفرهً  صرهربح
راً  (3090) ِلِمنير ه  و رائِفرً  غردح  ِهالر ه  لِ ر حلِهه (3093) ِ  ن ررُجاًل وراِحهداً ُمعح رِمهِدينر ه  رهروراللنه لروح ملرح ُيِصيُبوا ِمنر الحُمسح

رهرُعوا عرنحه  ِِلسرها   و ر  ِيرهد  ه  مرُروه رهرلرمح يُهنحِاُرواِ ذح حر ه  ُجرحم  جررنه نررلن ِ  اهر حُل ذرِلأر ايحريحِش ُكلحه در ح ه  وملرح يردح
ِلِمنير  ُلوا ِ را عرلريحِهمح ه  مرا مرنهنُهمح اردح اهر هرُلوا ِمنر الحُمسح ِة النِ  درخر  !ِمثحلر الحِعدن

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  173
 و جدير بأن يكون للخالفةومن ه،  وسلمعليههللاصلى،  في رسول اللإه

 وفي هوان الدنيا
 رسول اهلل

ِيه وخرامترُ ُرُسِله ِ هه  مرِمنُي ورحح  .و رِشُ  رر حرِ ه ونرِذيُر نِ حمر
 الجدير بالخالفة

ِر مراهحوراُهمح عرلريحهه  مريه هرا الننا ُ  ا األرمح  ومرعحلرُمُهمح ه  ِ  ن مرحرقن النناِ  ِ رذر
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ِر اللنه ِري ه ُهعحِ  ر  (3092) ررِإ ح هرهغر ر ه  ه ِأرمح هرِي لرهِئنح كرانرهِت اإِلمرامرهُ  ه  ررهِإ ح مر ر ُاو ِهلر  (3092) هرهاِغ   اسح ولرعرمح
ههِبيل  ه   ر  هرنهحعرِ هدُ  هها ِ صر ذرلِههأر سر ههإن ررحُمههررهرا عرامنههُ  الننهاِ  ررمر هها ررحُاُمههو ر عرلرههى مرههنح غرههابر ه  حر ُلهر ولرِاهنح مرهح

ِ ه  لريحسر لِلشناِهِد مر ح يهررحِجهعر و ر لِلحغرائِهِ  مر ح ترح رهارر  مُثن ه  عرنهحهرا ررُجهاًل ادنعرهى مرها لرهيحسر ه  مر ر وِ رح مُارا ِهُل ررُجلرهنيح
 .لره وآخررر مرنرعر النِذي عرلريحه

هورى اللنهه هُر مرها  هروراصرهى الحِعبرهاُد ه  مُوِصهيُامح ِعبرهادر اللنهه  ِ هر ح يهح ها خر هُر عرورااِهِ  األُُمهوِر ِعنحهدر ه   ِههررِإنهنهر يهح وخر
لرهه ِ ه  اللنههه ههِل الحِ بهح ر مرهح ههنرُامح و هرههنيح ههُل الحبرصرههِر ه  (3092) وارههدح رُههِ حر  رههاُب انحرههرحِب  هريهح ا الحعرلرههمر ِ  ن مرهح ههذر و ر ررحِمههُل هر

ها  هُهنحمرُرو ر  ِهه  والحِعلحِم مبروراِضِع انحرقح ه  والصنربحِ  هوح ر عرنحههررامحُموا ِلمر هر  ه  ه وِاُفهوا ِعنحهدر مرها  ُهنهحهر لُهوا يف مرمح و ر  هرعحجر
اً ه  حرإن  هر ربهريهنُنوا  .(3091) ررِإ ن لرنرا مرعر ُكلح مرمحر   ُهنحِاُرونره ِغ ر

 هوان الدنيا
ها نهرهر نهنوح ُ مح  هر رمر هبرحح نهحيرا النهِ  مرصح هِذه الهد  ها ومر ه  مر ر وِ  ن هر هبرحرتح  ُهغحِمهُبُامح و ُهرحِضهيُامح و هررحغربُهو ر ِريهر ه  صح

هُ مح لرهه ارُِكمح و ر مرنحهزِِلُاُم النهِذي ُخِل ح ها لريحسرهتح  ِبراِايره   لرُاهمح و ر ه  و ر النهِذي ُدِعيهُ مح  ِلريحههه  لريحسرتح ِ در مر ر وِ نهنهر
هها هر ههذنرر حاُ ه   هربهح رههوح ر عرلريهح هها رهر رههدح حر هر ههرنهراوِههه ر وِ  ح غرههرن حُامح ِمنهح هها ه  مح هر ههِذيرِهرا ومر حمراعرهر هها لِ رحح ُعوا ُغُروررهر ررههدر

ها ِويِفهر هاه  لِ رفح هر اِر النههِ  ُدِعيهُ مح  ِلريهح هها ِ صر الهدن ها ُِ وا ِريهر ههاه  وسر هر ههدُُكمح ه  وانحصرههرُِروا  ُِ لُهوِ ُامح عرنهح هنننن مرحر و ر تِر
 واسح رِ م وا نِعحمر ر اللنه عرلريحُامح  ِالصنربحِ عرلرى  راعرِ  اللنهه  عرنحه ِمنهحهرا (3098) األرمرِ  عرلرى مرا ُنِوير  (3091) خرِننير 



 329  .........................................................................   السالم خط  مم  املنمنني عليه

فرظرُامح ِمههنح ِك را ِههه هه رحح ف  ِمههنح ُدنهحيرههاُكمح ه  والحُمحراررظرههِ  عرلرههى مرهها اسح هه ح ههِييُع هر  هرعحههدر ه  مر ر وِ ننههه  ر يرُمههر ُكمح  رمح
هه ر ِديههِنُامح  ِظُاههمح ارائِمر ف  مر ه  ِحفح هه ح ههِييِع ِديههِنُامح هر ههِر ه   ر وِ ننههه  ر يهرههنهحفرُعُامح  هرعحههدر  رمح ههاررظحُ مح عرلريحههه ِمههنح مرمح حر

نرا وِ يناُكُم الصنبهحرر ه  مرخرذر اللنه  ُِ ُلو ِنرا واُهُلوِ ُامح ِ صر انحرقح ه  ُدنهحيراُكمح   !ومراحرمر

 السالمعليه ومن كالم لهـ  174
 اهللفي معنى طلحة بن عبيد 

 وقد قاله حين بلغه خروج طلحة والزبير َّللى البصرة لقتاله
ُد  ِهانحررحبِ  هدن هرِ ه  و ر مُررهنهُ   ِالمنهرحبِ ه  ارهدح ُكنحهُت ومرها مُهر ه  ومرنرها عرلرهى مرها ارهدح ورعرهدرِر رريبح ِمهنر الننصح

ِم ُعثحمرا ر  (3099) واللنه مرا اسح هرعحجرلر ُم رجررحداً  ِمهه ألرننهه مرِظنن ُههه  لِلطنلرِ  ِ در راً ِمهنح مر ح يُطرالره ر ِ در وملرح ه  ِ  ن خروح
ررُو عرلريحه ِمنحه لر ر ِريهه  يرُانح يف الح روحِم مرحح هرُ ه  ررأرررادر مر ح يُهغراِل ر مبرا مرجح  .ه ويهر رهعر الشنهأ   (3344) لِيهرلح رِبسر األرمح
ها ر  هِر ُعثحمر ًة ِمهنح ثرهالر    وور اللنهه مرها صرهنرعر يف مرمح ها ر يهرهزحُعمُ ه  وراِحهدر ها كر ها ر ا حهُن عرفنها ر ظراِلمهاً كرمر لر رهدح  ه  لرهِئنح كر

ها ر يهرنحبرغِه  ه  ولرِئنح كرا ر مرظحُلوماً  .ه نراِصرِيه (3343) ومر ح يُهنراِ ذر ه  ارا ِِليه (3340) كرا ر يهرنحبرِغ  لره مر ح يُهورانِرر  لر رهدح كر
ِنِههنير لرهه مر ح يرُاهو ر ِمهنر  ِ ه  (3342) والحُمعرهذحرِينر ِريههه  عرنحهه (3342) الحُمنهرهح هلر هرنيح ها ر يف هرهأم ِمهنر اخلحرصح ه  ولرهِئنح كر

 (3342) ويهررحُكدر ه  لر ردح كرا ر يهرنحبرِغ  لره مر ح يهرعح رزِلره
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انِباً ويردر ر الننا ر مرعره ًة ِمنر الثنالر ِ ه  جر لرمح مرعراِذيرُهوجرافر ه  ررمرا رهرعرلر وراِحدر  . ِأرمحر  ملرح يُهعحرر ح  را ُه وملرح  رسح

 السالمعليه من خطبة لهـ  175
 في الموعظة وبيان قرباه من رسول اللإه

ُهمح  ُر الحمرغحُفوِر عرنهح ُهمح ه  مريه هرا النناُ  غريهح صر مرا ِ  مررراُكمح عرهِن اللنهه ذراِهبِهنير و ِ ه  وال نارُِكو ر الحمرأحُخوُذ ِمنهح
ِه رراِغبِههنير  ههأرننُامح نهرعرههم  ه   غرهه ح ههائِم   (3341) مررراحر ِ رهها (3341) كر ههررب  درِويم  (3349) ِ صر مررحًعههى وريبم  (3348) سر  ومرشح

ها حترح ه   ر  هرعحهِرُ  مرها ذرا يهُهرراُد ِ رها (3300) وِ  نرا ِهه ر كرالحمرعحُلوررهِ  لِلحُمهدرىه  (3304) ِسهنر  ِلريهحهر ها ِ ذرا مُحح سرهُ  يهروحمرهر
ررهرا هربر ُكهلن ررُجهل  ِمهنحُامح ه  وِهبهرعرهرا مرمحررهرا (3303) درهح ررِجهه ومروحِيِههه  واللنه لروح ِهئحُت مر ح مُخح يهِع  (3302) مبرفح ومجِر

ُفُروا يفن ِ ررُسوِر اللنهه  هرأحنِه لرفرعرلحتُ   .وآلهعليههللاصلى ولرِانح مرخراُ  مر ح  راح
ِمههيه مر ر  ههطرفراه عرلرههى ه  ِ صر اخلحراصنههِ  ممنههنح يهُههنحمرُن ذرلِههأر ِمنحههه (3302) وِ رح ُمفح والنههِذي  هرعرثرههه  ِههانحرقح واصح

لِهأُ ه  مرا مرنحِطُق ِ  ن صراِدااً ه  اخلحرلحقِ  لِهِأ مرهنح يهرهح  ومرنحجرهى مرهنح يهرنحُجهو ومرهآرِ ه  واردح عرِههدر ِ  رن  ِهذرِلأر ُكلحهه ومبرهح
ا األرمحرِ  ُر  عرلرى ررمحِس  ِ  ن مررهحررغره يف مُُذررن ه  هرذر  .ومررحمرى  ِه ِ  رن ه  ومرا مر هح رى هريحئاً مير

هاه  مريه هرا النناُ  ِ رح واللنه مرا مرُحهث ُامح عرلرهى  راعره    هر هِبُ ُامح  ِلريهح هاُكمح عرهنح مرعحِصهير   ِ  ن ه  ِ  ن ومرسح و ر مرنهحهر
لرُامح عرنهحهراومر   . هرنراهرى اهربهح
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 السالمعليه ومن خطبة لهـ  176
 وفيها يعظ ويبين فضل القرآن وينهى عن البدعة

 عظة الناس
  ِ ررهِإ ن اللنهه ارهدح مرعحهذررر  ِلرهيحُامح  ِايحرِلينهه  وااهحبهرُلوا نرِصهيحر ر اللنههه  انهح رِفُعوا  ِبهريراِ  اللنه وا نِعظُوا مبروراِعِ  اللنه

جن ر  (3302) اه  واانرذر عرلريحُاُم انُح ر لرُامح حمررا نه ِمنر األرعحمراِر ومرارارِهره ِمنهحهر هِذهه  و هرنين هِذه ودرح رِنبُهوا هر ه  لِ ر نِبُعوا هر
هها ر يهرُ ههورُ  وآلهعليههللاصلللى ررههِإ ن ررُسههورر اللنههه ههارِهه  كر الننههارر ُحفنههتح  وِ  ن ه  ِ  ن ايحرننهه ر ُحفنههتح  ِالحمرار

 . ِالشنهرورالِ 
ف  ِ  ن يرهأحِأ يف ُكهرحه ف  ِ  ن يرهأحِأ يف ه  واعحلرُمهوا مرننهه مرها ِمهنح  راعرهِ  اللنهه هره ح ومرها ِمهنح مرعحِصهيرِ  اللنهه هره ح

ورة   ررمً نهرزر ر ه  هرهح ور ِه وارمرعر هرورى نهرفحِسه (3301) رهرررِحمر اللنه امح ف  مرنحزِعهاً ررهه  عرنح هرهح هِذه الهنهنفحسر مر هحعرهُد هره ح  ِإ ن هر
 .وِ نهنهرا  ر  هرزراُر  هرنحزُِ  ِ صر مرعحِصير   يف هرًوىه  (3301)

هِبُح و ر مُيحِسه  ُسهه ظرنُهو   ه  واعحلرُمهوا ِعبرهادر اللنهه مر ن الحُمهنحِمنر  ر ُيصح ررهالر يهرهزراُر ه  ِعنحهدره (3308) ِ  ن ونهرفح
ه رزِيداً اررها (3309) نرارِيهاً  ها وُمسح لرُامح والحمراِضهنير مرمرهامرُامح ه  عرلريهحهر ِمههنر  (3334) اهرونُضهواه  ررُاونُهوا كرالسنهها ِِ نير اهرهبهح

نرانِرِ  نهحيرا  هر حِويإر الرناِحِل و روروحهرا  ر ن الحمر  .الد 
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 فضل القرآن
ا الحُ رحآ ر ُهور النناِصُح النِذي  ر  هدحُ  النهِذي ه   يهرُغش  واعحلرُموا مر ن هرذر وااحراِدي النهِذي  ر ُيِمهل  والحُمحر

هِذبُ  هد  ِ  ن ارهامر عرنحهه ِ زِيرهادرة  مروح نُه حصرها   ه   ر يراح ا الحُ هرحآ ر مرحر هذر هالرسر هر نِيرهادرة  يف ُههًدى مروح نُه حصرها   ه  ومرها جر
هد   هرعحهدر ه  ِمنح عرًمى هد  اهربحهلر الحُ هرحآِ  ِمهنح ِغهً  ه  (3330) الحُ هرحآِ  ِمهنح ررااره    واعحلرُموا مرننه لريحسر عرلرى مرحر ه  و ر ألرحر

هُفوه ِمهنح مردحوراِئُاهمح  ه رِعيُنوا  ِهه عرلرهى ألحوراِئُاهمح ه  رراسح رشح افِ ه  (3333) واسح هربرِ الهدن وُههور ه  ررهِإ ن ِريهه ِههفراًف ِمهنح مركح
رُ  ههُر والنهحفرههاُ  والحغرهه   والمنههالر ُهههوا  ِلريحههه ِرُبحهههههه  الحُافح ههأرُلوا اللنههه  ِههه و هرورجن لح رهههه  رراسح ههأرُلوا  ِههه خر ِ ننههه مرهها ه  و ر  رسح
هاِرع  ُمشرهفنع  وارائِهل  ُمصرهدن   ه   هرورجنه الحِعبراُد ِ صر اللنهه  هرعرهاصر مبِثحلِهه ومرننهه مرهنح هرهفرعر لرهه الحُ هرحآُ  ه  واعحلرُمهوا مرننهه هر

يرامرهِ  ُههفحعر يهرهوحمر الح ِ 
ررِإننهه يُهنرهاِدي ُمنرهاد  ه   ِهه الحُ هرحآُ  يهرهوحمر الحِ يرامرهِ  ُصهدح ر عرلريحهه (3332) ومرهنح حمررهلر ه  ِريهه (3332)

لِههه  يهروحمر الحِ يرامره ِ  هاِر   ُمبح هرلًهى يف حررحثِهه وعراِابرهِ  عرمر هرر حرررثرهِ  الحُ هرحآ ِ ه  مر ر ِ  ن ُكهلن حر وا ِمهنح حرررثر ِهه ررُاونُهه  غريهح
ُموا عرلريحهه آررافرُكهمح واسح رِغش هواه  واسح رِدل وه عرلرى رر حُامح واسح هرنحِصُحوه عرلرى مرنهحُفِسُامح ه  ومر هحبراِعه ِريهه  (3332) وا ِن
ورافرُكمح   .مرهح

 الحث على العمل
ايرهه ر  ايرهه ر النهحهر ههلر مُثن النهحهر ههلر الحعرمر ههِ  رامر ر ه  الحعرمر ههِ  رامر ر مُثن الصنههبهحرر الصنههبهحرر والحههوررر ر الحههوررر ر واِ سح ِ  ن ه  اِ سح

ِم غرايرهً  ررهانهح هرُهوا ه  رراهح رهُدوا  ِعرلرِمُاهمح  (3331) وِ  ن لرُاهمح عرلرمهاً ه  لرُامح هِنرايرهً  ررهانهح هرُهوا ِ صر هِنرهايرِ ُامح  هالر وِ  ن ِلِءسح
 ِ صر 
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ُرُجوا ِ صر اللن ه  غرايرِ ه ر لرُامح ِمنح ورظرائِِفهه  (3331) ه مبرا ارهح هرررلر عرلريحُامح ِمنح حر حهواخح هاِهد  ه  (3338) و هرنين مرنرها هر
 .يهروحمر الحِ يرامرِ  عرنحُامح  (3339) لرُامح وحرِجيل  

 نصائح للناس
ةِ ه  (3324) والح رمرهافر الحمراِضه ر ارهدح  هرهوررندر ه  مر ر وِ  ن الح رهدررر السنهاِ قر ارهدح ورارهعر   (3320) وِ رح ُمه رارلحم   ِعِهدر

تـَتَـنَــزإُل َعلَـْيَهُم اْلَمالَئَكـُة َأ إ ـ  ََّلنإ الـإَذيَن قـاُلوا رَبُـّنَـا اهلل ثُـمإ اْسـَتقاُموا)ه  ارهارر اللنهه  هرعرهاصر ه  اللنهه وُحجن ِهه
ه رِ يُموا عرلرهى ِك را ِههه  (ْم ُتوَعـُدونَ وأَْبَشُروا بَاْلَجنإَة الإتَـي ُكْنـتُ ـ  َتخاُفوا و  َتْحَزنُوا ه  وارهدح اُهلحهُ مح رر ه نرها اللنهه رراسح

هاه  وعرلرى ِمنهحهراِ  مرمحرِه وعرلرى الطنرِي رِ  الصنانِرِ  ِمنح ِعبرادر ِهه ها و ر  هربح رهِدُعوا ِريهر و ر ُارهالُِفوا ه  مُثن  ر مترحرُاُهوا ِمنهحهر
لر اه  عرنهحهرا زِيعر ررِإ ن مرهح هرِيفرهرا (3323) لحُمُروِ  ُمنهح رطرع  ِ ِمح ِعنحدر اللنه يهروحمر الحِ يرامرِ  مُثن ِ يناُكمح و هرهح ِ  و رصح هالر  األرخح

ُزِ  الرنُجُل ِلسرانرهه  (3322) عرُلوا اللحسرا ر وراِحداً ولحيرفح ُهوح  ِ صرهاِحِبهه  (3322) واجح ا اللحسرها ر مجر هذر ه  (3322) ررِإ ن هر
وِ  ن ه  (3321) وِ  ن ِلسرا ر الحُمنحِمِن ِمهنح وررراِف اهرلحبِههه  واللنه مرا مرررى عربحداً يهر نِ    هر حورى  هرنهحفرُعه حرإن ترحُز ر ِلسرانره

م   رهدر هنرر ه  اهرلح ر الحُمنراِرِق ِمنح وررراِف ِلسرانِه ِسههألر ن الحُمنحِمنر ِ ذرا مرررادر مر ح يهر رارلنمر ِ ارهالر اً ه  ه يف نهرفح ه ح ها ر خر ررهِإ ح كر
هرّاً ورارراه ها ر هر اه وِ  ح كر هانِهه  مر حهدر رِي مرها ذرا لرهه ومرها ذرا عرلريحههه  وِ  ن الحُمنرهاِرقر يهره رارلنُم مبرها مر رهى عرلرهى ِلسر ه   ر يرهدح
ه رِ يُم ِ ميرهاُ  عر ه  وآلهعليههللاصللى ولر رهدح ارهارر ررُسهوُر اللنهه ه رِ يمر اهرلحبُهه ر يرسح ه رِ يُم ه  بحهد  حرهإن يرسح و ر يرسح

 اهرلحُبه حرإن 
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ههانُه هه رِ يمر ِلسر هه رطرا ر ِمههنحُامح مر ح يهرلح رههى اللنههه  هرعرههاصر ه  يرسح ههِن اسح ههِلِمنير ه  ررمر ههِ  ِمههنح ِدمرههاِف الحُمسح وُهههور نرِ هه   الرناحر
ِليُم اللحسراِ  ِمنح مرعحرراِضِهمح ه  ومرمحورااِِمح   .رهرلحيهرفحعرلح  سر

 تحريم البدع
ه رِحل  الحعرهامر  هرنمر عرامهاً ه  واعحلرُمهوا ِعبرهادر اللنهه مر ن الحُمهنحِمنر يرسح ه رحرلن عرامهاً مرونرر وُررهرحُم الحعرهامر مرها حر مرها اسح

هيحئاً ه  مرونرر  در ر الننهاُ   ر رُِهل  لرُاهمح هر هلن اللنهه وانحرهررامر ه  ممنها ُحهرحمر عرلرهيحُامح ه  ومر ن مرا مرحح رر مرها مرحر ولرِاهنن انحرهالر
ههرنمر اللنههه اه  مرهها حر ههُ ُموهر ههرن هحُ ُم األُُمههورر وضررنسح ثرههاُر ه  (3321) رهر رههدح جر لرُامح وُضههرِ رِت األرمح هها ر اهرههبهح وُوِعظحههُ مح مبرههنح كر

ِر الحوراِضِح ررالر يرصرم  عرنح ذرلِ ه  لرُامح  هىه  أر ِ  ن مرصرم  وُدِعيُ مح ِ صر األرمح ومرهنح ه  و ر يهرعحمرهى عرهنح ذرلِهأر ِ  ن مرعحمر
هاِربِ  ِف وال نجر ِصهُ  ِمهنح مرمراِمههه  ملرح يهرنهحفرعحهه اللنهه  ِهالحبرالر ف  ِمهنر الحِعظرهِ  ومر رهاه ال هن ح حرهإن ه  (3328) ملرح يهرنح رِفهعح ِ شره ح
هرر ويُهنحِاهرر مرها عرهرر ر  عره ً ه  يهرعحهِر ر مرها مرنحار ِ  ُم نبِهع  ِههرحعرً  وُمبح رهدِ   ِ دح لرهيحسر مرعرهه ِمهنر اللنهه ه  وِ  نرها الننهاُ  ررُجهالر

 .ُسبححرانره  ُهرحهراُ  ُسنن   و ر ِضيراُف ُحجن   
 القرآن

ا الحُ هرحآ ِ  هذر هداً مبِثحهِل هر بحهُل اللنهه الحمر ِهه  وِ  ن اللنهه ُسهبححرانره ملرح يرعِه ح مرحر هبرُبه األرِمهنيُ ررِإننهه حر وِريهه ه  نُي وسر
هرُه مرهعر مرننهه ارهدح ذرهره ر الحُم رهذركحُرو ر ه  رر ِيُع الح رلحهِ  ويهرنرها ِيُع الحِعلحهمِ  ف  غريهح و رِ ه ر النناُسهو ر مرِو ه  ومرها لِلح رلحهِ  ِجهالر

اً ررأرِعيُنوا عرلريحهه  الحُم هرنراُسو ر  ُبواوِ ذرا ررمريهح ُ ه  ررِإذرا ررمريهحُ مح خر ح  مح هررّاً رراذحهر
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ررهِإذرا مرنحهتر ه  يرا ا حنر آدرمر اعحمرِل اخلحريهحرر ودرِ  الشنرن ه  كرا ر يهرُ ورُ  وآلهعليههللاصلى ررِإ ن ررُسورر اللنهه  عرنحه
 .«(3329) جروراد  اراِصد  

 أنواع الظلم
ثرهه    ههررخُ  ررظُلحههم   ر يُهغحفرههُر وظُلحهم  ه  مر ر وِ  ن الظ لحهمر ثرالر ررأرمنهها الظ لحههُم ه  وظُلحهم  مرغحُفههور   ر يُطحلرهه ُ ه   ر يُه هح
 ومرمنها الظ لحهُم النهِذي يُهغحفرهرُ ه  (ََّلنإ اهلل   يـَْغَفُر َأْن ُيْشَرَك بَـه) ارارر اللنه  هرعرهاصر ه  النِذي  ر يُهغحفرُر ررالشحرحُخ  ِاللنه

ههه ِعنحههدر  هرعحههإِ ههه  ههررخُ ه  (3324) ااحرنرههالِ  ررظُلحههُم الحعربحههِد نهرفحسر ررظُلحههُم الحِعبرههاِد  هرعحِمههِهمح ه  ومرمنهها الظ لحههُم النههِذي  ر يُه هح
ُهدرىه   هرعحمهاً 

هِديد  لرهيحسر ُههور جررححهاً  ِاحمل هيراطِ ه  (3320) الحِ صرهاُو ُهنرهاخر هر ولرِاننهه مرها  (3323) و ر ضرهرح اً  ِالسح
ررُهو ر ِمهنر انحرهقح ه  مح وال هنلرو  ر يف ِديِن اللنهررِإيناكُ ه  ُيسح رصحغرُر ذرِلأر مرعره هر  ِمهنح رُهرحاره   ه  ررِإ ن مجرراعرً  ِريمرا  راح يهح  خر

اً ممننح مرمرىه  ِريمرا حتُِب و ر ِمنر الحبراِ لِ  (3322)  .و ر ممننح  رِ  ر ه  وِ  ن اللنه ُسبححرانره ملرح يُهعحِ  مرحرداً  ُِفرحار   خر ح
 وم الطاعةلز 

ها الننها ُ  هلر ُاو رههه   ُهو ر ِلمرهنح هرهغرلره عريحبُهه عرهنح ُعيُهوِب الننها ِ ه  يرها مريه هر هنح لرهزِمر  هريح رهه ومركر ه  و ُهو ر ِلمر
ِطيئرِ ه  !ررارا ر ِمنح نهرفحِسه يف ُهُغل  والنناُ  ِمنحه يف رراحر   ه  واهح هرغرلر ِ طراعرِ  رر حه و رارى عرلرى خر
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 السالمعليه ومن كالم له ـ 177
 في معنى الحكمين

 ِ هها مر ح جُيرعحِجعرههاه  ررههأرمجحرعر ررمحُي مرلرههِئُامح عرلرههى مرِ  اخح رههاُروا ررُجلرههنيح نرا عرلريحِهمر ههذح ِعنحههدر الحُ ههرحآِ   (3322) ررأرخر
ها عرنحهه  و ر جُيراِونراه ها انحرهقن ومهُرها يُهبحِصهررانِهه  هو رُاوُ  مرلحِسنر ُهُهمرا مرعره واُهُلو ُهُهمرا  هربهرعرهه رهر راهر ها ر ايحرهوحُر ه  و هررركر وكر

هها ههاُ  ررمحيهرُهمر رِ ه  هرورامهُرهها واِ عحوِجر ههِم  ِالحعرههدح اح هها يف انُح ههِ ثهحنراُ نرا عرلريحِهمر ههبرقر اسح ههِل  ِههانحرقح ُسههوفر ه  وارههدح سر والحعرمر
ها ِمِهمر هوحرر ُحاح ها وجر هِبيلر انحرهقح والثهح رهُ  يف مريحهِدينر ه  ررمحِيِهمر ومر هريرها مبرها  ر يُهعحهررُ  ِمهنح ه  ا ألرنهحُفِسهنرا ِحهنير خرالرفرها سر

مِ  اح  .مرعحُاوِ  انُح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  178
 َّلنه خطبها بعد مقتل عثمان في أول خالفته:  وقيل .في الشهادة والتقوى

 اللإه ورسوله
غرُله هرأح   و ر يُهغريهحرُه نرمرا    ها   و ر يرِصهُفه ِلسرها   ه   ر يرشح ُد  (3322)  ر يهرعحهُزبُ ه  و ر ررحِويهه مرار عرنحهه عرهدر

هِل عرلرهى الصنهفراه  يف ااحرهورافِ  (3321) و ر سرهورايف الهرحيحِ ه  ارطحِر الحمراِف و ر جُنُهوِم السنهمرافِ  ه  (3321) و ر در ِيهُ  الننمح
لرِ  الظنلحمرافِ يف اللن  (3328) و ر مرِ يُل الذنرح   يهرعحلرُم مرسراِا ر األروحرراِ  وخرِف ن  ررح ِ ه  يهح
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ا ِ  در هرُد مر ح  ر  ِلره ِ  ن اللنه غريهحرر مرعحهُدور   ِههه  (3329) األرحح ُفهور  ِدينُههه  (3324) ومرهح هُاوخ  ِريهه و ر مراح  و ر مرشح
ِوينُهههههه  هههرادرةر مرههنح صرههدر  (3320) و ر لرحُحههود   راح لر ُهههه  ارتح نِين ُههههر لرهه ر يرِ ينُههه وثهرُ لرههتح  (3323) وصرههفرتح ِدخح وخر

ُج حهسرر ه  مرورانِيُنه ههرُد مر ن حُمرمنهداً عربحهُده وررُسهولُه الرمح ئِِ هه (3322) ومرهح ِلشرهرحِح حر رائِِ هه  (3322) والحُمعح رهامُ ه  ِمهنح خرالر
ه ر    ِعر رائِهلِ  هررائِِم رِسرها ر ِهه  (3321) كرررامرا ِهه  (3322) والحُمفح ُهدرىه  والحُمصحهطرفرى ِلار هرراُط ااح ُ   ِهه مرهح  والحُمورضنهحر

ُلو   ِه ِغرح ِي ُ  (3321)  .الحعرمرى (3328) والحمرجح
ها ِلدر  ِلريهحهر نهحيرا  هرُغر  الحُمنرمحلر اررا والحُمفح ها  مبرهنح  (3314) و ر  هرهنهحفرسُ ه  (3329) مريه هرا النناُ  ِ  ن الد  نرهاررسر ِريهر

ه   ِمهنح عرهيحش   (3310) وارحُ اللنه مرا كرا ر اهرهوحم  اره   يف غرهإح ه  و هرغحِلُ  مرنح غرلر ر عرلريهحهرا ُهمح ِ  ن ه  نِعحمر رهرهزرارر عرهنهح
ا م  َلْلَعَبيدَ )له  (3313) ِ ُذنُوب  اجح هرررُحوهر  هرنحهزُِر ِ ِهُم الهنهح رُم و هرهُزوُر  ولرهوح مر ن الننها ر ِحهنير ه  (َأنإ اهلل لَْيَ  َبَظالإ

ُهُم النهحعرمُ  مح ِ ِصدح   ِمنح نِيناِ ِمح وورلره ِمنح اُهُلوِ ِمح  عرنهح ُهمح ُكهلن ه  ررزُِعوا ِ صر رر ِح هلرحر ار لررردن عرلريحِهمح ُكهلن هرهارِد  ومرصح
هررة  ه  رراِسهد   شرهى عرلرهيحُامح مر ح  رُاونُهوا يف رهر هح لره ً ه  (3312) وِ رح ألرخح ها مريهح ه   وارهدح كرانرهتح مُُمهور  مرمرهتح ِملحهُ مح ِريهر

هرر حمرحُمهوِدينر  ها ِعنحهِدي غريهح افُ ه  ُكنحهُ مح ِريهر هرُُكمح ِ ننُاهمح لرُسهعردر هدُ ه  ولرهِئنح ُردن عرلرهيحُامح مرمح هح ولرهوح ه  ومرها عرلره ن ِ  ن ايُح
 !(ا َسَلفَ َعَفا اهلل َعمإ ) مرهراُف مر ح مرُاورر لرُ لحتُ 



 هنل البالغ   ...........................................................................................   328

 السالمعليه ومن كالم لهـ  179
 هل رأيت ربك يا أمير المؤمنينـ  وقد سأله ذعلب اليماني فقال

 أفأعبد ما   أرى فقال وكيف تراه فقالـ  السالمعليه فقال
ِة الحِعيرها ِ  رُِكهه الحُعيُهوُ  مبُشرهاهردر رُِكهه الحُ لُهوُب ِرر رهاِئِق اإِلميرهه   ر  ُدح هيراِف ه  ا ِ ولرِاهنح  ُدح اررِيه   ِمهنر األرهح

ههرر ُمبرههاِين   هها غريهح هر ههرر ُمالر ِههس   رِعيههد  ِمنهح هه    (3312) ُمهه رارلحم   ر ِ ررِوينهه   ه  غريهح هه    (3312) ُمرِيههد   ر ِ ِمن  صرههانِع   ر ِعرارِحر
ِص    ر يُوصرهُا  ِانحراسنهِ  ررِحهيم   ر  ر ه  (3311) لرِطيا   ر يُوصرُا  ِاخلحرفراِف كرِب    ر يُوصرُا  ِايحرفرافِ ه  (3311)

ُ  الحُ ُلوبُ  (3318)  هرعحُنوه  يُوصرُا  ِالرحان ِ  ِ ه ودِر  .ِمنح خمرراررِ ه (3319) الحُوُجوه لِعرظرمر

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  181
 في ذم العاصين من أصحابه

ههر  وارههدنرر ِمهه هها الحِفرحارههُ  النههِ  ِ ذرا ه  نح ِرعحههل  مر حرههُد اللنههه عرلرههى مرهها ارمرههى ِمههنح مرمح ئِهه  ِ ُاههمح مريهن ُههر وعرلرههى ا حِ الر
ِهلحههُ مح ه  وِ ذرا درعرههوحُل ملرح دُِهه ح ه  مرمرههرحُل ملرح ُ ِطههعح  ههُ مح وِ  ح ُحههورِ هحُ مح ُخههرحمُتح  (3314) ِ  ح مُمح وِ ِ  ه  (3310) ُخمح

هعر الننهاُ  عرلرهى ِ مرهام   رعرنحهُ مح  هاان    وِ  ح ه  اجح رمر هُ مح  (3313) مُِجئحهُ مح ِ صر ُمشر  (3312)  ر مر رها لِغره حُِكمح  .ه (3312) نرارصح
هرُِكمح  هاِد عرلرهى حر حُاهمح ه  مرها  هرنح رِظهُرو ر  ِنرصح هر هوحلر مرِو الهذ رن لرُاهمح ه  وايِح هافر يرهوِم  ولريرهأح ِيهرينح ه  الحمر رهروراللنهه لرهِئنح جر

برِ ُامح ارار  ه  يحِنُامح لريُهفررحارنن  هريحيِن و هر  ِث    (3312) ومرنرا ِلُصحح ُر كر  مرنهحُ مح مرمرا لِلنهه  (3311) وِ ُامح غريهح
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ين    رشححرذُُكمح  ُفرهاةر ه  (3311) ِدين  جيرحمرُعُامح و ر  ِر ُعو ايح باً مر ن ُمعراِويره ر يرهدح ه  (3319) الطنغرهامر  (3318) مرولريحسر عرجر
مِ ه  و ر عرطراف   (3384) لرى غر حِ مرُعونر   رهرير نِبُعونره عر  ُ  اإِلسحالر و رِ ينهُ  الننهاِ  ِ صر ه  (3380) ومرنرا مردحُعوُكمح ومرنهحُ مح  ررِيار

ههرِي رًِضههى ِ ننههه  ر ترحههرُُ   ِلرههيحُامح ِمههه  رهر هرفررناُههو ر عرههينح وارح رِلُفههو ر عرلرهه ن ه  الحمرُعونرههِ  مروح  رائِفرهه   ِمههنر الحعرطرههافِ  نح مرمح
هوحلُ ه  و ر ُسهفح   رهر رجح رِمعُهو ر عرلريحههه  رهر هررحضرهوحنره هُ ُاُم الحِا رهابر ه  وِ  ن مرحره ن مرها مرنرها  ر   ِ  رن الحمر  ارهدح دراررسح

ها ر  (3383) جر هرحمُتح وسرهونغحُ ُامح ه  (3382) وررهاحترحُ ُاُم انِح هُ مح مرها لرر  (3382) وعرهرنرهحُ ُامح مرها مرنحار ها ر األرعحمرهى ه  جح لرهوح كر
ِل  ِاللنهه ارائِهُدُهمح ُمعراِويره ُ  (3382) ومراحِربح  ِ روحم  ه  يهرلححرُ  مرِو الننائُِم يرسح هريحِ  ُ   وُمهنردح ُهُهُم ا حهُن الننا ِغره ِ ه  ِمنر ايحرهح

(3381)! 

 السالمعليه وَمْن َكاَلم  َلهـ  181
قَـْد َهمُّـوا بَاللشَحـاَق ـ  يـَْعَلُم َله َعْلَم َأْحَواَل قـَـْوم  َمـْن ُجْنـَد اْلُكوفَـةَ ـ  َحاَبهوَقْد َأْرَسَل رَُجاًل َمْن َأصْ 

 (3381) قَـاَل لَـه أََأَمنُـوا فـََقطَنُـواـ  فـََلمإا َعاَد ََّللَْيه الرإُجـلُ ـ  الس  عليه وَكانُوا َعَلى َخْوف  َمْنهـ  بَاْلَخَوارَجَ 
 الس  عليهفـََقاَل ـ  فـََقاَل الرإُجُل َبْل َظَعُنوا يَا َأَميَر اْلُمْؤَمَنينَ ـ  (3388) َأْم َجبَـُنوا َفَظَعُنوا

ُههودُ  هها  رعِههدرلح مثر ُههمح كرمر ههرِعرتِ ه   ُهعحههداً ار وُصههبنِت الس ههُيوُ  عرلرههى ه  األرِسههننُ   ِلرههيحِهمح  (3389) مرمرهها لرههوح مُهح
ُهمح   لر رهدح نرهِدُموا عرلرهى مرهاه  (3394) هرامرهاِ ِمح  ها ر ِمهنهح ه هرفرلنُهمح ه  كر وُههور غرهداً ه  (3390) ِ  ن الشنهيحطرا ر الحيهرهوحمر ارهِد اسح

ُهمح وُم رفرلم   ُم ربهررح   ِمنهح
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ُهمح  بُهُهمح خِبُُروِجِهمح ه  عرنهح ُدرى وارحِ اراِسِهمح  (3393) ررحرسح ِر والحعرمرهى (3392) ِمنر ااح ِهمح ه  يف المنالر  (3392) وصرهدح
 .(3391) يف ال حيه (3392) قح ومِجراِحِهمح عرِن انحر 

 : السالمعليه وَمْن ُخْطَبة  َلهـ  182
ـ  بَاْلُكوَفةَ  الس  عليه قَاَل َخطَبَـَنا َبَهَذه اْلُخْطَبَة َأَميُر اْلُمْؤَمَنيَن َعَليٌّ ـ  ُرَوَي َعْن نـَْوف  اْلَبَكاَليش 

ــَرَة اْلَمْخُزوَمــيُّ َنَصــبَـَها ـ  وُهــَو قَــاَئٌم َعَلــى َحَجــارَة    (3391) وَعَلْيــه َمْدرََعــٌة َمــْن ُصــوف  ـ  لَــه َجْعــَدُة بْــُن ُهبَـيـْ
 الس  عليه بََعير  فـََقالَ  (3398) وَكَأنإ َجَبيَنه ثََفَنةُ ـ  وَفي رَْجَلْيه نـَْعاَلَن َمْن لَيف  ـ  وَحَماَئُل َسْيَفه لَيفٌ 

 حمد اللإه واستعانته
ُد لِلنه النذِ  هانِهه  ي  ِلريحهه مرصرهائُِر اخلحرلحهقِ انحرمح سر هُده عرلرهى عرِظهيِم ِ حح هِر حنرحمر انِهه ه  وعرورااِهُ  األرمح ونهره حِ  ُهرحهر

ِ نرانِه (3399) ونهروراِم  ِله وامح رِه مردرافً ه  ررمح هِن مرزِيهِده ه   رحداً يرُاوُ  نِر حهه ارمرهاًف وِلُشهاح وِ صر ثهرورا ِهه ُم ررح هاً وِنُسح
رحعِههه  ُموِجبهاً  هِله ُمنرمحهل  لِنهرفحعِهه وراثِهق  ِ در هِ عرانر ر ررا   لِفرمح ه رِعنُي  ِهه اسح ِعن   (3244) ُمعحهنرِ   لرهه  ِهالطنوحرِ ه  ونرسح ُمهذح

ههِل والح رههوحرِ  ههاه ُموِانههاً ه  لرههه  ِالحعرمر نرههعر ه  ونهُههنحِمُن  ِههه ِ ميرهها ر مرههنح ررجر ِمنههاً وخر ِعناً لرههه ُمهه (3240) ومرنرههابر  ِلريحههه ُمنح ه  ذح
ذر  ِه رراِغباً ُلح رِهداً  لر ر لره ُمورححداً وعرظنمره ممُرجحداً و ر  .ومرخح
 اللإه الواحد

 رهريرُاو ر مروحُروثاً  (َلْم يََلدْ ) وه  ُسبححرانره رهريرُاو ر يف الحِعزح ُمشرارركاً  (َلْم يُوَلدْ )
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هه وراحهت  و ر نرمرها   ه  هراِلاهاً  هرر لِلحُعُ هوِر مبرها مرررانرها ه  (3243) ملرح يهر هرعرهاوررحه نِيرهادرة  و ر نُه حصرها   و ه  وملرح يهر هر ردنمح  رهلح ظرهر
ِ ِ  الحُم هح رنِ  مراِل ال ندح هررمِ ه  ِمنح عرالر لحهُق السنهمراوراِل ُمور نهدرال  ه  والح رمرهاِف الحُمبهح لحِ هه خر  (3242) ررِمهنح هرهوراِهِد خر

ِعنرال  ارائِمرال  ِ الر ه  ِ الر عرمرد   ر  رائِعرهال  ُمهذح ئرهال  ه   سرنرد  درعرهاُهنن ررهأرجرنح هرر ُم هرلراح ه  و ر ُمبحِطئرهال   (3242) غريهح
ِئار ِههه  وِ ذحعرانُهُهنن  ِالطنوراِعير ِ ه  ولروح  ر ِ اهحررارُُهنن لره  ِالر  ُو ِين ِ  ناً ِلمرالر هار هه  لرمرا جرعرلرُهنن مروحِضهعاً لِعررحِههه و ر مرسح

هه ه رِدر  ِ رهها انحريهح مههاً يرسح ها مرعحالر لحِ ههه جرعرههلر جُنُومرهر ههِل الصنههاِلِح ِمهنح خر لِههِم الطنيحهِ  والحعرمر هعرداً لِلحار يف ه  ررا ُ و ر مرصح
هههاِ  األراحطرهههارِ  هههامُ ه  خُمح رلِهههِا ِرجر ههها ادحِاحمر و ر ه  مِ اللنيحهههِل الحُمظحلِههه (3241) ُسهههُجاِ  (3242) ملرح ميرحنرهههعح ضرهههوحفر نُورِهر
هه رطراعرتح جرالر ِيهه ُ  ههوراِد انحرنرههاِد ِ  (3241) اسح هها ر ه  (3248) سر يف السنههمراوراِل ِمههنح  رألحلُههِن  (3249) مر ح  هرههُردن مرهها هر

ههرِ  ههق  درا   ه  نُههوِر الح رمر ههوراُد غرسر هها   ه  (3204) ررُسههبححرا ر مرههنح  ر ترحفرههى عرلريحههه سر يف  ِ رههاِ   (3200) و ر لريحههل  سر
هُل  ِهه الرنعحهدُ ه  الحُم رجراِوررالِ  (3202) و ر يف يهرفراِ  الس فحعِ ه  (3203) األرررِضنير الحُم رطرأحِ ئرالِ   (3202) ومرا يهر رجرلحجر

هرهتح ه  يف مُرُهِق السنهمرافِ  ههامِ  (3202) ومرها  رالر هه ر ه  عرنحههه  هُهُروُ  الحغرمر هها عرهنح مرسح ههُ ُ  ِمهنح وررراره    ُزِيُلهر ِطهرا ومرها  رسح
طرههاُر السنههمرافِ ه  (3201) عروراِصههُا األرنهحههورافِ  ههحر ر الههذنرنِة ه  (3201) واهنِح هها ومرسح هه ر ر الح رطحههررِة ومر ررنهر ويهرعحلرههُم مرسح

اه  ولرررنهرا ِف  الحبهرُعوضر ر ِمنح ُاوِ را ومرا حترحِمُل األُنهحثرى يف  رطحِنهر  .ومرا يراح
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 عود َّللى الحمد
هُد لِلنه هاِئِن اهربحهلر مر ح يرُاهو ر ُكرحِسهْ  مروح عرهرح   وانحرمح هاْ  مروح ِ نحهس  ه  ه الحار  ر ه  مروح  ررهاف  مروح مررحل  مروح جر

م   ررُخ  ِهورهح هم   (3208) يُهدح هاِئل  ه  و ر يُه رهدنُر  ِفرهح هغرُله سر ُ ُصهه نرائِهل   (3209) و ر يرشح و ر يهرنحظُهُر  ِعرهنيح  ه  (3234) و ر يهرنهح
ررُخ  ِهههانحرورا ح و ر  (3232) و ر ُتحلرهههُق  ِعِهههالر   ه  (3233) و ر يُوصرهههُا  ِهههاألرنحورا ِ  (3230) د   ِهههأريحن  و ر ُررههه و ر يُهههدح

ِليماً ومررراه ِمنح آيرا ِهه عرِظيمهاً ه  يُه راُ   ِالننا ِ  هورارِحر و ر مردرورال  و ر نُطحهق  و ر ه  النِذي كرلنمر ُموسرى  راح   ِهالر جر
لحههاُ ه  (3232) اررههورال   هها الحُم رار ههِا رر حههأر  (3232)  رههلح ِ  ح ُكنحههتر صرههاِدااً مريه هر ائِيههلر ه  ِلورصح ِيههلر وِميار ررِصههاح ِجربح

ههِ  الحُم رههرنِ نير يف ُحُجههررالِ  ِئار  ح ُعُ هههوُاُمح مر  (3238) ُم هروراحرهه ً ه  (3231) الحُ ههُدِ  ُمههرحجرِحنحنير  (3231) وُجنُههودر الحمرالر
ههنر اخلحرههالِِ نير  سر ُههد وا مرحح ررُخ  ِالصحههفراِل ذرُوو ااحريحئرههاِل واألردرورالِ ه  رر ومرههنح يهرنهح رِمهه  ِ ذرا  هرلرهه ر مرمرههدر ه  ررِإ نرهها يُههدح

م  ه  حردحه  ِالحفرنرافِ  ِ ه ُكلن نُور  ه  ررالر  ِلره ِ  ن ُهور مرضرافر  ُِنورِه ُكلن ظرالر  .ومرظحلرمر ِ ظُلحمر
 لوصية بالتقوىا

هبر ر عرلرهيحُاُم الحمرعرها ر  (3239) النِذي مرلحبرسرُاُم الرحيرها ر ه  مُوِصيُامح ِعبرادر اللنه  ِ هر حورى اللنه رهرلرهوح مر ن ه  ومرسح
ههِبياًل  ههوحِل سر رحِع الحمر ههُد ِ صر الحبهر رههاِف ُسههلنماً مروح لِههدر ههداً جيِر هها ر ذرلِههأر ُسههلريحمرا ر  حههنر دراه  مرحر  السلل  عليه ُودر لرار

ِهنح واإِلنحهسِ  ه هروحَّفر  ُعحمر رههه  مرهعر الن بُههونِة وعرِظهيِم الز لحفره ِ ه  النِذي ُسفحرر لره ُملحُأ ايح مرلر  (3224) رهرلرمنها اسح ه راح واسح
يراُر ِمنحهه  ررمر حه ِاِس   الحفرنراِف  ِِنبراِر الحمروحلِ ه  ُمدن ره  ومرصحبرحرِت الدح
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الِير ً   !وِ  ن لرُامح يف الحُ ُروِ  السنالِفرِ  لرِعبهحررةً ه  والحمرسراِكُن ُمعرطنلرً  ووررِثهرهرا اهروحم  آخرُرو ر ه  خر
الِ ره ِ  الِ رُ  ومر هحنراُف الحعرمر اِئِن الهرن ح النهِذينر ه  مريحهنر الحفررراِعنرهُ  ومر هحنرهاُف الحفررراِعنره ِ ه  مريحنر الحعرمر  مريحهنر مرصحهحراُب مرهدر

يهرههوحا ُسههنرنر ايحربنههارِينر ه  اهر هرلُههوا الننِبيحههنير  ههِلنير ومرحح ُُيوِ  وهرزرُمههوا ه  ومر حفرئُههوا ُسههنرنر الحُمرحسر ههاُروا  ِههايح مريحههنر النههِذينر سر
اِئنر ه   ِاألُُلو ِ  نُوا الحمردر ُروا الحعرسراِكرر ومردن ار  !وعرسح

ها هاه  وِمنهحهر هِ  ُجنن هرهر مر هاه  (3220) ارهدح لرهِبسر لِلحِحاح هر هذرهرا ِعرِميهِع مردرِ رها ِمهنر اإِلاهحبرهاِر عرلريهح والحمرعحرِررهِ  ه  ومرخر
هاه  ِ رها وال هنفرهر ِغ اررها ِسهه ضرهالنُ ه النهِ  يرطحُلبُههر هاه  ررِهه ر ِعنحهدر نهرفح هر هأرُر عرنهح رهرُههور ُمغحهنرِب  ِ ذرا ه  وحراجر ُهه النهِ  يرسح
مُ  هالر ه   رِ ينه   ِمهنح  هر رايرها ُحجن ِهه (3222) ومرلحصرهقر األررحلر ِعِررانِههه  (3223)  ِعرِسهيِ  ذرنربِهه وضرهرربر ه  اغح هرهرربر اإِلسح

ِئِا مرنحِبيرائِه ِليفر   ِمنح خرالر  .خر

 : السالمعليهثم قال 
ومردنيحهُت  ِلرهيحُامح مرها مردنِل ه  مممررُههمح النِ  ورعر ر األرنحِبيراُف ِ را ه  مريه هرا النناُ  ِ رح اردح  هرثرثحُت لرُاُم الحمروراِع ر 

ُهمح  ِصههيراُف ِ صر مرههنح  هرعحههدر هه رِ يُمواه  األروح ههوحِ   رهرلرههمح  رسح ِسههُ واه  ومردن هحههُ ُامح ِ سر ُ ُامح  ِههالزنوراِجِر رهرلرههمح  رسح هروح وح ههدر  وحر
 ؟ويُهرحِهدُُكُم السنِبيلر ه  ُم الطنرِيقر مر هر هروراهنُعو ر ِ مراماً غر حِي يرطرأُ ِ اُ ه  لِلنه مرنهحُ مح ه  (3222)

ِباًل  نهحيرا مرا كرا ر ُم ح ِ راً ه  مر ر ِ ننه اردح مردح هررر ِمنر الد   ،ومراهحبرلر ِمنهحهرا مرا كرا ر ُمدح
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يرهارُ  هارر ِعبرهاُد اللنهه األرخح نهحيرا  ر يهربهح رهىه  ومرنحمرهعر ال هنرححر ثِه   ه  و رهاُعوا ارلِهياًل ِمهنر الهد  ه ر  ِ ار مرها ه  ِمهنر اآلِخهررِة  ر يهرفح
ورانهرنرهها النههِذينر ُسههِفارتح ِدمرههاُ ُهمح وُهههمح ِ ِصههفحنير  يرههاًف ُيِسههيُغو ر الحُغصرهه ر ه  ضرههرن ِ خح ه  مر ن يرُاونُههوا الحيهرههوحمر مرحح

رر ُو ر الرننحقر  ِرِهمح ومرحرلنهُ ه  اردح واللنه لرُ وا اللنه رهروررناُهمح مُُجوررُهمح  (3222) ويرشح ِن  هرعحدر خروح  .مح درارر األرمح
وراِرر النِذينر ررِكُبوا الطنرِيقر  ها ِ  (3221) ومرمروحا عرلرى انحرقح مريحنر عرمنهار  ه  مريحنر ِ خح ه  (3221) ومريحهنر ا حهُن ال هنيهحهر

 ِ هوراهِنُِم النهه  (3228) ومريحهنر ُذو الشنههرادر هرنيح ِنينه ِ ومريحهنر نُظرهرراُ ُهمح ِمهنح ِ خح  ومُ حهرِدر ِ ُرُفوِسهِهمح ه  ِذينر  هرعراارهُدوا عرلرهى الحمر
 .ِ صر الحفرجرررةِ  (3229)

 الس  عليه فََأطَاَل اْلُبَكاَء ثُمإ قَالَ ـ  قَاَل ثُمإ َضَرَب بََيَده َعَلى َلْحَيَته الشإرَيَفَة اْلَكرَيَمةَ 
هوراِرر النهِذينر  هرلرهُوا ا (3224) مروحه ارُموهعرلرهى ِ خح يهرهُوا الس هنن ر ه  و رهدر هنُروا الحفرهرحلر ررأرارهاُموهه  لحُ هرحآ ر ررهأرحح مرحح

عر ر   .ُدُعوا لِلحِجهراِد ررأرجرا ُوا وورثُِ وا  ِالح رائِِد ررا هنبهرُعوهه  ومرمرا ُوا الحِبدح

 ثُمإ نَاَدى بََأْعَلى َصْوتَه
هرادر ِعبرادر اللنه هرادر ايِح امر ر وِ رح ه  ايِح ِار  يف يروِم  هرذر رُ ح ه   ُمعرسح  ررمرنح مرررادر الرنوراحر ِ صر اللنه رهرلحيرفح

َفـي  هللارحملهوَلَقـْيَ  بْـَن َسـْعد  ـ  َفـي َعَشـَرَة آَ ف   السل  عليه قَاَل نـَْوٌف وَعَقَد َلْلُحَسـْينَ 
وُهَو يُرَيـُد الرإْجَعـَة ـ  وَلَغْيرََهْم َعَلى َأْعَداد  ُأَخرَ ـ  ف  وألََبي أَيُّوَب األَْنَصاَريش َفي َعَشَرَة آَ  ـ  َعَشَرَة آَ ف  
فـَتَـَراَجَعـَت اْلَعَسـاَكُر َفُكنإـا  ـ  َفَما َداَرَت اْلُجُمَعُة َحتإى َضـَربَه اْلَمْلُعـوُن ابْـُن ُمْلَجـم  َلَعنَـه اللإـهـ  ََّلَلى َصفشينَ 

ئَاُب َمْن ُكلش َمَكان   َتْخَتَطُفَهاـ  َكَأْغَنام  فـََقَدْت رَاَعيَها  !الذش
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 السالمعليه من خطبة لهـ  183
 في قدرة اللإه وفي فضل القرآن وفي الوصية بالتقوى

 اهلل تعالى
يرهه    ههُد لِلنههه الحمرعحههُروِ  ِمههنح غرهه حِ ُر ح رر ِههه (3220) واخلحرههاِلِق ِمههنح غرهه حِ مرنحصرههبر   ه  انحرمح ئِههقر  ُِ دح لرههقر اخلحرالر ه  خر

هه هر  ههافر ِعُههوِدهواسح ههادر الحُعظرمر لح رهههه  عحبردر األررح رههابر  ِِعزن ِههه وسر نهحيرا خر ههارنر الههد  ِههنح ه  وُهههور النههِذي مرسح و هرعرههثر ِ صر ايح
اه  واإِلنحهِس ُرُسهلره ُروُهمح ِمهنح ضرهرنائِهر هذح ها ولُِيحر ُهمح عرهنح ِغطرائِهر ِشهُفوا ار ثرااررها ه  لِيراح ُهمح مرمح هرِ ُوا ار ولُِيبرصحهُروُهمح ولِيرمح

ُجُمواه  ُعُيو هرهرا ه راِمهرا (3222) مرصراححهرا (3222) ِمنح  رصرر  ِ  (3222) عرلريحِهمح مبُعح رربر   (3223) ولِيهرهح ِارها ه  ومرسح وحرالر
ُهمح والحُعصراةِ ه  وحررراِمهرا نن   ونرار  وكرررامر   و ه  ومرا مرعردن اللنه لِلحُمِطيِعنير ِمنهح ها ه  هرورا   ِمنح جر ِسهه كرمر مر حرهُده ِ صر نهرفح
مردر  لحِ ه (3221) اسح رحح ر  مرجراًل وِلُالح مرجرل  ِك را اً ه  (َلُكلش َشْيء  َقْدراً ) وجرعرلر ه  ِ صر خر  .وِلُالح اردح

 فضل القرآن
هه  ررالحُ رحآُ  آِمر  نراِجر  وصراِمت  نراِ ق  :  منها لحِ هه مرخر هنر ه  ذر عرلريحهه ِميثرهااهرُهمح ُحجنُ  اللنه عرلرهى خر وارح هرهر

ههُهمح  ههلر  ِههه ِدينرههه واهرههبرإر نرِبينهههه  مرمترن نُههورره (3221) عرلرههيحِهمح مرنهحُفسر مر وارههدح رهرههررغر ِ صر ه  وآلهعليههللاصلللى ومركح
ُدرى  ِه اراِم ااح  ررِإننهه  هرهرعرظحُموا ِمنحه ُسبححرانره مرا عرظنمر ِمنح نهرفحسِ ه  اخلحرلحِق ِمنح مرحح
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هه ِ  ن وجرعرهلر لرهه عرلرمهاً  راِديهاً ه  ملرح ُتحِا عرنحُامح هريحئاً ِمهنح ِدينِهه هيحئاً ررِضهيره مروح كررِهر هُرخح هر هً  ه  وملرح يهر هح وآيرهً  حُمحارمر
ُعو  ِلريحهه ها  رِ ه ر وراِحهد  ه   هرزحُجهُر عرنحهه مروح  رهدح ها  رِ ه ر وراِحهد  وسرهفرطُه ِريمر واعحلرُمهوا مرننهه لرهنح يهررحضرهى ه  رررِضرهاه ِريمر
ف  سرهِفطره لرُامح ه  عرهنحُامح ِ شره ح ها ر اهرهبهح لرُامح ه  عرلرهى مرهنح كر ها ر اهرهبهح ف  ررِضهيره ممنهنح كر هفر ر عرلرهيحُامح ِ شره ح ه  ولرهنح يرسح

ههاه  وِ  نرهها  رِسهه ُو ر يف مرثرههر   هرههنيح   ههِع اهرههوحر  ارههدح ارالرههه الرحجر لنُمههو ر ِ ررجح ارههدح كرفرههاُكمح مرُئونرهه ر ه  ُر ِمههنح اهرههبحِلُامح و هر رار
رِ  ثنُامح عرلرى الش اح رر ه  ُدنهحيراُكمح وحر  .وارهح هرررلر ِمنح مرلحِسنرِ ُاُم الذحكح

 الوصية بالتقوى
لحِ ههه  ومروحصرهاُكمح  ِهال هن حورى ها ُمنح هرهرهى رِضرهاه وحراجر رهه ِمهنح خر  مح  ِعريحنِههررها هنُ وا اللنهه النهِذي مرنهحه ُ ه  وجرعرلرهر

ههه وِ  ح مرعحلرنحههُ مح كر ربرهههه  و هر رل ههُبُامح يف اهربحمرههِ هه  ونهروراِصههيُامح  ِيرههِده (3228) ههرررحمُتح عرِلمر ههلر  ِههذرِلأر ه  ِ  ح مرسح ارههدح وركن
ّ هاً و ر يُهثحِب ُهو ر  رهاِ اًل  هِ طُو ر حر ِمهنر  ( َيْجَعـْل لَـه َمْخَرجـاً َمـْن يـَتإـَق اهلل) واعحلرُمهوا مرننههه  حرفرظرهً  ِكررامهاً  ر ُيسح

 ِ ُسهههه  الحِفههنر هه هرهرتح نهرفح هها اهح ه ِريمر ههطرنهرعرهرا ه  ونُههوراً ِمههنر الظ لرههِم وُترلحههدح ويُهنحزِلحههه مرنحههزِرر الحارررامرههِ  ِعنحههدره يف درار  اصح
ِسههه جر ُهههه  لِنهرفح هها  هرهح هها عررحُهههه ونُورُهر ِئار ُههه ورُرهر را ُ ه  ِظل هر هها مرالر هها ُرُسههُلهوُنونارُهر هها ُِ وا ه  هر رهربرههاِدُروا الحمرعرههادر وسر
ُهمح  رهاُب ال هنوح ره ِ ه  (3229) ررِإ ن الننا ر يُوِهُأ مر ح يهرنهح رِطعر ِ ُِم األرمرُل ويهررحهر رُهُم األرجرلُ ه  اآلجرارر  ه  وُيسرهدن عرهنهح

عره ر  ُ مح يف ِمثحهِل مرها سرهأررر  ِلريحهه الرنجح هبرحح لرُامح  (3224) رهر رهدح مرصح ها ر اهرهبهح هِبيل  عرلرهى سرهفرر  ِمهنح ه  مرهنح كر ومرنهحهُ مح  هرنُهو سر
 درار  
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ارُِكمح  ِلحِد الرنِايقِ ه  لريحسرتح ِ در ا ايح صرهبهحر   واردح مُوِذنهحُ مح ِمنهحهرا  ِاِ رححِتراِر ومُِمرحمُتح ِريهرا  ِالزناِد واعحلرُموا مرننه لريحسر ِارذر
نهحيراه  ا نُهُفوسرُامح ررارح رُو ه  عرلرى الننارِ   .ررِإننُامح اردح جررن هحُ ُموهرا يف مرصراِئِ  الد 

ِ  ُ ِصهيُبه ِميهه والرنمحمرهاِف حُتحرِاُههه  مررهرررمريهحُ مح جرزر ر مرحردُِكمح ِمنر الشنهوحكر ر ه  والحعرثهحهررِة  ُدح ها ر  هرهنيح يحهار ِ ذرا كر ررار
ِ ِمههنح نرههار   ههر  وارههرِ ه   رهها هر رنيح ههيحطرا   ضرههِجيعر حرجر ههُ مح مر ن مراِلاههاً ه  ينر هر ه  ِ ذرا غرِمهه ر عرلرههى الننههارِ  (3220) مرعرِلمح

رر ِهه  حرطرمر  هرعحُمهرا  هرعحماً لِغرمرِبه ر مر هحوراِ را جرزرعاً ِمنح نرجح  !وِ ذرا نرجرررهرا  هرورثهنبرتح  هرنيح
بِهه ُ  هها الحههيهرفرُن الحار ههتح مر حههوراُ  الننههاِر ه   (3222)  ُ النههِذي ارههدح اررههزره الح ر ِهه (3223) مريه هر يحههار مرنحههتر ِ ذرا الح رحرمر كر

ومرنهحهُ مح ه  رراللنهه اللنهه مرعحشرهرر الحِعبرهادِ ه  حرهإن مركرلرهتح ُنُهومر السنهوراِعدِ  (3222) ونرِشهبرِت ايحروراِمهعُ ه   ِِعظرهاِم األرعحنرها ِ 
هاِلُمو ر يف الصحهحنِ  اهربحهلر الس ه حمِ  ِ  اهربحهلر المحهيقِ ويف ه  سر هحر هاِخ رِارهاِ ُامح ِمهنح اهربحهِل مر ح ه  الحُفسح هعروحا يف ررار رراسح

هها ائِنُههر ههِمُروا  ُطُههونرُامح ه  (3222)  ُهغحلرهقر ررهر ههِهُروا ُعيُههونرُامح ومرضح ههورالرُامح ه  مرسح امرُامح ومرنحِفُ ههوا مرمح هه هرعحِمُلوا مراحههدر ه  واسح
سرهادُِكمح ررُجهوُدوا  ها رهر رهدح ارهارر اللنهه ُسهبححرانرهه  ِ رها عرلرهى مرنهحُفِسهُامح وُخُذوا ِمهنح مرجح لُهوا ِ رها عرنهحهر ََّلْن )ه  و ر  هربحفر

ـ  َمــْن َذا الـإـَذي يـُْقــَرُف اهلل قـَْرضــاً َحَســناً ) وارههارر  هرعرههاصر ه  (تـَْنُصــُروا اهلل يـَْنُصــرُْكْم ويـُثَبشــْت َأقْــداَمُكمْ 
 رهرلرمح يرسح هرنحِصرحُكمح  ه (فـَُيضاَعَفه َله وَله َأْجٌر َكرَيمٌ 
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هُامح ِمهنح اُهلم ه  ِمهنح ُذرم  ه  اسح هرنحصرهررُكمح ولرهه ُجنُهوُد السنهمراوراِل واألررحِل وُههور الحعرزِيهُز انحرِاهيمُ ه  وملرح يرسح هر حرِضح
هزراِئُن السنهمراوراِل واألررحلِ  لُهورُكمح وِ  نرها ه  وُههور الحغرهيِن  انحرِميهدُ ه  واسح هر حررضرُامح ولره خر أَيُُّكـْم ) (3221) مرررادر مر ح يهربهح

هاِلُامح  رُاونُهوا مرهعر ِجه راِ  اللنهه يف درارِهه  (َأْحَسُن َعَماًل  ِئار رههه  رهربراِدُروا  ِأرعحمر ه  رراررهقر ِ ِهمح ُرُسهلره ومرنراررُههمح مرالر
همرعر حرِسهيسر  ررمر مر حراعرُهمح مر ح  رسح سرهادرُهمح مر ح  هرلح رهى لُُغو هاً ونرصرهباً ه  نرهار  مر رهداً  (3221) ومركح ه  (3228) وصرها ر مرجح

 .(ذَلَك َفْضُل اهلل يـُْؤتَيه َمْن َيشاُء واهلل ُذو اْلَفْضَل اْلَعَظيمَ )
مرُعو ر   !(ونَْعَم اْلوََكيلُ ) (َحْسبُـَنا) وُهور ه  عرلرى نهرفحِس  ومرنهحُفِسُامح  (واهلل اْلُمْسَتعانُ ) مرُاوُر مرا  رسح

 السالمعليه ومن كالم لهـ  184
 قاله للبرج بن مسهر الطائي وقد قال له بحيث يسمعه

 وكان من الخوارج،  «  حكم َّل  للإه»
ههأر اللنههه ههُاتح اهربرحر ههرر انحرههق  ررُانحههتر ِريههه ضرههِئياًل ه  (3214) يرهها مرثهحههررمُ  (3229) اسح  (3210) رهروراللنههه لر رههدح ظرهر

ُصأر  ِفّياً صروحُ أر حر ه  هرفح  .جُنُومر اهررحِ  الحمراِعزِ  (3212) الحبراِ ُل جنررمحتر  (3213) إن ِ ذرا نهرعررر خر
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 السالمعليه ومن خطبة لهـ  185
 يحمد اللإه فيها ويثني على رسوله ويصف خلقا من الحيوان

 حمد اللإه تعالى
رُِكه الشنوراِهدُ  ُد لِلنه النِذي  ر  ُدح  و ر حترحُجبُهه السنهورا ِرُ ه  و ر  هررراه النهنهوراِظرُ ه  اِهدُ و ر حترحِويه الحمرشر ه  انحرمح

لحِ هههه  ِمهه ِرُهُدوِ  خر لحِ هه عرلرهى ُوُجهوِدهه  الهدنارح عرلرهى ِادر هبره لرههه  وِرُهُدوِ  خر هِ براِهِهمح عرلرهى مر ح  ر هر ه  و ِاهح
لحِ ههه  وارح هرفرعر عرنح ظُلحِم ِعبراِدهه  النِذي صردر ر يف ِميعراِده هِ  يف خر ِمههه  وارامر  ِالحِ سح ه  وعرهدررر عرلرهيحِهمح يف ُحاح

هيراِف عرلرهى مرنرلِين ِهه هِهد  ِرُهُدوِ  األرهح رر ِههه  ُمسح رشح هِز عرلرهى ُادح ها  ِهه ِمهنر الحعرجح ومبرها اضحهطررنهرا  ِلريحهه ِمهنر ه  ومبرها ور ررهر
د  ه  الحفرنرهاِف عرلرهى دروراِمهه هد   (3212) ودرائِهم   ر  ِأرمرهد   (3212) وراِحههد   ر  ِعرهدر ههاُ   ر ه  وارههائِم   ر  ِعرمر  هر هرلر نهاه األرذحهر

ههرُد لرهه الحمرررائِه ه  (3211) مبُشرهاعرررة   هاُم  رهلح دررلنهى اررها ِ رهاه   ر مبُحراضرهررة   (3211) و رشح وِ رها ه  ملرح حتُِه ح  ِهه األروحهر
ها ها و ِلريهحهر ها امح هرنرهعر ِمنهحهر بهنرر حهه درحِسهيماً ه  حراكرمرهر و ر  ِهِذي ِعظرهم  ه  لرهيحسر  ِهِذي كِهربر  امح رهدنلح  ِهه النهحهرايرهاُل ررار

بُهرر هرأحناً وعرظُمر ُسلحطراناً ه   هرنراهرتح  ِه الحغرايراُل رهرعرظنمر حه درحِسيداً   . رلح كر
 الرسول األعظم

هرُد مر ن حُمرمنداً عربحُده وررُسولُ   لىصه ومرِميُنه الرنِض   ه  ه الصنِف   ومرهح
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هِل وظُُههوِر الحفرلرهلِ ه اهلل عليهه وآلهه  جر هلره ِ ُوُجهوِب انُح هنهحهرلِ  (3218) مررحسر هالر ر صرهاِدعاً ه  وِ يمرهاِح الحمر  رهربهرلنه ر الرحسر
ههاه  ِ رهها (3219) هر ههِ  درا ًّ عرلريهح مر اِ  ه  و ررههلر عرلرههى الحمرحرجن اِف ومرنرههارر المحههيرافِ ومرارههامر مرعحههالر ههررا ر ه  هح ِههدر  وجرعرههلر مرمح
ِم مرِ ينر ً  (3214)  .وُعررى اإِلميراِ  ورثِي ر ً ه  اإِلسحالر

 منها في صفة خلق أصناف من الحيوان
ه ِ  ررِة وجرِسيِم النهحعحمر هاُروا عرهذرابر انحر ه  ولروح ررانُروا يف عرِظيِم الحُ دح ولرِاهِن ه  رِيهقِ لرررجرعُهوا ِ صر الطنرِيهِق وخر

ُخولره    لح رههه  الحُ لُهوُب عرِليلره   والحبرصرهائُِر مردح همر خر ار يحهار مرحح لرهقر كر ومر هح رهنر  هررحِكيبرهه ه  مر ر يهرنحظُهُرو ر ِ صر صرهِغِ  مرها خر
عر والحبرصرهرر  ها ولرطراررهِ  انحظُهُروا ِ صر الننمح ه  (3210) وسرهونى لرهه الحعرظحهمر والحبرشرهرر ه  ورهرلرهقر لرهه السنهمح لرهِ  يف ِصهغرِر ُجثنِ هر

هها يحئرِ هر ههرِ ه  هر ررِخ الحِفار هه ردح ههِ  الحبرصرههِر و ر مبُسح ههاُد  ُهنرههاُر  ِلرحح يحههار در نههتح عرلرههى مررحِضهههرا وُصههبنتح عرلرههى ه    ر  رار كر
هها اه  رِنحِاهر هه هر ررحهر هها و ُعِههد هرا يف ُمسح رِهر ُ ههُل انحربنهه ر ِ صر ُجحح ههه   هرنهح هها ِلصرههدررِهرادرحمر هها ويف ِورحِدهر هها لِبهررحِدهر  ُع يف حررحهر

هاه  (3213) ها مررحُنواره   ِ ِورحِ هر ُفهور  ِ رِنحِاهر ينا ُ ه  (3212) مراح ها الهدن ننهاُ  و ر ررحرُِمهر ها الحمر  ولرهوح يف الصنهفراه   ر يُهغحِفُلهر
ِر ايحراِمسِ  (3212) ِلهراولروح ررانرحلر يف ه  الحيراِ ِس وانحرجر اه   لررارِي مركح ِلهر ومرها يف ايحرهوحِ  ِمهنح ه  يف ُعلحِوهرا وُسهفح

هها (3212) هررراِسههياِ  هها ومُُذهِنرههاه   رطحِنهر بههاً ولرِ يههتر ِمههنح ه  ومرهها يف الههرنمحِ  ِمههنح عريحِنهر هها عرجر لحِ هر لر رمرههيحتر ِمههنح خر
ارهر هرعراصر النِذي مرارامرهرا عرلرى ه  ورصحِفهرا  هرعرباً  اه  اهرورائِِمهر ه يف ِرطحررِ را رراِ ر  ه  و هرنراهرا عرلرى درعرائِِمهر رركح  ،ملرح يرشح
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ها ارهاِدر   لحِ هر لُه ر غرايرا ِههه  وملرح يُِعنحهه عرلرهى خر هرِخر لِ ربهح اِهِ  ِراح لرهُ  ِ  ن عرلرهى ه  ولرهوح ضرهرر حتر يف مرهذر مرها درلن حهأر الدن ر
لره ِ  لره ِ ه  مر ن ررهاِ رر الننمح ف  ه  ُههور ررهاِ ُر الننفح ِصهيِل ُكهلح هره ح ِايِق  هرفح ِ  ُكهلح حره م ه  لِهدر هِ الر ومرها ه  وغرهاِمِإ اخح

لحِ ه ِ  ن سروراف  ه  ايحرِليُل واللنِطيُا والثنِ يُل واخلحرِفياُ   .والح رِوي  والمنِعيُا يف خر
 خلقة السماء والكون

هذرِلأر السنهمراُف وااحرهوراُف وا هافُ وكر هِر والننبرهاِل والشنهجررِ ه  لرحيرهاُح والحمر ِس والح رمر هاِف ه  ررهانحظُرح ِ صر الشنهمح والحمر
هارِ  ا اللنيحهِل والنهنهر هذر ِ  هر هِ الر هِر واخح ِبرهارِ ه  وانحرجر هِذه ايح ثهحهررِة هر هاِر وكر هِذه الحِبحر هِر هر رِ ه  و هرفرج  هِذه الحِ هالر  و ُهوِر هر

هدر الحُمهدر هحرر ه  واألرلحُسِن الحُمفح رِلفرالِ ه  غرالِ و هرفرر ِ  هرِذه الل   (3211) هرر الحُم رهدحرر وجرحر هنح مرنحار نرعرُمهوا ه  ررالحوريحُل ِلمر
ُهمح نرارِ    ِ  ُصهوررِِهمح صرهانِع  ه  مرنهنُههمح كرالننبرهاِل مرها ار هِ الر ئُهواه  و ر ِ خح ها ادنعرهوحا (3211) وملرح يهرلحجر ه  ِ صر ُحجنه   ِريمر

 !وهرلح يرُاوُ   ِنراف  ِمنح غر حِ  را   مروح ِجنراير   ِمنح غر حِ جرا    (3218) مروحعروحاه   حترحِ يق  ِلمراو ر 
 خلقة الجرادة

ِ  رحرراوريحنِ ه  وِ  ح ِهئحتر اُهلحتر يف ايحرررادرةِ  نهرنيح هرراوريحنِ ه  ِ ذح خرلرقر اررا عريهح ِ ارمح اهر هرنيح هدر رر ر اررا حر ه  (3219) ومرسح
عر اخلحرِفهه ن ورهرهه رحر اررهها الحفرههمر السنههِوين  ههِرلُ ه  وجرعرههلر اررهها السنههمح هها  هر ح ِ ِ ِمر ِههسن الح رههِوين ونرهها هرنيح ه  وجرعرههلر اررهها انح

 ِ بُههرا الز رناُ  يف نررحِعِهمح ه  ِ ِمرا  هر حِبإُ  (3284) وِمنحجرلرنيح اه  يهررحهر  ،(3280) و ر يرسح رِطيُعو ر ذر هنهر
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ِعِههمح  لربُهوا ِعرمح هوحُ  ه  و هر حِمه ر ِمنحهه هرههروراِ را (3283) حرهإن  رهرِدر انحرهرح ر يف نهرزروراِ رهاه  ولروح مرجح ها ُكل هه  ر يُار لحُ هر وخر
برعاً ُمسح رِدان ً   .ِ صح

ههُجُد لرههه ــماواَت واأَلْرفَ ) رهر ربرههاررخر اللنههه النههِذي يرسح ــْن َفــي السإ ههّداً  (هــاً َطْوعــاً وَكرْ ـ  َم ويُهعرفحههُر لرههه خر
ههاً  رهاً ه  ويُهلحِ ه   ِلريحهه  ِالطناعرهِ  ِسهلحماً وضرهعحفاً ه  وورجح برهً  وخروح هرِهه  ويُهعحِطه  لرهه الحِ يرهادر ررهح ُر ُمسرهفنررة  ألرمح ه  ررهالطنيهح

هها والههنهنفرسِ  هر در الههرحيِش ِمنهح هها عرلرههى الننههدرىه  مرححصرههى عرههدر ههى اهرورائِمرهر هها ه  الحيرههبرسِ و  (3282) ومررحسر وارههدنرر مراهحورا هرهر
نراسرهرا ا ُع راب  ه  ومرححصرى مرجح ا ُغرراب  وهرذر ا نهرعرهام  ه  رهرهرذر هذر ا  ررهام  وهر هذر هه وكرفرهلر لرهه ه  وهر درعرها ُكهلن  رهائِر   ِا ِح

طرهلر ه  ِ رِنحاِهه هأر السنهحرابر الثهح رههارر ررأرهح ها (3282) ومرنحشر رهربرهلن األررحلر  هرعحههدر  (3281) سرهمرهراوعرههدندر اِ ه  (3282) ِدميررهر
رر ر نهربح هرهرا  هرعحدر ُجُدوِ راه  ُجُفوِرهرا  .(3281) ومرخح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  186
 في التوحيد وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما   تجمعه خطبة

ِ ي ر رهه مرصرهابر مرهنح مرثهنلرهه يهنفرهه و ر حر هبهنهرهو ر ه  مرا ورحندره مرهنح كر هه   ِ ينهاه عره ر مرهنح هر  (3288) و ر صرهمردر
ههارر  ِلريحههه و هرورمهنرههه ههُنو   ه   مرههنح مرهر ِسههه مرصح رراِعههل   ر ه  وُكههل  ارههائِم  يف ِسههوراه مرعحلُههور   (3289) ُكههل  مرعحههُرو    ِنهرفح

ررة   ِ فراه   ِاضحِطرراِب آلر   ُم ردحر   ر ِعروحِر ِراح اراُل و ر ه  درة  غريِنْ  ر  ِاسح ُبه األروح   ر  رصححر
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نُهه  األردرورالُ  (3294)  هررحِرُده ارالر كروح هاِعرر عُهِر ر مر ح ه  سربرقر األروح ِع ِه الحمرشر افر مرنرلُه  ِ رشح والحعردرمر ُوُجوُده واِ  حِ در
هعررر لرهه ر األُُمهوِر عُهِر ر مر ح  ر ِضهه  (3290)  ر مرشح هيراِف عُهِر ر مر ح  ر ه  دن لرههومبُمرهادن ِه  هرهنيح ر األرهح ومبُ راررنر ِهه  هرهنيح

ه ِ ه  اررِينر لره مر هِ  والحُوُضهوحر  ِالحبُههح ُمهودر  ِالحبهرلرهِل وانحرهُرورر  ِالصنهرردِ ه  ضرادن الن هورر  ِالظ لحمر ر ه  (3293) وايُح ُمنرلحها   هرهنيح
ر ُم ربرايِنراِ ره انِيراِ راه  اُم هرعراِديراِ رها ُم رهارِ    هرهنيح ر ُم رهدر اِ را ُمفرهرح    هرهنيح ر ُم ربراِعهدر همرُل ِررهدم ه  (3292) ُم رهرحب   هرهنيح  ر ُيشح

اه  و ر ُرحسرُ   ِعردم  ها ه  وِ  نرا حترُد  األردروراُل مرنهحُفسرهر مره ر و رر هحهر ها ُمنحهُذ الحِ دح ها مرنهرعر هحهر ُل ِ صر نرظرائِرِهر وُ ِشهُ  اآل ر
ِملره ر ه  األرنرلِين ر  اردُ  ها لرهوح ر ال ناح ننبر هحهر و ر ه  وِ رها امح هرنرهعر عرهنح نرظرهِر الحُعيُهو ِ ه  ِ رها دررلنهى صرهانُِعهرا لِلحُعُ هورِ  (3292) وجر

رراهه  جيرحرِي عرلريحه الس ُاوُ  وانحررركر ُ  اه وررحهُدُ  ِريهه مرها  ويهرُعوُد ِريه مرا ُههور ه  وكريحار جيرحرِي عرلريحه مرا ُهور مرجح مر حهدر
ثره در ُهه (3292) ِ ذاً لر هرفراور رتح ذرا ُهه  ُهور مرحح مح هرنرعر ِمهنر األرنرِر مرعحنرهاهه  ولر رجرزنمر ُكنهح ها ر لرهه وررراف  ِ ذح ُوِجهدر ه  و ر ولرار
هامر ِ ذح لرزِمرهه النه  حصرها ُ ه  لرهه مرمرهام   لحه رمرسر ال نمر هُنوِ  ِريهه وِ ذاً لر رامرهتح ه  و ر هونرر درلِهياًل  هرعحهدر مر ح  ه  آيرهُ  الحمرصح ولر رحر

ُلوً  عرلريحه ِ نرها ِ ه  كرا ر مردح ُهوُر ه  (3291) وخررر ر ِ ُسلحطراِ  اِ مح ِه النهِذي  ر رر ِمهنح مر ح يهُهنرثهحرر ِريهه مرها يهُهنرثهحُر يف غره ح
ُهوُن عرلريحهه األُرُهورُ  لُهوداً ملرح ه  (3291) و ر يهرهُزوُر و ر جير هلن ه  وملرح يُولرهدح رهريرِصه ر حمرحهُدوداً  (3298)  يرلِهدح رهريرُاهو ر مروح جر

 ،عرِن ااحراِذ األر هحنرافِ 
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هافِ  هِ  النحسر مرسر ُهه الحِفطرهُن رهرُ صرهوحررهه  و رُههرر عرهنح ُمالر هاُم رهر ُه رهدحرره و ر  هر هرورمهن رُِكهه انحرهورا   ه   ر  هرنرالُهه األروحهر  و ر  ُدح
هورارِ ه  رهرُ ِحسنه و ر  هرلحِمُسه األريحِدي رهر رمرسنه و ر  ُهبحِليهه اللنيرهاِ  واألرينهاُم ه  و ر يهر هرغريهنُر ِررار  و ر يهر ربرهدنُر يف األرحح

هزرافِ  ف  ِمهنر األرجح ُم و ر يُوصرهُا ِ شره ح األرعحمرهاِف و ر  ِعرهررل  و ر  ِهايحرورارِِح و ه  (3299) و ر يُهغريهحرُه المحهيراُف والظنهالر
ِينههِ  واألر هحعرههالِ ه  ِمههنر األرعحههررالِ  ههْد و ر هِنرايرهه   و ر انحِ طرهها   و ر غرايرهه   ه  و ر  ِالحغر ح و ر مر ن ه  و ر يُه رههاُر لرههه حر

هيرافر حترحِويهه رهرُ ِ لنهه ِويرهه (3244) األرهح هيحئاً ررحِملُهه رهر ه  (3240) مروح  ُههح لرههمروح مر ن هر هيراِف ه  ُيِميلرهه مروح يُهعردح لرهيحسر يف األرهح
هها خِبرهارِ    (3243)  ِهوراِلل   هر هها   واررهورال  ه  و ر عرنهح همرُع  ر خِبُههُرو   ومردرورال  يهرُ ههوُر و ر ه  (3242) ُتحهربُ  ر  ِِلسر ويرسح
هِمرُ  (3242) و ر يهره رحرفن ُ  وررحفره ُ ه  يهرلحِفه ُ  ويهُهبحِغُإ ويهرغحمرهُ  ه     ويهررحضرهى ِمهنح غره حِ رِانه   رُِهه  ويُرِيهُد و ر ُيمح

نرهه ُكهنح رهريرُاهو ُ ه  ِمهنح غره حِ مرشره ن    هنح مرررادر كروح همرعُ ه  يهرُ هوُر ِلمر اف  ُيسح هررُ  و ر  ِنِهدر ُمهه ه   ر ِ صرهوحل  يهر ح وِ  نرها كرالر
ائِناً  ملرح يرُانح ِمنح ه  ُسبححرانره ِرعحل  ِمنحه مرنحشرأره ومرثهنلره اً ثرانِياً ه  اهربحِل ذرِلأر كر  .ولروح كرا ر ارِدمياً لرارا ر ِ ار

ها ر  هرعحهدر مر ح ملرح يرُاهنح  ثرالُ ه   ر يُه رهاُر كر هدر هرِير عرلريحهه الصحهفراُل الحُمحح نرهه ه  رهر رجح ها و هريهح نهرهر و ر يرُاهوُ   هريهح
ه رِوير الصنهانُِع ه  ررصحهل   ها ررمحهل  رهريرسح هُنو ُ و ر لرهه عرلريهحهر ئِهقر ه  ويهر راراررهأر الحُمبح رهدرُ  والحبرهِديعُ ه  والحمرصح لرهقر اخلحرالر خر

ِه لحِ هه  عرلرى غر حِ ِمثرار  خرالر ِمنح غر ح لحِ هرا  ِأرحرد  ِمنح خر هأر األررحلر ررأرمحسرهارهرا ِمهنح ه  وملرح يرسح رِعنح عرلرى خر ومرنحشر
ِ غرار    ، اهرررار  ومرارامرهرا  ِغر حِ اهرورائِمر ومررحسراهرا عرلرى غر حِ ه  غر حِ اهح
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ها  ِغره حِ درعرهائِمر  ها ِ  (3242) وحرصنهنهرهرا ِمهنر األروردِ ه  ورررهرعرهر ها ِمهنر ال هنهرارُهتِ ه  واِ عحوِجر  واِ نحِفههررا ِ  (3241) ومرنهرعرهر
هاه  (3241) ادرهرا (3248) مررحسرهى مروح رادرهر هدر ه هرفرالر ه  (3249) وضرهرربر مرسح هدن واسح ها وخر ها (3204) ُعُيونهرهر ِديهر هرهر رهرلرهمح ه  مروح

ها ِ ُسهلحطرانِه وعرظرمر ِهه (3200) يرِهنح  وُههور الحبرهاِ ُن اررها  ِِعلحِمهه ه  مرا  هرنرهاه و ر ضرهُعار مرها اهرهوناه ُههور الظنهاِهُر عرلريهحهر
لِههه وِعزن ِهههه  ومرعحرِرر ِههه هها ِعرالر هر ف  ِمنهح هه ح هها  رلربرهههههه  والحعرههاِ  عرلرههى ُكههلح هر هر ف  ِمنهح هه ح و ر ميرح رنِههُع عرلريحههه ه   ر يُهعحِجههزُه هر
ِب رهه  رهريهرغحِلبره هيراُف لرهه وذرلنهتح ه  و ر ررح رهاُ  ِ صر ِذي مرهار  رهريهررحنُارههه  و ر يهرُفو ُه السنرِيُع ِمنهحهرا رهريرسح خرمرهعرِت األرهح

ه رِاينرً  لِعرظرمر ِهه ه رِطيُع ااحرهرر ه  ُمسح ِه ر  رسح فر لرهه ه  رهر رمح رنِهعر ِمهنح نهرفحعِهه وضرهرحهه  بر ِمهنح ُسهلحطرانِه ِ صر غره ح و ر ُكهاح
اِرئره اه  و ر نرِظ ر لره رهرُيسراِويرهه  رهرُيار اه  ُهور الحُمفحيِن اررا  هرعحدر ُوُجوِدهر ُ وِدهر  .حرإن يرِص ر مروحُجوُدهرا كرمرفح

نهحيرا  هرعحهدر ا ح  اِعهراولرهيحسر رهرنرهاُف الهد  هاه   ِهدر ِنراِعهر هائِهرا واخح يهُع ه   ِأرعحجره ر ِمهنح ِ نحشر هعر مجِر يحهار ولرهِو اجح رمر وكر
ِهرا و هرهرائِِمهرا يهروراهِنرا ِمنح  ر ح اه  حر هائِِمهرا (3203) ومرا كرا ر ِمنح ُمرراِحهر اه  (3202) وسر هنراِخهر هنراِ  مرسح  (3202) ومرصح

نراِسههرا ةِ هه  ومرجح يراِسههرا (3202) وُم ربهرلحهدر ها ومركح ِهر اه  (3201) مممر اثِهر هدر اِ   هرُعوضره   مرها ارهدرررلح عرلرهى ِ حح هدر ه  عرلرهى ِ حح
هها ههِبيُل ِ صر ِ جيراِدهر يحههار السن ههتح ه  و ر عرررررههتح كر يهنههررلح ُعُ واُرهها يف ِعلحههِم ذرلِههأر و راهر هها ه  ولر رحر ههزرلح اُهوراهر وعرجر

اه  (3208) حرِسه رةً  (3201) وررجرعرهتح خراِسهئر ً ه  و هرنراهرهتح  هائِهر ِز عرهنح ِ نحشر ُههوررة  ُمِ هرنًة  ِهالحعرجح ها مر ح ه  عرارِررهً   ِأرنهنهر
ا ِعنرً   ِالمنعحِا عرنح ِ رهحنرائِهر  !ُمذح
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فر مرعرهه هدره  ر هره ح نهحيرا ورحح ها ر اهربحهلر ا ح ِهدر ه   وِ  ن اللنهه ُسهبححرانره يهرعُهوُد  هرعحهدر رهرنرهاِف الهد  ها كر هذرِلأر كرمر ائِهرا كر
ها ها   و ر ِحهني  و ر نرمرها   ه  يرُاهوُ   هرعحهدر رهرنرائِهر ارهالُ ه   ِهالر وراحهت  و ر مرار هاُر واألروح ه  عُهِدمرتح ِعنحهدر ذرلِهأر اآلجر

فر ه  ونرالرِت السحُنو ر والسنهاعرالُ   ِهالر ه  يهِع األُُمهورِ النهِذي  ِلريحهه مرِصهُ  مجرِ ه  (ََّل إ اهلل اْلواَحـُد اْلَقهإـارُ ) ررهالر هره ح
لحِ هرا اُف خر ررة  ِمنهحهرا كرا ر ا حِ در هاه  ُادح ِ نرا   ِمنهحهرا كرا ر رهرنراُ هر هاه  و ِغر حِ امح امر  هر راُ هر ِ نرهاِ  لرهدر  ولرهوح ارهدرررلح عرلرهى اِ مح

ف  ِمنهحهرا ِ ذح صرنهرعره (3209) ملرح يهر رارافردحهه  لحُق مرها خرلر رهه و هرهررمره (3234) وملرح يهرُندحهه  ُصنحُع هر ح وملرح ه  (3230) ِمنهحهرا خر
هِديِد ُسهلحطرا    ها لِ رشح هِ عرانرِ  ِ رها عرلرهى نِهدم ه  و ر خِلرهوح   ِمهنح نرورار  ونُه حصرهها   ه  يُاروحنهحهر ههاثِر   (3233) و ر ِلاِلسح  ُمار

هِنراِن ِ رها ِمهنح ِضهدم ُمثرهاِور  ه  (3232) هاثهرررِة هرهرِيأ  يف ه  اِلنحِديرهاِد ِ رها يف ُملحِاههو ر لِ ه  (3232) و ر ِلاِلحح و ر ِلُمار
شر   كرانرتح ِمنحهه  ِهرحِكه اه  و ر ِلورحح  .ررأرررادر مر ح يرسح رأحِنسر  ِلريهحهر

ِويِنهرا ِنيهرا  هرعحدر  راح اه  مُثن ُهور يُهفح ِ  ِهر ه  ِلرراحر   وراِصهلر    ِلريحههو ر ه   ر ِلسرأرم  درخرلر عرلريحه يف  رصحرِيِفهرا و ردح
هها عرلريحههه هر ف  ِمنهح هه ح ههاه  و ر لِِث رههِل هر ُعوره ِ صر ُسههرحعرِ  ِ رهحنرائِهر هها رهريرههدح هها ه   ر مُيِل ههه  ُههوُر  هر رائِهر ولرِاننههه ُسههبححرانره در هنررهر

رر ِهه   ُِلطحِفه هامُثن يُِعيُدهرا  هرعح ه  ومرمحسرارهرا  ِأرمحرِه ومر هح رنهرهرا  ُِ دح ه   ِمنحهه  ِلريهحهر هِ عرانر   ه  در الحفرنراِف ِمنح غر حِ حراجر و ر اسح
ها ف  ِمنهحهرا عرلريهحهر نرا   ه  ِ شر ح هِ ئهح هاِر اسح شره   ِ صر حر هاِر ورحح هل  وعرًمهى ه  و ر ِ نحِصهررا   ِمهنح حر هاِر جرهح و ر ِمهنح حر

 ِ صر حرارِ 
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ثهحررة  و ر ِمنح رهر حر  وحراجر    ِ ه  ِعلحم  والحِ مرا    ررة  ه  صر ِغً  وكر  .و ر ِمنح ُذرم وضرعر   ِ صر ِعزم وُادح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  187
 وهي في ذكر المالحم

مر ر رهر هروراهنعُهوا مرها ه  مر حرهاُ ُهمح يف السنهمراِف مرعحُرورره   ويف األررحِل لرحُهولره   ه  مر ر  ِهأريب ومُمحه  ُههمح ِمهنح ِعهدنة  
ههِ عحمراِر ِصههغرارُِكمح ه  وُ  ِمههنح ِ دح رههاِر مُُمههورُِكمح يرُاهه يحههُث  رُاههوُ  ضرههرح رُ  السنههيحِا ه  وانحِ طرههاِ  ُوصرههِلُامح واسح ذراخر حر

ور ر ِمنر الدحرحهرِم ِمنح ِحلحهه  عرلرى الحُمنحِمنِ  هراً ِمهنر الحُمعحِطه ه  مرهح يحُث يرُاوُ  الحُمعحطرهى مرعحظرهمر مرجح  ذراخر ه  ذراخر حر
هارُرو ر ِمهنح غره حِ هرهرراب   يحهُث  رسح هِ  والننعِهيمِ ه  حر هِطررار  ه   رهلح ِمهنر النهحعحمر هِذ ُو ر ِمهنح ه  وحترحِلُفهو ر ِمهنح غره حِ اضح و راح

هررا    ها يهرعرهإ  الح ر ره ُ ه  (3232) غره حِ ِ حح ُف كرمر مر حهوررر  مرهاه  (3231) غرهاِربر الحبرعِه ِ  (3231) ذراخر ِ ذرا عرمنهُاُم الحهبرالر
ا الرنجرافر  ا الحعرنرافر ومر هحعردر هرذر  .هرذر

هِذه األرنِمنه ر  ها الننهاُ  مرلحُ هوا هر ها األرثهح رهارر ِمهنح مريحهِديُامح ه  (3238) مريه هر  و ر  رصرهدنُعواه  النهِ  حترحِمهُل ظُُهورُهر
بهرلحُ مح ِمهنح رهرهوحِر نرهارِ و ر  هر ح رحِ ه  عرلرهى ُسهلحطراِنُامح رهر رهُذم وا ِغه ن ِرعرهاِلُامح  (3239) ه هر ح نره ِ  (3224) ُمهوا مرها اسح ه  الحِف هح

ا ههنرِنهر ههِبيلِ  (3220) ومرِميطُههوا عرههنح سر ههدر السن ل ههوا ارصح هها الحُمههنحِمنُ ه  اررهها (3223) وخر لِههُأ يف اررِبهر ههرِي يهرهح ه  رهر رههدح لرعرمح
ِلمِ  ُر الحُمسح لرُم ِريهرا غريهح  .ويرسح
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نراُ  ثرِل السحرراِ  يف الظ لحمر ِ ِ  نرا مرثرِل   هريهح اه  مح كرمر وعُهوا ه  ررا حرُعوا مريه هرا الننها ُ ه  يرسح رِم ُف  ِه مرنح وريررهر
ِمُروا آذرا ر اُهُلوِ ُامح  هرفحهرُموا  .ومرحح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  188
 في الوصية بأمور

 التقوى
ههورى اللنههه هها الننههاُ   ِ هر ح ئِههه  ِلرههيحُامح  ه مُوِصههيُامح مريه هر ثهحههررِة  رحههِده عرلرههى آ ر ئِهههه  وكر ائِههه عرلرههيحُامح و رالر  ونهرعحمر

يحُامح  (3222) ارركرُامح ِ رر حرهه   ه  لرههدر هه   و رههدر ههمح خرصنههُامح  ِِنعحمر ههِذه (3222) مرعحههوررحمُتح ه  ررار ههُ مح ألرخح هه هرررُكمح و هرعررنضح  لرههه ررسر
 !ررأرمحهرلرُامح  (3222)

 الموت
لرههِ  عرنحههه ومُوِصههيُامح  ِر الحغرفح ههوحِل وِ احههالر ِر الحمر هها لرههيحسر يُهغحِفُلُاههمح ه   ِههذِكح لرههُ ُامح عرمن يحههار غرفح ه  (3221) وكر

ُعُاههمح رِههيمرنح لرههيحسر مُيحِهُلُاههمح  ههرر رراِكبههنير ه  ررارفرههى وراِعظههاً مبرههوح رى عرههايهرنحُ ُموُهمح ه  و رمر لُههوا ِ صر اُهبُههورِِهمح غريهح ه   ُِ
نهحيرا ُعمنهاراً ه  يهرا غريهحرر نرهانِِلنير ومُنحزُِلوا رِ  هأرنهنُهمح ملرح يرُاونُهوا لِلهد  ُهمح دراراً ه  ررار هأر ن اآلِخهررةر ملرح  هرهزررح ار ُشهوا مرها  ه  وكر مروححر

ه  ا  ِلريحه انهح هر رلُهواومرضراُعوا مر ه  واهح هرغرُلوا مبرا رراررُاواه  (3228) ومروح رُنوا مرا كرانُوا يُوِحُشو ر ه  (3221) كرانُوا يُوِ ُنو ر 
  ر 
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ه رِطيُعو ر انحِ  رهاً   ه رِطيُعو ر انحِديرهاداً ه  عرهنح اربِهيح  يرسح نهحيرا رهرغرهرن هحُهمح ه  و ر يف حرسرهن  يرسح وورثُِ هوا ِ رها ه  مرِنُسهوا  ِالهد 
ُهمح   .ررصرررعر هح

 سرعة النفاد
ها ُِ وا ررِ رُاهُم اللنهه ِ صر مرنرهانِِلُامُ  هاالنهِ  ه  ررسر هاه   مُِمهرحمُتح مر ح  هرعحُمُروهر هر ها وُدِعيهُ مح  ِلريهح ه  والنهِ  ررِغبحهُ مح ِريهر

ه رِ م وا نِعرهمر اللنهه عرلرهيحُامح  ِالصنهربحِ عرلرهى  راعر ِهه انهربرهِ  ِلمرعحِصهيرِ هه  واسح مرها ه  ررهِإ ن غرهداً ِمهنر الحيهرهوحِم اررِيه   ه  والحُمجر
هرر ر السنههاعراِل يف الحيهرهه رِ ه  وحمِ مرسح ههرر ر األرينههامر يف الشنههح ههرر ر الش ههُهورر يف السنههنر ِ ه  ومرسح ههِننير يف ه  ومرسح ههرر ر السح ومرسح

 !الحُعُمرِ 

 السالمعليه ومن كالم لهـ  189
 في اإليمان ووجوب الهجرة

 أقسام اإليمان
هه رِ رّاً يف الحُ لُههوبِ  ر الحُ لُههوِب  (3229) نحههه مرهها يرُاههوُ  عرههورارِين ومِ ه  ررِمههنر اإِلميرههاِ  مرهها يرُاههوُ  ثرا ِ ههاً ُمسح  هرههنيح

هد  ررِ ُفهوهه  ِ صر مرجرل  مرعحُلوم  ه  والص ُدورِ  هوحلُ ه  ررِإذرا كرانرتح لرُامح  هرررافرة  ِمنح مرحر ررِعنحهدر ذرلِهأر ه  حرهإن ررحُمهرره الحمر
 .يهر رُع حرد  الحبهرررافرةِ 

 وجوب الهجرة
ررُة ارائِمر   عر  جح ِل األررحلِ ه  (3224) لرى حردحهرا األرونرِ وااِح  مرا كرا ر لِلنه يف مرهح
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ررِة عرلرى مرحرد  ه  وُمعحِلِنهرا (3223) اإِلمن ِ  (3220) ِمنح ُمسح رِسرح ه  حراجر    جح ُم ااِح جنهِ  يف ه   ر يهر رُع اسح ِ  ن مبرعحرِررهِ  انُح
هها ومراهرههرن ِ رههه  األررحلِ  ههنح عررررهرهر ههاِجر  ررمر هه ُ ه  ا رهرُهههور ُمهر جن ههعراِ  عرلرههى مرههنح  هرلرغر حههه انُح ِ مح ههُم اِ سح ه  و ر يهر رههُع اسح

 .ررسرِمعر هحهرا مُُذنُه وورعراهرا اهرلحُبه
 صوبة اإليمان

ههعر    ر ررحِملُههه ِ  ن عربحههد  ُمههنحِمن   ررنرهها صرههعح   ُمسح رصح هه رحرنر اللنههه اهرلحبرههه ِلِءميرهها ِ ه  ِ  ن مرمح و ر يرعِهه  ههه  امح
م   الر  .ررنِينر    (3222)حرِديثهرنرا ِ  ن ُصُدور  مرِمينر   ومرحح

 علم الوصي
ِ هُدوِر  هُلوِر اهربحهلر مر ح  هرفح ها الننهاُ  سر اهربحهلر مر ح ه  ررألرنرها ِ طُهُرِ  السنهمراِف مرعحلرهُم ِمهينح ِ طُهُرِ  األررحلِ ه  مريه هر

غررر  نر    (3222)  رشح ِلهرا ِر هح اه  (3222)  رطرأُ يف ِخطراِمهراِ رِجح ِم اهروحِمهر الر هرُ   ِأرحح  .و رذح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  191
 يحمد اللإه ويثني على نبيه ويعظ بالتقوى

 حمد اللإه
راً إِلنهحعراِمه دِ ه  ومرسح رِعيُنه عرلرى ورظراِئِا ُحُ وِاهه  مر حرُده ُهاح ُنحِد عرِظيمر الحمرجح  .عرزِيزر ايح



 380  .........................................................................   السالم خط  مم  املنمنني عليه

 الثناء على النبي
هرُد مر ن حُمرمنداً عربحُده وررُسولُه هاداً عرهنح ِدينِههه  ومرهح افره ِجهر  ر يهرثحِنيهه عرهنح ه  درعرا ِ صر  راعرِ ه واراهررر مرعحهدر

ِذيِبه ِ مرا   عرلرى  راح  .والحِ مرا   إِل حفراِف نُورِهه  ذرِلأر اجح
 العظة بالتقوى

هورى اللنه هبحاًل ورثِي هاً ُعرحور ُههرراعح رِصهُموا  ِ هر ح  و رهاِدُرواه  (3221) مرِنيعهاً ِذرحور ُهه (3221) ومرعحِ هاًل ه  ه ررهِإ ن اررها حر
ه  ومرِعد وا لره اهربحلر نُهُزولِهه ررهِإ ن الحغرايره ر الحِ يرامره ُ ه  لره اهربحلر ُحُلولِه (3224) وامحهرُدوا (3229) الحمروحلر وغرمرررا ِه (3228)

لِ  ِههلر وكرفرى ِ ذر اً ِلمرهنح جر  واهربحهلر  ُهلُهوِغ الحغرايرهِ  مرها  هرعحلرُمهو ر ِمهنح ِضهيِق األررحمرها ِ ه  أر وراِعظاً ِلمرنح عر رهلر وُمعح رهربر
ِة اإِل حههالر ِ ه  (3220) هوحِر الحُمطنلرههعِ  (3223) وِهههدن ههالر ِ ه  (3222) وهر ِ  األرضح ههِ الر ه  (3222) ورروحعرههاِل الحفرهزرِ  واخح

ِ اراِخ ا دِ  (3222) ألر حرا ِ واسح ِ  اللنحح  .(3221) وِخيفرِ  الحورعحِد وغرمح المنرِيِح ورردحِم الصنِفيحِ ه  (3221) وظُلحمر
هنرن  ه  رراللنه اللنه ِعبرادر اللنه نهحيرا مراِضير   ِ ُامح عرلرى سر ه  (3229) ومرنهحهُ مح والسنهاعرُ  يف اهرهرر   ه  (3228) ررِإ ن الد 

ههها  هههرراِ هراوكرأرنهنهر هههافرلح  ِأرهح ههها (3210) ومرنِررهههتح  (3214) ارهههدح جر ووراهرفرهههتح ِ ُاهههمح عرلرهههى ِصهههرراِ هرا ه  (3213)  ِأررهحرراِ هر
نِِارها هررررتح ِ زر ر ها ارهدح مرهح هاه  وكرأرنهنهر ِكِلهر ها (3212) وانحصرهررمرتِ  (3212) ومرنراخرهتح ِ ارالر ِلهر نهحيرا  ِأرهح ُهمح ه  الهد  هررجر هح ومرخح

ِنهراِمنح حِ  ر  انهح رمرىه  مح يهروحم  مرمرى مروح هرهح  وصرارر ه  ررارانرتح كر
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ها غرثّهاً  (3212) جرِديهُدهرا ررثّهاً  ينُههر ه رِبهر   ِعظرهام  ه  (3211) و ِر هِديد   ه  يف مروحاِها  ضرهنحِأ الحمر رهاِم ومُُمهور  ُمشح ونرهار  هر
هها لربُههر هها (3211) كر ههاه  (3218) عرههار  يرربُههر ههاِ ع  ارربُههر هها (3219) ُم هرغرههيح    سر ههِع ُهرا  رِعيههد  ه  (3214) نرِر ُهر ُم رههأرجحل  سر
هها ُههو   ورِعيههُدهرا (3210) ذراخ  ه  مُخُوُدهر هها خمر ههاه  ُوُاوُدهر هها (3213) عرههم  اهرررارُهر هه   مراحطرارُهر اِميرهه   اُههُدورُهرا ه  ُمظحِلمر حر

هها اُب وانهح رطرههعر الحِع رههابُ ه  (ْم ََّللَــى اْلَجنإــَة زَُمــراً الإــَذيَن اتـإَقــْوا رَبـإُهــ وَســيقَ )ه  ررِظيعرهه   مُُمورُهر ه  ارههدح مُِمههنر الحعرههذر
ارُ  زُِحههوا عرههِن الننههاِر وا حمرأرننههتح ِ ِههُم الههدن ثهحههورى والح رههررارر ه  وُنحح نهحيرا ه  وررُضههوا الحمر ههاُاُمح يف الههد  النههِذينر كرانرههتح مرعحمر

هِ غحفرارًاو ه  ومرعحيُههنُهُهمح  راِكيره ً ه  نراِكيره ً  هاراً اررش هعاً واسح ُلُهمح يف ُدنهحيرهاُهمح نهرهر ها ر لرهيهح هارُُهمح لرهيحاًل  هرورح شهاً ه  كر ها ر نهرهر وكر
ُهُم ايحرننه ر مرآ هاً وايحرهزرافر ثهرورا هاً ه  وانحِ طراعهاً  (3212) يف ُملحهأ  درائِهم  ه  (وكـانُوا َأَحـقإ َبهـا وَأْهَلهـا)ه  ررجرعرهلر اللنهه ار

 .ارائِم   ونرِعيم  
ههُر ُمهههبحِطُلُامح ه  ررههارحعروحا ِعبرهههادر اللنهههه مرههها ِ رِعراير ِهههه يهرُفههوُن ررهههائِزُُكمح  هههالرُامح ه  و ِِإضرهههاعرِ ه ترحسر و رهههاِدُروا آجر

هاِلُامح  ُ مح ه   ِأرعحمر هلرفح نُهو ر مبرها مرسح ُ مح ه  ررهِإننُامح ُمرح هرهر هأر ح ارهدح نهرهزررر ِ ُاهه  ومرهِديُنو ر مبرها ارهدنمح ررهالر ه  ُم الحمرُفهو ُ وكر
عرههً   هرنرههاُلو ر و ر عرثهحههررًة  ُه رههاُلو ر  لرنرا اللنههه وِ ينههاُكمح ِ طراعر ِههه و راعرههِ  ررُسههولِهه  ررجح هه هرعحمر وعرفرهها عرننهها وعرههنحُامح ه  اسح

 . ِفرمحِل رر حرِ ه
فِ  (3212) الحزرُمهوا األررحلر  هورى مرلحِسهنرِ ُامح و ر حُتررحُكهوا  ِأريحهه  واصحهربُوا عرلرهى الحهبرالر ه  ِديُامح وُسهُيوِرُامح يف هر

 .و ر  رسح هرعحِجُلوا مبرا ملرح يُهعرجحلحه اللنه لرُامح 
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هِهيداً ه  وُهور عرلرى مرعحرِررِ  حرقح رر حهه  ررِإننه مرنح مرالر ِمنحُامح عرلرى ِررراِهه هِل  هريح ِهه مرهالر هر  وه  وحرقح ررُسولِه ومرهح
لِههه  (ه َعَلى اهللَوَقَع َأْجرُ )  (3212)وارامرهِت النهحينهُ  مر رهامر ِ صحهالر ِهه  واسح هروحجر ر ثهرورابر مرا نهرورى ِمنح صرهاِلِح عرمر

ف  ُمدنًة ومرجراًل ه  ِلسريحِفه  .ررِإ ن ِلُالح هر ح

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  191
 يحمد اللإه ويثني على نبيه ويوصي بالزهد والتقوى

ُد  هد هه  يف اخلحرلحِق  رحُده (3211) لِلنه الحفراِه انحرمح مر حرهُده عرلرهى ه  (3211) والحغرالِهِ  ُجنحهُده والحُم هرعرهاِ  جر
ئِهه الحِعظرهامِ  (3218) نِعرِمه ال ه هنرامِ  وعرلِهمر مرها ميرحِمه  ه  النهِذي عرظُهمر ِحلحُمهه رهرعرفرها وعرهدررر يف ُكهلح مرها ارمرهىه  وآ ر
ِمهه ه ومرا مرمرى ئِهِق  ِِعلحِمهه وُمنحِشهِئِهمح ِرُاح اف  و ر  هرعحلِهيم  ه  (3219) ُمبح رهدِِ  اخلحرالر اف  ِلِمثرهاِر ه   ِهالر ااح ِهدر و ر احح ِهذر

 .و ر ِ صرا رِ  خرطرإ  و ر حرمحررِة مرء  ه  صرانِع  حرِايم  
 الرسول األعظم

ههرُد مر ن حُمرمنهداً عربحهُده وررُسهولُه هررة  ا هح هرعر ه  ومرهح هرِ ُو ر يف غرمح هررة  ه  (3284) ثرهه والننهاُ  يرمح يهح ُوُجهو ر يف حر ومير
ِ  (3280) اردح ارادر هحُهمح مرنِمن ُ  ِ ِمح مراهحفراُر الرنيحنِ ه  (3283) انحرنيح  !(3282) واسح هرغحلر رتح عرلرى مررحِئدر
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 الوصية بالزهد والتقوى
ههورى اللنههه ههق  اللنههه عرلرههيحُامح ه  ِعبرههادر اللنههه مُوِصههيُامح  ِ هر ح هها حر والحُموِجبرههُ  عرلرههى اللنههه حر نُاههمح ومر ح ه  ررِإنهنهر

ُنن ُ ه  و رسح رِعيُنوا ِ را عرلرى اللنهه   رسح رِعيُنوا عرلريهحهرا  ِاللنه رحُن وايح ويف غرهد  الطنرِيهُق ِ صر ه  ررِإ ن ال هن حورى يف الحيهروحِم انِح
ههلر ه  ايحرننهه ِ  هه هروحدرُعهرامرسح ههاِلُاهرا ررا ِههح  وُمسح ههاِر    (3282) ُاهرا وراِضههح  وسر هههرا عرلرههى ه  حر ههررحح عرارِضرههً  نهرفحسر ملرح  هربهح

هها غرههداً ه  األُمرههِم الحمراِضههنير ِمههنحُامح  هر ِ ِهمح  ِلريهح ههذر مرهها مرعحطرههى ه  ِ ذرا مرعرههادر اللنههه مرهها مر حههدرىه  والحغرههاِ رِينر نِرههاجر ومرخر
هدرىوسرأررر عرمنه هاه  (3282) ا مرسح ها حرهقن  رحِلهر ها و ررلرهر ها مرارهلن مرهنح ارِبلرهر داً ه  ررمر هُل ه  مُولرئِهأر األراهرل هو ر عرهدر وُههمح مرهح

ِطُعواه  (وَقَليـٌل َمـْن َعبـاَدَي الشإـُكورُ )ه  ِصفرِ  اللنهه ُسهبححرانره ِ ذح يهرُ هورُ  ها ومرِلظ هو  (3281) ررهأرهح  ا ِأر حرهاِعُامح  ِلريهحهر
ها (3281) مريحِ ظُهوا ِ رها نهرهوحمرُامح ه  وِمهنح ُكهلح خُمرهاِلا  ُموراِر هاً ه  واعح راُضهوهرا ِمهنح ُكهلح سرهلرا  خرلرفهاً ه  ِعِهدحُكمح عرلريهحهر

هِعُروهرا اُهلُهو رُامح وارححرُمهواه  وااحطرُعوا ِ رها يهرهوحمرُامح  ه راه  ِ رها ُذنُهو رُامح  (3288) ومرهح مر و رهاِدُروا ِ رها ودراُووا ِ رها األرسح
مرامر  هاه  انِح وُكونُهوا ه  ِ رها (3289) مر ر ررُصهونُوهرا و رصرهوننُواه  واعح رربُوا مبرهنح مرضرهاعرهرا و ر يهرعح رهربر ن ِ ُاهمح مرهنح مر راعرهر

نهحيرا نُهزناهههاً  هههاً ه  (3294) عرههِن الههد  ههورىو ر  رمرههُعوا مرههنح رررهر ه  (3290) وِ صر اآلِخههررِة ُو ن و ر  هررحرهرعُههوا مرههنح ه  عر حههه ال هن ح
نهحيرا ها (3293) و ر  رِشهيُمواه  رررهرعر حهه الهد  ها (3292)  رارِاهرهر همرُعوا نراِ  رهر ها و ر  رسح رِمهيُئوا ه  و ر  رسح و ر دُِيبُهوا نراِع رهر

رراِاهرا اه   ِِإهح ِاهر اه  (3292) و ر  ُهفح هرُنوا  ِأرعحالر  ونُطح رهرا (3292) ِل   ررِإ ن  هررحاهرهرا خر
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هاِذب   هُلو ر    (3291) ومرمحورااررها حمرحُرو ره   ه  كر ها مرسح اهرهر ير ُ ه  ومرعحالر وايحراحِمرهُ   (3298) الحعرنُهو ُ  (3291) مر ر وِهه ر الحُم رصرهدح
ائِنرُ  اخلحرُئو ُ ه  (3299) انحرُرو ُ  نُهودُ  (3244) والحمر يُهودُ  (3243) ُد الصنهُدودُ والحعرنُهو ه  (3240) وايحرُحوُد الحار  وانحريُهوُد الحمر

هها نِلحههزرار  ه  (3242) هها ُسههفحل  ه  حرااُرهها انحِ  رههار  وور حأر ُههر ههزحر  وُعلحُوهر هها ُذْر وِجههد هرا هر ههررب  ه  وِعز هر  (3242) دراُر حر
ه   وعرطره    ها عرلرهى سرها   وِسهيرا   ه  وسرهلر   ونهرهح ُلهر اه  (3241) ونررها   ورِهررا    (3242) مرهح اِهبُههر  ارهدح حترريهنهررلح مرهذر

ها (3241) هزرلح مرهرارِ ُههر ُهُم الحمرعرااِهلُ ه  (3248) ومرعحجر هلرمر هح ها ررأرسح ُهُم ه  وخرا رهتح مرطرالِبُههر نرهانُِر ومرعحيره هح ُهُم الحمر ولرفرظره هح
هُفوح   (3203) و  وِهلح ه  (3200) ونرحم  لرحُزور   (3204) ررِمنح نرا   مرعحُ ور  ه  (3249) الحمرحراِورُ   (3202) مرذح ُوح  ودرم  مرسح

يحهه وصرهاِرق  ِ ارفنيحهههه  يحههه  وعرهالم عرلرهى يردر ه  ورراِجهع  عرهنح عرزحِمههه  عرلرهى ررمحيِهه (3202) ونرار   (3202) وُمرح رِفهق  خِبردن
ِيلرهُ  ومراهحبهرلرهِت الحِغيلره ُ  لر ِحهنير مرنرهاو  ه  (3201) وارهدح مردح هرهررِل انح هالر  (3201) و ر يهحهر هالر هر يهحهر ارهدح ررهالر مرها ه  هر

نهحيرا نِرهاِر  راِارهاه  ررهالر وذرهره ر مرها ذرهره ر  َفمـا َبَكـْت َعلَـْيَهُم السإـماُء واأَلْرُف ومـا  )ه  (3208) ومرمرهِت الهد 
 .(3209) (كانُوا ُمْنَظرَينَ 

 السالمعليه ومن خطبة لهـ  192
 (2521) تسمى القاصعة

وأنـه ،  السل  عليهعلـى اسـتكباره وتركـه السـجود ددم ،  ي  لعنه اللإهوهي تتضمن ذم َّلبل
 .وتحذير الناس من سلوك طريقته،  وتبع الحمية (3230) أول من أظهر العصبية

ِيرافر  ُد لِلنه النِذي لرِبسر الحِعزن والحِاربح  واخح راررمهُرا لِنهرفحِسه ُدو ر ه  انحرمح
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لحِ ه ِه (3233) وجرعرلرُهمرا ِ ًىه  خر لِه (3232) واصحطرفرامهُراه  وحرررماً عرلرى غر ح  .يِرالر
 رأس العصيان
هها ِمههنح ِعبرههاِده ِئار رههه الحُم رههرنِ نير ه  وجرعرههلر اللنعحنرهه ر عرلرههى مرههنح نرانرعرههه ِريِهمر لِيرِميههزر ه  مُثن اخح ربهرههرر  ِههذرِلأر مرالر

ربِِ  هه راح ُهمح ِمههنر الحُمسح ههمررراِل الحُ لُههوبِ ه  ينر الحُم هروراِضههِعنير ِمههنهح وحمرحُجو رههاِل ه  رهر رههارر ُسههبححرانره وُهههور الحعرههامِلُ مبُمح
ُته ونـََفْخـُت َفيـه َمـْن ُروَحـي فـََقُعـوا لَـه سـاَجَدينَ ـ  ََّلنشي خاَلٌق َبَشرًا َمْن َطين  ) الحُغُيوبِ  َفَسـَجَد ـ  فََإذا َسوإيـْ

ــوَن ََّل إ ََّلبْ  و هرعرصنهه ر عرلريحههه ه  اعح هرررضرهه حه انحرِمينههُ  ررههارهح رفررر عرلرههى آدرمر خِبرلحِ هههه  (َلــي َ اْلَمالَئَكــُة ُكلُُّهــْم َأْجَمُع
هِله ربِينر ه  ألرصح ه راح ههلرُا الحُمسح هها ر الحعرصرههِبينِ  ونرههانر ر اللنههه ه  رهرعرههُدو  اللنهه ِ مرههاُم الحُم هرعرصحههِبنير وسر النههِذي ورضرهعر مرسر

ِين ِ  ل لِ وادن ه  رِدرافر ايحرربح  .رر ر لِبرا ر ال هنعرز ِن وخرلرعر ِانرا ر ال نذر
ِه ههرب  يحههار صرههغنرره اللنههه  ِ رار ُحوراً ه  مر ر  هرههرروح ر كر نهحيرا مرههدح ومرعرههدن لرههه يف ه  وورضرههعره  ِ هرررر عِههه ررجرعرلرههه يف الههد 

 !؟اآلِخررِة سرِع اً 
 ابتالء اللإه لخلقه

ههُر الحُعُ ههورر ُروراُ هه  لُههقر آدرمر ِمههنح نُههور  ولرههوح مرررادر اللنههه مر ح ترح  هر ه  (3232) ترحطرههُا األر حصرههارر ِضههيراُ ه ويهربهح
وخلررفنهِت الحبهرلحهورى ِريهه ه  ولرهوح رهرعرهلر لرظرلنهتح لرهه األرعحنرهاُ  خراِضهعر ً ه  لرفرعرلر  (3232) وِ ي   يرأحُخُذ األرنهحفرا ر عررحرُه

ِئار ِ   .عرلرى الحمرالر
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ُهمح ه  نن اللنه ُسبححرانره يهربح رِل  خرلح ره  ِبهرعحِإ مرا جيرحهرُلو ر مرصحلرهولراِ  براِر عرهنهح ِ اح ياً ِلاِلسح ُمح ونهرفح ِ براِر ار  مترحِييزاً  ِاِ خح
ُهمح ه  ِف ِمنهح  .وِ  هحعراداً لِلحُفيرالر

 طلب العبرة
ها ر ِمهنح ِرعحهِل اللنهه  ِهِإ حِليسر  هبر ر  ِ ذح ه  ررهاعح رربُوا مبرها كر هدره ايحرِهيهدر  (3231) مرحح لرهه الطنِويهلر وجرهح ها ر ه  عرمر وكر

ِ  سرنر    نهحيرا مرمح ِمهنح ِسهيِن اآلِخهررةِ ه  اردح عربردر اللنه ِس ن ر آ ر ررى مرِمنح ِسيِن الد  ة  ه   ر يُدح ه  عرهنح كِهربحِ سرهاعر   وراِحهدر
لرُم عرلرى اللنه مبِِ  هراً ه   ثحِل مرعحِصيرِ هررمرنح ذرا  هرعحدر ِ  حِليسر يرسح ِخلر ايحرننه ر  رشر  ِهأرمحر  ه  كرالن مرا كرا ر اللنه ُسبححرانره لُِيدح

رر ر  ِه ِمنهحهرا مرلراهاً  هِل األررحِل لروراِحهد  ه  مرخح هِل السنهمراِف ومرهح هه يف مرهح مر هد  ِمهنح ه  ِ  ن ُحاح ر مرحر ر اللنهه و هرهنيح ومرها  هرهنيح
لحِ ه هرورادرة    .يف ِ  راحرِ  ِ ًى حررنمره عرلرى الحعرالرِمنير ه  (3231) خر

 التحذير من الشيطان
ائِهه ُروا ِعبرادر اللنه عرهُدون اللنهه مر ح يُهعحهِديرُامح ِ در ذر ه رِفزنُكمح ه  (3238) رراحح ائِهه ومر ح جُيحلِه ر  (3239) ومر ح يرسح  ِِندر

رِي ه  (3224) عرلريحُامح خِبريحِله وررِجِله مر الحورِعيهدِ  (3220) لر ردح رهرون ر رهرلرعرمح   ِلرهيحُامح  ِهالنهنزح ِ  (3223) ومرغحهرر ر ه  لرُاهمح سرههح
هها   اررِيهه   ه  الشنههِديدِ  (3222) ــْم َفــي اأَلْرفَ ) رهر رههارر ه  وررمرههاُكمح ِمههنح مرار ــَننإ َلُه َتَني أُلزَيـش ــَويـْ ـ  َربش َبمــا َأْغ

راً  ِ ه  (وأُلْغـوَيـَنـإُهْم َأْجَمَعــينَ  هاً ِ ظرههنم غره حِ ُمِصهي   ارهذح ههوراُ  ه  غريحه    رِعيههد  وررمجح صرههدناره  ِهه مر هحنرههاُف انحرِمينهِ  وِ خح
 ورُهرحسراُ  الحِاربحِ ه  الحعرصرِبين ِ 
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ههإن ِ ذرا انهح رههادرلح لرههه ايحراحِمرهه ُ ه  وايحراِهِلينهه ِ  ارمرِت الطنمراِعينهه ُ ه  ِمههنحُامح  (3222) حر هه رحح ه  رِههيُامح  ِمنحههه (3222) واسح
هِر ايحرلِهه ح  (3221) رهرنرجرمرهتِ  ه هرفححرلر ُسههلحطرانُه عرلرهيحُامح ه  انحرهاُر ِمهنر السحهرح اخلحرِفه ح ِ صر األرمح  (3221) ودرلرههار ه  اسح

ل ههوُكمح وررر رههاِل الح ر حههلِ ه  الههذ رح  (3229) وريررههالِ  (3228) ررههأراححرُموُكمح ه  ِعُنُههوِده حنرحههورُكمح   (3224) وح رئُههوُكمح ومر ه  ومرحر
رراحرِ   رعحناً يف ُعُيوِنُامح  (3220) ِ ثحفرا ر  نرهاِخرُِكمح ه  ايِح ااً ه  وحرزّاً يف ُحُلوِاُامح ودراّاً ِلمر هداً ِلمر رها ِِلُامح وسرهوح وارصح
ههرِ  (3223) خِبرههزرائِمِ  ِة لرُاههمح ه  الح رهح ههبرحر مرعحظرههمر يف ِديههنِ ه  ِ صر الننههاِر الحُمعرههدن يف  (3222) ومروحررىه  ُامح حررحجههاً ررأرصح

حاً  ُمح ُمنراِصِبنير ه  ُدنهحيراُكمح اردح ُ مح ار هدنُكمح ه  (3222) وعرلريحِهمح ُم رهأرلحِبنير  (3222) ِمنر النِذينر مرصحبرحح عرُلوا عرلريحهه حر  ررهاجح
هِلُامح ه  (3221) ولرهه ِجهدنُكمح  (3221) هرر عرلرهى مرصح هُر اللنهه لر رهدح ررفر هِبُامح ه  رهرلرعرمح هِبُامح ودرررهعر يف نرسر ه  وورارهعر يف حرسر

ههِبيلرُامح  لرهه ر خِبريحلِههه عرلرههيحُامح وارصرههدر ِ ررِجلِههه سر ههرِ ُو ر ِمههنحُامح ُكههلن  هرنرهها   ه  ومرجح هها   ويرمح  يهر ح رِنُصههونرُامح ِ ُاههلح مرار
رهرُعو ر  ِعرزميره   ه  (3228) لح رهِ  ِضهيق   (3229) حروحمرهِ  ُذرم  يف ه   ر مترح رِنُعو ر ِرِيلر   و ر  ردح لرهِ  ه  وحر وعررحصرهِ  مرهوحل  وجروح

ف   ررِإ نرها  ِلحهأر انحرِمينهُ   رُاهوُ  يف ه  ِمهنح نِه راِ  الحعرصرهِبينِ  ومرحح رهاِد ايحراِهِلينه ِ ه  ررأر حِفُئوا مرا كرمرنر يف اُهُلوِ ُامح ه   رالر
ِلمِ  ل ِل ه  (3223) ونهرفرثرا ِهه (3220) ونهرزرغرا ِهه (3224) طراِ  وخنررورا ِههِمنح خرطررراِل الشنهيح ه  الحُمسح هعر ال نهذر واعح رِمهُدوا ورضح

اِمُامح ه  عرلرى ُرُفوِسُامح  هُذوا ال هنوراُضهعر ه  وخرلحعر ال ناررب ِ ِمهنح مرعحنرهاِاُامح ه  و ِلح رافر ال هنعرز ِن حترحتر مراحدر هلرحر ً ه  وااِن  مرسح
ر عرُدوحُكمح ِ  حِليسر  هريهح  (3222)  نرُامح و هرنيح
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ِمهنح ه  و ر  رُاونُوا كرالحُم رارربحِ عرلرى ا حِن مُمحههه  وررِجاًل ورُهرحسراناً ه  ررِإ ن لره ِمنح ُكلح مُمن   ُجُنوداً ومرعحوراناً ه  وُجُنوِده
اورِة انحرسرهدِ ِسورى مرا مرنحر رِت الحعرظرمر ه  غر حِ مرا ررمحل  جرعرلره اللنه ِريه وارهدرحرِت انحرِمينهُ  يف ه  ُ   ِنهرفحِسه ِمنح عرهدر

امره ر ه  ونهرفرهلر الشنهيحطراُ  يف مرنحِفهه ِمهنح رِيهِح الحِاهربحِ ه  اهرلحبِهه ِمهنح نرهاِر الحغرمره ِ  ومرلحزرمرهه ه  النهِذي مرعح ربرهه اللنهه  ِهه النندر
 .آثرامر الح را ِِلنير ِ صر يهروحِم الحِ يرامر ِ 

 التحذير من الكبر
مُتح يف األررحلِ  (3222) مر ر وارهدح مرمحعرنحهُ مح  وُمبرهاررنرًة ه  لِلنهه  ِالحُمنراصرهبر ِ  (3222) ُمصرهاررحر ً ه  يف الحبهرغحهِ  ومررحسرهدح
ههِر ايحراِهِلينهه ِ ه  لِلحُمههنحِمِننير  ِالحُمحرارر رهه ِ  اِههحُ ررإِ ه  رراللنههه اللنههه يف كِههربحِ انحرِمينههِ  وررفح  (3221) الشنههنرئرا ِ  (3221) ننههه مرالر
ههدر ر ِ رهها األُمرههمر الحمراِضههير ر والحُ ههُرو ر اخلحرالِيرهه ر ه  ومرنرههاِرُل الشنههيحطرا ِ  ههإن مرعحنهرُ ههواه  النههِ  خر نرههاِد ِ  (3228) حر  يف حر

لرِ ه (3214) جرهرالرِ ه ومرهراِوي (3229) ها هرهرِت ه  يف ِايرهاِده (3213) ُلسهاً عرهنح ِسهيراِاه سُ  (3210) ُذلُهاًل ه  ضرالر هراً  رشر مرمح
اً  رمرايهر رِت الص ُدوُر  ِهه  الحُ ُلوُب ِريه و هر را هرعرِت الحُ ُروُ  عرلريحه  .وِكربح

 التحذير من طاعة الكبراء
ههادراِ ُامح وُكبهرههرراِئُامح  بهنههُروا عرههنح ه  مر ر ررانحرههذررر انحرههذررر ِمههنح  راعرههِ  سر ههِبِهمح و هررررهنعُههوا رهرههوح ر  النههِذينر  رار حرسر

ِبِهمح  مح  (3212) ومرلح رُوا ااحرِجينر ر ه  نرسر  ،عرلرى رر ِح
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ههُدوا اللنههه عرلرههى مرهها صرههنرعر ِ ِههمح  ئِهههه  وجراحر هها هرررًة لِ رمرههائِه وُمغرالربرههً  آِل ر ههاِ  ه  (3212) ُمار ررههِإنهنُهمح اهروراِعههُد مرسر
هه  الحعرصرهِبين ِ  نرهِ  وُسهُيوُ  اعح ِهزرافِ ودرعرهائُِم مررحكر ررها هنُ وا اللنهه و ر  رُاونُهوا لِِنعرِمهه عرلرهيحُامح ه  ايحراِهِلينه ِ  (3212) اِ  الحِف هح
اداً  ِله ِعنحدرُكمح ُحسناداً ه  مرضحدر هدرررُهمح  (3211) و ر ُ ِطيُعوا األردحِعيرافر ه  و ر لِفرمح  (3211) النِذينر هررِ هحُ مح ِ صرفحوُِكمح كر

لحههُ مح يف حر حُاههمح  رههاِ لرُهمح  ههه هها ُ ه  وخرلرطحههُ مح ِ ِصههحنِ ُامح مرررضرههُهمح ومردحخر ُ   (3218) وُهههمح مرسر ههالر الحُفُسههوِ  ومرحح
ر  ه  (3219) الحُعُ هو ِ  ُهمح ِ  حلِهيُس مرطرايرها ضرهالر و هرررامِجرهً  يهرنحِطهُق عرلرهى ه  وُجنحهداً ِ ِهمح يرُصهوُر عرلرهى الننها ِ ه  اانرهذر

ههِنراااً لُِعُ ههوِلُامح وُدُخههوً  يف ُعيُهوِنُامح ه  لحِسهنرِ ِهمح مر  ثهاً يف مر حرههاِعُامح ه  اسح  (3214) ررجرعرلرُاههمح مررحمرههى نهربحلِهههه  ونهرفح
ِمه ومرأحخرذر يرِده  .ومروحِ  ر اردر

 العبرة بالماضين
ربِينر ِمههنح اهرههبحِلُامح  هه راح  ِمههنح  رههأحِ  اللنههه وصرههوح ر ِه وورارائِعِههه ومرُثالر ِهههه  ررههاعح رربُوا مبرهها مرصرههابر األُمرههمر الحُمسح

ه رِعيُذوا  ِاللنههه ِمهنح لرهوراِاِح الحِاههربحِ ه  (3212) ومرصرههارِِ  ُجنُهوِ ِمح  (3213) وا نِعظُهوا مبرثرهاِوي ُخهُدوِدِهمح ه  (3210)  واسح
هه   (3212) ِر رهرلرهوح ررخن ه رِعيُذونره ِمهنح  رهورارِِ  الهدنهح ها  رسح هد  ِمهنح ِعبرهاِدهكرمر لرهررخن ر ِريهه ه   ر اللنهه يف الحِاهربحِ ألرحر

ها ُهرر ه  خِلراصنهِ  مرنحِبيرائِهه هرنه  ِلرهيحِهُم ال نار لِيرائِهه ولرِاننهه ُسهبححرانره كر ُهُم ال هنوراُضهعر ه  ومروح ررأرلحصرهُ وا  ِهاألررحِل ه  وررِضه ر ار
ِنحر هرُهمح لِلحُمنحِمِننير ه  وهرُهمح وعرفنُروا يف ال ه رراِب ُوجُ ه  ُخُدودرُهمح   وكرانُوا اهروحماً ه  وخرفرُموا مرجح
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مرصر ِ ه  ُمسح رمحعرِفنير  ةِ  (3212) ارِد اخح ربهرررُهُم اللنه  ِالحمرفح هدر هر ُهمح  ِالحمرجح هاِوِ  ه  (3211) وا هح رالر هنهرُهمح  ِالحمرفر وامح رحر
ههارِه (3211) وخمررمرههُهمح  ههاِر والحورلرههدِ ررههالر  هرعح رههربُِ ه   ِالحمرار نرهه ِ ه  وا الرحضرههى والس ههفح ر  ِالحمر ههاًل مبرورااِههِع الحِف هح ه  جرهح

ارِ  ِ براِر يف مروحِضِع الحِغ ر واِ احِ در أََيْحَسـُبوَن أَنإمـا نَُمـدُُّهْم بَـه َمـْن مـال  )ه  رهر ردح ارارر ُسبححرانره و هرعراصر ه  واِ خح
ــينَ  ــْم َفــي الْ ـ  وبََن ــراَت بَــْل   َيْشــُعُرونَ ُنســارَُع َلُه ربِينر يف  (َخْي هه راح ررههِإ ن اللنههه ُسههبححرانره ترح رههربُ ِعبرههادره الحُمسح

لِيرائِه الحُمسح رمحعرِفنير يف مرعحُيِنِهمح ه  مرنهحُفِسِهمح   ه  ِأروح
 تواضع األنبياء
هاُرو ُ  ررا ر ومرعره مرُخوه هر ارُِ  ه  السل  عليه ولر ردح درخرلر ُموسرى  حُن ِعمح ها مرهدر عرلرهى ِررحعرهوح ر وعرلريحِهمر

ههلرمر ه  الص هو ِ  ههرر را لرهه ِ  ح مرسح بُههو ر ِمههنح ه   هر رههافر ُملحِاههه ودرورامر ِعهزحهه  و ِأريحههِديِهمرا الحِعِصهه   ررشر رهر رههارر مر ر  هرعحجر
ههرِ راِ  ِ  درورامر الحعِههزح  يحِن يرشح ههذر ههِر والههذ رح ومهُرهها مبرهها  هرههرروح ه  و هر رههافر الحُملحههأِ ه  هر ههاِر الحفر ح ههالن مُلحِ هه ر ه   ر ِمههنح حر رهرهر
ِ  رهاراً لِلص هوِ  ولُبحِسههه  ِ عحظرامهاً لِلهذنهرِ  ومجرحعِههه  عرلريحِهمرا مرسراِوررة  ِمنح ذرهره    ولرهوح مرررادر اللنهه ُسهبححرانره ه  واحح

ُهمح ُكنُهونر اه  ألرنحِبيرائِهه ه رحر ار يحهُث  هرعرهثهرُهمح مر ح يهرفح برا ِ حر يرها ِ ه  (3218) لهذحهح ِنرها ِ  (3219) ومرعرهاِد ر الحِع ح ه  ومرغرهاِر ر ايح
فُ ه  لرفرعرههلر ه  ومر ح ررحُشههرر مرعرُهههمح  ُيُههورر السنههمراِف وُوُحههو ر األرررِضههنير  هه ر ر الحههبرالر و رطرههلر  (3284) ولرههوح رهرعرههلر لرسر

 ،ايحرزرافُ 
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ها ورجره ر لِ  ر واضحهمرحرلنِت األرنهحبرهاُف ولرمر ِسهِننير ه  لح رها ِِلنير مُُجهوُر الحُمبح هرلرهنيح ِمنُهو ر ثهرهورابر الحُمحح ه رحرقن الحُمنح ه  و ر اسح
ا ها  هرهررى ه  ولرِانن اللنه ُسبححرانره جرعرلر ُرُسهلره مُوِ  اُههونة  يف عرهزرائِِمِهمح ه  و ر لرزِمرِت األر حراُف مرعرانِيهرهر وضرهعرفرً  ِريمر

ها ر  مترحهألُ األر حصرهارر واألر حرها ر  (3280) وخرصراصره   ه  مرهعر اهرنراعره   مترحهألُ الحُ لُهوبر والحُعيُهو ر ِغهً  ه  ِ ِمح األرعحهنُيُ ِمهنح حر
 مرًذى

لر اُهونة   ر  ُهرراُم وِعزنة   ر ُ مرامُ  هاِر وُ شرهد   ِ ه  ولروح كرانرِت األرنحِبيراُف مرهح لريحهه وُملحهأ  متُرهد  حنرحهوره مرعحنرهاُ  الرحجر
ور ر عرلرى اخلحرلحِق يف اِ عحِ برهارِ ه  ُع رُد الرححرارِ  برارِ ه  لرارا ر ذرِلأر مرهح هِ اح ُهمح يف اِ سح بره   ه  ومر هحعرهدر ار مرنُهوا عرهنح ررهح وآلر

ُمح مروح ررغحبر   مرائِلره   ِ ِهمح  هه  اراِهررة  ار هنراُل ُم ح رسر ه هررركرً  وانحرسر ولرِاهنن اللنهه ُسهبححرانره مرررادر ه  مر ً ررارانرهِت النهحينهاُل ُمشح
ِهههه  مر ح يرُاو ر اِ  هحبراُ  ِلُرُسِله ُم ِلطراعر ِههه  وال نصحِديُق ِ ُاُ بِهه واخلحُُشهوُ  ِلورجح هالر ِ سح هرِه واِ سح هِ ارانرُ  ألرمح ه  واِ سح

هها ههائِبر   وُكلنمر هها هر ِهر ِ برههاُر مرعحظرههمر   مُُمههوراً لرههه خراصنههً   ر  رُشههو ُههرا ِمههنح غر ح انرههِت الحبهرلحههورى واِ خح ثُو رههُ  ه   كر انرههِت الحمر كر
زررر   ه وايحرزراُف مرجح

 الكعبة المقدسة
ِ صر اآلِخهرِينر ِمهنح  وآلهعليههللاصللى األرونِلنير ِمنح لرُد ح آدرمر ه  مر ر  هررروح ر مر ن اللنه ُسبححرانره اخح ربهررر 

ا الحعراملرِ  اه  هرذر جر همرعُ  ِأرحح ها  هريح رهه انحرهررامر النهِذي جرعرلرهه لِلننهاِ  ه  ر   ر  رُمر  و ر  هرنهحفرُع و ر  ُهبحِصُر و ر  رسح ررجرعرلرهر
 مُثن ه  ِايراماً 
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نهحيرا مردرراً  (3283) ومرارلح نهر راِئقِ ه  ورضرعره  ِأروحعرِر  ِ راِ  األررحِل حرجرراً  هيرِق  ُطُهوِ  األر ه  (3282) الد  ِديرهِ  ُاطحهراً ومرضح ه  وح
ِشههنر   ورِمرههار  درِمثرهه    ر ِجبرههار  خر  ر يهرزحُكههو ِ رهها ُخههْا و ر ه  واُهههًرى ُمنهح رِطعرهه    (3282) وُعيُههو   ورِهههلر   ه  (3282)  هرههنيح

ررصرهارر مرثرا رهً  ه  هحنرحهور  (3281) وورلردره مر ح يهرثهحنُهوا مرعحطرهارهرُهمح  الس  عليه مُثن مرمررر آدرمر ه  (3281) حراِرر  و ر ِظلحا  
فرارِِهمح وغرايرً  ِلُملح رى (3288) ِلُمنح رجرعِ  ِويه  رِحرااِِمح  (3289) مرسح ِة ِمهنح مرفرهاِونِ  (3294)  هرهح  (3290)  ِلريحه مثراُر األررحِئدر

 حرهإن يهرُههز وا مرنرهاِكبهرُهمح ه  ِطعره   عرِمي ر   وجرزرائِِر ِررار  ُمنهح ر  (3292) ِرجرا    (3292) ومرهراِويه  (3293) ِافرار  سرِحي ر   
لرهه ويهررحُملُهو ر ه  ُذلُهاًل  (3292) لحلُهو ر لِلنهه حروح اِمِهمح  (3291) يُههر اً  (3291) ُههعحثاً ه  عرلرهى مراحهدر لرهه ارهدح نهربرهُذوا  (3298) غُهربح

لحِ ِهمُ  (3144) وهرونُهوا  ِِإعحفراِف الش ُعورِ ه  ورررافر ظُُهورِِهمح  (3299) السنررا ِيلر  ِ حراناً ه  حمرراِسنر خر ًف عرِظيماً وامح ا حِ الر
هِديداً  ِ برهاراً ُمِبينهاً ومترحِحيصهاً  رِليغهاً ه  هر نن ِههه  واخح هلرً  ِ صر جر هبرباً ِلرر حر ِهه وُوصح ه  ولرهوح مرررادر ُسهبححرانرهه  جرعرلرهه اللنهه سر

ل  واهرهررار  ه  مر ح يرمرعر  هريح ره انحرررامر ومرشراِعرره الحِعظرهامر  هار  وسرههح ننهال  ومرنهحهر ر جر همن ه  (3140)  هرهنيح هجراِر  (3143) جر األرهح
ر  هُهرنة  ه  ُم نِصهلر الحُ هررى (3142) ُملح ران الحبُهه ر ه  دراِرر الثحمرارِ  هررافر  (3142)  هرهنيح  (3142) ومررحيرها   ه   رحهررافر ورروحضره   خرمح

ُر ايحرهزراِف عرلرهى ه  ورِيرهال  نراِضهررة  و ُهُر   عرهاِمررة  ه  (3141)    ُمغحِداره (3141) حُمحِداره   وِعهرراو   ها ر ارهدح صرهُغرر ارهدح لرار
فِ  ُموُر عرلريهحهرا (3148) ولروح كرا ر اإِلسرا ُ ه  حرسرِ  ضرعحِا الحبرالر جراُر الحمررحُروُ  ِ راه  الحمرحح ر نُُمهر درة  ه  واألرحح  هرهنيح
 ،ررافر ونُور  وِضيراف  خرمحررافر ويراُاو ر    رح 
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ةر ِ  حلِهيسر عرهِن الحُ لُهوبِ ه  خلررفنار ذرِلأر ُمصراررعر ر الشنأح يف الص هُدورِ  هدر  (3149) ولرنهرفرهى ُمعحه هرلرلر ه  ولرورضرهعر ُلراهر
ائِدِ ه  الرنيحهِ  ِمهنر الننها ِ  ويهربح رلِهيِهمح ه  ُهمح  ِهأرنهحوراِ  الحمرجراِههدِ ويهر هرعربنهدُ ه  ولرِاهنن اللنهه ترح رهربُ ِعبرهادره  ِهأرنهحوراِ  الشنهدر
هارِه رراجهاً لِل نارهرب ِ ِمهنح اُهلُهوِ ِمح ه  ِ ُمهُروِب الحمرار ل ِل يف نُهُفوِسهِهمح ه  ِ خح هاراناً لِل نهذر عرهلر ذرلِهأر مر هحورا هاً ه  وِ سح ولِيرجح

ِله (3104) رُهُ حاً  وِهه  ِ صر ررمح برا اً ُذُلاًل لِعرفح  .ومرسح
 َّللى التحذيرعود 

ُة ِ  حلِههيسر ه  وآِجههِل ورخرامرهِ  الظ لحههِم وُسهوِف عراِابرههِ  الحِاهربحِ ه  رراللنهه اللنهه يف عراِجههِل الحبهرغحه ِ  هيردر هها مرصح ررِإنهنهر
ههررى ههاِورُ ه  الحُعظحمرهى ومرِايدر ُهه الحُابهح ههاِر ُمسرهاورررةر الس ههُموِم الح را ِلره ِ  (3100) النهِ  ُ سر ههِديههه  اُهلُهوبر الرحجر ها ُ اح  ررمر

هِوي (3103) هداً  (3102) مر رهداً و ر ُ شح هرِهه  مرحر هرر ر ه  (3102)  ر عراِلمهاً لِِعلحِمهه و ر ُمِ هالًّ يف ِ مح وعرهنح ذرلِهأر مرها حر
ههورالِ ه  اللنههه ِعبرههادره الحُمههنحِمِننير  ُرو ه   ِالصنههلروراِل والزنكر ِة الصحههيراِم يف األرينههاِم الحمرفح ههدر ههِايناً ه  ضرههالِ وُلراهر  رسح

لِياًل لِنُهُفوِسهِهمح وارحِفيمهاً لُِ لُهوِ ِمح ه  وارحِشهيعاً ألر حصرهارِِهمح  (3102) ألر حهرراِرِهمح  ُهمح ه  و رهذح ِف عرهنهح ا هاً لِلحُفهيرالر ه  وِ ذحهر
هها يف ذرلِههأر ِمههنح  هرعحِفههِ  ِع رههاِ  الحُوُجههوه ههررائِِم ايحرههورارِِح  ِههاألررحِل   والحِ صرهها ِ ه   ِههال ه رراِب  هروراُضههعاً  (3101) وِلمر كر

ل اًل  (3101) ونُُوِ  الحُبطُوِ   ِالحُمُ و ِ ه   رصراُغراً  هاِة ِمهنح صرهرحِ  مثررهرراِل األررحلِ ه  ِمنر الصحيراِم  رهذر  مرهعر مرها يف الزنكر
رِ ه  نرِ  والحفر ح ار ِل الحمرسح  .وغر حِ ذرِلأر ِ صر مرهح
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 فضائل الفرائض
هههِذه األررهحعرهههارِ انحظُهههُروا ِ صر  هههعِ ه   مرههها يف هر هههِر وارهههدح ِ  (3109) نهرهههوراِجمِ  (3108) ِمهههنح ارمح  رورالِهههِع  (3134) الحفرفح

ههداً ِمههنر الحعرههالرِمنير  ُل مرحر ههدح هها ورجر ههيراِف ِ  ن عرههنح ِعلنهه   ه  الحِاههربحِ ولر رههدح نرظرههرحُل ررمر ف  ِمههنر األرهح هه ح ه  يهر هرعرصنههُ  ِلشر
فِ حترح رِمُل مترحِويه ايحُ  ررِإننُامح  هر هرعرصنُبو ر ألرمحر  مرها يُهعحهررُ  ه   ُِعُ وِر الس فرهراِف غريهحررُكمح  (3130) مروح ُحجن    رِلي ُ ه  هرالر

هِلهه  لرهه سرهبر   و ر ِعلنه     رهر رهارر مرنرها نرهارِيْ ه  و رعرهنر عرلريحهه يف ِخلح ر ِههه  مرمنها ِ  حلِهيُس رهر هرعرصنه ر عرلرهى آدرمر ألرصح
 .ومرنحتر ِ ييِنْ 

 عصبية المال
قــاُلوا َنْحــُن )  ر ه  (3132) رهر هرعرصنههُبوا آِلثرههاِر مرورااِههِع الههنهحعرمِ ه  األُمرههمِ  (3133) ومرمنهها األرغحِنيرههاُف ِمههنح ُم هحررررهه ِ 

ها ر  ر  ُهدن ِمهنر الحعرصرهِبين ه  (ومـا َنْحـُن َبُمَعـذإبَينَ ـ  َأْكثـَـُر َأْمـواً  وَأْو داً  هارِِم ه   ِ ررهِإ ح كر رهرلحهيرُانح  هرعرص هُبُامح ِلمرار
صرهارِ  افُ ه  وحمرراِمههِد األررهحعرههاِر وحمرراِسههِن األُُمههورِ ه  اخلِح ههدر اُف والن جر ههدر هها الحُمجر ِمههنح  ُهُيو رههاِل ه  النههِ   هرفراضرههلرتح ِريهر

ِ  الرنِغيبرهه ِ ه  ال ربرائِههلِ  (3132) الحعرههررِب ويهرعراِسههي ِ  الر مِ واألر  (3132)  ِههاألرخح ههالر هه ِ  (3131) حح طرههاِر ه  الحعرِظيمر واألرخح
ُمهودرةِ  هِ  لِلحِجهورارِ ه  ايحرِليلرهِ  واآلثرهاِر الحمرحح ِفح هِد ِمهنر انح ِر انحرمح  (3138) والحورررهاِف  ِالهذحمرامِ ه  (3131) رهر هرعرصنهُبوا خِلِهالر

هلِ ه  والطناعرهِ  لِلحهربح  هِذ  ِالحفرمح واإِلنحصرهاِ  ه  والحارهاح عرهِن الحبهرغحهِ  واإِلعحظرهاِم لِلح ر حهلِ ه  والحمرعحِصهيرِ  لِلحِاهربحِ واألرخح
لحِق والحارظحِم لِلحغريح ِ   .لِلحفر
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لرُامح  ُروا مرهها نهرههزررر  ِههاألُمرِم اهرههبهح ههذر ههاِد يف األررحِل واحح ِ نرههاِب الحفرسر لِ ه  واجح ههُثالر ِ ُسههوِف األررهحعرههاِر  (3139) ِمههنر الحمر
ُمح رهر ر ه  وذرِميِم األرعحمرارِ  وراار ُمح ه  ذركنُروا يف اخلحر حِ والشنرح مرحح ثراار ُروا مر ح  رُاونُوا مرمح ذر  .واحح

ههرحمُتح يف  هرفرههاُولِ  ههالريحِهمح  (3124) ررههِإذرا  هرفران ههأحنهرُهمح ه  حر ههر  لرزِمرههِت الحعِههزنُة  ِههه هر ههِت ه  ررههالحزرُموا ُكههلن مرمح ونراحر
ُهمح  اُف لره عرنهح ُ  لرهه مرعرُههمح وورصرهلرِت الحارررامرهُ  عرلريحهه ه  الحعراِريرُ   ِه عرلريحِهمح  (3120) وُمدنلِ ه  األرعحدر وانهح رادرِل النهحعحمر

لرُهمح  بهح ِ نراِب لِلحُفرحارِ  والل ُزوِم ِلألُلحفر ِ ه  حر هر  كرسرهرر ه  وال نحرالح عرلريهحهرا وال هنوراِص  ِ راه  ِمنر اِ جح واجح رِنبُهوا ُكهلن مرمح
ه هاُحِن الص هُدورِ ه  (3122) ُمننه هرُهمح  (3122) ومروحهرهنر  (3123) رر هرُهمح ِر ح ا ُِر النه ُفهوِ  ه  ِمهنح  رمرهاُغِن الحُ لُهوِب و رشر و رهدر

لرُامح  ورارر الحمراِضنير ِمنر الحُمنحِمِننير اهربهح ِحهي ِ ه   وارراُذِر األريحِدي و ردر هنُروا مرحح  (3122) كريحار كرانُوا يف حراِر ال نمح
فِ  ئِههِق مرعحبرههافً ه  والحهبرالر ههاً  ه  مرملرح يرُاونُههوا مرثهح رهلر اخلحرالر نهحيرا حر ههِل الهد  ههيرقر مرهح ًف ومرضح هدر الحِعبرههاِد  رههالر هر اانرههذر هحُهُم ه  ومرجح

هِ   رهرلرمح  هربهحررحِ  (3121) جررنُعوُهُم الحُمررارر ه  وه  الحفررراِعنرُ  عرِبيداً ررسراُموُهمح ُسوفر الحعرذرابِ  انحراُر ِ ِهمح يف ُذرح ااحرلرار
ِر الحغرلربر ِ  هِبياًل ِ صر ِدررها   ه  واهرهح ِ نرها   و ر سر ُدو ر ِحيلرهً  يف امح ِجهدن الصنهربحِ ه  حرهإن ِ ذرا ررمرى اللنهه ُسهبححرانرهه   ر جيِر

ُهمح عرلرهى األرذرى يف حمرربن ِهه هُروه ِمهنح ه  ِمهنهح هارر لِلحمراح ِ مر رِهه واِ حح ِف رهرررجهاً ه  خروح ُهمح ِمهنح مرمرهاِيِق الحهبرالر ه  جرعرهلر ار
ها ر اخلحرهوح ِ  هنر مرار ها ر الهذ رح واألرمح ُُم الحعِهزن مرار ار مهاً ه  ررأر حهدر هً  مرعحالر وارهدح  هرلرغرهِت ه  ررصرهاُروا ُمُلوكهاً ُحانامهاً ومرئِمن

ُمح   الحارررامرُ  ِمنر اللنه ار
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هرِ  اآلمر   .اُر  ِلريحه ِ ِمح مرا ملرح  رذح
فُ  هالر يحهُث كرانرهِت األرمح هانُوا حر يحهار كر هوراُف ُمنح رِلفرهً  والحُ لُهوُب ُمعح رِدلره ً ه  ُلح رِمعره ً  (3121) ررهانحظُُروا كر ه  واألرهح

ةً ه  واألريحههِدي ُم هررراِدررههً  والس ههُيوُ  ُم هرنراِصههررةً  ًة والحعرههزرائُِم وراِحههدر يف  (3128)  يرُاونُههوا مررح را ههاً مرملرح ه  والحبرصرههائُِر نرارِههذر
ِحههنير ه  ررههانحظُُروا ِ صر مرهها صرهاُروا  ِلريحههه يف آِخههِر مُُمههورِِهمح ه  وُمُلوكههاً عرلرههى رِارهاِب الحعرههالرِمنير ه  مراحطرهاِر األرررِضههنير 

ةُ ه  وراهرعرِت الحُفرحارُ  و رشر ن رِت األُلحفر ُ  هُ  واألررحئِهدر ِلمر هارِِ نير و ه  واخح هرلرفرِت الحار وارهدح ه   رشرهعنُبوا خُمح رِلِفهنير و هرفررناُهوا ُم رحر
ُهمح لِبرها ر كرررامر ِهه لرهعر اللنهه عرهنهح هلربهرُهمح غرمرهاررةر نِعحمر ِههه  خر برهارِِهمح رِهيُامح ه  (3129) وسر اً ه  و رِ ه ر ارصرهُ  مرخح ِعهربر

 .لِلحُمعح رربِينر 
 ا عتبار باألمم

ههررائِيلر ه  ِ  حراِعيههلر  ررههاعح رربُوا ِررههاِر ورلرههدِ  ههحرا ر و رههيِن ِ سح ارر ه  السلل  عليه و رههيِن ِ سح ههدن اعح ِههدر هها مرهر  ررمر
ِ براه (3124) وراِر ومراهحرربر اهح ثرارِ  (3120) األرحح  األرمح

ههه  ِ ِهمح و هرفرهههر ِاِهمح  هههاِر  رشر هههررُهمح يف حر اِسهههررُة والح ريراه   رهههأرمنُلوا مرمح انرهههِت األركر ُهههمح لريرهههاِ ر كر ه  ِصهههررُة مررح را هههاً ار
نهحيرا ِ صر مرنرا ِههِت الشحهيحِ ه  عرههنح رِيهِا اآلررههاِ  وررحهِر الحعِههررا ِ  (3123) ررح رهاُنونهرُهمح  ههررِة الهد  ههايف ه  وُخمح  (3122) ومرهر

هدِ  هورا ر در رهر  ه  الحمرعرها ِ  (3122) الهرحيِح ونرار مرذررن األُمرهِم دراراً ه  (3121) ر  وور ره (3122) رهر هرررُكهوُهمح عرالرهً  مرسرهاِكنير ِ خح
در هرُهمح اهررراراً  نراِح درعحورة   (3121)  ر يرأحُوو ر ه  ومرجح  ِ صر جر
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هاه  يهرعح رِصُمو ر ِ رها وراُر ُممحهطررِ ر   واألريحهِدي خُمح رِلفره   ه  و ر ِ صر ِظهلح مُلحفره   يهرعح رِمهُدو ر عرلرهى ِعزحهر ثهحهررُة ه  ررهاألرحح والحار
ِف مرنحر  ه  رحارهه   ُم هرفر  ههل   (3128) يف  رههالر ههنرام  مرعحبُههودرة   (3129) ِمههنح  هرنرههال  مرههوحُفودرة  ه  ومر حبرههاِ  جرهح ههام  ه  ومرصح ومررححر

ُنونر     .(3124) مر حطُوعر   وغراررال  مرشح
 النعمة برسول اللإه

رهرعر رهدر مبِلن ِهه  رهاعر هرُهمح ومجررهعر عرلرهى ه  لرهيحِهمح ررُسهوً  ِحهنير  هرعرهثر  ِ ه  ررانحظُُروا ِ صر مروراِاِع نِعرِم اللنه عرلريحِهمح 
هاه   درعحور ِهه مُلحفره هرُهمح  نرهاحر كرررامرِ هر هُ  عرلرهيحِهمح جر يحهار نرشرهررِل النهحعحمر هاه  كر اِورر نرِعيِمهر هدر ُهمح جر هالرتح ار والح هرفنهِت ه  ومرسر

هها هررر  (3123) يف عرورائِههدِ  (3120) الحِملنههُ  ِ ِههمح  ِ هر هها غرههرِِانير ه  كر ِ هر ههبرُحوا يف نِعحمر ههررِة عريحِشهههرا ررِاِهههنير ه  ررأرصح  ويف ُخمح
نرهِا ِعهزم غرالِه   ه  األُُمهوُر ِ ِهمح يف ِظهلح ُسهلحطرا   ارهاِهر   (3122) ارهدح  هررر هنعرهتِ ه  (3122) ه  وآور هحُههُم انحرهاُر ِ صر كر

ههام  عرلرهههى الحعرهههالرِمنير ه  ى ُملحهههأ  ثرا ِههت  و هرعرطنفرههِت األُُمهههوُر عرلرههيحِهمح يف ُذرر  وُملُهههوخ  يف مر حهههرراِ  ه  رهرُههههمح ُحان
ها عرلرهيحِهمح ه  األرررِضنير  ها ر ميرحِلُاهر ها ر مُيحِمهيهرا رِهيِهمح ه  ميرحِلُاو ر األُُمورر عرلرى مرهنح كر هامر رِهيمرنح كر ار ه  ومُيحُمهو ر األرحح

ُمح اهرنراة   ُز ار ُمح صرفراة   و ر  (3122)  ر  ُهغحمر  !(3121)  ُه حررُ  ار
 لوم العصاة
بحِل الطناعر ِ  ُ مح مريحِديرُامح ِمنح حر ُ مح ه  مر ر وِ ننُامح اردح نهرفرمح هُروبر عرلرهيحُامح  (3121) وثهرلرمح ِحصحنر اللنه الحمرمح

اراِم ايحراِهِلين ِ  ن ه   ِأرحح  ررِإ ن اللنه ُسبححرانره ارِد امحنر
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هِذه األُمنه ِ عرلرهى مجرراعره هِذه األُلحفره ِ ه  ِ  هر بحهِل هر هنهرُهمح ِمهنح حر ها عر رهدر  هريهح ها ويرهأحُوو ر ِ صر  ه  ِريمر النهِ  يهرنح رِ لُهو ر يف ِظلحهر
هها نرِفهر هه ً ه  كر لُههوِانير اررهها ِايمر ههد  ِمههنر الحمرفح هه    ر يهرعحههِرُ  مرحر ههل  ِمههه   ِِنعحمر ههُح ِمههنح ُكههلح مثررههن  ومرجر هها مررحجر نح ُكههلح ألرنهنهر
 .خرطرر  

ررِة مرعحررا اً  جح ةِ ه  واعحلرُموا مرننُامح ِصرحمُتح  هرعحدر ااِح زرا هاً  (3128) و هرعحدر الحُمورا ر ِم ه  مرحح هالر مرها  هر هرعرلنُ هو ر ِمهنر اإِلسح
ه  .و ر  هرعحرُِرو ر ِمنر اإِلميراِ  ِ  ن رر حرهه  ِ  ن  ِا ِح

ِههه   رر  هرُ وُلو ر الننارر و ر الحعرا مر عرلرى ورجح ِفُئوا اإِلسحالر انحِ هراكهاً نِررميِهه ونهر حمهاً ه  كرأرننُامح  ُرِيُدو ر مر ح ُ اح
لحِ ههه  ِلِميثرااِهه النهِذي ورضرهعره اللنهه لرُاهمح  ر خر نهاً  هرهنيح هارر رُامح ه  حرررمهاً يف مررحِضهه ومرمح ِه حر وِ ننُاهمح ِ  ح يررهأحمُتح ِ صر غره ح

ههُل الح  ههرِ مرهح ائِيههلُ ه  ُافح ررائِيههُل و ر ِميار بهح ههاِجُرو ر و ر مرنحصرههار  يهرنحُصههُرونرُامح ه  مُثن  ر جر ِ  ن الحُم راررعرهه ر ه  و ر ُمهر
نرُامح   . ِالسنيحِا حرإن ررحُامر اللنه  هريهح

ثرههارر ِمههنح  رههأحِ  اللنههه واهرورارِِعههه ههاًل ه  هومريناِمههه وورارائِعِههه  وِ  ن ِعنحههدرُكُم األرمح هه ربحِطُئوا ورِعيههدره جرهح ررههالر  رسح
ِذه ر مريحهِديُامح ه  و هرهراُوناً  ِبرطحِشه ويرأحساً ِمنح  رأحِسهه   ِأرخح ِ  ن ه  ررِإ ن اللنه ُسبححرانره ملرح يهرلحعرِن الح رهرح ر الحمراِضه ر  هرهنيح

هرِ  ه ر عرههِن الحُمنحار هرر  ِههالحمرعحُروِ  والنهنهح هافر لِ هرههرحِخ ه  لِ هرهرحِكِهُم األرمح ُلرمر رهرلرعرههنر اللنهه الس ههفرهرافر ِلرُُكهوِب الحمرعراِصهه  وانح
 !ال هننراِه 

مِ  هالر ارامرههه  مر ر وارهدح ارطرعحهُ مح اهريحهدر اإِلسح  ِِ  رهاِر ه  مر ر وارهدح مرمرهررِرر اللنههه  وعرطنلحهُ مح ُحهُدودره ومرمره  مح مرحح
ِل الحبهرغحِ  والنناحثِ   ،لحفرسراِد يف األررحلِ وا (3129) مرهح
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لُ  (3114) ومرمنها الح راِسهطُو ر ه  ررأرمنها الننهاِكثُو ر رهر رهدح ارا هرلحهتُ  هتُ  (3110) ومرمنها الحمرارِاره ُ ه  رهر رهدح جراهرهدح  رهر رهدح درونخح
هه ِ ه  (3113) ههيحطراُ  الرندحهر برهه ُ   ُِعرههتح اررهها (3112) ِ صرههعح ر   ه  رهر رههدح ُكِفي ُههه (3112) ومرمنهها هر ههُ   (3112) ورجح اهرلحبِههه وررجن

رِه هِل الحبهرغحه ِ ه  (3111) صردح هرنِة عرلرهيحِهمح ه  و رِ يرتح  رِ ين   ِمنح مرهح ُهمح ه  ولرهِئنح مرِذ ر اللنهه يف الحار ِ  ن  (3111) ألُِديلرهنن ِمهنهح
ِد  رشرذ راً  (3118) مرا يهر رشرذنرُ   !يف مر حرراِ  الحِبالر

 فضل الوحي
ِكلِ مرنرا  وارهدح ه  اُهُروِ  رر ِيعر ر وُممرهرر  (3114) وكرسررحُل نهروراِجمر ه  الحعررربِ  (3119) ورضرعحُت يف الصحغرِر ِ ارالر

ُ مح مروحِضِع  ِمنح ررُسوِر اللنه نحزِلرهِ  اخلحرِصيصره ِ ه  وآلهعليههللاصللى عرِلمح ورضرهعريِن يف ه   ِالح رررا رهِ  الح ررِيبرهِ  والحمر
هرِه رِه ِحجح هه  ومرنرها ورلرهد  يرُمهم يِن ِ صر صرهدح نُهُفهيِن يف ِررراِههه وميُِس هيِن جرسرهدر ها ر ه  (3110) وُيِشهم يِن عررحررههه  ويراح وكر

فر مُثن يُهلحِ ُمِنيهه هدر ِ  كرذح رهً  يف اهرهوحر  و ر خرطحلره ً ه  ميرحمرهُ  الشنه ح  ه  ِههولر رهدح اهرهرر ر اللنهه  يف ِرعحهل   (3113) ومرها ورجر
ِئار ِههه  وآلهعليههللاصلى هارِمِ ه  ِمنح لرُد ح مر ح كرا ر ررِطيماً مرعحظرمر مرلرهأ  ِمهنح مرالر هُلُأ  ِهه  ررِيهقر الحمرار ه  يرسح

هارره لرهه ونهرهر ِ  الحعرهاملِر لريهح هالر ررهُع ِ  يف ُكهلح يهررح ه  مرثهرهرر مُمحهه (3112) ولر رهدح ُكنحهُت مر نِبعُهه ا هحبرها ر الحفرِصهيلِ ه  وحمرراِسنر مرخح
ِاه عرلرمهاً  الر اِف  ِههه  (3112) يهروحم  ِمنح مرخح هنر   ِرِهررافر ه  ويرهأحُمُرِر  ِاِ اح ِهدر ها ر جُيرهاِوُر يف ُكهلح سر ررهأررراه ه  (3112) ولر رهدح كر

 وملرح جيرحمرعح  هريحت  وراِحد  يهروحمرِئذ  ه  و ر يهررراه غر حِي
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هرر ررُسه ِم ه غريهح هالر هالرِ   وآلهعليههللاصللىوِر اللنهه يف اإِلسح ِ  والرحسر ها ه مرررى نُهورر الحهورحح وخرِدجيره ر ومرنرها ثرالِثُهُهمر
 .ومرُهم  رِيحر الن بُهونةِ 

ُ  عرلريحهه  عحُت ررنن ر الشنيحطراِ  ِحنير نهرزررر الحهورحح ه رهرُ لحهُت يرها ررُسهورر اللنهه  وآلهعليههللاصللىولر ردح  ِر
مرُع مرا مر حرُع و هرهررى مرها مرررى ه ِ  ن  مرا هرِذه ا الشنيحطراُ  اردح مرِيسر ِمنح ِعبرادر ِه ه ِ ننأر  رسح مرننهأر  الرنننُ  ه رهر رارر هرذر

ها مر رهاه الح  وآلهعليههللاصللىلرسحتر  ِنريبم ولرِاننأر لرورنِير  ه وِ ننأر لرعرلرى خر ح  ولر ردح ُكنحهُت مرعرهه  هألُ ِمهنح لرمن مر
ههد  ِمههنح  هريح ِههأر ه  ِعههه آ رههاُ خر و ر مرحر ههُد ِ ننههأر ارههِد ادنعريحههتر عرِظيمههًا ه ملرح يردن وحنرحههُن اُهههرريحش  ه رهر رههاُلوا لرههه يرهها حُمرمن

نرها مرننهأر نرهيبْ وررُسهور  ه وِ  ح ملرح  بح هرنرا  ِلريحهه ومررريهح هرنرهاه ه عرِلمح راً ِ  ح مرنحتر مرجر أرُلأر مرمح نرها مرننهأر سرهاِحر   نرسح   هرفحعرهلح عرِلمح
ها ه  وآلهعليههللاصلىكرذناب  ه رهر رارر  هِذه الشنهجرررةر حرهإن  هرنهح رلِهعر  ُِعُروِاهر ُعو لرنرها هر أرُلو ر ارهاُلوا ه  رهدح ومرا  رسح

يحأر رهر رهارر  ر يرهدر ه ررهِإ ح رهرعرهلر اللنهه لرُاهمح  (رٌ ََّلنإ اهلل َعلـى ُكـلش َشـْيء  قَـَدي)ه  وآلهعليههللاصللىو رِ ار  هرهنيح
ههأُرِيُامح مرهها  رطحُلبُههو ر ه وِ رح ألرعحلرههُم  هههرُدو ر  ِههانحرقح ه ارههاُلوا نهرعرههمح ارههارر ررههِإرح سر ِمنُههو ر و رشح مرننُاههمح  ر ذرلِههأر مر ُهنح

ههه ح  ه وِ  ن رِهههيُامح مرهههنح يُطحهههررُح يف الح رِليههه ِ  (3111)  رِفيئُهههو ر  هههزرابر ه مُثن ارهههارر  (3111) ِ صر خر ومرهههنح ُررهههزحُب األرحح
يرا مريهن ُههرا الشنجرررُة ه ِ  ح ُكنحِت  ُهنحِمِننير  ِاللنه والحيهروحِم اآلِخِر ه و هرعحلرِمهنير مررح ررُسهوُر اللنهه  وآلهعليههللاصلى

ر يردرين  ِِإذحِ  اللنه ه رهر  نهح رلرعرتح ررانهح رِلِع   ُِعُروِاِأ ه حرإن  رِ ِف   هرنيح  ورالنِذي  هرعرثره  ِانحرقح  ر
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هِديد  ه وارصحها   هافرلح واررها درِوْي هر ها ه وجر ر يرهدريح   (3118)  ُِعُروِاهر هِ  الطنه حِ ه حرهإن وراهرفرهتح  هرهنيح ِنحر هِا مرجح كر رصح
ههههههِنهرا األرعحلرههههههى عرلرهههههه وآلهعليههللاصلللللللىررُسههههههوِر اللنههههههه  ى ررُسههههههوِر اللنهههههههه ُمرررحرِررهههههههً  ه ومرلح رهههههههتح  ُِغصح

ِينِهه  وآلهعليههللاصللى ه رهرلرمنها  وآلهعليههللاصللىه و ِهبهرعحِإ مرغحصرهاهِنرا عرلرهى مرنحِاهيب وُكنحهُت عرهنح مير
براراً ه ررُمرحهرا رهرلحيرأحِ أر ِنصحُفهرا ويهربهح رى ِنصحُفهرا ه ررأرمررر  ِ اح ا ِ ذرِلأر ررأراهحبرهلر هر نرظررر الح روحُم ِ صر ذرِلأر اراُلوا ُعُلّواً واسح

هادرلح  هرلح رها  ِ ررُسهوِر اللنهه  ه رهر رهاُلوا   وآلهعليههللاصللى ِلريحه ِنصحُفهرا ه كرأرعحجرِ  ِ اهحبرهار  ومرهرهدحه درِويّهاً ه ررار
ها ر ه ررهأرمررره  ها كر هِفه كرمر ا النحصحهار ه رهرلحيهررحِجهعح ِ صر ِنصح هذر هراً وُع ُههّواً ررُمهرح هر هعر ه  وآللهعليههللاصللىُكفح رهرررجر

ررةر رهرعرلرههتح مرهها رهرُ لحههُت مرنرهها  ر  ِلرههه ِ  ن اللنههه ِ رح مرونُر ُمههنحِمن   ِههأر يرهها ررُسههورر اللنههه ه ومرونُر مرههنح مراهرههرن  ِههأر ن الشنههجر 
ً  ِلارِلمرِ أر ه رهر ر  الر ِر اللنه  هرعراصر ه  رصحِدي اً  ُِنبُهونِ أر وِ جح ه  «سـاَحٌر َكـذإابٌ »ارر الح روحُم ُكل ُههمح  رهلح رهرعرلرتح  ِأرمح

ا يهرعحنُههونريِن ه وِ رح لرِمههنح اهرههوحم   ر  ههذر ههرِخر ِ  ن ِمثحههُل هر ههلح ُيصرههدحُاأر يف مرمح ِفيهها  ِريههه ه وهر ِر خر ههحح عرِجيههُ  السح
يِ نير وكرالر  ئِهم  ه ِسههيمراُهمح ِسهيمرا الصحهدح ُم األر هحههرراِر ه ُعمنهارُ  رأحُخهُذُهمح يف اللنهه لروحمرههُ   ر اللنيحههِل  (3119) ُمُهههمح كرهالر

ربُو ر و ر  ه راح هاِر ه ُم رمرسحهُاو ر ِرربحهِل الحُ هرحآِ  ُرحيُهو ر ُسهنرنر اللنهه وُسهنرنر ررُسهولِه ه  ر يرسح يهرعحلُهو ر و ر ومرنرهاُر النهنهر
ِنر  (3184) يهرُغل و ر  سراُدُهمح يف الحعرمرلِ و ر يُهفحِسُدو ر ه اُهُلو ُهُهمح يف ايح  !اِ  ومرجح
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يـَُقـاُل لَـه َهمإـاٌم ـ َكـاَن رَُجـاًل َعابَـدًا فـََقـاَل لَـه يَـا  السل  عليهُرَوَي َأنإ َصـاَحباً أَلَميـَر اْلُمـْؤَمَنيَن 
َعْن َجَواَبه ـ ثُمإ قَاَل يَا  الس  عليهى َكأَنشي أَْنُظُر ََّللَْيَهْم ـ فـََتثَاَقَل َأَميَر اْلُمْؤَمَنيَن ـ َصْف َلَي اْلُمتإَقيَن َحتإ 

ـ فـَلَـْم يـَْقنَـْع َهمإـاٌم َبَهـَذا  «ََّلنإ اهلل َمـَع الـإَذيَن اتـإَقـْوا والـإَذيَن ُهـْم ُمْحَسـُنونَ » َهمإاُم اتإَق اللإه وَأْحَسْن ـ فَ 
نَـى َعَلْيـه وَصـلإى َعلَـى النإبَـيش اْلَقـْوَل َحتإـى َعـَزَم َعلَ  ـ ثُـمإ قَـاَل  وآلهعليههللاصللىْيـه ـ َفَحَمـَد اللإـه وأَثـْ

 :الس  عليه
لرههقر اخلحرلحههقر ِحههنير خرلر رُهههمح ه غرِنيّههاً عرههنح  رههاعرِ ِهمح آِمنههاً ِمههنح  مرمنهها  هرعحههُد ررههِإ ن اللنههه ُسههبححرانره و هرعرههاصر خر

هُهمح ه مرعحِصهيرِ ِهمح ه ألرننه هنهرُهمح مرعراِيشر ه  ر  رُمهر ه مرعحِصهيرُ  مرهنح عرصرهاه ه و ر  هرنهحفرعُهه  راعرهُ  مرهنح مر راعرهه رهر رسرهمر  هريهح
ههُل الحفرمرههاِئِل ه مرههنحِطُ ُهُم الصنههوراُب ومرلحبر  هها ُهههمح مرهح نهحيرا مروراِضههعرُهمح ه ررههالحُم هنُ و ر ِريهر ُسههُهُم وورضرههعرُهمح ِمههنر الههد 

هيُهُهُم ال هنوراُضهُع ه غرم هوا مر حصرهاررُهمح  (3180) ادُ اِ احِ صره هرنمر اللنهه عرلرهيحِهمح ه ووراهرُفهوا مر حرهاعرُهمح  (3183) ومرشح عرمنها حر
هافِ  هالنِ  نُهزحلرهتح يف الرنخر ِف ه كر ُهمح يف الحهبرالر ُمح ه نُهزحلرتح مرنهحُفُسُهمح ِمهنهح هُل ه و  (3182) عرلرى الحِعلحِم النناِرِع ار لرهوح  ر األرجر

ااً ِ صر الثهنهورابِ  هاِدِهمح  ررحرره ر عرهنيح  ه هرهوح سر ه رِ رن مررحوراُحُههمح يف مرجح رهاً ِمهنر النهِذي كر ره ر اللنهه عرلرهيحِهمح ه ملرح  رسح  وخروح
ها الحِع رهاِب ه عرظُهمر اخلحرهاِلُق يف مرنهحُفِسهِهمح ررصرهُغرر مرها ُدونرهه يف مرعحيُهِنِهمح ه رهرُههمح وايحر  ها رهرُههمح ِريهر هنح ارهدح ررآهر ننهُ  كرمر

هها ُمعرهههذن ُو ر ه اُهلُهههو ُهُهمح حمرحُزونرهه   وُههههُرورُُهمح مرأحُمونرههه ههها رهرُههههمح ِريهر هههنح ارهههدح ررآهر    ه ُمنهرعنُمههو ر ه وُههههمح والننههاُر كرمر
ا ُهُهمح  يفر   وحراجر سراُدُهمح حنِر  ومرجح
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ِفيفره   ومرنهحُفُسههُهمح عرِفيفره   ه صرههبهرُروا هً   رِويلرههً  ه ِدرههاررة  ُمرحِرره    خر ُهمح رراحر ُههمح  (3182) مرينامههاً ارِصه رًة مرعح ربرهه هح يرسنههررهرا ار
ها ه مرمنها اللنيحهلر ررصره هُهمح ِمنهحهر وحا مرنهحُفسر نهحيرا رهرلرهمح يُرِيهُدوهرا ه ومرسرهرر هحُهمح رهرفرهدر امرُهمح ه رر ه ُههمح ه مرررادر هحُههُم الهد  ار و ر مراحهدر

زراِف الحُ رحآِ  يُهرر هحُلونهرهرا  هررح ِياًل  رالِ   ِه درورافر درائِِهمح ه ررهِإذرا  (3181) ه ُررزحنُو ر  ِه مرنهحُفسرُهمح ويرسح رِث ُو ر  (3182) نير ألرجح
ها هرهوحااً وظر  ها  رمرعهاً ه و رطرلنعرهتح نُهُفوُسهُهمح  ِلريهحهر نُهوا  ِلريهحهر هِويق  رركر ها  رشح ها ُنصحه ر مرعحيُهِنِهمح ه مرر وا  ِآيره   ِريهر ن هوا مرنهنهر
هاِمعر اُهلُهوِ ِمح ه وظرن هوا مر ن نررِه ر  ها مرسر هغروحا  ِلريهحهر ها ارحِويها  ه مرصح هِهي رهرا يف  (3181) وِ ذرا مرهر وا  ِآيره   ِريهر هننمر وهر جرهر

ههانُو ر  ههاِ ِهمح ه ُمفحنرُِهههو  (3189) ُمُصههوِر آذراهِنِههمح ه رهرُهههمح حر ههِبِهمح  (3194)  ر ِيِبرههاِهِهمح عرلرههى مروحسر ومرُكفحِهههمح ورُكر
هاِخ رِارهاِ ِمح  اِمِهمح ه يرطحُلبُهو ر ِ صر اللنهه  هرعرهاصر يف ررار هاُف مر هحهررار   (3190) ومر حهرراِ  مراحهدر هاُف ُعلرمر هارر ررُحلرمر ه ومرمنها النهنهر

احِ  هبُهُهمح مررحضرهى ه ومرها  ِهالح روحِم ِمهنح  (3193) مر حِ يراُف ه اردح  هررراُهُم اخلحروحُ   هررحير الحِ هدر سر ه يهرنحظُهُر  ِلرهيحِهُم الننهاِظُر رهريرحح
مرررل  ويهرُ وُر لر ردح ُخوِلطُوا
(3192)! 

ثِهه ر ه رهرُهههمح  ِثُرو ر الحار هه راح ههااُِِم الح رِليههلر ه و ر يرسح ههر  عرِظههيم  ه  ر يهررحضرههوح ر ِمههنح مرعحمر ههالرطرُهمح مرمح ولر رههدح خر
ههِفُ و ر ألرنهحُفِسهه ههااِِمح ُمشح هه ر  (3192) ِهمح ُم نِهُمههو ر وِمههنح مرعحمر هها ر ممنهها يُه رههاُر لرههه  (3192) ه ِ ذرا نُكح ُهمح خر ههد  ِمههنهح مرحر

 رهريهرُ وُر ه مرنرا مرعحلرُم  ِنهرفحِس  ِمنح غر حِي ورريبح مرعحلرُم يب ِمينح  ِنهرفحِس  ه اللنُهمن  ر 



 242  .........................................................................   السالم خط  مم  املنمنني عليه

ِر مبرا يهرُ وُلو ر  عرلحيِن مررحمرلر ممنا يرظُن و ر واغحِفرح ِ  مرا  ر يهرعحلرُمو ر   ُهنراِخذح  .ه واجح
مرِ  مرحرِدِهمح مرننأر  هرررى لره اُهونًة يف ِديهن  ه وحرزحمهاً يف لِهني  وِ ميرانهاً يف يرِ هني  وِحرحصهاً يف ِعلحه م  ررِمنح عرالر

ههداً يف ِغههً   ههاًل وُخُشهه (3191) ههه وِعلحمههاً يف ِحلحههم  وارصح اً يف ِهههدنة   (3191) وعاً يف ِعبرههادرة  ه ودررم  يف رراارهه   وصرههربح
هها اً يف ُهههًدى وحتررر جههاً  ر  ه ونرشر ههالر ههارر الصنههانِر ر وُهههور عرلرههى  (3198) و رلربههاً يف حر ههُل األرعحمر ههع  ه يهرعحمر عرههنح  رمر
ِبُح ومهر ه الذحكح  ُر وُيصح لرهِ  ورجرل  ه مُيحِس  ومهر ه الش اح ِبُح رررِحاً ه حرِذراً ِلمرا ُحذحرر ِمهنر الحغرفح ُر ه يرِبيُت حرِذراً وُيصح

ها ُسهنحاررا  (3199) ه ورررِحاً مبرا مرصرابر ِمنر الحفرمحِل والرن حرِ  ه ِ ِ  اسح رصحعربرتح  هرره ه ملرح يُهعحِطهر عرلريحه نهرفحُسه ِريمرا  راح
ه ها حتُِه   ه اُههرنُة عريحنِهه ِريمر هِل ه  هرهرراه ِريمر ِلحهمر  ِهالحِعلحِم والح رهوحرر  ِالحعرمر ها  ر يهربهح رهى ه ميرحهزُُ  انح ا  ر يهرهُزوُر ونرهرادر ُهه ِريمر

هُزوراً  هرُه ه حررِيهزاً ِدينُهه (3144) اررِيباً مرمرُله ارِلياًل نرلرُله خراِهعاً اهرلحُبه ه ارانِعرً  نهرفحُسه مرنهح اًل مرمح لُهه سرههح ً  مريح ره (3140) مركح
ها ر يف الحغرهاِرِلنير ُك ِه ر يف  ُر ِمنحه مرأحُمور  والشنر  ِمنحه مرهأحُمو   ه ِ  ح كر ظُوماً غريحظُه ه اخلحريهح ور ُه مراح اِكرِينر ه هرهح الهذن

اِكرِينر ملرح يُاح ر ح ِمنر الحغراِرِلنير ه يهرعحُفو عرمننح ظرلرمره ويُهعحِط  مرنح حرررمره ه ويرِصهُل مرهنح ارطرعرهه  وِ  ح كرا ر يف الذن
ُشه  ،ه لريحناً اهروحلُه غرائِباً ُمنحاررُه حراِضراً مرعحُرورُه (3143)  رِعيداً ُرحح
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نِرِ  ههر ه ه يف الههزن ر ِ راً هر ههرُه ُمههدح يهح ههِباًل خر ههُاور   ر  (3142) وراُههور   (3142) ُم ح ههاِف هر ههارِه صرههُبور  ه ويف الرنخر ويف الحمرار
يههُا عرلرههى مرههنح  هههردر عرلريحههه ه  ر ُيِمههيُع مرهها رِر ُ رِههيمرنح رُِهه   ه يهرعحههنرُِ   ِههانحرقح اهربحههلر مر ح ُيشح يهُههبحِغُإ ه و ر يرههأحمثر

هرر ه و ر يُهنرهاِ ُز  ِاألرلح رهابِ  ِف ر و ر يهرنحسرهى مرها ذُكح هُ حح همرُت  ِالحمرصرهاِئِ   (3142) اسح و ر ُيمرهار   ِايحرهاِر ه و ر يرشح
ُخلُ  ُ ه وِ  ح ضرهِحأر ملرح يهرعحهُل صرهوح ُه ه  و ر يرهدح يف الحبراِ هِل ه و ر ترحهرُُ  ِمهنر انحرهقح ه ِ  ح صرهمرتر ملرح يهرُغمنهه صرهمح

ُسهه ِمنحهه يف عرنرهاف  والننهاُ  ِمنحهه يف  ه   ه  وِ  ح  ُغِه ر عرلريحهه صرهبهررر حرهإن يرُاهو ر اللنهه ُههور النهِذي يهرنحه رِ ُم لرهه ه نهرفح رراحر
ه   ه وُدنهُهو ه ممنهنح مر هح  هد  ونهرزراهر ِسه ه  ُهعحُده عرمننح  هربراعردر عرنحهه نُهح  درنرها ِمنحهه عر ر نهرفحسره آِلِخرر ِه ومررراحر الننا ر ِمنح نهرفح

ر  وخرِديعر     .ِلني  ورر حر   ه لريحسر  هربراُعُده ِ ِاربح  وعرظرمر   و ر ُدنُهو ه مبراح
 .َكاَنْت نـَْفُسه َفيَها (3141) ْعَقةً قَاَل َفَصَعَق َهمإاٌم صَ 
ههنرُع  السلل  عليهرهر رههارر مرِمههُ  الحُمههنحِمِننير  ا  رصح ههذر هها عرلريحههه ه مُثن ارههارر مرهرار مرمرهها واللنههه لر رههدح ُكنحههُت مرخرارُههر

ِلهرا؟  الحمروراِعُ  الحبرالِغرُ   ِأرهح
 ؟ينَ فـََقاَل َله قَاَئٌل َفَما بَاُلَك يَا َأَميَر اْلُمْؤَمنَ 

ههاًل  ر  هرعُههدح  السلل  عليهرهر رههارر  ههاورنُه ررمرهح ههبرباً  ر يهر رجر ههل  وراح ههاً  ر يهرعحههُدوه ه وسر وررحرههأر ِ  ن ِلُاههلح مرجر
 !ِلِمثحِلهرا ه ررِإ نرا نهرفرثر الشنيحطراُ  عرلرى ِلسراِنأر 
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 السالمعليهومن خطبة له ـ  194
 يصف فيها المنافقين

هأرلُه ِلِمنن ِهه متررامهاً ه وِرربحلِهه  (3141) ا وررنقر لره ِمنر الطناعرهِ  ه وذرادر حنرحمرُده عرلرى مر  عرنحهه ِمهنر الحمرعحِصهيرِ  ونرسح
هررة   هوراِ  اللنهه ُكهلن غرمح ههرُد مر ن حُمرمنهداً عربحهُده وررُسهولُه ه خرهالر ِ صر رِضح ودررهرن ر ِريهه ُكهلن  (3148) اعحِ صرهامًا ه ونرشح

ها (3100) و رأرلنه ر عرلريحهه األراحصرهوح ر  (3104) ه واردح  هرلرون ر لره األردحنهروح ر  (3149) ُغصن     ه وخرلرعرهتح  ِلريحهه الحعرهررُب مرِعنن هرهر
ارِ  (3103) اور هرهرا ِمهنح مر هحعرهِد الهدن ِ ه عرهدر ها ه حرهإن مرنهحزرلرهتح ِ سرهاحر هحرقِ  ه وضرهرر رتح ِ صر حُمرارر ر ِهه  ُطُهو ر رروراِحِلهر  ومرسح
 .الحمرزرارِ  (3102)

ههلر النهحفرههاِ  ه ررههِإنهنُهُم المنههال و ر الحُمِمههل و ر والزنال هه ههذحرُُكمح مرهح ههورى اللنههه ومُحر و ر مُوِصههيُامح ِعبرههادر اللنههه  ِ هر ح
هههاد   (3101) نرُامح ه ويهرعحِمهههُدو  (3102) ه يهر هرلروننُهههو ر مرلحورانهههاً ويهرفح هرن هههو ر ارحِ نرانهههاً  (3102) الحُمزِل هههو ر   (3101) ِ ُاهههلح ِعمر

 نرِ ينه   ه ميرحُشهو ر اخلحرفرهافر  (3130) وِصهفراُحُهمح  (3134) ه اُهلُهو ُهُهمح درِوينه    (3109) ِ ُاهلح ِمرحصرهاد   (3108) ويهررحُصهُدونرُامح 
هُفُهمح دروراف  واهرهوحُاُمح ِههفراف  وِرعحُلُهه (3132) ويرِد  و ر  (3133) اُف الحعريرهافُ المنررافر ه ورصح ةُ  (3132) ُم الهدن  (3132) ه حرسرهدر

ُهمح ِ ُاهلح  ررِيهق  صرهرِيع   هاِف ه ار ِنطُهو الرنجر ِف وُم ح هُدو الحهبرالر هاِف وُمنركح هِفيع  وِلُاهلح  (3131) الرنخر ه وِ صر ُكهلح اهرلحه   هر
و  ُدُمههو   ه يهر هر راررُضههو ر الثهننرههافر  ههجح ههأرُلوا مرنحرُفههواويهر هرررااهربُههو ر ايحرههزر  (3138) هر ُلوا (3139) افر ه ِ  ح سر   (3124) وِ  ح عرههذر

 ،كرشرُفوا
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هه م ارهاِ اًل وِلُاههلح  ههقم  رههاِ اًل وِلُاهلح ارههائِم  مرههاِئاًل ه وِلُاههلح حر ههررُروا ه ارهدح مرعرههد وا ِلُاهلح حر ُمهوا مرسح   رههاب  وِ  ح حرار
هبراحًا ه يهر هرورصنه هورااهرُهمح ه ويُهنحِفُ هواِمفح راحهًا ه وِلُاهلح لريحهل  ِمصح هِع  ِالحيرهأحِ  لُِيِ يُمهوا  ِهه مرسح  ِهه  (3120) ُلو ر ِ صر الطنمر

اهرُههمح  هبهحُهو ر  (3123) مرعحالر هلرُعوا الحمرِمهيقر  (3122) يهرُ ولُهو ر رهرُيشر  ه ويرِصهُفو ر رهرُيمروحُههو ر ارهدح هروننُهوا الطنرِيهقر ه ومرضح
ُأولَئَك َحْزُب الشإْيطاَن ـ َأ  ََّلنإ َحْزَب الشإـْيطاَن )النح راِ  ه  (3121) طراِ  وُ ر ُ الشنيح  (3122) رهرُهمح ُلمر ُ  (3122)

 .(ُهُم اْلخاَسُرونَ 

 السالمعليهومن خطبة له ـ  195
 يحمد اللإه ويثني على نبيه ويعظ

 حمد اللإه
ِر   ههالر ههرر ِمههنح آثرههاِر ُسههلحطرانِه وجر ههُد لِلنههه النههِذي مرظحهر يهنههرر ُم رههلر انحرمح ِيرائِههه ه مرهها حر الحُعُ ههوِر ِمههنح  (3121) ِكربح

رر ِه ه ورردر ر خرطررراِل مهرراِهمِ   النه ُفوِ  عرنح ِعرحرراِ  ُكنحه ِصفرِ ه ه (3128) عرجراِئِ  ُادح
 الشهادتان

و  وِ ذحعرها    هالر ههرُد مر ح  ر  ِلرهه ِ  ن اللنهه ه هرههرادرةر ِ ميرها   وِ ي رها   وِ خح ههرُد مر ن حُمرمنهداً عربحهُده  ومرهح ه ومرهح
يِن  راِمسره    ُهدرى درارِسره   ه ومرنرهاِهُل الهدح ُم ااح هلره ومرعحهالر  ِهانحرقح ه ونرصرهحر  (3124) ررصرهدر ر  (3129) وررُسهولُه ه مررحسر

 ،لِلحفرلحقِ 
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ِد ومرمررر  ِالح رصحدِ   ه وسل وآلهعليههللاصلىه  (3120) وهردرى ِ صر الر هح
 العظة

لره ر نِعرِمهه عرلرهيحُامح  ُاهمح عربرثهاً وملرح يُهرحِسهلحُامح مهررهاًل ه عرلِهمر مربهح ومرححصرهى واعحلرُمهوا ِعبرهادر اللنهه ه مرننهه ملرح ترحُل ح
ِ ُحوه ه هرفح هانره  ِلرهيحُامح ه رراسح سر ه هرنحِجُحوه (3123) ِ حح ِنُحوه (3122) واسح ه رمح ها ارطرعرُاهمح ه رر  (3122) وا حُلبُهوا  ِلريحهه واسح مر

هها   ويف ُكههلح ِحههني  ومرورا   ه ومرههعر ُكههلح ِ نحههس   ههاب  و ر مُغحلِههقر عرههنحُامح ُدونرههه  رههاب  ه وِ ننههه لرِبُاههلح مرار عرنحههه ِحجر
ِبرافُ  (3122) وجرا م ه  ر يهرثحِلُمه ُ ُصه انح هاِئل  و ر يرسح هر ح  (3121) الحعرطراُف و ر يهرنهح ِصهيه نرائِهل  ه و ر ه و ر يرسح هرنحِفُده سر

هغرُله  (3121) يهرلحِويه هرفح   عرنح هرفح   و ر يُهلحِهيه صروحل  عرنح صروحل  ه و ر حترحُجزُه ِهبر   عرنح سرلح   و ر يرشح
و ر يهر حطرعُهه الحُبطُهوُ  عرهِن الظ ُههوِر ه  (3129) رر حره   عرهنح ِع رهاب  و ر جيُِن هه (3128) غرمر   عرهنح رر حره   ه و ر  ُوِاُهه

نرا وظرهررر رهربرطرنر ه و رطرنر رهرعرلرهنر ودرا ر  ررمِ  (3124) الظ ُهوُر عرِن الحُبطُوِ  ه اهرُربر رهرنرأرى وعرالر رردر  وملرح يُهدر ح ه ملرح يرهذح
ِ يرار   (3120) ر   (3123) اخلحرلحقر  ِاحح و ر اسح هرعرا ر ِ ِمح ِلارالر

(3122). 
ههها الزحمرهههامُ مُوِصهههيُامح ِعبرهههادر اللنهههه  هههورى اللنهههه ه ررِإنهنهر ههها ه  (3122) والحِ هههورامُ  (3122)  ِ هر ح هههُاوا ِ ورثرائِِ هر رهر رمرسن

نرهها ِ  هها  هرههُنرح ِ ُاههمح ِ صر مركح ِههرحنِ  (3128) ه ومروح رههاِ  السنههعرِ  ومرعرااِههلِ  (3121) الدنعرهه ِ  (3121) واعح رِصههُموا ِرر رائِِ هر  انح
 يف  ومرنرانِِر الحِعزح  (3129)



 هنل البالغ   ...........................................................................................   204

ههفرُ  ِريههه األر حصرههاُر وُ ظحلِههُم لرههه األراحطرههاُر ه و ُهعرطنههُل ِريههه ُصههُرومُ  ههارِ  (3114) يهرههوحم   رشح ويهُههنهحفرُل يف  (3110) الحِعشر
هه   ه و رههِذر  الش ههم   هه   و هرههبحارُم ُكههل  ارحجر جر ههُق ُكههل  ُمهح  (3112) والص ههم   (3112) الشنههوراِملُ  (3113) الص ههوِر ه رهر هرزحهر

ههررا اً  (3111) ه رهريرِصههُ  صرههلحُدهرا (3112) الرنوراِسههلُ  ههُدهرا (3118) رراهحرراههاً  (3111) سر   رحلر ههاً  (3114) اراعههاً  (3119) ومرعحهر
ررعُ  (3110) يم  يهرنهحفرُع و ر مرعحِذررة   ردح فرُع و ر  ِر  .ه ررالر هرِفيع  يرشح

 السالمعليهومن خطبة له ـ  196
 بعثة النبي

 ِحنير  ر عرلرم  ارائِم  ه و ر مرنرار  سراِ ع  و ر مرنهحهرل  وراِضح  ه هرعرثره 
 العظة بالزهد

ها دراُر ُههُفوو   نهحيرا ررِإنهنهر هذحرُُكُم الهد  هورى اللنهه ه ومُحر ه وحمررلنهُ   هرنحغِهي    (3113) مُوِصهيُامح ِعبرهادر اللنهه  ِ هر ح
ها  رهاِئن   هاِكنُههرا ظرهاِعن  واراِ نُههر ِيهدُ  (3112) سر ِصهُفهرا (3112) ه متر ا ر السنهِفينرِ  ه  هر ح ها مريرهدر ِلهر الحعروراِصهُا  (3112)  ِأرهح

ُهُم الحغرهرُِ  الحور ِهقُ  هاِر ه ررِمهنهح هوراِ  ه حترحِفهزُه (3111) يف يُرهِل الحِبحر ُهُم الننهاِج  عرلرهى  ُطُهوِ  األرمح الرحيرهاُح  (3111) وِمهنهح
لرأ    ِأرذحيراِارا وحترحِمُله عرلرى ررخ  ومرا جنررا ِمنهحهرا ررِإصر مرهح وراِارا ه ررمرا غررِ ر ِمنهحهرا رهرلريحسر مبُسح ردح  !مرهح
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نرههه    اُ  صرهههِحيحر   واألرعحمرهههاُف لردح ه  (3118) ِعبرهههادر اللنهههه اآل ر ررهههاعحلرُموا واألرلحُسهههُن ُمطحلر رههه   ه واألر حهههدر
ها ِ ررِسيح  والحمرجراُر عررِ  (3119) والحُمنهح رلر ُ  هوحِل ه ررحر حُ هوا  (3180) الحفرهوحلِ  (3184) يإ  ه اهربحهلر ِ رحهر وُحلُهوِر الحمر

 .عرلريحُامح نُهُزولره و ر  هرنح رِظُروا ُاُدومره

 السالمعليهومن كالم له ـ  197
 ينبه فيه على فضيلته لقبول قوله وأمره ونهيه

فرظُو ر  هه رحح ههحرابِ  (3183) ولر رههدح عرلِههمر الحُمسح ههد   ِمههنح مرصح ه مررح ملرح مرُردن عرلرههى  وآلهعليههللاصلللىحُمرمن
هيحُ ه هوراِ ِن ه النهِ   هرهنحُا ُ  (3182) اللنهه و ر عرلرهى ررُسهولِه سرهاعرً  اره   ه ولر رهدح وراسر ِسه  يف الحمر ها  (3182)  ِنهرفح ِريهر

ةً  اُم جنرحدر رر  (3182) األر حطراُر ه و هر رأرخنُر ِريهرا األراحدر  .مريِن اللنه ِ رامركح
ُسهه يف   وآلهعليههللاصللىولر ردح اُِبإر ررُسوُر اللنهه  هالرتح نهرفح رِي ه ولر رهدح سر وِ  ن ررمحسرهه لرعرلرهى صرهدح

هلره  ِهه  ه ولر رهدح ُولحيهُت ُغسح ها عرلرهى ورجح هُ  مرعحهوراِر ه ررمرهجنِت  وآلهعليههللاصللىكرفحه  ررأرمحرررح ُههر ِئار والحمرالر
ه    (3181) اُر واألررحِنيره ُ الهدن  نرمر يهح هِبُ  ومرهأل  يهرعحهرُُ  ه ومرها رراررارهتح  رحعِه  هر ُهمح ه ُيصرهل و ر عرلريحهه  (3181) ه مرهأل  يهرهح ِمهنهح

ّياً ومريح اً ه ررانهحُفُذوا عرلرى  رصرائِرُِكمح   ولح رصحُد ح ه  (3188) حرإن ورارريهحنراه يف ضررِِره ه ررمرنح ذرا مرحرق   ِه ِمينح حر
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ههادنِة انحرههقح ه وِ نهنُهههمح لرعرلرهه ههاِد عرههُدوحُكمح ه رهرورالنههِذي  ر  ِلرههه ِ  ن ُهههور ِ رح لرعرلرههى جر  (3189) ى مرزرلنهه ِ نِينههاُ ُامح يف ِجهر
مرُعو ر ومرسح هرغحِفُر اللنه ِ  ولرُامح   !الحبراِ ِل ه مرُاوُر مرا  رسح

 مالسالعليهومن خطبة له ـ  198
 ،ينبه على َّلحاطة علم اللإه بالجزئيات ، ثم يحث على التقوى

 ويبين فضل اإلسالم والقرآن
هِ الر ر النحينرها ِ  يف  (3194) يهرعحلرُم عرِجهيلر الحُوُحهوِ  يف الحفرلرهوراِل ه ومرعراِصه ر الحِعبرهاِد يف اخلحرلرهوراِل ه واخح

هاِف  ِ  هاِر الحغرهاِمرراِل ه و رالر ُهمر الحمر يهُ  اللنههالحِبحر ههرُد مر ن حُمرمنهداً جنِر هِفُ   (3190) الرحيرهاِح الحعراِصهفراِل ه ومرهح ه وسر
ِيه وررُسوُر رر حرِ ه ه  ورحح

 الوصية بالتقوى
مر خرلح رُاههمح ه و ِلريحههه يرُاههوُ  مرعرههادُُكمح و ِههه جنررههاحُ  ههورى اللنههه النههِذي ا هح رههدر  مرمنهها  هرعحههُد ه ررههِإرح مُوِصههيُامح  ِ هر ح

هزرِعُامح  هِبيِلُامح ه و ِلريحهه مررراِمه  مرفح هُد سر هورى اللنهه  (3193)  رِلبرهِ ُامح ه و ِلريحهه ُمنح هرهرهى ررغحبرهِ ُامح وحنرحهوره ارصح ه ررهِإ ن  هر ح
هاِد ُصهُدورِكُ  ُح ررسر سرهادُِكمح ه وصرهالر ِ ُامح وِهفراُف مرررِل مرجح مح ه و ُُههوُر دروراُف دراِف اُهُلوِ ُامح ه و رصرُر عرمرى مررحِئدر

ُف عرشرا مر حصرارُِكمح   ،درنرِس مرنهحُفِسُامح وِجالر



 202  .........................................................................   السالم خط  مم  املنمنني عليه

ُن رهرزرِ  جرأحِهُامح  عرُلوا  راعره ر اللنهه ِههعراراً  (3192) ومرمح ِ ُامح ررهاجح  (3192) ُدو ر ِدثرهارُِكمح  (3192) وِضيراُف سروراِد ظُلحمر
ِعُامح  ههالر ر مرضح ِنِههنِي ُوُرودُِكههمح ه  (3191) ه ومرِمهه اً رهرههوح ر مُُمههورُِكمح ومرههنهحهراًل  ههه ودرِخههياًل ُدو ر ِهههعرارُِكمح ولرِطيفههاً  هرههنيح

ههِفيعاً لِههدرررخِ  ناً  (3199) وُجننهه ً  (3198)  رِلبرههِ ُامح  (3191) وهر ههار لِيهرههوحِم رهرههزرِعُامح ه ومرصرهها ِيحر لُِبطُههوِ  اُهبُههورُِكمح ه وسر
شرِ ُامح ونهرفرساً ِلاررحِب مروراِ ِنُامح ه ررِإ ن  راعر ر اللنه ِحرحن  ِمهنح مر رهاِلار ُماح رِنفره   ه وخمررهاِو ر ُم هروراهنعره    ِلطُوِر ورحح

هذر  ِهال هن حورى عرزر رهتح  (3844) ومُورارِ  هنح مرخر ة  ه ررمر لروحلرهتح لرهه  (3840) نِه را   ُموارهدر ها ه واحح ائُِد  هرعحهدر ُدنُهوحهر عرنحهه الشنهدر
هرلرتح لره الصحهعراُب  هرعحهدر ِ نحصرهاِ رااألُُموُر  هرعحدر مررراررِ را ه وا ه  (3843) نهحفرررجرتح عرنحه األرمحوراُ   هرعحدر  هررراُكِمهرا ه ومرسح

عرلريحه الرن حرُ   هرعحدر نُهُفورِهرا ه و هرفرجنررلح عرلريحهه الهنهحعرُم  (3842) وحترردن رتح . وهرطرلرتح عرلريحه الحارررامرُ   هرعحدر ُاُحوِ هرا ه
ُ   هرعحدر ِ رحذراِذهرا (3842) ُنُموِ را  هرعحدر   .(3842) ه وور هرلرتح عرلريحه الحبهررركر

ن عرلرهيحُامح  ِِنعحمر ِهه ه رهرعربحهُدوا  هالرِ ه وامحهنر مرنهحُفسرهُامح ررا هنُ وا اللنه النِذي نهرفرعرُاهمح مبروحِعظر ِهه ه وورعرظرُاهمح ِ رِسر
ُرُجوا  ِلريحه ِمنح   .حرقح  راعرِ هلِِعبرادر ِه ه واخح

 فضل اإلسالم
هفراه ِسه ه واصحطرنهرعره عرلرهى عريحنِهه ومرصح مر ِديُن اللنه النِذي اصحطرفراه لِنهرفح ا اإِلسحالر ِخيهرهررةر  (3841) مُثن ِ  ن هرذر

لحِ ه ه ومرارامر درعرائِمره عرلرى حمرربنِ ه ه مرذررن األردحيرا ر   خر
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هذررر حُمرادحيهه ِِعزن ِه وورضرعر الحِملرهلر ِ رر  افره ِ ارررامر ِهه وخر ها ر مرعحهدر لرِ   (3841) رحعِهه ه ومرهر ها ر المنهالر هدرمر مررحكر هرِه ه وهر  ِنرصح
نِههه هه رى مرههنح عرِطههشر ِمههنح ِحيراِضههه ه ومر حههأر ر  (3848) ِ رُكح ِيرههالر مبروراحِتِههه (3849) ه وسر ه مُثن جرعرلرههه  ر  (3804) انح

ههجررر ِه و ر انحِفصرههامر لُِعرحور ِههه و  امر ألرسراِسههه و ر نرورارر ِلدرعرائِِمههه ه و ر انحِ ههالر ر ِلشر ِههدر  ر ررههأن نِرلح ر ِههه ه و ر اهنح
هذن  (3800) انحِ طرها ر ِلُمدن ِهه ه و ر عرفرهافر   ِلطُرُاِهه ه و ر ُوُعوثره ر  (3802) لُِفُروِعهه و ر ضرهنحأر  (3803) ِلشرهررائِِعه و ر جر

 يف عُهوِده ه و ر ورعرهثر  (3801) ه و ر ِعهور ر ِ نحِ صرها ِه و ر عرصرهلر  (3802) ولرِ ه و ر سرهورادر ِلورضرهِحهِلُسههُ  (3802)
ههه (3801) ههانر  (3808) لِفرجح ور ِههه ه رهرُهههور درعرههائُِم مرسر يف انحرههقح  (3809) و ر انحِطفرههافر ِلمرصرهها ِيِحه ه و ر مرههرراررةر نِرالر

هنراخرهرا ها (3834) مرسح ها ه ومرصرها ِيُح هرهبنتح ِن رانُههر  ه ومرنرهار   (3830) ه وثهربنهتر اررها آسراسرههرا ويهرنرها ِيُع غرهُزررلح ُعُيونُههر
م   (3832) ااهح رهدرى ِ رها ُسهفنارُهرا (3833) ها ه (3832) ومرعحهالر ها ه ومرنراِههُل ررِوير ِ رها ُورناُدهر جرعرهلر . ُاِصهدر ِ رها ِرجراُجهر

يرها ِ  اللنه ِريه هاِ  ررِريهُع الحبُهنهح ه ُمنِهُ   ُمنح هرهرى رِضحورانِه ه وِذرحورةر درعرائِِمه وسرنرامر  راعرِ ه ه رهرُهور ِعنحدر اللنه ورثِيُق األررحكر
نرههارِ  ههِرُ  الحمر ههاِ  ُمِمهه ُف النحهه راِ  ه عرزِيههُز الس ههلحطراِ  ُمشح ثرههارِ  (3832) الحبُهرحهر ههرح  (3831) ُمعحههِوُذ الحمر ُروه وا نِبعُههوه ه ررشر

 .ومرد وا  ِلريحه حر نه وضرُعوه مروراِضعره
 الرسول األعظم

  ِانحرقح  وآلهعليههللاصلىمُثن ِ  ن اللنه ُسبححرانره  هرعرثر حُمرمنداً 
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نهحيرا اِ نحِ طرههاُ  ومراهحبرههلر ِمههنر اآلِخههررِة اِ  حههالر ُ  ههتح  هر  (3831) ِحههنير درنرهها ِمههنر الههد  ههررا   ه ومرظحلرمر هها  هرعحههدر ِ هح جر ُههر هح
هاد   ها ِمهر ِلهرا عرلرهى سرها   ه وخرُشهنر ِمنهحهر ها ِايرهاد   (3838) وارامرتح  ِأرهح ِ را  (3839) ومرِن ر ِمنهحهر ه يف انحِ طرها   ِمهنح ُمهدن

هرراِ هرا ها وانحِفصرهام   (3820) ه و رصرهر م   (3824) وااحهِنراب  ِمهنح مرهح ِلهر ها ه وانحِ شرهار  ِمهنح حر  (3823) ِمهنح مرهح  (3822) لح رِ هر
ِمهرا  .ه و رارش ا  ِمنح عروحرراِ را وِاصرر  ِمنح  ُوِارا (3822) ِمنح سربرِبهرا وعرفراف  ِمنح مرعحالر

ِل نرمرانِه ورِرهحعرً  ألرعحورانِه وهرررراً ألرنح  غاً ِلرِسرالرِ ه وكرررامرً  ألُمنِ ه ه ورر ِيعاً ألرهح  .صرارِهجرعرلره اللنه  رالر
 القرآن الكريم

ررُخ  (3822) مُثن مرنهحههزررر عرلريحههه الحِا رههابر نُههوراً  ر ُ طحفرههأُ مرصرهها ِيُحه ه وِسههرراجاً  ر ترحبُههو  هرورا ههُده وررحههراً  ر يُههدح
ُجه (3821) اهرعحرُه ه وِمنهحهراجاً  يرانهاً وُهعراعاً  ر يُظحِلُم ضرهوحُفه ه ورُهرحارانهاً  ر  (3821)  ر ُيِمل  نهرهح انُهه و ِبهح هُد  ُهرحهر  ُتحمر

ُر مرعحورانُهه ه ّ هاً  ر ُاحهذر هزرُم مرنحصرهارُه وحر ه راُمه ه وِعهزّاً  ر  ُههح انُهه ه وِههفراًف  ر ُاحشرهى مرسح ُم مررحكر در رهرُههور مرعحهِدُ    ر  ُههح
ررانُهههه (3829) ويهرنرههها ِيُع الحِعلحهههِم وُرُهههورُه ه ورِيرهههالُ  (3828) اإِلميرهههاِ  وُرحُبوحر ُهههه ِر وُغدح  (3820) ومرثرهههايف   (3824) الحعرهههدح

ِديرهُ  انحرهقح وِغيطرانُهه يرانُهه ه ومروح ِم و ُهنهح هالر ه هرنحزُِرو ر  (3823) اإِلسح ه وُعيُهو    ر يُهنحِمهبُههرا  (3822) وررحهر   ر يهرنحزِرُهه الحُمسح
 (3822) ه ومرنراِهلُ  (3822) الحمراحِتُو ر 
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ها السنهائُِرو ر ه الحه (3821)  ر يرِغيُمههرا م   ر يهرعحمرهى عرنهحهر هاِرُرو ر ه ومرعحهالر ها الحُمسر ورارُِدو ر ه ومرنرهانُِر  ر يرِمهل  نهرهحجرهر
هام   ها (3821) وآكر ُهوُن عرنهحهر هاِف ه  (3828)  ر جير هاِف ورر ِيعهاً لُِ لُهوِب الحُف رهر الح راِصهُدو ر جرعرلرهه اللنهه رِيّهاً لِعرطرهِش الحُعلرمر
ههبحاًل ورثِي ههاً ُعرحور ُههه ه  (3829) وحمررهها ن  هه   وحر ِلطُههُرِ  الص ههلرحراِف ودروراًف لرههيحسر  هرعحههدره دراف  ه ونُههوراً لرههيحسر مرعرههه ظُلحمر

هنِ  راً ِلمر هِن ائهحه رمن  ِهه ه وعُهذح لرهه وُههًدى ِلمر هنح درخر ه ه وِسهلحماً ِلمر هنح  هرهور ن لره ومرعحِ هاًل مرِنيعهاً ِذرحور ُهه وِعهزّاً ِلمر ه انهح رحر
ههنح خراصرههمر  ِههه ورهرلحجههاً  ههاِهداً ِلمر لنههمر  ِههه ه وهر ههنح  رار انههاً ِلمر ههنح  ررلرههه  (3824) و ُهرحهر ههاِماًل ِلمر هها ن  ِههه ه وحر ههنح حر ِلمر

هِديثاً  (3823) ِلمرِن اسح رألرمر  (3820) ومرِطينً  ِلمرنح مرعحمرلره ه وآيرً  ِلمرنح  هرورسنمر وُجنن ً  هنح ورعرهى وحر هنح  ه وِعلحمهاً ِلمر ِلمر
ماً ِلمرنح ارمرى  .(3822) ررورى وُحاح

 السالمعليهومن كالم له ـ  199
 كان يوصي به أصحابه

هها  هها و هر ررن ُههوا ِ رهها ه ررِإنهنهر هر ِثُروا ِمنهح هه راح هها ه واسح هر ههاِرظُوا عرلريهح ِة وحر ههرر الصنههالر ههُدوا مرمح ــْت َعلَــى ) هرعراهر كاَن
ِل النناِر ِحنير ُسِئُلوا ه ه مر ر  (اْلُمْؤَمَنيَن َكتاباً َمْوُقوتاً  مرُعو ر ِ صر جروراِب مرهح ما َسَلَكُكْم َفي َسَقَر ـ قـاُلوا )  رسح
ها لر رُحهت  الهذ نُوبر حرهتن  (لَـْم نَـُك َمـَن اْلُمَصـلشينَ  ها ِ  حهالر ر الرح رهقِ  (3822) ه وِ نهنهر ه  (3822) الحهورررِ  ه وُ طحِلُ هر
بهنهرهرا ررُسوُر اللنه   لى اهلل عليه وآله وسلم هه صوهر
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ها عرسرهى  (3821)  ِانحرمن ِ  لرهِ  مخرحهسر مرهرنال  ه ررمر ها يف الحيهرهوحِم واللنيهح  رُاهوُ  عرلرهى  رهاِب الرنُجهِل ه رهرُههور يهرغح رِسهُل ِمنهحهر
ها نِينرهُ  ه واردح عررر ر حر نهرا رِجرار  ِمنر الحُمهنحِمِننير  (3821) مر ح يهربهح رى عرلريحه ِمنر الدنرر ِ  هغرُلُهمح عرنهحهر ه النهِذينر  ر  رشح

رَجاٌل   تـُْلَهيَهْم َتجـارٌَة و  بـَْيـٌع َعـْن َذْكـَر )مر را   و ر اُهرنُة عرنيح  ه ِمنح ورلرد  و ر مرار  ه يهرُ وُر اللنه ُسبححرانره ه 
ِة ه  هرعحهدر  (3828)نرِصهباً  وآللهعليههللاصلىه وكرا ر ررُسوُر اللنهه  (اهلل ـ وََّلقاَم الصإالَة وََّليتاَء الزإكاةَ   ِالصنهالر

لرهه  (وْأُمـْر َأْهلَـَك بَالصإـالَة واْصـطََبْر َعَلْيهـا)ال نبحِشهِ  لرهه  ِايحرننهِ  ه لِ رهوحِر اللنهه ُسهبححرانره  ها ر يرهأحُمُر ِ رها مرهح ه ررار
 .ويرصحربُ عرلريهحهرا نهرفحسره

 الزكاة
ها مُثن ِ  ن الزنكراةر جُ  ها  ريحه ر الهنهنفحِس ِ رها ه ررِإنهنهر هنح مرعحطراهر ِم ه ررمر هالر هِل اإِلسح ِة اُهرح رانهاً ألرهح ِعلرتح مرعر الصنهالر

ها ارر  ثِهرر ن عرلريهحهر هد  نهرفحسرهه و ر يُاح ها مرحر هاناً وِوارايرهً  ه ررهالر يُه حِبعرنهنهر  فرهه ه ررهِإ ن مرهنح ُدحعرهُل لرهه كرفنهاررًة وِمهنر الننهاِر ِحجر
اِهههل   ِالس ههننِ  ه مرغحبُههو ُ  هها رهرُهههور جر هر ههرر  ريحههِ  الههنهنفحِس ِ رهها ه يهررحُجههو ِ رهها مرهها ُهههور مررحمرههُل ِمنهح هها غريهح  (3829) مرعحطراهر

ِر ضرار  الحعرمرِل ه  رِويُل النندرمِ   .األرجح
 األمانة

هها  ِلهر ههابر مرههنح لرههيحسر ِمههنح مرهح بحِنينههِ  ه مُثن مردرافر األرمرانرههِ  ه رهر رههدح خر هها ُعرِضرههتح عرلرههى السنههمراوراِل الحمر ه ِ نهنهر
ُحونةِ  ِبراِر ذراِل الط ورِ  (3814) واألرررِضنير الحمردح  وايح
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ف  ِ طُهور  مروح عرهرحل   ها ه ولرهِو امح هرنرهعر هره ح نحُصهو رِ  ه ررهالر مر حهوررر و ر مرعحهررلر و ر مرعحلرهى و ر مرعحظرهمر ِمنهحهر ه مروح  الحمر
ههعرُا ِمههنهحُهنن وُهههور اُهههون  ِهههلر مرههنح ُهههور مرضح ههفر حنر ِمههنر الحُعُ و رههِ  ه وعر رلحههنر مرهها جر مح هرههنهرعحنر ه ولرِاههنح مرهح ة  مروح ِعههزم  ر

 ه (ََّلنإه كاَن َظُلوماً َجُهوً  )اإِلنحسراُ  ه 
 علم اللإه تعالى

ُِرو ر ِ  ن اللنه ُسبححرانره و هرعراصر  ر ترحفرى عرلريحه ه مرا الحعِ  هارِِهمح ه لرطُهار  ِهه  (3810) براُد ُم حنر يف لرهيحِلِهمح ونهرهر
اً   ومرحراطر  ِه ِعلحماً مرعحمرا ُُكمح ُهُهوُده ه وجرورارُِحُامح ُجُنوُده وضرمرائِرُُكمح ُعُيونُه وخرلروراُ ُامح ِعيرانُهه (3813) ُخربح

(3812). 

 السالمعليهومن كالم له ـ  211
 في معاوية

ههى واللنهه ِر لرُانحههُت ِمههنح مردحهر ُجههُر ه ولرههوح  ر كررراِهيرههُ  الحغرههدح ه مرهها ُمعراِويرههُ   ِههأردحهرى ِمههينح ولرِاننههه يهرغحههِدُر ويهرفح
 .« ِ النناِ  ه ولرِانح ُكل  ُغدرررة  ُرجرررة  وُكل  ُرجرررة  ُكفرررة  ه وِلُالح غراِدر  ِلوراف  يُهعحررُ   ِه يهروحمر الحِ يرامر 

ةِ واللن  ُز  ِالشنِديدر ِة و ر مُسح هرغحمر  .(3812) ه مرا مُسح هرغحفرُل  ِالحمرِايدر
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 السالمعليهومن كالم له ـ  211
 يعظ بسلوك الطريق الواضح

لِهه ه ررهِإ ن الننها ر ارهِد اجح رمرعُهوا عرلرهى مرائِه ُهدرى لِِ لنهِ  مرهح ها الننهاُ  ه  ر  رسح هروحِحُشهوا يف  ررِيهِق ااح ة  در مريه هر
 .ِهبهرُعهرا ارِص   ه وُجوُعهرا  رِويل  

ُههُم  (3812) مريه هرا النناُ  ِ  نرا جيرحمرُع الننا ر الرحضرها والس هفح ُ  ُهودر ررُجهل  وراِحهد  ه رهرعرمن ه وِ  نرها عر رهرر نرااره ر مثر
ههوه  ِالرحضرهها ه رهر رههارر ُسههبححرانره  هها عرم  اِب لرمن ــاَدَمينَ فـََعَقُرو )اللنههه  ِالحعرههذر هها ر ِ  ن مر ح  (هــا فََأْصــَبُحوا ن هها كر ه ررمر

مراةِ  (3811) خراررلح  فرِ  ه ُخورارر السحانِ  الحُمحح  .(3818) يف األررحِل اخلحروناررةِ  (3811) مررحُضُهمح  ِاخلحرسح
 !عر يف ال حيهمريه هرا النناُ  مرنح سرلرأر الطنرِيقر الحوراِضحر وررردر الحمرافر ه ومرنح خرالرار ورار 

 السالمعليهوَمْن َكاَلم  َله ـ  212
 ـ َكاْلُمَناَجي َبه السالمعليهَوَي َعْنه أَنإه قَالَه َعْنَد َدْفَن َسيشَدَة النشَساَء فَاَطَمَة 

 َعْنَد قـَْبرَه وآلهعليههللاصلىَرُسوَل اللإه 
ُم عرلريحأر يرا ررُسورر اللنه عرهينح ه وعرهنِ  هاِ   ِهأر ه ارهلن  السنالر ا هحنر ِهأر الننانِلرهِ  يف ِجهورارِخر ه والسنهرِيعرِ  اللنحر

 يرا ررُسورر اللنه عرنح صرِفينِ أر صرربحِي ورر ن 
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ه  (3810) زم ُمِصيبرِ أر مروحِضعر  هرعره (3814) ِ   ِعرِظيِم رُهرحارِ أر ه ورراِدحِ  (3819) عرنهحهرا دررل ِدي ه ِ  ن مر ن يف ال نأرسح 
ُ أر يف مرلحُحودرةِ  رِي نهرفحُسهأر ه  ر  (3813) رهرلر ردح ورسندح ر حنرحهرِي وصرهدح ََّلنـإا َللإـه وََّلنـإا ََّللَْيـه )اهرربحِخر ه ورراضرتح  هرنيح

ه ُهرحِجعرِت الحورِديعرهُ  ومُِخهذرِل الرنِهينرهُ  ه مرمنها ُحهزحِر ررسرهرحمرد  ومرمنها لر  (راَجُعـونَ   (3812) يحلِه  ررُمسرههند  هه رهرلر رهِد اسح
ه ُهنربحُئأر ا هحنر ُهأر  ِ رمرهارُِر مُمن ِهأر عرلرهى هر  هِمهراِ صر مر ح ترح رارر اللنه ِ  دراررخر النِ  مرنحتر ِ را ُمِ هيم  ه وسر ه  (3812) مح

ا ِفهر ُد  (3812) ررأرحح ا وملرح يرُطِل الحعرهح ربحهرا انحرارر ه هرذر ها الس نرارر واسح رفح ُم عرلريحُامر ُر ه والسنهالر وملرح ترحُل ِمنحهأر الهذحكح
مر ُموردح    ر ارار   هِئم   (3811) سرالر لره   ه وِ  ح مُاِهمح ررهالر عرهنح ُسهوِف ظرهنم  (3811) و ر سر ه ررهِإ ح مرنحصرهِر ح ررهالر عرهنح مرالر

 .مبرا ورعردر اللنه الصناِ رِينر 

 السالمعليهومن كالم له ـ  213
 التزهيد من الدنيا والترغيب في ادخرة في

نهحيرا دراُر لررههان   هها الننههاُ  ِ  نرهها الههد  واآلِخههررُة دراُر اهرههررار  ه ررُفههُذوا ِمههنح ممررههرحُكمح ِلمر رههرحُكمح ه و ر  (3818) مريه هر
نهح  رُِجههوا ِمههنر الههد  ههرراررُكمح ه ومرخح هه راررُكمح ِعنحههدر مرههنح يهرعحلرههُم مرسح ِ ُاههوا مرسح هها  هرهح هر يرا اُهلُههو رُامح ه ِمههنح اهربحههِل مر ح ارحههرُ ر ِمنهح

ُ مح ه ِ  ن الحمررحفر ِ ذرا هرلرأر ارارر النناُ  مرا  هرررخر  ِهرا ُخِل ح ُ ربحمُتح ولِغر ح انُُامح ه ررِفيهرا اخح  ؟مر حدر
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ُموا  هرعحمهاً يرُاهنح  هُ  مرها ارهدنمر ه لِلنهه آ رها ُُكمح رهر رهدح ِئار لرُاهمح اهررحضهاً ه و ر ُاحِلُفهوا ُكهالًّ رهريرُاهو ر رهررحضهاً  وارالرهِت الحمرالر
 .عرلريحُامح 

 السالمعليهومن كالم له ـ  214
 كان كثيرا ما ينادي به أصحابه

هه ر  ههُزوا ررِ رُاههُم اللنههه رهر رههدح نُههوِدير رِههيُامح  ِالرنِحيههِل ه ومرِال ههوا الحُعرحجر نهحيرا ه وانهح رلِ  (3819) دررهن بُههوا عرلرههى الههد 
ئُههوداً  ههررِ ُامح ِمههنر الههزناِد ه ررههِإ ن مرمرههامرُامح عر ربرههً  كر ومرنرههانِرر خمرُوررههً  مرُهولرههً  ه  ر  ُههدن ِمههنر  (3884) ِ صرههاِلِح مرهها ِررمح

هها والحُواُههوِ  ِعنحههدرهرا ه هر ِنينهه ِ . الحههُوُروِد عرلريهح ِحهه ر الحمر ههأرننُامح  (3883) حنرحههورُكمح درانِيرهه    (3880) واعحلرُمههوا مر ن مرالر ه وكر
هها وارههدح نرِشههبرتح  الِِبهر ههُذوِر ه (3882) مبرفر ُل الحمرحح ِظعرههاُل األُُمههوِر وُمعحِمههالر هها ُمفح . رِههيُامح ه وارههدح درمهررهه حُامح ِريهر

نهحيرا واسح رظحِهُروا ِئقر الد   .ِ زراِد ال هن حورى (3882) رهر رطحُعوا عرالر
 .م ـ بخالف هذه الروايةوقد مضى شيء من هذا الكالم فيما تقد

 السالمعليهومن كالم له ـ  215
 ،كلم به طلحة والزبير ـ بعد بيعته بالخالفة وقد عتبا عليه من ترك مشورتهما

 وا ستعانة في األمور بهما
ههها ُ مر ههها ر   (3881) يرِسههه اً ومررحجرأحمتُرههها (3882) لر رهههدح نهر رمح ف  كر ههه ح ثِههه ًا ه مر ر ُاحهههربراِر مري  هر هههْق  كر ههها ِريهههه حر لرُامر

م  اسح رأحثهررحلُ   دررهرعحُ ُامرا عرنحه ه مرمح مري  ارسح
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طرأحلُ  ِهلحُ ه مرمح مرخح ِلِمنير ه ضرُعفحُت عرنحه مرمح جر  ! را ره عرلريحُامرا  ِه ه مرمح مري  حرقم رررهرعره ِ  رن مرحرد  ِمنر الحُمسح
ررههِ  ررغحبرهه الر يرههِ  ِ رح رهه   واللنههه مرهها كرانرههتح ِ  يف اخلِح هها  (3881)    ه و ر يف الحوِ ر هر ه ولرِاههننُامح درعروحمُتُههوِر  ِلريهح

مِ  اح ها مررحمرهتح ِ  رن نرظرهرحُل ِ صر ِك رهاِب اللنهه ومرها ورضرهعر لرنرها ه ومرمرررنرها  ِهانُح   ِهه ررا هنبهرعح ُهه ه و ررلحُ ُموِر عرلريهحهرا ه رهرلرمن
ن الننيب   ها ه و ر  وآلهعليههللالىصومرا اسحنر ها و ر ررمحِي غر حُِكمر ه رلح يف ذرلِهأر ِ صر ررمحِيُامر يهحُ ه ه رهرلرهمح مرحح ررااهح ردر

هها و ر  هها ر ذرلِههأر ملرح مررحغرهه ح عرنحُامر ههِلِمنير ه ولرههوح كر ههوراِر ِمههنر الحُمسح ِهلح ُههه ررأرسح رِشهه رُكمرا وِ خح ههم  جر عرههنح ورارههعر ُحاح
ها ه هورةِ . غر حُِكمر هِر اأُلسح ُاهمح مرنرها ِريهه ِ ررمحيِه  ه و ر ورلِي ُهه  (3888) ومرمنها مرها ذركررحمتُرها ِمهنح مرمح هر  ملرح مرحح ه ررهِإ ن ذرلِهأر مرمح

ههافر  ِههه ررُسههوُر اللنههه  هها مرهها جر ُل مرنرهها ومرنهحُ مر ههدح ههًوى ِمههينح ه  رههلح ورجر ارههدح رُههرِغر ِمنحههه ه رهرلرههمح  وآلهعليههللاصلللىهر
هه ر  هها واللنههه ِعنحههِدي و ر مرحح ههه ه رهرلرههيحسر لرُامر مر ههِمه ه ومرمحمرههى ِريههه ُحاح هها ارههدح رهرههررغر اللنههه ِمههنح ارسح هها ِريمر لح  ِلريحُامر

ا ُع حسر  نرا وِ يناُكُم الصنبهحرر مرخرذر اللنه  ُِ ُلو ِنرا واُهُلوِ ُامح ِ صر انحرقح ه ومراحر . ه (3889) لِغر حُِكمرا يف هرذر  .مر
نهاً  الس  عليهاار مث  ها ر عروح هوحراً رهرهرردنه ه وكر ّ هاً ررأرعرها ر عرلريحهه ه مروح ررمرى جر ه ررِحمر اللنه ررُجاًل ررمرى حر

 . ِانحرقح عرلرى صراِحِبه
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 السالمعليهومن كالم له ـ  216
 وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين

هرره لرُاهمح مر  ها ر مرصحهوربر ِ رح مركح ُمح ه كر هاار هرحمُتح حر ُمح وذركر هاار ُ مح مرعحمر هبناِ نير ه ولرِاهننُامح لرهوح ورصرهفح  ح  رُاونُهوا سر
ِ هنح ِدمرافرنرها وِدمرهافرُهمح ه هبحُامح ِ ينهاُهمح ه اللنُههمن احح ها ر سر ِر ه واُهلحهُ مح مرار هِلحح ذرالر  يف الح روحِر ومر هحلر ر يف الحعُهذح ومرصح

ِهلره ه ويهررحعرِوير  هريحنِ  لرِ ِهمح ه حرإن يهرعحِر ر انحرقن مرنح جر ِدِهمح ِمنح ضرالر وراِ   (3894) نرا و هريحِنِهمح واهح عرهِن الحغره ح والحعُهدح
 .(3890) مرنح اِرلر  ِه

 السالمعليهومن كالم له ـ  217
 يتسرع َّللى الحرب السالمعليهفي بعض أيام صفين ـ وقد رأى الحسن ابنه 

ِلُاهههوا مر  ر يهرُههههدنِر  (3893) امح ا الحغُهههالر هههذر هههنر  (3892) ه ررهههِإننيِن مرنهحفرهههسُ  (3892) عرهههينح هر يحِن يهرعحهههيِن انحرسر ِ رهههذر
ر  سرنيح ُل ررُسوِر اللنه  الس  عليهوانُح  .وآلهعليههللاصلىه عرلرى الحمروحِل لِئرالن يهرنهح رِطعر ِ ِمرا نرسح

 .املكوا عني هذا الغالم ـ من أعلى الكالم وأفصحه الس  عليهه قال السيد الشريف ـ قول

 السالمعليهومن كالم له ـ  218
 قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة
ار حُامُ   (3892) مريه هرا النناُ  ِ ننه ملرح يهرزررح مرمحرِي مرعرُامح عرلرى مرا مُِح   ه حرإن هنِر
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 .وِه ر لِعرُدوحُكمح مرنهحهرأُ  لنه مرخرذرلح ِمنحُامح و هررركرتح هانحررحُب ه واردح وال
ُت الحيهرهوحمر مرنحِهيّهاً ه هبرحح هِس نراِهيهاً ررأرصح ُت الحيهروحمر مرأحُموراً ه وُكنحُت مرمح وارهدح  لر ردح ُكنحُت مرمحِس مرِم اً ررأرصحبرحح

لرُامح عرلرى بربحُ ُم الحبهر رافر ولريحسر ِ  مر ح مر ِح ررُهو ر  مرحح  !مرا  راح

 السالمعليهومن كالم له ـ  219
 بالبصرة ـ وقد دخل على العالء بن زياد الحارثي وهو من أصحابه

 :يعوده ، فلما رأى سعة داره قال 
هور ر ه و هرلرههى هها يف اآلِخهررِة ُكنحههتر مرحح هر نهحيرا ه ومرنحهتر  ِلريهح اِر يف الهد  هِذه الههدن هنرُع ِ ِسههعرِ  هر ِ  ح  مرها ُكنحههتر  رصح

هها الههرنِحمر ه وُ طحلِههعُ  هها المنههيحار و رِصههُل ِريهر ههرِي ِريهر ُُ ههو ر  (3891) ِهههئحتر  هرلرغحههتر ِ رهها اآلِخههررةر ه  هر ح هها انح هر ِمنهح
 .مرطرالِعرهرا ه ررِإذاً مرنحتر اردح  هرلرغحتر ِ را اآلِخررةر 

َأَخـي َعاَصـَم بْـَن زَيَـاد  ـ قَـاَل وَمـا لَـه ـ قَـاَل لَـَبَ   فـََقاَل َله اْلَعاَلُء ـ يَا َأَميَر اْلُمْؤَمَنيَن َأْشُكو ََّللَْيكَ 
َيا ـ قَاَل َعَليإ َبه فـََلمإا َجاَء قَالَ  نـْ  :اْلَعَباَءَة وَتَخلإى َعَن الدُّ

لرأر  (3891) يرا ُعدرين   نهرفحِسه لر رِد اسح هرهرامر ِ أر اخلحرِبيُث ه مرمرا ررِ حتر مرهح



 232  .........................................................................   السالم خط  مم  املنمنني عليه

ورُ  عرلرى اللنه ِمنح ذرِلأر  وورلردرخر ه مر هرررى اللنه رره مر ح  رأحُخذرهرا ه مرنحتر مرهح  مرحرلن لرأر الطنيحبراِل وُهور يراح
ا مرنحتر يف ُخُشونرِ  مرلحبرِسأر وُجُشو رِ  مرأحكرِلأر   !ارارر يرا مرِم ر الحُمنحِمِننير ه هرذر

ههُت كرأرنحههتر ه ِ  ن اللنههه  هرعرهها ههُهمح ارههارر وررحرههأر ِ رح لرسح ُروا مرنهحُفسر ِر مر ح يُه رههدح ههِ  ه الحعرههدح  صر رهرههررلر عرلرههى مرئِمن
رُه (3899) ِ مرعرفرِ  النناِ  ه كريحالر يهر ربهرين ر  (3898)  ! ِالحفرِ ِ  رهر ح

 السالمعليهومن كالم له ـ  211
 وقد سأله سائل عن أحاديث البدع ـ وعما في أيدي الناس

 :سالمالعليهمن اختالف الخبر فقال 
هِذ اً ونراِسهفاً ومرنحُسهوخاً ه وعراّمهاً وخراّصهاً ه وحُمحارمهاً  ااً وكر ّ هاً و رهاِ اًل ه وِصهدح ِ  ن يف مريحهِدي الننهاِ  حر

هًا ه ولر رهدح ُكهِذبر عرلرهى ررُسهوِر اللنهه  هاِ اً وِحفحظهاً وورمهح هِده ه حرهإن ارهامر  وآلهعليههللاصللىوُم رشر عرلرهى عرهح
ِطيباً رهر ر   .«ارر ه مرنح كرذربر عرلر ن ُم هرعرمحداً رهرلحير ربهرونمح مر حعردره ِمنر الننارِ خر

ُمح خراِمس    :وِ  نرا مر راخر  ِانحرِديِث مررح هرعرُ  رِجرار  لريحسر ار
 المنافقون

ِم ه  ر يهر رأرمثنُ   و ر  (3944) ررُجل  ُمنراِرق  ُمظحِهر  ِلِءميراِ  ُم رصرنحع   ِاإِلسحالر
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هرن ُ  هِذُب عرلرهى ررُسهوِر اللنهه  (3940) يهر رحر هدًا ه رهرلرهوح عرلِهمر الننهاُ  مرننهه ُمنرهاِرق    وآلهعليههللاصللىه يراح ُم هرعرمح
لرهه ه ولرِاهنهنُهمح ارهاُلوا صرهاِحُ  ررُسهوِر اللنهه  ُاوا اهروح بهرلُهوا ِمنحهه ه وملرح ُيصرهدح هاِذب  ملرح يهر ح ه  وآلهعليههللاصللىكر

ههعر ِمنحههه ولرِ ههار عرنحههههررآ بهرههررخر ه  (3943) ه و ِر بهرههررخر اللنههه عرههِن الحُمنرهههاِرِ نير مبرهها مرخح لِههه ه وارهههدح مرخح رهريرأحُخههُذو ر  ِ روح
لرِ  ه والههد عراِة ِ صر ا ههِ  المنههالر ه ه رهر هر ررن ُههوا ِ صر مرئِمن اِر  ِههالز وِر لننههوورصرههفرُهمح مبرهها ورصرههفرُهمح  ِههه لرههأر مُثن  هرُ ههوا  هرعحههدر
نهحيرا وِ  نره ُلوا ِ ِهُم الهد  هارر وجرعرلُهوُهمح ُحانامهاً عرلرهى رِارهاِب الننهاِ  ه ررهأركر ا الننهاُ  مرهعر والحبُههح رهاِ  ه رهرورلنهوحُهُم األرعحمر

ا مرحرُد األررح هرعر ِ  نهحيرا ه ِ  ن مرنح عرصرمر اللنه رهرهرذر  .الحُمُلوِخ والد 
 الخاطئون

ِههه ه رهرهورِهمر وررُجل   رِ  هِذ اً رهرُههور  (3942) عر ِمنح ررُسوِر اللنه هريحئاً ملرح ررحفرظحه عرلرهى ورجح ِريهه وملرح يهر هرعرمنهدح كر
عح ُههه ِمههنح ررُسههوِر اللنههه  ههُل  ِههه ه ويهرُ ههوُر مرنرهها  ِر يحههه ه ويهررحِويههه ويهرعحمر ه رهرلرههوح عرلِههمر  وآلهعليههللاصلللىيف يردر

ِلُمو ر مر  بهرُلوه ِمنحه ه ولروح عرِلمر ُهور مرننه كرذرِلأر لرررررمرهالحُمسح  !ننه ورِهمر ِريه ملرح يهر ح
 أهل الشبهة

عر ِمنح ررُسوِر اللنه  هريحئًا ه يرهأحُمُر  ِهه مُثن ِ ننهه نهرهرهى عرنحهه وُههور  ر  وآلهعليههللاصلىوررُجل  ثراِلث   ِر
عره يهرنهحهرى عرنح   يهرعحلرُم ه مروح  ِر
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نحُسونر وملرح ررحفرِ  النناِسلر ه رهرلروح عرلِهمر مرننهه مرنحُسهون  لر هر  ف  مُثن مرمررر  ِه وُهور  ر يهرعحلرُم ه ررحرِف ر الحمر ررررمرهه ه ولرهوح  ح
ُعوه ِمنحه مرننه مرنحُسون  لرررررُموه ه ِلُمو ر ِ ذح  ِر  عرِلمر الحُمسح

 الصادقون الحافظون
هُر ررا ِهع  ه ملرح ير  رهاً ِمهنر اللنهه و هرعحِظيمهاً وآخر هِذِب خروح هِذبح عرلرهى اللنهه و ر عرلرهى ررُسهولِه ه ُمهبحِغإ  لِلحار اح

هافر  ِهه عرلرهى مرها  (3942) ه وملرح يرِههمح  وآلهعليههللاصللىِلررُسهوِر اللنهه  ِههه ه ررجر هعر عرلرهى ورجح  رهلح حرِفه ر مرها  ِر
عره ه ملرح يرزِدح ِريه وملرح يهرنهحُ  ح  نحُسونر ررجرنن ر عرنحهه ِر ه  (3942) ِمنحه ه رهرُهور حرِف ر النناِسلر رهرعرِملر  ِه ه وحرِف ر الحمر

ارمر والحُم رشرا ِه ف  مروحِضعره (3941) وعررر ر اخلحراون والحعرامن والحُمحح  .ه رهرورضرعر ُكلن هر ح
م  الحار  وآلهعليههللاصلىواردح كرا ر يرُاوُ  ِمنح ررُسوِر اللنه  هاْو وكرهالر م  خر هاِ  ررارهالر هر ُم ه لره ورجح الر

مرُعه مرنح  ر يهرعحهِرُ  مرها عره ر اللنهه ُسهبححرانره  ِهه ه و ر مرها عره ر ررُسهوُر اللنهه  ه  وآلهعليههللاصللىعراْم ه رهريرسح
ُهههه عرلرههى غرهه حِ مرعحرِررهه   مبرعحنرههاه ه ومرهها ُاِصههدر  ِملُههه السنههاِمُع ويُهورجح لِههه ه ولرههيحسر ُكههل   رهريرحح ههرر ر ِمههنح مرجح  ِههه ومرهها خر

ههحراِب ررُسههوِر اللنههه  ههانُوا لرُيِحب ههو ر مر ح  وآلهعليههللاصلللىمرصح ههإن ِ  ح كر ِهُمه ه حر هه هرفح ههأرلُه ويرسح هها ر يرسح مرههنح كر
أرلره   حرإن  الس  عليهجيِر فر األرعحررايب  والطنارُِ  ه رهريرسح
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هها ر  ر  ههمرُعوا ه وكر ههِذه ُوُجههوه مرهها عرلريحههه الننههاُ  يف يرسح ههأرلحُ ه عرنحههه وحرِفظح ُههه ه رهرهر ف  ِ  ن سر هه ح ُههر  يب ِمههنح ذرلِههأر هر  مير
ِرِهمح وِعلرِلِهمح يف رِورايراِ ِمح  ِ الر  .اخح

 السالمعليهومن خطبة له ـ  211
 في عجيب صنعة الكون

بهرُرو ِهه ه و رهِديِع لرطرهها اِر جر ها ر ِمهِن ااح ِهدر هِر الزناِخههرِ وكر ه  (3941) ِئِا صرهنهحعرِ ه ه مر ح جرعرهلر ِمهنح مرهاِف الحبرحح
اِمههداً  (3948) الحُم هرههرراِكِم الحُم هر راِصههاِ  ههبحعر  (3900) ِمنحههه مر حبرااههاً  (3904) ه مُثن ررطرههرر  (3949) يهربرسههاً جر هها سر ه رهرفر هر رهر
ههها هههارتح  ِهههأر  (3903)  ررهههاورال   هرعحهههدر ارح ِ راِاهر سر رِهرراسح رمح هههدحه (3902) مح هههى مررحضهههاً  (3902) ه وارامرهههتح عرلرهههى حر ومررحسر

مرههرُ  ها األرخح ههرِه ومرذحعرههنر ِاريحبر ِهه ه  (3901) ه والح رمح رههامُ  (3901) الحُمثهحعرنحِجههرُ  (3902) ررحِمُلهر ههفنُر ه ارههدح ذررن ألرمح الحُمسر
برههلر  ههيرِ ه ه وجر مِ  (3908) وورارههار ايحرههارِي ِمنحههه خِلرشح ههها (3930) ُمُ وهِنرهها (3934) وُنُشههونر  (3909) يههدرهراجرالر  ومر حوراِدهر

ههاهرا يف مررراِسههيهرا (3933) هها اهرررارراِ رهها (3932) ه ررأررحسر ه ررمرمرههتح ُرُفوُسهههرا يف ااحرههوراِف ه وررسرههتح  (3932) ه ومرلحزرمرهر
اِف ه ررأرنهحهردر ِجبرااررا ها ومروراِضهِع  (3931) ِارا ه ومرسرانر عرنح ُسُهو  (3932) ُمُصواُرا يف الحمر اهروراِعدرهرا يف ُمُ وِ  مراحطرارِهر

اررهها (3931) مرنحصرهاِ را هههرقر ِاالر هها (3939) ومر رههارر مرنحشرهانرهرا (3938) ه ررأرهح ههاداً ومررننرهر هها لِههألررحِل ِعمر  (3924) ه وجرعرلرهر
ها ِمهنح  ِ هر ها مروح رهادًا ه ررسرهارنرتح عرلرهى حررركر ِيهدر  ِريهر ها مروح  رِسهيلر  (3920) مر ح متر ِلهر ها مروح  هرهُزورر عرهنح  (3923)  ِأرهح ِلهر ِرِمح

 مروراِضِعهرا ه ررُسبححرا ر مرنح مرمحسرارهرا  هرعحدر مرورجرا ِ 
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ُهمح رِ  هادًا ه و رسرهطرهرا ار ها خِلرلحِ هه ِمهر ها ه ررجرعرلرهر نراِرهر ها ه ومرمجحرهدرهرا  هرعحهدر ُر ُو رهِ  مركح رراههًا ه رهرهوح ر ررحهر  يُحه م ِميراِههر
ههرِي ه ُ اررحكِههرُه (3922) رراكِههد   ر جيرحههرِي ههاُم الههذنوراِر ُ  (3922) وارههائِم   ر يرسح  الرحيرههاُح الحعروراِصههُا ه ومترحُفُمههه الحغرمر

َرًة َلَمْن َيْخشى)ه  (3922)  .(ََّلنإ َفي ذَلَك َلَعبـْ

 السالمعليهومن خطبة له ـ  212
 بها أصحابه َّللى جهاد أهل الشام في زمانه كان يستنهض

هرر الحمُ  هِلحر ر غريهح هرر ايحرهائِررِة ه والحُمصح هعر مر رالر هرنرهها الحعراِدلره ر غريهح ِة يف اللنُههمن مرمي رها عربحهد  ِمههنح ِعبرهاِدخر ه  ِر ِسههدر فح
نهحيرا ه ررههأر ر  هرعحههدر  رحعِههه اررهها ِ  ن الن ُاههوور عرههنح نُ  يِن والههد  ههررِ أر ه واإِل حطرههافر عرههنح ِ عحههزراِن ِدينِههأر ه ررِإننهها الههدح صح

نح ره مررحضرهأر و راورا هار يهعر مرها مرسح ِهُد عرلريحه مجِر بهررر الشناِهِدينر هرهرادرًة ه ونرسح رشح ِهُدخر عرلريحه يرا مركح  ِهأر ه مُثن نرسح رشح
نحبِ   .همرنحتر  هرعحُد الحُمغحيِن عرنح نرصحرِه ه واآلِخُذ لره ِ ذر

 السالمعليهومن خطبة له ـ  213
 في تمجيد اللإه وتعظيمه

ههبره ههُد لِلنههه الحعرلِهه ح عرههنح هر ائِههِ   (3921) انحرمح لُههوِانير ه الحغرالِههِ  ِلمر رههاِر الحوراِصههِفنير ه الظنههاِهِر  ِعرجر الحمرفح
رِ  ِر ِعزن ِه عرنح ِراح ِ  ِه لِلنناِظرِينر ه والحبراِ ِن ِعرالر   ردح
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ِر يِرِميهِع األُُمهوِر  ِهالر الح  ه هرفراد  ه الحُم رهدح ِ سرهاب  و ر انحِديرهاد  ه و ر ِعلحهم  ُمسح نير ه الحعرهاملِِ  ِهالر اكح  ررِوينه   و ر ُم هرهورمهِح
ُ هه هاه الظ لرهُم و ر يرسح رِمه ُف  ِهاألرنهحوراِر ه و ر يهررحهر هار  ه لريحهل  و ر جيرحه (3921) ضرهِم   ه النهِذي  ر  هرغحشر رِي عرلريحهه نهرهر

برارِ   .لريحسر ِ دحرراُكه  ِاإِل حصراِر و ر ِعلحُمه  ِاإِلخح
 وآلهعليههللاصلىومنها في ذكر النبي 

 ِهه الحُمغرالِه ر  (3924) وسراوررر  (3929)  ِه الحمرفراِ قر  (3928) مررحسرلره  ِالمحيراِف واردنمره يف اِ صحِطفراِف ه رهررر رقر 
ُُزونر ر  ه وذرلنلر  ني  ومِشرار   (3920)  ِه الص ُعو ر ر وسرهنلر  ِه انح رر عرنح ميِر  .ه حرإن سررنحر المنالر

 السالمعليهومن خطبة له ـ  214
 يصف جوهر الرسول ، ويصف العلماء ، ويعظ بالتقوى

ههداً عربحه ههرُد مر ن حُمرمن ههم  ررصرهلر ه ومرهح ر  عرهدررر وحرار ههرُد مرننهه عرههدح هها ومرهح هيحُد ِعبرههاِده ه ُكلنمر ُده وررُسههولُه وسر
ههلر اللنههه اخلحرلحههقر  ههِهمح ِريههه عرههاِهر   (3923) نرسر مِِهرهها ه ملرح ُيسح ِ جرعرلرههه يف خر ح  (3922) و ر ضرههرربر ِريههه (3922) رِههرحاهر هرنيح

 .رراِجر  
اًل ه ولِلححرقح  ه ِعصرهماً ه وِ  ن لرُاهمح  (3922) درعرائِمر ولِلطناعره ِ مر ر وِ  ن اللنه ُسبححرانره اردح جرعرلر لِلحفر حِ مرهح

ناً ِمنر اللنه ُسبححرانره ه يهرُ ورُ   ِعنحدر ُكلح  راعر   عروح
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ةر ه ِريه ِكفراف    ِلُماح را  وِهفراف  ِلُمشح را  ه (3921) عرلرى األرلحِسنرِ  ويُهثربحُت األررحِئدر
 صفة العلماء

فرِظنير واعحلرُمهههوا مر ن ِعبرهههادر ال ههه رحح هههُرو ر ُعُيونرهههه ه  (3921) لنهههه الحُمسح هههه ه يرُصهههونُو ر مرُصهههونره ويُهفرجح ِعلحمر
ير ِ  بنِ  ويهر رسرااهروح ر ِ ارأح   ررِوين    (3928) يهر هروراصرُلو ر  ِالحوِ ر اهروح ر  ِالحمرحر  ر  (3924) ه ويرصحُدُرو ر ِ رِين    (3929) ه ويهر رالر
اهرُهههمح  (3920)  رُشههو ُهُهُم الرحيبرهه ُ  الر لح رُهههمح ومرخح ههرُِ  رِههيِهُم الحِغيبرههُ  ه عرلرههى ذرلِههأر عر رههدر خر ه رهرعرلريحههه  (3923) ه و ر ُ سح

ِر يُهنح هر رى لِهيُ   (3922) يهر رحرا  و ر و ِه يهر هروراصرُلو ر ه ررارانُوا كر هرفراُضِل الحبرذح رهريُهنحخرُذ ِمنحه ويُهلح رهى ه ارهدح مريهنهزره ال نفح
ِحي ُ  (3922) هوهرذن ر   ه (3922) ال نمح

 العظة بالتقوى
هُر   كرررامره ً  برهِل امح هذررح ارارِعره ً  (3921) رهرلحيهر ح هُر   يف ارِصهِ   (3921)  ِ رُبوِارها ه ولحيرحح اهربحهلر ُحُلوِارها ه ولحيهرنحظُهِر امح

ه  (3929) ومرعرهاِرِ  ُمنح هر رلِهه (3928) ه رهرلحيرصحنرعح ِلُم رحرونلِهمريناِمه وارِليِل ُم راِمه يف مرنحزِر  ه حرإن يرسح ربحِدرر  ِه مرنحزًِ  
مرِ   ِبرصرههِر مرههنح  ههِبيلر السنههالر ِديههه ودررننهه ر مرههنح يُهرحِديههه ه ومرصرههابر سر ههِليم  ه مر رهها ر مرههنح يهرهح ررطُههو ر لِههِذي اهرلحهه   سر

ُهدرى اهربحهلر مر ح  هاد  مرمرهرره و رهادررر ااح ه هرفح رحر ال هنوح ره ر ومرمرههاطر   رصنهرره ه و راعرهِ  هر هبرا ُه واسح  ُهغحلرهقر مر هحورا ُهه ه و ُه حطرهعر مرسح
لر السنِبيلِ  (3914) انحروح ر ر   .ه رهر ردح مُِايمر عرلرى الطنرِيِق وُهِدير نهرهح
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 كان يدعو به كثيرا

هِبحح يب مريح  هُد لِلنهه النهِذي ملرح ُيصح هُرو اً عرلرهى ُعُرواِه  ِ ُسهوف  ه و ر مرهأحُخوذاً انحرمح هِ يمًا ه و ر مرمح  هاً و ر سر
لِهه  و ر مر حطُوعههاً درا ِههرِي ههورِ  عرمر ه و ر ُمرح رههّداً عرههنح ِديههيِن و ر ُمنحِاههراً لِههرريبح ه و ر ُمسح هروحِحشههاً ِمههنح  (3910)  ِأرسح

لِهه  ه و ر  (3913) ِ ميرههاِر و ر ُملح رِبسههاً  ُت عربحههداً ممرحُلوكههاً ظراِلمههاً  عر ح ههبرحح اِب األُمرههِم ِمههنح اهربحلِهه  ه مرصح ُمعرههذن اً  ِعرههذر
هه رِطيُع مر ح آُخههذر ِ  ن مرهها مرعحطريح رههيِن ه و ر مر نِ هه ر  هه ر ِ  ه و ر مرسح ههُ  عرلرهه ن و ر ُحجن جن ِسهه  ه لرههأر انُح ِ  ن مرهها لِنهرفح

 !وراهريح ريِن 
اخر مروح ُمضرهههامر يف ُسهههلحطراِنأر ه مروح اللنُههههمن ِ رح مرعُههه وُذ  ِهههأر مر ح مررهح رِ هههرر يف ِغنرهههاخر ه مروح مرِضهههلن يف ُههههدر
ُر لرأر   !ُمضحطرهردر واألرمح

هها ِمههنح وردرائِههِع  ُعهر هها ِمههنح كرررائِِمهه  ه ومرونرر ورِديعرهه    هررحدِر ِسهه  مرونرر كررميرهه    هرنح رزُِعهر عرههلح نهرفح ِمههأر نِعر اللنُهههمن اجح
 !ِعنحِدي

ورا ر عرههنح ِدينِههأر ه مروح  هر رهها رعر  ِنرهها مرهح لِههأر ه مروح مر ح نُهفح رههنر هر ر عرههنح اهروح  ُ نرههااللنُهههمن ِ ننهها نهرعُههوُذ  ِههأر مر ح نرههذح
ُدرى النِذي جرافر ِمنح ِعنحِدخر  (3912)  !ُدو ر ااح

 السالمعليهومن خطبة له ـ  216
 خطبها بصفين

هرُِكمح ه ولرُاهمح عرلره ن ِمهنر انحرهقح ِمثحهُل مرمنها  هرعحهُد ه رهر  يرهِ  مرمح ّ هاً ِ وِ ر  رهدح جرعرهلر اللنهه ُسهبححرانره ِ  عرلرهيحُامح حر
يراِف يف   النِذي ِ  عرلريحُامح ه ررانحرق  مروحسرُع األرهح
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يهرُ هرا يف ال هننراُصِا ه  ر جيرحرِي ألرحرد  ِ  ن جرررى  هررى لرهه ه ولرهوح  ال هنوراُصِا ه ومرضح عرلريحهه ه و ر جيرحهرِي عرلريحهه ِ  ن جر
رر ِهه لحِ هه ه لُِ دح ها ر ذرلِهأر خراِلصهاً لِلنهه ُسهبححرانره ُدو ر خر هد  مر ح جيرحهرِير لرهه و ر جيرحهرِير عرلريحهه ه لرار ها ر ألرحر عرلرهى  كر

ههررلح عرلريحههه ُصههُروُ  ارمرهائِه  لِههه يف ُكههلح مرهها جر ه ولرِاننههه ُسههبححرانره جرعرههلر حر نههه عرلرههى الحِعبرههاِد مر ح ِعبرهاِده ه ولِعردح
 .ُلهيُِطيُعوه ه وجرعرلر جرزرافرُهمح عرلريحه ُممراعرفر ر الثهنوراِب ه  هرفرم اًل ِمنحه و هرورس عاً مبرا ُهور ِمنر الحمرزِيِد مرهح 

 حق الوالي وحق الرعية
هها  هر راراررههأُ  مُثن جرعرهلر ُسههبححرانره ِمههنح ُحُ واِههه ُحُ واههاً   ه ارهح هرررضرهههرا لِهبهرعحِإ الننههاِ  عرلرههى  هرعحههإ  ه ررجرعرلرهر

ه هروحجرُ   هرعحُمههرا ِ  ن  ِهبهرعحإ  ه (3912) ها ه ويُوِجهُ   هرعحُمههرا  هرعحمهًا ه و ر ُيسح ومرعحظرهُم مرها ارهح هرهررلر . يف ُوُجوِههر
ههق  الحههوراِ  عرلرههى ا ُُ ههوِ  ه حر ههق  الرنِعينههِ  عرلرههى الحههوراِ  ه رررِيمرهه   رهرررضرهههرا اللنههه ُسههبححرانره ِمههنح  ِلحههأر انح لرنِعينههِ  وحر

هُلُح الرنِعينهُ   ِ  هها ِنظرامهاً ألُلحفرهِ ِهمح وِعهزّاً لِههِديِنِهمح ه رهرلريحسرهتح  رصح ِح ُسهبححرانره ِلُاهلم عرلرهى ُكهلم ه ررجرعرلرهر  ن ِ صرههالر
ُة  ِ  هُلُح الحهُو ر ِة ه و ر  رصح ها الحهُو ر هِ  رامرِ  الرنِعينهِ  ه ررهِإذرا مردنلح الرنِعينهُ  ِ صر الحهوراِ  حر نهه ه ومردنى الحهوراِ   ِلريهحهر  ن  ِاسح

ِارهه ههررلح عرلرهى مرذح ر ِر وجر يِن ه واعح رهدرلرتح مرعرههامِلُ الحعرهدح هنهرُهمح وارامرهتح مرنرههاِهُل الهدح ها ه عرهزن انحرههق   هريهح  (3912) احر نهر
اِف ه (3911) نرنُ الس ه لرهِ  ويرِئسرهتح مرطرهاِمُع األرعحهدر وِ ذرا غرلربرهِت . ه ررصرهلرحر  ِهذرِلأر الزنمرهاُ  ه و ُِمهعر يف  هر رهاِف الدنوح

 الحوراِ  ِ ررِعينِ ه ه اخح هرلرفرتح ُهنراِلأر  (3911) الرنِعينُ  ورالِيهرهرا ه مروح مرجححرار 
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ههررلح مرعرههاملُِ  ههُ  ه وظرهر ِلمر ثهُههرر اإِلدحغرههارُ  الحار ههتح حمررهها   الس ههنرنِ  (3918) ايحرههوحِر وكر يِن ه و ُرِكر رهرُعِمههلر  (3919) يف الههدح
هه هروححرُش لِعرِظههيمِ  ثهُههررلح ِعلرههُل النه ُفههوِ  ه ررههالر ُيسح ههاُم وكر ار ههقم ُعطحههلر ه و ر  (3914)  ِههااحرورى ه وُعطحلرههِت األرحح حر

هرراُر ه و هرعحظُهُم  رِبعرهاُل اللنهه ُسهبححرانره ِعنحهدر الحِعبرهاِد هلِعرِظهيِم  راِ هل  رُعِهلر ه رهرُهنرا . لِهأر  رهِذر  األر هحهرراُر و رعِهز  األرهح
هه ردن عرلرههى رِضرهها اللنههه ِحرحُصهه ههد  وِ ِ  اهح ههِن ال هنعرههاُوِ  عرلريحههه ه رهرلرههيحسر مرحر ه ه رهرعرلرههيحُامح  ِال هننراُصههِح يف ذرلِههأر وُحسح

ههلِ  لُههه ِمههنر الطناعرههِ  لرههه ه ولرِاههنح ِمههنح وراِجههِ   و رههارر يف الحعرمر ِ ي رهه ر مرهها اللنههه ُسههبححرانره مرهح ههاُده ه  ِبرههاِل   حر ِ هر اجح
هنهرُهمح ه ولرهيح  ِدِهمح ه وال هنعراُوُ  عرلرى ِ ارامرِ  انحرهقح  هريهح لرِ  ُجهح ُ  مبربهح هُر   وِ  ح ُحُ وِ  اللنه عرلرى ِعبراِده ه الننِصيحر سر امح

يِن ررِمهيلرُ ه ه  ِفرهوحِ  مر ح يُهعرها ر عرظُ  عرلرهى مرها  رنلرهه اللنهه ِمهنح  (3910) مرهتح يف انحرهقح مرنحزِلر ُهه ه و هر رهدنمرتح يف الهدح
هُر   وِ  ح صرهغنرر حه النه ُفهوُ  ه وااهح رحرمر حهه يُهعرها ر الحُعيُهوُ  ه  ِهُدوِ  مر ح يُعِهنير عرلرهى ذرلِهأر مروح  (3913) حر حهه ه و ر امح

 .عرلريحه
رَُجـٌل َمـْن َأْصـَحاَبه ـ َبَكـاَلم  َطوَيـل  ُيْكثَـُر َفيـه الثـإنَـاَء َعَلْيـه ـ ويَـْذُكُر َسـْمَعه  السل  عليهفََأَجابَـه 

 الس  عليهوطَاَعَته َله فـََقاَل 
ُر اللنه ُسبححرانره يف نهرفحِسه ه وجرهلن مروحِضهُعه  هُغرر ِعنحهدره ِ  ن ِمنح حرقح مرنح عرظُمر جرالر ِمهنح اهرلحبِهه ه مر ح يرصح

ه سر هُ  اللنهه عرلريحهه ه ولرطُهار ِ حح هذرِلأر لرمرهنح عرظُمرهتح نِعحمر ها ر كر انُه لِِعظرِم ذرِلأر ُكل  مرا ِسهوراه ه وِ  ن مرحرهقن مرهنح كر
ُ  اللنه عرلرى مرحرد  ه ِ  ن انحدرادر حرق  اللن   ه عرلريحه ِعظرماً ه وِ  ن ِمنح  ِلريحه ررِإننه ملرح  هرعحظُمح نِعحمر
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هفراِ  هرُُهمح عرلرههى  (3912) مرسح هِر ه ويُوضرهعر مرمح ِة ِعنحهدر صرهاِلِح الننهاِ  ه مر ح يُظرهنن ِ ِهمح ُحه   الحفرفح ِل الحهُو ر ها ر حر
هِ مر  هارر يف ظرهنحُامح مررح مُِحه   اإِل حهررافر ه واسح هُت مر ح يرُاهو ر جر هِد اللنهه  الحِاهربحِ ه وارهدح كررِهح هُت ِررمح ا ر الثهننرهاِف ولرسح

ه طرا هاً لِلنهه ُسهبححرانره ه عرهنح  هرنرهاُوِر مرها ُههور مرحر هذرِلأر ه ولرهوح ُكنحهُت مُِحه   مر ح يُه رهارر ذرلِهأر ه لر هررركح ُهه احنِح ق   ِهه كر
لرى الننهاُ  الثهننرهافر  هرعحهدر  ه رحح ِيرهاِف ه وُرمبنرها اسح هِ  والحِاربح فِ  ِمهنر الحعرظرمر ه ررهالر  ُهثهحنُهوا عرلره ن ِعرِميهِل ثهرنرهاف  ه  (3912) الحهبرالر
ِسه  ِ صر اللنهه ُسهبححرانره و ِلرهيحُامح ِمهنر ال نِ ينه ِ  رراِجه  نهرفح ها ورهرهرراِئإر  (3912) إِلخح ه يف ُحُ هو   ملرح مررهحهرُغح ِمهنح مردرائِهر

لحُمهوِر مبرها  هِل  ر  ُهدن ِمهنح ِ محمرهائِهرا ه ررهالر ُ ار لنهُم  ِهه ايحربرهاِ ررُة ه و ر  هر رحرفنظُهوا ِمهينح مبرها يهُه رحرفنُ   ِهه ِعنحهدر مرهح ُ ار
هها ر  (3911) ه و ر ُارههاِلطُوِر  ِالحُمصرههانهرعر ِ  (3911) الحبرههاِدررةِ  ههقم ِايههلر ِ  ه و ر الحِ مر ههِ ثهح راً  يف حر و ر  رظُن ههوا يب اسح

ها مرثهح رهلر ِ عحظرام  لِنهرفحِس  ه ررِإنن  هُل ِ ِمر ها ر الحعرمر رر مر ح يُهعحررلر عرلريحهه كر ه مرِن اسح رثهح رلر انحرقن مر ح يُه رارر لره ه مرِو الحعردح
ِطه ر  ِسه   ِفرهوحِ  مر ح مُخح هُت يف نهرفح ر  ه ررهِإرح لرسح  ه و ر آمرهنُ  عرلريحه ه ررالر  رُاف وا عرنح مر رالره   ِررهقم مروح مرُشهوررة   ِعرهدح

لرههُأ  ِههه ِمههينح  ِسهه  مرهها ُهههور مرمح ِفهه ر اللنههه ِمههنح نهرفح ه ررِإ نرهها مرنرهها ومرنهحههُ مح عرِبيههد   (3918) ذرلِههأر ِمههنح ِرعحلِهه  ه ِ  ن مر ح يراح
نرها ممنها ُكننه ررجر هرُه ه ميرحلِهُأ ِمننها مرها  ر  رحلِهُأ ِمهنح مرنهحُفِسهنرا ه ومرخح نرا ممرحُلوُكهو ر لِهرربم  ر رربن غريهح ا ِريهه ِ صر مرها صرهلرحح

ُدرى ومرعحطرانرا الحبرِص رةر  هرعحدر الحعرمرى لرِ   ِااح لرنرا  هرعحدر المنالر  .عرلريحه ه ررأر حدر
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 السالمعليهومن كالم له ـ  217
 في التظلم والتشكي من قريش

ه هرعحِديأر  فرئُهوا ِ نرهاِئ عرلرهى اُههرريحش  ومرهنح مرعرهانهرُهمح ه رره (3919) اللنُههمن ِ رح مرسح  ِإنهنُهمح ارهدح ارطرعُهوا ررِ ِه  ومركح
ه ه  (3984) ّ هاً ُكنحهُت مروحصر  ِهه ِمهنح غره حِي ه وارهاُلوا مر ر ِ  ن يف انحرهقح مر ح  رأحُخهذر ويف ه ومرمجحرعُهوا عرلرهى ُمنرهانرعرِ  حر

و ر  (3983) و ر ذرابْ  (3980) اً ه رهرنرظرهرحُل ررهِإذرا لرهيحسر ِ  ررارِهد  انحرقح مر ح مُتحنهرعره رراصحربح مرغحُمومهاً مروح ُمهتح ُم رأرسحهف
لر  هريحِ  ررمرهنهرنحتُ  ِنينهِ  ه ررأرغحمرهيحُت عرلرهى الح رهذرى (3982) ُمسراِعد  ه ِ  ن مرهح وجررِعحهُت رِيِ ه   (3982) ِ ِهمح عرهِن الحمر

هِز الشحهفرارِ ه وصرهبهررحُل ِمهنح كرظحهِم الحغره (3982) عرلرهى الشنهجرا  يحِ  عرلرهى مرمرهرن ِمهنر الحعرلح رهِم ه وآملرر لِلح رلحهِ  ِمهنح ورخح
(3981). 

ـ وقــد مضــى هــذا الكــالم فــي أثنــاء خطبــة متقدمــة ـ َّل  أنــي  عنههللارضلل قــال الشــريف 
 .ذكرته هاهنا  ختالف الروايتين

 السالمعليهومن كالم له ـ  218
 السالمعليه في ذكر السائرين َّللى البصرة لحربه

هههر  ُكل ُههههمح يف  ههِل ِمصح ههِلِمنير النهههِذي يف يرهههدرين ه وعرلرهههى مرهح ههاِ  وُخهههزناِ   هريحهههِت الحُمسح رهر رههِدُموا عرلرهههى ُعمن
ِلمر هرُهمح ومررحسرُدوا   راعرِ  وعرلرى  هريهحعرِ  ه ررشر نُ وا كر



 221  .........................................................................   السالم خط  مم  املنمنني عليه

هيراِرِهمح عرلره ن مجررهاعر هرُهمح ه وورثهربُهوا عرلرهى ِههيعرِ  رهر ر هرلُهوا  ر  راً ه و رِائفره   عرم هوا عرلرهى مرسح ُهمح غرهدح ه  (3981) ِائفرهً  مهنهح
 .ررمرارر ُوا ِ را حرإن لرُ وا اللنه صراِدِانير 

 السالمعليهومن كالم له ـ  219
 :لما مر بطلحة بن عبد اهلل وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ـ وهما قتيالن يوم الجمل

هبرحر مر ُهو  لرهى ه لر رهدح مرصح هرره مر ح  رُاهو ر اُههرريحش  اهر هح هاِ  غررِيبهًا ه مرمرها واللنهه لر رهدح ُكنحهُت مركح ا الحمرار حُمرمنهد  ِ رهذر
ههُت ور حههرِي ِمههنح  رهيِن عربحههِد مرنرهها   ه ومررهحلر ر حههيِن مرعحيرههاُ   رههيِن مُجرهحر ه لر رههدح  (3988) حترحهتر  ُطُههوِ  الحاروراكِههِ  ه مردحرركح

لره رهرُوِاُصوا (3989) مر هحلرُعوا  .ُدونره (3994) مرعحنرااهرُهمح ِ صر مرمحر  ه ملرح يرُاونُوا مرهح

 السالمعليهومن كالم له ـ  221
 في وصف السالك الطريق َّللى اللإه سبحانه

لره يرا عر ح ِليلُهه (3993) ومرمرالر نهرفحسره (3990) اردح مرحح  هرهرر ر و  (3992) ه ولرطُهار غرِليظُهه (3992) حرهإن در ن جر
ارهرعر حهه ِثُ  الحبهررحِ  ه ررأر را ر لره الطنرِيقر وسرهلرأر  ِهه السنهِبيلر ه و ردر ِمع  كر مرِ   (3992) لره  ر األر هحهوراُب ِ صر  رهاِب السنهالر

ِ  ه مبرا اسح هر  ِن والرناحر نِه يف اهررراِر األرمح أحنِينرِ   ردر ه ِ طُمر الر  .عحمرلر اهرلحبره ومررحضرى رر نهودراِر اإِلارامرِ  ه وثهربر رتح رِجح
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 السالمعليهومن كالم له ـ  221
 مرها مر هحعرهدره ونروحراً  (3991) ه يرا لره مرررامهاً  (َحتإى ُزْرُتُم اْلَمقاَبرَ  (3991) أَْلهاُكُم التإكاثـُرُ ) االه  عد  الو ه

هه ر  (3999) مرها مرغحفرلرهه (3998) لروحاه وخرطرهراً مرهها مررحظرعرهه ه لر رهِد اسح ُهمح مرين ُمهدنِكر   (2444) فح  و هرنراورُهههوُهمح  (2440) ِمهنهح
عُههو ر ِمههنهحهُ  (2443) ههاثهرُرو ر يهررحدِر ههى يهر رار ههُرو ر ه مرمح  ِعرِديههِد ااحرلحار هها    رِعيههد  ه مرررِبمرصرههارِِ  آ رههائِِهمح يهرفحفر مح ِمههنح مرار

ههورلح  ههاداً خر سر ههارنرتح ه وألر ح يراُ  (2442) مرجح ههال  سر ههرًا ه وألر ح وحررركر ههق  ِمههنح مر ح يرُاونُههوا ُمفح رفر اً مرحر ونُههوا ِعههربر
ههى جر نرههابر ِذلنهه   ه مرحح ِبطُههوا ِ ِههمح جر ِمههنح مر ح يهرُ وُمههوا ِ ِههمح مر رههامر ِعههزنة  ه لر رههدح نرظرههُروا  ِلرههيحِهمح  ِأر حصرههاِر  (2442) يهرهح

هورةِ  ههررِة جرهرا (2442) الحعرشح ُهمح يف غرمح يراِر اخلحراِويرهه ِ ه وضرهرر ُوا ِمهنهح ُهمح عرررصرهاِل  ِلحههأر الهدح هه هرنحطرُ وا عرهنهح  لره   ه ولرهِو اسح
ً   (2441) ه والر  ُهو ِ  (2441) بُهوا يف األررحِل ُضهالن هاً  ه  (2448) اخلحرالِيرهِ  لر رالرهتح ه ذرهر بحهُ مح يف مرعح رهاِ ِمح ُجهن وذرهر

سراِدِهمح ه و هررح هرُعو ر  (2404)  ر و رسح هرنحِبُ و  (2449)  رطرُئو ر يف هراِمِهمح  ها  (2400) يف مرجح هُاُنو ر ِريمر ِريمرا لرفرظُهوا و رسح
نهرُهمح  هروراخ   نرُامح و هريهح  .عرلريحُامح  (2402) ونهروراِئحُ  (2403) خررن ُوا ه وِ  نرا األريناُم  هريهح

هلرُا غرههايرِ ُامح  ُهمح مر رههاِومُ  (2401) مرنرهاِهِلُامح  (2402) ورُههرناطُ  (2402) مُولرهِئُامح سر  (2401) ه النهِذينر كرانرههتح ار
ِر ُمُلوكاً وُسورااً  (2408) الحِعزح ه وحرلربرالُ   (2409) الحفرفح
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هِبياًل ُسهلحطرِت األررحُل عرلرهيحِهمح ِريهه ه ررأركرلرهتح ِمهنح ُنُهوِمِهمح وهرهرِ رتح ِمهنح  (2434) سرلرُاوا يف  ُطُهوِ  الحبهرهرحنرنِ  سر
هُدو ر ه  ر  (2432) ه وِضهمراراً  (2433) اُهُبورِِهمح مجررهاداً  ر يهرنحُمهو ر  (2430) ه ررأرصحبرُحوا يف ررجرورالِ  ِدمرائِِهمح   ر يُوجر

هوراِر ه و ر ررحِفلُهو ر  هُر األرحح هوراِر ه و ر ررحهزُنُهُهمح  هرنرا  هزُِعُهمح ُوُروُد األرهح   ر و ر يرهأحذرنُو  (2432)  ِهالرنوراِجاِ  (2432) يُهفح
رههاً  (2431) لِلح روراِصههاِ  (2431) هه نُ وا وآ ر يعههاً رهر رشر ههانُوا مجِر  ه ُغينبههاً  ر يُهنح رظرههُرو ر وُهههُهوداً  ر ررحُمههُرو ر ه وِ  نرهها كر
برهارُُهمح وصرهمنتح  (2438) هِدِهمح و ر  ُهعحهِد حمررلحِههمح ه عرِميرهتح مرخح ارُُهمح ه ِديره (2439) ررهارهح هرررُاوا ه ومرها عرهنح  ُهوِر عرهح

هأرنهنُهمح  هاِل ُسهُاوناً ه ررار ِع صرهمرماً و ِانحررركر ُهمح  ِالن طحِق خرررساً ه و ِالسنمح لر هح يف ارحِدرهاِر  ولرِانهنُهمح ُسُ وا كرأحساً  ردن
 (2422) و ر ه  رِليرههتح ه ِجهه را    ر يهر رأرننُسههو ر ومرِحبنههاُف  ر يهر هرههزراوررُ  (2423) ُسههبرال   (2420) صرههرحعرى (2424) الصحههفر ِ 

هنهرُهمح عُهررا يهع  ه وِعرانِهِ   (2422)  هريهح هاِف ه ررُال ُههمح ورِحيهد  وُههمح مجِر هبراُب اإِلخر ُهمح مرسح ال هنعرهاُرِ  ه وانهح رطرعرهتح ِمهنهح
ُف ه  ر يهر هرعراررُرو ر لِلريحل  صربراحاً و ر لِنهرهرار  مرسرافً  ِر وُهمح مرِخالن  .ااحرجح

يحنِ مري  ايحرِديهه طرههاِر درارِِهههمح مررحظرههعر ممنهها  (2422) در ههاهرُدوا ِمههنح مرخح ههرحمردًا ه هر هها ر عرلرههيحِهمح سر ظرعرنُههوا ِريههه كر
 ِ هاُروا ه وررمروحا ِمهنح آيراِ رها مرعحظرهمر ممنها ارهدنُروا ه ررِالح رها الحغرهايهر هرنيح ُهمح ه ِ صر مربرهافرة   (2421) خر ررا رهتح  (2421) ُمهدنلح ار

اِف ه رهرلروح كرانُوا يهرنحِطُ و ر ِ را ه لرعري وامربرالِ   .ِ ِصفرِ  مرا هراهرُدوا ومرا عرايهرُنوا (2428)  ر اخلحروحِ  والرنجر
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برههارُُهمح ه لر رههدح ررجرعرههتح رِههيِهمح مر حصرههاُر الحعِههربرِ  عرههتح  (2429) ولرههِئنح عرِميرههتح آثرههارُُهمح وانهح رطرعرههتح مرخح ه و ِر
ُهمح آذراُ   هاِل الن طحهِق ه رهر رهاُلوا كرلرحرهتِ عرهنهح لنُمهوا ِمهنح غره حِ ِجهر  (2420) الحُوُجهوه النهنوراِضهرُ  (2424) الحُعُ هوِر ه و رار

ههورلِ  امر  (2423) وخر ههدر ههنرا مرهح ههاُم النهنههوراِعُم ه ولرِبسح سر ههجرِع ه و هروراررثهحنرهها  (2422) األرجح الحِبلرههى و رارافردرنرهها ِضههيُق الحمرمح
شره ر و هر  نرها الر  ُهو ُ  (2422) هرانمرهتح الحورحح هاِدنرا و هرنرانهررلح  (2421) الص هُمولُ  (2421) عرلريهح سر ه ررا حرحرهتح حمرراِسهُن مرجح

هرحب  رهرررجهاً و ر ِمهنح ِضهيق  ُم ن  هدح ِمهنح كر هِ  ِ ارامر ُهنرها ه وملرح جنِر شر هاِكِن الحورحح سرهعاً ه مرعراِرُ  ُصهوررِنرا ه و رالرهتح يف مرسر
ُهمح حمرحُجهوُب الحِغطرهاِف لرهأر ه وارهِد ارح رسرهفرتح رهرلرهوح مر  لِهأر ه مروح ُكِشهار عرهنهح  مر حرهاُعُهمح  ِهااحرورامح  (2428) ثهنلحه هرُهمح  ِعر ح

ههه رانتح  (2429) هههفرتح  (2424) رراسح لرهههتح مر حصرهههارُُهمح  ِهههال ه رراب ررفرسر ه و هر رطنعرهههِت األرلحِسهههنرُ  يف  (2420) ه واكح رحر
ههامررهحههوراِههِ  ارِ هر هها ه وعرهها ر  (2423) مح  هرعحههدر ذر ر يف ُكههلح  (2422) ه ومهررههدرِل الحُ لُههوُب يف ُصههُدورِِهمح  هرعحههدر يهر رظرِ هر

ُهمح جرِديُد  ًِلى ررُع  (2422)  رنجرهرا (2422) جرارِحر   ِمنهح هِلمرال  ررهالر مريحهد   رهدح ها ه ُمسح رسح ه وسرهنلر  ُُر ر اآلررهِ   ِلريهحهر
افر ُعيُهو    (2421) درحزرُ  ه لرررمريحتر مرهحجرا ر اُهلُهوب   وب  و ر اُهلُ  هار   ر  (2421) ومراحهذر ُهمح يف ُكهلح ررظراعره   ِصهفرُ  حر ه ار

هررة   لرهِت األررحُل ِمهنح عرزِيهِز جرسرهد  ومرنِيهقِ  (2428)  هرنح رِ هُل ه وغرمح همح مركر لِه  ه ررار ها ر يف  (2429)  ر  هرنحجر لرهوح   ه كر
نهح  ههرر   ه يهر هرعرلنههلُ  (2410)  هرههرر   ورر ِيهه ر  (2414) يرا غرههِذين الههد  ههزرُ  ِ صر  (2413) هر ههاعرِ  ُحزحنِههه ه ويهرفح  ِالس ههُروِر يف سر

 ،عريحِشه (2412)  ِغرمراررةِ  (2412) ِ  ح ُمِصيبر   نهرزرلرتح  ِه ه ضرّناً  (2412) السنلحورةِ 
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وِه ولرِعِبه رهربهريهح  (2411) وهرحراحر ً  نهحيرا و رمححرُأ  ِلريحه ه يف ِظلح عريحش  غرُفهور   ِلرهح  (2411) نرا ُهور يرمححرُأ ِ صر الد 
ُر  ِه حرسراره ُ ُهو ُ  (2418) ِ ذح ورِ  ر الدنهح ثره    (2419) ه ونهر رمرِت األريناُم اُهوراه ه ونرظرررلح  ِلريحه انح  (2414) ِمهنح كر

هُده ه و هرورلنهدرلح ِريهه رهر هرهررالُ  (2412) رِرُه وجنِر    ر يهرعح  (2413)  رثْ  (2410) ه ررفرالرطره ها ر جيِر ِعلرهل   (2412) هرمم مرها كر
ههِانِي انحرههارح  ِالح رههارح  هها ر عرههوندره األرِ بنههاُف ه ِمههنح  رسح ِ ه ه رهرفرههزِ ر ِ صر مرهها كر هها ر ِ ِصههحن وحترحرِيههِأ  (2412) آنرههسر مرهها كر

هانِ   الحبرهارِِد  ِانحرهارح ه رهرلرهمح  هينلر  هُهُرودرًة ه و ر اعح رهدررر مبُمر هرنخر ِررهارم ِ  ن هر هرراررًة ه و ر حر  يُطحِفه ح  ِبرهارِد  ِ  ن ثهرهونرر حر
 (2418) اوذرهرلر ممُررحُضهه ه و هرعرايره (2411) لِِ لحأر الطنبرائِِع ه ِ  ن مرمردن ِمنهحهرا ُكلن ذراِل دراف  ه حرإن رهر هررر ُمعرلحُله (2411)

ُ ُمونرهه ه رهر ر  هوراِب السنهِائِلنير عرنحهه ه و هرنرهانرُعوا ُدونرهه هرهِج ن خرهربر  يراح لُهه ِ ِصهفرِ  درائِهه ه وخررُِسهوا عرهنح جر ائِهل  مرهح
ُهمح ِ يرهابر  (2484) وممُرهنم  (2419) يهرُ وُر ُهور ِلمرا  ِهه هِده ه  (2480) ار ُهمح عرلرهى رهر ح  يُهذركحرُُهمح مُسرهىعراِرير ِهه ه وُمصرهبهحر  ار

نهحيرا ه و هرهرحِخ األرِحبنهِ  ه ِ ذح عرهررلر  (2483) نرهاح  ِمهنح رِهرراِ  الهد  هذرِلأر عرلرهى جر نرا ُهور كر لرهه الحمراِضنير ِمنح اهربحِله ه رهربهريهح
يهنهررلح نهرورارِهُذ ِرطحنر ِهه همح  (2482) عراِرل  ِمهنح ُغصرِصهه ه رهر رحر هانِه ه ررار ِمهنح ُمِههمم ِمهنح جرورا ِهه  ويرِبسرهتح ُر ُو رهُ  ِلسر

ها ر  (2482) عررررره رهرعر ن  ها ر يُهعرظحُمهه مروح صرهِغ   كر بِه   كر عرهه رهر رصرهامن عرنحهه ه ِمهنح كر عرنح رردحه ه وُدعرهاف  ُمهنحملِ   ِ رلحبِهه  ِر
هررال   هوحِل لرغرمر ُهه ه وِ  ن لِلحمر ه هرغحرر ر  (2482) يهررح ر  (2481) ِ ِصهفر   ه مروح  هرعح رهِدرر عرلرهى ُعُ هورِ ِهه ر مررحظرهُع ِمهنح مر ح ُ سح

نهحيرا ِل الد   .مرهح
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ُيَسبشُح َله َفيها بَاْلُغُدوش وادصاَل رَجاٌل ـ   تـُْلَهيَهْم َتجارٌَة و  بـَْيٌع َعـْن َذْكـَر ):  قاله عند تالوته

 .(اهلل
رر ِ  ن اللنه ُسبححرانره و هرعراصر  همرُع  ِهه  هرعحهدر الحهوراهحررةِ  (2488) ِجالفً  (2481) جرعرلر الذحكح  (2489) لِلحُ لُهوِب ه  رسح

ههورةِ  ههِ   هرعحههدر  (2494) و ُهبحِصههُر  ِههه  هرعحههدر الحعرشح ُ ه يف الحبُهرحهر ِة ه ومرهها  رههرِحر لِلنههه عرههزنلح آ ر ه و هرنهح رههاُد  ِههه  هرعحههدر الحُمعرانرههدر
ههِ  ه ويف مرنحمرهها ههاُهمح  (2490) ِ  الحفر هرههررالِ الحبُهرحهر ُهههمح يف ذراِل ُعُ ههواِِمح ه  (2493) ِعبرههاد  نراجر ههرِِهمح ه وكرلنمر يف ِراح

ههبرُحوا ِة ه يُههذركحُرو ر  ِأرينههاِم اللنههه وُتروحرُههو ر مر رامرههه ه  (2492) رراسح رصح  ِنُههوِر يهر رظرهه   يف األر حصرههاِر واألر حرههاِ  واألررحئِههدر
هدر  (2492) يف الحفرلرههورالِ  (2492) األرِدلنه ِ  مبرنحزِلره ِ  ههذر الح رصح هاِة ه  (2491) ه مرهنح مرخر ههُدوا  ِلريحهه  ررِي رههه و رشنهُروه  ِالننجر  ِر

هذرِلأر مرصرها ِيحر  ِلحهأر  ِ  ه وكرانُوا كر ِيناً ومِشراً  ذرم وا  ِلريحه الطنرِيقر ه وحرذنُروه ِمنر ااحرلرار هاِل ه  الومرنح مرخرذر مير ظ ُلمر
هغرلحُهمح ِدرهاررة   ً  ه رهرلرهمح  رشح نهحيرا  رهدر هُذوه ِمهنر الهد  هاًل مرخر ِر ألرهح و ر  هريحهع  عرنحهه ه ومرِدلنه ر  ِلحهأر الش هبُههراِل ه وِ  ن لِلهذحكح

ِ ُفو ر  ه ِ   ِالزنوراِجِر عرنح حمررارِِم اللنه يف  (2491) يهر حطرُعو ر  ِه مرينامر انحريراِة ه ويهرهح  مر حرهاِ  الحغرهاِرِلنير ه ويرهأحُمُرو ر  ِالحِ سح
ُرو ر  ِهه (2498) نهحيرا ِ صر اآلِخهررِة وُههمح  (2499) ويرأحمتِر هِر ويهر هرنرهاهروح ر عرنحهه ه ررارأر نرها ارطرعُهوا الهد  هوح ر عرهِن الحُمنحار ه ويهرنهحهر

ِل الحبهررحنرنِ ِريهرا ه ررشراهرُدوا مرا ورررافر ذرِلأر ه ررارأر نرا ا نلرعُ   وا ُغُيوبر مرهح
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اِ را نهحيرا ه حرهإن   (2044) يف  ُوِر اإِلارامرِ  ِريه ه وحر ن رِت الحِ يرامرُ  عرلريحِهمح ِعدر هِل الهد  ه ررارشرُفوا ِغطرهافر ذرلِهأر ألرهح
همرُعو ر ه رهرلرهوح  همرُعو ر مرها  ر يرسح هأرنهنُهمح يهرهرروح ر مرها  ر يهرهررى الننهاُ  ويرسح لِهأر يف مر رهاِوِمِهمُ كر  (2040) مرثهنلحه هرُهمح لِعر ح

هُروا دروراِويهنر  هُهودرِة ه وارهدح نرشر ُمهودرِة ه ولرراِلِسهِهُم الحمرشح هبرِ  مرنهحُفِسهِهمح  (2043) الحمرحح هااِِمح ه ورهرررغُهوا ِلُمحراسر مرعحمر
هها مر  هر بِهه رة  ه مُِمههُروا ِ رهها رهر رصنههُروا عرنهح هها ه و رنلُههوا ثِ رههلر مروحنرِارِهههمح عرلرههى ُكههلح صرههِغ رة  وكر هها رهرفررن ُههوا ريهر هر  وح نُهُهههوا عرنهح

ِر ِ رها ه رهرنرشرهُجوا (2042) هِ  حالر يبهاً  (2042) ظُُههوررُهمح ه ررمرهُعُفوا عرهِن اِ سح  ه يرِعج هو ر  (2042) نرِشهيجاً ودررهاور ُوا حنِر
ِههمح ِمههنح مر رههاِم نرههدرم  واعحههِنرا    (2041) مر ُهههًدى ومرصرهها ِيحر ُدًجههى ه ارههدح حرفنههتح ِ ِههُم ِ صر رر ح ه لرررمريحههتر مرعحههالر

ُهمح مر راِعهُد الح  ُهمح مر هحهوراُب السنهمراِف ومُِعهدنلح ار ُ  ه و هرنهرزنلرتح عرلريحِهُم السنِاينرُ  ه ورُِ حرتح ار ِئار ارررامرهاِل ه يف الحمرالر
هدر مر رهامرُهمح ه يهر هرنرسنهُمو ر مر حعرهد  ا نلرهعر اللنهه عرلرهيحِهمح ِريهه ه رهر  هعحيهرُهمح و ِر هاُوِن ه  (2041) ررِضه ر سر ِ ُدعرائِهه رروححر ال نجر

ِ ه ه جرررحر  ُوُر األرسرى ِله ومُسراررى ِذلن   لِعرظرمر اِئُن رراار   ِ صر ررمح هاِف ُعيُهونهرُهمح ه  (2048) ررهر اُهُلو هرُهمح و ُوُر الحُبار
نرهاِدحُ ِلُالح  راِب ررغحبر    ِ  يحهه الحمر أرُلو ر مرنح  ر  رِمهيُق لردر ُهمح يرد  ارارِعر   ه يرسح يهُ  عرلريحهه  (2049) صر اللنه ِمنهح ه و ر تِر

 .الرناِغُبو ر 
 .ررحراِس ح نهرفحسرأر لِنهرفحِسأر ررِإ ن غريهحررهرا ِمنر األرنهحُفِس اررا حرِسي   غريهحُرخر 
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 .(يا أَيُـَّها اإَلْنساُن ما َغرإَك َبَربشَك اْلَكرَيمَ ):  عند تالوتهقاله 

ُئور  ُحجنً  ومراحطرُع ُمغح هررم مرعحِذررًة ه لر ردح مر هحررحر  (2004) مردححرإُ   .جرهرالرً   ِنهرفحِسه (2000) مرسح
هرنمرخر عرلرهى ذرنحبِهأر ه ومرها غرهرنخر ِ رر حه هاُ  مرها جر ها اإِلنحسر هِ  نهرفحِسهأر ه مرمرها ِمهنح يرها مريه هر أر ومرها مرننسرهأر ِ رلرار

مرمح لريحسر ِمنح نهروحمرِ أر يهر رظر   ه مرمرا  هررححرُم ِمنح نهرفحِسأر مرها  هرهرححرُم ِمهنح غره حِخر ه رهرلرُرمبنرها  هرهررى  (2003) دراِئأر  ُهُلور  
ِس رهرُ ِظل هه ه مروح  هرهررى ا (2002) المناِح ر  رهر ربحِاه  رر حرهً  لرهه ه  (2002) لحُمبح هرلرهى  ِهأرملر  مُيِهإ  جرسرهدرهِمنح حررح الشنمح

هاِف عرلرهى نهرفحِسهأر ه وِهه ر مرعرهز  األرنهحُفهسِ  لنهدرخر عرلرهى ُمصرهاِ أر ه وعرهزناخر عرهِن الحُبار  ررمرا صربهنررخر عرلرى درائِهأر وجر
ه    هوحُ   هريرهاِل نِ حمر يحهار  ر يُوِاظُهأر خر اور  (2002) عرلريحهأر ه وكر ارِ ر سرهطرورا ِه ه رهر رهدر ه وارهدح  هروررن حهتر مبرعراِصهيه مرهدر
هررى هررِة يف اهرلحبِهأر  ِعرزميره   ه وِمهنح كر رِه  (2001) ِمهنح دراِف الحفر هح لرهِ  يف نرهاِظرِخر  ِيهر رظره   ه وُكهنح لِلنهه ُمِطيعهاً و ِهذِكح الحغرفح

هاِر  هرورلحيهأر  (2001) آِنسهًا ه ومتررثنهلح  هوِه ه ويهر هرغرمنهُدخر  (2008) يف حر ُعوخر ِ صر عرفح  (2009) عرنحهه ه ِ اهحبرالرهه عرلريحهأر يرهدح
هررمر  ررمرهه ه و هروراضرهعحتر ِمهنح ضرهِعيا  مرها مرجح ِه رهر هرعراصر ِمنح ارِويم مرا مركح ِله ومرنحتر ُم هروررم عرنحه ِ صر غر ح خر عرلرهى  ِفرمح

نرِا ِسنحِ   همرعحِصيرِ ه ه ومرنحتر يف كر
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ههلره وملرح يهرهح ِههأح عرنحههأر ِسهه هحرره ه  رههلح ملرح ارحههُل ِمههنح لُ  ههِله ُم هر رلحهه   ه رهرلرههمح ميرحنهرعحههأر ررمح ههعرِ  ررمح طحِفههه ُمِ ههيم  ه ويف سر
هرِرُههر  (2034) مرطحرر ر عرنيح   ه ُهرُهرا عرلريحهأر ه مروح  رِلينه   يرصح هيحئر   يرسح ها ظرن هأر ه يف نِعحمر   ُرحهِدثُههرا لرهأر مروح سر ا عرنحهأر ررمر

ِ يف  ِ يف الحُ هونِة ه ُم هرهورانِيهرنيح هِذه الصحهفر ر كرانرهتح يف ُم نِف رهنيح ررِة ه لرُانحهتر  ِهه لرهوح مر رعح رهه ه وارحُ اللنهه لرهوح مر ن هر الحُ هدح
ّ ه هاِر ه وحر هاِوِ  األرعحمر ِ  ه ومرسر هالر ِميِم األرخح هاِكم  عرلرهى نهرفحِسهأر  ِهذر نهحيرا غررن حهأر ولرِاهنح مرونرر حر اً مراُهوُر مرها الهد 

ِه ر مبرها  رعِهُدخر ِمهنح نهُهُزوِر  (2033) وآذرنهر حهأر  (2030) ِ رها اغح هرهرررحلر ه ولر رهدح كراهرهفر حأر الحِعظرهالِ   ه وار
عرلرهى سرهوراف 

هِذ ر  ِف ِعِسحِمأر ه والنهن حِ  يف اُهونِ أر مرصحدرُ  ومروحَّفر ِمهنح مر ح  راح أر مروح  هرغُهرنخر ه ولرهُربن نراِصهح  اررها ِعنحهدرخر الحبرالر
ها (2032) ُمه هنهرم   ها ُمارهذنب  ه ولرهِئنح  هرعررنرهح هرهر ِهر يراِر اخلحراِويرهِ  والر  ُهوِ  اخلحرالِيرهِ  ه  (2032) ه وصرهاِد   ِمهنح خرربر يف الهدح

ِغ مروحِعظر ِهأر  هِن  رهذحِكِ خر ه و رهالر نهنهرا ِمنح ُحسح لنهِ  الشنهِفيِق عرلريحهأر والشنهِحيِح لر رِجدر  ِهأر ه ولرهِنعحمر  (2032)ه مبرحر
ها نهحيرا غرهداً ُههُم ااحرهارِ ُو ر  (2031) دراُر مرهنح ملرح يهرهرحلر ِ رها درارًا ه وحمررهل  مرهنح ملرح يُهور حنهحهر افر  ِالهد  حمررهالًّ ه وِ  ن الس هعردر

 .ِمنهحهرا الحيهروحمر 
ِههقر ِ ُاههلح مرنحسرههأ   (2038) وحر نههتح  (2031) ِجفرهه ُ ِ ذرا ررجرفرههِت الرنا هها الحِ يرامرههُ  ه ونر ئِِلهر لُههه  (2039) ِعرالر مرهح

هُل  راعر ِهه ه رهرلرهمح جُيحهزر  هرحُ   رصرهر   (2024) وِ ُاهلح مرعحبُهود  عربردر ُهه ه وِ ُاهلح ُمطرها   مرهح هِطه يهروحمرئِهذ  خر لِهه وِاسح يف عردح
ر  ُمنهح رِطعر   يف ااحروراِف ه و ر مهرح  ِئِق ُعذح  !ُس اردرم  يف األررحِل ِ  ن ِرر حه ه ررارمح ُحجن   يهروحمر ذراخر دراِحمر   ه وعرالر
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ا ِ  ِر ُمصرهفندًا ه  (2021) ُمسرههنداً  (2022) واللنهه ألر ح مر ِيهتر عرلرهى حرسرهِأ السنهعحدر هرن يف األرغحهالر ه مروح مُجر
ه ف  ِمهنر امرحر طرهاِم ه    ِ  رن ِمهنح مر ح مرلح رهى اللنهه وررُسهولره يهرهوحمر الحِ يرامرهِ  ظراِلمهًا ه لِهبهرعحِإ الحِعبرهاِد ه وغراِصهباً ِلشره ح نُح

رُِ  ِ صر الحِبلرى اُهُفواُرا  !؟ُحُلواُرا (2028) ه ويرطُوُر يف الثهنررى (2021) وكريحار مرظحِلُم مرحرداً لِنهرفحس  ُيسح
لرههقر  هه رمراحريِن  (2029) واللنههه لر رههدح ررمريحههُت عرِ ههياًل وارههدح مرمح ههإن اسح صرههاعًا ه  (2020) ِمههنح  هُههرحُكمح  (2024) ه حر

يرانره ُهعحثر  هرِِهمح ه كرأر نرها ُسهوحدرلح ُوُجهوُهُهمح  ِهالحِعظحِلمِ  (2022) الش ُعوِر ُغبهحرر  (2023) وررمريحُت ِصبهح  األرلحهوراِ  ِمهنح رهر ح
هغريحُت  ِلريحهه  رحعِه  ررظرهنن مررح مر ِيعُهه ِديهيِن  (2022) هرنرر عرلره ن الح رهوحرر ُمهرردحدًا ه ررأرصح هداً وكر ه ومر نبِهُع ه وعرهاوردرِر ُمنركح

 ُمفرارِااً  ررِي رِ  ه ررأر حريحتُ  (2022) ِايرادره
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هِمه لِيهرعح رهربر  ها ِمهنح ِجسح نهريح ُههر ًة مُثن مردح ههادر مر ح  (2021) ِ رها ه ررمرهلن ضرهِجيلر ِذي درنرها   لرهه حرِديهدر ها ه وكر ِمهنح مرلرِمهر
ا ههِمهر هها  (2028) ه رهرُ لحههُت لرههه ثرِالر حههأر الثهنوراكِههلُ  (2021) ررحههنرِ ر ِمههنح ِميسر ِديههدرة  مر حراهر يرهها عرِ يههُل ه مر رههِئن  ِمههنح حر

ُهر ِر ِ صر نرهار  سرهجررر  هانُههرا لِلرِعبِهه ه ودر ها لِغرمرهِبه ه مر رهِئن  ِمهنر األرذرى و ر مرئِهن  ِمهنح لرظرهىِ نحسر بنارُهر ه  (2029) هرا جر
هُ  ِمهنح ذرلِهأر  رههارِ    ررراهرنرها مبرلحُفورره    ههِنئح ُههرا (2024) ومرعحجر هها ه ومرعحُجونره   هر ه كرأر نرها ُعِجنرههتح  (2020) يف ِوعرائِهر

ها ه رهرُ لحه ينه   مروح اهريحِئهر هلر الحبهريحهِت ه رهر رهارر  ر  (2023) ُت مرِصهلر   ِ رِيهِق حر نرها مرهح ار   ه ررهذرِلأر حُمرهرنم  عرلريهح هاة  مرمح صرهدر مرمح نركر
ِبلر حأر ااحرُبورُ  هدرعريِن ه مرخُمح رهِب    (2022) ذرا و ر ذراخر ولرِانهنهرا هرِدين   ه رهرُ لحُت هر  (2022) مرعرنح ِديِن اللنهه مر هريح رهيِن لِ رفح

ُجهرُ  (2022) تر مرمح ُذو ِجننه   مرنحه ها ه عرلرهى  (2021) مرمح  هرهح ِكهر ه واللنهه لرهوح مُعحِطيهُت األرارهالِيمر السنهبهحعر ر مبرها حترحهتر مررحالر
ُلبُههرا ُجلح ر  هورُ   (2021) مر ح مرعحِص ر اللنه يف  رحلر   مرسح ِمهنح وررراره   يف هرِع رة  مرها رهرعرلح ُهه ه وِ  ن ُدنهحيرهاُكمح ِعنحهِدي ألرهح

ا هِل  (2029) ه مرا لِعرِل م ولِنرِعيم  يهرفح ر ولرهذنة   ر  هربهح رهى ه نهرعُهوُذ  ِاللنهه ِمهنح ُسهبرالِ  (2028) ررِم جرررادرة   هر حمرُمهر الحعر ح
 .واُهبحِح الزنلرِل و ِه نرسح رِعنيُ 

 السالمعليهومن دعاء له ـ  225
 يلتجئ َّللى اللإه أن يغنيه

ِه اللنهُ   (2013) و ر  هربحُذرح جراِه ر  (2010)  ِالحيرسرارِ  (2014) من ُصنح ورجح
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ر  (2012)  ِاإِلاهح رهارِ  هِد مرهنح مرعحطرهاِر ومُرهح رهنر لحِ هأر ه ومُ هح هرلرهى ِررمح ه هرعحِطار ِههررارر خر ه هررحنِ ر  رهاِليب رِنحاِهأر ومرسح ه ررأرسح
نحِع ه  ِ ذرمح مرنح مرنهرعريِن ه ومرنحتر ِمنح ورررافِ   .(ََّلنإَك َعلى ُكلش َشْيء  َقَديرٌ )ذرِلأر ُكلحه ورِ   اإِلعحطراِف والحمر

 السالمعليهومن خطبة له ـ  226
 في التنفير من الدنيا

لرُم نُهزنااُرا ورااُرا و ر يرسح ِر مرعحُرورر   ه  ر  رُدوُم مرحح ِف حمرحُفورر   و ِالحغردح  .(2012) درار   ِالحبرالر
ه ها  (2012) ورار  خُمح رِلفره   و رهاررال  ُم رصرهرحرر   مرحح ُلهر ها مرعحهُدوم  ه وِ  نرها مرهح ُموم  واألرمرهاُ  ِمنهحهر ها مرهذح ه الحعرهيحُش ِريهر

رر    در ِنيِهمح ِرِمراِمهرا (2011) ِريهرا مرغحررال  ُمسح هرهح  .(2011) ه  هررحِميِهمح ِ ِسهراِمهرا و ُهفح
لرُامح ه ممنهنح   واعحلرُموا ِعبرادر اللنه هِبيِل مرهنح ارهدح مرمرهى اهرهبهح نهحيرا ه عرلرهى سر مرننُامح ومرا مرنهحُ مح ِريه ِمنح هرِذه الهد 

ةً  (2018) كرا ر مر حوررر ِمنحُامح مرعحمراراً ومرعحمررر ِديراراً ومر هحعردر آثرهاراً  ًة ورِيرهاُحُهمح رراكِهدر اِمهدر هورا ُهُهمح هر هبرحرتح مرصح  ه مرصح
الِيرهههً  وآثرهههارُُهمح عراِريرههه ً ه ومر  (2019) هههاُدُهمح  رالِيرهههً  وِديرهههارُُهمح خر سر ِة  (2014) جح هههيندر ُلوا  ِالحُ ُصهههوِر الحمرشر ههه ربحدر ه رراسح

هههارِ ِ  ةِ  (2010) والننمر هههدر ِ ئرههه ر  (2013) الحُممرهن هههنندرةر والحُ بُهههورر الالن هههارر الحُمسر جر هههدرةر  (2012) ه الص هههُفورر واألرحح  الحُملححر
 ه النِ  اردح ُ يِنر عرلرى (2012)



 229  .........................................................................   السالم خط  مم  املنمنني عليه

هها ههِل حمررلنهه    (2012) اخلحرههرراِب ِرنراُ هر ر مرهح ههاِكنُههرا ُمغحههنرِب  ه  هرههنيح ههنرِب  وسر هها ُم ح هها ررمرحرل هر ه وُهههيحدر  ِههال ه رراِب  ِنراُ هر
ههاِغِلنير ه  ر يرسح رأحِنُسههو ر  ِاألروح رههاِ  و ر يهر هرور  ههِل رهرههرراغ  ُم رشر ِهه راِ  ه عرلرههى مرهها ُموِحِشههنير ومرهح اصرههُلو ر  هروراُصههلر ايح

لِهه ههنهرُهمح ِ ارلحار هنهرُهمح  هرههزراُور  وارهدح  رحر يحهار يرُاههوُ   هريهح اِر ه وكر ِهوراِر وُدنهُههوح الهدن هنهرُهمح ِمهنح اُهههرحِب ايح  الحِبلرههى (2011)  هريهح
ُهُم ايحرنراِدرُ  (2011) لر هح  !(2019) والثهنررى (2018) ه ومركر

نرُامح ذرِلأر الحمرمحجرعُ وكرأر ح اردح ِصرح  ه هروحدرُ   (2084) مُتح ِ صر مرا صراُروا  ِلريحه ه وارح هرهر وضرهمنُامح ذرلِهأر الحُمسح
ُلوا):  (2083) ِ ُاُم األُُموُر ه و ُهعحِثررِل الحُ ُبورُ  (2080) ه رراريحار ِ ُامح لروح  هرنراهرتح  ُكـلُّ نـَْفـ     (2082) ُهناَلَك تـَبـْ

ُهْم ما كانُوا يـَْفتَـُرونَ ما َأْسَلَفْت ـ و   .(رُدُّوا ََّلَلى اهلل َمْو ُهُم اْلَحقش ـ وَضلإ َعنـْ

 السالمعليهومن دعاء له ـ  227
 يلجأ فيه َّللى اللإه ليهديه َّللى الرشاد

لِيراِئأر ه ومرححمررُُهمح  ِالحِافرايرِ  لِلحُم هرهوركحِلنير  (2082) اللنُهمن ِ ننأر آنرسُ  هاِهُدُهمح  اآلِنِسنير ألروح عرلريحهأر ه ُ شر
ُشهورر  هررارُُهمح لرهأر مراح لره ر  رصرهائِرِِهمح ه ررأرسح    واُهلُهو ُهُهمح يف سرهررائِرِِهمح و رطنلِهُع عرلرهيحِهمح يف ضرهمرائِرِِهمح ه و هرعحلرهُم مربهح

ههُرخر ه وِ  ح  (2082)  ِلريحههأر مرلحُهوررهه    ههُهمح ذِكح ُهُم الحُغرح رههُ  آنرسر هه هح ُصههبنتح عرلرههيحِهُم الحمرصرههاِئُ  يررئُههوا ِ صر ه ِ  ح مروححرشر
ِ جراررِة ِ أر ه ِعلحماً  ِأر ن مرنِمن ر األُُموِر  ِيرِدخر ه ومرصراِدررهرا عرنح ارمراِئأر   .اِ سح
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أرلرِ  مروح عرِميُت عرنح ِ لحبرِ   (2081) اللنُهمن ِ  ح ررِههحتُ  نِِ  ه وُخهذح ه ررُدلنيِن عرلرهى مرصرها (2081) عرنح مرسح
ر   (2088)  ِ رلحيب ِ صر مررراِهِدي ايراِ أر ه و ر  ِِبدح    (2089) ه رهرلريحسر ذرِلأر  ُِناح  ِمنح ِكفرايراِ أر  (2094) ِمنح ِهدر

ِلأر  لحيِن عرلرى عرفحِوخر و ر حترحِملحيِن عرلرى عردح  .اللنُهمن ا ِح

 السالمعليهومن كالم له ـ  228
 ابهيريد به بعض أصح

ُف رُهالر    هدر  (2093) رهرلر رهدح اهرهونمر  (2090) لِلنهه  رهالر  (2092) ه ومرارهامر الس هنن ر وخرلنهار  (2092) األروردر ودراورى الحعرمر
هبرقر هرهرنهرا ه مردنى ِ صر اللنهه  راعر رهه  ها وسر يهحررهر نره ر ه ذرهره ر نرِ ه ن الثهنهوحِب ارِليهلر الحعريحهِ  ه مرصرهابر خر ا هن رهاه و الحِف هح

 .ه  ر يهرهح رِدي ِ را المنار  و ر يرسح هريحِ ُن الحُمهح رِدي (2092) ِرر حه ه ررحرلر و هررركرُهمح يف  ُُر   ُم رشرعحبر   

 السالمعليهومن كالم له ـ  229
 في وصف بيعته بالخالفة

 .وقد تقدم مثله بألفاظ مختلفة: قال الشريف 
ههطحُ مح يرههِدي ررارفرفح هُ  ُ مح عرلرهه ن و رسر اكراح هه ُههرا ه مُثن  رههدر دحمُتُوهرا رهر ربرمح هها ومرههدر ِههيمِ  (2091) هر اخن اإِل ِههِل ااح   رههدر

 ه عرلرى ِحيراِضهرا يهروحمر ِورحِدهرا ه حرإن انهح رطرعرتِ  (2091)
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ِهمح ِ ينهاير ه مرِ  ا هحه هرهرلر ِ رها الصنهِغُ  النهنعحُل ه وسر ر ر الهرحدراُف وُوِ ه ر المنهِعيُا ه و هرلره ر ِمهنح ُسهُروِر الننهاِ   ِبهريهحعره ِ 
ِبُ  ه وحتررامرلر حنرحورهرا الحعرِليُل وحرسرررلح  (2098) وهردر ر   .(2344)  ِلريهحهرا الحِاعرابُ  (2099)  ِلريهحهرا الحار

 السالمعليهومن خطبة له ـ  231
 في مقاصد أخرى

اد  ه وذرِخه ه   ررِإ ن  هر حورى اللنه ِمفح راُح سردر ه    (2340)  رُة مرعرهاد  وِع حهق  ِمهنح ُكهلح مرلرار  ه وجنررهاة  ِمهنح ُكهلح هرلرار
 .ِ را يهرنحجرُح الطناِلُ  ه ويهرنحُجو ااحراِرُب و ُهنراُر الرنغراِئ ُ  (2343)

 فضل العمل
همرُع ه وانحرهارُ  هُل يُهرحررهُع ه وال هنوح رهُ   هرنهحفرهُع والهد عراُف ُيسح ُلوا والحعرمر ُم جرارِيره   ه و رهاِدُروا ررهاعحمر اِدئره   واألراحهالر  هر

ههاِر ُعُمههراً نراِكسههاً  (2342) ههوحلر  (2341) مروح مروح ههاً خراِلسههاً  (2342) ه مروح مرررضههاً حراِ سههاً  (2342)  ِاألرعحمر ه ررههِإ ن الحمر
ُر هرهروراِ ُامح وُمبراِعُد ِ يناِ ُامح  اِ ُامح ه وُماردح اِدُم لرذن ُر حمرحبُهوب  واِهرح   ه نرا (2341) هر هُر مرغحلُهوب   (2348) ئِر  غريهح غريهح

برائِلُهه (2349) ه وورا ِر   ُر مرطحُلوب  ه ارهدح مرعحلر ره حُامح حر نهنفره حُامح  (2304) غريهح  ومراحصرهدر حُامح  (2303) غرورائِلُهه (2300) ه و رار
ور ُه ه وعرظُمرتح ِريُامح سرطحور ُه و هر را هرعرتح  (2302) مرعرا ُِله (2302)  ،(2302) عرلريحُامح عردح
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امُ  (2334) ظُلرلِهه (2309) دروراِجه  (2308) مر ح  هرغحشرهاُكمح  (2301) ه رهرُيوِههأُ  (2301) واهرلنهتح عرهنحُامح نهربهحور ُهه  ه واحح ِهدر
نرههاِد ُ  (2330) ااِههه (2332) غرمرررا ِههه (2333) ِعلرلِههه وحر ههارررا ِه ومرلِههيُم ِ رحهر  (2322) وُدُجههو   ه (2322) ه وغروراِههه  سر

هينُامح  (2321) وُجُشهو ر ُ  (2321) مر حبرااِهه هارتر جنِر هأر ح ارهدح مر رههاُكمح  هرغح رهً  ررأرسح ااِهه ه ررار  ه ورهرهرن ر نرههِدينُامح  (2338) مرذر
هيم   (2320) ه وعرطنلر ِديراررُكمح و هرعرثر ُورناثرُامح ه يهر ح رِسُمو ر  ُهرراثرُامح  (2324) وعرفنى آثراررُكمح  (2339) ر  ِر  (2323)  هرهنيح

 .خراوم ملرح يهرنهحفرعح ه واررِي   حمرحُزو   ملرح ميرحنرعح ه وآخررر هراِمت  ملرح جيرحزر ح 
 فضل الجد

اِد ه وال هنههزرو ِد يف مرنحههزِِر الههزناِد ه و ر  هرغُههرننن  ههِ عحدر ههِ  واِ سح ههاِد وال نأره  ِ هر نحريرههاُة ُاُم ارهرعرلرههيحُامح  ِايحرههدح واِ جح
لرُامح ِمهنر األُمرهِم الحمراِضهيرِ  ه والحُ هُروِ  اخلحرالِيرهِ  النهِذينر احح هرلربُهوا  ها ر اهرهبهح نهحيرا ه كرمرا غررنلح مرنح كر هاالد  ه  (2322) ِدرن هرهر

هها لرُ ههوا ِجههدن هرهرا (2322) ومرصرهها ُوا ِغرن هرهر ههاكِ  (2322) ومررهحنهرههوحا ِعههدن هرهرا ه ومرخح ههبرحرتح مرسر اثاً ومرصح ههدر ه  (2321) نُهُهمح مرجح
هاُهمح  ُروا  (2321) ومرمحوراُاُمح ِم راثاً  ر يهرعحرُِرو ر مرنح مر رهاُهمح ه و ر ررحِفلُهو ر مرهنح  رار هذر و ر جيُِيبُهو ر مرهنح درعرهاُهمح ه رراحح
هُدو   ه ُمعحِطيره   مرنُهو   ُملحِبسره   نهره اررة  غرهرناررة  خر ها غرهدن نهحيرا ررِإنهنهر ها ه و ر يهرنهح رِمه   (2328) ُزو   الهد  ه  ر يرهُدوُم ررخراُ هر

ُ هرا (2329) عرنراُ هرا و ر يهررحُكدُ   . رالر
ِلهرا ه ررارانُوا نهحيرا ولريحُسوا ِمنح مرهح ِل الد   ومنها يف صف  الزهاد ه كرانُوا اهروحماً ِمنح مرهح
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ها مبرها يُهبحِصه ها ه عرِملُهوا ِريهر ر  (2324) ُرو ر ه و رهادرُرواِريهرا كرمرنح لرهيحسر ِمنهحهر اهِنِمح  هرهنيح ها مرها ررحهذرُرو ر ه  هر رلنهُ  مر حهدر ِريهر
ِل اآلِخررةِ  رراررح مرهح هوحِل  (2320) ظرهح هاِدِهمح ه وُههمح مرهرهد  ِ عحظرامهاً ِلمر سر نهحيرا يُهعرظحُمهو ر مرهوحلر مرجح لر الهد  ه ويهررروح ر مرهح

يرائِِهمح   .اُهُلوِب مرحح

 السالمعليهله  ومن خطبةـ  231
 :«الجمل»خطبها بذي قار ـ وهو متوجه َّللى البصرة ذكرها الواقدي في كتاب 

ِل رر حهه ه رهرلرهمن اللنهه  ِهه الصنهدح ر  (2323)ررصردر ر  ه  (2322) ورر رهقر  ِهه الحفر حهقر  (2322) مبرا مُِمرر  ِه و هرلن ر رِسرها ر
هه ر ذرِوي األررححر لر  هرههنيح اورِة الحههوراِغررةِ ومرلنههار  ِههه الشنههمح هه ِ  (2322) اِم ه  هرعحههدر الحعرههدر  يف الص ههُدوِر ه والمنههغراِئِن الح راِدحر

 .يف الحُ ُلوبِ  (2321)

 السالمعليهومن كالم له ـ  232
 كلم به عبد اهلل بن زمعة وهو من شـيعته ، وذلـك أنـه قـدم عليـه فـي خالفتـه يطلـب منـه مـا 

 :الس  عليهفقال 
ا ا هِلِمنير ِ  ن هرذر هيراِرِهمح  (2321) لحمرارر لريحسر ِ  و ر لرأر ه وِ  نرها ُههور يفرحف  لِلحُمسح لحهُ  مرسح ه ررهِإ ح  (2328) وجر

نراةُ  (2329) هررِكح هرُهمح   .مريحِديِهمح  ر  رُاوُ  لِغر حِ مررهحوراِهِهمح  (2324) يف حررحِ ِمح كرا ر لرأر ِمثحُل حرظحِهمح ه وِ  ن ررجر
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 السالمعليهومن كالم له ـ  233
 بعد أن أقدم أحدهم عل الكالم فحصر ، وهو في فضل أهل البيت ، ووصف فساد الزمان

هعر    هِعُده الح رهوحُر ِ ذرا امح هرنرهعر ه و ر مُيحِهلُهه الن طحهُق ِ ذرا  (2320) مر ر وِ  ن اللحسرا ر  رمح هاِ  ه ررهالر ُيسح ِمهنر اإِلنحسر
ِم وِرينرا  هرنرشنبرتح ا نسرعر ه وِ ننا ألُ  نرا  هرهردنلرتح  (2323) مررراُف الحارالر  .ُغُصونُه (2322) ُعُرواُه ه وعرلريهح

 فساد الزمان
ِليهل   ِ  كر  (2322) واعحلرُموا ررِ رُاُم اللنه مرننُامح يف نرمرا   ه الح راِئُل ِريه  ِانحرقح ارِليل  ه واللحسراُ  عرِن الصحهدح

نِمُ  هاِ  رهر رهاُهمح عرهارِم   ه والالن هيراِ  ه ُمصحهطرِلُحو ر عرلرهى اإِلدحهر ُله ُمعح رِاُفهو ر عرلرهى الحِعصح ه  (2322) لِلححرقح ذرلِيل  ه مرهح
هائِبُهُهمح آمِث  وعرهاِلُمُهمح ُمنرهاِرق  ه وارهارِنُهُهمح ممُرهاِذ    بِه رُهمح ه و ر يهرعُهوُر غرنِهيه   (2321) وهر ُهمح  ر يُهعرظحهُم صرهِغ ُُهمح كر

 .ررِ  رُهمح 
 السالمعليهومن كالم له ـ  234

: َرَوى َذْعَلٌب اْلَيَماَميُّ َعْن َأْحَمـَد بْـَن قـُتَـْيبَـَة َعـْن َعْبـَد اللإـه بْـَن يَزَيـَد َعـْن َمالَـَك بْـَن َدْحيَـَة قَـاَل 
 : النإاَس فـََقالَ  ـ وَقْد ذَُكَر َعْنَده اْخَتاَلفُ  الس  عليهُكنإا َعْنَد َأَميَر اْلُمْؤمَنَيَن 

نهرُهمح مربراِدُ  ِ يِنِهمح   (2328) ه وذرِلأر مرنهنُهمح كرانُوا ِرلح ر ً  (2321) ِ  نرا رهررن ر  هريهح
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ههبرلِ  ههِ  اُهههرحِب مررحِضههِهمح يهر هر رهارر ُو ر ه  (2329) ِمهنح سر ِلهرا ه رهرُهههمح عرلرههى حرسر هههح ههزحِ   ُهرح رهه   وسر ِ را ه وحر مررحل  وعرههذح
ها يهر هرفرهاور ُو ر ه رهر رهام  الهر ورافِ وعرلرهى ارهدح  ِرهر ِ الر هِل ه ومرهاد  الح رامره ِ  (2314) ِر اخح هِ  ه  (2310) نرهاِاُ  الحعر ح من ارِصهُ  ااِح

نحظرهِر ه واررِيهُ  الح رعحهرِ  هُر ايحر  (2312)  رِعيهُد السنهربحِ ه ومرعحهُروُ  المنهرِيبر ِ  (2313) ونراِك  الحعرمرِل اربِهيُح الحمر  ِليبره ِ ُمنحار
 .ه و رائِه الح رلحِ  ُم هرفررحُ  الل  ح ه و رِليُق اللحسراِ  حرِديُد ايحرنرا ِ  (2312)

 السالمعليهوَمْن َكاَلم  َله ـ  235
 وَتْجَهيَزه وآلهعليههللاصلىقَاَله وُهَو يََلي ُغْسَل َرُسوَل اللإه 

ِد انهح رطرههعر مبروح ِههأر مرهها ملرح يهرنهح رِطههعح مبرههوحِل غرهه حِخر ه ِمههنر الن بُهههونِة  ِههأريب مرنحههتر ومُمحهه  يرهها ررُسههورر اللنههه ه لر رهه
ههإن صرههارر الننههاُ   ههتر حر ههنح ِسههوراخر ه وعرمنمح ههلحياً عرمن ههإن ِصههرحلر ُمسر ههتر حر برههاِر السنههمراِف ه خرصنصح واإِلنهحبرههاِف ومرخح

نراِريأر سروراًف ه ولروح  ر مرننأر مرمررحلر  ِالصن  ه  (2311) عرلريحهأر مرهافر الش هُئو ِ  (2312) ربحِ ونهرهريحتر عرِن ايحرزرِ  ه ألرنهحفردح
اُف ممُرههاِ اًل  هها ر الههدن ههُد حُمرالِفههاً  (2311) ولرار ولرِاننههه مرهها  ر مُيحلرههُأ ررد ه ه و ر  (2319) ه وارههالن لرههأر  (2318) والحارمر

عرلحنرا ِمنح  راِلأر ُيسح رطراُ  دررهحُعه ه  ِأريب مرنحتر ومُمح   !  اذحُكرحنرا ِعنحدر رر حأر واجح
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 السالمعليهومن كالم له ـ  236
 :ثم لحاقه به وآلهعليههللاصلىاقتص فيه ذكر ما كان منه ـ بعد هجرة النبي 

ههذر ررُسههوِر اللنههه  ههإن انهح هرهر  وآلهعليههللاصلللىررجرعرلحههُت مر هحبرههُع مرأحخر ههرره حر  يحههُت ِ صر الحعرههرر ِ ه ررأر رههأُ ذِكح
(2314) 

 :ـ في كالم طويل عنههللارض قال السيد الشريف 
فأطأ ذكره ـ من الكالم الذي رمى بـه َّللـى غـايتي اإليجـاز والفصـاحة ـ أراد  الس  عليهقوله 

ـ مـن بـدء خروجـي َّللـى أن انتهيـت َّللـى هـذا الموضـع ـ  وآلهعليههللاصللىأنـي كنـت أعطـى خبـره 
 .ذه الكناية العجيبةفكنى عن ذلك به

 السالمعليهومن خطبة له ـ  237
 في المسارعة َّللى العمل

ُلوا ومرنهحههُ مح يف نهرفرههِس الحبهر رههافِ  ه  (2312) وال هنوح رههُ  مربحُسههو ر    (2313) ه والص ههُحُا مرنحُشههوررة   (2310) ررههاعحمر
ِ رُ  ههى ه اهربحههلر مر ح ترحُمهه (2312) والحُمههدح عرى والحُمِسهه ُف يُهرحجر ههلُ يُههدح ههُل ه ويهرنهح رِمهه ر  (2312) در الحعرمر ويهرنهح رِطههعر الحمرهر

ِئار ُ   .(2311) األرجرُل وُيسردن  راُب ال هنوح رِ  ه و رصحعردر الحمرالر
هُر    ائِم  ه امح ِسه لِنهرفحِسه ومرخرذر ِمنح حر م ِلمريحت  ه وِمهنح ررها   لِبرها   وِمهنح ذراِهه   لِهدر ُر   ِمنح نهرفح ررأرخرذر امح

ِله ومرنحظُهور  خرا ها (2311)  ر اللنه ه وُهور ُمعرمنر  ِ صر مرجر ها ِ زِمراِمهر ها ونرمنهر هُر   مريحرهمر نهرفحسرهه  ِِلجراِمهر لِهه ه امح  ِ صر عرمر
 .ه ررأرمحسرارهرا  ِِلجراِمهرا عرنح مرعراِص  اللنه ه وارادرهرا ِ زِمراِمهرا ِ صر  راعرِ  اللنه (2318)
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 السالمعليهله  ومن كالمـ  238
 في شأن الحكمين وذم أهل الشام

ههوحب   (2380) وعرِبيههد  مراهحههزرام   (2384)  رغرههام   (2319) ُجفرههاة   عُههوا ِمههنح ُكههلح مروحب  و ُهُل حطُههوا ِمههنح ُكههلح هر  ه مجُِ
يحهه ه لريحُسهوا ِمهنر  ه ممنهنح يهرنحبرغِه  مر ح يُهفر نهه ويهُهنردنبر ه ويُهعرلنهمر ويُهدررنبر ويهُهورصن عرلريحهه ه (2383) هذر عرلرهى يردر ويُهنحخر

 .(الإَذيَن تـَبَـوإُؤا الدإاَر واإَليمانَ )الحُمهراِجرِينر واألرنحصراِر ه و ر ِمنر 
اهحهرربر ه مر  مر ر وِ  ن الح رهوحمر اخح رهاُروا ألرنهحُفِسهِهمح ه مراهحهرربر الح رهوحِم ممنها حتُِب هو ر ه وِ ننُاهُم اخح هرهرحمُتح ألرنهحُفِسهُامح 

نره   رهر رطح  ها ِر هح دُُكمح  ِعربحِد اللنه  حِن اهرهيحس   ِهاألرمحِس يهرُ هوُر ه ِ نهنهر ررُهو ر ه وِ  نرا عرهح  (2382) عُهوا مروح رهاررُكمح الح روحِم ممنا  راح
رره (2382) وِهيُموا طرأر مبرِس ِه غريهحرر ُمسح راح اِذ اً رهر رهدح لرزِمر حهه  ُسُيوررُامح ه ررِإ ح كرا ر صراِدااً رهر ردح مرخح ه وِ  ح كرا ر كر

ههلر األرينههاِم وحُ  ههرِو  حههِن الحعرههاِو ه  ِعربحههِد اللنههه  حههِن الحعربنههاِ  ه وُخههُذوا مرهر ِر عرمح ههُ  ه ررههادحرهرُعوا يف صرههدح و ُههوا ال ه هرمر
دُِكمح  ُهغحزرى وِ صر صرفراِ ُامح  ِم ه مر ر  هررروح ر ِ صر ِ الر  ؟ ُهرحمرىاهروراِص ر اإِلسحالر

 السالمعليهومن خطبة له ـ  239
 صلى اهلل عليه وآلهيذكر فيها آل محمد 

ِل ه ُتحربُُكمح ِحلحُمُهمح عرنح ِعلحِمِهمح   ،ُهمح عريحُش الحِعلحِم ومروحُل ايحرهح
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ههِم مرههنحِطِ ِهمح ه  ر ُترههالُِفو ر انحرههقن  و ر ترح رِلُفههو ر ِريههه ه وُهههمح  وظرههاِهرُُهمح عرههنح  رههاِ ِنِهمح ه وصرههمح ُهُهمح عرههنح ِحار
ئِهلُ  ِم وور ر هالر عرهنح  (2381) وانهحهزراحر الحبراِ هلُ  (2381) اِ عحِ صرهاِم ه ِ ِهمح عرهادر انحرهق  ِ صر ِنصرها ِه (2382) درعرهائُِم اإِلسح

ينر عر حلر ِوعراير    (2388) ُم راِمه ه وانهح رطرعر ِلسرانُه عرنح مرنحِبِ ه هلر  ررها   ورِورايره    (2389) ورِعرايره   ه عر رُلوا الدح ه  ر عر ح
 .ه ررِإ ن ُروراةر الحِعلحِم كرِث   وُرعرا ره ارِليل  

 السالمعليهومن كالم له ـ  241
قاله لعبد اهلل بن العباس ـ وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصور يسأله فيهـا الخـروج َّللـى 

سمه للخالفة ، بعد أن كان سـأله مثـل ذلـك مـن قبـل ، فقـال الناس با (2394) ماله بينبع ، ليقل هتف
 : الس  عليه

هاُ  ه ِ  ن مر ح جيرحعرلرهيِن مجررهاًل نراِضهحاً  ِهالحغررحبِ  مراحبِهلح ومردح ِهرح ه  هرعرهثر  (2390) يرها ا حهنر عربنها   مرها يُرِيهُد ُعثحمر
هرُ ر مُثن  هرعرههثر ِ  رن مر ح مراحههُدمر ه  ههإن ِ  رن مر ح مرخح ههرُ ر ه واللنهه لر رههدح دررهرعحههُت عرنحههه حر مُثن ُههور اآل ر يهربهحعرههُث ِ  رن مر ح مرخح

 .خرِشيُت مر ح مرُكو ر آمثاً 

 السالمعليهومن كالم له ـ  241
 يحث به أصحابه على الجهاد

رره وُموررحثُُامح مرمحرره ه وممُحِهُلُامح  (2393) واللنه ُمسح رأحِديُامح   يف  (2392) ُهاح
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ههمرار   هههبهر ره (2392) ِممح هههآنِرِ  (2392) حمرحهههُدود  لِ ر هرنرهههانرُعوا سر  وا حهههُووا ُرُمهههورر اخلحروراِصهههرِ  (2391) ه ررُشهههد وا ُع رههدر الحمر
هه    (2391) اِكِ   (2399) ه مرهها مرنهح رههإر النهنههوحمر لِعرهزرائِِم الحيهرههوحِم ه ومرحمحرههى الظ لرههمر  (2398) ه  ر درح رِمههُع عرزميره   وورلِيمر لِ رههذر

مرمِ   .ااِح
وصــلى اللإــه علــى ســيدنا محمــد النبــي األمــي ، وعلــى آلــه مصــابيح الــدجى والعــروة الــوثقى ، 

 .وسلم تسليما كثيرا
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 السالمعليه أمير المؤمنين رسائل
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 السالمعليهباب المختار من كتب مو نا أمير المؤمنين علي 
 في ذلك ما اختير من عهوده َّللى عمالهورسائله َّللى أعدائه وأمراء بالده ، ويدخل 

 .ووصاياه ألهله وأصحابه

 السالمعليهومن كتاب له ـ  1
 َّللى أهل الكوفة ـ عند مسيره من المدينة َّللى البصرة

بهحهر ِ  ِل الحُاوررِ  ه جر  لحعررربِ ا (2240) األرنحصراِر وسرنرامِ  (2244) ِمنح عربحِد اللنه عرِل م مرِمِ  الحُمنحِمِننير ِ صر مرهح
ِعيرانِه ِر ُعثحمرا ر ه حرإن يرُاو ر  رحُعه كر ربُُكمح عرنح مرمح ه ِ  ن الننها ر  رعرنُهوا عرلريحهه ه  (2243) مرمنا  هرعحُد ررِإرح مُخح

هِ عح را ره ثِهُر اسح هاِجرِينر مُكح هُ  والز   (2242) ررُانحهُت ررُجهاًل ِمهنر الحُمهر ها ر  رلححر مِِهرا ه ومُاِهل  ِع را رهه ه وكر هورُ  سره ح هُر مرهح  هريهح
ائِِهمرا (2242) ِريه الحورِجياُ  الحعرِنيُا ه وكرا ر ِمنح عراِئشر ر ِريه رهرلح رُ  غرمر   ه ررأُ ِيحر لره اهرهوحم   (2242) ه ومررحررُق ِحدر

ِينر  رلح  رائِِعنير  ررِهنير ه و ر ُلحربر ِينر رهر ر هرُلوه ه و رايهرعريِن النناُ  غريهحرر ُمسح راح  .خُمر ن
ههررةِ  جح هها واهرلرعُههوا ِ رهها (2241) واعحلرُمههوا مر ن درارر ااِح ِلهر ههيحشر  (2248) ه وجراهرههتح  (2241) ارههدح اهرلرعرههتح  ِأرهح جر

هادر عرهُدوحُكمح  ِ  (2249) الحِمرحجرهلِ  هرُِعوا ِ صر مرِمه ُِكمح ه و رهاِدُروا ِجهر نرهُ  عرلرهى الحُ طحهِ  ه ررأرسح هافر ه وارامرهِت الحِف هح  ح هر
 .اللنه عرزن وجرلن 
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  2
 َّلليهم بعد فتح البصرة

ههنر مرهها جيرحههزِي الحعرههاِمِلنير ِ طراعر ِههه ه  سر ههِل  هريحههِت نربِههيحُامح ه مرحح ههر  عرههنح مرهح ههِل ِمصح ههزراُكُم اللنههه ِمههنح مرهح وجر
عحُ مح ومر رعحُ مح  ِ ه ه رهر ردح  ِر بحُ مح  والشناِكرِينر لِِنعحمر  .وُدِعيُ مح ررأرجر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  3
 لشريح بن الحارث قاضيه

ـ اْشــتَـَرى َعلَـى َعْهــَده َدارًا  السلل  عليهوُرَوَي َأنإ ُشـَرْيَح بْـَن اْلَحــاَرَث قَاَضـَي َأَميــَر اْلُمـْؤَمَنيَن 
 :وقَاَل َله بََثَمانَيَن َديَنارًا ـ فـَبَـَلَغه َذَلَك فَاْسَتْدَعى ُشَرْيحاً ـ

لر ِريه ُهُهوداً  هردح  . هرلرغريِن مرننأر ا هح هرعحتر دراراً  ِثرمراِننير ِدينراراً ه وكر ربحتر اررا ِك را اً ومرهح
 فـََقاَل َله ُشَرْيٌح َقْد َكاَن َذَلَك يَا َأَميَر اْلُمْؤَمَنيَن ـ قَاَل فـََنَظَر ََّللَْيه َنَظَر اْلُمْغَضَب ثُمإ قَاَل َله

ههأر يرهها ُههه ههإن ُتحرِجر ههأرُلأر عرههنح  هريهحنر ِههأر ه حر ههيرأح ِيأر مرههنح  ر يهرنحظُههُر يف ِك را ِههأر ه و ر يرسح رريحُح مرمرهها ِ ننههه سر
ها هراِخصهاً  ارر ِمهنح  (2204) ِمنهحهر هِذه الهدن هِلمرأر ِ صر اهرهربحِخر خراِلصهًا ه ررهانحظُرح يرها ُههرريحُح  ر  رُاهوُ  ا هح هرعحهتر هر وُيسح

نهحيراغر حِ مر  ِلأر ه ررِإذرا مرنحتر اردح خرِسرحلر درارر الد  لر الثنمرنر ِمنح غر حِ حرالر  اِلأر ه مروح نهر ردح
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ههِذه . ودرارر اآلِخههررِة ه هه هررريحتر ه لرار ربحههُت لرههأر ِك را ههاً عرلرههى هر مرمرهها ِ ننههأر لرههوح ُكنحههتر مر هريح رههيِن ِعنحههدر ِهههرراِئأر مرهها اهح
ِ  ه رهرلرمح  هر  اِر ِ ِدرحهرم  ررمرا رهروح ُ الن سحفر  .رحغر ح يف ِهرراِف هرِذه الدن

ه هرررى ِمنحهه دراراً ِمهنح  والنُّْسـَخُة َهـَذه ـ ه هرررى عربحهد  ذرلِيهل  ِمهنح مريحهت  ارهدح مُنحِعهلر لِلرنِحيهِل ه اهح ا مرها اهح هذر هر
انِهِ  الحفرهاِننير وِخطنه ِ  ارر ُحهُدود  مررح هرعره   ه انحرهد  األرونُر ااحرهاِلِانير  (2200) دراِر الحُغُروِر ه ِمهنح جر هِذه الهدن هُع هر ه ودرحمر

  ِ صر يهرنح رِههه  ِ صر دروراِعهه  اآلررههاِل ه وانحرههد  الثنههاِر يهرنح رِههه  ِ صر دروراِعهه  الحُمِصههيبراِل ه وانحرههد  الثنالِههُث يهرنح رِههه
ههرر ُ ااحرههورى الحُمههرحِدي ه وانحرههد  الرنا ِههُع يهرنح رِههه   ِ  اِر ه  (2203) صر الشنههيحطراِ  الحُمغحههِوي ه وِريههه ُيشح ههِذه الههدن  رههاُب هر

ُُروِ  ِمهنح ِعهزح الح رنراعره ِ  ارر  ِهاخلح هِذه الهدن هِل ه هر ا الحُمزحعرِل  ِاألرجر ا الحُمغح هرر   ِاألرمرِل ِمنح هرذر  ه والهد ُخوِر اهح هرررى هرذر
ه هرررى ِمنحهه ِمهنح درررخ  ه رهرعرلرهى ُمبهرلحبِهِل  (2202) يف ُذرح الطنلرهِ  والمنهرراعر ِ  ها اهح هنرِي ِريمر ا الحُمشح هذر ها مردحررخر هر ه ررمر

سرامِ  ررى واهريحصررر و ُهبنع  وِ حيهرهرر  (2202) مرجح الحُمُلوِخ وسراِلِ  نُهُفوِ  ايحربراِ ررِة ه وُمزِيِل ُملحِأ الحفررراِعنرِ  ه ِمثحِل ِكسح
هارر عر  هيندر هه ومرهنح مجررهعر الحمر ثهررر ه ومرهنح  هره ر وهر هاِر ررهأركح هرر ر وجنرنهدر  (2202) لرهى الحمر هرر واعح هر رهدر  (2201) ونرخح  ه وادنخر

سرهاِب ه ومروحِضهِع الثهنهوراِب  (2208) ونرظرهرر ِ زرعحِمهه لِلحورلرهِد ه ِ هحفراُصهُهمح  (2201) اِهِا الحعرهرحِل وانِح يعهاً ِ صر مروح مجِر
ههِل الح رمرههاِف والحِع رههاِب ه ِ ذرا ورارهه ههُر  ِفرصح ههُل ِ ذرا  (وَخَســَر ُهنالَــَك اْلُمْبَطلُــونَ )عر األرمح ههِهدر عرلرههى ذرلِههأر الحعر ح ه هر

نهحيرا ِئِق الد  ِر ااحرورى ه وسرِلمر ِمنح عرالر  «.خررر ر ِمنح مرسح
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  4
 َّللى بعض أمراء جيشه

اخر النهِذي حنُِه   ه وِ  ح  هروراررهتِ ررهِإ ح عرهاُدوا ِ صر ِظهلح الطناعرهِ   األُُمهوُر  ِهالح روحِم ِ صر الشحه راِ   (2209) ررهذر
ه هرغحِن مبرهِن انهح رهادر مرعرهأر عرمنهنح  هر رهاعرسر عرنحهأر ه  يراِ  ه ررانهحهردح مبرهنح مر راعرهأر ِ صر مرهنح عرصرهاخر ه واسح ررهِإ ن والحِعصح

يهحر   (2234) الحُم رارارِه هرِده ه واُهُعوُده مرغح ر ِمنح نُهُهوِضه مرِغيُبه خر  .ِمنح مرشح

 السالمعليهومن كتاب له ـ  5
 َّللى أشعث بن قي  ـ عامل أذربيجان

هه    ارههأر ه  (2230) وِ  ن عرمرلرهأر لرههيحسر لرهأر ِ طُعحمر هنح رهروح هه هررحًعى ِلمر ولرِاننهه يف ُعُنِ ههأر مرمرانرهه   ه ومرنحههتر ُمسح
يحأر مرهار  ِمهنح مرهاِر اللنهه ه عرهزن وجرهلن  (2233) لريحسر لرأر مر ح  هرفح رالر  يف ررِعينه   ه و ر ُارهاِ رر ِ  ن ِ ورثِي ره   ه ويف يرهدر

ِ أر  (2232) ومرنحتر ِمنح ُخزنانِه مُ  (2232) حرإن ُ سرلحمره ِ  رن ه ولرعرلح  مر ن مرُكو ر هررن ُو ر  .لرأر والسنالر

 السالميهعلومن كتاب له ـ  6
 َّللى معاوية

ر  وُعمررر وُعثحمرا ر ه عرلرى مرا  رايهرُعوُهمح   ِ ننه  رايهرعريِن الح روحُم النِذينر  رايهرُعوا مر را  راح
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هاِجرِينر واألر  صرهاِر ه ررهِإِ  نح عرلريحهه ه رهرلرهمح يرُاهنح لِلشنهاِهِد مر ح ترح رهارر ه و ر لِلحغرائِهِ  مر ح يهرهُردن ه وِ  نرها الش هوررى لِلحُمهر
هارِ   ه ِ طرعحهن  مروح  هرِِهمح خر هرر ر عرهنح مرمح ها ر ذرلِهأر لِلنهه رًِضها ه ررهِإ ح خر عره    اجح رمرعُهوا عرلرهى ررُجهل  و رنهوحه ِ مرامهاً كر ِ دح

ِبيِل الحُمنحِمِننير ه و  ه اللنه مرا  هرورصن ررد وه ِ صر مرا خررر ر ِمنحه ه ررِإ ح مر ر ارا هرُلوه عرلرى ا هحبراِعه غريهحرر سر  .ور ن
هها ر ه  ههوراخر ه لر رِجههدررح مر هحههررمر الننههاِ  ِمههنح درِم ُعثحمر لِههأر ُدو ر هر ههرِي يرهها ُمعراِويرههُ  لرههِئنح نرظرههرحلر  ِعر ح ولرعرمح

ا لرأر  (2232) ولر هرعحلرمرنن مررح ُكنحُت يف ُعزحلر   عرنحه ه ِ  ن مر ح  هر رجر ن  مُ  رهر رجرنن مرا  ردر  .والسنالر

 السالمعليهومن كتاب منه ـ  7
 َّلليه أيضا

هالر   حُمربهنهررة   (2231) مرمنها  هرعحهُد رهر رهدح مر هر حهيِن ِمنحهأر مروحِعظره   ُمورصنهلر    ها (2231) ورِسر ِلأر  (2238) ه  رن ح هرهر ِ مرهالر
ِديهه ه و ر ارائِهد  يُهرحِههُده ارهدح درعرهاه ااحرهورى ررأرجرا رهه ه ومرمحمريح هرهرا ِ ُسوِف ررمحِيأر ه وِك راُب امحرِ   لريحسر لره  رصرر  يهر  هح

ُر ررا هنبهرعره ه رهرهرجررر  ِغطاً  (2239) وارادره المنالر  .وضرلن خراِ طاً  (2224)  ر
ها الننظرههرُ  ها  هريهحعره   وراِحههدرة   ر يُهثهره ن ِريهر ِيرها (2220) وِمنحهه ألرنهنهر ها اخلح هه رأحنرُا ِريهر هها ه و ر ُيسح هر ُر ه اخلحرهارُِ  ِمنهح

اِهن   (2223)  راِعن  والحُمرروحي  .(2222) ِريهرا ُمدر
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  8
 َّللى جرير بن عبد اهلل البجلي ـ لما أرسله َّللى معاوية

هلِ  لح ُمعراِوير ر عرلرى الحفرصح ه  ِهاألر  (2222) مرمنا  هرعحُد ررِإذرا مر راخر ِك رايب ررا ِح ر ه وُخهذح يهحهرحه  هرهنيح ِر ايحرهزحِم ه مُثن خر مح
هلحمر ررُفهذح  (2221) ه ررِإِ  اخح رارر انحررحبر ررانحِبذح  ِلريحهه (2221) مروح ِسلحم  خُمحزِير    (2222) حررحب  ُلحِلير    ه وِ ِ  اخح رهارر السح

مُ   . هريهحعر ره والسنالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  9
 َّللى معاوية

ِلنراررأرررادر اهروح  ِ يراحر مرصح ُُمومر  (2228) ُمنرا اهر حلر نرِبيهحنرا واجح  (2224) ورهرعرلُهوا  ِنرها األررراِعيهلر  (2229) ه ومهر وا  ِنرا ااح
لرُسونرا (2220) ه ومرنهرُعونرا الحعرذحبر  ارهُدوا لرنرها (2222) ِ صر جربرل  ورعحهر   (2222) اخلحروح ر ه واضحطرر ونرا (2223) ومرحح  ه ومروح

ِ  ِمهنح وررراِف ُحرحمر ِهه (2221) عرلرى الذنبح عرنح حروحنر ِه (2222) نرارر انحررحِب ه رهرعرزرمر اللنه لرنرا ِمنُهنرها  (2221) ه والرنمح ه ُمنح
هلرمر ِمهنح اُههرريحش  ِخلحهو  ممنها حنرحهُن رِ  اِررُنرا ُرراِم  عرِن األرصحِل ه ومرنح مرسح رر وكر يهه ِرِلحها  ميرحنهرعُهه ه يهربحِغ  ِ ذرِلأر األرجح

 مروح عرِش رة   هرُ وُم ُدونره رهرُهور ِمنر الح ر حِل مبراراِ  مرمحن  
 ،(2228) ِ ذرا ا حررن الحبرأح ُ  وآلهعليههللاصلىوكرا ر ررُسوُر اللنه 



 219  .........................................................................   السالم رسائل مم  املنمنني عليه

هرن الس هُيو ِ  هلر  هريح ِهه ه رهرهورارى ِ ِهمح مرصحهحرا ره حر همر الننهاُ  ه ارهدنمر مرهح جر ُة  حهُن  (2229) ومرحح واألرِسهننِ  ه رهرُ  ِهلر ُعبهريحهدر
ر  ه واُ ِهلر  رحهزرُة يهرهوحمر مُُحهد  ه واُ ِهلر جرعحفرهر  يهرهوحمر ُمنح ره ر  هرحُل  (2224) انحرهاِرِ  يهرهوحمر  رهدح ه ومرررادر مرهنح لرهوح ِههئحُت ذركر

هاارُ  ِر ه ِ ذح ا حرهه ه ِمثحهلر النهِذي مررراُدوا ِمهنر الشنههرادرِة ه ولرِاهنن آجر بهاً لِلهدنهح مح ُعجحلرهتح ومرِنين رهه مُجحلرهتح ه رهريرها عرجر
هعر  ِ رهدرِم  هررُ  يب مرهنح ملرح يرسح ها ِ رِ   (2220) ِصهرحُل يُه ح هد   (2223) ه وملرح  رُاهنح لرهه كرسر ِ  مرحر  (2222) ه النهِ   ر يُهدح
ُد لِلنه عرلرى ُكلح حرار  مبِثحِلهرا ه ِ  ن مر ح يردنِع ر ُمدن   مرا  ر مرعحرِ   .رُه و ر مرُظن  اللنه يهرعحرِرُه ه وانحرمح

ههُعيِن  ههِر ه رهرلرههمح مررره يرسر ا األرمح ههذر هها ر  ِلريحههأر ه ررههِإرح نرظرههرحُل يف هر ههأرلحتر ِمههنح دررحههِع اهر هرلرههِ  ُعثحمر ومرمنهها مرهها سر
هرِي لرهئِ  ه لر هرعحهرِرهرنهنُهمح عرهنح  (2222) عرهنح غريحهأر وِهه راِاأر  (2222) نح ملرح  هرنحهزِ ح دررهحُعُههمح  ِلريحهأر و ر ِ صر غره حِخر ه ولرعرمح

ل  ه ِ  ن مرننههه  رلرهه    هههح برههل  و ر سر يرُسههوُفخر ارِليههل  يرطحُلُبونرههأر ه  ر يُارلحُفونرههأر  رلرههبهرُهمح يف  هرههرم و ر ررحههر  ه و ر جر
انُه ه ونروحر   در ِله  ر يرُسر خر  (2221) ِوجح ُم ألرهح يرانُه والسنالر  .لُ ح

 السالمعليهومن كتاب له ـ  11
 َّلليه أيضا

يحهار مرنحهتر صرهانِع  ه ِ ذرا  رارشنهفرتح عرنحهأر جرالر ِيه ُ  مرها مرنحهتر ِريهه ه ِمهنح ُدنهحيرها ارهدح  هربهرهنجرهتح  (2221) وكر
بح هرهرا (2228) ِ زِينرِ هرا ِ را ه درعر حأر ررأرجر  ،وخردرعرتح  ِلرذن



 هنل البالغ   ...........................................................................................   214

هها ه وِ ننههه يُوِهههُأ مر ح يرِ فرههأر ورااِهها  عرلرههى مرهها  ر يُهنحِجيههأر ِمنحههه  هها ه ومرمررر حههأر ررأر رعح هرهر  ِلرههنْ وارادر حههأر ررا هنبهرعح هرهر
بره ر  (2214) ه ررهااهحعرسح  (2229) هِر ه وُخهذح مُهح ا األرمح هذر ها ارهدح نهرهزررر  ِهأر ه و ر  (2210) عرهنح هر سرهاِب ومشرحهرح ِلمر هِن انِح متُراح

هرر    (2213) الحغُهوراةر  هأر مرها مرغحفرلحهتر ِمهنح نهرفحِسهأر ه ررِإننهأر ُم هح هذر  (2212) ِمهنح  رحعِهأر ه وِ  ن  هرفحعرهلح مُعحِلمح ارهدح مرخر
ه ه و هرلر ر ِريأر مرمرلره وجرررى ِمنحأر لرحررى الر وِح والدنمِ   .الشنيحطراُ  ِمنحأر مرأحخرذر

هاِ ق  و ر هرهرر    راِسهق   (2212) ُمعراِويرُ  سراسره ر الرنِعينه ِ ومرإر ُكنحُ مح يرا  هِر األُمنهِ  ه  ِغره حِ ارهدرم  سر ةر مرمح  ه وُو ر
اِديهاً يف ِغهرنةِ  (2212) هذحُرخر مر ح  رُاهو ر ُم رمر ِنيحه ِ  (2211) ه ونهرُعوُذ  ِاللنه ِمنح لُُزوِم سروراِ ِق الشن راِف ه ومُحر  (2211) األُمح

نِيرِ  والسنرِيررةِ   .ه خُمح رِلار الحعرالر
ِ ِمهنر الحِ  رهاِر ه لِه هرعحلرمر  هرُ ح ِ  رن ومرعحهِا الحفرهرِي رنيح انِبهاً ه واخح  مريه نرها واردح درعروحلر ِ صر انحررحِب رردرِ  الننها ر جر

خاً عرلرى اهرلحبِهه والحُمغرطنهى عرلرهى  رصرهرِه ه ررأرنرها مر ُهو حر  (2218) الحمررِينُ   سرهن  ه ارا ِهُل جرهدحخر ومرِخيهأر وخرالِهأر هرهدح
لحُت ِدينهههاً و ر  (2219) ههه ربحدر هههيحُا مرعِههه  ه و ِهههذرِلأر الح رلحهههِ  مرلح رهههى عرهههُدوحي ه مرههها اسح ر  ه وذرلِهههأر السن يهرههوحمر  رهههدح

ثحُت نرِبّياً ه وِ رح لرعرلرى الحِمنهحهرا ِ  در ُ ُموه  رائِعِ  (2214) اسح رحح ررِهنير النِذي  هررركح لحُ مح ِريه ُماح  .نير ه ودرخر
ِم ُعثحمرا ر ه ولر ردح عرِلمحتر حريحثُ  (2210) ونرعرمحتر مرننأر ِجئحتر ثرائِراً   ِ در
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هأررح ارهدح ررمريهح ُهأر  رِمهل  ِمهنر انحرهرحِب ه  ِ  ها ر ه ررا حُلبحهه ِمهنح ُهنرهاخر ِ  ح ُكنحهتر  رالِبهاً ه ررار أر ذرا عرمنه ح ورارعر درُم ُعثحمر
ُعوِر جرزرعههاً ِمههنر المنههرحِب الحُم ر رههاِ ِع ه والح رمرههاِف الح  ههأررح ِعرمراعر ِههأر  رههدح ههاِر  ِاألرثهح رههاِر ه وكر مر ورااِههِع ضرههِجيلر ايِح

 .(2213) ومرصرارِ ر  هرعحدر مرصرارِ ر ِ صر ِك راِب اللنه ه وِه ر كراِرررة  جراِحدرة  مروح ُمبرايِعر   حرائِدرة  

 السالمعليهن وصية له ومـ  11
 وصى بها جيشا بعثه َّللى العدو
هاررُُكمح يف اُهبُهلِ  هررا ِ  (2212) ررهِإذرا نهرهزرلحُ مح  ِعرهُدوم مروح نهرهزررر ِ ُاهمح ه رهرلحهيرُانح ُمعرسح  ه مروح ِسهفراحِ  (2212) األرهح

ِبرههاِر مروح مرثهحنرههافِ  (2212) هها يرُاههو ر لرُاههمح رِ  (2211) ايح يحمر ههاِر ه كر ه ولحهه رُانح  (2218) وُدونرُاههمح مرههررّداً  (2211) دحفاً األرنهحهر
ِبرهارِ  عرلُهوا لرُاهمح رُاهربرهافر يف صريراِصه  ايح ِ ه واجح هه وراِحهد  مرِو اثهحنهرهنيح  (2284) ه ومرنراكِه ِ  (2219) ُم رها هرلرُ ُامح ِمهنح ورجح

مرهابِ  هاِ  خمرراررهه (2280) ااِح هن  ه واعحلرُمهوا مر ن ُم ردحمره ر الح رههوحِم ُعيُهونُهُهمح ه ه لِههئرالن يرهأح ِيرُاُم الحعرههُدو  ِمهنح مرار    مروح مرمح
يعهاً ه وِ ذرا ارححتررلحه ُ  ئُِعُهمح وِ يناُكمح وال هنفرر  ر ه ررِإذرا نهرزرلحُ مح ررانحزُِلوا مجِر يعهاً ه وِ ذرا وُعُيو ر الحُم ردحمرِ   رالر ُلوا مجِر مح ررهارححتِر

عرُلوا الرحمراحر ِكفن ً غرِشيرُاُم اللنيحُل ررا  .(2282) مروح مرمحمرمر ً  (2282) ه و ر  رُذوُاوا النهنوحمر ِ  ن ِغرراراً  (2283) جح
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 السالمعليهومن وصية له ـ  12
 وصى بها معقل بن قي  الرياحي ـ حين أنفذه َّللى الشام في ثالثة آ ف مقدمة له

 رائِهه ه و ر ُمنح هرهرهى لرهأر ُدونرهه ه و ر  ُه رها ِلرنن ِ  ن مرهنح ارا هرلرهأر ه وِسهِر ا نهِق اللنهه النهِذي  ر  ُهدن لرهأر ِمهنح لِ 
ناً  (2281)  ِالننهاِ  ه ورررحهه (2281) وغرهوحرح  (2282) الحبهرهرحدريحنِ  يف السنه حِ و ر  رِسهرح مرونرر اللنيحهِل ه ررهِإ ن اللنهه جرعرلرهه سرهار

هررخر ه ررهِإذرا وراهرفحهتر ِحهنير يهرنحهبرِطُح السنهحررُ  (2288) اً واردنرره ُم راماً  ر ظرعحن نرأر ورروححح ظرهح ه  (2289) ه ررأررِحح ِريه  رهدر
ِ  اللنه ه ررهِإذرا لرِ يهتر الحعرهُدون ررِ هاح ِمهنح مرصحهحراِ أر ورسرهطاً ه و  ُر ررِسرح عرلرى  هررركر ُ  مروح ِحنير يهرنهحفرِجُر الحفرجح  ر  رهدح

هاُب الحبرهأح ر ه حرهإن يرأح ِيرهأر ِمهنر الح رهوح  ُهمح  هربراعُهدر مرهنح يهرهر  ِم ُدنهُهون مرهنح يُرِيهُد مر ح يُهنحِشه ر انحرهرحبر ه و ر  هربراعرهدح عرهنهح
ارِ  (2294) مرمحرِي ه و ر ررحِملرننُاُم هرنرآنُهُهمح   . ِلريحِهمح  (2290) عرلرى ِا رااِِمح ه اهربحلر ُدعرائِِهمح واإِلعحذر

 السالمعليهكتاب له   ومنـ  13
 َّللى أميرين من أمراء جيشه

يحزُِكمرا ه هررر ه ررا حرعرها لرهه ومرِ يعرها  (2293) واردح مرمنرحُل عرلريحُامرا ه وعرلرى مرنح يف حر مراِلأر  حنر انحراِرِ  األرهح
ه ِدرحعاً  عرالر  ه ررِإننه (2292) وِلرّناً  (2292) واجح
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نُهه هزرمُ  (2291) و ر سره حطرُ ه (2292) ممنهنح  ر ُترهاُ  ورهح هرراُ   ِلريحهه مرحح ها اإِلسح هرراُعه  (2291) ه و ر  ُطحهُنه عرمن ه و ر ِ سح
ثرلُ  ُف عرنحه مرمح  .(2298) ِ صر مرا الحُب ح

 السالمعليهومن وصية له ـ  14
 لعسكره قبل لقاء العدو بصفين

ُفوُكمح ه ررههِإنناُ  ههإن يهربحههدر ُفوُكمح  ر  ُه رهها ُِلوُهمح حر ههإن يهربحههدر هه   ه و هرههرحُكُامح ِ ينههاُهمح حر ههِد اللنههه عرلرههى ُحجن مح ِررمح
ِ راً و ر ُ ِصهيُبوا  ررى لرُامح عرلريحِهمح ه ررِإذرا كرانرِت ااحرزميرُ   ِِإذحِ  اللنه ه ررالر  هر ح ُهُلوا ُمدح ه و ر  (2299) ُمعحهِوراً ُحجن   مُخح

هرِ  (2244) ُدحِههُزوا ر مُمرهررافرُكمح ه ررهِإنهنُهنن عرلرهى جر نر مرعحرراضرهُامح وسرهبرنح ه رمح هافر  ِهأرًذى ه وِ  ح هر ِيُجهوا النحسر يح  ه و ر  ر
ه هرِكرال  ه وِ  ح كر ُهنن وِ نهنُهنن لرُمشح ا ر الرنُجهُل ضرِعيفراُل الحُ ورى واألرنهحُفِس والحُعُ وِر ه ِ  ح ُكننا لرنُهنحمرُر  ِالحاراح عرنهح

رِ لرير هر  ِرراورةِ  (2240) نراورُر الحمررحمرةر يف ايحراِهِلينِ  ه  ِالحفرهح  .ه رهريُهعريهنُر ِ را وعرِ ُبه ِمنح  هرعحِده (2243) مرِو ااح

 السالمعليهومن دعاء له ـ  15
 يقول َّلذا لقي العدو محاربا السالمعليهكان 

اُم  الحُ لُههوُب وُمههدنلِ  (2242) اللنُهههمن  ِلريحههأر مررحمرههتِ  األرعحنرههاُ  ه وهرفرصرههِت األر حصرههاُر ونُِ لرههِت األراحههدر
اُ  ه اللنُهمن اردح صررنحر  (2242) ومُنحِميرتِ   األر حدر
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نُهوُ  الشنهنرآ ِ  هغرا ِ  (2241) مررراِجهلُ  (2241) ه وجراهرهتح  (2242) مراح هُاو  ِلريحهأر غريحبره ر  (2248) األرضح ه اللنُههمن ِ ننها نرشح
ورائِنرا ه نرِبيهحنرا  ثهحررةر عرُدوحنرا و رشر  تر مرهح ُر اْلفاَتَحينَ )ه وكر َننا وبـَْيَن قـَْوَمنا بَاْلَحقش ـ وأَْنَت َخيـْ  .(رَبـإَنا افْـَتْح بـَيـْ

 السالمعليهوكان يقول ـ  16
 كألصحابه عند الحرب

هرنة   لره (2249)  ر  رشح ردن ن عرلرهيحُامح رهرهرنة   هرعحهدرهرا كر ها ه ه و ر جروح     هرعحهدرهرا  رحلره   ه ومرعحطُهوا الس هُيو ر ُحُ واهرهر
ههُامح عرلرههى الطنعحههِن الدنعحِسهه ح  (2200) ه واذحُمههُروا (2204) وور حئُههوا لِلحُجنُههوِب مرصرههارِعرهرا والمنههرحِب  (2203) مرنهحُفسر

ِفه ح  هورالر  (2202) الطحلرحح هِل ه رهرهور النهِذي رهرلرهقر انحربنه ر و هرهررمر الننسرهمر ر ه مرها ررِإننهه مر حهررُد لِلح  (2202) ه ومرِمي ُهوا األرصح فرشر
لرُموا ومرسرر وا الحُافحرر ه رهرلرمنا ورجرُدوا مرعحوراناً عرلريحه مرظحهرُروه لرُموا ولرِاِن اسح رسح  .مرسح

 السالمعليهومن كتاب له ـ  17
 َّللى معاوية ـ جوابا عن كتاب منه َّلليه

هِس ه ومرمنها اهروحلُهأر ه ِ  ن انحرهرحبر ومرمنا  رلرُبأر  ِ   رن الشنامر ه ررِإرح ملرح مرُكنح أُلعحِطيرأر الحيهروحمر مرا مرنهرعحُ أر مرمح
لرهه لرهه انحرهق  ررهِإصر ايحرننهِ  ه ومرهنح مركر لرهِت الحعرهرربر ِ  ن ُحشراهرهاِل مرنهحُفهس   رِ يرهتح ه مر ر ومرهنح مركر الحبراِ هُل  ارهدح مركر

 ررِإصر النناِر ه ومرمنا



 212  .........................................................................   السالم رسائل مم  املنمنني عليه

ههُل الشنههامِ  ههتر  ِأرمحمرههى عرلرههى الشنههأح ِمههينح عرلرههى الحيرِ ههنِي ه ولرههيحسر مرهح ههاِر ه رهرلرسح ههِ وراُ نرا يف انحرههرحِب والرحجر  اسح
هِل الحعِهرراِ  عرلرهى اآلِخهررِة ه ومرمنها اهروحلُهأر ِ ننها  هرنُهو عر  نهحيرا ه ِمهنح مرهح ررور عرلرهى الهد  هذرِلأر حنرحهُن  ِهأرحح بحهِد مرنرها   ه ررار

هاجِ  هأريب  رالِه   ه و ر الحُمهر يرا ر كر   (2202) رُ ولرِانح لريحسر مُمرينُ  كرهراِهم  ه و ر حررحب  كرعربحِد الحُمطنِلِ  و ر مر ُو ُسهفح
هههالطنِليقِ  ِغلِ ه و ر الحُمِحهههق  كرالحمُ  (2208) كراللنِصهههيقِ   (2201) و ر الصنهههرِيحُ  (2201) كر الحُمهههدح  بحِطهههِل و ر الحُمهههنحِمُن كر

ننمر  (2209)  .ه ولرِبئحسر اخلحرلحُا خرلحا  يهر حبرُع سرلرفاً هرورى يف نراِر جرهر
هنرا هلر ا (2234) ويف مريحِدينرا  هرعحُد ررمحُل الن بُهونِة النهِ  مرذحلرلحنرها ِ رها الحعرزِيهزر ه ونهرعرشح ها مردحخر للنهه ِ رها الهذنلِيلر ه ولرمن

يِن ِ منه لرمرتح لره هرِذه األُمنُ   روحعاً وكررحهاً ه ُكنحُ مح ممننح درخرلر يف الهدح ا ررغحبرهً  وِ منها الحعررربر يف ِديِنه مررهحوراجاً ه ومرسح
هه ههاِجُرو ر األرونلُههو ر  ِفرمح هه ر الحُمهر ههبحِ ِهمح ه وذرهر ههُل السنههبحِق ِ سر برههً  ه عرلرههى ِحههنير ررههانر مرهح ِلِهمح ه ررههالر درحعرلرههنن ررهح

مُ  ِبياًل والسنالر  .لِلشنيحطراِ  ِريأر نرِصيباً ه و ر عرلرى نهرفحِسأر سر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  18
 َّللى عبد اهلل بن عباس ـ وهو عامله على البصرة

لر  ههاِد ح مرهح ِ ه ررحر ههِبُ  ِ  حلِههيسر ومرغحههِرُ  الحِفههنر ههررةر مرهح لُههلح واعحلرههمح مر ن الحبرصح ههاِ   ِلرههيحِهمح ه واحح سر هها  ِاإِلحح هر
 .ُع حدرةر اخلحروحِ  عرنح اُهُلوِ ِمح 
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ُهمح جنرحهم   (2230) واردح  هرلرغريِن  هرنرم ُرخر  ِيم  ملرح يرِغ ح ار ِيم  وِغلحظرُ أ عرلريحِهمح ه وِ  ن  ريِن متر ه ِ  ن  (2233) لِبريِن متر
هرُ  ُهمح آخر هبهرُ وا  ِهورغحم   ه وِ نهنُههمح  (2232)  رلرهعر ار ُهمح  ِنرها ررِ هاً مراسنهً   (2232) ملرح ُيسح م  ه وِ  ن ار هالر اِهِلينه   و ر ِ سح يف جر

ها ه ررهارح رعح  مر رها الحعربنهاِ  ررِ رهأر  (2232) واهرررا رً  خراصنً  ه حنرحُن مرأحُجوُرو ر عرلرى ِصهلرِ هرا ه ومرهأحُنوُرو ر عرلرهى ارِطيعرِ هر
ه هررى عرلرهى ِلسرهاِنأر ويرهِدخر ِمهنح خره ح  وهرهرم ه ررِإننها هرهرِياراِ  يف ذرلِهأر ه وُكهنح ِعنحهدر صرهاِلِح ظرهينح اللنهه ه ِريمر ا جر

مُ  (2231) ِ أر ه و ر يرِفيلرنن   .ررمحِي  ِريأر والسنالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  19
 َّللى بعض عماله

هورًة ه ونرظرهرحُل  (2231) مرمنا  هرعحُد ه ررِإ ن درهراِانير  ِ  رهاراً وجرفح هورًة ه واحح ِل  هرلرِدخر هراروحا ِمنحأر ِغلحظرهً  وارسح مرهح
نهروحا هاًل ألر ح يُهدح ُهمح  (2224) وجُيحفرهوحا (2239) ِلِشهرحِكِهمح ه و ر مر ح يُه حصرهوحا (2238) رهرلرهمح مرررُههمح مرهح هِدِهمح ه ررهالحبرسح ار لِعرهح

ِة ه ودراِورح  (2220) و ُهِجلحبرا هاً ِمهنر اللحهنِي  رُشه ُهمح  (2223) ِ طرهرر   ِمهنر الشحهدن هزُ ح ار هورِة والرنمحررهِ  ه وامح ر الح رسح ُهمح  هرهنيح ار
ر ال هن حرِيِ  واإِلدحنراِف ه واإِل هحعراِد واإِلاحصراِف ِ  ح هرافر اللنه  . هرنيح
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  21
 ه عبد اهلل بن عباس على البصرةَّللى زياد ابن أبيه ـ وهو خليفة عامل

 يومئذ عليها ـ وعلى كور األهواز السالمعليهوعبد اهلل عامل أمير المؤمنين 
 :وفارس وكرمان وغيرها

هيحئاً صرهِغ اً  (2222) وِ رح مُاحِسُم  ِاللنهه ارسرهماً صرهاِدااً ه لرهِئنح  هرلرغرهيِن مرننهأر ُخنحهتر ِمهنح يفرحفِ  هِلِمنير هر الحُمسح
ًة  رههدرُعأر ارِليههلر الحههوررحرِ مروح   ههدن بِهه ًا ه ألرُهههدن ن عرلريحههأر هر ههرِ  (2222) كر ههرِ  (2221) ه ثرِ يههلر الظنهح  (2221) ضرههِئيلر األرمح

مُ   .والسنالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  21
 َّللى زياد أيضا

ِسهأح ِمهه هررا ر ُم ح رِصههدًا ه واذحُكهرح يف الحيهرههوحِم غرهدًا ه ومرمح ِم ررهدرِ  اإِلسح ِر ضرهُروررِ أر ه وارههدح هاِر  ِ رههدح نر الحمر
 .لِيهروحِم حراجرِ أر  (2228) الحفرمحلر 

ه هُع ومرنحهتر ُم رمر ِينر ه و رطحمر ه ِمهنر الحُم رارهربح هرر الحُم هروراِضهِعنير ه ومرنحهتر ِعنحهدر رحغ  مر هررحُجهو مر ح يُهعحِطيرهأر اللنهه مرجح
هرحُف لرحههزِْي مبرهها مترحنهرعُههه المنهِعيار  (2229) يف الننعِهيمِ  ِانير ه وِ  نرهها الحمر واألررحمرلرهه ر ه مر ح يُوِجه ر لرههأر ثهرههورابر الحُم رصرهدح
لرار  مُ  (2224) مرسح  .واراِدم  عرلرى مرا اردنمر والسنالر
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  22
بكـالم بعـد كـالم  مـا انتفعـت»: َّللى عبد اهلل بن العباس رحمه اهلل تعالى وكان عبد اللإه يقـول 

 «!، كانتفاعي بهذا الكالم وآلهعليههللاصلىرسول اهلل 
هه (2220) مرمنا  هرعحُد ه ررِإ ن الحمررحفر اردح يرُسر ه دررحُخ مرا ملرح يرُانح لِيهرُفو ره رِكر  ه ويرُسوُ ه رهرهوحُل مرها ملرح يرُاهنح لُِيدح

ها ه ومرها نِلحهتر ِمههنح ه رهرلحهيرُانح ُسهُروُرخر مبرها نِلحهتر ِمهنح آخِ  (2223) رر ِهأر ه ولحهيرُانح مرسرهُفأر عرلرهى مرها ررا رهأر ِمنهحهر
ِثرح  ِه رهرررحاً ه ومرا ررا رأر ِمنهحهرا ررالر  رأح ر عرلريحه جرزرعاً ه ولحيرُانح مهر أر ِريمرا  هرعحدر الح   .مروحلِ ُدنهحيراخر ررالر ُ اح

 السالمعليهومن كالم له ـ  23
 :بيل الوصية ـ لما ضربه ابن ملجم لعنه اهللقاله قبل موته على س

هيحئًا ه وحُمرمنهد   هرُِكوا  ِاللنهه هر ررهالر ُ مرهيهحُعوا ُسهنن ره ه مرِايُمهوا  وآلهعليههللاصللىورِصهينِ  لرُاهمح مر ن ُ شح
ُكمح ذرمْ  ِ وخرالر يحِن الحِمصحبراحرنيح ِاُدوا هرذر يحِن الحعرُمودريحِن ه ومروح  !(2222) هرذر

هررة  لرُاهمح وغرهداً ُمفرهارُِاُامح ه ِ  ح مر حهقر ررأرنرها ورِ   درِمه  ه وِ  ح مررحهمر  نر نرها  ِهاألرمحِس صرهاِحُبُامح ه والحيهرهوحمر ِعبهح
ههنر   ه ررههاعحُفوا  ُو ِ  اُهرح رهه   وُهههور لرُاههمح حرسر َر اهلل َأ  ُتَحبُّــوَن َأْن يـَْغَفــ) :ررالحفرنرههاُف ِميعرههاِدي ه وِ  ح مرعحههُا ررههالحعرفح

 .(َلُكمْ 
ُ ه ه و ر  راِلع  مرنحاررح ُه ه ومرا  واللنه مرا ررجرأرِر ِمنر الحمروحِل ورارِد  كررِهح
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ٌر َلألَْبرارَ )وررردر و راِل   ورجردر ه  (2222) ُكنحُت ِ  ن كر راِرب    .(وما َعْنَد اهلل َخيـْ
كـالم ـ فيمـا تقـدم مـن ـ أقـول وقـد مضـى بعـض هـذا ال عنههللارضل قـال السـيد الشـريف 

 .«الخطب ـ َّل  أن فيه هاهنا زيادة أوجبت تكريره

 السالمعليهومن وصية له ـ  24
 :بما يعمل في أمواله ـ كتبها بعد منصرفه من صفين

هه ا مرها مرمرهرر  ِهه عربحهُد اللنهه عرلِه    حهُن مريب  رالِه   مرِمهُ  الحُمهنحِمِننير ه يف مرالِهه ا حِ غرهافر ورجح  اللنهه ه لُِيويِرهه هرذر
 .(2221)  ِه ايحرنن ر ويُهعحِطيره  ِه األرمرنر ر  (2222)

هُن  حهُن عرلِه م ه يرأحُكهُل ِمنحهه  ِهالحمرعحُروِ  ه ويُهنحِفهُق ِمنحهه  ِهالحمرعحُروِ  ه رره ها ررِإننهه يهرُ هوُم  ِهذرِلأر انحرسر ِإ ح ِمنهحهر
ِر  هرعحدره ومرصحدرررهوُحسرنيح  حرْ  ه  (2221) حردر ر ِررسرن  حردر     .مرصحدررره (2228) ارامر  ِاألرمح

لِ  ارِ  عرلِه م ِمثحهلر النهِذي لِبرهيِن عرلِه م ه وِ رح ِ  نرها جرعرلحهُت الحِ يرهامر  ِهذر ه ر ِمهنح صرهدر أر ه ِ صر وِ  ن ِ  هحهينرح رراِ مر
ههه اللنهه ه واُهرح رههً  ِ صر ررُسههورِ  هه ر ا حِ غرههافر ورجح ههرِيفاً  وآلهعليههللاصلللىاللنههه  ا هحهينرح رراِ مر رميههاً ِنُرحمر ِههه و رشح ه و راح

 .(2229) ِلُوصحلرِ ه
ُرخر الحمرارر عرلرى ُمُصولِه يحهُث مُِمهرر  (2224) ويرشحنرُِط عرلرى النِذي جيرحعرُله  ِلريحه ه مر ح يهر هح ه ويُهنحِفقر ِمنح مثررهرِه حر

يِل هرِذه الحُ ررى ورِدين ً  ِه وُهِدير لره ه ومر ن يرِبيعر ِمنح مر  ِد خنِر ِالر مررحُضهرا ِغرراساً  (2220) وح ر  .ه حرإن ُ شح
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ِأ مر ُههوُ  عرلرههيحِهنن  هها ر ِمههنح ِ مرههاِئ  الههالن ههُأ عرلرههى  (2223) ومرههنح كر سر اِمههل  ه رهرُ مح ه اررهها ورلرههد  مروح ِههه ر حر
ين   ررِه ر عرِ ي ر   ه اردح مررهحرر ر عرنهحهرا الرح   وحررنررهرا الحِع حقُ ورلرِدهرا وِه ر ِمنح حرظحه ه ررِإ ح مرالر ورلرُدهرا   .وِه ر حر

في هذه الوصية ـ وأ  يبيع من نخلها وديـة الوديـة الفسـيلة  الس  عليهقال الشريف ـ قوله 
حتـى تشـكل أرضـها غراسـا ـ هـو مـن أفصـح الكـالم ـ والمـراد بـه  الس  عليهوقوله . وجمعها ودي

أن األرف يكثــر فيهــا غــراس النخــل ـ حتــى يراهــا النــاظر علــى غيــر تلــك الصــفة التــي عرفهــا بهــا ـ 
 .فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها

 السالمعليهومن وصية له ـ  25
 كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات

حـق ، كـان يقـيم عمـاد ال  السل  عليهوَّلنمـا ذكرنـا هنـا جمـال لـيعلم بهـا أنـه : قـال الشـريف 
 .ويشرع أمثلة العدل ، في صغير األمور وكبيرها ودقيقها وجليلها
هدره  ر هرهرِيأر لرهه ه و ر  هُهرروحعرنن  هورى اللنهه ورحح هِلماً و ر درح رهانر ن  (2222) انحطرِلقح عرلرهى  هر ح عرلريحهه  (2222) ُمسح

هقح اللنهه يف مر  ثهرهرر ِمهنح حر الِهه ه ررهِإذرا ارهِدمحتر عرلرهى انحره ح ررهانحزِرح مبرهائِِهمح ه ِمهنح غره حِ كرارِههاً ه و ر  رأحُخهذر ن ِمنحهه مركح
هلحمر عرلره هنهرُهمح رهرُ سر هِإ  ِلرهيحِهمح  ِالسنهِاينرِ  والحورارهاِر ه حرهإن  هرُ هومر  هريهح يحِهمح ه و ر ُاحهِد ح مر ح ُارهاِل ر مر هحيرها هرُهمح ه مُثن امح

ُههمح  ههقن اللنههه يف  مُثن  (2222)  ِال نِحينهِ  ار ِليفر ُهه ه آِلُخههذر ِمهنحُامح حر ههلريِن  ِلرهيحُامح ورِ   اللنههه وخر  هرُ هورر ِعبرههادر اللنهه ه مررحسر
هقم رهر ُههنرد وه ِ صر ورلِيحهه ه ررهِإ ح ارهارر ارائِهل   ر ررهالر  ُهرراجِ  هوراِلُامح ِمهنح حر هلح لِلنهه يف مرمح هوراِلُامح ه رهرهر  عرهمر عحهه ه وِ  ح مرنهح مرمح

ه ه مروح  (2221)  لرأر ُمنحِعم  ررانحطرِلقح مرعره ه ِمنح غر حِ مر ح اُِيفره مروح  ُوِعدر
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ها ر لرهه مراِههير   مروح ِ  ِهل  ررهالر  (2228) مروح  ُهرحِه رهه (2221)  هرعحِسهفره ررُفهذح مرها مرعحطرهاخر ِمهنح ذرهره   مروح ِرمنه   ه ررهِإ ح كر
ُخلحهرا ِ  ن  ِِإذحنِه ه ها ُدُخهورر ُم رسرهلح   عرلريحهه ه و ر عرِنيها   ِهه   ردح ُخلح عرلريهحهر ثهرررهرا لره ه ررِإذرا مر هريح هرهرا ررالر  ردح ررِإ ن مركح

ها ه واصحهدر ِ  ها ه و ر  رُسهومر ن صرهاِحبهرهرا ِريهر زِعرنهنهر هً  و ر  ُهفح ِيمر يهحههرح  (2229) هه و ر  ُهنهرفحهرر ن  ر ِ مُثن خر عرنيح هارر صرهدح  هالحمر
يهحههرحه ه ررههِإذرا اخح رههارر  (2214) ِ مُثن خر عرنيح ههدرِ  الحبرههاِا ر صرههدح هها اخح رههارره ه مُثن اصح ررههالر ه ررههِإذرا اخح رههارر ررههالر  هرعحرِضرههنن ِلمر

هذرِلأر حرهإن يهربهح رهى مرها ِريهه ه ورررهاف  نِرهقح اللنهه يف مرالِهه ه رره ها اخح رهارره ه ررهالر  هرهزراُر كر هقن اللنهه  هرعحرِضرهنن ِلمر ااحِبإح حر
هقن اللنهه  (2210) ِمنحه ه ررِإِ  اسح هر رالرأر ررأرِالحه ِلطحُهمرا مُثن اصحنرعح ِمثحلر النِذي صرنهرعحتر مرونً  ه حرإن  رأحُخذر حر ه مُثن اخح

ُسههوررًة و ر مر  (2212) و ر هررِمرهه ً  (2213) يف مرالِههه ه و ر  رأحُخههذر ن عرههوحداً  هه ً و ر مراح ُلوسر  و ر ذرالر عرههورار   (2212) هح
هِلِمنير ه حرهإن يُهورصحهلره ِ صر ورلِهيحهِ  (2212) ها ِ  ن مرهنح  رثِهُق ِ ِدينِهه ه رراِر هاً مبرهاِر الحُمسح ِسهمره ه و ر  رهأحمرنرنن عرلريهحهر مح رهريهر ح

ههِفي اً ومرِمينههاً حرفِ  ههلح ِ رهها ِ  ن نراِصههحاً هر ههنهرُهمح ه و ر  ُهوركح ههرر ُمعحنِهها  و ر ُلحِحهها   هريهح  و ر ُملحغِهه    (2211) يظههًا ه غريهح
هُدرح  (2211) هذرهرا  (2218) و ر ُم حعِه   ه مُثن احح يحهُث مرمرهرر اللنهه ه  ِهه ررهِإذرا مرخر هعر ِعنحهدرخر ه ُنصرهيهحرحه حر نرها مرها اجح رمر  ِلريهح

ر نرااره   و  ُهورر  هرهنيح ِعزح  ِلريحهه مر ن رر ر ررِصهيِلهرامرِمينُهأر ه ررهأروح ها رهريرُمهرن  (2214) ه و ر ميرحُصهرر  (2219)  هرهنيح [ رهرُيِمهرن ]لربهرنهرهر
ها ه ولحيُهرررحهه عر  نهرهر ر صرهوراِحبراِ را يف ذرلِهأر و هريهح نهنهرا رُُكو هًا ه ولحيهرعحهِدرح  هرهنيح هدر ِغه ِ ذرلِهأر ِ ورلرهِدهرا ه و ر جيرحهر  لرهى الالن

هه رأح ِ  (2210) ُههر   ِههه ِمههنر الحغُههُدرِ  (2212) والظنههاِلعِ  (2212) ِ هه ِ  ِالنن  (2213) ه ولحيرسح هها مرهها متر ه و ر  (2212) ه ولحُيورِدحهر
هرا يف  (2211) يهرعحِدرح ِ را عرنح نهربحِت األررحِل ِ صر جرورادح الط ُر ِ   ه ولحيُهرروححح
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هها ِعنحههدر النحطرهها ِ  ِهلحهر ههإن  (2211) السنههاعراِل ه ولحُيمح ههاِب ه حر ناً واألرعحشر  ُمنحِ يرههال   (2218)   رأح ِيهرنرهها  ِههِإذحِ  اللنههه  ُههدن
 وآلهعليههللاصلىه لِنهر حِسمرهرا عرلرى ِك راِب اللنه وُسننِ  نرِبيحه  (2284) ه غريهحرر ُم هحعربرال  و ر لرحُهودرال   (2219)

ِدخر ِ  ح هرافر  رِخر ه ومراهحررُب ِلُرهح  .اللنه ه ررِإ ن ذرِلأر مرعحظرُم ألرجح

 السالمعليهومن عهد له ـ  26
 َّللى بعض عماله ـ وقد بعثه على الصدقة

هرُه و ر ورِكيهلر ُدونرهه ه ومرمرهرر  هِهيدر غريهح يحهُث  ر هر لِهه ه حر ِفينهاِل عرمر هرِه وخر هورى اللنهه يف سرهررائِِر مرمح ه مرمرهرره  ِ هر ح
هه هها ظرهر ف  ِمههنح  راعرههِ  اللنههه ِريمر هه ح ههلر ِ شر ههرن ه ومرههنح ملرح ترح رلِههاح ِسههر ه مر ن يهرعحمر هها مرسر ِه ِريمر ههاِلار ِ صر غرهه ح رر ه رهرُيفر

لر ر الحِعبرادرةر  نِيرُ ه وِرعحُله ومر رالرُ ه ه رهر ردح مردنى األرمرانر ر ومرخح  .وعرالر
ُهمح  (2283) و ر يهرعحمرهرُهمح  (2280) ومرمررره مر ن جيرحبهرهرُهمح   هرفرم هاًل  ِاإِلمرهاررِة عرلرهيحِهمح  (2282) ه و ر يهررحغر ر عرهنهح

ُُ و ِ  رراِ  انح ِ فح يِن ه واألرعحوراُ  عرلرى اسح وراُ  يف الدح  .ه ررِإنهنُهُم اإِلخح
نر   وُضهعرفرافر ذرِوي  هار هلر مرسح ّ هاً مرعحُلومهًا ه وُههرركرافر مرهح ارِ  نرِصهيباً مرفحُروضهاً وحر هِذه الصنهدر وِ  ن لرهأر يف هر

ثرِر النناِ  ُخُصوماً يهروحمر الحِ يرامر رراار   ه و ِ   ، ِ ننا ُمورر وخر حر نأر رهروررحِهمح ُحُ واهرُهمح ه وِ  ن  هرفحعرلح ررِإننأر ِمنح مركح
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ُروُعو ر والحغرههارُِمو ر وا حهه (2282) و ُهنحسرههى ههدح ههاِكنُي ه والسنههائُِلو ر والحمر ههُمه ِعنحههدر اللنههه الحُف رههرراُف والحمرسر ههنح خرصح ُن ِلمر
هلن  ها ه رهر رهدح مرحر ِيرانرهِ  ه وملرح يُهنهرهزحه نهرفحسرهه وِدينرهه عرنهحهر ِسهه الهذ رن السنِبيِل ه ومرِن اسح هرهرا ر  ِاألرمرانرهِ  ورر رهعر يف اخلح   ِنهرفح

زحير  ِيرانرهِ  ِخير  (2282) واخلِح هزرى ه وِ  ن مرعحظرهمر اخلح نهحيرا ه وُهور يف اآلِخررِة مرذرر  ومرخح انرهُ  األُمنهِ  ه ومررحظرهعر الحغِهشح يف الد 
مُ   .ِغش  األرئِمنِ  والسنالر

 السالمعليهومن عهد له ـ  27
 ـ حين قلده مصر عنههللارضيَّللى محمد بن أبي بكر 

هرهأر وآ ِ  ُهمح ورجح انِبرهأر ه وا حُسه ح ار ُهمح جر نراحرهأر ومرلِهنح ار ُمح جر ِفإح ار هنهرُهمح يف اللن  (2281) رراخح ظرهِ   هريهح حح
ُهمح  يحِفهأر ار هاُف يف حر هعر الحُعظرمر ِلأر عرلرهيحِهمح ه ررهِإ ن  (2281) والننظحررِة ه حرهإن  ر يرطحمر ه و ر يهريحهأر ر الم هعرفراُف ِمهنح عرهدح

بِهه رِة والظنههاهِ  ههاِلُامح والحار ههرر ِعبرههاِده ه عرههِن الصنههِغ رِة ِمههنح مرعحمر ههائُِلُامح مرعحشر ههُ وررِة ه ررههِإ ح اللنههه  هرعرههاصر ُيسر ررِة والحمرسح
ررمُ   .يُهعرذحبح ررأرنهحُ مح مرظحلرُم وِ  ح يهرعحُا رهرُهور مركح

نهحير  هلر الههد  نهحيرا وآِجهِل اآلِخهررِة ه ررشرهاررُكوا مرهح بُهوا  ِعراِجههِل الهد  ا يف واعحلرُمهوا ِعبرهادر اللنهه ه مر ن الحُم نِ هنير ذرهر
ه ها  ِأررحمرهِل مرها ُدنهحيرهاُهمح ه وملرح ُيشرهارُِكوا مرهح نهحيرا  ِأررحمرهِل مرها ُسهِانرتح ومركرُلوهر ُنوا الهد  نهحيرا يف آِخهررِ ِمح ه سرهار لر الهد 

نهحيرا مبرا حرِظ ر  ِهه الحُم هحرررُهو ر  بهحهُرو ر ه  (2288) مُِكلرتح ه ررحرظُوا ِمنر الد  هذره ايحربرهاِ ررُة الحُم رار ها مرها مرخر هُذوا ِمنهحهر ه ومرخر
نهحيرا يف ُدنهحيراُهمح ه و هريهر ن مُثن انهح ر  ِد الد  ِر الرناِ ِح ه مرصرا ُوا لرذنةر نُهح  ُنوا مرنهنُهمح لرُبوا عرنهحهرا  ِالزناِد الحُمبهرلحِ  والحمر حجر
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ُهمح نرِصهي   ِمهنح لرهذنة  ه  ُهمح درعحهورة  و ر يهرهنهحُ ُ  ار ُروا ِعبرهادر اللنهه ِجه راُ  اللنهه غرهداً يف آِخهررِ ِمح ه  ر  هُهررد  ار هذر رراحح
ِليهل  ه خِبره ح   ر يرُاهوُ  مرعرهه هْر مر رهداً ه  الحمروحلر واُهرح ره ه ومرِعد وا لره ُعدن ره ه ررِإننهه يرهأحِأ  ِهأرمحر  عرِظهيم  وخرطحه   جر هر

يهحر  مر رداً ه ررمرنح مراهحررُب ِ صر ايحرننِ  ِمنح عرا ها ه مروح هررم  ر يرُاوُ  مرعره خر ها ه ومرهنح مراهحهررُب ِ صر الننهاِر ِمهنح عراِمِلهر ِمِلهر
ُاههمح ه وُهههور مرلحههزرُم لرُاههمح ِمهه ههذرُكمح وِ  ح رهرههرررحمُتح ِمنحههه مردحرركر ههُ مح لرههه مرخر ههوحِل ه ِ  ح مرارمح نح ِظلحُاههمح ه ومرنهحههُ مح  ُههرردراُف الحمر

نهحيرا ُ طح  (2289) الحمروحُل مرعحُ ود   ِنهروراِصيُامح  هِديد  والد  ها هر ها  رِعيهد  وحرر هر ُروا نرهاراً اهرعحرُهر هذر لحِفُاهمح ه رراحح ورى ِمهنح خر
ه ها ُكرح ره   ه وِ ِ  اسح ها درعحهورة  و ر  ُهفرهرنُ  ِريهر همرُع ِريهر ها رر حره   ه و ر ُ سح ا ُههرا جرِديهد  ه درار  لرهيحسر ِريهر  رطرعحُ مح مر ح وعرهذر

ُرُامح ِمنر اللنه ه ومر  هُن ظرنحهه ِ رر حهه ه يرشح ردن خروح نهرُهمرا ه ررِإ ن الحعربحدر ِ  نرا يرُاهوُ  ُحسح  ح ررحُسنر ظرن ُامح  ِه ررامجحرُعوا  هريهح
راً لِلنه سرنر النناِ  ظرّناً  ِاللنه مرهرد ُهمح خروح ِره ِمنح رر حه ه وِ  ن مرحح ِر خروح  .عرلرى اردح

ههر   ههدر  حههنر مريب  راح ههرر ه ررأرنحههتر  واعحلرههمح يرهها حُمرمن ههلر ِمصح ِسهه  مرهح نرههاِدي يف نهرفح ه مررح ارههدح ورلنيح ُههأر مرعحظرههمر مرجح
عرنح ِديِنأر ه ولرهوح ملرح يرُاهنح لرهأر ِ  ن سرهاعر   ِمهنر  (2290) ه ومر ح  ُهنراِرحر  (2294) حمرحُ و   مر ح ُاراِلار عرلرى نهرفحِسأر 
هِفِ  اللنهه ِ رِضرها مر  ِر ه و ر ُ سح ِهالهدنهح لحِ هه ه ررهِإ ن يف اللنهه خرلرفهاً ِمهنح غره ح هد  ِمهنح خر ه ولرهيحسر ِمهنر اللنهه  (2293) حر

ِه  .خرلرا  يف غر ح
ةر ِلوراحِ هرا الحُمنرانِت اررا ه و ر  ُهعرجحلح وراهح هرهرا لِفررراغ  ه و ر   صرلح الصنالر
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ِ غرار  ه واعحلرمح مر  ِ أر  ُهنرخحرحهرا عرنح وراحِ هرا ِ هح ف  ِمنح عرمرِلأر  هربرع  ِلصرالر  . ن ُكلن هر ح
ُهدرى وِ مرهاُم الهرندرى ه وورِ   الننهيبح وعرهُدو  الننهيبح ه ولر رهدح ارهارر ِ    ررُسهوُر وِمنحهه ه ررِإننهه  ر سرهورافر ِ مرهاُم ااح

نهرعُههه ِ رح  ر مرخراُ  عرلرى مُمنِ  ُمنحِمن وآلهعليههللاصلىاللنه  هرِكاً ه مرمنها الحُمهنحِمُن رهريرمح اللنهه  (2292) اً و ر ُمشح
ههاُ  عرلرههيحُامح ُكههلن ُمنرههاِرِق ايحرنرهها ِ  ههرُِخ رهريهر حمرعُههه اللنههه ِ ِشههرحِكه ه ولرِاههينح مرخر ه عرههاملِِ  (2292)  ِِإميرانِههه ه ومرمنهها الحُمشح

 .مرا  ُهنحِاُرو ر  ه يهرُ وُر مرا  هرعحرُِرو ر ويهرفحعرلُ  (2292) اللحسرا ِ 
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 وهو من محاسن الكتب: قال الشريف  َّللى معاوية جوابا

ههداً  ههِطفرافر اللنههه حُمرمن ِلِدينِههه ه  وآلهعليههللاصلللىمرمنهها  هرعحههُد رهر رههدح مر رههاِر ِك را ُههأر ه  رههذحُكُر ِريههه اصح
ه ِ يناه ِلمرنح مريندره ِمنح مرصح  بهاً و رأحيِيدر ُر ِمنحهأر عرجر بنأر لرنرا الهدنهح ُاحربُنرها  (2291) ه ِ ذح  رِف حهتر  (2291) حرا ِه ه رهرلر ردح خر

ِف اللنه هرر  (2298)  ِبرالر هِر ِ صر هرجر نرااِهِل ال نمح نرا يف نرِبيهحنرا ه ررُانحهتر يف ذرلِهأر كر ِ ه عرلريهح نرا ه ونِعحمر ه  (2299)  هرعراصر ِعنحدر
ِدهمروح دراِعهه   ههدح ِم رُههالر   ورُههالر   ه  (2240) ِ صر النحمرههارِ  (2244) ُمسر ههالر ههتر مر ن مررحمرههلر الننههاِ  يف اإِلسح ه ونرعرمح

راً ِ  ح مترن اعح هرزرلرأر   (2243) ررذركررحلر مرمح
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والسنهاِئسر والحمرُسهو ر ه ومرها ه ومرها مرنحهتر والحفراِضهلر والحمرفحُمهورر  (2242) ُكل ه ه وِ  ح نهر ر ر ملرح يهرلححر حهأر ثهرلحُمهه
ر الحُمهراِجرِينر األرونِلنير ه و هررح ِي ر درررجراِ ِمح و هرعحرِيار  ربهر رها ِِ  (2242) لِلط لر رافِ  ِييزر  هرنيح مح ه ومر هحنراِف الط لر راِف ه وال نمح

ههنن  ههالر لر رههدح حر يهحهر هها ه و رِفههقر ررحُاههُم ِري (2242) هر هر هها اِههدحح  لرههيحسر ِمنهح ههُم اررهها ه مر ر  هررح رههُع مريه هر اح هها مرههنح عرلريحههه انُح هر
ها عرلريحهأر  (2241) ه و هرعحِرُ  ُاُصورر ذررحِعهأر  (2241) اإِلنحسراُ  عرلرى ظرلحِعأر  ُر ه ررمر يحهُث مرخنهررخر الح رهدر ه و هر رهأرخنُر حر

 .غرلربرُ  الحمرغحُلوِب و ر ظرفرُر الظناِررِ 
هدِ  (2204) رروناغ   (2249) يف ال حيهه (2248) وِ ننهأر لرهذرهناب   هرر خُمحهرب  لرهأر ه  (2200) عرهِن الح رصح ه مر ر  هرهررى غريهح

هاِجرِينر واألرنحصرها هِبيِل اللنهه  هرعرهاصر ِمهنر الحُمهر ِهُدوا يف سر ُ شح ِ  اللنه مُحردحُ  ه مر ن اهروحماً اسح ِر ه وِلُاهلم ولرِانح  ِِنعحمر
ِهدر هرِهيُدنراررمحل  ه حرإن  ِ  ُ شح اِف ه وخرصنه ررُسوُر اللنهه  (2203) ذرا اسح  وآلهعليههللاصلىِايلر سريحُد الش هردر

هِبيِل اللنهه ه وِلُاه بِه رًة ِعنحهدر صرهالر ِه عرلريحهه ه مرو ر  هرهررى مر ن اهروحمهاً ُاطحعرهتح مريحهِديِهمح يف سر هبحِعنير  راح لم ررمحهل  ه ِ سر
ِ ه ولرهوح  ر مرها نهرهرهى  (2202) رُِعلر ِ وراِحِدنراحرإن ِ ذرا  مرا رُِعلر ِ وراِحِدِهمح ه ِايهلر الطنينهاُر يف ايحرننهِ  وُذو ايحرنرهاحرنيح

هرحِف نهرفحسرهه ه لرهذركررر ذراكِهر  ررمرهاِئلر مجرنه ً  ها اُهلُهوُب الحُمهنحِمِننير ه (2202) اللنهه عرنحهه ِمهنح  هرزحِكيرهِ  الحمر ها  هرعحرِرُههر ُج هر  و ر متر
والننهاُ   هرعحهُد  (2201) ه ررِإننها صرهنرائُِع رر هحنرها (2201) آذراُ  السنهاِمِعنير ه ررهدر ح عرنحهأر مرهنح مرالرهتح  ِهه الرنِمينه ُ  (2202)

لِنرا  عرلرى اهروحِمأر  (2208) صرنرائُِع لرنرا ه ملرح ميرحنهرعحنرا ارِدُر ِعزحنرا ه و ر عراِدي   روح
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فرهافِ  مر ح  نرها ه ِرعحهلر األركح نرا ومرنحارحح هُ مح ُهنرهاخر ه ومرىنن يرُاهوُ  ذرلِهأر وِمننها  (2209) خرلرطحنراُكمح  ِأرنهحُفِسنرا ه رهرنرارحح ولرسح
ههذحبُ  ههُد اللنههه (2234) الننههيب  وِمههنحُاُم الحُمار ههالر ِ  (2230) ه وِمننهها مرسر ههُد األرحح هه (2233) وِمههنحُامح مرسر ا ه وِمننهها سر يحدر

ههِل ايحرننهه ِ  ههبراِب مرهح يرُ  الننههارِ  (2232) هر ههاِف الحعرههالرِمنير  (2232) وِمههنحُامح ِصههبهح ههُر ِنسر يهح وِمههنحُامح  رنالرههُ   (2232) ه وِمننهها خر
ِث   ممنا لرنرا وعرلريحُامح  (2231) انحرطر ِ   .ه يف كر

ررعُ  اِهِلين ُهنرهها  ر  ُهدح هعر وجر ُمنرا ارهدح  ُِ هالر لُههه  (2231) ررِإسح هُع لرنرهها مرها هرهذن عرننهها ه وُههور اهروح ه وِك رههاُب اللنهه جيرحمر
لُهه  هرعرههاصر  (وُأولُــوا اأَلْرحــاَم بـَْعُضــُهْم َأْولــى بَــبَـْعض  َفــي َكتــاَب اهلل)ُسهبححرانره و هرعرههاصر ه  ََّلنإ َأْولَــى ) :ه واهروح

ُن مرههرنًة مروحصر  (َبــيُّ والإــَذيَن آَمنُــوا ـ واهلل َولَــيُّ اْلُمــْؤَمَنينَ النإــاَس بَــَإْبراَهيَم َللإــَذيَن اتـإبَـُعــوه ـ وهــَذا النإ  ه رهرههنرحح
هاِجُرو ر عرلرهى األرنحصرهاِر ه يهرهوحمر السنهِ يفر ِ  ه رلن الحُمهر ِ ررُسهوِر اللنهه  (2238)  ِالح رررا رهِ  و رهاررًة مروحصر  ِالطناعرهِ  ه ولرمنها احح

ِه  (2239) رهرلرُجهوا وآلهعليههللاصللى عرلرهيحِهمح ه ررهِإ ح يرُاهِن الحفرلرهُل  ِهه ررهانحرق  لرنرها ُدونرُاهمح ه وِ  ح يرُاهنح  ِغره ح
 .رراألرنحصراُر عرلرى درعحوراُهمح 

ههِت  ههذرِلأر رهرلريحسر ُل وعرلرههى ُكلحِهههمح  هرغريحههُت ه ررههِإ ح يرُاههنح ذرلِههأر كر ههدح ُلرفرههاِف حرسر ههتر مررح ِلُاههلح اخلح ونرعرمح
ِنر  ُر  ِلريحأر ايح  .ايرُ  عرلريحأر ه رهريرُاو ر الحُعذح

 (2220) ظراِهر  عرنحأر عرارُهرا (2224) و ِلحأر هراراة  
ُشو ُ   ؛حرإن مُ راِيعر  (2223) واُهلحتر ِ رح ُكنحُت مُاراُد ه كرمرا يُه راُد ايحرمرُل الحمرفح
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هُر اللنهه لر رهدح مررردحلر مر ح  رهُذمن ررمرهدرححتر ه و  هِلِم ِمهنح غرمراضره   ولرعرمح  مر ح  هرفحمرهحر ررارهح رمرهححتر ه ومرها عرلرهى الحُمسح
ههِ  ِ صر غرهه حِخر  (2222) ههِذه ُحجن ههاكناً يف ِدينِههه و ر ُمرح را ههاً  ِيرِ ينِههه ه وهر  يف مر ح يرُاههو ر مرظحُلومههًا ه مرهها ملرح يرُاههنح هر

ِر  رِهرا (2222) مرا سرنرحر ارصحُدهرا ه ولرِاينح مر حلر حُت لرأر ِمنهحهرا  ِ ردح  .ِمنح ذِكح
هِذه ِلررِ ِهأر ِمنحهه ها ر ه رهرلرهأر مر ح ُدرهابر عرهنح هر هِر ُعثحمر هرِي ومرمح ه ررأريه نرها   (2222) مُثن ذركررحلر مرا كرا ر ِمهنح مرمح

درى ِ صر مر را ِِله (2221) كرا ر مرعحدرى لره ه هر حعر  (2221) ومرهح هرر ره رراسح همرمرنح  رذررر لره ُنصح ه رارفنه (2228) در  (2229) واسح
نُهو ر  ِلريحهه نه  (2224) هه مرمح مرهِن اسح هرنحصرههرره رهر هررراخرهى عرنحهه و رههثن الحمر ههالن واللنهه  ر ههإن مر رهى ارهدررُه عرلريحههه ه كر قَــْد )ه حر

 .ه (ْينا ـ و  يَْأُتوَن اْلَبْأَس ََّل إ َقَلياًل َمْنُكْم ـ واْلقائََليَن إَلْخوانََهْم َهُلمإ ََّللَ  (2220) يـَْعَلُم اهلل اْلُمَعوشَقينَ 
اثاً  (2223) ومرههها ُكنحهههُت ألرعح رهههِذرر ِمهههنح مررح ُكنحهههُت مرنحِ هههمُ  هههدر نحُ   ِلريحهههه  (2222) عرلريحهههه مرحح ههها ر الهههذن ه ررهههِإ ح كر
ايرِ  لره ه رهرُربن مرُلوم   ر ذرنح ر لره ه  ِ رحهراِدي وِهدر
 (2222) الحُم هرنرصححُ  (2222)  ر واردح يرسح رِفيُد الظحنن 

 (ََّل إ اإَلْصالَح َما اْسَتَطْعُت ـ وما تـَْوَفيَقي ََّل إ بَاهلل َعَلْيه تـَوَكإْلُت وََّللَْيه أُنَيبُ )ومرا مررردحُل 
 وذركررحلر مرننه لريحسر ِ  وألرصححرايب ِعنحدرخر ِ  ن السنيحُا ه رهرلر ردح مرضححراحتر 
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ههِ عحبر  اِف نرههاِكِلنير  (2221) ه مرههإر مرلحفريحههتر  (2221) ار   هرعحههدر اسح ه و ِالسنههيحِا  (2228)  رههيِن عربحههِد الحُمطنلِههِ  عرههِن األرعحههدر
 !؟خُمرونِرنير 

  ررلح  (2224) ارِلياًل يهرلححرِق ااحريحجرا (2229) رهرلربحثح 
(2220) 

ه ربح  هُرُب ِمنحهأر مرها  رسح هيرطحُلُبأر مرهنح  رطحلُهُ  ه ويهر ح فرهل   (2223) ِعُد ه ومرنرها ُمرحاِهل  ررسر  (2222) حنرحهورخر يف جرحح
ههاِ ع   ههاُمُهمح سر هِديد  نِحر هها   ه هر سر ُههمح  ِِإحح ههاِجرِينر واألرنحصرههاِر ه وال نها ِِعنير ار ه  (2222) اهر رههاُمُهمح  (2222) ِمهنر الحُمهر

ههوحِل ه مرحره   اللح رههاِف  ِلرهه (2221) ُم رسرهرح ِِلنير  ههررا ِيلر الحمر رِينهه   سر ُهمح ُذرحينهه    ردح ِههمح ه وارههدح صرههِحبر هح  (2221) يحِهمح لِ رههاُف رر ح
لِهأر  ومـا َهـَي َمـَن )ه  (2228) وُسُيو   هرامِشِينه   ه ارهدح عررررحهتر مرورااِهعر ِنصرهاِارا ه يف مرِخيهأر وخرالِهأر وجرهدحخر ومرهح

 .(الظإاَلَميَن بََبَعيد  

 السالمعليهومن كتاب له ـ  29
 َّللى أهل البصرة

بحِلُامح  ه رهرعرفرهوحُل عرهنح ُلحهرِِمُامح  (2214) وِهه راِاُامح ه مرها ملرح  هرغحبهرهوحا عرنحهه (2229) واردح كرا ر ِمِن انحِ شراِر حر
هِبِلُامح ه ررهِإ ح خرطرهتح  ِ رُِكمح ه وارِبلحهُت ِمهنح ُم ح ه  (2213) يره ُ ِ ُاهُم األُُمهوُر الحُمرحدِ  (2210) ورررهرعحهُت السنهيحار عرهنح ُمهدح

ههفره هها مرنرهها ذرا ارههدح اهررن حههُت ِجيرههاِدي (2212) ِ صر ُمنرا رههذرِأ  (2212) اآلرراِف ايحرههائِررةِ  (2212) وسر يف ه رهرهر  (2211) وِخههالر
 ه ولرِئنح مريحرأحمُتُوِر ِ صر الحمرِس ِ  (2218) رِكرايب  (2211) وررحرلحتُ 
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ها ِ  ن كرلرعح ره ِ  ِلريحُامح ه أُلوِاعرنن ِ ُاهمح وراهح  هِل  ِلريهحهر ِعهق  ه مرهعر مررح عرهاِر   لِهِذي  (2219) عرهً  ه  ر يرُاهوُ  يهرهوحُم ايحرمر  ر
ُر ُم رجراِون  ُم هنهرماً ِ صر  ررِيم و ر نراِكثاً   .ِ صر وريفم  (2214) الطناعرِ  ِمنحُامح ررمحلره ه وِلِذي الننِصيحرِ  حر نه ه غريهح

 السالمعليهتاب له ومن كـ  31
 َّللى معاوية

ُر ِعرهرالر ِهه ه ررهه يحأر ه وانحظُهرح يف حر حهه عرلريحهأر ه وارحِجهعح ِ صر مرعحرِررهِ  مرها  ر  ُهعحهذر ها لرهدر ِإ ن ررها نِق اللنهه ِريمر
ً  ه وُسُباًل نهريهحررًة وحمررجن ً  ماً وراِضحر يرها ُ  (2212) ُمطنلربره ً  وغرايره ً  (2213) نهرهحجر ً  (2210) لِلطناعرِ  مرعحالر ها األركح  ه يررُِدهر

ها ُ  (2212) هارر  (2211) ه مرهنح نراره ر  (2212) وُترالُِفهرا األرنحار ها جر هبر ر  (2211) عرنهحهر  يف ال حيهه (2218) عرهِن انحرهقح وخر
ههلن  ِههه نِ حمر رههه ه رهرنهرفحسرههأر نهرفحسرههأر رهر رههدح  هرهه (2219) يحههُث ه وغريهنههرر اللنههه نِعحمر رههه ومرحر ههِبيلرأر ه وحر ر اللنههه لرههأر سر نين

هر   رريحهتر ِ صر غرايرهِ  ُخسح هر  ه ررهِإ ن نهرفحسرهأر ارهدح مروحيرر حهأر  (2284)  هرنراهرتح  ِهأر مُُمهوُرخر ه رهر رهدح مرجح  (2280) وحمررلنهِ  ُكفح
 .عرلريحأر الحمرسراِلأر  (2282) ه ومروحرردر حأر الحمرهراِلأر ومروحعرررلح  (2282) غرّياً  (2283) هررّاً ومراححرمر حأر 
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 السالمعليهومن وصية له ـ  31
 :عند انصرافه من صفين (3585) ـ كتبها َّلليه بحاضرين السالمعليهللحسن بن علي 

نهحيرا ه السنههاِكِن مر  (2281) ِمههنر الحورالِههِد الحفرههاِ  الحُمِ ههرح لِلزنمرهها ِ  ههِلِم لِلههد  ِ ِر الحُعُمههِر ه الحُمسح رسح ههاِكنر الحُمههدح سر
هِبيلر مرهنح ارهدح هرلرهأر  رُِخ ه السنهاِلِأ سر لُهوِد الحُمنرمحهِل مرها  ر يُهدح ها غرهداً ه ِ صر الحمروح  ه غرهررلِ  الحمروح رى والظناِعِن عرنهحهر

نهحيرا و راِجِر الح  (2289) األريناِم ه وررِمين ِ  (2288) األرسح راِم وررِهينر ِ  (2281) نرايرها الحمرصراِئِ  وعربحِد الد  غُهُروِر ه وغرهرِِر الحمر
ههزراِ  ه وُنُصههِ  اآلررههالِ  ُُمههوِم وارههرِيِن األرحح ِليههِا ااح ههوحِل ه وحر الشنهههروراِل  (2290) وصرههرِيعِ  (2294) ومرِسههِ  الحمر

ِليفرِ  األرمحورالِ   .وخر
نهحيرا عرينح ه ومُجُو  رِ مرمنا  هرعحُد ه ررِإ ن ِريمرا  هربهريهننحُت ِمنح ِ دح راِر الد  عرلره ن وِ اهحبرهاِر اآلِخهررِة ِ  رن  (2293) ِح الدنهح

ِ مراِم مبرا وررراِئ  (2292) ه مرا يهرزرُعيِن  ِر مرنح ِسوراير ه واِ هح يحهُث  هرفرهرندر يب ُدو ر مُهُهوِم  (2292) عرنح ذِكح ه غريهحرر مررح حر
رريِن  ِسه  ه ررصرهدر هم  نهرفح هرِيررمحيِه  وصرهرررريِن  (2292) النناِ  هر هوراير ه وصرهرنحر ِ  حمرحهُإ مرمح ه ررأررحمرهى  (2291)  عرهنح هر

ُ أر ُكلحه  ه حرهإن   هدح ُ أر  هرعحِمه  ه  رهلح ورجر هدح هِذب  وورجر يب ِ صر ِجدم  ر يرُاوُ  ِريه لرِع   ه وِصدح    ر يرُشو ُه كر
 مر راخر مر راِر ه رهرعرنراِر كرأر ن هريحئاً لروح مرصرا رأر مرصرا ريِن ه وكرأر ن الحمروحلر لروح 
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ه رظحِهراً  ِهه ِسه  ه ررار ربحهُت  ِلريحهأر ِك رهايب ه ُمسح هِر نهرفح هرِخر مرها يهرعحِنيهيِن ِمهنح مرمح ِ  ح مرنرها  رِ يهُت لرهأر مروح  (2291) ِمهنح مرمح
 .ررِنيتُ 

هاررِة اهر  هرِه ه وِعمر هورى اللنهه مريح  هُههينرن ولُهُزوِم مرمح رِه واِ عحِ صرهاِم ِرربحلِهه ه ومري  ررهِإرح مُوِصهيأر  ِ هر ح لحبِههأر  ِهذِكح
لر  ِه ر اللنه ه ِ  ح مرنحتر مرخرذح نرأر و هرنيح ثرُق ِمنح سربر    هريهح  .سربر   مروح

ِر ا ههِ  ه وذرلحلحههه  ِههذِكح مر اح ههادرِة ه واهرههوحه  ِههالحيرِ نِي ونهرههوحرحه  ِانِح ههِ  اهرلحبرههأر  ِالحمروحِعظرههِ  ومرِم حههه  ِالزنهر ههوحِل مرحح لحمر
هائِعر  (2299) ه و رصحهرحه (2298) واهرهرحرحه  ِالحفرنرهافِ  هشر  هر رل هِ  اللنيرهاِ   (2144) ررجر ِر وُرحح هذحرحه صرهوحلر ر الهدنهح نهحيرا ه وحر الهد 

لرههأر ِمههنر األرون  هها ر اهربهح ههرحه مبرهها مرصرههابر مرههنح كر برههارر الحمراِضههنير ه وذركح لِههنير ه وِسههرح يف واألرينههاِم ه واعحههِرلح عرلريحههه مرخح
ههُدُهمح ارههدِ  ل ههوا ونهرزرلُههوا ه ررِإننههأر دِر هها انهح هر رلُههوا ومريحهنر حر هها رهرعرلُههوا وعرمن انهح هر رلُههوا عرههِن  ِديرهارِِهمح وآثرههارِِهمح ه ررههانحظُرح ِريمر

هِدِهمح  ل هوا ِديرهارر الحُغرح رهِ  ه وكرأرننهأر عرهنح ارِليهل  ارهدح ِصهرحلر كرأرحر هِلحح مرثهحهوراخر و ر  ربِهعح آِخرر رهأر  األرِحبنهِ  ه وحر ه ررأرصح
طرابر ِريمرا ملرح ُ ارلناح ه ومرمحِسهأح عرهنح  ررِيهق  ِ ذرا ِخفحهتر ضرهالر  لر ره ِ ُدنهحيراخر ه ودرِ  الح روحرر ِريمرا  ر  هرعحِرُ  واخلِح

ههورارِ  ههر  ِمههنح رُُكههوِب األرهح يهح ِر خر ههررِة المنههالر يهح ههان ِعنحههدر حر لِههه ه ومرنحِاههِر  ههه ررههِإ ن الحار ومحُمههرح  ِههالحمرعحُروِ   رُاههنح ِمههنح مرهح
خر يف  (2140) الحُمنحاررر  ِيرِدخر وِلسراِنأر ه و راِينح  هاِده ه و ر  رأحُخهذح هِدخر ه وجراِههدح يف اللنهه حرهقن ِجهر مرنح رهرعرلره ِعُهح

 اللنه
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هررالِ  ئِهم  ه وُخهِإ الحغرمر يحه (2143) لروحمرهُ   ر يِن ه وعرهوحدح نهرفحسرهأر ال نصرهبه رر عرلرهى لِلححرهقح حر ها ر و هرفر نهه يف الهدح ُث كر
ِهأر ه ررِإننه ها ِ صر ِ ار ِه ح نهرفحسرهأر يف مُُمهورِخر ُكلحهر ُلُهُق ال نصرهبُهُر يف انحرهقح ه ومريح ُروه ه ونِعحمر اخلح ها ِ صر  الحمراح أر  ُهلحِجئُههر

هها   رِيههز   (2142) كرهح رحمرهها ر ه ومرههانِع  عر  (2142) حر ههأرلرِ  ِلرر حههأر ه ررههِإ ن  ِيرههِده الحعرطرههافر وانِح لِهه ح يف الحمرسح زِيههز  ه ومرخح
هِ فراررةر  ثِهِر اِ سح ن عرنحهأر صرهفححاً  (2142) ومركح هرنر هرر الح رهوحِر مرها نهرفرهعر ه  (2141) و هرفرهنهمح ورِصهينِ  ه و ر  رهذح يهح ه ررهِإ ن خر

يهحرر يف  ق  واعحلرمح مرننه  ر خر  . هرعرل ُمه (2141)  ِعلحم   ر يهرنهحفرُع ه و ر يُهنح هرفرُع  ِِعلحم   ر رِر
نهاً  (2148) مريح  ُهينرن ِ رح لرمنا ررمريهحُ يِن اردح  هرلرغحُت ِسّناً  ه  رهادررحُل ِ ورِصهينِ   ِلريحهأر  (2149) ه وررمريهحُ يِن مرنحدراُد ورهح

ها اهربحه لِه  ه ُدو ر مر ح مُرحِمه ر هه ومروحرردحُل ِخصرهاً  ِمنهحهر ِسه  ه مروح مر ح  (2104) لر مر ح يهرعحجرهلر يب مرجر  ِلريحهأر مبرها يف نهرفح
نهحيرا ه رهر  ِ الهد  ِب ريِن  ِلريحأر  هرعحُإ غرلربراِل ااحرهورى ورِهنر ِم  ه مروح يرسح  رُاهو ر  مُنهح ر ر يف ررمحِي  كرمرا نُِ صحُت يف ِجسح

ف  ارِبلر حهه ه  (2103) ورِ النهنُفه (2100) كرالصنعح ِ  ها ِمهنح هره ح هاألررحِل اخلحرالِيرهِ  ه مرها مُلحِ ه ر ِريهر ه وِ  نرها اهرلحهُ  انحرهدرِ  كر
ِبلر ِعِهدح ررمحيِهأر  ه هر ح ه رِغلر لُب هأر لِ رسح ُسهور اهرلحبُهأر ه ويرشح هِر ه مرها ارهدح   (2102) رهربرادررحُ أر  ِاألردرِب اهربحلر مر ح يهر ح ِمهنر األرمح

هاِرِب  ُهغحير رههكرفره هُل ال نجر ِ   (2102) اخر مرهح ودرحرِ هر رههه ه رهر رُاهو ر ارهدح ُكِفيهتر مرُئونرهه ر الطنلرهِ  ه وُعوِريهتر ِمهنح ِعههالر
ه ربرا ر  رِ رهِ  ه ررأر رهاخر ِمهنح ذرلِهأر مرها ارهدح ُكننها نرأح ِيهه ه واسح نرها ِمنحهه مريح  (2102) ال نجح  هُهينرن ِ رح لرهأر مرها ُرمبنرها مرظحلرهمر عرلريهح
 وِ  ح ملرح مرُكنح ُعمحرحُل ُعُمرر مرنح كرا ر اهربحِل  ه رهر ردح نرظررحلُ 
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هأررح مبرها انهح هر  هِدِهمح ه  رهلح كر ُل كرأرحر برهارِِهمح ه وِسهرحُل يف آثرهارِِهمح حرهإن عُهدح هااِِمح وررانهرحُل يف مرخح هرهى ِ  رن يف مرعحمر
ههرح  ههدررِه ونهرفحعرههه ِمههنح ضرههرررِه ه ِمههنح مُُمههورِِهمح ه ارههدح ُعمح ُل مرههعر مرونِاِههمح ِ صر آِخههرِِهمح ه رهرعررررحههُت صرههفحور ذرلِههأر ِمههنح كر

يلرههه ههر  خنِر ههُت لرههأر ِمههنح ُكههلح مرمح لرصح يلرههه وصرههرررحُت عرنحههأر لرحُهولرههه ه  (2101) ه و هرورخنيحههتُ  (2101) رراسح رفح لرههأر مجِر
هه يحههُث عرنرههاِر ِمههنح مرمح ِمههنح مردر ِههأر مر ح يرُاههو ر  (2108) رِخر مرهها يهرعحههيِن الحورالِههدر الشنههِفيقر ه ومرمجحرعحههُت عرلريحهههوررمريحههُت حر

بِهُل الحُعُمهِر وُم ح ربرهلُ  هِليمر   ونهرفحهس  صرهاِرير   ه ومر ح مر هح رهِدئرأر  ِ هرعحلِهيِم  (2109) ذرلِهأر ه ومرنحهتر ُم ح ِر ه ُذو نِينه   سر الهدنهح
هاِونُ  ِك راِب اللنه عرزن  لِهه وحررراِمهه ه  ر مُجر اراِمه وحرالر ِم ومرحح ذرلِهأر  ِهأر  (2134) وجرلن ه و رأحِويِله وهرررائِِع اإِلسحالر

ههفر حتُ  ِه ه مُثن مرهح هورائِِهمح وآررائِِهههمح ه ِمثحههلر  (2130) ِ صر غره ح مر ح يهرلح رهِبسر عرلريحهأر ه مرها اخح هرلرهار الننهاُ  ِريهه ِمهنح مرهح
هه ن ِ  رن ه ِمههنح  (2133) لح رههبرسر النههِذي ا ههُت ِمههنح  هرنحِبيِهههأر لرههه مرحر ههاُم ذرلِههأر عرلرههى مرهها كررِهح ار هها ر ِ حح عرلرههيحِهمح ه ررار

ِمأر ِ صر مرمحر   ر آمرُن عرلريحأر  ِه ااحرلرار ر  هِديرأر  (2132) ِ سحالر هِدخر ه ومر ح يهرهح ه وررجروحُل مر ح يُهوررهح رأر اللنه ِريه ِلُرهح
ُل  ِلريحأر ورِصينِ  هرِذهلِ   . رصحِدخر رهرعرِهدح

ههورى اللنههه ه واِ احِ صرههاُر عرلرههى مرهها  هه ن مرهها مرنحههتر آِخههذ   ِههه ِ  رن ِمههنح ورِصههينِ   هر ح واعحلرههمح يرهها  هُههينرن ه مر ن مرحر
ُذ مبرا مرمرى عرلريحه األرونُلو ر ِمنح آ رائِهأر ه هِل  هريح ِهأر ه ررهِإنهنُهمح ملرح  رهرررضره اللنه عرلريحأر ه واألرخح والصنهاِنُو ر ِمهنح مرهح

ُعوا  مر ح نرظرُروا ألرنهحُفِسِهمح كرمرا مرنحتر نراِظر  ه وررانُروا كرمرا مرنحتر ُمفراحر  ه مُثن رردنُهمح  (2132) يردر
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ِذ مبرا عرررُروا ه واإِلمحسراِخ عرمنا ملرح يُارلنُفو  برهلر ذرلِهأر ُدو ر مر ح آِخُر ذرِلأر ِ صر األرخح ا ه ررِإ ح مر رهتح نهرفحُسهأر مر ح  هر ح
مح  هرعحلرمر كرمرا عرِلُمهوا ه رهرلحهيرُانح  رلربُهأر ذرلِهأر  ِه هرفره م  و هرعرل هم  ه  ر  ِ هرهورر ِط الش هبُههراِل وُعلرهِق اخلحُُصهومر  اِل ه وا حهدر

ِههأر ه ههِ عرانرِ   ِِإار ههائِبر    اهربحههلر نرظرههرِخر يف ذرلِههأر  ِاِ سح ِريِ ههأر ه و هرههرحِخ ُكههلح هر  مروحيرر حههأر  (2132) والرنغحبرههِ   ِلريحههه يف  هروح
لر   ه ررِإ ح مريهح رنحهتر مر ح ارهدح صرهفرا اهرلحبُهأر ررفرشرهعر ه ومترن ررمحيُهأر ررهاجح ر  (2131) لرمر حأر ِ صر ضرالر مرعر يف ُهبهحهر   مروح مرسح

ّاً  ها ررسنهرحُل لرهأر ه وِ  ح ملرح جيرح رِمهعح لرهأر مرها حتُِه   ِمهنح نهرفحِسهأر ه  ه وكرا ر مهر أر يف ذرِلأر مهر وراِحداً ه ررهانحظُرح ِريمر
هورافر  هرِخر ه ررهاعحلرمح مرننهأر ِ  نرها ارحهِبُ  الحعرشح ههافر ه ولرهيحسر  رالِههُ   (2138) و هر هرهوررنطُ  (2131) ورهرهرراِغ نرظرهرِخر وِراح الظنلحمر

بر  يِن مرنح خر ثرلُ  (21339)  ر مروح خرلر ر ه واإِلمحسراخُ الدح  .(2124) عرنح ذرِلأر مرمح
هوحِل ُههور مرالِهُأ انحريرهاِة ه ومر ن اخلحرهاِلقر ُههور الحُممِ  يهُت ه رهره هرفرهنمح يرها  هُهينرن ورِصهينِ  ه واعحلرهمح مر ن مرالِهأر الحمر

ها اللنهه ومر ن الحُمفحيِنر ُهور الحُمِعيُد ومر ن الحُمبح رِل ر هُ  نهحيرا ملرح  رُانح لِ رسح رِ رن ه ِ  ن عرلرى مرها جرعرلرهر ور الحُمعرايف ه ومر ن الد 
هارلر  ِف ه وايحرزراِف يف الحمرعراِد ه مروح مرا هرافر ممنها  ر  هرعحلرهُم ه ررهِإ ح مرهح ف  ِمهنح عرلريحه ِمنر النهنعحمراِف واِ  حِ الر عرلريحهأر هره ح

هُل ِمههنر ذرلِهأر ررا حِ  ثهرهرر مرها درحهر هتر ه ومرهها مركح هاِهاًل مُثن ُعلحمح لحهه عرلرهى جرهرالر ِهأر ه ررِإننهأر مرونُر مرها ُخِل حهتر  ِههه جر
يهنُر ِريه ررمحُيأر ه ويرِمل  ِريه  رصرُرخر مُثن  ُهبحِصرُه  هرعحدر ذرِلأر رراعح رِصمح  ِالنِذي ِر ويهر رحر  األرمح
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 .(2120) وناخر ه ولحيرُانح لره  هرعرب ُدخر ه و ِلريحه ررغحبرُ أر وِمنحه هرفر رُ أر خرلر رأر وررنرارأر وسر 
ه  وآلهعليههللاصللىواعحلرمح يرا  ُهينرن مر ن مرحرداً ملرح يُهنحِب ح عرِن اللنه ُسبححرانره ه كرمرا مرنهحبرأر عرنحه الرنُسوُر 

ههاِة  (2123) ررههارحلر  ِههه ررائِههداً  لُهه ر يف الننظرههِر  (2122) ارائِههدًا ه ررههِإرح ملرح آلُههأر وِ صر الننجر ً  ه وِ ننههأر لرههنح  هربهح نرِصههيحر
لر ر نرظررِي لرأر   .لِنهرفحِسأر ه وِ ِ  اجح هرهردحلر مربهح

ه ه ولرعررررحهتر واعحلرمح يرا  ُهينرن ه مرننه لروح كرا ر ِلرر حهأر هرهرِيأ  ألر هر حهأر ُرُسهُله ه ولرررمريحهتر آثرهارر ُملحِاهه وُسهلحطرانِ 
هد  و ر يهرهُزوُر مر رهداً و  ملرح يهرهزررح مررهحعرالره وِصفرا ِه ه ولرِاننه  ِلره وراِحد  كرمرا ورصرار نهرفحسرهه ه  ر ُيمرهاد ه يف ُملحِاهه مرحر

يراِف ِ الر هِنراير   ه عرظُمر عر  يراِف ِ الر مرونلِين   ه وآِخر   هرعحدر األرهح نح مر ح  هرثحبُهتر رُ ُو ِين ُهه  ِِإحرا رهِ  اهرلحه   ه مرونر  اهربحلر األرهح
ه وِالنهِ  مر حِدرر ِهه  (2122) مروح  رصرر  ه ررِإذرا عررررحتر ذرِلأر ررارهحعرلح ه كرمرا يهرنحبرِغ  ِلِمثحِلأر مر ح يهرفحعرلره يف ِصهغرِر خرطرهرِه

هزِه ه وعرِظهيِم حراجر ِهه ِ صر رر حهه يف  رلرهِ   ر  ثهحهررِة عرجح ِطه وكر هيرِ  ِمهنح ُعُ و ر ِهه ه والشنهفر رِ  ِمهنح ُسهفح اعر ِهه ه واخلحرشح
 .ررِإننه ملرح يرأحُمرحخر ِ  ن ِررسرن  ه وملرح يهرنهحهرأر ِ  ن عرنح ارِبيح  

اِارهها ه ونروراِارهها وانحِ  راِارهها ه ومرنهحبرأح ُههأر عرههنِ  نهحيرا وحر اآلِخههررِة ومرهها مُِعههدن  يرهها  هُههينرن ِ رح ارههدح مرنهحبرأح ُههأر عرههِن الههد 
ِلهرا ِريهرا ه وضررر حُت لرأر ِريِهمرا  ألرهح
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بهرهرر  ثرارر ه لِ هرعح رربر ِ را وحترحُذور عرلريهحهرا ه ِ  نرها مرثرهُل مرهنح خر ثرهِل اهرهوحم  سرهفحر   (2122) األرمح نهحيرا كرمر  (2121) ه نهربرها (2121) الهد 
ههِدي    نرا ههاً  (2129) واه ررههأرم   (2128) ِ ِههمح مرنحههزِر  جر ُلوا ورعحثرههافر  (2120) مررِيعههاً  (2124) مرنحههزًِ  خرِصههيباً وجر  ه ررههاحح رمر

ههعر ر درارِِهههمح ومرنحههزِرر  (2122) الطنرِيههِق ورِههررا ر الصنههِديِق ه وُخُشههونر ر السنههفرِر وُجُشههو ر ر  (2123) رطحعرههِم ه لِيرههأح ُوا سر
امل

هُدو ر ِلشره ح  فر مرحره    ِلرهيحِهمح ممنها اهرهررارِِهمح ه رهرلرهيحسر جيِر  ِمهنح ذرلِهأر مرلرمهًا ه و ر يهرهرروح ر نهرفر رهً  ِريهه مرغحررمهًا ه و ر هره ح
ف 

 .اهررن هرُهمح ِمنح مرنحزِاِِمح ه ومردحنراُهمح ِمنح حمررلنِ ِهمح 
هانُوا مبرنحهزِر  خرِصهي   ه رهرنربرها ِ ِهمح  ثرهِل اهرهوحم  كر ف   ومرثرُل مرِن اغح هررن ِ را كرمر هِدي   ه رهرلرهيحسر هره ح ِ صر مرنحهزِر  جر

ُجُمو ر عرلريحه ُهمح ه ِمنح ُمفراررارِ  مرا كرانُوا ِريه ه ِ صر مرا يهرهح رره  ِلريحِهمح و ر مررحظرعر ِعنحدر  .ويرِص ُو ر  ِلريحه (2122) مركح
ر غره حِخر ه  نرهأر و هرهنيح ها  هريهح عرلح نهرفحسرهأر ِميزرانهاً ِريمر هرره يرا  ُهينرن اجح بِه ح لِغره حِخر مرها حتُِه   لِنهرفحِسهأر ه واكح ررأرحح

ه ها حتُِه   مر ح ُرحسرهنر  ِلريحهأر ه واسح ِسهنح كرمر رره اررا ه و ر  رظحِلمح كرمرا  ر حتُِ   مر ح ُ ظحلرهمر ه ومرحح ِبحح ِمهنح لره مرا  راح  هر ح
ِبُحه ِمهنح غره حِخر ه وارحلر ِمهنر الننها ِ  ه هر ح ُهمح ِمهنح نهرفحِسهأر ه و ر  هرُ هلح مرها  ر  هرعحلرهُم  نهرفحِسهأر مرها  رسح مبرها  هررحضرهاه ار
 .وِ  ح ارلن مرا  هرعحلرُم ه و ر  هرُ لح مرا  ر حتُِ   مر ح يُه رارر لرأر 

عر  (2121) ِضد  الصنوراِب وآررُ  األرلحبرابِ  (2122) واعحلرمح مر ن اإِلعحجرابر   ه رراسح
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ِحأر  هدح ههعر مرهها  رُاههوُ   (2128)  رُاههنح خرانِنههاً لِغرهه حِخر و ر  (2121) يف كر شر ههِدخر ررُاههنح مرخح ه وِ ذرا مرنحههتر ُهههِديتر لِ رصح
 .ِلرر حأر 

هِن  ة  ه ومرننهه  ر ِغه ر  ِهأر ِريهه عرهنح ُحسح هِديدر ة  ه ومرشره ن   هر هارر    رِعيهدر واعحلرهمح مر ن مرمرامرهأر  ررِي هاً ذرا مرسر
ِغأر ه وار  (2129) اِ رح ِيرادِ  ِر  رالر رِخر رهرهوح ر  راار ِهأر ه  (2124) دح ِر ه ررالر حترحِملرنن عرلرى ظرهح ِمنر الزناِد مرعر ِخفنِ  الظنهح

ههِل الحفراارهه ِ  لر ِمههنح مرهح ههدح ههُل ذرلِههأر ور رههاً  عرلريحههأر ه وِ ذرا ورجر مرههنح ررحِمههُل لرههأر نرادرخر ِ صر يهرههوحِم  (2120) رهريرُاههو ر ثِ ح
ِثرح ِمنح  هرزحِويهِده ومرنحهتر ارهاِدر   الحِ يرامر ِ  ه و رحلحه ِ يناه ه ومركح يحُث حترح راُ   ِلريحه ه رراغح رِنمح  عرلريحهه ه ه رهريُهوراِريأر  ِه غرداً حر

عرهههلر ارمرهههافره لرهههأر يف يهرههه هههاِر ِغنرهههاخر ه لِيرجح هههُده ه واغح رهههِنمح مرهههِن اسح هر حررضرهههأر يف حر وحِم رهرلرعرلنهههأر  رطحُلبُهههه ررهههالر دِر
ررِ أر   .ُعسح

ئُهوداً  هاً  ِمهنر  (2122) ه الحُمِفها   (2123) واعحلرمح مر ن مرمرامرأر عر ربرً  كر سرهُن حر ها مرحح ه والحُمبحِطهُ   (2122) ِريهر
ننه   مروح عرلرهى نره ِبطرهأر ِ رها  ر حمررالره ر ه ِ منها عرلرهى جر هرِِ  ه ومر ن مرهح هاً  ِمهنر الحُمسح ها مراهحهبرُح حر  (2122) ار  ه ررارح رهدح عرلريهحهر

ه هرعح ر    هوحِل ُمسح نحزِرر اهربحهلر ُحُلولِهأر ه رهرلرهيحسر  هرعحهدر الحمر نهحيرا  (2121) لِنهرفحِسأر اهربحلر نُهُزوِلأر وور حِ  الحمر و ر ِ صر الهد 
 .(2121) ُمنحصررر   

ههزراِئُن السنههمراوراِل واألررحِل ه ارههدح مرِذ ر  لرههأر يف الههد عراِف ه و رارفنههلر لرههأر  واعحلرههمح مر ن النههِذي  ِيرههِده خر
أرلره لِيُهعحِطيرأر ه و رسح هررحِ ره لِيهررح ررأر   ، ِاإِلجرا رِ  ومرمرررخر مر ح  رسح
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هفرُع لرهأر  ِلريحهه ه وملرح ميرحنهرعحهأر  نرهه مرهنح ررحُجبُهأر عرنحهه ه وملرح يُهلحِجئحهأر ِ صر مرهنح يرشح نرهأر و هريهح سرهأحلر ِ  ح مر  وملرح جيرحعرهلح  هريهح
ِ  ه وملرح يُهعريهحرحخر  ِاإِلنرا ر ِ  ُ   ِهأر مروحصر ه  (2128) ِمنر ال هنوح رِ  ه وملرح يُهعراِجلحأر  ِالنهح حمر يحهُث الحفرِمهيحر وملرح يهرفحمرهححأر حر

هأر ِمه هأر  ِايحررميرهِ  ه وملرح يُهنحِيسح  نر الرن حرهِ  ه  رهلح جرعرهلر نُهُزوعرهأر وملرح ُيشرهدحدح عرلريحهأر يف اهربُهوِر اإِلنرا رهِ  ه وملرح يُهنراِاشح
ههرًا ه ورهرهه رحر لرههأر  رههابر  (2129) ههنر رأر عرشح ًة ه وحرسرهه ر حرسر ههيحئر رأر وراِحههدر ههنرً  ه وحرسرهه ر سر عرههِن الههذننحِ  حرسر

يح رهه عرلِهمر جنرحهور  اخر ه وِ ذرا نراجر هعر نِهدر هِ عح راِب ه ررهِإذرا نرادريهح رهه  ِر  (2110) ه ررأررحمرهيحتر  (2114) اخر الحمر رهاِب و رهابر اِ سح
شرهفح ره ُكُرو رهأر  (2112) ذرالر نهرفحِسهأر  (2113)  ِلريحه ِرراجر ِهأر ه ومر هحثرثح رهه  (2112) وهرهاروحلر  ِلريحهه مُهُومرهأر ه واسح راح

هِدُر عرلرهى ِ عحطر  هزراِئِن رر حر ِهه مرها  ر يهر ح هأرلح ره ِمهنح خر ه هرعرنح ره عرلرهى مُُمهورِخر ه وسر هاِر واسح هرُه ه ِمهنح نِيرهادرِة األرعحمر ائِهه غريهح
يحأر مرفرها ِيحر خرزرائِنِهه ه مبرها مرِذ ر لرهأر ِريهه ِمهنح مر  اِ  ه وسرهعرِ  األررحنراِ  ه مُثن جرعرهلر يف يرهدر هأرلرِ ه ه وِصهحنِ  األر حهدر سح

طررح  هه رمح هه هرفح رححتر  ِالههد عراِف مر هحههورابر نِعحمر ِههه ه واسح ههإر ِهههئحتر اسح ههآ ِي ر ررمر  رر حر ِههه ه ررههالر يُه رنحطرننههأر  (2112) لر هر
ا رههُ  لِيرُاههو ر ذرلِههأر  (2111) هررلح عرنحههأر اإِلجر ِر النهحينههِ  ه وُرمبنرهها مُخح مرعحظرههمر  ِ  حطرهاُف ِ جرا ر ِههه ه ررههِإ ن الحعرِطينهه ر عرلرهى ارههدح

ه هزررر لِعرطرهاِف اآلِمهِل ه وُرمبنرها سر هِر السنهاِئِل ه ومرجح اً ِمنحهه عرهاِجاًل مروح ألرجح ه ح فر ررهالر  ُهنح رهاه ه ومُو ِيهتر خر أرلحتر الشنه ح
ُخ ِدينِهأر لرهوح مُو ِي رهه ه رهر  هر  ارهدح  رلربح رهه ِريهه هرهالر هر  لرهأر ه رهرلرهُربن مرمح يهح ها ُههور خر لحه رُانح آِجاًل ه مروح ُصِر ر عرنحأر ِلمر

أرلرُ أر ِريمرا يهربهح رى  مرسح
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 .فرى عرنحأر ور رالُه ه ررالحمراُر  ر يهربهح رى لرأر و ر  هربهح رى لرهلرأر مجررالُه ه ويُهنهح 
هوحِل  ر لِلح  نهحيرا ه ولِلحفرنرهاِف  ر لِلحبهر رهاِف ولِلحمر يرهاِة ه ومرننهأر واعحلرمح يرا  ُهينرن مرننأر ِ  نرا ُخِل حتر ِلآلِخررِة  ر لِلد  حر

هوحِل النهِذي  ر يهرنحُجهو ِمنحهه هرارِ ُهه ه  (2118) ودراِر  ُهلحغر    (2111) يف اُهلحعر    ه و ررِيق  ِ صر اآلِخررِة ه ومرننهأر  ررِيهُد الحمر
هيحئر   ه  هار  سر رِكرأر ومرنحهتر عرلرهى حر ِر مر ح يُهدح رُِكه ررُانح ِمنحه عرلرى حرذر ارهدح ُكنحهتر و ر يهرُفو ُه  رالُِبه و ر  ُدن مرننه ُمدح

لراحتر نهرفحسرأر  حُتردحُ  نهرفحسرأر ِمنهحهرا ر ذرِلأر ه ررِإذرا مرنحتر اردح مرهح نرأر و هرنيح  . ِال هنوح رِ  ه رهريرُحورر  هريهح
 ذكر الموت

هوحِل  ِلريحهه ه حرهإن يرأح ِيره ُجهُم عرلريحهه ه و ُهفحِمه   هرعحهدر الحمر هِر مرها  هرهح هوحِل وذِكح هِر الحمر ثِهرح ِمهنح ذِكح أر يرا  ُهينرن مركح
لر ِمنحهه ِحهذح   ررخر واردح مرخرذح

هررخر  (2114) ه وهرهدردحلر لرهه مرنحررخر  (2119) ه وِ ينهاخر مر ح  (2110) ه و ر يرأح ِيرهأر  هرغح رهً  رهريربهحهر
دِ  ههالر ههالُِبِهمح  (2113)  هرغح هرههرن مبرهها  هرههررى ِمههنح ِ خح هها ه و رار هر نهحيرا  ِلريهح ههِل الههد  هها ه  (2112) مرهح هر هها رهر رههدح نهربنههأرخر اللنههه عرنهح هر عرلريهح

ب  عراِويرهه   وِسههبرا    (2112) ونهرعرهتح  هها كِهالر ُلهر هاِويهرا ه ررِإ نرها مرهح ِسههرا و رارشنههفرتح لرهأر عرههنح مرسر ِههه ر لرهأر عرههنح نهرفح
ها صرهِغ رهرا ه نهرعرهم   (2111) ه يرِههر   (2112) ضرهارِير    ِب ُهر هُر كر ها ه ويهر حهر ها ذرلِيلرهر   هرعحُمههرا عرلرهى  هرعحهإ  ويرأحُكهُل عرزِيزُهر

لره   ه ارهدح مرضرهلنتح  (2118) ُمعر نلره    (2111) مر هررى ُمهح  (2180) ه ُسههُروحُ  (2184) ُعُ واررها وررِكبرهتح لرحُهواررها (2119) ومُخح
 ،(2182) ِ وراد  ورعحث   (2183) عراهر   
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نهحيرا  ررِيه (2182) لريحسر اررا ررا   يُِ يُمهرا و ر ُمِسيم   قر الحعرمرهى ه ومرخرهذرلح  ِأر حصرهارِِهمح ُيِسيُمهرا ه سرلرارتح ِ ُِم الهد 
ِ هرا ه واانرُذوهرا رر ّهاً رهرلرِعبرهتح ِ ِهمح ولرِعبُهو  يهحررِ را وغررُِاوا يف نِعحمر ُدرى ه رهر راُهوا يف حر ا ِ رها ه ونرُسهوا مرها عرنح مرنراِر ااح

 .ورررافرهرا
 الترفق في الطلب

ههِفرُ  هه (2182) ُروريحههداً ُيسح ُم ه كر ههقر  (2181) أر ح ارههدح وررردرِل األرظحعرهها ُ الظنههالر ههرر ر مر ح يهرلححر ه يُوِهههُأ مرههنح مرسح
ها ر وراِافهًا ه ويهر ح  هاُر  ِهه وِ  ح كر هارر ه ررِإننهه ُيسر هارر ر واعحلرهمح يرها  هُهينرن ه مر ن مرهنح كرانرهتح مرِطين ُهه اللنيحهلر والنهنهر طرهُع الحمرسر

 .(2181) وِ  ح كرا ر ُمِ يماً وراِدعاً 
لرهأر ه ررفرفحه ها ر اهربهح ِبيِل مرهنح كر ُل ر مرمرلرأر ولرنح  هرعحُدور مرجرلرأر ه ومرننأر يف سر  إح واعحلرمح يرِ يناً مرننأر لرنح  هربهح

لح  (2188) هررب   (2189) يف الطنلرِ  ومرمجِح هرن ِ صر حر  ه ولرهيحسر ُكهل   (2194) يف الحُماح رسرهِ  ه ررِإننهه ُربن  رلره   ارهدح جر
رِمح نهرفحسرأر عرنح ُكلح درنِين    ُروم  ه ومركح هااهر حأر ِ صر الرنغرائِه ِ  (2190)  راِل   مبررحُنو   ه و ر ُكل  ُلحِمل  مبرحح  ه وِ  ح سر

عرلرهأر اللنهه ه و ر  رُاهنح عربحهدر غره حِخر وارهدح جر  (2192) ه ررِإننأر لرنح  هرعح رهالر مبرها  هربحهُذُر ِمهنح نهرفحِسهأر ِعورضهاً  (2193)
ر   ُر خر ح   ر يُهنراُر ِ  ن ِ شررم ه وُيسح يهح ر   (2192) ُحرّاً ه ومرا خر  .(2192)  ر يُهنراُر ِ  ن  ُِعسح

 (2198) الطنمرِع ه رهرُ ورِدرخر مرنراِهلر  (2191) ِ أر مرطرايرا (2191) وِ يناخر مر ح  ُوِجار 
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هه ِ  هه رطرعحتر مر  (2199) ااحرلرار ههمرأر ه وِ ِ  اسح رِخ  ارسح هه   ررارهحعرههلح ه ررِإننههأر ُمههدح ر اللنههه ُذو نِعحمر نرههأر و هرههنيح  ن يرُاههو ر  هريهح
لحِ ه ه وِ  ح كرا ر ُكلْ  ِثِ  ِمنح خر ررُم ِمنر الحار مرأر ه وِ  ن الحيرِس ر ِمنر اللنه ُسبححرانره مرعحظرُم ومركح  . ِمنحهوآِخذ  سرهح

 وصايا شتى
ِريأر  هُر ِمهنح ِ دحرراكِهأر مرها ررهالر  (2140) ا رهرررطر مر  (2144) و رالر ِ أر ه مريحسر ِمهنح مرنحِطِ هأر ه  (2143) ِمنح صرمح

يحأر مرحره   ِ  رن ِمهنح  رلرهِ  مرها يف يرهدريح غره حِخر  (2142) وِحفحُ  مرا يف الحِوعراِف ِ شردح الحوِكرافِ  ه وِحفحُ  مرا يف يرهدر
ههر  ِمهه يهح ههرحُف ههه ومرههرراررُة الحيرههأحِ  خر ههر  ِمههنر الحغِهه ر مرههعر الحُفُجههوِر ه والحمر يهح رحررههُ  مرههعر الحِعفنههِ  خر نر الطنلرههِ  ِ صر الننههاِ  ه وانِح

فرُ  ِلِسرحه ثهررر مرهحجررر  (2142) مرحح هلر اخلحره حِ  (2142) وُربن سرا   ِريمرا يرُمر ه ه مرنح مركح ومرنح  هرفرانرر مر حصررر ه ارهارِ ح مرهح
هُش الظ لحهِم ه  ِ  رُاهنح ِمه ُهمح ه  ِهئحسر الطنعرهاُم انحرهرراُم ه وظُلحهُم المنهِعيِا مررححر هلر الشنهرح  رهِنح عرهنهح ُهمح ه و رهاِينح مرهح ذرا  نهح

كرا ر الرحرحهُق ُخرحاهاً 
اُف دروراًف ه وُرمبنرها نرصرهحر  (2141) ها ر الهدنوراُف دراًف والهدن ُهرحُ  رِرح هاً ه ُرمبنرها كر ها ر اخلح هُر النناِصهِح كر غريهح
هارر عرلرههى الحُمه ر  (2141) وغرهشن الحُمسح هرنحصرهحُ  ها  رمرهائُِع النهنههوحكرى (2148) ه وِ ينهاخر واِ  حار ههُل  (2149) ررِإنهنهر ه والحعر ح

هُر مرها جررن حهتر مرها ورعرظرهأر ه  رهاِدِر الحُفرحصره ر اهربحهلر مر ح  رُاهو ر ُغصنهً  ه يهح هاِرِب ه وخر لرهيحسر ُكهل   رالِه    ِحفحُ  ال نجر
ه هر  عراِابره   سر ُة الحمرعرهاِد ه وِلُاهلح مرمح هاِد ِ ضرهاعرُ  الهزناِد ومرفحسرهدر وح ر ُيِصهيُ  و ر ُكهل  غرائِه   يهرئُهوُب ه وِمهنر الحفرسر

يهحرر يف   يرأح ِيأر مرا ُادحرر لرأر ه ال ناِجُر خُمراِ ر  وُربن يرِس   مر حرى ِمنح كرِث    ر خر
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رر  (2100) و ر يف صرههِديق  ظرنِهني   (2104) عِهني  مرِههني  مُ  هاِهِل الههدنهح ه و ر  (2102) مرها ذررن لرهأر اهرعُههوُده (2103) ه سر
ثهررر ِمنحه ه وِ يناخر مر ح درحمرحر ِ أر مرِطينُ  اللنجرا ِ  ف  ررجرافر مركح  .(2102) ُاراِ رح ِ شر ح

ههلح نهرفحسرههأر ِمههنح مرِخيههأر ِعنحههدر  عرلرههى  (2101) ه وِعنحههدر ُصههُدوِده (2101) عرلرههى الصحههلر ِ  (21002) صرههرحِمه ا ِح
رِ  (2109) والحُم رارر رهِ  ه وِعنحهدر مُجُهوِده (2108) اللنطرهاِ  نُهوح ه وِعنحهدر  (2134) عرلرهى الحبرهذح ه وِعنحهدر  هربراعُهِده عرلرهى الهد 

ه   عرلريحهأر ه وِ ينهاخر مر ح ِههدن ِه عرلرهى اللحهنِي ه وِعنحهدر ُجرحِمهه عرلرهى الحعُه ِر ه حرهإن كرأرننهأر لرهه عربحهد  وكرأرننهه ُذو نِعحمر ذح
لِههه ه  ر  هر نِفههذر ن عرههُدون صرههِديِ أر صرههِدي اً رهر ُهعرهه ِضههِعه ه مروح مر ح  هرفحعرلرههه  ِغرهه حِ مرهح اِدير  رمرههعر ذرلِههأر يف غرهه حِ مروح

هاخر الننِصهيحر ر  هً  ه ودررهرنِ  الحغرهيح ر  صرهِدي رأر ه واحمحرهإح مرخر هنرً  كرانرهتح مروح ارِبيحر ررهِإرح ملرح مررر ُجرحعرهً   (2130) ه حرسر
ها عراِابرهً  ه و ر مرلرهذن مرغربنه ً  لرهى ِمنهحهر هنح غرالرظرهأر  (2132) ه ولِهنح  (2133) مرحح ررِإننهه يُوِههُأ مر ح يرلِهنير لرهأر ه  (2132) ِلمر

ه ربحِق لرهه ِمهنح نهرفحِسهأر ه وُخهذح عرلرهى عرهُدوحخر  ِالحفر  لرهى الظنفرهرريحِن ه وِ  ح مررردحلر ارِطيعره ر مرِخيهأر رراسح هِل ررِإننهه مرحح مح
اً ررصرهدح ح ظرننهه ه و ر ُ ِمهيعرنن  ه ح ا لره ذرِلأر يهروحماً مرها ه ومرهنح ظرهنن  ِهأر خر هقن مرِخيهأر  رِ ينً  يهررحِجُع  ِلريهحهرا ِ  ح  ردر حر

ُلأر مرهح رى اخلحرلحِق  ِهأر ا حاراً  عر  نره ه ررِإننه لريحسر لرأر  ِأرن  مرنح مرضرعحتر حر نه ه و ر يرُانح مرهح نرأر و هريهح لرى مرا  هريهح
ن رِهيمرنح نرِههدر عرنحهأر ه و ر يرُاهونرنن مرُخهوخر مراهحهورى عرلرهى ارِطيعر ِهأر ِمنحهأر عرلرهى ِصهلرِ ه ه و ر  رُاه ونرنن ه و ر  هرهرحغرنر

بُهرر ن عرلريحأر عر  سراِ  ه و ر يراح  لرى اإِلسرافرِة مراهحورى ِمنحأر عرلرى اإِلحح
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عرى يف مرمررن ِه ونهرفحِعأر ه ولريحسر جرزراُف مرنح سررنخر مر ح  رُسوفره  .ظُلحُم مرنح ظرلرمرأر ه ررِإننه يرسح
ورِنح   يرطحُلبُهأر ه ررهِإ ح مرنحهتر ملرح  رأح ِهه مر رهاخر ه مرها مراهحهبرحر واعحلرهمح يرها  هُهينرن مر ن الهرحنح ر رِنحارهاِ  ه رِنح    رطحُلبُهه 

هلرححتر  ِهه مرثهحهوراخر  هِ  ه وايحرفرهافر ِعنحهدر الحغِه ر ه ِ  نرها لرهأر ِمهنح ُدنهحيرهاخر مرها مرصح ه وِ  ح   (2132) اخلحُُمهو ر ِعنحهدر انحراجر
ه رِدرن عرلرهى مرها ِمنح يرهدر  (2131) ُكنحتر جرانِعاً عرلرى مرا  هرفرلنتر  زر ح عرلرهى ُكهلح مرها ملرح يرِصهلح  ِلريحهأر ه اسح يحأر ه ررهاجح

هبراه ه و ر  رُاهونرنن ممنهنح  ر  هرنهحفرعُهه الحِعظرهُ  ِ  ن ِ ذرا  رالر  ها ر ه ررهِإ ن األُُمهورر مرهح ِمهه ه ملرح يرُاهنح مبرها ارهدح كر غحهتر يف ِ يالر
ههائِمر  ر  هرهه نِعُ  ِ  ن  ِالمنههرحِب هررههِإ ن الحعرااِههلر يهرهه نِعُ   ِهه ُُمههوِم  ِعرههزرائِِم . اآلدراِب ه والحبهرهر ا حههررحح عرنحههأر ورارِدراِل ااح

هدر  هِن الحيرِ هنِي ه مرهنح  هرهررخر الح رصح هارر  (2131) الصنهربحِ ه وُحسح ه والصنهِديُق  (2139) ه والصنهاِحُ  ُمنراِسه    (2138) جر
هررِيُأ الحعرمرهى ه وُربن  رِعيهد  مراهحهررُب ِمهنح اررِيه   ه واررِيه   مر هحعرهُد ِمهنح  (2120) ه وااحرورى (2124) مرنح صردر ر غريحُبه

رِه كره بُهه ه ومرهِن ااهح رصرهرر عرلرهى ارهدح هر ِبيه   ه مرهنح  هرعرهدنى انحرهقن ضرها ر مرذح ا ر  رِعيد  ه والحغررِيُ  مرهنح ملرح يرُاهنح لرهه حر
هه ثرههُق سر ر اللنههه ُسههبححرانره ه ومرههنح ملرح يُهبرالِههأر مر هح رههى لرههه ه ومروح نرههأر و هرههنيح ههبر    هريهح لر  ِههه ه سر ههذح رهرُهههور  (2123) بر   مرخر

هُر و ر ُكهل  رُهرح  كاً ه لريحسر ُكل  عروحررة   رظحهر صره   ُ صرهاُب ه عرُدو خر ه اردح يرُاوُ  الحيرأحُ  ِ دحرراكاً ِ ذرا كرا ر الطنمرُع هرالر
طرهه ههِر الشنههرن ررِإننههأر ِ ذرا ِهههئحتر  هرعرجنلح رهههوُرمبنرهها مرخح ه ه مرخح ههدر ههى ُرهح ههدره ومرصرههابر األرعحمر ه  (2122) أر الحبرِصههُ  ارصح

 وارِطيعرُ  ايحراِهِل  هرعحِدُر ِصلر ر 
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ههه انرههه ومرههنح مرعحظرمر انرههه ه لرههيحسر ُكههل  مرههنح ررمرههى مرصرهه (2122) الحعرااِههِل ه مرههنح مرِمههنر الزنمرهها ر خر ابر ه ِ ذرا  هرغريهنههرر مرهر
اِر ِ ينهاخر مر ح  رهذح  ِم الس لحطراُ   هرغريهنرر الزنمراُ  ه سرلح عرِن الرنِريِق اهربحلر الطنرِيِق ه وعرِن ايحراِر اهربحلر الهدن ُكرر ِمهنر الحارهالر

 .مرا يرُاوُ  ُممحِحااً ه وِ  ح حراريحتر ذرِلأر عرنح غر حِخر 
 الرأي في المرأة

هاِف ه ررهِإ ن ررمحيهرُههنن ِ صر مررحهن   وِ يناخر  هن   (2122) وُمشرهاورررةر النحسر ُفهاح عرلرهيحِهنن  (2121) وعرهزحمرُهنن ِ صر ورهح ه واكح
ههدن  ههاِب مر هح رههى عرلرههيحِهنن ه ولرههيحسر ُخههُروُجُهنن  ِأرهر جر ا ِههأر ِ ينههاُهنن ه ررههِإ ن ِهههدنةر انِح ه ِمههنح  ِمههنح مر حصرههارِِهنن ِرِجر

هرح  هررخر ررارهحعرهلح ه و ر متُرلحهِأ الحمر ه رطرعحتر مر ن يهرعحهرِرحنر غريهح ها ِ دحخراِلأر مرهنح  ر يُوثرهُق  ِهه عرلرهيحِهنن ه وِ ِ  اسح رِهر مرةر ِمهنح مرمح
ررمرانرهه    هرحمرةر رررحرانره   ولريحسرهتح  ِ رهح هاورنر نهرفحسرههرا ه ررههِإ ن الحمر هههرا و ر  (2128) ه و ر  هرعحهدُ  (2121) مرها جر ها نهرفحسر ِ ارررامرِ هر

ِهرا ه وِ يناخر وال هنغرايُهرر  فرعر لِغر ح ُعو الصنهِحيحر ر  (2129) ُ طحِمعحهرا يف مر ح  رشح هررة  ه ررهِإ ن ذرلِهأر يرهدح يف غر حِ مروحِضِع غريهح
عرهلح ِلُاهلح ِ نحسرها   ِمهنح خره ِيئره ر ِ صر الرحيرهِ  ه واجح هررى مر ن ِ صر السنه رِم ه والحربر هاًل  رأحُخهُذه  ِهه ه ررِإننهه مرحح درِمأر عرمر

مرِ أر  لُهوا يف ِخهدح هُلأر النهِذي  ِلريحهه  (2124) يهر هروراكر نراُحهأر النهِذي  ِهه  رِطهُ  ه ومرصح هرِمح عرِشه ر رأر ه ررهِإنهنُهمح جر ه ومركح
 . رِصُ  ويرُدخر النِ  ِ را  رُصورُ 
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 دعاء
ه هروحدِِ  اللنهه ِدينره نهحيرا واآلِخهررِة اسح هرر الح رمرهاِف لرهأر يف الحعراِجلرهِ  واآلِجلرهِ  ه والهد  يهح هأرلحه خر أر وُدنهحيرهاخر ه واسح

مُ   .والسنالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  32
 َّللى معاوية

ههدرعح هرُهمح  ِغريحهههأر  (2120) ومررحدريحههتر  ثِهه ًا ه خر مرههوحِ  ررحهههرِخر ه ومرلح ريحهه هرُهمح يف  (2123) ِجههياًل ِمهههنر الننههاِ  كر
هاُنوا هِ ِهمح  (2122)  هرغحشراُهُم الظ ُلمراُل و هر رالر رُم ِ ِهُم الش هبُههراُل ه ررجر هر عرلرهى  (2122) ونرارُصهوا (2122) عرهنح ِوجح

هاِ ِمح ه ِ  ن مرهنح ررهافر  (2121) مرعح رهاِ ِمح ه و هرورلنهوحا عرلرهى مردح رهارِِهمح وعرونلُهوا سر هِل الحبرصرهائِِر ه  (2121) عرلرهى مرحح ِمهنح مرهح
لحتر  (2128) ررِإنهنُهمح ررهاررُاوخر  هرعحهدر مرعحرِرر ِهأر ه وهررر ُهوا ِ صر اللنهه ِمهنح ُمورانررر ِهأر  ه ِ ذح  ررلحه هرُهمح عرلرهى الصنهعحِ  وعرهدر
هاِذبِ  نهحيرا  (2124) شنهيحطرا ر ِايرهادرخر ال (2129) ِ ِمح عرِن الح رصحِد ه ررا نِق اللنه يرا ُمعراِويرهُ  يف نهرفحِسهأر ه وجر هه ررهِإ ن الهد 

مُ   .ُمنهح رِطعر   عرنحأر واآلِخررةر اررِيبر   ِمنحأر ه والسنالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  33
 َّللى قثم بن العباس ـ وهو عامله على مكة

 ِلُميِن ه مرننهكر ر ر ِ  رن يُهعح   (2123)  ِالحمرغحِربِ  (2120) مرمنا  هرعحُد ررِإ ن عريحيِن 
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هه (2122) ُوجحه ِ صر الحمروحِسمِ  هِ  الحُ لُهوِب الص همح األر حرهاِ  الحُامح ِل الشناِم ه الحُعمح األر حصرهاِر ه  (2122) مُنرا   ِمنح مرهح
لُهو ر يف مرعحِصهيرِ  اخلحرهاِلقِ  (2122) النهِذينر يهرلحِبُسهو ر  نهحيرا  (2121) ه وررح رِلبُهو ر  انحرهقن  ِالحبراِ هِل ه ويُِطيعُهو ر الحمرفح الهد 

ا يِن ه ويرشح هرُرو ر عراِجلرهرا  ِآِجِل األر هحرراِر الحُم نِ نير ه ولرهنح يهرُفهونر  ِهاخلحر حِ ِ  ن عراِملُهه ه و ر جُيحه (2121) دررنهر زرى  ِالدح
يحأر ِايرهامر  هزرافر الشنهرح ِ  ن رراِعلُهه ه ررهأرِامح عرلرهى مرها يف يرهدر ه والنناِصهِح اللنِبيهِ  ه ال نهاِ ِع  (2128) انحرهانِِم الصنهِلي ِ  جر

هافِ  ُر ِمنحهه ه و ر  رُاهنح ِعنحهدر النهنعحمر ه و ر ِعنحهدر  (2114)  رِطهراً  (2129) ِلُسهلحطرانِه الحُمِطيهِع إِلمراِمهه ه وِ ينهاخر ومرها يُهعح رهذر
مُ  (2113) ررِشاًل  (2110) الحبرأحسرافِ   .ه والسنالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  34
 من عزله باألشتر عن مصر ، (3763) َّللى محمد بن أبي بكر لما بلغه توجده

 ثم توفي األشتر في توجهه َّللى هناك قبل وصوله َّلليها
ههرِيحِ  (2112) مرمنهها  هرعحههُد رهر رههدح  هرلرغرههيِن مروحِجههدرُ أر  لِههأر  (2112) ِمههنح  رسح ههنرِ ِ صر عرمر رح ملرح ه و ِ  (2111) األرهح

دح ه ولروح نهرزرعحُت مرا حترحتر يرهِدخر ِمهنح  در ه و ر انحِديراداً لرأر يف ايِح ِ بحطراًف لرأر يف ايحرهح ُسهلحطراِنأر مررهحعرلح ذرِلأر اسح
ير ً   .ه لرورلنيحُ أر مرا ُهور مريحسرُر عرلريحأر مرُئونرً  ه ومرعحجرُ   ِلريحأر وِ ر

ههِديداً نراِامههاً ِ  ن الرنُجههلر النههِذي   هها ر ررُجههاًل لرنرهها نراِصههحاً وعرلرههى عرههُدوحنرا هر ههرر ه كر ههرر ِمصح  ُكنحههُت ورلنيح ُههه مرمح
ارى (2111) مرلر مرينامره ه و ر  ه رهرررِ ره اللنه رهرلر رِد اسح راح
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ههورانره وضرههاعرار الثهنههورابر لرهه (2118) ِ رامرههه ه اللنههه رِضح ههِحرح وحنرحههُن عرنحههه رراُضههو ر ه مروح ر لِعرههُدوحخر  (2119) ه ه ررأرصح
هِإ عرلرههى  رِصه رِ أر ه ومشرحههرح نِرهرحِب مرههنح حرارر رههأر و  ههِ عرانر ر  ِاللنههه  (ادُْع ََّللـى َســَبيَل رَبشــكَ )وامح ثِهِر اِ سح ه ومركح

ِفأر مرا مرمهرنأر ه ويُِعنحأر عرلرى مرا يُهنحزُِر ِ أر ِ  ح هرافر اللنه  .يراح

 السالمعليهه ومن كتاب لـ  35
 َّللى عبد اهلل بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر

ههر   ههُد  حههُن مريب  راح ههتح ه وحُمرمن ههرر ارههِد ارهحُ ِ حر ههِهدر ه ررِعنحههدر اللنههه  هللارحمللهمرمنهها  هرعحههُد ررههِإ ن ِمصح ُ شح ارههِد اسح
ثرثحهُت الننها ر  ه وسريحفاً  (2110) ورلرداً نراِصحاً وعراِماًل كراِدحاً  (2114) حنرح رِسُبه ناً دراِرعاً ه واردح ُكنحهُت حر اراِ عاً ورُكح

ُهُم ا فًا ه ررِمهنهح ههراً وعرهوحداً و رهدح آلِأ كرارِهههاً عرلرهى نررااِهه ه ومرمرهرح ُهُهمح  ِِغيراثِهه اهربحههلر الحوراهحعرهِ  ه ودرعرهوح ُهُهمح ِسهرّاً وجرهح
ُهُم الح راِعههُد  اِذ ههًا ه وِمههنهح ُهُم الحُمعح رههل  كر ُهمح رهرررجههاً عرههاِجاًل ه وِمهنهح ههأرُر اللنههه  هرعرههاصر مر ح جيرحعرههلر ِ  ِمهنهح ههاِذً  ه مرسح خر

بربحهُت  ِنينهِ  ه ألرحح ِسه  عرلرهى الحمر مر ن مرلح رهى رهروراللنه لروح  ر  رمرِع  ِعنحدر لِ راِئ  عرهُدوحي يف الشنههرادرِة ه و هرهوحِ ييِن نهرفح
ِف يهروحماً وراِحداً ه   .و ر مرلح رِ  ر ِ ِمح مر رداً مرعر هرُن ر
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  36
 َّللى أخيه عقيل بن أبي طالب ـ في ذكر جيش أنفذه َّللى بعض األعداء

 وهو جواب كتاب كتبه َّلليه عقيل
ه ِلِمنير ه رهرلرمنا  هرلرغره ذرِلأر مشرنهرر هرارِ هاً ونرار ِثيفاً ِمنر الحُمسح ُت  ِلريحه جريحشاً كر  ر نراِدمهاً ه رهرلرِحُ هوه ررسررنحح

ُس ِلِءيرهابِ  (2113)  ِهبهرعحِإ الطنرِيهِق ه وارهدح  رفنلرهتِ  هيحئاً كرهالر و ر  (2112) الشنهمح ها ر  (2112) ه ررهااهح ر هرُلوا هر ها كر ه ررمر
ههإن جنررهها جررِيمههاً  ههاعر   حر اِههِا سر ههُر  (2111) ه  هرعحههدر مرهها مُِخههذر ِمنحههه  ِههالحُمفرننقِ  (2112) ِ  ن كرمروح ه وملرح يهربحههقر ِمنحههه غريهح

ُمح  (2119) مرها جنررها ه ررهدر ح عرنحهأر اُهرريحشهاً و هررحكراضرهُهمح  (2118) ه ررألحيهاً  ِهألحي   (2111) الرنمرهقِ  ِر ه ودرحهوراار  يف المنهالر
هرحيب ه كرِإمجحرهاِعِهمح ه ررهِإنهنُهمح ارهدح مرمجحر  (2182) يف ال حيهه (2183) ومِجرهاحرُهمح  (2180) يف الشحه را ِ  (2184) عُهوا عرلرهى حر

هرحِب ررُسهوِر اللنهه  هزرلح اُهرريحشهاً عرهينح ايحرهورانِي وآلهعليههللاصللىعرلرهى حر ه رهر رهدح ارطرعُهوا  (2182) اهربحلِه  ه ررجر
 .(2182) ررِ ِ  وسرلرُبوِر ُسلحطرا ر ا حِن مُمح 

هأرلحتر عرنحهه ِمهنح ررمحيِه  يف الح ِ  حرهإن مرلح رهى اللنهه ه  ر  (2181)  رهاِر ه ررهِإ ن ررمحيِه  ِا رهاُر الحُمِحلحهنير ومرمنها مرها سر
ن ا حهنر مر ِيهأر ه ولرهوح مر  هً  ه و ر حترحسرهنر شر هوحِ  ِعهزنًة ه و ر  هرفرهر اُهُهمح عرهينح ورحح ثهحهررُة الننهاِ  حر هلرمره الننهاُ  يرزِيهُدِر كر سح

 (2194) الزحمرامِ  (2189) ه و ر سرِلسر  (2188) وراِهناً  (2181) ُمِ رّاً لِلمنيحمِ  ُم رمررحعاً ُم رفرشحعاً ه و ر 
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ِر لِلرناِكِ  الحُم هر رعحدِ  (2190) لِلح رائِِد ه و ر ورِ  فر   :ه ولرِاننه كرمرا ارارر مرُخو  ريِن سرِليم   (2193) الظنهح
يحهههههههههههههههههار مرنحهههههههههههههههههتر ررهههههههههههههههههِإننيِن  هههههههههههههههههأرلِييِن كر  ررهههههههههههههههههِإ ح  رسح

(2192) صرهههههههههُبور  عرلرهههههههههى رريحهههههههههِ  الزنمرهههههههههاِ  صرهههههههههِلي ُ    
 

  
آ رهههههههههه    (2192) يرعِههههههههههز  عرلرهههههههههه ن  (2192) مر ح  هُههههههههههررى يب كر

 

هههههههههههههمرتر عرهههههههههههههاد      ِبيههههههههههههه ُ  (2191) رهريرشح هههههههههههههافر حر  مروح ُيسر

  
 السالمعليهومن كتاب له ـ  37

 َّللى معاوية
هورافر الحُمبح  هررِة الحُم نبهرعره ِ ررُسهبححرا ر اللنهه ه مرها مرهرهدن لُُزومرهأر ِلألرهح هِييِع انحر رهاِئِق  (2191)  ردرعرهِ  وانحريهح ه مرهعر  رمح

هها ر  (2198) وا حههرراِح الحورثرههاِئِق ه النههِ  ِههه ر لِلنههه ِ لحبرهه    جر ثرههاُرخر انِح هه   ه ررأرمنهها ِ كح عرلرههى  (2199) وعرلرههى ِعبرههاِده ُحجن
هها ر واهر هرلر ِههه ه ررِإننههأر ِ  نرهها نرصرههرح  ههُر لرههه ُعثحمر هها ر الننصح يحههُث كر لح رههه حر ههُر لرههأر ه وخرذر هها ر الننصح يحههُث كر هها ر حر لر ُعثحمر

مُ   .والسنالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  38
 َّللى أهل مصر لما ولى عليهم األشتر

 ِمنح عربحِد اللنه عرِل م مرِمِ  الحُمنحِمِننير ه ِ صر الح روحِم النِذينر غرِمُبوا لِلنه ه ِحنير 
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والحفرهاِجِر ه والحُمِ هيِم  (2843) عرلرهى الحبهرهرح  (2840) ُسهرراِداره (2844) ُعِص ر يف مررحِضه وُذِه ر ِرر حه ه ررمررربر ايحرهوحرُ 
 .ه و ر ُمنحارر  يُه هرنراهرى عرنحه (2842) ه ررالر مرعحُرو   ُيسح هررراُح  ِلريحه (2842) والظناِعنِ 

عرهِن  (2842) ثحهُت  ِلرهيحُامح عربحهداً ِمهنح ِعبرهاِد اللنهه ه  ر يهرنرهاُم مرينهامر اخلحرهوحِ  ه و ر يهرنحُاهلُ مرمنها  هرعحهُد رهر رهدح  هرعر 
ههاعراِل الههرنوح ِ  اِف سر رِيههِق الننههاِر ه وُهههور مرالِههُأ  حههُن انحرههاِرِ  مرُخههو  (2841) األرعحههدر ههاِر ِمههنح حر ههدن عرلرههى الحُفجن ه مرهر

ِحل   ِليهلُ ه ررا حر  (2841) مرذح  (2848) ُعوا لره ومرِ يُعوا مرمحرره ِريمرا  را رقر انحرقن ه ررِإننه سريحا  ِمنح ُسهُيوِ  اللنهه ه  ر كر
ه ررههِإ ح مرمرههررُكمح مر ح  هرنحِفههُروا ررههانحِفُروا ه وِ  ح مرمرههررُكمح مر ح  ُِ يُمههوا  (2800) المنههرِيبر ِ  (2804) و ر نرههايب  (2849) الظ برهه ِ 
هرِي ه وارهدح آثهرهرحُ ُامح  ِههررهأرِاي ُم ِ  ن عرهنح مرمح هِدُم و ر ُرحِجهُم ه و ر يهُهنرخحُر و ر يُه رهدح عرلرهى  (2803) ُموا ه ررِإننهه  ر يُه ح

ِ ه ِ ه لرُامح ه وِهدنِة هرِايمر  .عرلرى عرُدوحُكمح  (2802) نهرفحِس  لِنرِصيحر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  39
 َّللى عمرو بن العاص

ِلِسههه رر  هرِرر مبرجح رُه ه يرِشهنُي الحار هرِ   ه ظرهاِهر  غري هه مرهح ُهوخ  ِسهه هح ِإننهأر ارهدح جرعرلحهتر ِدينرهأر  هربرعهاً لِهُدنهحيرا امح
لحهِ  لِلمحهرحغرامِ  هلره ه ا هحبرهها ر الحار الِبِهه ه يهرلُهوُذ مبرفر  (2802) وُيسرهفحه انحرلِهيمر خِبِلحطر ِهه ه ررا هنبهرعحههتر مرثهرهرره و رلربحهتر ررمح

ِ ه ه ررأرذحهربحتر ُدنهحيراخر وآِخرر رأر ه ولروح   ويهرنح رِظُر مرا يُهلح رى  ِلريحه ِمنح ررمحِل رررِيسر
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ها مبره زُِكمر يرا ر ه مرجح هتر مرها  رلربحهتر ه ررهِإ ح ميُراحهينح اللنهه ِمنحهأر وِمهِن ا حهِن مريب ُسهفح لر مردحرركح ُ مرا ه  ِهانحرقح مرخرهذح ا ارهدنمح
مُ  (2802)  ُهعحِجزرا وِ  ح   .و هربهح ريرا ررمرا مرمرامرُامرا هرْر لرُامرا ه والسنالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  41
 َّللى بعض عماله

ههفرطحتر رر نههأر ه وعرصرههيحتر ِ مرامرههأر  ههر  ه ِ  ح ُكنحههتر رهرعرلح رههه رهر رههدح مرسح مرمنهها  هرعحههُد رهر رههدح  هرلرغرههيِن عرنحههأر مرمح
زريحتر مرمرانهر   .(2801)  رأر ومرخح

هرندحلر  يحأر ررهارحررعح  (2801)  هرلرغرهيِن مرننهأر جر األررحلر ررأرخرهذحلر مرها حترحهتر ارهدرمريحأر ه ومركرلحهتر مرها حترحهتر يرهدر
مُ   .ِ  رن ِحسرا رأر ه واعحلرمح مر ن ِحسرابر اللنه مرعحظرُم ِمنح ِحسراِب النناِ  والسنالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  41
 لى بعض عمالهَّل

ُ أر يف مرمرهانرِ   هرركح ه وجرعرلح ُهأر ِههعرارِي وِ طرهانرِ  ه وملرح يرُاهنح ررُجهل  ِمهنح  (2808) مرمنا  هرعحُد ررِإرح ُكنحهُت مرهح
هاِأ  ِسه  ه ِلُموراسر ثرهقر ِمنحهأر يف نهرفح لِه  مروح ا ررمريحهتر الزنمرها ر ومردراِف األرمرانرهِ  ِ  رن ه رهرلرمنه (2834) وُمهورانرررِأ  (2809) مرهح

 عرلرى ا حِن عرمحأر 
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هِربر  (2830) ارهدح كرلِه ر  ههتح  (2832) ومرمرانره ر الننههاِ  ارهدح خرزِيرهتح  (2833) ه والحعرهُدون ارهدح حر هِذه األُمنه ر ارهدح رهرنرار  ه وهر
هرر الحِمجرهنح  (2832) وهرهغرررلح  (2832) لح رهه مرهعر ه رهرفرارر  (2831) ه اهرلربحهتر ِ  حهِن عرمحهأر ظرهح اهح رهه مرهعر الحُمفرهارِِانير وخرذر

و ر األرمرانره ر مردنيحهتر ه وكرأرننهأر ملرح  رُاهِن اللنهه  (2831) اخلحراِذِلنير ه وُخنح رهه مرهعر اخلحرهائِِننير ه ررهالر ا حهنر عرمحهأر آسرهيحتر 
هاِدخر ه وكرأرننهأر ملرح  رُاهنح عرلرهى  هريهحنره   ِمهنح رر حهأر  هِذه األُمنه ر عرهنح  (2838) ه وكرأرننهأر ِ  نرها ُكنحهتر  رِايهدُ   ُرِيهُد ِعِهر هر

هرنةر  (2824) عرنح رهريحِئِهمح  (2839) ُدنهحيراُهمح ه و هرنحِوي ِغرن هرُهمح  ررعحتر الحار نر حأر الشحدنُة يف ِخيرانرِ  األُمنِ  مرسح ه رهرلرمنا مرمحار
ِ طرها ر هه وعراجرلحهتر الحورثهحبره ر واخح رطرفحهتر مرها اره هورااُِِم ه الحمرُصهونرِ  ألررراِمِلِههمح ومريهح رهاِمِهُم ه اخح دررحلر عرلريحهه ِمهنح مرمح

ئحِ  األرنررح  ِر  (2822) الحارِسه رةر  (2822) الحِمعحهزرى (2823) دراِميره ر  (2820) الهذح هاِن ررِحيه ر الصنهدح جر لح رهه ِ صر انِح ه ررحرمر
ههرر ُم رههأرمثح   لِهه ه غريهح ههِذه ه كرأرننههأر  ر مر رهها لِغره حِخر  (2822) ِررمح ههدررحلر  (2821) ِمهنح مرخح لِههأر  ُهرراثرههأر  (2821) ه حر  ِ صر مرهح

ها  (2829) ِمهنح مر ِيهأر ومُمحهأر ه ررُسهبححرا ر اللنهه مرمرها  هُهنحِمُن  ِالحمرعرهاِد ه مرومرها اررهاُ  نِ رها ر  (2828) سرهاِب ه مريه هر انِح
ها ر ِعنحه يحهار ُ ِسههي ُ الحمرعحهُدوُد كر نرا ِمهنح مُوِ  األرلحبرهاِب ه كر هرهررا اً و رعرامهًا ه ومرنحهتر  هرعحلرهُم مرننهأر  رأحُكههُل  (2824) در

ههاِكنِي والحُمههنحمِ  ههوراِر الحير رههامرى والحمرسر ههافر ه ِمههنح مرمح ههررُب حرررامههًا ه و هربح رههاُ  اإِلمرههافر و هرههنحِاُح النحسر ِننير حرررامههاً و رشح
اِههِدينر  در ه ررها نِق اللنههه وارحُددح ِ صر  والحُمجر ههِذه الحهِبالر ههررنر ِ ِهمح هر هورارر ه ومرحح ههِذه األرمح ه النههِذينر مرررهافر اللنههه عرلرهيحِهمح هر

نرههيِن اللنههه ِمنحههأر ه أُلعحههِذرر ن ِ صر اللنههه  ُمح ه ررِإننههأر ِ  ح ملرح  هرفحعرههلح مُثن مرمحار ههوراار ِف الح رههوحِم مرمح ههُن ر ه  (2820) ِريههأر هر
 وألرضحرِ هرننأر ِ سريحِف  النِذي مرا ضررر حُت  ِه مرحرداً ه ِ  ن درخرلر 
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هورادر  ُمرا ِعنحهِدي هر ر رهرعرالر ِمثحلر النِذي رهرعرلحتر ه مرا كرانرتح ار سرنيح و ر  (2823) ة  الننارر ه وور اللنه لروح مر ن انحرسرنر وانُح
ها ه ومُاحِسهُم  ِاللنهه رربح الحعرهالرِمنير ه ظرِفهررا ِمهينح  ِهِإررادرة  ه  ِ ِهمر ها ومُنِيهحر الحبراِ هلر عرهنح مرظحلرمر ُهمر حرهإن آُخهذر انحرهقن ِمنهح

هنح  هرعحهِدي ررمرهحح ُروريحهداً  ر  ِ  ه مر هحرُُكهه ِم راثهاً ِلمر هورااِِمح حرهالر  ه ررارأرننهأر  (2822) مرا يرُسر ِر مر ن مرها مرخرذح رهه ِمهنح مرمح
ههدرى ههلح ه النههِذي  (2822) وُدِرنحههتر حترحههتر الثهنههررى (2822) ارههدح  هرلرغحههتر الحمر الُههأر  ِالحمرحر ه وُعرِضرههتح عرلريحههأر مرعحمر

عر ر  ررِة ه ويهر رمر ن الحُممريحُع ِريه الرنجح  .(2821) (و َت َحيَن َمناص  )يُهنراِدي الظنامِلُ ِريه  ِانحرسح

 لسالماعليهومن كتاب له ـ  42
 َّللى عمر بن أبي سلمة المخزومي وكان عامله على البحرين ،

 فعزله ، واستعمل نعمان بن عجالن الّزرقي مكانه
هرريحِن ه ونهرزرعحهُت يرهدرخر  ِهالر  الر ر الز ررِا ن عرلرهى الحبرحح ذرمم لرهأر  مرمنا  هرعحُد ه ررِإرح اردح ورلنيحُت النه عحمرا ر  حِن عرجح

هرر ظرنِهني   (2821) و ر  هرثحرِيه    يره ر ومردنيحهتر األرمرانره ر ه ررأراحبِهلح غريهح سرهنحتر الحوِ ر و ر مرلُهوم  ه  (2828) عرلريحهأر ه رهرلر رهدح مرحح
ه ِ  ههردر مرعِه (2829) و ر ُمه هنهرم  و ر مرهأحثُوم  ه رهرلر رهدح مررردحُل الحمرِسه ر ِ صر ظرلرمر بربحهُت مر ح  رشح هِل الشنهاِم ه ومرحح   ه مرهح

يِن ِ  ح هرافر اللنه (2824) ررِإننأر ممننح مرسح رظحِهُر  ِه  .عرلرى ِجهراِد الحعرُدوح ه وِ ارامرِ  عرُموِد الدح
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  43
 (3851) َّللى مصقلة بن هبيرة الشيباني ـ وهو عامله على أردشيرخرة

هر  ِ  ح ُكنحهتر رهرعرلح رهه ِسههُم يفرحفر   هرلرغرهيِن عرنحهأر مرمح هفرطحتر ِ اررهأر ه وعرصرهيحتر ِ مرامرهأر ه مرننهأر  هر ح  رهر رههدح مرسح
هِلِمنير ه النهِذي حرانر حهه رِمرهاُحُهمح وُخيُهوُاُمح ومُرِي رهتح عرلريحهه ِدمرهاُ ُهمح ه رِهيمرِن اعح رامرهأر  (2823) ِمهنح  (2822) الحُمسح

ّ هاً ه لر رِجهدر ن لرهأر عرلره ن هرورانهاً  (2822) و هرررمر الننسرهمر ر  مرعحرراِب اهروحِمأر ه رهرورالنِذي رهرلرقر انحربن ر  ها ر ذرلِهأر حر ه لرهِئنح كر
ِق ِديِنأر ه رهر رُاو ر ِمنر  سرهرِينر ولر رِففننن ِعنحِدي ِميزراناً ه ررالر  رسح رِهنح ِررقح رر حأر ه و ر ُ صحِلحح ُدنهحيراخر مبرحح  األرخح

 .مرعحمراً  
ههقن مرههنح ِابهرلرههأر  مر ر وِ  ن  ههوراف  ه يرههرُِدو ر  (2822) حر ِف سر ا الحفرهه ح ههذر ِ  هر ههمر ههِلِمنير ه يف ِاسح وِابهرلرنرهها ِمههنر الحُمسح

 .ِعنحِدي عرلريحه ويرصحُدُرو ر عرنحه

 السالمعليهومن كتاب له ـ  44
 َّللى زياد ابن أبيه وقد بلغه أن معاوية كتب َّلليه يريد خديعته باستلحاقه

ه رزِر  وارهدح عررررحه ه رِفل   (2821) لُبنهأر  (2821) ُت مر ن ُمعراِويره ر كر ره ر  ِلريحهأر ه يرسح ه  (2829) غررح رهأر  (2828) ويرسح
ذررحه ررِإ نرا ُهور الشنيحطراُ  ه يرأحِأ الحمررحفر   رراحح
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ِيِنه وعرنح مِشرالِه ه لِيهر ح رِحمر غر  لحِفه ه وعرنح مير يحه وِمنح خر ِ يردر لر رهِمنح  هرنيح  .(2810) ويرسح رِل ر ِغرن ره (2814) فح
هرر  حهِن اخلحرطنهاِب رهرلح ره    يرا ر يف نرمرهِن ُعمر ها ر ِمهنح مريب ُسهفح هِديِث الهنهنفحِس ه ونهرزحغره    (2813) وارهدح كر ه ِمهنح حر

هه رحرق  ِ رهها ِ رح   ه والح  رنِع ِمههنح نهرزرغرههاِل الشنههيحطراِ  ه  ر يهرثحبُههُت ِ رهها نرسرهه   و ر ُيسح ُم هرعرلحههُق ِ رهها كرالحوراِغههِل الحُمههدر
 .والنهنوحِط الحُمذر حذربِ 

 .يَةُ فـََلمإا قـََرَأ زَيَاٌد اْلَكَتاَب قَاَل ـ َشَهَد َبَها وَربش اْلَكْعَبَة ـ وَلْم تـََزْل َفي نـَْفَسه َحتإى ادإَعاه ُمَعاوَ 
الشرب ـ ليشرب معهم ولي   الواغل ـ هو الذي يهجم على الس  عليهقال الرضي ـ قوله 

منهم ـ فال يزال مدفعا محاجزا ـ والنوط المذبذب هو ما يناط برحل الراكـب ـ مـن قعـب أو قـدح أو 
 .ما أشبه ذلك ـ فهو أبدا يتقلقل َّلذا حث ظهره واستعجل سيره

 السالمعليهومن كتاب له ـ  45
 َّللى عثمان بن حنيف األنصاري ـ وكان عامله على البصرة

 :ه أنه دعي َّللى وليمة قوم من أهلها ، فمضى َّلليها ـ قوله وقد بلغ
هررِة ه درعرهاخر ِ صر مرأحُد ره    هِل الحبرصح يرهِ  مرهح  (2812) مرمنها  هرعحهُد يرها ا حهنر ُحنهريحها  ه رهر رهدح  هرلرغرهيِن مر ن ررُجهاًل ِمهنح ِر هح

ه رطرابُ  ها ه ُ سح هررعحتر  ِلريهحهر ِفرها ُ  (2812) لرهأر األرلحهورا ُ  (2812) ررأرسح ه ومرها ظرنهرنحهُت مرننههأر  (2811) و ُهنهح رهُل  ِلريحهأر ايح
ُعْو ه ررانحظُرح ِ صر مرا  هر حمرُمه (2818) لرحُفوْ  (2811) دُِيُ  ِ صر  رعراِم اهروحم  ه عرائُِلُهمح   (2819) وغرِنيه ُهمح مردح
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ا الحمر حمرِم ه ررمرا اهح ربره عرلريحأر ِعلحُمه ررالحِفظح   .ه ومرا مريهح رنحتر ِ ِطيِ  ُوُجوِهه رهرنرلح ِمنحه (2814) هِمنح هرذر
ِمهنح  مر ر وِ  ن ِلُالح مرأحُموم  ِ مراماً يهر ح رِدي  ِه ه ويرسح رِم ُف  ُِنوِر ِعلحِمهه ه مر ر وِ  ن ِ مرهامرُامح ارهِد اكح هرفرهى

رريحهه هِدُرو ر عرلرهى ذرلِهأر ه ولرِاهنح  (2812)  ُِ رحصرهيحه (2813) ه وِمهنح  ُعحِمهه (2810) ُدنهحيرهاه ِ ِطمح ه مر ر وِ ننُاهمح  ر  هر ح
اد   ِ هراد  وِعفن   وسردر اً  (2812) مرِعيُنوِر ِ وررر   واجح نهرزحُل ِمهنح ُدنهحيرهاُكمح  ِهربح هرحُل ِمهنح  (2812) ه رهروراللنه مرا كر ه و ر ادنخر

ها وررحهراً  هراً ه و ر مرعحهدردحُل لِبرهاِ   (2811) غرنرائِِمهر ُل  (2811) ثهرهوحيب ِ مح هذح ًا ه و ر مرخر ه و ر ُحهزحُل ِمهنح مررحِضههرا ِههربح
ُ هوِل مر رها   در ِهررة   هُن ِمهنح عرفحصره   مرِ هررة   (2818) ِمنحهه ِ  ن كر ِه ر يف عريحهيِن مروحهرهى ومروحهر  هرلرهى كرانرهتح يف  (2819) ه وار

هرِينر مريحِدينرا رردرخ  ِمنح ُكلح مرا مرظرلن حه السن  مراُف ه ررشرحنتح عرلريهحهرا نُهُفوُ  اهروحم  ه وسرفرتح عرنهحهرا نُهُفهوُ  اهرهوحم  آخر
نرُع  ِفرهدرخ   ها (2884) ه ونِعحمر انحرارُم اللنه ه ومرا مرصح  (2883) يف غرهد  جرهدر    (2880) وغره حِ ررهدرخ  ه والهنهنفحُس مرظرانه هر

هها ه و ر  هها ه  هرنهح رِطههُع يف ظُلحمر ِههه آثرارُهر ا حراِررِهر ههعرتح يرههدر ِ هرا ومروحسر ههحر ههررة  لرههوح نِيههدر يف ُرسح هها ه وُحفح برارُهر ِغيههُ  مرخح
ا ههغرطرهر ههدررُ  (2882) ألرضح ههُر والحمر هها (2882) انحرجر ههدن رُهررجرهر ِسهه   (2882) ه وسر ال ه ههرراُب الحُم هرههرراِكُم ه وِ  نرهها ِههه ر نهرفح
ا ههربرِ ه و هرثحبُههتر عرلرههى جرورانِههِ  الحمرزحلرههقِ   ِههال هن حورى ه لِ رههأحِأر  (2881) مرُروُضهههر ولرههوح  (2881) آِمنرههً  يهرههوحمر اخلحرههوحِ  األركح

ا يحُت الطنرِيقر ِ صر ُمصرفنى هرذر هح ردر  ِهئحُت  ر
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ا الح رهزح  هذر هاِئِل هر هِح ونرسر ا الح رمح هذر هِل ه ولُبرهاِب هر هور  (2888) الحعرسر هالر مر ح يهرغحِلبرهيِن هر يهحهر اير ه ويهرُ ههودرِر ه ولرِاهنح هر
هعر لرهه يف الحُ هرحوِ  (2889) جرشرهِع  هاِن مروح الحيرمرامرهِ  مرهنح  ر  رمر جر هِ  ه ولرعرهلن  ِانِح ه و ر  (2894) ِ صر ارره  ِ األر حِعمر

در لره  ِالشحبرِع ه مروح مر ِيتر ِمبحطراناً وحروحِ   ُطُو   غررحثرى هرنى (2890) عرهح برهاد  حر ها ارهارر  (2893) ه ومركح مروح مرُكهو ر كرمر
 :الح راِئلُ 

هههههههههههههههههههُبأر دراًف مر ح  رِبيهههههههههههههههههههتر  ِِبطحنرههههههههههههههههههه    (2892) وحرسح
 

هههههههههههههههن  ِ صر الحِ هههههههههههههههدح     برهههههههههههههههاد  حتِر لرهههههههههههههههأر مركح (2892) وحروح
 

  
رِ  هارِه الهدنهح ا مرِمهُ  الحُمهنحِمِننير ه و ر مُهرهارُِكُهمح يف مرار هذر ِسه   ِهأر ح يُه رهارر ه هر ه مروح مرُكهو ر  مرمراهحنرهُع ِمهنح نهرفح

ُهمح يف ُجُشهو ر ِ  هورًة ار ها  (2892) مُسح هِ  الحمررح ُو رهِ  مهر هر الحبرِهيمر هُل الطنيحبرهاِل ه كر هغرلريِن مركح هُت لِيرشح ها ُخِل ح الحعرهيحِش ه ررمر
ها هلرِ  ُههُغُلهرا  هر رم ُمهر ها ه مرِو الحُمرحسر هنرِ ُ  (2891) عرلرُفهر ها (2891) ه  راح ِرهر ها يهُهرراُد ِ رها ه  (2898) ِمهنح مرعحالر و هرلحُههو عرمن

لرِ  مروح مرعح رِسهار  بحهلر المنهالر ه ِ  (2899) مروح مُ هحررخر ُسهًدى مروح ممهحرهلر عرا ِثهًا ه مروح مرُجهرن حر هأررح  (2944)  ررِيهقر الحمر راهر وكر
ا ُاوُل ا حِن مريب  راِل   ه رهر رهدح اهر  عرهدر  ِهه المنهعحُا عرهنح ِا رهاِر األراهحهرراِ  ه وُمنرانرلرهِ   ِ رائِِلُامح يهرُ وُر ه ِ ذرا كرا ر هرذر

عراِ  ه مر ر وِ  ن الشنجرررةر الحبهررحين ر  مررر   ُجلُهوداً ه والننا ِ رهاِل  (2943) مرصحلرُ  ُعوداً ه والرنورا ِعر اخلحرِمهررةر  (2940) الش جح
يرهه ر  ه  (2942) ومرنرهها ِمههنح ررُسههوِر اللنههه كرالمنههوحِف ِمههنر المنههوحفِ . أُ مُخُههودًا هومر حطرهه (2942) مراهحههورى وراُههوداً  (2942) الحِعذح

نرههِت  (2941) والههذحرراِ  ِمههنر الحعرُمههدِ  هها ه ولرههوح مرمحار هر هها ورلنيحههُت عرنهح ه واللنههه لرههوح  رظرههاهرررِل الحعرههررُب عرلرههى ِا رههاِ  لرمر
هردُ  الحُفررُو ِمنح رِاراِ را لرسراررعحُت  ِلريهحهرا ه  (2941) وسرأرجح
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ههِم الحمررحُكههو ِ  سح ِ  الحمرعحُاههوِ  ه وايِح ا الشنههفح ههذر ههرر األررحلر ِمههنح هر ههدرررةُ  (2948) يف مر ح مُ رهح ههإن ارحههرُ ر الحمر  ه حر
ِ حر ح انحرِصيدِ  (2949)  .(2904) ِمنح  هرنيح

 :وَمْن َهَذا اْلَكَتاَب وُهَو آَخُره 
لُههِأ عرلرههى غرارِ ِههأِ يرهها دُ  (2900)  ِلريحههِأ عرههينح  بهح ههلرلحُت ِمههنح خمررالِبِههأِ  (2903) نهحيرهها ررحر ه  (2902) ه ارههِد انحسر

برائِلِههأِ  اِحِمههأِ  (2902) ومررهحلرههت  ِمههنح حر ه مريحههنر الحُ ههُروُ  النههِذينر غرههرررحِ ِمح  (2902) ه واجح هرنربحههُت الههذنهرابر يف مردر
اِعِبأِ  اِئُن الحُ ُبوِر ومرمرهاِمنُي الل ُحهودِ ه مريحنر األُمرُم الن  (2901) مبردر ه  (2901) ِذينر رهر هرنحِ ِهمح ِ زرخرارِِرِأ ه رهرهرا ُهمح ررهر

ُت عرلريحِأ ُحُدودر اللنهه يف ِعبرهاد  غرهرررحِ ِمح  ِاألر  ّياً ه ألرارمح مرهاِرح ه ومُمرهم  واللنه لروح ُكنحِت هرفحصاً مررحئِّياً وارالرباً ِحسح
ِف ِ ذح  ر ِورحدر  (2908) مح يف الحمرهراِويمرلح ريحِ هِ  ِ ِهمح ِ صر ال هنلرهِا ه ومروحرردحِ ِهمح مرهورارِدر الحهبرالر هلرمح و ر  (2909) ه وُملُهوخ  مرسح
هالر مرهنح ورِ ه ر درححمرهأِ  (2934) صرهدررر  يهحهر هِأ غرهرِ ر ه ومرهِن انحوررن  (2933) نرلِهقر  (2930) ه هر  ه ومرهنح رركِه ر يُرجر

برائِِلِأ ُورحقر ه والسنامِلُ ِمنحِأ  ر يُهبراِ  ِ  ح ضرا ر  ِه ُمنراُخه (2932) ها ر  (2932) عرنح حر يهرهوحم  حر نهحيرا ِعنحهدره كر  ه والهد 
ُخه (2932)  .(2931) انحِسالر

هلرسُ  (2931) اعحهُزيب  ه رِذلحييِن ه و ر مرسح ُ هوِدييِن ه وارحُ اللنهه لرهِأ رهر هر  (2938) عرهينح رهروراللنهه  ر مرِذر  لرهِأ رهر رسح
ِهش   ِسه  رِيراضرهً   ر ِيناً مرسح رثحيِن ِريهرا مبرِشيئرِ  اللنه ه ألرُروضرهنن نهرفح ها ِ صر الحُ هرحِو ه ِ ذرا ارهدررحُل عرلريحهه  (2939) مير مرعرهر

نرُع  ِالحِملحِح مرأحُدوماً  لرِ   (2920) ه وألردرعرنن  (2924) مرطحُعوماً ه و هر ح ِ مراف    (2923) ُم ح  ،كرعرنيح
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هها (2922) نرمرهه ر  هها ه مرمترح رلِههُ  السنههائِمر ُ  (2922) مرِعينُههر رِغرً  ُدُموعرهر هه هرفح هها (2922) ه ُمسح ههُرخر ه  (2921) ِمههنح رِعحِيهر رهر ربهح
هبرُع الرن ِيمرهه ُ  ههِبهرا رهر هرههرحِ إر  (2921) و رشح ههعر  (2928) ِمههنح ُعشح جر ه اهرههرنلح ِ ذاً  (2929) ه ويرأحُكهُل عرلِههْ  ِمههنح نراِده رهريهرهح

ُنه ِ  ااحراِملر ِ  (2924) عريهح ِ  الحمررحِعين ِ  (2920) ِ ذرا ااهح ردرى  هرعحدر السحِننير الحُم رطراِولرِ  ه  ِالحبرِهيمر  والسنائِمر
ها  ُهنحسرههرا ها رهررحضرههرا ه وعررركرهتح ِعرنحِبهر هررلح  (2923)  ُو ر لِنهرفحس  مردنلح ِ صر رر هحهر  يف اللنيحهِل ُغمحمرههراوهرجر

ههررى (2922) ههإن ِ ذرا غرلرهه ر الحار هها ارهح هرررهرههتح مررحضرهههرا (2922) ه حر هر هها (2922) عرلريهح ه يف  (2921) ه و هرورسنههدرلح كرفنهر
ههوحُ  مرعرههاِدِهمح ه ودرراررههتح  هههررر ُعيُههونهرُهمح خر ههر  مرسح ههتح ُجنُههو ُهُهمح ه ومهرح  (2928) عرههنح مرمرههاِجِعِهمح  (2921) مرعحشر  هرمر

ِهمح ِههفراُهُهمح ه و هر رشنهعرتح  (2929) ِر رر ح هِ غحفرارِِهمح ُذنُهو ُهُهمح ه  (2924)  ِهذِكح ُأولئَـَك َحـْزُب اهلل َأ  ََّلنإ )ِ طُهوِر اسح
 .(َحْزَب اهلل ُهُم اْلُمْفَلُحونَ 

ُفاح مراهحرراُصأر  ُصأر ه لِيرُاو ر مِ  (2920) ررا نِق اللنه يرا ا حنر ُحنهريحا  ولح راح  .نر النناِر خرالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  46
 َّللى بعض عماله

ه رظحِهرُ  هعُ  (2923) مرمنها  هرعحهُد ررِإننهأر ممنهنح مرسح يِن ه ومراحمر  األرثِهيمِ  (2922)  ِهه خنرحهورةر  (2922)  ِهه عرلرهى ِ ارامرهِ  الهدح
ُفهه (2921) الثهنغحهرِ  (2921) ه ومرُسهد   ِهه اررههاةر  (2922) لِههِ   (2928) و ِ الحمر ه رِعنح  ِاللنههه عرلرهى مرهها مرمهرنهأر ه واخح ه رراسح

 ،ِمنر اللحنيِ  (2929) الشحدنةر ِ ِمغحث  
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ِفهإح لِلرنعِ  ُة ه واخح ها ر الرحرحهُق مررحررهقر ه واعح رهزِمح  ِالشحهدنِة ِحهنير  ر  ُهغحهيِن عرنحهأر ِ  ن الشحهدن نراحرهأر وارحُرقح مرها كر ينهِ  جر
انِبرهأر ه وآ ِ وا حُسه ُهمح جر هرهأر ه ومرلِهنح ار ُهمح ورجح ظرهِ  والننظحهررِة واإِلهرهاررِة وال نِحينهِ  ه  (2914)  ح ار هنهرُهمح يف اللنحح  هريهح

يحِفأر  مُ  (2910) حرإن  ر يرطحمرعر الحُعظرمراُف يف حر ِلأر والسنالر  .ه و ر يهريحأر ر الم عرفراُف ِمنح عردح

 السالمعليهومن وصية له ـ  47
 ـ لما ضربه ابن ملجم لعنه اهلل السالمعليهللحسن والحسين 

ها نهحيرا وِ  ح  هرغر حُامر هورى اللنهه ومر ن  هربحِغيرها الهد  ها ُنِوير  (2913) مُوِصهيُامرا  ِ هر ح ف  ِمنهحهر  ه و ر  رأحسرهفرا عرلرهى هره ح
ِر ه  (2912) ناً عرنحُامرا ه وُاو ر  ِانحرقح واعحمرالر ِلألرجح  .وُكونرا لِلظناملِِ خرصحماً ولِلحمرظحُلوِم عروح

ِح ذراِل  ههرُِكمح وصرههالر ههورى اللنههه ونرظحههِم مرمح لِهه  ومرههنح  هرلرغرههه ِك رههايب ه  ِ هر ح يههعر ورلرههِدي ومرهح مُوِصههيُامرا ومجِر
ههدنُكمرا  عحههُت جر ُح ذراِل الحبهرهه وآلهعليههللاصلللى هريحههِنُامح ه ررههِإرح  ِر ِ مررحمرههُل ِمههنح عرامنههِ  يهرُ ههوُر ه صرههالر نيح

ِة والصحيرامِ   .الصنالر
 .مررهحوراهرُهمح ه و ر يرِميُعوا ِررمحررِ ُامح  (2912) اللنه اللنه يف األريهح راِم ررالر  ُِغب وا
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يُهوررحثُهُهمح واللنه اللنه يف ِج راِنُامح ررِإنهنُهمح ورِصينُ  نرِبيحُامح ه مرا نرارر يُوِص  ِ ِمح حرإن ظرنهر   .(2912) ننا مرننه سر
ِبُ ُامح  ِالحعرمرِل  ِه غريهحرُُكمح   .واللنه اللنه يف الحُ رحآِ  ه  ر يرسح

ِة ررِإنهنهرا عرُموُد ِديِنُامح   .واللنه اللنه يف الصنالر
 .(2911) خر ملرح  ُهنراظرُرواواللنه اللنه يف  هريحِت رر حُامح  ر ُارل وه مرا  رِ يُ مح ه ررِإننه ِ  ح  ُرِ 

ِبيِل اللنه هراِد  ِأرمحوراِلُامح ومرنهحُفِسُامح ه ومرلحِسنرِ ُامح يف سر  .واللنه اللنه يف ايِح
ههرر  ِههالحمرعحُرو ِ  (2911) وعرلرههيحُامح  ِال هنوراُصههِل وال نبرههاُذرِ  رُُكههوا األرمح ا ُهرر وال هن رهها ُعر ه  ر  هر هح  ه وِ ينههاُكمح وال نههدر

ُعو ر ررالر ُيسح رجراُب لرُامح  ِر ه رهريُهورصن عرلريحُامح ِهررارُُكمح مُثن  ردح  .والنهنهح ر عرِن الحُمنحار
 :ثُمإ قَالَ 

ِلِمنير خروحضاً ه  هرُ ولُهو ر اُ ِهلر  (2919) ارُوُضو ر  (2918) يرا  ريِن عربحِد الحُمطنِلِ  ه  ر مُلحِفيهرننُامح  ِدمرافر الحُمسح
 .الحُمنحِمِننير ه مر ر  ر  هر ح ُهُلنن يب ِ  ن ارا ِِل  مرِم ُ 

هرِ ُوه ضرهرح رً  ِ مرهرح ر   ه و ر متُرثهحلُهوا هِذه ه رراضح  ِالرنُجهِل ه ررهِإرح  (2914) انحظُهُروا ِ ذرا مرنرها ِمهت  ِمهنح ضرهرح رِ ه هر
عحُت ررُسورر اللنه   .«ولروح  ِالحارلحِ  الحعرُ ورِ  (2910) والحُمثهحلر ر  يهرُ وُر ه ِ يناُكمح  وآلهعليههللاصلى ِر
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  48
 َّللى معاوية

لرلرههه ِعنحهدر مرههنح يرِعيبُههه ه وارههدح  (2913) ررهِإ ن الحبهرغحهه ر والههز ورر يُو ِغرها ِ  ههرحفر يف ِدينِههه وُدنهحيرهاه ه ويُهبحههِديراِ  خر الحمر
رِخ  مر  ُر ُمدح ُت مرننأر غريهح هراً  ِغره حِ انحرهقح ه رهر رهأرلنوحا (2912) ا ُاِمه ر رهرورا ُههعرِلمح عرلرهى اللنهه  (2912) ه وارهدح ررامر مراهحهورام  مرمح

ههذر هرُهمح  ههذررح يهروحمههاً يهرغح رههِب ُ  (2912) ررأركح ههنر  (2911) ِريههه مرههنح مر حرههدر  (2911) ه رراحح ُم مرههنح مرمحار لِههه ه ويهرنحههدر  عراِابرهه ر عرمر
 .ا ر ِمنح ِايراِده رهرلرمح جُيراِذ حهالشنيحطر  (2918)

نرهها الحُ ههرحآ ر يف  بهح نرهها ولرِاننهها مرجر بهح ههنرا ِ ينههاخر مرجر لِههه ه ولرسح ههتر ِمههنح مرهح ههِم الحُ ههرحآِ  ولرسح  وارههدح درعروح هرنرهها ِ صر ُحاح
مُ  ِمه ه والسنالر  .ُحاح

 السالمعليهومن كتاب له ـ  49
 َّللى معاوية أيضا

هيحئاً ه ِ  ن رهر رحرهتح لرهه ِحرحصهاً مرمنا  هرعحُد ررِإ ن  ها هر ها ه وملرح ُيِصه ح صرهاِحبُههرا ِمنهحهر ِهر هغرلر   عرهنح غر ح نهحيرا مرشح الد 
ُلغحه ِمنهحهرا ه وِمنح وررراِف ذرلِهأر رِهرراُ   (2919) عرلريهحهرا واررجاً ِ را ه ولرنح يرسح هرغحيِنر صراِحبُههرا مبرا نرارر ِريهرا عرمنا ملرح يهربهح

مُ  مرا  .مجررعر ونهر حُإ مرا مر هحررمر ه ولرِو اعح ربهررحلر مبرا مرمرى حرِفظحتر مرا  رِ  ر والسنالر
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  51
 َّللى أمرائه على الجيش

 .(2984) ِمنح عربحِد اللنه عرِل ح  حِن مريب  راِل   مرِمِ  الحُمنحِمِننير ِ صر مرصححراِب الحمرسراِلحِ 
ّ هاً عرلرهى الحهوراِ  مر ن يُهغريهحهرره عرلرهى ررِعين ِهه ررمحهل  نرالرهه ه و ر  رهوحر  مرمنه ُخه ن  ِهه ه  (2980) ا  هرعحهُد ه ررهِإ ن حر

ورانِه  .ومر ح يرزِيدره مرا ارسرمر اللنه لره ِمنح نِعرِمه ُدنُهّواً ِمنح ِعبراِده ه وعرطحفاً عرلرى ِ خح
ههرحب  ه و ر مر حههِوير  (2983)  ن مرحح رِجههزر مر ر وِ  ن لرُاههمح ِعنحههِدي مر  ُدونرُاههمح  (2982) ُدونرُاههمح ِسههرّاً ِ  ن يف حر

ّ ههاً عرههنح حمررلحههه ه و ر مراِههار  ِههه ُدو ر مر حطرعِههه ههرر لرُاههمح حر ههم  ه و ر مُ رخح ههراً ِ  ن يف ُحاح ه ومر ح  رُاونُههوا  (2982) مرمح
ههوراًف ه ررههإِ  ههُ  ه وِ  عرلرههيحُاُم الطناعرههُ  ه ومر ن ِعنحههِدي يف انحرههقح سر برههتح لِلنههه عرلرههيحُاُم النهحعحمر ذرا رهرعرلحههُت ذرلِههأر ورجر

هررالِ  (2982)  هرنحُاُصوا ح  ه ومر ح ارُوُضهوا الحغرمر ِ صر انحرهقح ه ررهِإ ح مرنهحهُ مح ملرح  (2981) عرنح درعحورة  و ر  ُهفررح ُوا يف صرهالر
ه رِ يُموا ِ  عرلره هُد  رسح هور ر عرلره ن ممنهِن اعحهور ن ِمهنحُامح ه مُثن مُعحِظهُم لرهه الحُعُ و ره ر و ر جيِر هد  مرهح ى ذرلِهأر ه ملرح يرُاهنح مرحر

ههرركُ  ههِلُح اللنههه  ِههه مرمح ا ِمههنح مُمرههرراِئُامح ه ومرعحطُههوُهمح ِمههنح مرنهحُفِسههُامح مرهها ُيصح ههذر صرههً  ه ررُفههُذوا هر هها ُرخح مح ِعنحههِدي ِريهر
 .مُ والسنالر 
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  51
 َّللى عماله على الخراج

 :ِمنح عربحِد اللنه عرِل م مرِمِ  الحُمنحِمِننير ِ صر مرصححراِب اخلحررراِ  
ها ه واعحلرُمهوا ِسهه مرها ُرحرِنُهر هُ مح  مرمنا  هرعحُد ررِإ ن مرنح ملرح ررحذررح مرا ُهور صرائِر   ِلريحه ه ملرح يُه رهدحمح لِنهرفح مر ن مرها ُكلحفح

وراِ  ِع رهاب  ُتره ها نهرهرهى اللنهه عرنحهه ه ِمهنر الحبهرغحهِ  والحعُهدح ِث   ه ولروح ملرح يرُانح ِريمر ها ر  ِه يرِس   ومر ن ثهرورا ره كر اُ  ه لرار
رر يف  هررحِخ  رلربِهه ه ررأرنحِصهُفوا الننها ر ِمهنح مرنهحُفِسه ِ نرا ِه مرا  ر ُعذح ُامح واصحهربُوا نِرهوراِئِجِهمح ه ررهِإننُامح يف ثهروراِب اجح

هِ  ه و ر حُتحِشهُموا (2981) ُخهزنا ُ  ُف األُمنهِ  وُسهفررراُف األرئِمن هداً عرهنح حراجر ِهه و ر حترحِبُسهوه  (2988) الرنِعينهِ  ه ووُكرهالر مرحر
ور  (2989) عرنح  رِلبرِ ه هاه و ر  رِبيُعنن لِلنناِ  يف اخلحررراِ  ِكسح  (2994) ةر ِه راف  و ر صريحا  ه و ر درا نهً  يهرعح رِملُهو ر عرلريهحهر

هم   هاِ  ِدرحهر هداً سرهوح اً ِلمرار هرِ ُنن مرحر هد  ِمهنر الننهاِ  ُمصرهلم و ر  (2990) و ر عربحهدًا ه و ر  رمح ه و ر متررس هنن مرهارر مرحر
ُدوا رهرررسهاً مروح ِسه (2993) ُمعراهرد   هِلِم ه ِ  ن مر ح دِر ِم ه ررِإننهه  ر يهرنحبرغِه  لِلحُمسح هالر هِل اإِلسح حاً ه يُهعحهدرى  ِهه عرلرهى مرهح الر

ً  عرلريحهه ه و ر  رهدنِخُروا ِم ه رهريرُاو ر هروحكر اِف اإِلسحالر مرنهحُفسرهُامح نرِصهيحرً  و ر  (2992) مر ح يردر ر ذرِلأر يف مريحِدي مرعحدر
ههنر ِسهه رة  ه و ر الرن  ُنحههدر ُحسح هه هروحجر ر  (2992) ِعينهه ر مرُعونرههً  و ر ِديههنر اللنههه اُهههونًة ه ومر هحلُههواايح ههِبيِل اللنههه مرهها اسح يف سر

نرا (2992) عرلريحُامح ه ررِإ ن اللنه ُسبححرانره ارِد اصحطرنرعر   ِعنحدر
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ِدنرا ه ومر ح نهرنحُصرره مبرا  هرلرغرتح اُهون ُهنرا ُارره ِعُهح  .ه و ر اُهونةر ِ  ن  ِاللنه الحعرِل ح الحعرِظيمِ  وِعنحدرُكمح ه مر ح نرشح

 السالمعليهومن كتاب له ـ  52
 َّللى أمراء البالد في معنى الصالة

رر ه حرإن  رِف فر  ُس ِمنح مررحِ ِإ الحعرنحهزِ  (2991) مرمنا  هرعحُد ررصرل وا  ِالنناِ  الظ هح ه وصرهل وا ِ ِهُم  (2991) الشنمح
هرر وا ها رهررحسرهفراِ  ه وصرهل وا ِ ِهُم الحمرغحهِربر الحعرصح هاُر ِريهر هاِر ه ِحهنير ُيسر هو  ِمهنر النهنهر ينه   يف ُعمح ُس  هريحمرهاُف حر لشنهمح

ررعُ  ِطُر الصنائُِم ه ويردح انحرها   ِ صر ِمهً  ه وصرهل وا ِ ِهُم الحِعشرهافر ِحهنير يهر هرهوراررى الشنهفرُق ِ صر ثُهلُهِث  (2998) ِحنير يُهفح
هعرِفِهمح ا ةر مرضح هه صرهاِحِبه ه وصرهل وا ِ ِهمح صرهالر اةر والرنُجهُل يهرعحهِرُ  ورجح و ر  رُاونُهوا  (2999) للنيحِل ه وصرل وا ِ ُِم الحغرهدر

 .(2444) رهر ناِننير 

 السالمعليهومن كتاب له ـ  53
بـن أبـي كتبه لألشتر النخعي ـ لما و ه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمـر أميرهـا محمـد 

 .بكر ، وهو أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن

 َبْسَم اللإه الرإْحَمَن الرإَحيمَ 
ا مرا مرمررر  ِه عربحُد اللنه عرِلْ  مرِمُ  الحُمنحِمِننير ه مراِلأر  حنر انحراِرِ  األرهح هررر   هرذر
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ه ِمصحرر ِجبراير ر خررراِجهرا وِجهر  ِده  ِلريحه ه ِحنير ور ن ِدهرايف عرهح ِلهرا وِعمراررةر ِ الر حر مرهح ِ صحالر  .ادر عرُدوحهرا ه واسح
هورى اللنهه وِ يهحثرهاِر  راعر ِهه ه وا هحبرهاِ  مرها مرمرهرر  ِهه يف ِك را ِهه ِمهنح رهررراِئِمهه وُسهنرِنه ه النهِ   ر  هعرُد مرمررره  ِ هر ح يرسح

هه رى ِ  ن مرههعر جُ  هها ه و ر يرشح ههد  ِ  ن  ِا هحبراِعهر هها وِ ضرههاعرِ هرا ه ومر ح يهرنحُصههرر اللنههه ُسههبححرانره  ِ رلحبِههه ويرههِده مرحر ُحوِدهر
ُه اردح  رارفنلر  ِنرصحِر مرنح نرصررره وِ عحزراِن مرنح مرعرزنه  .وِلسرانِه ه ررِإننه جرلن ا ح

ِسرر نهرفحسره ِمنر الشنهروراِل ه ويهرزرعرهرا ه ررِإ ن الهنهنفحسر مرمنهاررة   (2443) حرالِ ِعنحدر ايحرمر  (2440) ومرمررره مر ح يراح
 . ِالس وِف ِ  ن مرا ررِحمر اللنه

هوحر   ر  وجر لرهأر ه ِمهنح عرهدح ها ُدورر  اهربهح هررلح عرلريهحهر د  ارهدح جر ه  مُثن اعحلرهمح يرها مرالِهُأ ه مررح ارهدح ورجنهح ُهأر ِ صر  ِهالر
لرهأر ه ويهرُ ولُهو ر ِريهأر مرها  ومر ن الننا ر يهرنحظُُرو ر ِمنح مُُمورِخر ه يف  ِة اهربهح  ِمثحِل مرها ُكنحهتر  هرنحظُهُر ِريهه ِمهنح مُُمهوِر الحهُو ر

ُهمح عرلرهى مرلحُسهِن ِعبرهاِده ه رهر  لحهيرُانح مرحره ن ُكنحتر  هرُ وُر ِريِهمح ه وِ  نرا ُيسح ردرر  عرلرى الصنانِِنير ه مبرا جُيحرِي اللنهه ار
ائِِر  ِلريحههأر ذر  ههوراخر وُهههحن الههذنخر لِههأح هر ههِل الصنههاِلِح ه ررامح ههل  لرههأر ه ررههِإ ن  (2442) ِخهه رُة الحعرمر هها  ر رِر ِسههأر عرمن  ِنهرفح

ههِعرح اهرلحبرههأر الرن حرهه ر لِلرنِعينههِ  ه والحمر  ههتح ومرهح بنههتح مروح كررِهر هها مرحر هها ِريمر هر ُههمح الش ههحن  ِههالنهنفحِس اإِلنحصرههاُ  ِمنهح بنهه ر ار حر
لرُههمح ه ررهِإنهنُهمح ِصهنهحفراِ  ِ منها مرن  لرهأر يف الهوالل طحه هُبعاً ضرهارِياً  هرغح رهِنُم مركح يِن ه ار ِ ِهمح ه و ر  رُاهونرنن عرلرهيحِهمح سر دح

 (2442) وِ منا نرِظ   لرأر يف اخلحرلحِق ه يهرفحُرطُ 
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ُهُم الزنلرهلُ  ُهُم الحِعلرهُل ه ويهُهنح رى عرلره (2442) ِمهنهح هِوخر و هرعحهِرُل ار هِد واخلحرطرهِإ ه ررهأرعحِطِهمح ِمهنح عرفح ى مريحهِديِهمح يف الحعرمح
ه اهرُهمح ووراِ  األرمح هوِه وصرهفحِحه ه ررِإننهأر رهرهوح ِر وصرفحِحأر ه ِمثحِل النهِذي حتُِه   و هررحضرهى مر ح يُهعحِطيرهأر اللنهه ِمهنح عرفح

خر ه وارهِد ا هررُهمح عرلريحهأر رهروحارهأر ه واللنهه رهرهوح ر مرهنح ور ن فراخر مرمح ه راح ن نهرفحسرهأر  (2441) سح خر ِ ِهمح ه و ر  هرنحِصهنر وا هحه رالر
هوِه ورر حر ِهه ه و ر  هرنحهدرمرنن عرلرهى  (2448) ه ررِإننهه  ر يرهدر لرهأر  ِِن حمر ِهه (2441) نِرهرحِب اللنهه ه و ر ِغه ر  ِهأر عرهنح عرفح

ههو  و ر  هرههبحجرحرنن  ههرِعرنن ِ صر  رههاِدررة   ُِعُ و رهه   ه  (2449) عرفح هه ً  (2404) و ر ُ سح هها مرنحُدوحر هر لر ِمنهح ههدح ه و ر  (2400) ورجر
هه    (2402) آُمههُر ررُأ رههاُ  ه ررههِإ ن ذرلِههأر ِ دحغرههار   (2403)  هرُ ههولرنن ِ رح ُمههنرمنر   يِن  (2402) يف الح رلحههِ  ه ومرنهحهرار لِلههدح
ه ً ه وِ ذرا مر  (2402) و هر رهر ب  ِمهنر الحغِه رِ  هدر ر لرهأر مرها مرنحهتر ِريهه ِمهنح ُسهلحطراِنأر مُ هنهر يلره ً  (2401) حح ه  (2401) مروح خمِر

ِسههأر ه ررههِإ ن ذرلِهه ههِدُر عرلريحههه ِمههنح نهرفح رر ِههه ِمنحههأر عرلرههى مرهها  ر  هر ح ارههأر ه وُادح أر ررههانحظُرح ِ صر ِعظرههِم ُملحههِأ اللنههه رهروح
 ِلريحهأر مبرها  (2430) ه ويرِفه فُ  (2434) ه ويرُاها  عرنحهأر ِمهنح غررح ِهأر  (2409)  ِلريحهأر ِمهنح ِ مراِحهأر  (2408) يُطرهاِمنُ 
 !عرنحأر ِمنح عر حِلأر  (2433) عرزربر 

هامراةر  بنهار  ويُِههنُي   (2432) ِ ينهاخر وُمسر بهرُرو ِهه ه ررهِإ ن اللنهه يُهِذر  ُكهلن جر هب ه  ِهه يف جر اللنهه يف عرظرمر ِهه وال نشر
 .ار  ُكلن خُمح ر 

هًوى لِهأر ه ومرهنح لرهأر ِريهه هر ِمهنح  (2432) مرنحِصِا اللنه ومرنحِصهِا الننها ر ِمهنح نهرفحِسهأر ه وِمهنح خراصنهِ  مرهح
اصرهمره اللنهه ررِعينِ أر ه ررِإننأر ِ  ن  هرفحعرلح  رظحِلمح ه ومرنح ظرلرمر ِعبرادر اللنه كرا ر اللنه خرصحمره ُدو ر ِعبرهاِده ه ومرهنح خر 

 ،ُحجن ره (2432) مردححرإر 
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ها ر لِلنههه حررح هاً  ههإن يهرنحهزِ ر  (2431) وكر هِ  اللنههه و هرعحِجيههِل  (2431) حر ف  مردحعرهى ِ صر  هرغحيِههِ  نِعحمر هه ح مروح يهر ُههوبر ه ولرهيحسر هر
يع  درعحورةر الحُممحطرهرِدينر ه وهُ  ِ ه ه ِمنح ِ ارامر   عرلرى ظُلحم  ه ررِإ ن اللنه  ِر  .ور لِلظناِلِمنير  ِالحِمرحصرادِ نِ حمر

ها ِلرِضرهى الرنِعينهِ  ه ِر ومرمجحرُعهر ها يف الحعرهدح ررهِإ ن  ولحهيرُانح مرحره ن األُُمهوِر  ِلريحهأر مروحسرهطُهرا يف انحرهقح ه ومرعرم هر
فرههُر مرههعر رِضرههى الحعرامنههِ  ه ولرههيحسر ِ رِضرههى اخلحراصنههِ  ه وِ  ن ُسههفح ر اخلحراصنههِ  يُهغح هر  (2438) ُسههفح ر الحعرامنههِ  جُيحِحههاُ 

هرره ِف ه ومركح هأررر  مرحرد  ِمنر الرنِعينِ  مرثهح رلر عرلرى الحوراِ  مرُئونرً  يف الرنخراِف ه ومرارلن مرُعونرً  لره يف الحهبرالر ِلِءنحصرهاِ  ومرسح
راً ِعنحههدر اإِلعحطرههاِف ومر حطرههأر  (2439)  ِاإِلنحرهها ِ  ههاِل  ه ومرارههلن ُهههاح اً ِعنحههدر ُمِلمن ههعرار صرههربح نحههِع ه ومرضح راً ِعنحههدر الحمر عُههذح

يِن ومِجرها ُ  هاُد الهدح ههِل اخلحراصنهِ  ه وِ  نرهها ِعمر ِر ه ِمهنح مرهح اِف الحعرامنهُ  ِمههنر  (2424) الهدنهح هِلِمنير ه والحعُهدنُة ِلألرعحهدر الحُمسح
لُ  (2420) األُمنِ  ه رهرلحيرُانح ِصغحُوخر  ُمح ومريهح  .أر مرعرُهمح ار

ههنرأرُهمح  ِلمرعرايِههِ  الننههاِ  ه ررههِإ ن يف  (2422) ِعنحههدرخر ه مر حلرههبُهُهمح  (2423) ولحههيرُانح مر هحعرههدر ررِعين ِههأر ِمنحههأر ومرهح
ِشفرنن عرمنا غرابر عرنحأر ِمنهحهرا ه ررِإ نرها عرلريحه هرر النناِ  ُعُيو اً الحوراِ  مرحرق  مرنح سر هرررهرا ه ررالر  راح أر  رطحِههُ  مرها ظرهر

ُنِ اللنه ِمنحأر مرا حتُِ   سره ُنِ الحعروحررةر مرا اسح رطرعحتر ه يرسح  هحرره ِمهنح لرأر ه واللنه ررحُاُم عرلرى مرا غرابر عرنحأر ه رراسح
 (2421) ه و هرغرهابر  (2422) ِو حهر   عرِن النناِ  ُع حدرةر ُكلح ِح حد  ه وااحطرهعح عرنحهأر سرهبر ر ُكهلح  (2422) ررِعينِ أر ه مر حِلقح 

 لرأر ه و ر  (2421) عرنح ُكلح مرا  ر يرِمحُ 
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 .غراْ  وِ  ح  رشربنه  ِالنناِصِحنير  (2428)  هرعحجرلرنن ِ صر  رصحِديِق سرا   ه ررِإ ن السناِع ر 
ياًل يهرعحِدُر ِ أر عرهِن الحفرمحهلِ  ِخلرنن يف مرُشوررِ أر خبِر هرر  (2429) و ر  ُدح برانهاً  (2424) ه ويرعِهُدخر الحفر ح ه و ر جر

هِعُفأر عرهِن األُُمهوِر ه و ر حررِيصهاً يهُهزريحُن لرهأر الشنهرره ِهرحور غرررائِهُز  (2420) ُيمح ر وانح ُهنح هلر وايح  ِهايحروحِر ه ررهِإ ن الحُبفح
 .ه جيرحمرُعهرا ُسوُف الظننح  ِاللنه (2423) هرإن 

لرهأر ورنِيهرًا ه ومرهنح هرهرِكرُهمح يف اآلثرهاِم ررهالر يرُاهونرنن لرهأر ِ طرانره ً ِ  ن هرهرن ُونررر  هرراِر اهربهح ها ر ِلألرهح  ائِهأر مرهنح كر
ه ِ  (2422) ه ررهِإنهنُهمح مرعحهوراُ  األرمثرره ِ  (2422) هوراُ  الظنلرمر هرر اخلحرلرهِا ه ممنهنح لرهه  (2422) وِ خح يهح ُهمح خر ه ومرنحهتر وراِجهد  ِمهنهح

وآثرههاِمِهمح ه ممنههنح ملرح يُهعرههاِو ح  (2421) ومروحنرارِِهههمح  (2421) آررائِِهههمح ونهرفرههاِذِهمح ه ولرههيحسر عرلريحههه ِمثحههُل آصرههارِِهمح  ِمثحههلُ 
ه ر عر  هُن لرهأر مرُعونرهً  ه ومرحح سر ِهه ه مُولرئِهأر مرخرها  عرلريحهأر مرُئونرهً  ومرحح أر لريحهظراِلمهاً عرلرهى ظُلحِمهه و ر آمثهاً عرلرهى ِ مثح

ههذح مُولرئِههأر خراصنههً  خِلرلرورا ِههأر وحرفرالر ِههأر ه مُثن لحههيرُانح آثهرههرُُهمح ِعنحههدرخر  (2428) عرطحفههاً ومرارههل  لِغرهه حِخر  ِلحفههاً  ه ررااِن
لِيرا هرِه اللنهه ألروح ها يرُاهوُ  ِمنحهأر ممنها كر ًة ِريمر ُمح مبُرح انحرقح لرأر ه ومراهرلنُههمح ُمسرهاعردر هوراخر مراهحورار ئِهه ه وراِاعهاً ذرلِهأر ِمهنح هر

ههُهمح  ِ  ه مُثن ُرضح ههِل الحههورررِ  والصحههدح يحههُث ورارههعر والحصرههقح  ِأرهح  (2424) عرلرههى مر ن يُطحههُروخر ه و ر يهربحجرُحههوخر  (2429) حر
ور  ثهحررةر اإِل حرراِف حُتحِدُ  الزنهح ِر  (2420)  ِبراِ ل  ملرح  هرفحعرلحه ه ررِإ ن كر  .ِمنر الحِعزنةِ  (2423) و ُدح

ِسُن والحُمِس ُف ِعنحدرخر مبرنحزِلر   سروراف  ه ررِإ ن يف ذرِلأر   و ر يرُاونرنن الحُمحح
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ُهمح  هافرِة ه ومرلحهزِمح ُكهالًّ ِمهنهح هافرِة عرلرهى اإِلسر هِل اإِلسر رِيباً ألرهح سراِ  ه و رهدح سراِ  يف اإِلحح ِل اإِلحح  مرها مرلحهزرمر  هرزحِهيداً ألرهح
هههانِه  ِلرهههيحِهمح وارحِفيِفهههه نهرفح  سر هههِن ظرهههنح ررا   ِ ررِعين ِهههه ه ِمهههنح ِ حح ف   ِهههأردحعرى ه ِ صر ُحسح ههه ح هههه واعحلرهههمح مرننهههه لرهههيحسر هر سر

رراِهه ِ يناُهمح عرلرى مرا لرهيحسر لرهه اِهبهرلرُهمح  ِ اح ُئونراِل عرلريحِهمح ه و هررحِخ اسح هر  ه ه رهرلحهيرُانح ِمنحهأر يف ذرلِهأر مر  (2422) الحمر مح
هنر الظنهنح يهر حطرهُع عرنحهأر نرصرهباً  هُن الظنهنح ِ ررِعين ِهأر ه ررهِإ ن ُحسح  رهِوياًل ه وِ  ن مرحرهقن  (2422) جيرح رِمهُع لرهأر  ِهه ُحسح

ُ خر ِعنحدره  .(2422) مرنح حرُسنر ظرن أر  ِه لرمرنح حرُسنر  رالر
ه ه و ر  هرهنهحُ إح ُسهننً  صرهانِرً  عرِمهلر ِ رها ُصهُدوُر وِ  ن مرحرقن مرنح سرافر ظرن أر  ِه لرمرنح سرافر  ُ خر ِعنحدر  رالر

ف   ها الرنِعينهُ  ه و ر حُتحهِدثرنن ُسهننً   رُمهر  ِ شره ح هِذه األُمنهِ  ه واجح رمرعرهتح ِ رها األُلحفرهُ  وصرهلرحرتح عرلريهحهر ِمهنح مراِضه  هر
ُر ِلمرنح سر   .نهنهرا ه والحِونحُر عرلريحأر مبرا نهر رمحتر ِمنهحهرا ِلحأر الس نرِن ه رهريرُاو ر األرجح

ِدخر ه وِ ارامره ِ  هُر  ِهالر هاِف ه يف  هرثحِبيهِت مرها صرهلرحر عرلريحهه مرمح ارمر هاِف وُمنراارشره ر انُح اررسره ر الحُعلرمر ثِهرح ُمدر مرها  ومركح
 .اسح هر رامر  ِه النناُ  اهربهحلرأر 

ها واعحلرمح مر ن الرنِعين ر  ربهر رهال   هُلُح  هرعحُمههرا ِ  ن  ِهبهرعحإ  ه و ر ِغه ر  ِبهرعحِمههرا عرهنح  هرعحهإ  ه ررِمنهحهر ه  ر يرصح
هاُر اإِلنحصرهاِ  والرحرحه ها ُعمن ِر وِمنهحهر ها ُامرهاُة الحعرهدح ها ُجُنوُد اللنه وِمنهحهرا ُك نهاُب الحعرامنهِ  واخلحراصنهِ  ه وِمنهحهر ِق ه وِمنهحهر

زحيرِ  واخلحررر  ُل ايِح ُل الصحنراعرالِ مرهح ِ  النناِ  ه وِمنهحهرا ال  جناُر ومرهح ِلمر ِل الذحمنِ  وُمسح  اِ  ِمنح مرهح
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مره نرِ  ه وُكْل اردح  رنهى اللنهه لرهه سرههح ار ِ  والحمرسح ه وورضرهعر عرلرهى  (2421) وِمنهحهرا الطنبهر رُ  الس فحلرى ِمنح ذرِوي انحراجر
نرا حمرحُفوظاً  وآلهعليههللاصلىمروح ُسننِ  نرِبيحه حردحه رررِيمرً  يف ِك را ِه  داً ه ِمنحه ِعنحدر  .عرهح

ِن ه ولريحسر  هرُ هوُم الرن  يِن وُسُبُل األرمح ِة ه وِعز  الدح ُُنوُد  ِِإذحِ  اللنه ُحُصوُ  الرنِعينِ  ونريحُن الحُو ر ِعينهُ  ِ  ن ررايح
هاِد عرهُدوحِهمح ه ِ ِهمح ه مُثن  ر اِهورامر لِلحُجنُه هوروح ر  ِهه عرلرهى ِجهر ُهمح ِمهنر اخلحرهرراِ  ه النهِذي يهر ح وِد ه ِ  ن مبرها ُتحهرُِ  اللنهه ار

ِ ِهمح  ههاجر ههِلُحُهمح ه ويرُاههوُ  ِمههنح وررراِف حر هها ُيصح ِ ِ  ن  (2421) ويهرعح رِمهُدو ر عرلريحههه ِريمر يحِن الصحههنهحفرنيح ه مُثن  ر اِههورامر ِارههذر
هها ُرحِاُمههو ر ِمههنر الحمرعرااِههدِ  ِالصحهه ههاِر والحُا نههاِب ه ِلمر وجيرحمرعُههو ر ِمههنر  (2428) نحِا الثنالِههِث ه ِمههنر الحُ مرههاِة والحُعمن

هههارِ  يعهههاً ِ  ن  ِال  جن ُهههمح مجِر ههها ه و ر اِهههورامر ار هههوراوح األُُمهههوِر وعرورامحهر نرهههاِرِع ه ويُهنحمتررنُهههو ر عرلريحهههه ِمهههنح خر   وذرِويالحمر
ها جيرح رِمعُهو ر عرلريحهه ِمهنح مرهرراِرِ ِهمح  ُفهونهرُهمح ِمهنر ال هنررر هقِ  (2429) الصحنراعراِل ه ِريمر هوراِاِهمح ه ويراح  ه ويُِ يُمونرهه ِمهنح مرسح

هِ  وا (2414) هِل انحراجر لرى ِمهنح مرهح ِِهمح ه مُثن الطنبهر رُ  الس هفح ُلُغه رِرحُق غر ح هق   ِأريحِديِهمح ه مرا  ر يهربهح نرِ  ه النهِذينر رِر هار لحمرسح
هِلُحه ه ولرهيحسر ترحهرُُ   (2410) رِرحُدُهمح  ِر مرها ُيصح هْق  ِ رهدح ومرُعونهر ُهُهمح ه ويف اللنه ِلُالم سرعر   ه وِلُالم عرلرى الحهوراِ  حر

هاِم و  ِ مر ِ ي رِ  مرا مرلحزرمره اللنهه ِمهنح ذرلِهأر ه ِ  ن  ِاِ هح ِسهه عرلرهى لُهُزوِم الحوراِ  ه ِمنح حر هِ عرانرِ   ِاللنهه ه و هرهوحِ نِي نهرفح اِ سح
ها خرهان عرلريحهه مروح ثهرُ هلر  رهرهوررح ِمهنح ُجنُهوِدخر ه مرنحصرهحرُهمح يف نهرفحِسهأر لِلنهه وِلررُسهولِه : انحرهقح ه والصنهربحِ عرلريحهه ِريمر

يحباً   ،(2412) اً ومررحمرلرُهمح ِحلحم (2413) وإِلمراِمأر ه ومرنهح راُهمح جر
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ِر ه ويهرهرحمرُ   ِالم هعرفراِف ويهرنحبُهو عرلرهى األراحِويرهافِ  ِيُح ِ صر الحعُهذح هنر ه وممنهنح  ر  (2412) ممنهنح يُهبحِطهُ  عرهِن الحغرمرهِ  ويرسح
ُعُد  ِه المنعحاُ   .يُِث ُه الحُعنحُا و ر يهر ح

هلِ  سرهاِب ه ومرهح هِل  مُثن الحصرهقح  ِهذرِوي الحُمهُروفراِل واألرحح هنرِ  ه مُثن مرهح الحبُهُيو رهاِل الصنهانِرِ  والسنهوراِ ِق انحرسر
ِ  ه ررههِإنهنُهمح مِجرهها    ِة والشنههجراعرِ  والسنههفراِف والسنههمراحر ههدر ههررِم وُهههعر    (2412) الننجح  ِمههنر الحعُههرح ِ  (2411) ِمههنر الحار

اِ  ِمههنح ورلرههِدمِهرا ه و ر يهر هرفرههاارمرنن ه مُثن  هرفر نههدح ِمههنح مُُمههورِِهمح مرهها يهر هرفر نههُد الح  (2411) ف   (2418) ورالِههدر هه ح ِسههأر هر يف نهرفح
ِ  لرههأر  (2419) اهرهونيهح هرُهمح  ِهه ه و ر حترحِ هرر ن ُلطحفهاً  ِر الننِصهيحر ُههمح ِ صر  رهذح ههدح هرُهمح  ِهه وِ  ح ارهلن ه ررِإننهه دراِعيره   ار  هرعراهر
هِن الظنههنح  ِههأر ه و ر  رههدر ح  ِسههيِمهرا ه ررههِإ ن لِلحيرِسههِ  ِمههنح ُلطحِفههأر  وُحسح هاً  عرلرههى جر  هرفر  ههدر لرِطيههِا مُُمههورِِهُم ا حار

ِاعاً  ر يرسح هرغحُنو ر عرنحه  .مروحِضعاً يهرنح رِفُعو ر  ِه ه ولِلحجرِسيِم مروح
هاُهمح  (2414) ولحهيرُانح آثهرهرُ  عرلرهيحِهمح  (2413)  ِهه ه ومررحمرهلر يف مرُعونر  (2410) ُرُفوِ  ُجنحهِدخر ِعنحهدرخر مرهنح وراسر

هُع مرهنح ورررافرُههمح ِمهنح ُخلُهو ِ  (2412) ِمهنح ِجدر ِهه هُعُهمح ويرسر ّهاً  (2412) ه مبرها يرسر لِهيِهمح ه حرهإن يرُاهو ر مهر ُههمح مهر مرهح
ههاِد الحعرههُدوح ه ررههِإ ن عرطحفرههأر عرلرههيحِهمح يهرعحِطههُا اُهلُههو هرُهمح عرلريحههأر  ِة وراِحههداً يف ِجهر ِ الحههُو ر ه وِ  ن مررحمرههلر اُهههرنِة عرههنيح

مرِ  ُصه هُر مرهوردن ُهُهمح ِ  ن ِ سرهالر ِد وظُُهوُر مرهوردنِة الرنِعينهِ  وِ ننهه  ر  رظحهر ِر يف الحِبالر ِ  رامرُ  الحعردح ُدورِِهمح و ر  رِصهح  اسح
ِة األُُمو  (2412) نرِصيحر ُهُهمح ِ  ن ِرِيطرِ ِهمح  ِ ثهح راِر ُدوراِِمح ه و هررحخِ عرلرى ُو ر  ِر ه وِالنِ  اسح
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هِن الثهننرهاِف عرلرهيحِهمح ه و هرعحِديهِد مرها مر هح  هِ بحطراِف انحِ طرهاِ  ُمهدنِ ِمح ه ررارحسرهحح يف آمرهااِِمح ووراِصهلح يف ُحسح لرهى ذرُوو اسح
فِ  ههِن مررهحعره (2411) الحهبرالر ِر ِنُسح ثهحههررةر الهذحكح ُهمح ه ررهِإ ن كر ههافر  (2411) ااِِمح  هرُههز  الش ههجرا ر ه وحُترههرحُل النناكِهلر ِمهنهح ِ  ح هر
 .اللنه

ِه ه و ر  ُه رصحهرر ن  ِههه دُ  هرِ   ِ صر غرهه ح فر امح ُهمح مرهها مر هحلرهى ه و ر  رُمهمننن  رههالر ههرِ   ِمهنهح و ر مُثن اعحهِر ح ِلُاهلح امح
ئِه ُعورننأر هررر ُ  (2418) غرايرِ   رالر هرِ    ه و ر يردح ئِه مرا كرا ر صرِغ اً ه و ر ضرهعرُ  امح امحرِ   ه ِ صر مر ح  ُهعحِظمر ِمنح  رالر

ئِه مرا كرا ر عرِظيماً   .ِ صر مر ح  رسح رصحِغرر ِمنح  رالر
هِلُعأر  ه رِبه عرلريحهأر ِمهنر األُُمهوِر ه رهر  (2419) وارحُددح ِ صر اللنه وررُسهولِه مرها ُيمح ُطُهوِب ه ويرشح  رهدح ارهارر ِمهنر اخلح

هه ن ِ رحهرهادرُهمح ه  يـا أَيُـَّهــا الإــَذيَن آَمنُــوا َأَطيُعـوا اهلل وَأَطيُعــوا الرإُســوَل ـ وُأولَــي اأَلْمــَر )اللنهه  هرعرههاصر لِ رهوحم  مرحر
هذُ  (َمْنُكْم ـ فََإْن تَنازَْعُتْم َفي َشـْيء  فـَـُردُّوه ََّللَـى اهلل والرإُسـولَ  هِم ِك را ِهه ه ررهالرند  ِ صر اللنهه األرخح ار ه  (2484) مبُحح

ُذ ِ ُسننِ ه ايحراِمعرِ  غر حِ الحُمفررحار ِ   .والرند  ِ صر الرنُسوِر األرخح
ُاهه ر الننههاِ  مررحمرههلر ررِعين ِههأر يف نهرفحِسهأر ه ممنههنح  ر  رِمههيُق  ِههه األُُمههوُر و ر متُرحح ههِم  هرههنيح  همُثن اخح هرهرح لِلحُحاح

هادرىاخلحُُصهو  (2480) فِ  (2482) ه و ر ررحصرهرُ  (2482) يف الزنلنه ِ  (2483) ُم ه و ر يهر رمر ِ صر انحرهقح ِ ذرا  (2482) ِمهنر الحفره ح
هِر ُ  هم  ُدو ر مراحصرهاه (2481) عرررررهه ه و ر ُ شح هع  ه و ر يراح رِفه   ِهأردحىنر رهرهح ُسهه عرلرهى  رمر اهرفرُههمح يف  (2481) نهرفح ه ومروح

جرِل ه ومراهرلنُهمح  هربهرر ماً  (2488) الش بُههرالِ  ُهمح  ِانُح  مبُرراجرعر ِ  (2489) وآخرذر
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هررمرُهمح  بهرررُهمح عرلرهى  رارش هِا األُُمهوِر ه ومرصح هِم ه ممنهنح  ر يهرزحدرِهيهه ِ  حهرراف   (2494) اخلحرصحِم ه ومرصح اح  ِعنحهدر ا حمرهاِح انُح
ِثرح  هرعراُهدر و ر يرسح رِميُله ِ غحرراف  ه ومُ  (2490) رِ  (2493) ولرِئأر ارِليل  ه مُثن مركح مرها  (2492) ارمرائِه ه وارحسرحح لره يف الحبرذح

ههرُ  ههُع ِريههه غريهح يحأر مرهها  ر يرطحمر نحزِلرههِ  لرههدر ه ِمههنح يُزِيههُل ِعلن رههه ه و رِ ههل  مرعرههه حراجر ُههه ِ صر الننههاِ  ه ومرعحِطههه ِمههنر الحمر
ينر ارهدح  خراصنهِ أر ه لِيرهأحمرنر  ِه ا الهدح هذر هاِر لرهه ِعنحهدرخر ه ررهانحظُرح يف ذرلِهأر نرظرهراً  رِليغهًا ه ررهِإ ن هر ذرِلأر اغحِ يرهارر الرحجر

نهحيرا رراِر ه يُهعحمرُل ِريه  ِااحرورى وُ طحلرُ   ِه الد   .كرا ر مرِس اً يف مريحِدي األرهح
هه هرعحِملحهُ  ِ برههاراً مُثن انحظُههرح يف مُُمههوِر ُعمنالِههأر رراسح مح حُمرا رههاةً  (2492) ُم اخح ه  (2491) ومرثهرههررةً  (2492) ه و ر  هُههوراِح

هها مِجرهها   ِمههنح ُهههعر ِ  ِيرانرههِ  ه و هرههورنن  (2491) ررِإنهنُهمر ههِل  (2498) ايحرههوحِر واخلح رِ رههِ  وانحريرههاِف ه ِمههنح مرهح ههلر ال نجح ُهمح مرهح ِمههنهح
مِ  اهاً ومرصرهح  مرعحرراضهًا ه ومرارهل  يف  (2499) الحبُهُيو راِل الصنانِرِ  والح ردر الر هررُم مرخح ِم الحُم هر ردحمرِ  ه ررهِإنهنُهمح مركح يف اإِلسحالر

هِب ح  هررااًا ه ومر هحلرهُ  يف عرورااِهِ  األُُمهوِر نرظرهرًا ه مُثن مرسح ُهمح  (2044) الحمرطرهاِمِع ِ هح عرلرهيحِهُم األررحنرا ر ه ررهِإ ن ذرلِهأر اُههونة  ار
هعر  هالرُفوا مرمح ُهمح عرهنح  هرنرهاُوِر مرها حترحهتر مريحهِديِهمح ه وُحجنه   عرلرهيحِهمح ِ  ح خر ِح مرنهحُفِسِهمح ه وِغهً  ار ِ صحالر ررخر مروح لرى اسح

ُمح ه وا هحعرهِث الحُعيُهو ر  (2040) ثهرلرُموا مرمرانهر رأر  ِ  والحورررها (2043) ه مُثن  هرفر ندح مرعحمراار هِل الصحهدح ِف عرلرهيحِهمح ه ررهِإ ن ِمهنح مرهح
ُههمح  ورة  ار ههدح ههرح ألُُمههورِِهمح ه حر ههِ عحمراِر األرمرانرههِ  والرحرحههِق  ِالرنِعينههِ  ه وحتررفنهه ح ِمههنر  (2042)  هرعراُهههدرخر يف السح عرلرههى اسح

ُهمح  رسر ر يردره ِ صر ِخيرانر   ه اجح رمرعرتح ِ را  األرعحوراِ  ه ررِإ ح مرحرد  ِمنهح
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نِهه ه ومرخرذح رهه مبرها عرلريحهه هاِهدًا ه رهربرسرهطحتر عرلريحهه الحُعُ و ره ر يف  ردر برهاُر ُعُيونِهأر ه اكح هرفريحهتر  ِهذرِلأر هر  ِعنحهدرخر مرخح
ِيرانرِ  ه واهرلندح ره عرارر ال ه هرمر ِ  لنِ  وور رح ره  ِاخلح ِله ه مُثن نرصربح ره مبر راِم الحمرذر  .مرصرابر ِمنح عرمر

ههنح ِسههوراُهمح ه و ر و هرفر نهه حاً ِلمر ِحِهمح صرههالر ِحه وصرههالر لرههه ه ررههِإ ن يف صرههالر ههِلُح مرهح ههرر اخلحرههرراِ  مبرهها ُيصح دح مرمح
لِههه ه ولحههيرُانح نرظرههُرخر يف  ههنح ِسههوراُهمح ِ  ن ِ ِههمح ه ألر ن الننهها ر ُكلنُهههمح ِعيرههار  عرلرههى اخلحرههرراِ  ومرهح حر ِلمر ههاررِة  صرههالر ِعمر

هاررِة ه ومرهنح  رلره ر اخلحرهرر  األررحلِ  ررُخ ِ  ن  ِالحِعمر ِب اخلحرهرراِ  ه ألر ن ذرلِهأر  ر يُهدح الر هِ جح ا ر ه مر هحلره ر ِمهنح نرظرهرِخر يف اسح
رُه ِ  ن ارلِهياًل ه ررهِإ ح هرهاروحا ثِ ره لرأر الحِعبرادر وملرح يرسح رِ مح مرمح در ه ومرهح رربر الحِبالر مرِو  (2042) اًل مروح ِعلنه ً  ِغر حِ ِعمراررة  مرخح

الره ر مررحل   (2041) مروح  رالنه    (2042) انحِ طرها ر ِههرحب   ها (2041) ه مروح ِ حر  (2049) غرهرر   ه مروح مرجححرهار  (2048) اغح رمرررهر
هرُُهمح ه و ر يهرهثهحُ لرنن عرلر  ُهمح مبرا  هررحُجو مر ح يرصحُلحر  ِه مرمح ُئونره ر ِ را عرطرش  ه خرفنفحتر عرنهح ف  خرفنفحهتر  ِهه الحمر يحهأر هره ح

هنر  ِ أر ُحسح الر هِ جح ير ِهأر مرهعر اسح ِدخر ه و هرزحِينِي وِ ر ر  يهرُعوُدو ر  ِه عرلريحأر يف ِعمراررِة ِ الر ُهمح ه ررِإننه ُذخح  ثهرنرهائِِهمح عرنهح
ِ فراضرهه ِ  (2004) ههه و هربرج ِحههأر  ِر رِههيِهمح ه ُمعح رِمههداً رر  (2000)  ِاسح ههلر اُهههونِ ِمح الحعرههدح ههرحلر  (2003) مح  (2002) ه مبرهها ذرخر

ُهمح ِمههنح ِ مجحراِمههأر  ِلأر عرلرههيحِهمح ورِرحِ ههأر ِ ِههمح ه رهرُرمبنرهها  (2002) ِعنحههدر ُهمح مبرهها عرههوندح هرُهمح ِمههنح عرههدح ُههمح ه والثهح رهه ر ِمههنهح ار
ههررا ر حرهدر ر ِمههنر األُُمههوِر ه مرهها ِ ذرا عرونلحههتر ِريههه عرلرههيحِهمح ِمهنح  هرعحهه لُههوه ه  ريحبرههً  مرنهحُفُسههُهمح  ِههه ه ررههِإ ن الحُعمح ُد احح رمر
 (2002) حُمح رِمل  مرا  رنلح ره ه وِ  نرا يُهنح رى خررراُب األررحِل ِمنح ِ عحورانِ 
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ههعِ  ِة عرلرههى ايحرمح ههرراِ  مرنهحُفههِس الحههُو ر هها إِلهح ُلهر هها ه وِ  نرهها يُهعحههِوُن مرهح ِلهر ظرههنحِهمح  ِالحبهر رههاِف وِالنههِ   ه وُسههوفِ  (2001) مرهح
 .انحِ فراِعِهمح  ِالحِعربرِ 

هها  ِخُل ِريهر ههائِلرأر النههِ   ُههدح ُصهه ح ررسر ههررُهمح ه واخح يهح ههاِر ُك نا ِههأر ه رهرههوررح عرلرههى مُُمههورِخر خر مُثن انحظُههرح يف حر
ِ  ممن  الر رراررخر ه  ِأرمجحرِعِهمح ِلُوُجوه صراِلِح األرخح هنرِ ر ِ رها عرلريحهأر  (2001) نح  ر  ُهبحِطرُهمراراِيدرخر ومرسح الحارررامرُ  ه رهريرجح

هررِة مرهء   لره ُ  (2008)يف ِخهالر   لرهأر ِررمح ُصهُر  ِهه الحغرفح ا هربرهاِل ُعمحالِهأر عرلريحهأر ه  (2009) هه و ر  هر ح عرهنح ِ يهرراِد ُمار
اِر جرورا راِ را عرلرى الصنوراِب عرنحأر ه ِريمرا ير  هداً اعح هر رهدره لرهأر وِ صحدر  أحُخُذ لرأر ويُهعحِط  ِمنحأر ه و ر ُيمحِعُا عر ح

ِ  مرها ُعِ هدر عرلريحهأر  (2034) ِسهه يف األُُمهوِر ه ررهِإ ن  (2030) ه و ر يهرعحِجهُز عرهنح ِ  حهالر ِر نهرفح لره ر ارهدح هُل مربهح ه و ر جيرحهر
هه هر ِه مرجح ِر غرهه ح ِسههه يرُاههوُ   ِ رههدح ِر نهرفح ههِ أر ايحراِهههلر  ِ رههدح ِ يرههاُرخر ِ ينههاُهمح عرلرههى ِررراسر ه  (2033) لر ه مُثن  ر يرُاههِن اخح

ههِ نرامرِ أر  ههالِ  (2032) واسح ههارر يهر هرعررنُضههو ر لِِفرراسر ههِن الظنههنح ِمنحههأر ه ررههِإ ن الرحجر ِة ه  ِ رصرههن ِعِهمح  (2032) وُحسح  الحههُو ر
مرِ ِهمح ه ولرههيحسر ورررافر ذرلِههأر  (2032) ههِن ِخههدح ف  ه ولرِاههِن اخح رههربحُهمح مبرهها ُول ههوا  وُحسح هه ح ِمههنر الننِصههيحرِ  واألرمرانرههِ  هر

ههًا ه ررهِإ ن  ها ر يف الحعرامنهِ  مرثرهرًا ه ومرعحهررِرِهمح  ِاألرمرانرهِ  ورجح هِنِهمح كر سر لرهأر ه رراعحِمهدح ألرحح  ذرلِهأر درلِيهل  لِلصنهانِِنير اهربهح
ها عرلرى نرِصيحرِ أر لِلنه وِلمرنح وُ  ِب ُهر هرُه كر ُهمح ه  ر يهر حهر هر  ِمهنح مُُمهورِخر ررمحسهاً ِمهنهح عرلح ِلررمحِ  ُكهلح مرمح لحيتر مرمحرره ه واجح

مرا كرا ر يف ُك ناِ أر ِمنح عريح   رهر هرغرا هريحتر  ِث ُهرا ه ومرهح  .عرنحه مُلحزِمح ره (2031) و ر يهر رشر نُت عرلريحه كر
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هههارِ  ِو  ِال  جن ههه هروح هههطرِرِب مبرالِهههه مُثن اسح ُهمح والحُممح ًا ه الحُمِ هههيِم ِمهههنهح ههه ح ِو ِ ِهههمح خر  وذرِوي الصحهههنراعراِل ومروح
ههبراُب الحمرررارِههقِ  (2038) والحُم هررررحههقِ  (2031) نرههاِرِع ومرسح نِههه ه ررههِإنهنُهمح مرههوراد  الحمر براِعههِد  (2039)  ِبردر هها ِمههنر الحمر ه وُجالن ُههر

يحههُث  ر يهرلح رههِئُم الننههاُ  ِلمروراِضههِعهرا ه يف  (2024) والحمرطرهارِحِ  برلِههأر ه وحر ِلأر وجر هههح   هرههرحخر وررحههرِخر وسر
ههه و ر  (2020)

ها ه ررهِإنهنُهمح ِسهلحم   ُِفو ر عرلريهحهر ه وُصهلحح   ر ُاحشرهى غرائِلر ُهه ه و هرفر نهدح مُُمهوررُهمح  (2022)  ر ُارهاُ   رائِ ر ُهه (2023) جيرحنر
ُهمح ِضهي اً  ِررمحررِ أر  ثِه   ِمهنهح ِدخر ه واعحلرمح مرعر ذرلِهأر مر ن يف كر  (2022) رراِحشهاً ه وُههّحاً  (2022) ويف حروراِه  ِ الر

ِ اراراً  ِة  (2021) ارِبيحاً ه واحح نراِرِع وحتررا ماً يف الحِبيراعراِل ه وذرِلأر  راُب مرمرهرنة  لِلحعرامنهِ  ه وعريحه   عرلرهى الحهُو ر لِلحمر
ِ اراِر ه ررِإ ن ررُسورر اللنه  نرعح ِمنر اِ حح مرنرعر ِمنحه ه ولحهيرُاِن الحبهريحهُع  هريحعهاً  رححهاً مبرهورانِيِن  وآلهعليههللاصلىررامح

ِ ِمهنر الحبرهائِِع والحُمبح رها ِ  عرار   ر ُدحِحهُا  ِهالحفررِي رنيح ر  ه ومرسح هنح ارهارر ر  (2021) عردح هررةً  (2028) ه ررمر  هرعحهدر  (2029) ُحاح
ِيأر ِ يناه رهرنراحلح  ِه ررا    (2024) نهرهح  .(2020) ه وعراِابحه يف غر حِ ِ سح

ههلِ  ههاِكنِي والحُمحح رههاِجنير ومرهح ُههمح ه ِمههنر الحمرسر لرى ِمههنر النههِذينر  ر ِحيلرهه ر ار  مُثن اللنههه اللنههه يف الطنبهر رههِ  الس ههفح
هههى هههِذه الطنبهر رهههِ  ارانِعهههاً  (2022) والهههزنمح ر  (2023) الحبُهنحسر فرهههِ  لِلنهههه مرههها  (2022) وُمعح هرهههرّاً  (2022) ه ررهههِإ ن يف هر ه واحح

فرظرأر  ه رحح لِ  (2021) اسح ههماً ِمهنح غرههالن هماً ِمههنح  هريحهِت مرالِههِأ ه وِاسح ُههمح ِاسح عرهلح ار  (2021) ِمهنح حر حههه رِهيِهمح ه واجح
ِم يف ُكلح  هرلرد  ه (2028) صرورايف  ُهمح ِمثحلر النِذي ِلألردحىنر ه وُكلْ  اإِلسحالر  ررِإ ن ِلألراحصرى ِمنهح
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ُهمح  رطرهههر   هههغرلرننأر عرهههنهح ههه ُهرحِعيتر حر نهههه ه و ر يرشح هههِييِعأر ال نارِهههه (2029) ارهههِد اسح ُر  ِ رمح  (2024) ه ررِإننهههأر  ر  ُهعحهههذر
ِث ر الحُمِهمن ه ررالر ُ شحِف ح مهرنأر  اراِمأر الحار ُهمح  (2020) إِلحح ُهمح و ر ُ صرهعحرح خرهدنخر ار ه و هرفر نهدح مُُمهورر  (2023) عرنهح
ُهمح ه ممننح  هر ح رِحُمه الحُعُيو ُ  هاُر ه رهرفرهرحغح أُلولرئِهأر ثِ ر رهأر  (2022) مرنح  ر يرِصُل  ِلريحأر ِمنهح ِمهنح  (2022) وحترحِ هرُه الرحجر

يرِ  وال هنوراُضِع ه رهرلحيهررحررعح  ِل اخلحرشح اِر ِ صر اللنهمرهح يهروحمر  هرلح رهاه ه ررهِإ ن  (2022)  ِلريحأر مُُموررُهمح ه مُثن اعحمرلح ِريِهمح  ِاإِلعحذر
ِِهمح ه وُكههْل ررأرعحههِذرح ِ صر اللنههه يف  رأحِديرهه ِ  ههورُ  ِ صر اإِلنحصرههاِ  ِمههنح غرهه ح ِ الرنِعينههِ  مرحح ِف ِمههنح  هرههنيح ههُن ر حر حههه  ِلريحههه ه  هر

هلر الحيُه حِم وذرِوي الرحانهِ  يف السحهنح و هرعرهنه هأرلرِ  نهرفحسرهه ه وذرلِهأر  (2021) دح مرهح ه ممنهنح  ر ِحيلره ر لرهه و ر يهرنحِصهُ  لِلحمرسح
ِة ثرِ يل  ه وانحرق  ُكل ه ثرِ يل  واردح ُترفحُفه اللنه عرلرى مراهحهورام  ه  رلربُهوا الحعراِابره ر ررصرهبهنرُ  هُهمح ه وورثُِ هوا عرلرى الحُو ر وا مرنهحُفسر

ُمح  ِ  مروحُعوِد اللنه ار  .ِ ِصدح
عرلح ِلذرِوي انحراجرالِ  ُهمح لرحِلسهاً عراّمهاً ه  (2021) واجح ُمح ِريه هرفحصرأر ه ودرحلِهُس ار ماً  ُهفررحُغ ار ِمنحأر ِاسح

ُهمح ُجنحهدرخر  عِهُد عرهنهح رراِسهأر  (2028) ومرعحورانرهأر رهر ر هروراضرُع ِريه لِلنهه النهِذي خرلر رهأر ه و ُه ح  وُههررِ أر  (2029) ِمهنح مرحح
هرر ُم ر هرعح ِهع   (2014) عحهُت ررُسهورر اللنهه  (2010) ه حرهإن يُارلحمرهأر ُمه رارلحُمُهمح غريهح  وآلهعليههللاصللىه ررهِإرح  ِر

هه (2012) ه لرهنح  ُه رههدن ر  (2013) يهرُ هوُر يف غره حِ مرههوحِ ن   ههرر مُمنه    ر يُهنحخر هها حر  هه ِمههنر الح رهِويح ه غريهح ُذ لِلمنهِعيِا ِريهر
ُرح ر  ُهمح والحِع ن  (2012) ُم ر هرعحِ ع  ه مُثن احح رِمِل اخلح ُهُم المحيقر  (2011) ه ونرحح  (2012) ِمنهح  (2011) عرنهح
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نرا ر رر حرِ ه (2018) واألرنرار  ِج ح لرأر ثهرورابر  راعر ِهه ه ومرعحهِ  مرها ه ويُو  (2019) ه يهربحُسِ  اللنه عرلريحأر ِ ذرِلأر مركح
ِنيئاً  ار   (2014)مرعحطريحتر هر نرعح يف ِ مجحرار  وِ عحذر  !(2010) وامح

ها ِ جرا رهُ  ُعمنالِهأر مبرها يهرعحيرها عرنحهه ُك نا ُهأر ه  (2013) مُثن مُُمور  ِمنح مُُمهورِخر  ر  ُهدن لرهأر ِمهنح ُمبراهرهررِ را ه ِمنهحهر
ها  ِ  ها عرلريحهأر ه مبرها حترحهرر ُ وِمنهحهر هاِل الننهاِ  يهرهوحمر ُوُروِدهر اُر حراجر هدر هِإ ِلُاهلح  (2012) صح  ِهه ُصهُدوُر مرعحورانِهأر ه ومرمح

لرههه ررههِإ ن ِلُاههلح يهرههوحم  مرهها ِريههه  ر اللنههه ه مررحمرههلر  ِلحههأر الحمروراِايههِت : يهرههوحم  عرمر نرههأر و هرههنيح هها  هريهح ِسههأر ِريمر عرههلح لِنهرفح واجح
 . ِلحأر األراحسراِم ه وِ  ح كرانرتح ُكل هرا لِلنه ِ ذرا صرلرحرتح ِريهرا النهحينُ  ه وسرِلمرتح ِمنهحهرا الرنِعين ُ  (2012) زررر ومرجح 

 ولحيرُانح يف خراصنِ  مرا ُاحلِهُ   ِهه لِلنهه ِدينرهأر ِ ارامرهُ  رهررراِئِمهه ه النهِ  ِهه ر لرهه خراصنهً  ه ررهأرعحِ  اللنهه ِمهنح 
ههرر مرثهحلُههوم   ههاِماًل غريهح ههارِخر ه وور ح مرهها  هر ررن حههتر  ِههه ِ صر اللنههه ه ِمههنح ذرلِههأر كر و ر  (2012)  رههدرِنأر يف لريحلِههأر ونهرهر

ِ أر لِلننههاِ  ه ررههالر  رُاههونرنن ُمنهرفحههراً و ر ُممرهه ههتر يف صرههالر ِنأر مرهها  هرلرهه ر ه وِ ذرا ُامح ُ ههوو  ه  رالِغههاً ِمههنح  رههدر  عاً يح مرنهح
هأرلحُت ررُسهورر اللنهه  (2011) هُ  ه وارهدح سر ِحهنير  وآلهعليههللاصللىه ررهِإ ن يف الننهاِ  مرهنح  ِهه الحِعلنهُ  ولرهه انحراجر

ِة مرضحعرِفِهمح ه وُكنح  ِالحُمنحِمِننير رر   .«اً ِحيمورجنهريِن ِ صر الحيرمرِن ه كريحار ُمصرلح  ِ ِمح ه رهر رارر صرلح ِ ِمح كرصرالر
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ِة عرههِن الرنِعينههِ  ُهههعحبر   ِمهه ههابر الحههُو ر ِ جر ِ جرا رههأر عرههنح ررِعين ِههأر ه ررههِإ ن احح نر ومرمنهها  هرعحههُد ررههالر ُ طرههوحلرنن احح
هغُ  بُهوا ُدونرهه ه رهريرصح ُهمح ِعلحهمر مرها احح رجر ُهمح يهر حطرهُع عرهنهح ِ جراُب ِمهنهح ُهُم المحيِق ه وِالنُ  ِعلحم   ِاألُُموِر ه واِ حح ُر ِعنحهدر
هُبُح انحرسرهُن وررحُسهُن الح ربِهيُح ه وُيشرهاُب انحرهق   ِالحبراِ هِل ه وِ  نرها الحهور  بِهُ  ويهرعحظُهُم الصنهِغُ  ه ويهر ح اِ   رشرهر  ه  ر الحار

ههه  ُهعحههررُ  ِ رهها ُضههُروُب  (2011) يهرعحههِرُ  مرهها  هرههوراررى عرنحههه الننههاُ   ِههه ِمههنر األُُمههوِر ه ولريحسرههتح عرلرههى انحرههقح ِ رههال  
رِ  ُر   سرفرتح نهرفحُسهأر  ِالحبرهذح ِ ه ِ منا امح ِ  ِمنر الحارِذِب ه وِ  نرا مرنحتر مرحرُد ررُجلرنيح يف انحرهقح ه ررِفهيمر  (2018) الصحدح

ِديه مروح ُمبح هرًلى  ِالحمر  ِ جراُ أر ِمنح وراِجِ  حرقم  ُهعحِطيه ه مروح ِرعحل  كررِر  ُ سح هرر ر كرهان الننهاِ  عرهنح احح نحِع ه ررمرا مرسح
أرلرِ أر ه ِ ذرا مرِيُسوا هاِل الننهاِ   ِلريحهأر ه ممنها  ر مرُئونره ر ِريهه عرلريحهأر ه  (2019) مرسح ثهرهرر حراجر ِلأر ه مرهعر مر ن مركح ِمنح  رذح

 .مرظحِلمر   مروح  رلرِ  ِ نحصرا   يف ُمعرامرلر    (2084) ِمنح هراراةِ 
ِسههمح  مُثن  ههِ ئحثرار  و رطرههاُور  وِالنههُ  ِ نحصرهها   يف ُمعرامرلرهه   رراحح  (2080) ِ  ن لِلحههوراِ  خراصنههً  وِ طرانرههً  ه رِههيِهُم اسح

ِطعرههنن  ههوراِر ه و ر  ُه ح ههبراِب  ِلحههأر األرحح اِهههيرِ أر وحرامن ِههأر  (2083) مرهادنةر مُولرئِههأر  ِ رطحههِع مرسح ههد  ِمههنح حر  (2082) ألرحر
ها ِمهنر الننهاِ  ه يف ِههرحب   (2082) عرهً  ه و ر يرطحمرعرهنن ِمنحهأر يف اعحِ  رهادِ ارِطي ة  ه  رُمهر  مبرهنح يرِليهر هدر مروح  (2082) ُع ح

نرهأُ  ِِهمح ه رهريرُاهو ر مرهح ه هرررخ  ه ررحِملُهو ر مرُئونهر رهه عرلرهى غره ح هل  ُمشح ُهمح ُدونرهأر ه وعريحبُهه عرلريحهأر  (2081) عرمر يف  ذرلِهأر ار
نهحيرا واآلِخررةِ   .الد 

 ومرلحزِِم انحرقن مرنح لرزِمره ِمنر الح ررِيِ  والحبرِعيِد ه وُكنح يف ذرِلأر صراِ راً 
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يحهُث ورارهعر ه وا هح رهِ  عراِابر رهه مبرها يهرثهحُ هُل عرلريحهأر ِمنحهه   بنه ر ه ررهِإ ن مرغر حُمح رِسباً ه وراِاعاً ذرِلأر ِمنح اهرررا رِ أر وخراصنِ أر حر
 .ذرِلأر حمرحُمودرة   (2081)

يحفهاً  هِحرح  (2088) وِ  ح ظرننهِت الرنِعينهُ   ِهأر حر رِخر ه واعحهِدرح  (2089) ررأرصح ُهمح  ِعُهذح عرنحهأر ظُنُهونهرُهمح  (2094) ار
هههحرارِخر ه ررهههِإ ن يف ذرلِهههأر رِيراضرههه ً  اراً  (2090)  ِِإصح ِسهههأر ورِرح هههاً ِ ررِعين ِهههأر وِ عحهههذر لُهههُ   ِهههه  (2093) ِمنحهههأر لِنهرفح ه  هربهح
ِوميِِهمح عرلرى انحرقح   .حراجر رأر ِمنح  هر ح

رهرعرنن ُصههلححاً درعرههاخر  ِلريحههه عرههُدو خر ولِلنههه ِريههه رًِضهها ه ررههِإ ن يف الص ههلحِح درعرهه ً  ِيُنُههوِدخر ه  (2092) و ر  رههدح
ِدخر ه ولرِاهِن انحرهذررر   نهاً لِهِبالر هً  ِمهنح مُهُوِمهأر ومرمح ِر ِمهنح عرهُدوحخر  هرعحهدر ُصهلحِحه ه ررهِإ ن الحعرهُدون ُرمبنرها ورراحر ُكهلن انحرهذر

ر عرههُدوحخر  (2092) ارههارربر لِير هرغرفنههلر  نرههأر و هرههنيح لر  هريهح ههنر الظنههنح ه وِ  ح عر رههدح ِههمح يف ذرلِههأر ُحسح ه ررُفههذح  ِههانحرزحِم وا ن
هه ره ِمنحههأر ِذمنهه ً  ًة ه مروح مرلحبرسح ههدر عرههلح  (2091) ه ررُحهه ح  (2092) ُع ح ههدرخر  ِالحورررههاِف وارح ر ِذمن رههأر  ِاألرمرانرههِ  ه واجح عرهح

ِ مراعهاً مرهعر  (2091) نهرفحسرأر ُجنن ً  ف  ه النناُ  مرهرد  عرلريحه اجح ُدو ر مرا مرعحطريحتر ه ررِإننه لريحسر ِمنح رهررراِئِإ اللنه هر ح
ه  ِت آرر  هورائِِهمح ه و رشر هنهرُهمح  هرفرهر ِ  مرهح ها  هريهح هرُِكو ر ِريمر ائِِههمح ه ِمهنح  هرعحِظهيِم الحورررهاِف  ِهالحُعُهوِد ه وارهدح لرهزِمر ذرلِهأر الحُمشح

هه هروح هرُلوا هها اسح ههِلِمنير ه ِلمر ههِدخر  (2098) ُدو ر الحُمسح ههنن  ِعرهح يسر ِر ه ررههالر  هرغحههِدرر ن  ِههِذمنِ أر و ر اِر  ِمههنح عرورااِههِ  الحغرههدح
هدره  (2344) ِ لرنن ه و ر ارحه (2099) هِ ْ  ه وارهدح جرعرهلر اللنهه عرهح عرهُدونخر ه ررِإننهه  ر جيرحهنرُِ  عرلرهى اللنهه ِ  ن جراِههل  هر

ناً مررحمراه ر الحِعبراِد ِ رر حرِ ه ه وحررمياً  (2340) وِذمن ره مرمح ُاُنو ر ِ صر  (2343)  هرنيح  يرسح
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الرسره ر  (2342) ه ررهالر ِ دحغرهارر  (2342)  ِجهورارِهويرسح رِفيُمو ر ِ صر  (2342) مرنهرعرِ ه ا ر ِريهه ه و ر  (2341) و ر ُمدر و ر ِخهدر
ههداً ُدرههوحُن ِريههه الحِعلرههلر  ثِ رههِ  ه و ر  (2348) ه و ر  ُهعرههوحلرنن عرلرههى نرحههِن اهرههوحر   (2341)  هرعحِ ههدح عر ح  هرعحههدر ال نأحِكيههِد وال هنوح

ُعورننأر ِضيُق مرمحر   هر   يردح هاِخه  ِغره حِ انحرهقح ه ررهِإ ن صرهبهحررخر عرلرهى ِضهيِق مرمح ُد اللنه ِ صر  رلرهِ  انحِفسر ه لرزِمرأر ِريه عرهح
ر  اررهاُ   رِبعر رهه ه ومر ح حتُِهي ر  ِهأر ِمهنر اللنهه ِريهه ِ لحبره    هر  ِمهنح غرهدح يهح هه وررمحهلر عراِابر ِهه ه خر ه  (2349)  هررحُجو انحِفرراجر

ِبُل ِريهرا ُدنهحيراخر و ر آِخرر رأر  ر  رسح هر   . ح
ه   و ر مرعحظرهمر لِ رِبعره   ه و ر  ف  مردحعرهى لِِن حمر ها ه ررِإننهه لرهيحسر هره ح هررى  ِ يناخر والدحمرافر وسرفحارهرا  ِغره حِ ِحلحهر مرحح

ها ر الحِعبرهاِد ه  ِ زروراِر نِعحمر   وانحِ طراِ  ُمدنة  ه ِمنح سرهفحِأ الهدحمراِف  ِغره حِ حر حهر ِم  هرهنيح اح ه واللنهه ُسهبححرانره ُمبح رهِد    ِهانُح
هررام  ه ررهِإ ن ذرلِهأر  هِعُفه ِريمرا  رسراررُاوا ِمنر الدحمراِف يهرهوحمر الحِ يرامرهِ  ه ررهالر  ُه رهوحيرنن ُسهلحطرانرأر ِ سرهفحِأ درم  حر  ممنها ُيمح

رر  ُ ُله ه و ر ُعذح هِد ه ألر ن ِريهه اهرهوردر  ويُوِهُنه  رلح يُزِيُله ويهرنهح الحبرهدرِ   (2304) لرأر ِعنحدر اللنه و ر ِعنحِدي يف اهر حهِل الحعرمح
زرةِ  (2300) ه وِ ِ  ا هحُ ِليتر خِبرطرهإ  ه ومررهحهررطر عرلريحهأر  هيهحُفأر مروح يرهُدخر  ِالحُعُ و رهِ  ه ررهِإ ن يف الحهوركح  (2303) سرهوحُ أر مروح سر

اهرهرا مر ح هرلر  ُ وِر حر نُهمح  (2302) ً  ه ررالر  رطحمرحرنن ررمرا رهروح لِيراِف الحمر ح  .ِ أر خنرحورُة ُسلحطراِنأر ه عرنح مر ح  ُهنردحير ِ صر مروح
 وِ يناخر واإِلعحجرابر  ِنهرفحِسأر ه والثهح ر ر مبرا يُهعحِجُبأر ِمنهحهرا وُح ن 
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ثرههِق رُهههرروِ  (2302) اإِل حههررافِ  ههاِ   ه ررههِإ ن ذرلِههأر ِمههنح مروح سر ههقر مرهها يرُاههوُ  ِمههنح ِ حح حر ِسههه ه لِيرمح الشنههيحطراِ  يف نهرفح
ِسِننير   .الحُمحح

سرهاِنأر ه مرِو ال هنزري هدر  ُهمح  (2302) وِ ينهاخر والحمرهنن عرلرهى ررِعين ِهأر  ِِإحح ها ر ِمهنح ِرعحلِهأر ه مروح مر ح  رعِهدر ها كر ِريمر
ُلحار يُوِجهُ  الحمر حهتر رهرُ  حِبعر مروحِعدرخر خِبُلحِفأر ه ررِإ ن الح  هرُ   ُِنوِر انحرقح ه واخلح سرا ر وال هنزري در يرذح  مرنن يُهبحِطُل اإِلحح

 .(َكبُـَر َمْقتاً َعْنَد اهلل َأْن تـَُقوُلوا ما   تـَْفَعُلونَ )ِعنحدر اللنه والنناِ  ه ارارر اللنه  هرعراصر ه  (2301)
ها ِ ذرا  (2301) بحلر مروراهِنرا ه مرِو ال نسر   ر وِ يناخر والحعرجرلر ر  ِاألُُموِر اهر  ه ر ِريهر ِريهرا ِعنحدر ِ محاراهِنرها ه مرِو اللنجراجر

نر  (2308)  هرنرانررلح  ِاعره (2309) ه مرِو الحورهح ِاعح ُكلن مرمحر  مروح  .عرنهحهرا ِ ذرا اسح هروحضرحرتح ه ررمرعح ُكلن مرمحر  مروحِضعره ومروح
ورة   (2334) ِ ئحثرارر وِ يناخر واِ سح  ها  ُهعحه ر  ِهه ممنها ارهدح ورضرهحر  (2333) ه وال هنغرهايبر  (2330) مبرا النناُ  ِريه مُسح عرمن

ِشههُا عرنحههأر مرغحِطيرههُ  األُُمههوِر ه ويُهنح رصرههُا ِمنحهه هها ارِليههل   هرنحار أر لِلحُعيُههوِ  ه ررِإننههه مرههأحُخوذ  ِمنحههأر لِغرهه حِخر ه وعرمن
ينه ر مرنحِفهأر  لِلحمرظحُلومِ  ِلسرهاِنأر ه  (2331) ه وسرهطحورةر يرهِدخر وغرهرحبر  (2332) حرهدحخر  (2332) وسرهوحررةر  (2332) ه امحِلأح  ِر

نرِ ح ِمنح ُكلح ذرِلأر ِ اراح الحبراِدررةِ  ِ يرهارر ه  (2331) واحح لِهأر اِ خح هُانر غرمرهُبأر رهر رمح و رأحِخِ  السنطحورِة ه حرإن يرسح
ِر الحمرعراِد ِ صر رر حأر ولرنح  ِثرر مُهُومرأر ِ ذِكح  .حترحُامر ذرِلأر ِمنح نهرفحِسأر ه حرإن ُ اح
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هنح  هر رهدنمرأر ه ِمهنح ُحُاومره   عراِدلره   مروح ُسهنن   رراِضهلر   ه مروح  والحوراِجهُ  عرلريحهأر مر ح  هر رهذركنرر مرها مرمرهى ِلمر
ها ه  آلهوعليههللاصلىمرثرر  عرنح نرِبيهحنرا  مروح رررِيمر   يف ِك راِب اللنه ه رهر هر ح رِدير مبرا هراهردحلر ممنا عرِملحنرا  ِهه ِريهر

ِسه  عر  هِ  لِنهرفح جن ثهر حُت  ِهه ِمهنر انُح ه هروح ا ه واسح ِدي هرذر ُل  ِلريحأر يف عرهح لريحهأر ودرح رِهدر لِنهرفحِسأر يف ا هحبراِ  مرا عرِهدح
هيحالر  رُاهو ر لرهأر  ها  هه ِلار رر ِهه : ِعلنه   ِعنحهدر  رسرهر ِ  نهرفحِسهأر ِ صر هروراهر هأرُر اللنهه ِ سرهعرِ  رر حر ِهه ه وعرِظهيِم ُادح ومرنرها مرسح

ِر الحوراِضهِح  ها ِريهه رِضرهاه ه ِمهنر اإِلارامرهِ  عرلرهى الحعُهذح  ِلريحهه وِ صر عرلرهى ِ عحطرهاِف ُكهلح ررغحبره   ه مر ح يهُهوررهح ريِن وِ ينهاخر ِلمر
هِعيِا الحارررامره ِ خر  هِ  و رمح ِد ه ومتررهاِم النهحعحمر يِل األرثرِر يف الحهِبالر ِن الثهننراِف يف الحِعبراِد ومجِر ه ومر ح  (2338) لحِ ه ه مرعر ُحسح

هههههرادرِة ه  ههههعرادرِة والشن ــــونَ )ترحههههِ مر ِ  ولرههههأر  ِالسن ــــه راَجُع ُم عرلرههههى ررُسههههوِر اللنههههه ه  (ََّلنإــــا ََّللَْي ههههالر ه والسن
مُ  وسل وآلهعليههللاصلى ِث اً والسنالر ِليماً كر  .الطنيحِبنير الطناِهرِينر وسرلنمر  رسح

 السالمعليهومن كتاب له ـ  54
ذكـره أبـو جعفـر اإلسـكافي فـي كتـاب ( مع عمـران بـن الحصـين الخزاعـي)َّللى طلحة والزبير 

 .الس  عليهالمقامات في مناقب أمير المؤمنين 
ها ه مررح ملرح مُرِِد الننها ر حرهإن مررراُدوِر ه وملرح مُ رهايِعحُهمح حرهإن  رهايهرعُ مرمنا  هرعح  ُ مر ها وِ  ح كر رمح ُ مر وِر ه ُد رهر رهدح عرِلمح

 اِضر  ه ررِإ ح حر  (2339) وِ ننُامرا ممننح مرررادرِر و رايهرعريِن ه وِ  ن الحعرامن ر ملرح  ُهبرايِعحيِن ِلُسلحطرا   غراِل   و ر لِعرررل  



 هنل البالغ   ...........................................................................................   221

ههارِهر  ههاِر كر هها  رايهرعحُ مر ِ ه ررارحِجعرهها و ُو رهها ِ صر اللنههه ِمههنح اررِيهه   ه وِ  ح ُكنحُ مر ههاِر  رههائِعرنيح هها  رايهرعحُ مر ِ ه رهر رههدح ُكنحُ مر نيح
هررارُِكمرا الحمرعح  (2324) جرعرلحُ مرا ِ  عرلريحُامرا السنِبيلر  ها الطناعره ر ه وِ سح ها  ِهأرحرقح  ِِإظحهرارُِكمر هرِي مرها ُكنحُ مر ِصهير ر ه ولرعرمح

ها ر مر  ُخالر ِريهه ه كر ا األرمحرر ِمهنح اهربحهِل مر ح  رهدح ها الحُمهراِجرِينر ه  ِال نِ ينِ  والحِا حمراِ  ه وِ  ن دررهحعرُامرا هرذر وحسرهعر عرلريحُامر
 .ِمنح ُخُروِجُامرا ِمنحه ه  هرعحدر ِ اهحررارُِكمرا  ِه

ُ مر  هِل الحمرِدينرهِ  ه مُثن واردح نرعرمح ها ِمهنح مرهح نرُامرا مرهنح اررلنهار عرهينح وعرنحُامر ا مررح اهر هرلحُت ُعثحمرا ر ه رهربهريحيِن و هريهح
ها ه ررهِإ ن اآل ر مرعحظرهمر مر  ها الشنهيحفراِ  عرهنح ررمحِيُامر هلر ه ررارحِجعرها مريه هر ِر مرها احح رمر هرِ    ِ رهدح ها ايُهلحزرُم ُكل  امح لحعرهاُر ه محرُِكمر

مُ   .ِمنح اهربحِل مر ح يهر رجرمنعر الحعراُر والنناُر ه والسنالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  55
 َّللى معاوية

ها لِهيهرعحلرمر مريه ُهه لرهر ها مرهح ها  هرعحهدرهرا ه وا هح هرلرهى ِريهر نهحيرا ِلمر هُن مرمنا  هرعحُد ررِإ ن اللنه ُسبححرانره اردح جرعرلر الد  سر مح مرحح
هاًل  ها لُِنبح هرلره  ِ رها ه وارهِد اعرمر ها مُِمرحنرها ه وِ  نرها ُوِضهعحنرا ِريهر نرها و ر  ِالسنهعحِ  ِريهر نهحيرا ُخِل ح هنرا لِلهد  ِر اللنهه  ه ولرسح  هحه رالر

ههِر ه رهرعرههدروحلر  ههً  عرلرههى اآلخر نرا ُحجن ههدر خر يب ه ررجرعرههلر مرحر نهحيرا  ِ رأحِويههلِ  (2320)  ِههأر وا هحهه رالر الحُ ههرحآِ  ه  عرلرههى الههد 
هُل الشنهاِم يب ه ومرلنه ر  هاِر ه وعرصرهيح ره مرنحهتر ومرهح هاِهلرُامح  (2323) ررطرلربح ريِن مبرها ملرح درحهِن يرهِدي و ر ِلسر عرهاِلُمُامح جر

 ؛وارائُِمُامح اراِعدرُكمح 
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ِسههأر ونرههانِِ  الشنههيحطرا ر ِايرههادرخر  ههِر ح  ِ  (2322) ررهها نِق اللنههه يف نهرفح ههأر ه ررِههه ر  ررِيُ نرهها ه واصح هر صر اآلِخههررِة ورجح
ذررح مر ح ُيِصيبرأر اللنه ِمنحه  ِعراِجِل ارارِعر    اِ رر  (2322) ه متررس  األرصحهلر  (2322) و ررِيُ أر ه واحح  (2321) و هر حطرهُع الهدن

ههرر ررههاِجررة  ه لرههِئنح مجررعر  (2321) ههه ررههِإرح مُوِ  لرههأر  ِاللنههه مرلِينهه ً  اِر  ر مرنراُر  ِبراحر ِههأر غريهح   حههيِن وِ ينههاخر جروراِمههُع األراحههدر
ُر اْلحاَكَمينَ )ه  (2328) َننا وُهَو َخيـْ  .(َحتإى َيْحُكَم اهلل بـَيـْ

 السالمعليهومن وصية له ـ  56
 وصى بها شريح بن هانئ ـ لما جعله على مقدمته َّللى الشام

هاف  ه و  هار  ه ا نهِق اللنهه يف ُكهلح صرهبراح  ومرسر ها عرلرهى حر نهحيرا الحغرهُرورر ه و ر  رأحمرنهحهر خرهاح عرلرهى نهرفحِسهأر الهد 
ُروه ه  ررهتح  ِث   ممنا حتُِ   ه خمررارر ر مراح هورافُ  (2329) واعحلرمح مرننأر ِ  ح ملرح  هررحدر ح نهرفحسرأر عرنح كر ِ صر   (2324)  ِهأر األرهح

ِث   ِمنر المنررِر ه ررُانح لِنهرفحِسأر   اراِمعهاً  (2322) وراِامهاً  (2323) ِعنحهدر انحرِفيظره ِ  (2320) مرانِعاً رراِدعهًا ه ولِنهرزحور ِهأر  كر
(2322). 

 السالمعليهومن كتاب له ـ  57
 َّللى أهل الكوفة ـ عند مسيره من المدينة َّللى البصرة

ُت ِمنح حريح  ا ه ِ منا ظراِلماً  (2322) مرمنا  هرعحُد ررِإرح خرررجح  وِ مناهرذر
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هها ا لرمن ههذر ههُر اللنههه مرههنح  هرلرغرههه ِك رههايب هر نهرفرههرر ِ  رن ه ررههِإ ح   (2321) مرظحُلومههاً وِ منهها  راِغيههاً وِ منهها مربحِغيّههاً عرلريحههه ه وِ رح مُذركح
 .(2321) ُكنحُت حُمحِسناً مرعرانريِن ه وِ  ح ُكنحُت ُمِسيئاً اسح هرعح ربريِن 

 سالمالعليهومن كتاب له ـ  58
 كتبه َّللى أهل األمصار ـ يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين

ِل الشنهاِم ه والظنهاِهُر مر ن رر هننرها وراِحهد  ونرِبيهننرها  نرا والح روحُم ِمنح مرهح رِنرا مرننا الح هر ريهح ُف مرمح ه  (2328) وراِحهد  وكرا ر  ردح
ِم وراِحدرة  ه و ر نرسح ر  ه رزِيُدونهرنرا  (2329) زِيُدُهمح ودرعحور هرنرا يف اإِلسحالر يف اإِلميراِ   ِاللنه وال نصحِديِق ِ ررُسولِه ه و ر يرسح

اِو مره نرا ِريه ِمنح درِم ُعثحمرا ر ه وحنرحُن ِمنحه  هررراف  ه رهرُ لحنرا  هرعرهالروحا نُهدر ُر وراِحد  ِ  ن مرا اخح هرلرفح ررُخ الحيهرهوحمر ه ه األرمح ا  ر يُهدح
ِمعر ه رهرنهر حورى عرلرى ورضحِع انحرهقح مروراِضهعره  (2324) لننائِررةِ  ِِإ حفراِف ا ُر ويرسح رجح ِانِي الحعرامنِ  ه حرإن يرشح ردن األرمح و رسح

ا هرررةِ  اِويه  ِالحُمار  (2322) ه وورارهدرلح  (2322) انحررحُب ورركردرلح  (2323) ه ررأر هروحا حرإن جرنرحرتِ  (2320) ه رهر راُلوا  رلح نُدر
شرتح  نرا (2322) ِن رانُههرا و ِر وِ يناُهمح ه وورضرعرتح خمررالِبهرهرا ِرينرا وِريِهمح ه مرجرا ُوا ِعنحهدر ذرلِهأر  (2321) ه رهرلرمنا ضررنسر هح

ههاررعحنراُهمح  نرههاُهمح ِ صر مرهها درعرههوحا وسر بهح نرههاُهمح  ِلريحههه ه ررأرجر هه ربرانرتح ِ صر مرهها  رلربُههو  (2321) ِ صر النههِذي درعروح ههإن اسح ا ه حر
ه ا ُهمح ه رهرُهههور النههِذي مرنهح رههذر ههنح مترن عرلرههى ذرلِههأر ِمههنهح ُهُم الحمرعحههِذررُة ه ررمر ههُ  ه وانهح رطرعرههتح ِمههنهح جن للنههه ِمههنر عرلرههيحِهُم انُح

َرن ومتررادرى رهرُهور  ِ  ه ومرنح   ااحرلرار
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 .ى اهرلحِبه ه وصراررلح درائِررُة السنوحِف عرلرى ررمحِسهاللنه عرلر  (2329) ه النِذي ررا ر  (2328) الرناِكسُ 

 السالمعليهومن كتاب له ـ  59
 (4261) َّللى األسود بن قطبة صاحب جند حلوان

هوراه هُر الننها (2310) مرمنها  هرعحهُد ررهِإ ن الحهوراِ ر ِ ذرا اخح هرلرهار هر ِر ه رهرلحهيرُانح مرمح ثِه اً ِمهنر الحعرهدح ِ  ه مرنهرعرهه ذرلِهأر كر
ثرالرههه ه و  ِر ه رراجح رنِهه ح مرهها  ُهنحِاههُر مرمح ههوراًف ه ررِإننههه لرههيحسر يف ايحرههوحِر ِعههورل  ِمههنر الحعرههدح ا هح رههِذرح ِعنحههدرخر يف انحرههقح سر

 .نهرفحسرأر ِريمرا ارهح هرررلر اللنه عرلريحأر ه رراِجياً ثهرورا ره وُم رفروحراً ِع را ره
نهحيرا دراُر  هها اره   سرهاعرً  ه ِ  ن كرانرههتح رهررحغر ُههواعحلرهمح مر ن الهد  هرُغح صرهاِحبُههرا ِريهر عرلريحههه  (2313)  رِلينهه   ه ملرح يهرفح

ِسههأر  ههُ  نهرفح ف  مر رههدًا ه وِمههنر انحرههقح عرلريحههأر ِحفح هه ح ههررًة يهرههوحمر الحِ يرامرههِ  ه ومرننههه لرههنح يُهغحِنيرههأر عرههِن انحرههقح هر ه  حرسح
ِ سرهابُ  هِدخر ه ررهِإ ن النهِذي يرِصهُل  ِلريحهأر ِمهنح ذرلِهأر ه مررحمرهُل ِمهنر النهِذي يرِصهُل عرلرهى  (2312) واِ حح الرنِعينهِ  ِعُهح
مُ   .ِ أر والسنالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  61
 (4264) َّللى العمال الذين يطأ الجيش عملهم

دِ ِمنح عربحِد اللنه عرِل م مرِمِ  الحُمنحِمِننير ِ صر مرنح مررن  ِ   .ه ايحريحُش ه ِمنح ُجبراِة اخلحررراِ  وُعمناِر الحِبالر
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ههُ  لِ  ههافر اللنههه ه وارههدح مروحصرههيح ُهُهمح مبرهها جيِر ههيهنرحُل ُجنُههودًا ه ِههه ر مرههارنة  ِ ُاههمح ِ  ح هر لنههه مرمنها  هرعحههُد ررههِإرح ارههدح سر
ا ايحرهيحِش ه  (2311) ا مر هحهررمُ  ِلرهيحُامح وِ صر ِذمنهِ ُامح ِمهنح مرعرهرنةِ ه ومرنره (2312) عرلريحِهمح ه ِمنح كراح األرذرى وصررحِ  الشنذر

ههطررح  لُههوا (2311) ِ  ن ِمهنح جروحعرههِ  الحُممح باً ِ صر ِهههبرِعه ه رهرنراح هر هها مرههذح هر هُد عرنهح ههيحئاً  (2318)  ر جيِر ُهمح هر مرهنح  هرنرههاوررر ِمههنهح
ُهمح ه ومرنرها ظُلحمهاً عرهنح ظُلحِمِههمح ه وُكف هوا مريحهِدير  نراه ِمهنهح ه رثهحنهريهح ها اسح ُهمح ِريمر ُسهفرهراِئُامح عرهنح ُممرهارنِ ِمح ه وال هنعرهر ِل ار

هرِِهمح ه ومرها  ر  ر مرظحُههِر ايحرهيحِش ه ررهارحرهرُعوا ِ  رن مرظرهاِلمرُامح ه ومرها عرهرراُكمح ممنها يهرغحلِهُبُامح ِمهنح مرمح ُ ِطيُ هو ر دررهحعرهه   هرنيح
 .ه ويب ررأرنرا مُغريهحرُه مبرُعونرِ  اللنه ِ  ح هرافر اللنهِ  ن  ِاللن 

 السالمعليهومن كتاب له ـ  61
َّللى كميل بـن زيـاد النخعـي وهـو عاملـه علـى هيـت ، ينكـر عليـه تركـه دفـع مـن يجتـاز بـه مـن 

 .جيش العدو طالبا الغارة
ههرحِف مرهها ُو حر و رارل   ههِييعر الحمر ههز  حراِضههر  وررمحي  ُم ربهنههر  مرمنهها  هرعحههُد ررههِإ ن  رمح ه وِ  ن  (2319) فرههه مرهها ُكِفهه ر ه لرعرجح

ههِل ِارحِايِسههيرا ههانِرأر  (2314)  هرعراِ يرههأر الحغرههاررةر عرلرههى مرهح نرههاخر ه لرههيحسر ِ رهها مرههنح  (2310) ه و هرعحِطيلرههأر مرسر النههِ  ورلنيهح
ه ها ه لرهررمحي  هر ها و ر يهرهُرد  ايحرهيحشر عرنهحهر اِئأر  (2313) عرا   ميرحنهرُعهر هنح مرررادر الحغرهاررةر ه ِمهنح مرعحهدر هراً ِلمر ه رهر رهدح ِصهرحلر ِجسح
نحِا ِ  لِيراِئأر ه غريهحرر هرِديِد الحمر  ،و ر مرِهيِ  ايحراِن ِ  (2312) عرلرى مروح
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ً  ه و ر ُمغحن  عرنح  (2312) و ر سرادم ثُهغحررةً  لِ  (2312) و ر كراِسر  لِعرُدوم هروحكر  .ِمصحرِه و ر ُلحز  عرنح مرِم ِه مرهح

 السالمعليهومن كتاب له ـ  62
 َّللى أهل مصر مع مالك األشتر ـ لما و ه َّلمارتها

يحِمنهاً  وآلهعليههللاصللىمرمنها  هرعحهُد ررهِإ ن اللنهه ُسهبححرانره  هرعرهثر حُمرمنهداً   (2311) ه نرهِذيراً لِلحعرهالرِمنير وُمهر
ها ر يُهلح رهى يف  الس  عليهه رهرلرمنا مرمرى عرلرى الحُمرحسرِلنير  ِلُمو ر األرمحرر ِمنح  هرعحِده ه رهروراللنهه مرها كر  هرنرانر ر الحُمسح

هرر ه ِمهنح  هرعحهِده  (2311) ُروِع  ا األرمح هذر هِل  وآلهعليههللاصللىه و ر ترحطُُر  ِبراِ  مر ن الحعرهرربر  هُهزحِعُل هر عرهنح مرهح
ها رراعرهيِن  هريحِ ه ه و ر مرنهن  الننهاِ  عرلرهى رُهالر   يُهبرايُِعونرهه ه  (2319) ِ  ن انحِثيرهارُ  (2318) ُهمح ُمنرح وه عرينح ِمهنح  هرعحهِده ه ررمر

ُت يرهِدي ُعو ر ِ صر حمرحهِق  (2380) حرهإن ررمريحهُت رراِجعره ر  (2384) ررأرمحسرهاح ِم ه يرهدح هالر الننهاِ  ه ارهدح ررجرعرهتح عرهِن اإِلسح
لرهه ه مر ح مرررى ِريهه ثهرلحمهاً  وآلهعليههللاصللىحُمرمنهد  دريحهِن  مر ومرهح هالر ِشهيُت ِ  ح ملرح مرنحُصهِر اإِلسح مروح  (2383) ه ررفر

ئِه يرِ ُاُم ه النهِ  ِ  نرها ِهه ر مر رهاُ  مرينهام  ارالر ماً ه  رُاوُ  الحُمِصيبرُ   ِه عرلر ن مرعحظرمر ِمنح رهروحِل وِ ر ها  لر ه يهرهُزورُ هردح ِمنهحهر
اِ  حرهإن نراحر  هدر  (2382) مرا كرا ر كرمرا يهرُزوُر السنرراُب ه مروح كرمرا يهر هر رشنُع السنحراُب ه رهرنهرهرمحهُت يف  ِلحهأر األرحح

نره (2382) الحبراِ ُل ونرهرقر  يُن و هرنهرهح  .(2382) ه وا حمرأر ن الدح
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هُت  (2381) وُهمح ِ الر ُ ِ رح واللنه لروح لرِ ي ُهُهمح وراِحداً  :وَمْنه  األررحِل ُكلحهرا ه مرها  رالريحهُت و ر اسح هروححرشح
ِسه  ويرِ هني  ِمهنح  ُهدرى النهِذي مرنرها عرلريحهه ه لرعرلرهى  رِصه رة  ِمهنح نهرفح اُِِم النهِذي ُههمح ِريهه ه وااح رريبح ه  هه وِ رح ِمهنح ضرهالر

ه ه را   ه وُحسح هِذه  (2388) مر ح يرلِه ر  (2381) ِن ثهرورا ِهه لرُمنح رِظهر  ررا   ه ولرِاننهيِن آسرهىوِ رح ِ صر لِ راِف اللنه لرُمشح هرر هر مرمح
هورً   (2389) األُمنِ  ُسفرهراُ هرا وُرجنارُهرا ه رهرير نِفُذوا مرارر اللنه ُدورً    (2390) ه والصنهانِِنير حررح هاً  (2394) وِعبرهادره خر

ُهُم النِذي اردح هرِربر ِريُاُم انحرهررامر والحفراِسِ نير ِحزح اً ه ررإِ  ُهمح  (2393)  ن ِمنهح ِم ه وِ  ن ِمهنهح هالر هّداً يف اإِلسح ه وُجلِهدر حر
ِم الرنضراِئلُ  ِلمح حرإن ُرِضفرتح لره عرلرى اإِلسحالر ثهرهرحُل  رهأحلِيبرُامح  (2392) مرنح ملرح ُيسح  (2392) ه رهرلروح  ر ذرلِهأر مرها مركح

ُ ُامح ِ ذح مر هريحُ مح وورنهريحُ مح  و رأحنِيبرُامح   .(2392) ه ومجرحعرُامح وحترحرِيمرُامح ه ولر هررركح
ه وِ صر مرمحصرارُِكمح ارِد ارهحُ ِ حرهتح ه وِ صر ممررهاِلِاُامح  (2391) ارِد انهح هر رصرتح  (2391) مر ر  هررروح ر ِ صر مر حرراِرُامح 

دُِكهمح  ُهغحهزرى  (2398)  هُهزحورى  ه انحِفهُروا ررِ رُاهُم اللنهه ِ صر ِا رهاِر عرهُدوحُكمح ه و ر  هرثنهااهرُلوا ِ صر األررحِل رهرُ ِ هر واوِ صر ِ الر
ههاِ  (2399) هها انحرههرحِب األررِ ُ  (2240) ه و هربُههوُفوا (2244)  ِاخلحرسح ههسن ه وِ  ن مرخر   ِالههذ رح ويرُاههو ر نرِصههيُبُاُم األرخر
مُ ومرنح نرامر ملرح يُهنرمح  (2243)  .عرنحه والسنالر
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  63
النــاس عــن  (2242) َّللـى أبــي موســى األشــعري وهـو عاملــه علــى الكوفــة ، وقــد بلغـه عنــه تثبيطــه

 .الخروج َّلليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل
 .ِمنح عربحِد اللنه عرِل م مرِمِ  الحُمنحِمِننير ِ صر عربحِد اللنه  حِن اهريحس  

هُددح مرمن  ا  هرعحُد رهر ردح  هرلرغريِن عرنحأر اهروحر  ُهور لرأر وعرلريحأر ه ررِإذرا ارِدمر ررُسوِ  عرلريحأر ررهارحررعح ذريهحلرهأر ه واهح
ههزرررخر  ههرِخر  (2242) ِمئهح ههرُ ح ِمههنح ُجحح ههتر ررانهحُفههذح  (2241) وانحههُدبح  (2242) واخح وِ  ح  (2241) مرههنح مرعرههأر ه ررههِإ ح حر ن ح

هررُخ حرهإن ُتحلره ر نُ حهُدخر خِبرهاثِرِخر  (2248)  هرفرشنهلحتر  يحهُث مرنحهتر ه و ر  ُه هح ن ِمهنح حر ه  (2249) ررا هحعُهدح ه وارحُ اللنهه لر ُههنح هرنير
ِ أر  هُل عرهنح ِاعحهدر لحِفهأر ه ومرها  (2204) وذرائِبُهأر ِعراِمهِدخر ه وحرهإن  ُهعحجر هذررِخر ِمهنح خر ه وحترحهذررر ِمهنح مرمراِمهأر كرحر

ُوريهح ر  ِه ر  ها  (2200)  ِااح بهرُلهر لنل  صرهعحبُههرا وُيسرههنُل جر ها ويُهذر اِهيرُ  الحُابهحررى ه يُهرحكرُ  مجررُلهر النِ   هررحُجو ه ولرِانهنهرا الدن
ه (2203) ه رراعحِ لح عر حلرأر  هتر رهر هرهنرحن ِ صر غره حِ ررحح هررخر وُخهذح نرِصهيبرأر وحرظنهأر ه ررهِإ ح كررِهح لِهأح مرمح    و ر يف وامح
ن  (2202) جنرراة  ه ررِبانحررِيح  فرهنير ومرنحهتر نرهائِم  حرهإن  ر يُه رهارر مريحهنر رُهالر   ه واللنهه ِ ننهه نررهْق مرهعر حمُِهقم ومرها  (2202) لرُ اح

مُ   .مُ راِ  مرا صرنرعر الحُملحِحُدو ر ه والسنالر
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  64
 َّللى معاوية جوابا

ه نهرنرها و هريهح هرحلر ه ِمهنر األُلحفرهِ  وايحرمراعرهِ  ه رهرفرهرن ر  هريهح هِس مرمنا  هرعحُد ررِإننا ُكننا حنرحُن ومرنهحُ مح عرلرهى مرها ذركر نرُامح مرمح
هِلُمُامح ِ  ن كررحههاً  هلرمر ُمسح نرا ورُِ نحُ مح ه ومرا مرسح ها ر مرنحهُا  (2202) مرننا آمرننا وكرفررحمُتح ه والحيهروحمر مرننا اسح هر رمح ه و هرعحهدر مر ح كر

مِ   .ِحزح اً  وآلهعليههللاصلىُكل ه ِلررُسوِر اللنه   (2201) اإِلسحالر
هه ر  ههرندحُل  ِعراِئشر ههرر ه وهر هه ر والز  هريهح ههرحلر مررح اهر هرلحههُت  رلححر ههرريحنِ  (2201) وذركر ر الحِمصح ه  (2208) ونهرزرلحههُت  هرههنيح

ُر ِريه  ِلريحأر وذرِلأر مرمحر  ِغبحتر عرنحه ررالر   . عرلريحأر و ر الحُعذح
ههررُة يهرهوحمر مُِسههرر مرُخههوخر ه ررههِإ ح   جح ههاِجرِينر واألرنحصرههاِر ه وارههِد انهح رطرعرههِت ااِح هرحلر مرننههأر نرائِههرِي يف الحُمهر وذركر

ه هررحِره ها ر ِريهه عرجرهل  رراسح هِدير  ه مر ح يرُاه (2209) كر هِ  ه ررهِإرح ِ  ح مرُنرحخر ررهذرِلأر جر و ر اللنهه ِ  نرها  هرعرثرهيِن  ِلريحهأر لِلنهح حمر
 :ِمنحأر ه وِ  ح  هرُزرحِر ررارمرا ارارر مرُخو  ريِن مرسرد  

ههههههههههههههههههرِ ُهُهمح  ِبِلنير رِيرههههههههههههههههههاحر الصنههههههههههههههههههيحِا  رمح هههههههههههههههههه هر ح  ُمسح

ر مرغحههههههههورار   (2234) ِرراِصهههههههه        وُجلحُمههههههههودِ  (2230)  هرههههههههنيح
(2233)

 

  
ُ هه وِعنحِدي السنيحُا النِذي مرعح   ِعردحخر ه وخراِلأر ومرِخيأر يف  (2232) مرمح
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هُت األرغحلرهُا الح رلحه ِ  هلِ  (2232) مر رهام  وراِحهد  ه وِ ننهأر واللنهه مرها عرِلمح ه واألروحصر مر ح يُه رهارر  (2232) الحُم رهاِرُب الحعر ح
ههرر ضرههالنِ أر لرههأر ه ِ ننههأر ررِايههتر ُسههلنماً مر حلرعرههأر مرطحلرههعر ُسههوف  عرلريحههأر  ر لرهه ههدحلر غريهح  (2231) أر ه ألرننههأر نرشر

ههائِمرِ أر  ههرر سر لرههأر ِمههنح  (2231) وررعريحههتر غريهح هها مر هحعرههدر اهروح لِههه و ر يف مرعحِدنِههه ه ررمر ههتر ِمههنح مرهح ههراً لرسح ه و رلربحههتر مرمح
ُهُم الشنه ر  هورار  ه  ررلره هح هام  ومرخح هبهرهحتر ِمهنح مرعحمر ُحهوِد مبُحرمنهد  ِرعحِلأر ه واررِيه   مرها مرهح اورُة ومتررهينح الحبراِ هِل عرلرهى ايُح

رهرُعوا عرِظيمهاً وملرح ميرحنهرعُهوا حررميهًا ه  (2238) ه ررُصهرُِعوا مرصرهارِعرُهمح  وآلهعليههللاصللى هتر ه ملرح يرهدح يحهُث عرِلمح حر
 .(2224) وريهح ر ه وملرح متُراِههرا ااحُ  (2239) ِ وراحِع ُسُيو   مرا خرالر ِمنهحهرا الحورغرى

لحههأر  ههاِكِم الح رههوحمر ِ  رن ه مر ِح ههلر ِريههه الننههاُ  مُثن حر هها درخر هها ر ه ررادحُخههلح ِريمر ثهرههرحلر يف اهر هرلرههِ  ُعثحمر وارههدح مركح
عره ُ  ها ُخدح ِ يف مرونِر الصنهيبح  (2220) وِ ينهاُهمح عرلرهى ِك رهاِب اللنهه  هرعرهاصر ه ومرمنها  ِلحههأر النهِ   ُرِيهُد ه ررِإنهنهر عرهِن اللنههنر

ِله (2223) الحِفصرارِ  ُم ألرهح  .ه والسنالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  65
 َّلليه أيضا
ِح الحبراِصهرِ  ه رهر رهدح سرهلراحتر  (2222) ِمهنح ِعيرهاِ  األُُمهورِ  (2222) مرمنا  هرعحُد ه رهر ردح آ ر لرأر مر ح  هرنح رِفعر  ِهاللنمح

ِرأر  ارِ ر مرسحالر  ، ِادحعراِئأر األر راِ يلر مردر
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ِ  (2222) وااحِ حراِمأر   ه وا ح ِهزرانِخر  (2228) مرا اردح عرهالر عرنحهأر  (2221) واألركراِذيِ  و ِانحِ حراِلأر  (2221) ُغُرورر الحمرنيح
ها ارهِد اخح ُهزِ ر  (2229) ها ُههور مرلحهزرمُ  (2224) ِلمر  لرهأر ِمهنح نرحِمهأر ودرِمهأر  ُدونرهأر ه رِهرراراً ِمهنر انحرهقح ه وُجُحهوداً ِلمر
ُر الحُمبِهنُي ه و هرعحهدر الحبهر  (2220) ُرخر ه ررمرا ذرا  هرعحدر انحرقح ِ  ن المنهالر يرهاِ  ِ  ن ه ممنا اردح ورعراه  رحُعأر ه وُمِل ر  ِه صردح

هِ هرا (2223) اللنهبحسُ  هِ مرااررا عرلرهى لُبحسر ِر الش هبهحهر ر واهح هذر هاه  (2222) ه رراحح ها مرغحهدرررتح جرالر ِيبهرهر نره ر  رالرمر  ررهِإ ن الحِف هح
 .األر حصرارر ظُلحمر ُههرا (2222) ه ومرغحشرتِ  (2222)

ههلحمِ  (2221) وارههدح مر رهههاِر ِك رهههاب  ِمنحهههأر ُذو مرررهههاِننير  ههها عرهههِن السح ه  (2221) ِمهههنر الح رهههوحِر ه ضرهههُعفرتح اُهوراهر
ههاِ  ر  هها (2228) ومرسر هر هها كراخلحرههاِئِإ يف الههدنهرا ِ  (2224) ِمنحههأر ِعلحههم  و ر ِحلحههم   (2229) ملرح ررُاح هر ههبرححتر ِمنهح  ه مرصح

مِ  (2222) ه و هررراهنيحهتر ِ صر مررحاهربره    (2222) يف الهدحميرا ِ  (2223) ه واخلحرههاِ  ِ  (2220) هِ  األرعحههالر هرراِم ه نرانِحر ِة الحمر   رِعيهدر
 .(2221) ه وُرراذرى ِ را الحعري و ُ  (2221) ه  هر حُصُر ُدونهرهرا األرنُو ُ  (2222)

راً مروح ِورحداً  هِلِمنير  هرعحههِدي صرههدح ها ر لِلنههه مر ح  رلِهه ر لِلحُمسح ُهمح  (2228) وحر ههد  ِمههنهح ههرِير لرهأر عرلرههى مرحر ه مروح مُجح
اررخح نهرفحسرأر وانحظُرح اررا ه ررِإننأر ِ  ح رهر  داً ه ررِمنر اآل ر رهر ردر هدر عر حداً مروح عرهح  ِلريحهأر ِعبرهاُد  (2229) رن حهتر حرهإن يهرنهحهر

مُ  (2214) اللنه ه مُرحِدرتح  ُبور  والسنالر راً ُهور ِمنحأر الحيهروحمر مر ح  .عرلريحأر األُُموُر ه وُمِنعحتر مرمح
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  66
 َّللى عبد اهلل بن العباس وقد تقدم ذكره بخالف هذه الرواية

ِف النهِذي ملرح يرُاهنح  مرمنا  هرعحدُ  ِف النهِذي ملرح يرُاهنح لِيهرُفو رهه ه وررحهزرُ  عرلرهى الشنه ح هررُح  ِالشنه ح هرحفر لريهرفح ه ررِإ ن الحمر
  حفرهافُ لُِيِصهيبره ه ررهالر يرُاهنح مررحمرهلر مرها نِلحهتر يف نهرفحِسهأر ه ِمهنح ُدنهحيرهاخر  ُهلُهوُغ لرهذنة  ه مروح ِههفراُف غرهيح   ه ولرِاهنح  ِ 

هقم ه ولحهيرُانح ُسهُروُرخر مبرها ارهدنمحتر ه ومرسرهُفأر عرلرهى مرها خرلنفحهتر  يرهاُف حر ها  هرعحهدر  (2210)  راِ هل  مروح ِ حح ه ومهر هأر ِريمر
 .الحمروحلِ 

 السالمعليهومن كتاب له ـ  67
 َّللى قثم بن العباس ـ وهو عامله على مكة

ـْرُهْم بَأَيـإاَم اهلل)مرمنا  هرعحُد ررهأرِامح لِلننهاِ  انحرهلن ه  هرريحنِ  (2213)(وذَكش ُهُم الحعرصح لِهسح ار ه ررأررحهِت  (2212) ه واجح
ه هرفحِ ر ه وعرلحهِم ايحراِههلر وذراكِهِر الحعرهامِلر ه و ر يرُاهنح لرهأر ِ صر الننهاِ  سرهِف   ِ  ن ِلسرهاُنأر ه و ر حر  اِجه   ِ  ن الحُمسح

ن ذر  ُههأر ه و ر حترحُجهنر ها ِ  ح ِذيهدرلح ورجح ه   عرهنح لِ رائِهأر ِ رهها ه ررِإنهنهر هها (2212) ا حراجر  عرهنح مر هحورا ِهأر يف مرونِر ِورحِدهر
 .ه ملرح حُتحمردح ِريمرا  هرعحُد عرلرى ارمرائِهرا (2212)

 (2211) وانحظُرح ِ صر مرا اجح رمرعر ِعنحدرخر ِمنح مراِر اللنه ه رراصحرِرحه ِ صر مرنح ِابهرلرأر 
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لِ  (2211) نح ذرِوي الحِعيرهاِر والحمرجراعرهِ  ه ُمِصهيباً  ِهه مروراِضههعر الحفرااره ِ ِمه ه ومرها ررمرهلر عرهنح ذرلِههأر  (2218) واخلحرهالن
نرا لِنهر حِسمره ِريمرنح ِابهرلرنرا لحه  ِلريهح  .ررا ِح

ههرًا ه ررههِإ ن اللنههه ُسهبح  ههاِكن  مرجح هه ر مر ن يرأحُخههُذوا ِمهنح سر ههلر مران َســواًء اْلعــاَكُف َفيــه )حرانره يهرُ ههوُر ه وُمهرح مرهح
لِهه ه وررهن رنرها اللنهه وِ ينهاُكمح ِلمرحر  (واْلبـادَ  ُهل   ِلريحهه ِمهنح غره حِ مرهح  ا حههه ررالحعرهاِكُا الحُمِ هيُم  ِهه ه والحبرهاِدي النهِذي رر

مُ  (2219)  .والسنالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  68
 ـ قبل أيام خالفته هللارحمهَّللى سلمان الفارسي 

ها يُهعحِجبُه ها ه ررهأرعحِرلح عرمن نهحيرا مرثرُل انحرينِ  ه لرهنيح  مرس ههرا ارا ِهل   ر هر ها ه لِِ لنهِ  مرمنا  هرعحُد ررِإ نرا مرثرُل الد  أر ِريهر
ها  ها مريهح رنحهتر  ِهه ِمهنح ِررراِاهر ِ رها ه وُكهنح آنرهسر مرها مرا يرصححرُبأر ِمنهحهرا ه وضرعح عرنحأر مُهُومرهرا ه ِلمر ه و رصرهر ِ  حرا ر

ها ِ صر ُسهُرور  ه مرهحفرصره حه (2214)  رُاوُ  ِ را هأر ن ِريهر ها ا حمر ها ه ررهِإ ن صرهاِحبهرهرا ُكلنمر ذررر مرا  رُاوُ  ِمنهحهر  (2210) مرحح
مُ عرنحه ِ صر حمرحُذور  ه مروح ِ صر ِ ينرا   مرنرالر حه عرنحه ِ صر ِ ررا   والسن   .الر
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  69
 َّللى الحارث الهمذاني

هرحمح حرررامرهه ه وصرهدح ح مبرها سرهلرار ِمهنر انحرهقح ه  لرهه وحر ه ه ومرِحهلن حرالر ومتررسنهأح ِرربحهِل الحُ هرحآِ  واسح هرنحِصهحح
ها ه ررهِإ ن  (2213) واعح رهربح  ها  رِ ه ر ِمنهحهر نهحيرا ِلمر ِحهق   ِأرونِارها ه  مبرها مرمرهى ِمهنر الهد  ها  ر هِبه  هرعحمهًا ه وآِخررهر  هرعحمرههرا ُيشح

ها حرائِهل   هوحِل ومرها  هرعحهدر  (2212) وُكل هر هرر الحمر ثِهرح ذِكح هقم ه ومركح همر اللنهه مر ح  رهذحُكرره ِ  ن عرلرهى حر ُمفرهارِ   ه وعرظحهِم اسح
هوحلر ِ  ن ِ شرهرحط  ورثِيه هوحِل ه و ر  هره رمرنن الحمر هرره  (2212) ق  الحمر ِسهه ه ويُاح هل  يهررحضرهاه صرهاِحُبه لِنهرفح هذررح ُكهلن عرمر ه واحح

هذررح   نِيرهِ  ه واحح ه رحرى ِمنحهه يف الحعرالر ذررح ُكلن عرمرل  يُهعحمرُل  ِهه يف السحهرح ه وُيسح ِلِمنير ه واحح هل  لِعرامنِ  الحُمسح ُكهلن عرمر
هرره مروح اعح   رهذررر ِمنحهه ه و ر درحعرهلح ِعرحضرهأر غرررضهاً لِِنبرهاِر الح رهوحِر ه و ر حُترهدحِ  الننها ر ِ ذرا ُسِئلر عرنحه صرهاِحُبه مرنحار

هدنثُوخر  ِهه ه ررارفرهى  ِهذرِلأر  عحتر  ِه ه ررارفرى ِ ذرِلأر كرِذ اً ه و ر  هرُردن عرلرى النناِ  ُكلن مرا حر هاًل  ِ ُالح مرا  ِر جرهح
ِظِم الحغريح ر ودرراور  لره ِ ه واكح ُلمح ِعنحدر الحغرمرِ  ه واصحفرحح مرعر الدنوح  رُاهنح لرهأر الحعراِابرهُ   (2212) نح ِعنحدر الحمر حدرررِة واحح

هً  ِمهنح نِعرهِم اللنهه ِعنحهدرخر ه ولحيُههرر عرلريحهأر مرثهرهُر مرها . ه واسح رصحِلحح ُكلن نِعحمر   مرنهحعرمرهرا اللنه عرلريحأر  و ر ُ مرهيهحعرنن نِعحمر
 .نهحعرمر اللنه  ِه عرلريحأر مر 

ِله (2211) واعحلرمح مر ن مررحمرلر الحُمنحِمِننير ه مررحمرُلُهمح  هر حِدمر ً   ِمنح نهرفحِسه ومرهح
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هذررح صرهحر  هرُه ه واحح يهح هرُه ه ومرها  هُهنرخحرحه يرُاهنح لِغره حِخر خر ه ح  يهربحهقر لرهأر ُذخح نح ا ر ر مرهومرالِهه ه ررِإننهأر مرها  ُه رهدحمح ِمهنح خر
ها مِجرهاُ   (2211) يرِفيلُ  هُاِن األرمحصرهارر الحِعظرهامر ررِإنهنهر ُله ررهِإ ن الصنهاِح ر ُمعح ربهرهر  ِ صرهاِحِبه ه واسح ررمحيُه ه ويُهنحارُر عرمر

لرههِ  وايحرفرههاِف ه وِالنهه ر األرعحههوراِ  عرلرههى  راعرههِ  اللنههه ه وااحُصههرح رر  ههذررح مرنرههانِرر الحغرفح ههِلِمنير ه واحح محيرههأر عرلرههى مرهها الحُمسح
وراِ  ه ررِإنهنهرا حمرراِضُر الشنيحطراِ  ومرعرارِيإُ  ثِهرح مر ح  هرنحظُهرر ِ صر  (2218) يهرعحِنيأر ه وِ يناخر ومر راِعدر األرسح ِ ه ومركح الحِفنر

ِر ه و ر ُ سراِررح يف يهروح  (2219) مرنح ُرمحلحتر عرلريحه ةر ه ه ررِإ ن ذرِلأر ِمنح مر هحوراِب الش اح ههردر الصنهالر ِم مُجُعره   حرهإن  رشح
يِع مُُمورِخر ه ررِإ ن  راعر ر اللنهه رراِضهلر    (2284) ِ  ن رراِصاًل  ُر  ِه ه ومرِ ِع اللنه يف مجِر ِبيِل اللنه مروح يف مرمحر   ُهعحذر يف سر

هادِ ح نهرفحسرهأر يف الحِعبرهادرِة وارحرُهقح ِ ره هاعرلرى مرها ِسهوراهرا ه وخر ها ه وُخهذح عرفحورهر ونرشرها رهرا ه ِ  ن  (2280) ا و ر  هر حهررحهر
ها ه وِ ينه ُ و هاً عرلريحهأر ِمهنر الحفررِيمرهِ  ه ررِإننهه  ر  ُهدن ِمهنح ارمرهائِهرا و هرعراُههِدهرا ِعنحهدر حمررلحهر ها ر مراح اخر مر ح يهرنحهزِرر مرها كر

ههوحُل ه ومرنحههتر آ ِههق   بر ر الحُفسنههاِ  ه ررههِإ ن الشنههرن ِمههنح رر حهه (2283)  ِههأر الحمر نهحيرا ه وِ ينههاخر وُمصرههاحر أر يف  رلرههِ  الههد 
ِر الحغرمرهه ر ررِإننههه ُجنحههد  عرِظههيم  ِمههنح ُجنُههوِد ِ  حلِههي ههذر بِهه ح مرِحبنههافره ه واحح ههق  ه ووراحههِر اللنههه ومرحح سر ه  ِالشنههرح ُملححر

مُ   .والسنالر
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  71
 ى سهل بن حنيف األنصاري ـ وهو عامله على المدينة ـ في معنى قومَّلل

 من أهلها لحقوا بمعاوية
ِ صر ُمعراِوير ر ه ررهالر  رأحسرهاح عرلرهى  (2282) يهر رسرلنُلو ر  (2282) مرمنا  هرعحُد ه رهر ردح  هرلرغريِن مر ن رِجراً  ممننح ِابهرلرأر 

ِدِهمح ه ويرههذح  ُههمح غريّههاً مرهها يهرُفو ُههأر ِمههنح عرههدر ِدِهمح ه ررارفرههى ار ههاِرياً  (2282) هرُ  عرنحههأر ِمههنح مرههدر ُهمح هر ه ولرههأر ِمههنهح
ُهدرى وانحرهقح ه وِ يمرهاُعُهمح  ها  (2281) رِهررارُُهمح ِمهنر ااح ِبلُهو ر عرلريهحهر هُل ُدنهحيرها ُم ح هِل ه ررِإ نرها ُههمح مرهح ِ صر الحعرمرهى وايحرهح

هها هر ِطعُههو ر  ِلريهح نرا يف انحرههقح  ه (2281) وُمهح عُههوه وورعرههوحه ه وعرِلُمههوا مر ن الننهها ر ِعنحههدر رر وررمروحه و ِر وارههدح عررررُههوا الحعرههدح
ورة  ه رهرهررر ُوا ِ صر األرثهرررةِ  ُمح وُسحح اً  (2288) مُسح  .(2289) ه رهربُهعحداً ار

لحلر اللنهه لرنرها ِ نهنُهمح واللنه ملرح يهرنحِفُروا ِمنح جروحر  ه وملرح يهرلححرُ وا  ِعرهدح  هِر مر ح يُهذر ا األرمح هذر هُع يف هر ر  ه وِ ننها لرنرطحمر
مُ  (2294) صرعحبره ه وُيسرهحلر لرنرا حرزحنره  .ِ  ح هرافر اللنه ه والسنالر

 السالمعليهومن كتاب له ـ  71
 َّللى المنذر بن الجارود العبدي ، وخان في بعض ما و ه من أعماله

حر مر ِيأر غررنِر ِمنحأر ه وظرنهرنحُت مرننأر  هر نِبعُ  مرمنا  هرعحُد ررِإ ن   صرالر
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يرهه ها رُاحه ر  (2290) هردح هِبيلره ه ررهِإذرا مرنحهتر ِريمر هُلُأ سر ِ  رن عرنحهأر  ر  رهدرُ  ِارهوراخر انحِ يرهادًا ه و ر  ُهبحِ ه   (2293) ه و رسح
ها ر مرها ه  هرعحُمهُر ُدنهحيرهاخر خِبره (2292) آِلِخرر ِهأر عر رهاداً  رراِب آِخرر ِهأر ه و رِصهُل عرِشه ر رأر  ِ رِطيعرهِ  ِدينِهأر ه ولرهِئنح كر

عُ  ِلأر وِهسح ّ اً ه يررمرُل مرهح هل  مر ح  (2292)  هرلرغريِن عرنحأر حر ها ر ِ ِصهفرِ أر رهرلرهيحسر  ِأرهح يهحر  ِمنحأر ه ومرهنح كر نهرعحِلأر خر
هر  مر  هررخر يف مرمرانره   مروح يهُهنحمرنر عرلرهى ِجبرايرهه   ُيسرهدن  ِهه ثهرغحهر  ه مروح يُهنهحفرهذر  ِهه مرمح ر  ه مروح ُيشح ه  (2292) وح يُهعحلرههى لرهه ارهدح

ا ِ  ح هرافر اللنه  .ررأراحِبلح ِ  رن ِحنير يرِصُل  ِلريحأر ِك رايب هرذر
ه  نه لنظهار  الس  عليهاار الرض  واملنذر  ن ايارود ه هذا هو الذي اار ريه مم  املنمنني 

 .(2298) ه  فار يف هراكيه (2291) خم ار يف  رديه (2291) يف عطفيه

 السالمعليهومن كتاب له ـ  72
 َّللى عبد اهلل بن العباس

رر يهروحمرهاِ  ه يهره وحم  مرمنا  هرعحُد ررِإننأر لرسحتر ِ سراِ ق  مرجرلرأر ه و ر مررحُنو   مرا لرهيحسر لرهأر ه واعحلرهمح  ِهأر ن الهدنهح
نهحيرا دراُر ُدورر  لرأر ويهروح  ها  (2299) م  عرلريحأر ه ومر ن الد  ها ر ِمنهحهر ه ررمرا كرا ر ِمنهحهرا لرأر مر راخر عرلرهى ضرهعحِفأر ه ومرها كر

رهرعحه  ُِ ونِ أر   .عرلريحأر ملرح  ردح
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 السالمعليهومن كتاب له ـ  73
 َّللى معاوية

ههِ مراِ  ِ صر ِك را ِههأر ه لرُمههورهحن   مرمنهها  هرعحههُد ررههِإرح عرلرههى ال هنههررد ِد يف جرورا ِههأر  ررمحيِهه  وخُمرطحهه    (2244) ه واِ سح
ِذ ُهه  (2242) ه و هُهرراِجُعيِن الس هطُورر  (2243) ه وِ ننهأر ِ ذح حُترهاِوُليِن األُُمهورر  (2240) ِررراسرهِ   ه رثحِ ِل الننهائِِم  راح ه كرالحُمسح
ُمه الر هرر  (2242) ِم يهربهحهرظُهه والحُم رحر حِ الح رائِ  (2242) مرحح هتر  ِهه غريهح رِي مرلرهه مرها يرهأحِأ مرمح عرلريحهه ه ولرسح مر راُمه ه  ر يرهدح

هِ بهح رافِ  ِبيه ه ومُاحِسُم  ِاللنه ِ ننه لرهوح  ر  هرعحهُإ اِ سح هرر ُ  (2241) ه لرورصرهلرتح  ِلريحهأر ِمهينح اهرهورارِ ُ  (2241) مرننه ِ أر هر   هر ح
لِهسُ الحعرظحهمر ه  (2248) همر ه واعحلرهمح مر ن الشنهيحطرا ر ارهدح ثهربنطرهأر  (2249) و هرهح سرهنر  (2204) اللنحح ه عرهنح مر ح  ُهرراِجهعر مرحح

ِله (2200) مُُمورِخر ه و رأحذر ر  ُم ألرهح  .ِلمر راِر نرِصيحرِ أر والسنالر

 السالمعليهومن حلف له ـ  74
 بيكتبه بين ربيعة واليمن ونقل من خَ هشام بن الكل

ها ه ورر ِيعرهُ  حراِضهرُهرا هُل الحهيرمرِن ه حراِضهرُهرا و راِديهر هعر عرلريحهه مرهح ا مرها اجح رمر هذر ها (2203) هر ه  (2202) و راِديهر
ه هررُ  ُعو ر  ِلريحه ه ويرأحُمُرو ر  ِه وجيُِيُبو ر مرنح درعرا  ِلريحه ومرمررر  ِه ه  ر يرشح مثررنهاً ه و ر و ر  ِهه مرنهنُهمح عرلرى ِك راِب اللنه يردح

 يهررحضروح ر 
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هه ه مرنحصرهار   هرعحُمهُهمح لِهبهرعحإ  ه درعحهور ُهُهمح ورا هالرار ذرلِهأر و هررركر ً  ه ومرنهنُههمح يرهد  وراِحهدرة  عرلرهى مرهنح خر ة  ه  ِه  رهدر ِحهدر
ُهمح ِلمرعح ربرهه ِ  ههدر ُ ُمههو ر عرهح ههِ ذح  (2202)  ر يهرنهح ِر اهرههوحم  اهروحمههًا ه و ر عرا ِهه   ه و ر لِغرمرههِ  غراِضهه   ه و ر ِ سح  ر

هاِهُلُهمح ه مُثن  لِهيُمُهمح وجر هِفيُهُهمح وعرهاِلُمُهمح وحر هاِهُدُهمح وغرهائِبُهُهمح ه وسر هبنِ  اهرهوحم  اهروحمهًا ه عرلرهى ذرلِهأر هر  ِ  ن ِلمرسر
ُئوً   در اللنه كرا ر مرسح در اللنه وِميثرااره ه ِ  ن عرهح  .عرلريحِهمح ِ ذرِلأر عرهح

 .َعَليُّ ْبُن أََبي طَاَلب  وَكَتَب 

 السالمعليهومن كتاب له ـ  75
 َّللى معاوية في أول ما بويع له

 «الجمل»ذكره الواقدي في كتاب 
يرا ر   :ِمنح عربحِد اللنه عرِل م مرِمِ  الحُمنحِمِننير ه ِ صر ُمعراِوير ر  حِن مريب ُسفح

ارِي ههتر ِ عحههذر هها ر مرها  ر  ُههدن ِمنحههه و ر  (2202) مرمنها  هرعحههُد رهر رهدح عرِلمح ههإن كر رِهيُامح ه وِ عحرراِضهه  عرهنحُامح ه حر
ِث   ه واردح مردح هررر مرها مردح هرهرر ه ومراهحبرهلر مرها مراهحبرهلر ه رهربرهاِيعح مرهنح  ُم كر ه  (2201) ِابهرلرهأر دررحعر لره ه وانحرِديُث  رِويل  والحارالر

مُ ِمنح مر  (2201) ومراحِبلح ِ  رن يف وررحد    .صححراِ أر والسنالر
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 السالمعليهومن وصية له ـ  76
 لعبد اهلل بن العباس عند استخالفه َّلياه على البصرة
ههررة   ِمههأر ه وِ ينههاخر والحغرمرهه ر ررِإننههه  ريهح ِهههأر ولرحِلِسههأر وُحاح ههِع الننهها ر ِ ورجح ِمههنر الشنههيحطراِ  ه  (2208) سر

 .ه يُهبراِعُدخر ِمنر النناِر ه ومرا  راعردرخر ِمنر اللنه يُه ررحُ أر ِمنر الننارِ واعحلرمح مر ن مرا اهررن رأر ِمنر اللن 

 السالمعليهومن وصية له ـ  77
 لعبد اهلل بن العباس لما بعثه لالحتجاج على الخوارج

ُهمح  ِهههالحُ رحآِ  ه ررهههِإ ن الحُ هههرحآ ر  رنهههار   ولرِاهههنح ... ُ ولُهههو ر ُذو ُوُجهههوه ه  هرُ هههوُر ويهر  (2209)  ر ُاراِصهههمح
يصاً  ُدوا عرنهحهرا حمِر ُهمح  ِالس ننِ  ه ررِإنهنُهمح لرنح جيِر  .(2234) حراِججح

 السالمعليهومن كتاب له ـ  78
 َّللى أبي موسى األشعري جوابا في أمر الحكمين

 .«المغازي»ذكره سعيد بن يحيى األموي في كتاب 
ثِه   ِمه نهحيرا ونرطرُ هوا  ِهااحرورى ه وِ رح ررِإ ن الننا ر اردح  هرغريهنهرر كر هاُلوا مرهعر الهد  ثِه   ِمهنح حرظحِههمح ه ررمر ُهمح عرهنح كر نهح
ِر مرنحزًِ  ُمعحِجباً  ا األرمح  ،(2230) نهرزرلحُت ِمنح هرذر
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ُهمح اهررححههاً  ُهمح مرنهحُفُسههُهمح ه ومرنرها مُدراِوي ِمهنهح بره هح هعر  ِهه مراهحهورام  مرعحجر هاُ  مر  (2233) اجح رمر ه  (2232)  ح يرُاهو ر عرلر هاً مرخر
هررور عرلرهى مجرراعرهِ  مُمنهِ  حُمرمنهد   ها ِمهينح ه مر هح رغِه   ِهذرِلأر  وآلهعليههللاصللىولريحسر ررُجهل  ررهاعحلرمح مرحح ه ومُلحفرِ هر

نر الثهنوراِب وكرررمر الحمرآبِ  ِسه  ه و ِ  (2232) ه وسرأريف  ِالنِذي ورمريحهتُ  (2232) ُحسح  ح  هرغريهنهرحلر عرهنح صرهاِلِح عرلرهى نهرفح
رِ رهِ  ه وِ رح ألرعحبرهدُ  هِل وال نجح هعر مرها مُوِأر ِمهنر الحعر ح مر ح يهرُ هورر  (2231) مرا ررارراهح ريِن عرلريحه ه ررِإ ن الشنِ  ن مرنح ُحهرِمر نهرفح

هلرحره اللنهه ه ررهدر ح مرها  ر  هراً ارهدح مرصح  هرعحهِرُ  ه ررهِإ ن ِههررارر الننهاِ   رهائُِرو ر  ِلريحهأر  ارائِهل   ِبراِ هل  ه ومر ح مُرحِسهدر مرمح
مُ   . ِأراراِويِل الس وِف ه والسنالر

 السالمعليهومن كتاب كتبه ـ  79
 لما استخلف َّللى أمراء األجناد

ه هر  لرُامح ه مرنهنُههمح مرنهرعُهوا الننها ر انحرهقن رراهح ها ر اهرهبهح لرهأر مرهنح كر هُذوُهمح  ِالحبراِ هِل مرمنها  هرعحهُد ررِإ نرها مرهح رروحه ه ومرخر
 .(2231) ررااهح ردروحه
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 السالمعليه أمير المؤمنين حكم
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 السالمعليهباب المختار من حكم أمير المؤمنين 
 ويدخل في ذلك المختار من أجوبه مسائله
 والكالم القصير الخارج في سائر أغراضه

نرِ  كرا حنِ   الس  عليهه ارارر  0 لر ر  (2238) اللنُبو ِ  ُكنح يف الحِف هح ر  رهريُهرحكر ر و ر ضررح   رهرُيحح  .ه  ر ظرهح
هعررر  (2239) مرنحررى السلل  عليهه وارهارر  3 ِسهه مرههِن اسح رشح ههعر ه وررِضه ر  ِالههذ رح مرههنح   (2224)  ِنهرفح الطنمر

 .انرهعرلريهحهرا ِلسر  (2220) كرشرار عرنح ُضرحه ه وهرانرتح عرلريحه نهرفحُسه مرنح مرمنرر 
ُر ُتحِرُ  الحفرِطنر عرهنح ُحجن ِهه ه والحُمِ هل   الس  عليهه وارارر  2 ُ مرنهح رصر   ه والحفر ح نح ُل عرار  وايُح الحُبفح

 .(2223) غررِي   يف  هرلحدر ِه
هُد ثهرهرحورة  والحهورررُ  ُجننه    السل  عليهه وارهارر  2 ُر هرهجراعر   ه والز هح هُز آرره   والصنهبهح ه ونِعحهمر  (2222) الحعرجح

 .الح ررِيُن الرحضرى
ُر ِمرحآة  صراِرير    الس  عليهه وارارر  2  .الحِعلحُم ِورراثر   كررمير   واآلدراُب ُحلرل  ُلردندرة  ه والحِفاح
ههُ  ِحبرالرهه ُ  السلل  عليهوارههارر  ه 1 ُر الحعرااِههِل ُصههنحُدوُ  ِسههرحه ه والحبرشراهر ههوردنةِ  (2222) صرههدح ه  الحمر
ِ مرارُ  ُر الحُعُيوبِ  (2222) واِ حح  .اهربهح
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ــى أَْيضــاً  ــَذا اْلَمْعَن ــْن َه ــارََة َع ــي اْلَعَب ــاَل َف ههأرلرُ  ِخبرههاُف الحُعيُههوِب ومرههنح ررِضهه ر عرههنح  :وُرَوَي أَنإــه َق الحمرسح
ثُهرر السناِخُ  عرلريحه  .نهرفحِسه كر

ارُ  دروراف  ُمنحِجح  ه ومرعحمراُر الحِعبر  1  .اِد يف عراِجِلِهمح ُنصحُ  مرعحُيِنِهمح يف آجرااِِمح ه والصندر
م   السلل  عليهه وارههارر  8 ههحح ههاِ  يهرنحظُههُر ِ شر ا اإِلنحسر بُههوا ِارههذر ههم   (2221) اعحجر ه  (2221) ويهرهه رارلنُم  ِلرحح

مرُع  ِعرظحم    .ويهر هرنهرفنُس ِمنح خررحم   (2228) ويرسح
ِه وِ ذرا مردح هرههررلح عرنحههه  ِ ذرا مراهحبهرلرههتِ  السلل  عليهه وارههارر  9 ههد  مرعرارر حههه حمرراِسههنر غرهه ح نهحيرا عرلرههى مرحر الههد 

ِسه  .سرلربر حه حمرراِسنر نهرفح
ن هوا  الس  عليهه وارارر  04 هُ مح حر هوحا عرلرهيحُامح ه وِ  ح ِعشح ها  رار خراِلطُوا الننا ر خُمرالرطرً  ِ  ح ِمه  مح مرعرهر

 . ِلريحُامح 
ررِة عرلريحه الس  عليهه وارارر  00 راً لِلحُ دح عرِل الحعرفحور عرنحه ُهاح  .ِ ذرا اردررحلر عرلرى عرُدوحخر ه رراجح
هُز ِمنحهه مرههنح  السلل  عليهه وارهارر  03 هوراِ  ه ومرعحجر ِ سرهاِب اإِلخح هزر عرههِن اكح هُز الننههاِ  مرهنح عرجر مرعحجر

ُهمح   .ضرينعر مرنح ظرِفرر  ِه ِمنهح
 (2224) ه ررهالر  ُهنهرفحهُروا مراحصرهاهرا (2229) ِ ذرا ورصرهلرتح  ِلرهيحُامح مر حهرراُ  الهنهحعرمِ   السل عليهه وارهارر  02
رِ   . ِِ لنِ  الش اح
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 .األر هحعردُ  (2220) مرنح ضريهنعره األراهحررُب مُ ِيحر لره الس  عليهه وارارر  02
ُ و    الس  عليهه وارارر  02  .يُهعرا ر ُ  (2223) مرا ُكل  مرفح
ِ  ِ  (2222)  رِذر  األُُموُر لِلحمر راِديِر حرإن يرُاو ر انحر حاُ  الس  عليهه وارارر  01  .يف ال ندح
و ر  (2222) ه غريهحهُروا الشنهيح ر  وآلهعليههللاصللىعرهنح اهرهوحِر الرنُسهوِر  السل  عليهه وُسهِئلر  01

هبهنُهوا  ِهالحيهرُهوِد ه رهر رهارر  يُن اُهلْ  وآلهعليههللاصللىِ  نرها ارهارر  السل  عليه رشر ه ررأرمنها  (2222) ذرلِهأر والهدح
ُر   ومرا اخح رارر  (2221) وضررربر ِعِررانِه (2221) اآل ر وارِد ا نسرعر ِنطرااُه  .ه ررامح

ُلوا انحرقن وملرح  الس  عليهه وارارر  08  . يهرنحُصُروا الحبراِ لر يف النِذينر اعح هرزرُلوا الحِ  رارر مرعره ه خرذر
ِله (2228) مرنح جرررى يف ِعنرا  الس  عليهه وارارر  09  .(2229) مرمرِله عرثهررر  ِأرجر
ُهمح عرهاثِر  ِ  ن ويرهُد  (2224) مرِايُلوا ذرِوي الحُمُروفراِل عرثهررراِ ِمح  الس  عليهه وارارر  34 ه ررمرا يهرعحثهُهُر ِمهنهح

 .هاللنه  ِيرِده يهررحرهرعُ 
رحمرها ِ  (2220) اُرِنرهِت ااحريحبرهُ   ِاخلحريحبره ِ  الس  عليهه وارارر  30 ُهر  مرهرن  (2223) وانحريرهاُف  ِانِح ه والحُفرحصرهُ  متر

 .السنحراِب ررانهح رِهُزوا رُهررور اخلحر حِ 
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نرا مرعحجر  الس  عليهه وارارر  33  .انر اإِلِ ِل ه وِ  ح  رارر الس ررىلرنرا حرْق ررِإ ح مُعحِطينراه وِ  ن ررِكبهح
قال الرضي وهذا من لطيف الكالم وفصيحه ـ ومعناه أنا َّلن لم نعـَ حقنـا كنـا أذ ء ـ وذلـك 

 .أن الرديف يركب عجز البعير ـ كالعبد واألسير ومن يجري مجراهما
رِ ح  ِه نرسرُبه الس  عليهه وارارر  32 ُله ملرح ُيسح  .مرنح مر حطرأر  ِه عرمر
لحُهههوِ  ه وال هننحِفههيُس عرههِن  السلل  عليهه وارههارر  32 نُوِب الحِعظرههاِم ِ غراثرههُ  الحمر ِمههنح كرفنههارراِل الههذ 
ُروبِ   .الحمراح
ههه ه ومرنحههتر  السلل  عليهه وارههارر  32 يرهها ا حههنر آدرمر ِ ذرا ررمريحههتر رر نههأر ُسههبححرانره يُه رههاِ ُع عرلريحههأر نِعرمر

ذررحه  . هرعحِصيه رراحح
ِهه الس  عليهه وارارر  31  .مرا مرضحمررر مرحرد  هريحئاً ِ  ن ظرهررر يف رهرلر راِل ِلسرانِه ه وصرفرحراِل ورجح
اِئأر مرا مرشرى ِ أر  الس  عليهه وارارر  31  .(2222) امحِش ِ در
دِ  الس  عليهه وارارر  38 فراُف الز هح ِد ِ خح  .مررحمرُل الز هح
هههوحُل يف ِ اهحبرهههار   (2222) ِ ذرا ُكنحهههتر يف ِ دح رهههار     السلللعليهه وارهههارر  39 هههرر ر  (2222) والحمر ههها مرسح ررمر
 .الحُملح هر رى

 .انحرذررر انحرذررر رهروراللنه لر ردح سر هررر حرإن كرأرننه اردح غرفررر  الس  عليهه وارارر  24
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اُ  عرلرهى مررح رهِع درعرهائِمر ه عرلرهى الصنهربحِ والحيرِ هنِي عرهِن اإِلميرهاِ  ه رهر رهارر اإِلميره السل  عليهه وُسهِئلر  20
ُر ِمنهحهرا عرلرى مررح رِع ُههعر   ه عرلرهى الشنهوحِ  والشنهفرقِ  هراِد ه والصنبهح ِر وايِح هِن  (2221) والحعردح هِد وال هنررا هِ  ه ررمر والز هح

ه نهحيرا اهح را ر ِ صر ايحرننِ  سرالر عرِن الشنهروراِل ه ومرهنح مرهح فرقر ِمهنر الننهاِر اجح هرنره ر الحُمحررنمرهاِل ه ومرهنح نرِههدر يف الهد 
ها عرلرهى مررح رهِع ُههعر    هرراِل ه والحيرِ هنُي ِمنهحهر ه عرلرهى  اسح هرهرا ر  ِالحُمِصيبراِل ه ومرِن ارح هر ر ر الحمروحلر سرارر ر ِ صر اخلحريهح

هه ِ  مر اح ههررةِ  (2221)  هربحِصههررِة الحِفطحنرههِ  و رههأرو ِر انِح ههنح  هربرصنههرر يف  (2229) وُسههنن ِ  (2228) ه ومروحِعظرههِ  الحِعبهح األرونلِههنير ه ررمر
هررةر ررار  هررةر ه ومرهنح عرهرر ر الحِعبهح هُ  عرهرر ر الحِعبهح مر اح هُ  ه ومرهنح  هربهريهننرهتح لرهه انِح مر اح ها ر يف الحِفطحنرهِ   هربهريهننرهتح لرهه انِح أر نرها كر

هِم وغرهوحِر الحِعلحهمِ األرونِلنير ه والح  ُر ِمنهحهرا عرلرى مررح رِع ُهعر   ه عرلرهى غرهاِئِ  الحفرهح همِ  (2214) عردح اح هررِة انُح  (2210) ه ونُهح
همِ  اح هنح ررِههمر عرلِهمر غرهوحرر الحِعلحهِم ه ومرهنح عرلِهمر غرهوحرر الحِعلحهِم صرهدررر عرهنح هرهررائِِع انُح ِلحهِم ه ررمر ِ  انح ه  (2213) وررسرهاخر

ههِر  ومرههنح  هها عرلرههى مررح رههِع ُهههعر   ه عرلرههى األرمح هر ههاُد ِمنهح هر يههدًا ه وايِح ههرِه وعرهها ر يف الننههاِ   ِر لُههمر ملرح يُهفرههرحطح يف مرمح حر
ههوراِ نِ  ِ  يف الحمر ههِر ه والصحههدح ههِ  عرههِن الحُمنحار ههنرآ ِ  (2212)  ِههالحمرعحُروِ  والنهنهح ههنح مرمرههرر  (2212) وهر الحفراِسههِ نير ه ررمر

ههاِررِينر ه ومرههنح صرههدر ر يف  ِههالح  ههِر مررحغرههمر مُنُههو ر الحار ههى عرههِن الحُمنحار ههدن ظُُهههورر الحُمههنحِمِننير ه ومرههنح نهرهر مرعحُروِ  هر
هِن ر الحفراِسهِ نير وغرِمه ر لِلنهه غرِمه ر اللنهه لرهه ه ومررحضرهاه يهرهوحمر الحِ يرامرهِ   هوراِ ِن ارمرهى مرها عرلريحهه ه ومرههنح هر ه الحمر

رُ   ،(2212) عرلرى مررح رِع درعرائِمر ه عرلرى ال هنعرم قِ  والحُافح
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هنح  هرعرمنهقر ملرح يُنِه ح  (2211) والشحه را ِ  (2211) وال هننرانُِ  والزنيح ِ  هِل  (2218) ه ررمر ثهُهرر نِزراعُهه  ِايحرهح ِ صر انحرهقح ه ومرهنح كر
لرِ  ه درامر عرمراه عرِن انحرهقح ه ومرهنح نراغر سرهافرلح ِعنحهدره انحر  رر المنهالر ُسهنرتح ِعنحهدره السنهيحئرُ  ه وسرهِارر ُسهاح هنرُ  وحر سر

رُه ه وضرا ر عرلريحه خمرحررُجه ه والشنأ  عرلرى مررح رهِع  (2214) عرلريحه  ُرُاُه ومرعحمرلر  (2219) ومرنح هرا ن ورُعررلح  عرلريحه مرمح
ههارِي مِ  (2212) وال هنههررد دِ  (2213) وااحرههوحرِ  (2210) ُهههعر   ه عرلرههى ال نمر ههالر ِ سح ههنح جرعرههلر الحِمههررافر  (2212) واِ سح  ه ررمر

ناً  (2212) لُهه (2211) دريحهدر هِبحح لريهح يحهه نراره ر عرلرههى عرِ بهريحهه (2211) ملرح ُيصح ر يردر الرهه مرهها  هرهنيح ه ومرههنح  (2218) ه ومرهنح هر
ههنراِ ُأ الشنههير  (2219)  هرههرردندر يف الرنيحهه ِ  لرههأر  (2284) اِ نيِ ورِ ئر حههه سر نهحيرا واآلِخههررِة هر ههِ  الههد  ههلرمر ِارلرار ه ومرههِن اسح رسح

ا  .ِريِهمر
قـال الرضـي وبعـد هـذا كـالم تركنـا ذكـره خـوف اإلطالـة ـ والخـروج عـن الغـرف المقصـود فـي 

 .هذا الكتاب
يهحر  ِمنحه ورراِعُل الشنرح هرْر ِمنح  الس  عليهه وارارر  23  .هرراِعُل اخلحر حِ خر
اً  (2280) ُكنح  رححاً و ر  رُانح ُمبرذحراً ه وُكنح ُم ردحراً   الس  عليهه وارارر  22  .(2283) و ر  رُانح ُم رنح
ررُ  الحِغ ر  هررحُخ الحُم ر  الس  عليهه وارارر  22  .(2282) مرهح
ررُهو ر  الس  عليهه وارارر  22 رر ر ِ صر النناِ  مبرا يراح  .ه اراُلوا ِريه مبرا  ر يهرعحلرُمو ر  مرنح مرسح
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 .مرسرافر الحعرمرلر  (2282) مرنح مر رارر األرمرلر  الس  عليهه وارارر  21
هاِانُي األرنهحبرهارِ  الس  عليهه وارهارر  21  ه رهر هرررجنلُهوا لرهه (2282) وارهدح لرِ يرهه ِعنحهدر مرِسه ِه ِ صر الشنهاِم درهر

ر  (2281) يحه واهح رد وا  هرنيح  : ه رهر رارر  (2281) يردر
ا مُ  ا النِذي صرنهرعحُ ُموه رهر راُلوا ُخُلق  ِمننا نُهعرظحُم  ِهه مُمرررافرنرها ه رهر رهارر واللنهه مرها يهرنح رِفهُع ِ رهذر مرهررا ُُكمح ه مرا هرذر

هه روح ر  (2288) وِ ننُاههمح لر رُشهه  و ر  هههرر  ِهه (2289) عرلرههى مرنهحُفِسههُامح يف ُدنهحيرههاُكمح ه و رشح سر ه يف آِخههررِ ُامح ه ومرهها مرخح
 !مرعرهرا األرمراُ  ِمنر الننارِ  (2294) الحمرشر ن ر ورررافرهرا الحِع راُب ه ومررح رحر الدنعر ر 

 : الس  عليهِ  حِنه انحرسرِن  الس  عليهه وارارر  28
فرهه ح عرههينح مررح رعههاً ومررح رعههًا ه  ر يرُمههر خر مرهها  بهرههرر يرهها  هُههينرن احح ههُل ومركح عرِملحههتر مرعرُهههنن ه ِ  ن مرغحهه ر الحغِهه ر الحعر ح

شرِ  الحُعجح ُ  ُق ه ومروححرشر الحورحح مح ِر انُح ُُلقِ  (2290) الحفر ح ُن اخلح ررمر انحرسرِ  ُحسح  .ومركح
وِ ينهاخر وُمصرهادرار ر الحبرِفيهِل ه ررِإننهه  يرا  هُهينرن ِ ينهاخر وُمصرهادرار ر األر حرهِق ه ررِإننهه يُرِيهُد مر ح يهرنهحفرعرهأر رهريرُمهرنخر ه

ور ر مرا  رُاوُ   ِلريحه ه وِ يناخر وُمصرادرار ر الحفراِجِر ررِإننه يرِبيُعأر  ِال ناِره ُعُد عرنحأر مرحح ه وِ ينهاخر وُمصرهادرار ر  (2293) يهر ح
اِب ه ررِإننه كرالسنررابِ   .ِعيدر ويُهبهرعحُد عرلريحأر الح ررِي ر يُه ررحُب عرلريحأر الحبر  (2292) الحارذن

 .ِ ذرا مرضررنلح  ِالحفررراِئإِ  (2292)  ر اُهرح ر ر  ِالنهنوراِرلِ  الس  عليهه وارارر  29
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ههانِه اههار الرضهه  ه  السلل  عليهه وارههارر  24 ههاُ  الحعرااِههِل ورررافر اهرلحبِههه واهرلحههُ  األر حرههِق ورررافر ِلسر ِلسر
 .عجيب  الشريف  ه واملراد  ه م  العاال   يطلق لسانهوهذا من املعار ال

وفلتات كالمـه ـ  (2292) َّل  بعد مشاورة الروية ومؤامرة الفكرة ـ واألحمق تسبق حذفات لسانه
العاقل تابع لقلبه ـ وكـأن قلـب األحمـق تـابع  ـ فكأن لسان (2291) ومماخضة رأيه (2291) مراجعة فكره

 .للسانه
 :هذا المعنى بلفظ آخر ـ وهو قوله الس  ليهعـ وقد روي عنه  41

 .اهرلحُ  األر حرِق يف ِريه ه وِلسراُ  الحعراِاِل يف اهرلحِبه
 :ومعناهما واحد

وراخر  السلل  عليهه وارهارر  23 ههاح هها ر ِمهنح هر هها ه جرعرهلر اللنههه مرها كر ههحرا ِه يف ِعلنه   اعح هرلنهر لِهبهرعحِإ مرصح
هيحئراِ أر ه رره ها حرهتن حرطنهاً ِلسر ُه   السنهيحئراِل وررُ ه هر هرر ِريهه ه ولرِاننهه رر األروحرراِ  ه وِ  نرها  (2298) ِإ ن الحمرهررلر  ر مرجح

ِ  النهحينهه ِخُل ِ ِصههدح اِم ه وِ  ن اللنههه ُسههبححرانره يُههدح ههِل  ِاألريحههِدي واألراحههدر ههاِ  ه والحعرمر ههُر يف الح رههوحِر  ِاللحسر ِ  ه األرجح
 .ررِة الصنانِرِ  مرنح يرشراُف ِمنح ِعبراِده ايحرنن ر والسنرِي

َّلن المـرف   أجــر فيـه ـ ألنـه لــي  مـن قبيـل مــا  السل  عليهقـال الرضـي ـ وأقـول صــدق 
يستحق عليه العوف ـ ألن العوف يستحق على ما كان في مقابلة فعل اهلل تعالى بالعبد ـ مـن اد م 

جر والثـواب يسـتحقان علـى مـا كـان فـي مقابلـة فعـل العبـد ـ واألمراف وما يجري مجرى ذلك ـ واأل
 .ـ كما يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب الس  عليهفبينهما فرق قد بينه 

بنههابر  حههنر األرررلح رهرلر رههدح  السلل  عليهه وارههارر  22 بنههاِب  حههِن األرررلح ه يهرههرححرُم اللنههه خر ههِر خر يف ذِكح
لرمر رراِغباً وهراجر   .وررِض ر عرِن اللنه وعرا ر ُلراِهداً  (2299) رر  رائِعاً وارِنعر  ِالحارفرا ِ مرسح
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هرر الحمرعرهادر وعرِمهلر لِلحِحسرهاِب ه وارنِهعر  ِالحارفرهاِ  وررِضه ر  السل  عليهه وارهارر  22 هنح ذركر  ُهو ر ِلمر
 .عرِن اللنه

يحُشومر :  الس  عليهه وارارر  22 ا ه عرلرهى مر ح يُهبحِغمرهيِن  (2244) لروح ضررر حُت خر هذر هيحِف  هر الحُمهنحِمِن ِ سر
نهحيرا ِعرمناِ رها بنهيِن ه وذرلِهأر مرننهه  (2240) مرها مر هحغرمرهيِن ه ولرهوح صرهبربحُت الهد  عرلرهى الحُمنرهاِرِق ه عرلرهى مر ح رُِبنهيِن مرها مرحر
ه مرننه ارهارر يرها عرلِه    ر يُهبحِغُمهأر ُمهنحِمن  و ر  وآلهعليههللاصلىُاِم ر ررانهح رمرى عرلرى ِلسراِ  الننيبح األُمح ح 

 .رُِب أر ُمنراِرق  
يهحر  ِعنحدر اللنه ِمنح حرسرنر    ُهعحِجُبأر  الس  عليهوارارر  ه 21  .سريحئر    رُسوُفخر خر
اُه عرلره السل  عليهه وارهارر  21 ِر مِهن ِهه وِصهدح ُر الرنُجهِل عرلرهى ارهدح ِر ُمُروفر ِهه ه وهرهجراعرُ ه ارهدح ى ارهدح

ِر غريهحرر ِه ِر مرنهرفرِ ه وِعفنُ ه عرلرى اردح  .عرلرى اردح
ررارِ  الس  عليهوارارر  ه 28 ِصنِي األرسح  .الظنفرُر  ِانحرزحِم وانحرزحُم  ِِإجرالرِ  الرنمحِي ه والرنمحُي  ِ رحح
ُروا صروحلر ر الحار  الس  عليهه وارارر  29 ذر  .رِِر ِ ذرا جرا ر واللنِئيِم ِ ذرا هرِبعر احح
ِشين   ررمرنح  رأرلنفرهرا مراهحبهرلرتح عرلريحه الس  عليهه وارارر  24  .اُهُلوُب الرحجراِر ورحح
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عردرخر جرد خر  الس  عليهه وارارر  20 ُ ور  مرا مرسح  .(2243) عريحُبأر مرسح
ِو مراحدررُُهمح عرلرى الحُعُ و ر ِ مروحصر النناِ   ِ  الس  عليهه وارارر  23  .الحعرفح
يرههاف  و رههذرم م   السلل  عليهه وارههارر  22 ههأرلر   ررحر هها ر عرههنح مرسح اًف ه ررأرمنهها مرها كر ها ر ا ح ِههدر  السنههفراُف مرهها كر

(2242). 
ههاألر  السلل  عليهه وارههارر  22 ههِل ه و ر ِمهه را ر كر هرر كرايحرهح ههِل و ر رهر ح درِب و ر ظرِههه ر   ر ِغهه ر كرالحعر ح
 .كرالحُمشراورررةِ 
رره وصربهحر  عرمنا حتُِ    الس  عليهه وارارر  22 ُر صربهحرراِ  صربهحر  عرلرى مرا  راح  .الصنبهح
ُر يف الحور رِن ُغرح ر    الس  عليهه وارارر  21  .الحِغ ر يف الحُغرح رِ  ور رن  والحفر ح
 .ُ  مرار   ر يهرنهحفردُ الح رنراعر  الس  عليهه وارارر  21

 .صلى اهلل عليه وآله وسلمالكالم عن النبي وقد روي هذا  :قال الرضي 
 .الحمراُر مرادنُة الشنهرورالِ  الس  عليهه وارارر  28
 .مرنح حرذنررخر كرمرنح  رشنررخر  الس  عليهه وارارر  29
 .(2242) عرنحه عر ررر اللحسراُ  سرُبع  ِ  ح ُخلح ر  الس  عليهه وارارر  14
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بر ِ  الس  عليهه وارارر  10  .(2242) الحمررحمرُة عر حررب  ُحلحورُة اللنسح
هههِديرتح  ِلريحهههأر يرهههد   السللل  عليهه وارهههارر  13 ههها وِ ذرا مُسح هر هههنر ِمنهح سر ههه ح  ِأرحح ِ ذرا ُحيحيهههتر  ِ رِحينههه   ررحر

اِرئهحهرا مبرا يُهرحيب عرلريهحهرا ه والحفرمحُل   .مرعر ذرِلأر لِلحبراِد ِ ررار
نراُح الطناِل ِ  الس  عليهه وارارر  12  .الشنِفيُع جر
نهحيرا كررركح   ُيسراُر ِ ِمح وُهمح نِيرام   الس  عليهه وارارر  12 ُل الد   .مرهح
 .رهر حُد األرِحبنِ  ُغرح ر    الس  عليهه وارارر  12
ِ   الس  عليهه وارارر  11 ِلهرارهروحُل انحراجر ورُ  ِمنح  رلرِبهرا ِ صر غر حِ مرهح  .مرهح
رحمرا ر مرارل  ِمنحه الس  عليهه وارارر  11  . ر  رسح رِح ِمنح ِ عحطراِف الح رِليِل ه ررِإ ن انِح
ُر نِينرُ  الحِغ ر  الس  عليهه وارارر  18 ِر والش اح  .الحعرفراُ  نِينرُ  الحفر ح
 .مرا ُكنحتر  (2241) ذرا ملرح يرُانح مرا  ُرِيُد ررالر  ُهبرلح  ِ  الس  عليهه وارارر  19
 . ر  هرررى ايحراِهلر ِ  ن ُمفحرِ اً مروح ُمفررح اً  الس  عليهه وارارر  14
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مُ  الس  عليهه وارارر  10 ُل نهر ر ر الحارالر  .ِ ذرا مترن الحعر ح
ُر ُتحِلُق األر حهدر  الس  عليهه وارارر  13 ِنينه ر الدنهح ِنينه ر ه ويُهبراِعهُد األُمح ُد اآلمرهارر ويُه رهرحُب الحمر  ا ر ه وجُيرهدح

 .ومرنح ررا ره  رِع ر  (2248) مرنح ظرِفرر  ِه نرِص ر  (2241)
ِسه اهربحهلر  هرعحلِهيِم غره حِ  الس  عليهه وارارر  12 مح  ِ هرعحِليِم نهرفح ه مرنح نرصر ر نهرفحسره لِلنناِ  ِ مراماً ه رهرلحيربحدر

ِر ه ِمهنح  الر هق   ِهاإِلجح ها مرحر ِسهه وُمنردح ُههر هانِه ه وُمعرلحهُم نهرفح  ُمعرلحهِم الننهاِ  ه ولحيرُانح  رأحِديبُهه ِ ِسه ر ِه اهربحهلر  رأحِديبِهه  ِِلسر
 .وُمنردحِ ِمح 

ِله الس  عليهه وارارر  12  .(2249) نهرفرُس الحمررحِف ُخطراه ِ صر مرجر
 .ُكل  مرعحُدود  ُمنهح رإ  وُكل  ُم هرورانع  آل     الس عليهه وارارر  12
 .(2204) ِ  ن األُُمورر ِ ذرا اهح ربهرهرتح اعحُ ربر آِخرُهرا  ِأرونِارا الس  عليهه وارارر  11
ه َعـْن َأَميـَر وَمـْن َخبَـَر َضـَراَر بْـَن َحْمـَزَة الضإـَباَئيش ـ َعْنـَد ُدُخولَـه َعلَـى ُمَعاَويَـَة ـ وَمْسـأَلََته لَــ  77
تُـه َفـي بـَْعـَض َمَواَقَفـه ـ وقَـْد َأْرَخـى اللإْيـُل ُسـُدوَله السل  عليهاْلُمـْؤَمَنيَن   (2200) وقَـاَل فََأْشـَهُد َلَقـْد رَأَيـْ

َكـاَء اْلَحـزَيَن ـ ويـَْبَكـي بُ  (2202) َتَمْلُمـَل السإـَليمَ  (2203) وُهَو قَاَئٌم َفي َمْحَراَبه قَاَبٌض َعَلى َلْحَيَته يـََتَمْلَمـلُ 
 :ويـَُقولُ 

ها ر ِحينُهأِ  (2202) يرا ُدنهحيرا يرا ُدنهحيرا  ِلريحِأ عرينح مريب  هرعررنضحهتِ  هالر  (2202) مرمح ِ  رن  رشرهوناحِت ه  ر حر يهحهر هر
 ُغرحي غر حِي  ر حراجر ر ِ  ِريِأ ه اردح  رلن حُ أِ 
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ها ه رهرعريحُشهِأ ار  عره ر ِريهر ثهاً  ر ررجح ِ ه   ه آه ِمهنح ِالنهِ  الهزناِد و ُهوِر الطنرِيهِق ه ثرالر ِصه   وخرطرهُرِخ يرِسه   ومرمرلُهِأ حر
 .(2201) و ُهعحِد السنفرِر وعرِظيِم الحمروحرِدِ 

م  لره  18 ها ر مرِسه ُنرا ِ صر الشنهاِم  ِ رمرهاف   الس  عليهه وِمنح كرالر هأرلره ه مركر لِلسناِئِل الشنهاِم ح لرمنها سر
ا خُمح رارُه م   رِويل  هرذر  .ِمنر اللنه واردرر  ه  هرعحدر كرالر

نِماً واردرراً  (2201) وررحرأر لرعرلنأر ظرنهرنحتر ارمرافً  هذرِلأر لربرطرهلر  (2209) حرامتاً  (2208)  ر ها ر ذرلِهأر كر ه لرهوح كر
هاُهمح حترحهِذيرًا ه وكرلنهار الثهنهوراُب والحِع رهاُب ه وسره ر ر الحورعحهُد والحورِعيهُد ه ِ  ن اللنهه ُسه بححرانره مرمرهرر ِعبرهادره ارحيِه اً ونهرهر

رِهههاً وملرح  ثِهه اً وملرح يُهعحهه ر مرغحُلو ههًا ه وملرح يُطرههعح ُماح لحههاح عرِسهه ًا ه ومرعحطرههى عرلرههى الح رِليههِل كر يُهرحِسههِل  يرِسهه اً وملرح يُار
ها  رهاِ اًل ه األرنحِبيرافر لرِعباً ه وملرح يُهنحزِِر الحُا ُه ر لِ  نهرُهمر لرهقر السنهمراوراِل واألررحلر ومرها  هريهح ذلَـَك )لحِعبرهاِد عربرثهاً ه و ر خر

 .(َظنُّ الإَذيَن َكَفُروا فـََوْيٌل َللإَذيَن َكَفُروا َمَن النإارَ 
رِ  السلل  عليهه وارههارر  19 هه ر  رُاههوُ  يف صرههدح مر اح هه ر مرىنن كرانرههتح ه ررههِإ ن انِح مر اح الحُمنرههاِرِق  ُخههِذ انِح
لرلُ  ِر الحُمنحِمنِ  (2234) رهر هرلرجح ُانر ِ صر صروراِحِبهرا يف صردح رِه ه حرإن ارحرُ ر رهر رسح  .يف صردح

ِل النهحفرا ِ  الس  عليهه وارارر  84 مر ر ولروح ِمنح مرهح اح مرُ  ضرالنُ  الحُمنحِمِن ه ررُفِذ انِح اح  .انِح
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 .ُ  ُكلح امحرِ   مرا ُرحِسُنهِايمر  الس  عليهه وارارر  80
قــال الرضــي ـ وهــي الكلمــة التــي   تصــاب لهــا قيمــة ـ و  تــوزن بهــا حكمــة و  تقــرن َّلليهــا  

 .كلمة
لرارانرهتح لِهذرِلأر  (2230) مُوِصيُامح خِبرمحس  ه لروح ضررر هحُ مح  ِلريهحهرا آ راطر اإِلِ لِ  الس  عليهه وارارر  83

هاًل ه  ر يهررحُجهور ن  هد  ِمهنحُامح ِ ذرا ُسهِئلر عرمنها  ر  مرهح ن مرحر ه رِحنير هد  ِمهنحُامح ِ  ن رر نهه و ر تررهاررنن ِ  ن ذرنهحبرهه ه و ر يرسح مرحر
هه ه وعرلرهيحُامح  فر مر ح يهر هرعرلنمر هد  ِ ذرا ملرح يهرعحلرهِم الشنه ح ن مرحر ه رِحنير صنهربحِ ررهِإ ن   ِاليهرعحلرهُم ه مر ح يهرُ هورر  ر مرعحلرهُم ه و ر يرسح

يهحرر يف جرسرد   ر ررمح ر مرعره ه و ر يف ِ ميرا    ر صربهحرر   .مرعره الصنبهحرر ِمنر اإِلميراِ  كرالرنمحِ  ِمنر ايحرسرِد ه و ر خر
ُ هوُر ورهرهوح ر ِلررُجل  مررهحررطر يف الثهننراِف عرلريحه وكرا ر لره ُم نِهماً ه مرنرا ُدو ر مرها  هر  الس  عليهه وارارر  82

 .مرا يف نهرفحِسأر 
ثهرُر ورلرداً  (2233)  رِ ينُ  السنيحاِ  الس  عليهه وارارر  82 داً ومركح  .مر هح رى عردر
 .(2232) مرنح  هرررخر اهروحرر  ر مردحرِي ُمِصيبرتح مر را ُِله الس  عليهه وارارر  82
لرهدِ  ررمحُي الشنهيحِل مرحره   ِ  رن  السل  عليهه وارهارر  81 ههردِ  (2232) ِمهنح جر ِم ه وُرِوير ِمهنح مرشح  الحغُهالر

مِ  (2232)  .الحُغالر
ِ غحفرارُ  الس  عليهه وارارر  81 نرُ  ومرعره اِ سح  .عرِجبحُت ِلمرنح يهر ح
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 :أَنإه قَاَل  الس  عليهوَحَكى َعْنه أَبُو َجْعَفر  ُمَحمإُد ْبُن َعَليٍّ اْلَباَقُر ـ  88
ها ر يف األر  هرر رهر رمرسنهُاوا  ِهه ه مرمنها كر هُدمهُرا ررهُدونرُاُم اآلخر اِب اللنهه ه وارهدح رُرِهعر مرحر رحِل مرمرانرهاِ  ِمهنح عرهذر

ههِ غحفراُر ارههارر اللنههه  وآلهعليههللاصلللىاألرمرههاُ  النههِذي رُرِههعر رهرُهههور ررُسههوُر اللنههه  ه ومرمنهها األرمرههاُ  الحبرههاِا  رراِ سح
بـَُهْم وُهْم َيْستَـْغَفُرونَ وما ك) هرعراصر ه  بـَُهْم وأَْنَت َفيَهْم ـ وما كاَن اهلل ُمَعذش  .(اَن اهلل لَيُـَعذش

 .قال الرضي ـ وهذا من محاسن ا ستخراج ولطائف ا ستنباط
ر الننه الس  عليهه وارارر  89 نره و هرهنيح ر اللنه ه مرصحلرحر اللنه مرا  هريهح نره و هرنيح اِ  ه ومرهنح مرنح مرصحلرحر مرا  هريهح

 .ه حراِر   مرصحلرحر مرمحرر آِخرر ِه مرصحلرحر اللنه لره مرمحرر ُدنهحيراه ه ومرنح كرا ر لره ِمنح نهرفحِسه وراِع   ه كرا ر عرلريحه ِمنر اللن 
هُهمح  الحفرِ يهه ُكهل  الحفرِ يهه مرهنح ملرح يُه رهنحِ  الننها ر ِمهنح رر حرهِ  اللنهه ه وملرح  السل  عليهه وارهارر  94 يُهنحِيسح
رِ  (2231) ِمنح رروححِ  ُهمح ِمنح مراح ِمنهح  .اللنه (2231) اللنه وملرح يُهنح

همِ  السل  عليهه وارهارر  90 ار اُ  ه ررها هح هرُغوا اررها  رررائِهار انِح ها متررهل  األر حهدر هِذه الحُ لُهوبر متررهل  كرمر  ِ  ن هر
(2238). 

هرر  (2224) مرها ُواِهار عرلرهى اللحسرها ِ  (2239) مِ مروحضرهُع الحِعلحه السل  عليهه وارهارر  93 ه ومررحرهرعُهه مرها ظرهر
 .(2220) يف ايحرورارِِح واألررحكرا ِ 

هد   السل  عليهه وارهارر  92 نرهِ  ه ألرننهه لرهيحسر مرحر هدُُكمح اللنُههمن ِ رح مرعُهوُذ  ِهأر ِمهنر الحِف هح  ر يهرُ هولرنن مرحر
نر   ه ولرِانح مرنِ ِ  ن وُهور ُمشح رِمل  عرلر   ى ِر هح
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ِ ه ررهِإ ن اللنههه ُسههبححرانره يهرُ هوُر ه  ِل الحِفهنر هه رِعذح ِمهنح ُمِمههالن ه هرعراذر رهرلحيرسح واْعَلُمـوا أَنإمــا َأْمــواُلُكْم وَأْو دُُكــْم )اسح
نَـةٌ  ر  (َفتـْ ِد لِير ربهرهنين هِمه ه وِ  ح   ه ومرعحه ر ذرلِهأر مرننهه ترح رهربُُهمح ه  ِهاألرمحوراِر واألروح ر السنهاِخ ر ِلرِنحاِهه ه والرناِضه ر  ِِ سح

ه رحرق  الثهنهوراُب والح  هرر األررهحعرهاُر النهِ  ِ رها ُيسح ِع رهاُب ه ألر ن كرا ر ُسبححرانره مرعحلرمر ِ ِمح ِمنح مرنهحُفِسِهمح ه ولرِاهنح لِ رظحهر
رره اإِلنرا ر ه و هرعحمرهُ  مر انحرارِ  (2223) مح رُِ    هرثحِم ر الحمرارِ  هرعحمرُهمح رُِ   الذ ُكورر ويراح رره انحِثالر  .(2222) ويراح

 .قال الرضي ـ وهذا من غريب ما سمع منه في التفسير
ههرر مر ح  92 ثهُهرر مرالُهأر وورلرهُدخر ه ولرِاهنن اخلحريهح هُر مر ح يراح ه وُسهِئلر عرهِن اخلحره حِ مرها ُههور ه رهر رهارر لرهيحسر اخلحريهح
ثهُههرر عِ  لر اللنههه وِ  ح يراح ههدح ههنحتر  ِر سر لحُمههأر ه ومر ح يهرعحظُههمر ِحلحُمههأر ومر ح  ُهبرههاِه ر الننهها ر  ِِعبرههادرِة رر حههأر ه ررههِإ ح مرحح

اررُكهر  ِ ه ررُجههل  مرذحنرهه ر ُذنُو ههاً رهرُههور يهر رههدر نهحيرا ِ  ن لِههررُجلرنيح ههرر يف الههد  يهح هه هرغحفررحلر اللنههه ه و ر خر  رههِ  ه ا  ِال هنوح مرسرهأحلر اسح
 .وررُجل  ُيسرارُِ  يف اخلحريهحررالِ 

 ؟ ر يرِ ل  عرمرل  مرعر ال هن حورى وكريحار يرِ ل  مرا يُه هر ربنلُ  الس  عليهه وارارر  92
ههاُفوا  ِههه ه مُثن  رههالر  السلل  عليهه وارههارر  91 ى ََّلنإ َأْولَــ)ِ  ن مروحصر الننههاِ   ِاألرنحِبيرههاِف مرعحلرُمُهههمح مبرهها جر

اآليره ر ه مُثن ارهارر ِ  ن ورِ ن حُمرمنهد  مرهنح مر رها ر اللنهه  (النإاَس بََإْبراَهيَم َللإَذيَن اتـإبَـُعـوه ـ وهـَذا النإبَـيُّ والـإَذيَن آَمنُـوا
ُ ه  !ه وِ  ن عرُدون حُمرمند  مرنح عرصرى اللنه وِ  ح اهررُ رتح اهرررا هرُ ه (2222) وِ  ح  هرُعدرلح نُحمر
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 : ويـَْقَرُأ ـ فـََقالَ  (2221) يـَتَـَهجإدُ  (2222) رَُجاًل َمَن اْلَحُرورَيإةَ  الس  عليهوَسَمَع ـ  97
ة  يف هرأم  يهحر  ِمنح صرالر  .نهروحم  عرلرى يرِ ني  خر

هلر رِورايره    الس  عليهه وارارر  98 هلر رِعرايره    ر عر ح عحُ ُموه عر ح ه ررهِإ ن ُروراةر الحِعلحهِم   اعحِ ُلوا اخلحربهررر ِ ذرا  ِر
 .كرِث   وُرعرا ره ارِليل  

عر ررُجاًل يهرُ وُر ه  99  :عليه السالم  ه رهر رارر  (ََّلنإا َللإه وََّلنإا ََّللَْيه راَجُعونَ )هو ِر
لرنرها  (2221) ِ اهحررار  عرلرى مرنهحُفِسهنرا  ِالحُملحهأِ  (ََّلنإا َللإه)ِ  ن اهروحلرنرا  ه ِ اهحهررار  عرلرهى  (ْيـه راَجُعـونَ وََّلنـإا ََّللَ )ه واهروح
ُلحأِ   .(2228) مرنهحُفِسنرا  ِااح
ِسه  ه  السل  عليهه وارهارر  044 ِههه ه رهر رهارر اللنُههمن ِ ننهأر مرعحلرهُم يب ِمهنح نهرفح هه اهرهوحم  يف ورجح ومردرحر

اً ممنا يرظُن   عرلحنرا خر ح ُهمح ه اللنُهمن اجح  .و ر واغحِفرح لرنرا مرا  ر يهرعحلرُمو ر ومرنرا مرعحلرُم  ِنهرفحِس  ِمنهح
ههغرارِهرا:  السلل  عليهه وارههارر  040 ِ صح هه رِ يُم ارمرههاُف انحرههوراِئِل ِ  ن  ِههثرالر   ه  ِاسح  (2229)  ر يرسح

ِ اح راِمهرا نُهنر  (2224) لِ هرعحظُمر و ِاسح  .(2220) لِ رظحهررر ه و ِ هرعحِجيِلهرا لِ هرهح
ه و ر  (2223) يرههأحِأ عرلرههى الننههاِ  نرمرهها    ر يُه رههرنُب ِريههه ِ  ن الحمراِحههلُ   السلل عليهه وارههارر  043

ار ر ِريهه ُغرحمهاً  (2222) ِريهه ِ  ن الحفرهاِجُر ه و ر ُيمرهعناُ  (2222) يُظررن ُ   (2222) ِريهه ِ  ن الحُمنحِصهُا ه يهرعُهد و ر الصنهدر
 وِصلر ر الرنِحمِ 
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هِ طرالر ً ه والح  (2221) مرنّهاً  هاِف ه وِ مرهاررِة  (2221) ِعبرهادرةر اسح عرلرهى الننهاِ  ه ررِعنحهدر ذرلِهأر يرُاهوُ  الس هلحطراُ  مبرُشهوررِة النحسر
يرا ِ  صح ِ ِ  اخلِح يراِ  و ردح  .الصحبهح

 :ـ ورَُئَي َعَلْيه ََّلزَاٌر َخَلٌق َمْرُقوٌع َفَقيَل َله َفي َذَلَك ـ فـََقالَ  113
نهحيرا واآلِخهررةر عرهُدوناِ  ُم هرفراِو رهاِ  ه ترحشرُع لره الح  ِمنُهو ر ِ  ن الهد   رلحُ  و رِذر   ِه النهنفحُس ه ويهر ح رِدي  ِهه الحُمنح

ه ها ه ومهُرها مبرنحزِلرهِ  الحمرشح ها مر هحغرهإر اآلِخهررةر وعرادراهر هر نهحيرا و هرور ن ِ  خُمح رِلفراِ  ه ررمرنح مرحره ن الهد  ِرِب رِِ  والحمرغحهوسرِبيالر
ِر ه ومهُرا  هرعحُد ضررن را ِ  نهرُهمرا ه ُكلنمرا اهرُربر ِمنح وراِحد   هرُعدر ِمنر اآلخر  .ومرا    هريهح

لَـة  ـ وقَـْد َخـَرَج  السل  عليهرَأَْيُت َأَميـَر اْلُمـْؤَمَنيَن : ـ وَعْن نـَْوف  اْلَبَكاَليش قَاَل  114 َذاَت لَيـْ
 :ـ فـَُقْلُت َبْل رَاَمٌق قَالَ  (2228) ـ فـََقاَل َلي يَا نـَْوُف َأرَاَقٌد أَْنَت َأْم رَاَمقٌ  َمْن َفَراَشه فـََنَظَر َفي النُُّجومَ 

نهحيرا ه الهرناِغِبنير يف اآلِخهررِة ه مُولرئِهأر اهرهوحم  اانرهُذوا األررحلر ِ سرها اً  ه  يرها نهرهوحُ   ُهو ر لِلزناِههِدينر يف الهد 
بهاً ه والحُ هرحآ ر ِههعراراً و ُهررا هرهرا ِررراهاً ومرافرهرا ِ ي

نهحيرا اهررحضهاً  (2220) ه مُثن اهرررُضهوا (2224) والهد عرافر ِدثرهاراً  (2229) الهد 
 .الحمرِسيحِ  (2223) عرلرى ِمنهحهرا ِ 

ههاعر    ر  السلل  عليهيرهها نهرههوحُ  ِ  ن دراُودر  هها لرسر ههِذه السنههاعرِ  ِمههنر اللنيحههِل ه رهر رههارر ِ نهنهر  ارههامر يف ِمثحههِل هر
هُ ِجي ر لرهه ه ِ  ن مر ح يرُاهو ر عرشنهاراً  ها عربحهد  ِ  ن اسح ُعو ِريهر ه مروح  (2222) مروح ُههرحِ ّياً  (2222) مروح عررِيفهاً  (2222) يرهدح

لطإْبــُل ـ وَهــَي الطُّْنُبــوُر َأْو َصــاَحَب َكْوبَــة  وَهــَي الطإْبــُل ـ وقَــْد َقيــَل أَْيضــاً ََّلنإ اْلَعْرطََبــَة اصرههاِح ر عررح ربرهه   
 .واْلَكْوبََة الطُّْنُبورُ 
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هدن لرُاهمح ُحهُدوداً  الس  عليهه وارارر  042 ِ  ن اللنه ارهح هرهررلر عرلرهيحُامح رهرهرراِئإر ررهالر ُ مرهيهحُعوهرا ه وحر
ها هيرافر ررهالر  هرنح رِهُاوهر هاُكمح عرهنح مرهح هير  (2221) ررهالر  هرعح رهُدوهرا ه ونهرهر هيراناً ه وسرهارتر لرُاهمح عرهنح مرهح افر وملرح يرهدرعحهرا ِنسح

 .(2221) ررالر  هر رارلنُفوهرا
ِح ُدنهحيرهاُهمح ه ِ  ن رهره رحر  الس  عليهه وارارر  041 ِ صحهالر ِر ِديهِنِهمح ِ سح ُرُخ النناُ  هريحئاً ِمنح مرمح  ر يهر هح

 .اللنه عرلريحِهمح مرا ُهور مرضرر  ِمنحه
ُله وِعلحُمه مرعره  ر يهرنهحفرُعهُربن عر  الس  عليهه وارارر  041  .املِ  اردح اهر هرلره جرهح
هعر    (2228) لر رهدح ُعلحهقر  ِِنيرهاطِ  السل  عليهه وارهارر  048 هاِ   رمح ا اإِلنحسر هذر هُ   (2229) هر ه ِهه ر مرعحجر

اداً ِمههنح خِ  ههدر ههِ  ومرضح مر اح ههنرحر مرهها ِريههه وذرلِههأر الح رلحههُ  ه وذرلِههأر مر ن لرههه مرههورادن ِمههنر انِح هها ه ررههِإ ح سر ِرهر لرههه  (2214) الر
هه الحيرهأحُ  اهر هرلرهه األرسرهُا ه و ِ  ِهرحُو ه وِ  ح مرلرار هه انح لرار  ح عرهررلر الرنجراُف مرذرلنه الطنمرُع ه وِ  ح هرا ر  ِه الطنمرُع مرهح

عردره الرحضرى نرِس ر اله نحرف  ر  ُر  (2210) لره الحغرمرُ  اهح ردن  ِه الحغريحُ  ه وِ  ح مرسح ه وِ  ح غرالرهه اخلحرهوحُ  هرهغرلره انحرهذر
هه هرلربر حه الحغِههرنةُ  ههُر اسح ههعر لرههه األرمح مرههاً  مر حغرههاه الحغِهه ر ه وِ  ح مرصرهها هر حه ُمِصههيبر    (2212) ه وِ  ح مرررههادر  (2213) ههه وِ ِ  ا نسر
هدرههرغرلره الحبرالر  (2212) ررمرحره ايحرزرُ  ه وِ  ح عرمن حه الحفراار ُ  ُهوُ  اهرعرهدر  ِهه المنهعحُا ه وِ  ح  (2212) ُف ه وِ  ح جرهر ايح

 .ه ررُال   هر حِص    ِه ُمِمْر وُكل  ِ رهحرراط  لره ُمفحِسد   (2211) الحِبطحنر ُ  (2211) مررهحررطر  ِه الشحبرُع كرظن حه
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رُارُ  الحُوسحطرى الس  عليهه وارارر  049 ها يهررحِجهُع الحغرهاِ   ِ را (2218) حنرحُن الن مح هُق ال نهاِ  ه و ِلريهحهر  يهرلححر
(2219). 

هرر اللنهه ُسهبححرانره ِ  ن مرهنح  ر ُيصرهانِعُ  السل  عليهه وارهارر  004  ه و ر ُيمرهارِ ُ  (2214)  ر يُِ هيُم مرمح
 .(2213) و ر يهر نِبُع الحمرطراِمعر  (2210)

َسْهُل ْبُن ُحنَـْيف  األَْنَصاَريُّ بَاْلُكوَفَة ـ بـَْعَد َمْرَجَعه َمَعه  وَقْد تـُُوفشيَ :  الس  عليهـ وقَاَل  111
 .َمْن َصفشيَن ـ وَكاَن َأَحبإ النإاَس ََّللَْيه
بنيِن جربرل  لر هرهراررتر   .(2212) لروح مرحر

معنــى ذلــك أن المحنــة تغلــظ عليــه ـ فتســرع المصــائب َّلليــه ـ و  يفعــل ذلــك َّل  باألتقيــاء 
 : الس  عليهوهذا مثل قوله : والمصطفين األخيار  األبرار ـ

ِر ِجلحبرا اً  003 لر الحبهريحِت رهرلحيرسح رِعدن لِلحفر ح بهننرا مرهح  .ه مرنح مرحر
 .وقد يؤول ذلك على معنى آخر لي  هذا موضع ذكره

ههلِ  السلل  عليهه وارههارر  002 ةر مروح  (2212)  ر مرههارر مرعحههورُد ِمههنر الحعر ح ههدر هه ِ و ر ورحح ههُش ِمههنر الحُعجح  حر
هاألردرِب ه و ر ارائِه (2212) ُلُهِق و ر ِمه را ر كر هِن اخلح هال هن حورى ه و ر ارهرِينر كرُحسح هررمر كر ِ ِ  و ر كر هلر كرال نهدح در  ه و ر عر ح

ههالحُواُ  ههالثهنوراِب و ر وررر ر كر ههِل الصنههاِلِح ه و ر رِ حههحر كر ِريِق و ر ِدرههاررةر كرالحعرمر ههال هنوح ههدر  كر ِ  ه و ر نُهح ههبهحهر وِ  ِعنحههدر الش 
ال هنفرا ِر ه و ر ِعبرادرةر كرأردراِف الحفررراِئِإ ه و ر ِ ميرها ر كرانحريرهاِف وا ِد يف انحررراِم و ر ِعلحمر كر لصنهربحِ و ر حرسره ر  كرالز هح

ِلحِم ه و ر مُ  الحِعلحِم و ر ِعزن كرانح ال هنوراُضِع ه و ر هررر ر كر ثرُق ِمنر الحُمشراورررةِ كر  .ظراهرررةر مروح
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ههافر ررُجههل  الظنههنن  السلل  عليهه وارههارر  002 لِههه ه مُثن مرسر ُح عرلرههى الزنمرههاِ  ومرهح هه هروحصر الصنههالر ِ ذرا اسح
هرح ِمنحهه حروح ره    هاُد عرلرهى الزنمرها (2211) ِ ررُجهل  ملرح  رظحهر ه هروحصر الحفرسر سرهنر ررُجهل  رهر رهدح ظرلرهمر ه وِ ذرا اسح لِهه ه ررأرحح ِ  ومرهح

 .(2211) الظننن ِ ررُجل  رهر ردح غررنرر 
ههُدخر يرهها مرِمهه ر الحُمههنحِمِننير ه رهر رههارر   السلل  عليهه وِايههلر لرههه  002 يحههار جنِر يحههار   السلل  عليهكر كر

 .(2284) ى ِمنح مرأحمرِنهويُهنح ر  (2219) ه ويرسح رُم ِ ِصحنِ ه (2218) يرُاوُ  حراُر مرنح يهرفح ر  ِبهر رائِه
رر     السلل  عليهه وارههارر  001 هه ردح ههمح ِمههنح ُمسح ههاِ   ِلريحههه ه ومرغحههُرور   ِالسنههنحِ عرلريحههه  (2280) كر سر  ِاإِلحح

ِن الح روحِر ِريه ه ومرا ا هح هرلرى ُ و   ِرُسح ِف لره (2283) ومرفح  .(2282) اللنه مرحرداً مبِثحِل اإِلمحالر
ِ  حمُِْ  غرار   الس  يهعله وارارر  001  .(2282) وُمبحِغإ  ارار   (2282) هرلرأر يفن ررُجالر
 .ِ ضراعرُ  الحُفرحصرِ  ُغصن    الس  عليهه وارارر  008
ها ه  السلل  عليهه وارهارر  009 ِرهر ثرههِل انحرينهِ  لرهنيح  مرس هههرا ه والسنهم  الننههاِاُع يف جروح نهحيرا كرمر مرثرههُل الهد 

 .ِوي  ِلريهحهرا الحِغر  ايحراِهُل وررحذررُهرا ُذو الل  ح الحعراِالُ يهرهح 
 عرنح اُهرريحش  رهر رارر ه مرمنا  هرُنو خمرحُزوم   الس  عليهه وُسِئلر  034
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ههائِِهمح ه ومرمنهها  هرنُههو عربحههِد مشرحههس   ههاحر يف ِنسر ههااِِمح والنحار ههِديثر رِجر ررأر هحعرههُدهرا ررمحيههًا ه  رهررررحرانرههُ  اُهههرريحش  ه حنُِهه   حر
هوحِل  ِنُهُفوِسه ها يف مريحهِدينرا ه ومر حرهُح ِعنحهدر الحمر ُر ِلمر ها ه ومرمنها حنرحهُن ررأر حهذر ها ورررافر ظُُهورِهر نهرُعهرا ِلمر ثهرهُر ومرمح نرا ه وُههمح مركح

ُر ه وحنرحُن مررحصرُح ومرنحصرُح ومرصحبرحُ  ُر ومرنحار  .ومرمحار
هرُ  لرذن ُهه و هربهح رهى  رِبعر ُهه ه وعرمرهل   السل  عليهه وارهارر  030 هل   رهذح ِ ه عرمر ر عرمرلرهنيح ه نا ر مرها  هرهنيح هر

رُه هرُ  مرُئونهرُ ه ويهربهح رى مرجح  . رذح
هأر ن  033 ِنرها ُك ِه ر ه وكر ها عرلرهى غر ح هوحلر ِريهر هأر ن الحمر ه و ربِهعر ِجنرهانرًة ررسرهِمعر ررُجهاًل يرمحهحرُأ رهر رهارر ه كر

هوراِل سرهفحر  انحرهقن رِ  هأر ن النهِذي نهرهررى ِمهنر األرمح ِنرها ورجره ر ه وكر ها عرلرهى غر ح نرها رراِجعُهو ر ه  (2281) يهر ها ارِليهل   ِلريهح عرمن
اثهرُهمح  (2281) نُهبهرهوحئُهُهمح  ههدر ُهمح ه مُثن ارهدح نرِسههينرا ُكههلن ور   (2289) ونرأحُكههُل  هُهرراثهرُهمح  (2288) مرجح اِعهه   كرأرننهها خُمرلنههُدو ر  هرعحهدر

 .(2294) ووراِعظر   ورُِمينرا ِ ُالح رراِدح  وجراِئحر   
هههرِيرر ُه  السللل  عليهه وارههارر  032 هههُبه ه وصرهههلرحرتح سر ِسههه و رهههابر كرسح هههنح ذررن يف نهرفح  ُهههو ر ِلمر

ِلي رُ ه هانِه ه و  (2290) وحرُسنرتح خر عرهزررر عرهِن الننهاِ  هرهرنه ه ومرنهحفرهقر الحفرمحهلر ِمهنح مرالِهه ومرمحسرهأر الحفرمحهلر ِمهنح ِلسر
عر ِ   .وورِسعر حه الس ننُ  وملرح يُهنحسر ح  صر الحِبدح

 وآلهعليههللاصلللىقــال الرضــي أقــول ومــن النــاس مــن ينســب هــذا الكــالم َّللــى رســول اهلل 
 .وكذلك الذي قبله
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ررُة الحمررحمرِة ُكفحر   الس  عليهه وارارر  032 ررُة الرنُجلِ  (2293) غريهح  .ِ ميرا    وغريهح
ُم ُهههور  السلل  عليهه وارههارر  032 ههالر ههد  اهربحلِهه  ه اإِلسح ههبرً  ملرح يهرنحُسههبهحهرا مرحر مر ِنسح ههالر ن اإِلسح ألرنحُسههنر

ِليُم ُهور الحيرِ نُي ه والحيرِ نُي ُهور ال نصحِديُق وال نصحِديُق ُهور اإِلاهحرراُر ه واإِلاهحهرراُر ُههور  ِليُم وال نسح واألردراُف  األردرافُ  ال نسح
 .ُهور الحعرمرلُ 

هرر  السل  عليهه وارارر  031 ه هرعحِجُل الحفر ح هرربر ه ويهرُفو ُهه  (2292) عرِجبحهُت لِلحبرِفيهِل يرسح النهِذي ِمنحهه هر
ههابر األر  ههُ  يف اآلِخههررِة ِحسر نهحيرا عرههيحشر الحُف رههرراِف ه وُرراسر غحِنيرههاِف ه الحغِهه ر النههِذي ِ ينههاه  رلرهه ر ه رهريرعِههيُش يف الههد 

ها ر  ِهاألرمحِس نُطحفرهً  ه ويرُاهوُ  غرهداً ِجيفرهً  ه وعرِجبحهُت ِلمرهنح هرهأن يف اللنهه وُههور   وعرِجبحهُت لِلحُم رارهربحِ النهِذي كر
هأرةر  هرر الننشح هررى ه  يهرررى خرلحقر اللنه ه وعرِجبحُت ِلمرنح نرِس ر الحمروحلر وُهور يهرررى الحمروح رى ه وعرِجبحُت ِلمرنح مرنحار اأُلخح

أرةر اأُلوصر ه وعرِجبحُت لِعراِمر  درارر الحفرنراِف و رارِخ  درارر الحبهر رافِ   .وُهور يهرررى الننشح
ه ر لِلنهه رِهيمرنح لرهيحسر لِلنهه يف  الس  عليهه وارارر  031 هِل ا هحُ لِه ر  ِهااحرمح و ر حراجر مرنح ارصنهرر يف الحعرمر

 .مرالِه ونهرفحِسه نرِصي   
يف آِخهرِه ه ررِإننهه يهرفحعرهُل يف  (2292) يف مرونلِهه و هرلر نهوحه (2292)  هروراهنهُوا الحبهرهرحدر  السل  عليهه وارهارر  038

اِ  كرِفعحِله يف األرهحجراِر ه مرونلُه ُرحرُِ  وآِخرُه يُورِ ُ   .(2291) األر حدر
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ُلو ر يف عريحِنأر ِعظرُم اخلحراِلِق ِعنحدرخر  الس  عليهه وارارر  039  .ُيصرغحُر الحمرفح
رر ر عرلرى الحُ ُبوِر ِ ظراِهِر الحُاورر ِ :  الس  عليهه وارارر  024  واردح ررجرعر ِمنح ِصفحنير ررأرهح

يراِر الحُموِحشره ِ  هلر الهدح ِفهررةِ  (2291) يرها مرهح هارح الحُم ح هلر  (2298) ه والحمرحر هِ  ه يرها مرهح ال ه رح رهِ  يرها  والحُ بُهوِر الحُمظحِلمر
شرِ  ه مرنهحُ مح لرنرا رهرررط   لر الحورحح ِة يرا مرهح در لر الحورحح لر الحُغرح رِ  ه يرا مرهح هاِ ق  وحنرحهُن لرُاهمح  هربرهع   (2299) مرهح ِحهق   (2144) سر  ر

هوراُر رهر ره نرا ه مرمنا الد وُر رهر ردح ُسِانرتح ومرمنا األرنحوراُ  رهر رهدح نُِاحرهتح ه ومرمنها األرمح بهرهُر مرها ِعنحهدر ا خر هذر دح ُاِسهمرتح ه هر
بهرُر مرا ِعنحدرُكمح؟  ررمرا خر

يهحرر الزناِد ال هن  بهرُروُكمح مر ن خر ِم ه ألرخح ُمح يف الحارالر  . حورىمُثن الح هرفرتر ِ صر مرصححرا ِه رهر رارر ه مرمرا لروح مُِذ ر ار
هعر ررُجهاًل يرهُذم   السل  عليهه وارهارر  020 ها ه  وارهدح  ِر نهحيرا الحُمغح هرهر   ُِغُرورِهر ام  لِلهد  ها الهذن نهحيرا ه مريه هر الهد 

هرحمُ  نهحيرا مُثن  رهُذم هرا ه مرنحهتر الحُم رجر ها مر هرغح هرهر   ِالهد  هُدوُ   ِأر راِ يِلهر ها مرمح ِهه ر الحُم رجررحمرهُ  عرلريحهأر ه  (2140) الحمرفح عرلريهحهر
ور حأر  ه هرهح ه مرمح مبرمرهاِجِع مُمنهرا ِهأر  (2142) آ رائِهأر ِمهنر الحِبلرهى (2142) مرهإر غررن حهأر ه مرمبرصرهارِ ِ مرمح  (2143) مرهإر اسح
همح عرلنلحهتر  (2142) حترحهتر الثهنهررى ُهُم الشحهفرافر و رسح هروحِصهاُ  (2141) ه كر يحأر ه  هربح رغِه  ار همح مررنضحهتر  ِيرهدر  ِ ارفنيحهأر وكر

ُمُ  (2141)  ار
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هفراُاأر األرِ بنا ُهمح ِ هح هدر هاُ خر ه ملرح يهرنهحفرهعح مرحر ُهمح دروراُ خر و ر جُيحهِدي عرلرهيحِهمح  ُار اةر  ر يُهغحيِن عرهنهح وملرح  (2148) فر ه غردر
عراح ِريه ِ طرِلبرِ أر  نهحيرا نهرفحسرهأر  (2149) ُ سح ررعح عرنحه  ُِ ونِ أر ه واردح مرثهنلرتح لرهأر  ِهه الهد  هررِعه ومبر  (2104) ه وملرح  ردح صح

هنح  هرهه ها ه ودراُر ِغهً  ِلمر ههنح ررِههمر عرنهحهر اهرهرا ه ودراُر عراِريره   ِلمر نهحيرا دراُر ِصهدح   ِلمرهنح صرهدر هررعرأر ه ِ  ن الهد  زروندر مرصح
ها هِ  اللنه (2100) ِمنهحهر ِئار هِجُد مرِحبنهاِف اللنهه وُمصرهلنى مرالر هِن ا هنعره ر ِ رها ه مرسح هِ  ه ودراُر مروحِعظره   ِلمر هِبُ  ورحح ه ه ومرهح

ههنح ذرا يرههُذم هرا وارههدح  هها ايحرننهه ر ه ررمر هها الرن حرهه ر وررِرُههوا ِريهر ههُبوا ِريهر لِيرههاِف اللنههه ه اكح رسر ههُر مروح  (2103)  آذرنرههتح اللنههه ومر حجر
هها هههرا (2102)  ِبهريحِنهر هها ه ونهرعرههتح نهرفحسر ُهه (2102) ونرههادرلح  ِِفرراِاهر ثهنلرههتح ار هها ررمر لرهر ُهمح ومرهح ههوناهر هح فر ه وهر هها الحههبرالر ئِهر مح  ِبرالر

ههررلح  (2102) ِ ُسهُرورِهرا ِ صر الس هُروِر ه رراحرهتح  ه  هررحِغيبهاً و هررحِهيبهاً وارحِويفههاً  (2101)  ِفرِجيعره    (2101)  ِعراِريره   وا هح رار
هُرو ر  درهرا آخر امرِ  ه و ِر اةر النندر ُهمح  وحترحِذيراً ه ررذرمنهرا رِجرار  غردر ثهر هح هدن نهحيرا رهر رهذركنُروا وحر يهرهوحمر الحِ يرامرهِ  ه ذركنهرر هحُهُم الهد 

ُهمح ررا هنعرظُوا ُاوا ه وورعرظر هح  .ررصردن
ههوحِل وامجحرعُههوا  (2108) ِ  ن لِلنههه مرلراههاً يُهنرههاِدي يف ُكههلح يهرههوحم  ه لِههُدوا السلل  عليهه وارههارر  023 لِلحمر

 .ررابِ لِلحفرنراِف وا هحُنوا لِلحفر 
ها  السل  عليهه وارهارر  022 ِ  ه ررُجهل   رها ر ِريهر ها ررُجهالر نهحيرا دراُر ممررهرم  ر دراُر مر رهرم والننهاُ  ِريهر الهد 
ا  .نهرفحسره ررأرعح هر رهرا (2134) وررُجل  ا هح را ر  (2109) نهرفحسره ررأروح هر رهر
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بر ِهه   ر يرُاهوُ  الصنهِديُق صرهِدي اً  السل  عليهه وارارر  022 هاه يف ثرهالر   ه يف نراح حرهإن ررحفره ر مرخر
 .وغريحبرِ ه وورررا ِه
مرنح مُعحِط ر مررح رعاً ملرح ُرحررمح مررح رعهاً ه مرهنح مُعحِطه ر الهد عرافر ملرح ُرحهررِم اإِلجرا ره ر  الس  عليهه وارارر  022

رر ملرح  هه ومرهنح مُعحِطه ر ال هنوح ره ر ملرح ُرحهررِم الح ربُهورر ه هِ غحفرارر ملرح ُرحهررِم الحمرغحِفهررةر ه ومرهنح مُعحِطه ر الش هاح ومرهنح مُعحِطه ر اِ سح
 .ُرحررِم الزحيرادرةر 

ـ وقـال  (اْدُعـوَني َأْسـَتَجْب َلُكـمْ )قال الرضي ـ وتصديق ذلك كتاب اهلل ـ قـال اهلل فـي الـدعاء 
ـ وقـال فـي  (نـَْفَسه ـ ثُمإ َيْستَـْغَفَر اهلل َيَجـَد اهلل َغُفـورًا رََحيمـاً وَمْن يـَْعَمْل ُسوءًا َأْو َيْظَلْم )في ا ستغفار 

ــوَء )ـ وقــال فــي التوبــة ـ  (لَــَئْن َشــَكْرُتْم أَلزَيــَدنإُكمْ )الشــكر  ََّلنإَمــا التـإْوبَــُة َعَلــى اهلل َللإــَذيَن يـَْعَمُلــوَن السُّ
 .(ُتوُب اهلل َعَلْيَهْم ـ وكاَن اهلل َعَليماً َحَكيماً َبَجهاَلة  ـ ثُمإ يـَُتوبُوَن َمْن َقرَيب  فَُأولَئَك يَـ 

ف   الس  عليهه وارارر  021 هاُد ُكهلح ضرهِعيا  ه وِلُاهلح هره ح ُة اُهرح رهاُ  ُكهلح  رِ ه م ه وانحرهل  ِجهر الصنهالر
ُن ال نبهرع لِ  ِ  الصحيراُم ه وِجهراُد الحمررحمرِة ُحسح اُة الحبردر  .(2130) نركراة  ونركر

ار ِ  الس  عليهه وارارر  021  .اسح هرنحزُِلوا الرحنح ر  ِالصندر
 .مرنح مريهح رنر  ِاخلحرلرِا جرادر  ِالحعرِطين ِ  الس  عليهه وارارر  028
ُئونر ِ  الس  عليهه وارارر  029 ِر الحمر  . هرنحزُِر الحمرُعونرُ  عرلرى اردح
 .ِن ااهح رصردر مر  (2133) مرا عرارر  الس  عليهه وارارر  024
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 .ِالنُ  الحِعيراِر مرحرُد الحيرسرارريحنِ  الس  عليهه وارارر  020
 .ال هنورد ُد ِنصحُا الحعر حلِ  الس  عليهه وارارر  023
 .ااحرم  ِنصحُا ااحرررمِ  الس  عليهه وارارر  022
ِر الحُمِصهيبر  السلل  عليهه وارهارر  022 ُر عرلرهى ارههدح ِ  ه ومرهنح ضرهرربر يرههدره عرلرهى ررِفههِذه يهرنحههزُِر الصنهبهح

ُله (2132) ِعنحدر ُمِصيبرِ ه حرِب ر   .عرمر
همح ِمهنح   السل  عليهه وارهارر  022 هُأ ه وكر ُهوُ  والظنمر همح ِمهنح صرهائِم  لرهيحسر لرهه ِمهنح ِصهيراِمه ِ  ن ايح كر

بن  ُر والحعرنراُف ه حر يرا ِ ارائِم  لريحسر لره ِمنح ِايراِمه ِ  ن السنهر ا نهروحُم األركح  .وِ رحطرارُُهمح  (2132) ذر
هاِة ه وادحرهرعُهوا  (2132) ُسوُسوا الس  عليهه وارارر  021 هورالرُامح  ِالزنكر ارِ  وحرصحُنوا مرمح ِ ميرانرُامح  ِالصندر

ِف  ِالد عرافِ   .مرمحورا ر الحبرالر

 السالمعليهـ وَمْن َكاَلم  َله  147
 اد  النإَخَعيش َلُكَمْيَل ْبَن زَيَ 

ـ فَـَأْخَرَجَني  السل  عليهقَاَل ُكَمْيُل ْبُن زَيَاد  ـ َأَخَذ بََيَدي َأَميـُر اْلُمـْؤَمَنيَن َعَلـيُّ بْـُن أَبَـي طَالَـب  
 : ـ ثُمإ قَالَ  (2138) تـَنَـفإَ  الصَُّعَداءَ  (2131) فـََلمإا َأْصَحرَ  (2131) ََّلَلى اْلَجبإانَ 

يحلر  حنر نِ  ِعير   يرا ُكمر يهحرُهرا مروحعراهرا (2139) يراد  ه ِ  ن هرِذه الحُ ُلوبر مروح فر ح عرهينح مرها مراُهوُر  (2124) ررفر ه ررهاحح
 : لرأر 
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ثر   ه رهرعرهامِل  رر نهاِرْ  هِبيِل جنررهاة  ه ومهررهل   (2120) النناُ  ثرالر مر هحبرهاُ  ُكهلح  (2122) ررعرها    (2123) وُمه هرعرلحم  عرلرهى سر
ن  ورثِيق   (2122) ق  نراعِ  ُئوا ِ صر رُكح ِيُلو ر مرعر ُكلح رِيح  ه ملرح يرسح رِميُئوا  ُِنوِر الحِعلحِم وملرح يهرلحجر  .مير

ُ ُصهه النهنفر رهه ُ  ههاُر  هرنهح هارر ه والحمر هاِر ه الحِعلحههُم ررحُرُسهأر ومرنحهتر حترحههُرُ  الحمر هر  ِمههنر الحمر يهح يحهُل الحِعلحههُم خر  يرها ُكمر
 .عرلرى اإِلنهحفراِ  ه وصرِنيُع الحمراِر يهرُزوُر ِ زرورالِه (2122) زحُكواوالحِعلحُم يهر 

يهلر  يرا ِهه ه ومجِر هاُ  الطناعره ر يف حر ِسهُ  اإِلنحسر اُ   ِهه ه  ِهه يراح يحهلر  حهنر نِيرهاد  مرعحرِررهُ  الحِعلحهِم ِديهن  يُهدر  يرها ُكمر
ُدوثرِ   هرعحدر ورررا ِه ه والحِعلحُم حراِكم  والحمر   .اُر حمرحُاوم  عرلريحهاأُلحح

ُ ه ُر ه مرعحيرهانُهُهمح مرفح هاُف  رهاُاو ر مرها  رِ ه ر الهدنهح يرهاف  ه والحُعلرمر هوراِر وُههمح مرحح يحهُل هرلرهأر ُخهزناُ  األرمح ودرة  يرها ُكمر
ههارر  ِيرههِده ِ صر  ّههاً ومرهر هها ِ  ن هراُهنرهها لرِعلحمههاً مجر ثرههاُاُمح يف الحُ لُههوِب مروحُجههودرة  ه هر رِه لرههوح مرصرههبحُت لرههه  ررلرهه ً  ومرمح  صرههدح

ه رظحِهراً  ِهِنعرِم اللنهه  (2121) ه  هرلرهى مرصرهبحُت لرِ نهاً  (2121) نهحيرا ه وُمسح يِن لِلهد  ه هرعحِماًل آلره ر الهدح هرر مرهأحُمو   عرلريحهه ه ُمسح غريهح
لرههِ  انحرههقح  لِيرائِههه ه مروح ُمنهح رههاداً نِرمر نرائِههه (2128) عرلرههى ِعبرههاِده وِرُجرِجههه عرلرههى مروح ه  (2129)  ر  رِصهه رةر لرههه يف مرحح

ُهومهاً   ِاللنهذنِة سرهِلسر  (2124) يهرنهح رهِدُح الشنهأ  يف اهرلحبِهه ألرونِر عرهاِرل  ِمهنح ُههبهحهر   ه مر ر  ر ذرا و ر ذراخر ه مروح مرنهح
ورِة ه مروح ُمغحررماً  (2120) الحِ يرادِ  ِع وا (2123) لِلشنهح  ،(2122) ِ دحخرارِ  ِايحرمح
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ف  هربرهاً ِ ِمرا األرنهحعرامُ   ه مراهحررُب هر ح
ف  يِن يف هر ح ُهوُل  (2122) السنائِمر ُ  (2122) ه لريحسرا ِمنح ُرعراِة الدح هذرِلأر مير ه كر

اِمِليه  .الحِعلحُم مبروحِل حر
ائِفهاً مرغحُمهوراً اللنُهمن  هرلرى  ر ارحُلو األررحُل ِمنح ارائِم  لِلنهه ِرُجنه   ه  هُهوراً وِ منها خر ه  (2121) ِ منها ظرهاِهراً مرشح

داً ه واألرعحظر  ُمهو ر ِعنحهدر اللنهه لِئرالن  هربحُطلر ُحجرُل اللنه و هريهحنرا ُه ه وكرمح ذرا ومريحنر مُولرِئأر مُولرِئأر واللنه األراهرل و ر عردر
هه و هريهح  راً ه ررحفرُ  اللنه ِ ِهمح ُحجرجر همر اردح هبراِهِهمح ه هرجر ها يف اُهلُهوِب مرهح ها نُظرهررافرُهمح ه ويهرزحررُعوهر نرا ِهه حرهإن يُوِدُعوهر

نُوا هه رالر ههُروا ُروحر الحيرِ ههنِي واسح ِ ي رههِ  الحبرِصهه رِة ه و راهر هه هروحعررره (2121) ِ ِههُم الحِعلحههُم عرلرههى حر رررُههو ر  (2128) مرهها اسح  الحُم هح
ها ُمعرلن ره    ِالحمرحرهلح األرعحلرهى ه ه ومرِنُسوا مبرا اسح هر  (2129) ا   مررحوراُحهر نهحيرا  ِأر حهدر وححرشر ِمنحه ايحرهاِهُلو ر ه وصرهِحُبوا الهد 

يحُل  ِ  يرِ ِهمح ه انحصرِر ح يرا ُكمر ااً ِ صر ُر ح  .ذرا ِهئحتر مُولرِئأر ُخلرفراُف اللنه يف مررحِضه والد عراُة ِ صر ِديِنه ه آه آه هروح
 .الحمررحُف خمرحُبوف  حترحتر ِلسرانِه الس  عليهوارارر  ه 028
رره الس  عليهه وارارر  029 ُر   ملرح يهرعحِر ح اردح  .هرلرأر امح
 :ِلررُجل  سرأرلره مر ح يرِعظره  الس  عليهه وارارر  024

هه  ال هنوح رهه ر  ههل  ه ويُهررجح نهحيرا  (2124)  ر  رُاههنح ممنههنح يهررحُجههو اآلِخههررةر  ِغرهه حِ عرمر ِ طُههوِر األرمرههِل ه يهرُ ههوُر يف الههد 
 ، ِ روحِر الزناِهِدينر ه ويهرعحمرُل ِريهرا  ِعرمرِل الرناِغِبنير 
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ِر مرها مُوِأر ويهربح رغِه  الزحيرها نرعح ه يهرعحِجُز عرنح ُهاح برعح وِ  ح ُمِنعر ِمنهحهرا ملرح يهر ح ها  رِ ه ر ِ  ح مُعحِط ر ِمنهحهرا ملرح يرشح ه  درةر ِريمر
نِِبنير  لرُهههمح ه ويهُههبحِغُإ الحُمههذح ههُل عرمر ههى و ر يهرنح رِههه  ويرههأحُمُر مبرهها  ر يرههأحِأ ه رُِهه   الصنههانِِنير و ر يهرعحمر  وُهههور يهرنهحهر

ثهحهررِة ُذنُو ِهه ه ويُِ هيمُ  هوحلر ِلار هرره الحمر هُدُهمح ه يراح لِهه ه ِ  ح سره (2120) مرحر هوحلر ِمهنح مرجح هرره الحمر  ِ مر عرلرهى مرها يراح
(2123) 
ههنرُ  ِ ذرا ا هحُ لِهه ر ه ِ  ح مرصرهها ره  رههالر  ِسههه ِ ذرا عُههويفر ويهر ح ههُ   ِنهرفح ِهيههًا ه يُهعحجر ف  درعرهها ظرههلن نراِدمههاً وِ  ح صرههحن مرِمههنر  ر

ها عرلره ُسهه عرلرهى مرها يرظُهن  و ر يهرغحِلبُههر ه هريحِ نُ ُممحطررّاً وِ  ح نرالره ررخراف  مرعحررلر ُمغح هرهرّاً ه  هرغحِلبُهه نهرفح ه  (2122) ى مرها يرسح
ه هرغح ر  رِطهرر  لِهه ه ِ ِ  اسح ثهررر ِمهنح عرمر ِسهه  ِهأركح ِه  ِهأردحىنر ِمهنح ذرنحبِهه ه ويهررحُجهو لِنهرفح ورُهِنر وِ ِ   (2122) ترراُ  عرلرى غره ح

هلرار ه يُه رصحُر ِ ذرا عرِملر ويُهبراِلُ  ِ ذرا سرأررر ه  ِ  (2121) وورهرنر  (2122) ارهح هر ررر ارِن ر  ورة  مرسح  (2121)  ح عرررضرتح لره هرهح
ه يرِصهُا  (2110) عرهنح هرهرراِئِ  الحِملنه ِ  (2114) انهحفرهرر ر  (2129) ال هنوح ره ر ه وِ  ح عررر حهه حِمحنره    (2128) الحمرعحِصهير ر وسرهون ر 

هررةر  هِل ُمِ هْل ه  (2112) ه رهرُههور  ِهالح روحِر ُمهِدرْ و ر يهرعح رهربُ ه ويُهبرهاِلُ  يف الحمروحِعظرهِ  و ر يهره نِعُ   (2113) الحِعبهح وِمهنر الحعرمر
ها يهربهح رهى ه يهرهررى الحغُهنحمر  هاِمُح ِريمر ه ر وُيسر هوحلر  (2112) مرغحررمهاً  (2112) يُهنراِرُس ِريمرا يهرفح والحغُهرحمر مرغحنرمهًا ه ترحشرهى الحمر

ِثُر ه يرسح هرعحِظُم ِمنح مر  (2111) الحفروحلر  (2111) و ر يُهبراِدرُ  ه راح ِسهه ه ويرسح ثهرهرر ِمنحهه ِمهنح نهرفح ِه مرا يرسح رِ ل  مركح عحِصيرِ  غر ح
ههُو مرههعر األرغح  اِهن  ه اللنهح ِسههه ُمهدر ِه ه رهرُهههور عرلرههى الننهاِ   رههاِعن  ولِنهرفح ِنيرههاِف ِمهنح  راعر ِههه مرهها ررحِ هرُه ِمههنح  راعرههِ  غره ح

ِر مرعر الحُف ررر  ِه لِنهرفحِسهمرحر    ِلريحه ِمنر الذحكح  ،اِف ه ررحُاُم عرلرى غر ح
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ه هروحيف و ر يُهويف ه وترح  هرره ويُهغحهِوي نهرفحسرهه ه رهرُههور يُطرهاُ  ويهرعحِصه  ويرسح ِه ه يُهرحِههُد غريهح ها لِغره ح شرهى و ر ررحُاهُم عرلريهحهر
لحِ ه .اخلحرلحقر   .يف غر حِ رر حه و ر ترحشرى رر نه يف خر

ن في هذا الكتاب َّل  هـذا الكـالم ـ لكفـى بـه موعظـة ناجعـة وحكمـة قال الرضي ـ ولو لم يك
 .بالغة ـ وبصيرة لمبصر وعبرة لناظر مفكر

 .ِلُالح امحرِ   عراِابر   ُحلحورة  مروح ُمرنة   الس  عليهه وارارر  020
ِبل  ِ دح رار  ومرا مردح هررر كرأر ح ملرح يرُانح  الس  عليهه وارارر  023  .ِلُالح ُم ح
ُم الصنُبوُر الظنفررر وِ  ح  رارر  ِه الزنمرا ُ  الس  عليهه وارارر  022  . ر يهرعحدر
اِخِل ِريههه مرعرُهههمح ه وعرلرههى ُكههلح دراِخههل  يف  السلل  عليهه وارههارر  022 الههدن الرناِضهه   ِِفعحههِل اهرههوحم  كر

ُ الرحضرى  ِه ُ الحعرمرِل  ِه وِ مثح  . راِ ل  ِ مثحراِ  ه ِ مثح
 .(2114) يف مروح راِدهرا (2119)  ِالذحمرمِ  (2118) اعح رِصُموا الس  عليهه وارارر  022
 .(2110) عرلريحُامح ِ طراعرِ  مرنح  ر  ُهعحذرُرو ر ِعرهرالرِ ه الس  عليهه وارارر  021
عحهُ مح ِ ِ  وارهدح ُههِدي ُ  (2113) ارهدح ُ صحهرحمُتح ِ  ح مر حصرهرحمُتح  السل  عليهه وارهارر  021 يهحُ مح وُم ِح مح ِ ِ  اهح رهدر

 .اسح رمرعحُ مح 
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سراِ   ِلريحه وارحُددح هررنه  ِاإِلنهحعراِم عرلريحه الس  عليهه وارارر  028  .عراِ  ح مرخراخر  ِاإِلحح
ِ  ه ررالر يهرُلومرنن مرنح مرسرا الس  عليهه وارارر  029  .فر  ِه الظننن مرنح ورضرعر نهرفحسره مروراِضعر ال ه هرمر
 .(2112) مرنح مرلرأر اسح رأحثهررر  الس  عليهه وارارر  014
 .مرِن اسح ربردن ِ ررمحيِه هرلرأر ه ومرنح هراوررر الرحجرارر هرارركرهرا يف ُعُ وِارا الس  عليهه وارارر  010
ِيهرررةُ  الس  عليهه وارارر  013  . ِيرِده (2112) مرنح كر رمر ِسرنه كرانرِت اخلح
بهررُ  الس  عليهه وارارر  012 ُر الحمروحُل األركح  .الحفر ح
 .مرنح ارمرى حرقن مرنح  ر يهر حِم  حر نه رهر ردح عربردره الس  عليهه وارارر  012
ُلو   يف مرعحِصيرِ  اخلحراِلقِ  الس  عليهه وارارر  012  . ر  راعر ر ِلمرفح
 .عراُب الحمررحُف  ِ رأحِخِ  حر حه ِ  نرا يُهعراُب مرنح مرخرذر مرا لريحسر لره ر يهُ  الس  عليهه وارارر  011
 .(2112) اإِلعحجراُب ميرحنرُع اِ نحِديرادر  الس  عليهه وارارر  011
ُر اررِي   واِ صحِطحراُب ارِليل   الس  عليهه وارارر  018  .(2111) األرمح
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ِ اردح مرضر  الس  عليهه وارارر  019 نهرنيح  .افر الص بحُح ِلِذي عريهح
ورُ  ِمنح  رلرِ  الحمرُعونر ِ  الس  عليهه وارارر  014 نحِ  مرهح  . هررحُخ الذن
ل    الس  عليهه وارارر  010 لر   مرنهرعرتح مركرالر  .كرمح ِمنح مركح
ِهُلوا الس  عليهه وارارر  013 اُف مرا جر  .النناُ  مرعحدر
برلر ُوُجوه اآلرراِف عررر ر مروراِاعر اخلحرطرإِ  الس  عليهه وارارر  012  .مرِن اسح هر ح
هدن  السل  عليهه وارهارر  012 اِف  (2118) ِسهنرا ر  (2111) مرهنح مرحر الحغرمرهِ  لِلنهه ارهِوير عرلرهى اهر حهِل مرِههدن

 .الحبراِ لِ 
هراً  السل  عليهه وارهارر  012 مرعحظرهُم ممنها  (2184) ِههدنةر  هروراحيههرهر رهعح ِريهه ه ررهِإ ن  (2119)ِ ذرا ِهبحهتر مرمح
 .ارراُ  ِمنحه

رِ  الس  عليهه وارارر  011  .آلرُ  الرحيراسرِ  سرعرُ  الصندح
ِسنِ  الس  عليهه وارارر  011  .(2180) انحُجِر الحُمِس فر  ِثهروراِب الحُمحح
ِر غر حِخر  ِ  الس  عليهه وارارر  018 ُصِد الشنرن ِمنح صردح رِخر احح  . رلحِعه ِمنح صردح
ُ   رُسل  الرنمحير  الس  عليهه وارارر  019  .(2183) اللنجراجر
 .الطنمرُع رِْ  ُمنر ند   الس  عليهه وارارر  084
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مر ُ  الس  عليهه وارارر  080 امرُ  ومثررررُة انحرزحِم السنالر رِيِ  النندر  .مثررررُة ال هنفح
ههرر يف الح رههوحِر    السللعليهه وارههارر  083 يهح هها مرننههه  ر خر ههِم ه كرمر اح ِت عرههِن انُح ههرر يف الصنههمح يهح  ر خر

لِ   . ِايحرهح
لر ً  الس  عليهه وارارر  082 امهُرا ضرالر در  .مرا اخح هرلرفرتح درعحور راِ  ِ  ن كرانرتح ِ حح
ُت يف انحرقح ُمذح مُرِيُ ه الس  عليهه وارارر  082  .مرا هراراح
 .مرا كرذر حُت و ر ُكذح حُت و ر ضرلرلحُت و ر ُضلن يب  الس  عليهه وارارر  082
 .(2182) لِلظناملِِ الحبراِدي غرداً ِ ارفحه عرمن    الس  عليهه وارارر  081
 .(2182) الرنِحيُل ورِهيأ   الس  عليهه وارارر  081
 .(2182)  ره لِلححرقح هرلرأر مرنح مر حدرى صرفححر  الس  عليهه وارارر  088
لراره ايحرزر ُ  الس  عليهه وارارر  089 ُر مرهح  .مرنح ملرح يُهنحِجه الصنبهح
ررُ   ِالصنحرا رِ  والح رررا ر ِ  الس  عليهه وارارر  094 الر براه مر رُاوُ  اخلِح  ؟ورا عرجر
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 :قال الرضي ـ وروي له شعر في هذا المعنى 
 ممههههههههههههورهمرههههههههههههإ  كنههههههههههههت  الشههههههههههههورى ملاههههههههههههت 

(2181) رايههههههههههههههها  هههههههههههههههذا واملشههههههههههههههه و  غيههههههههههههههه    
 

  
(2181) و   كنهههت  هههال ر  حججهههت خصهههيمهم

 

 رغهههههههههههههههههههههههههههههههههههه خ موص  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههالنيب وماههههههههههههههههههههههههههههههههههههرب   

  
نهحيرا غرررل   الس  عليهه وارارر  090 نرايرها (2189) هرنح رِمُل  (2188) ِ  نرا الحمررحُف يف الد  ه  (2194) ِريهه الحمر

لره   غرصره   ه و ر يهرنرهاُر الحعربحهُد  (2193) صراِئُ  ه ومرعر ُكلح ُجرحعر   هررر    ُهبراِدرُه الحمر  (2190) ونهرهح    ه ويف ُكلح مركح
ُن مرعحه لِهه ه رهرهنرحح هرر ِمهنح مرجر ِبُل يهروحمهاً ِمهنح ُعُمهرِه ِ  ن  ِِفهرراِ  آخر ه هر ح هررى ه و ر يرسح هً  ِ  ن  ِِفهرراِ  مُخح نُهو ِ نِعحمر  وراُ  الحمر

ُُ و ِ ومرنهحفُ  (2192) ف   (2192) ُسنرا نرصحُ  انح هاُر ملرح يهررحرهرعرها ِمهنح هره ح ا اللنيحُل والنهنهر ه ررِمنح مريحنر نهررحُجو الحبهر رافر ه وهرذر
رِيِق مرا مجررعرا (2192) هرررراً  ِم مرا  هرنهريرا و هرفح ررعرا الحاررنةر يف هردح  .ه ِ  ن مرسح

 .مرا كرسربحتر رهروح ر ُاوِ أر ه ررأرنحتر ِريه خرانِ   لِغر حِخر  يرا ا حنر آدرمر  الس  عليهه وارارر  093
ورِ را وِ اهحبراِارها  الس  عليهه وارارر  092 ورًة وِ اهحبراً  وِ دح راراً ه ررأح ُوهرا ِمنح ِابرهِل هرههح ِ  ن لِلحُ ُلوِب هرهح

رِه عرِم ر   .ه ررِإ ن الح رلح ر ِ ذرا مُكح
ِف  غريحِظ  ِ ذرا غرِمبحتُ : يهرُ وُر    السعليهه وكرا ر  092  ؟مرإر مرهح
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 .مرِحنير مرعحِجُز عرِن اِ نحِ  راِم رهريُه راُر ِ  لروح صربهررحلر ه مرمح ِحنير مراحِدُر عرلريحه رهريُه راُر ِ  لروح عرفروحلر 
لر  الس  عليهه وارارر  092 ا مرا خبِر  . ِه الحبراِخُلو ر  واردح مررن  ِ رذرر  عرلرى مرزح هرلر   ه هرذر

ا مرا ُكنحُ مح  هر هرنراررُسو ر ِريه  ِاألرمحسِ   .وُرِوير يف خرربر  آخررر مرننه ارارر ه هرذر
هر ح ِمنح مراِلأر مرا ورعرظرأر  الس  عليهه وارارر  091  .ملرح يرذح
هها متررههل  األر حههدر  السلل  عليهه وارههارر  091 ههِذه الحُ لُههوبر متررههل  كرمر اُ  ه ررهها هح هرُغوا اررهها  رررائِههار ِ  ن هر

مر ِ  اح  .انِح
ِلمرُ  حرقم يُهرراُد ِ را  راِ ل   الس  عليهه وارارر  098 مر ِ  ن لِلنه ه كر عر اهروحرر اخلحرورارِِ   ر ُحاح  .لرمنا  ِر
عُهوا غرلربُهوا وِ ذرا  هرفررناُهوا ه ُههُم النهِذينر ِ ذرا اجح رمر  (2191) يف ِصفرِ  الحغروحغرهافِ  الس  عليهه وارارر  099

ه ُههُم النهِذينر ِ ذرا اجح رمرعُهوا ضرهر وا وِ ذرا  هرفررناُهوا نهرفرعُهوا ه ررِ يهلر ارهدح  السل  عليهملرح يُهعحرررُهوا ه وِايهلر  رهلح ارهارر 
هها مرنهحفرعرههُ  ارحههِنراِاِهمح ه رهر رههارر يهررحِجههُع مر  ههاِعِهمح ررمر ِ مر نرههِ ِهمح ه رهريهرنح رِفههُع عررررهحنرهها مرمرههرنةر اجح ههِن ِ صر ِمهح ههحراُب الحِمهر صح

ُرُجوِ  الحبهرنناِف ِ صر  ِنرائِه ه والننسناِ  ِ صر مرنحسرِجه واخلحربناِن ِ صر خمرحبرزِه  .النناُ  ِ ِمح كر
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بهاً ِ ُوُجهو  السل  عليهه وارهارر  344 ه  ر  هُهررى ِ  ن ِعنحهدر  وُمِأر ِعرها   ومرعرهه غروحغرهاُف رهر رهارر ه  ر مررححر
 .ُكلح سروحمرة  

نرهه  السل  عليهه وارهارر  340 لنيرها  هريهح ُر خر هافر الح رهدر ِ ررحفرظرانِهه ه ررهِإذرا جر ِ  ن مرهعر ُكهلح ِ نحسرها   مرلرارهنيح
نره ه وِ  ن األرجرلر   .(2198) ُجنن   حرِصينر    (2191) و هريهح

ا  وارههدح ارهارر  السلل  عليهه وارههارر  343 ههذر ههُر ه نُهبرايِعُهأر عرلرههى مرننها ُهههرركراُ خر يف هر هُ  والز  هريهح لرههه  رلححر
ِز واألروردِ  نراِ  عرلرى الحعرجح ِ عرانرِ  ه وعروح ِر ه  ر ولرِاننُامرا هررِياراِ  يف الحُ ونِة واِ سح  .(2199) األرمح

ها الننهاُ  ا هنُ هوا اللنهه ا السل  عليهه وارهارر  342 هعر ه وِ  ح مرضحهمررحمُتح عرلِهمر ه مريه هر لنهِذي ِ  ح اُهلحهُ مح  ِر
ُ مح مرخرذرُكمح ه وِ  ح نرِسيُ ُموه ذركرررُكمح   .و راِدُروا الحمروحلر النِذي ِ  ح هررر هحُ مح ِمنحه مردحرركرُامح ه وِ  ح مرارمح

ننأر يف الحمرعحهُروِ  مرهنح  ر ير  الس  عليهه وارارر  342 هدر هُاُرخر عرلريحهه  ر يُهزرهح هُارُه لرهأر ه رهر رهدح يرشح شح
هاِرُر ه  ثهرهرر ممنهها مرضرها ر الحار ِر الشنهاِكِر ه مركح رُِخ ِمههنح ُههاح ف  ِمنحهه ه وارهدح  ُهدح هه ح ِ ُع ِ شر ه رمح واهلل ُيَحــبُّ )مرهنح  ر يرسح

 .(اْلُمْحَسَنينَ 
 .ِ  ن ِوعرافر الحِعلحِم ررِإننه يهر نِسُع  ِهُكل  ِوعراف  يرِميُق مبرا ُجِعلر ِريه ه   الس  عليهه وارارر  342
 .مرونُر ِعورِل انحرِليِم ِمنح ِحلحِمه ه مر ن الننا ر مرنحصرارُه عرلرى ايحراِهلِ  الس  عليهه وارارر  341
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هبنه  ِ  السل  عليهه وارهارر  341 ِليمهاً رهره رحرلنمح ه ررِإننهه ارهلن مرهنح  رشر  رهوحم  ه ِ  ن مروحهرهأر ِ  ح ملرح  رُاهنح حر
ُهمح   .مر ح يرُاو ر ِمنهح
ِسهرر ه ومرهنح خرها ر مرِمهنر  الس  عليهه وارارر  348 ها خر مرنح حراسر ر نهرفحسره ررِ حر ومرهنح غرفرهلر عرنهحهر

 .ومرِن اعح ربهررر مر حصررر ه ومرنح مر حصررر ررِهمر ومرنح ررِهمر عرِلمر 
الرهه هرعحِطفر :  السلل  عليهه وارههارر  349 نرهها  هرعحههدر مِشراِسهههر نهحيرا عرلريهح  ه عرطحههار المنههُرو ِ  (2144) نن الههد 

ونُرَيُد َأْن نَُمنإ َعَلى الـإَذيَن اْسُتْضـَعُفوا َفـي اأَلْرَف ـ وَنْجَعَلُهـْم )عرلرى ورلرِدهرا ه و رالر عرِ ي ر ذرِلأر ه  (2140)
 .(أَئَمإًة وَنْجَعَلُهُم اْلوارَثَينَ 

هِم ًا ه وكرمنههشر  السل  يهعله وارههارر  304 هدن  رشح يف  (2143) ا هنُ هوا اللنهه  رِ ينهه ر مرهنح مشرنهرر درحرِيهداً وجر
ِئلِ  (2142) مرهرل  و رادررر عرنح ورجرل   ِر ومرغربنِ  الحمررحِجعِ  (2142) ه ونرظررر يف كررنِة الحمروح  .(2142) ه وعراِابرِ  الحمرصحدر

امُ  الس  عليهه وارهارر  300 ِلحهُم رِهدر هاِرُ  األرعحهرراِل ه وانح ُهوُد حر هاُة  (2141) ايح هُو نركر السنهِفيه ه والحعرفح
ه هرغح ر ِ ررمحيِهه ه  (2141) الظنفرهِر ه والس هُلو   ها ررر مرهِن اسح ايرهِ  ه وارهدح خر در ُ ااِح ِ شرهاررُة عرهنيح ِعورُضهأر ممنهنح غرهدررر ه واِ سح

ثر  ِهدح ُر يُهنراِضهُل انح هررُ  الحغِه ر  هرهرحُخ الحُمه ر  (2149) ه وايحرهزر ُ  (2148) ا ر والصنهبهح ه  (2104) ِمهنح مرعحهوراِ  الزنمرهاِ  ه ومرهح
ه هرفرادر  هوردنُة اهرررا ره   ُمسح رِ رهِ  ه والحمر هُ  ال نجح ِريِق ِحفح ة  و ر  رهأحمرنرنن وكرمح ِمنح عر حل  مرِس   حترحتر هرورى مرِم   ه وِمنر ال هنوح

 .(2100) مرُلوً  
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ِله (2103) ُعجح ُ  الس  عليهه وارارر  303  .الحمررحِف  ِنهرفحِسه مرحرُد ُحسناِد عر ح
 .واألرملِر  هررحلر مر رداً  (2102) عرلرى الح رذرى (2102) مرغحإِ  الس  عليهه وارارر  302
ثُهفرتح مرغحصرانُه الس  عليهه وارارر  302  .(2102) مرنح  ر ر ُعوُده كر
ِدُم الرنمحير  الس  عليهه وارارر  302 ُ  يهرهح الر  .اخلِح
 .(2101) اسح رطرارر  (2101) مرنح نرارر  الس  عليهه وارارر  301
وراِر ِعلحُم جروراِهِر الرحجرارِ  الس  عليهه وارارر  301  .يف  هر رل ِ  األرحح
ِم الحمر  الس  عليهه وارارر  308  .(2108) وردنةِ حرسرُد الصنِديِق ِمنح ُس ح
ثهرُر مرصرارِِ  الحُعُ وِر حترحتر  ُهُروِ  الحمرطراِمعِ  الس  عليهه وارارر  309  .مركح
ِر الح رمراُف عرلرى الثهح رِ   ِالظننح  الس  عليهه وارارر  334  .لريحسر ِمنر الحعردح
ورا ُ  الس  عليهه وارارر  330  .عرلرى الحِعبرادِ   ِئحسر الزناُد ِ صر الحمرعراِد الحُعدح
لرُ ه عرمنا يهرعحلرمُ  الس  عليهه وارارر  333 ررِ  مرعحمراِر الحاررِِر غرفح  .ِمنح مرهح
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 .مرنح كرسراه انحريراُف ثهروح ره ملرح يهررر النناُ  عريحبره الس  عليهه وارارر  332
ِت  رُاهوُ  ااحريحبره ُ  السل  عليهه وارهارر  332 ثهحهررِة الصنهمح ثهُهُر الحُموراِصهُلو ر  (2109) ِ ار  ه و ِالننصرهفرِ  يراح

هاِر الحُمهنر ِ  (2134) ِ مر هُ  ه و ِاحح اُر ه و ِال هنوراُضهِع  رهِ م  النهحعحمر هُ  الس هنحُددُ  (2130) ه و ِاإِلرحمرهاِر  هرعحظُهُم األراحهدر  جيِر
ُر الحُمنراِو ُ  (2133) ثُهُر األرنحصراُر عرلريحهه و ِا (2132) ه و ِالسح رِة الحعراِدلرِ  يُه حهر ِلحِم عرِن السنِفيه  راح  .نح

سرادِ  الس  عليهه وارارر  332 مرِ  األرجح سناِد عرنح سرالر لرِ  انُح  .الحعرجرُ  لِغرفح
 .الطناِمُع يف ِوثراِ  الذ رح  الس  عليهه وارارر  331
 .    ِالح رلحِ  ه وِ اهحررار   ِاللحسراِ  وعرمرل   ِاألررحكرا ِ ه وُسِئلر عرِن اإِلميراِ  ه رهر رارر اإِلميراُ  مرعحرِرر  331
هبرحر لِ رمرهاِف اللنهه سرهاِخطًا ه  السل  عليهه وارهارر  338 نهحيرا حرزِينهًا ه رهر رهدح مرصح هبرحر عرلرهى الهد  مرهنح مرصح

هُاو رر نهه ه هبرحر يرشح ُاو ُمِصيبرً  نهرزرلرتح  ِه ه رهر ردح مرصح ومرهنح مر رهى غرِنيّهاً رهر هروراضرهعر لرهه لِِغنرهاه ذرهره ر  ومرنح مرصحبرحر يرشح
ها ر يهر نِفهُذ آيرهاِل اللنهه ُههُزواً ه و  ِهلر اهرلحبُهه ثُهُلثرا ِديِنه ه ومرنح اهرررمر الحُ رحآ ر ررمرالر رردرخرلر الننارر ه رهرُههور ممنهنح كر مرهنح ار

نهحيرا الح راطر  رُِكهاهرلحُبه ِمنهحهرا  ِثرالر  (2132) ِرُ ح الد   .   ه هرمم  ر يُِغب ه وِحرحو   ر يهر هحرُُكه ومرمرل   ر يُدح
ُُلقِ   الس  عليهه وارارر  339 ِن اخلح  كرفرى  ِالح رنراعرِ  ُملحااً وِرُسح
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لِه  هرعراصر ه  الس  عليهنرِعيماً وُسِئلر  َلُنْحَييَـنإه َحياًة طَيشَبةً )عرنح اهروح  . ُ رهر رارر ِه ر الح رنراعر  (فـَ
ُر  السلل  عليهه وارههارر  324 ههدر لرههُق لِلحغِهه ر ومرجح ههارُِكوا النههِذي ارههدح مراهحبرههلر عرلريحههه الههرحنحُ  ه ررِإننههه مرخح هر

 . ِِإاهحبراِر انحر ح عرلريحه
لِههه  هرعرههاصر :  السلل  عليهه وارههارر  320 ُر  (ََّلنإ اهلل يَــْأُمُر بَاْلَعــْدَل واإَلْحســانَ )يف اهروح ه الحعرههدح

سراُ  ال هنفرم لُ   .اإِلنحصراُ  واإِلحح
 .مرنح يُهعحِ   ِالحيرِد الح رِص رِة يُهعح ر  ِالحيرِد الطنِويلر ِ :  الس  عليهه وارارر  323

قال الرضي ـ ومعنى ذلك أن ما ينفقه المرء من ماله ـ في سبيل الخير والبر وَّلن كـان يسـيرا ـ 
كثيـــرا ـ واليـــدان هاهنـــا عبـــارة عـــن النعمتـــين ـ ففـــرق فـــإن اهلل تعـــالى يجعـــل الجـــزاء عليـــه عظيمـــا  

بين نعمة العبد ـ ونعمة الرب تعالى ذكره بالقصيرة والطويلة ـ فجعل تلك قصيرة وهذه  الس  عليه
علـى نعـم المخلـوق أضـعافا كثيـرة ـ َّلذ كانـت نعـم اهلل أصـل  (2132) طويلة ـ ألن نعم اهلل أبدا ـ تضعف

 .ا ترجع ومنها تنزعالنعم كلها ـ فكل نعمة َّلليه
ههِن ه  السلل  عليهه وارههارر  322 ُعور ن ِ صر ُمبرههاررنرة   السلل  عليهِ  حنِههه انحرسر وِ  ح  (2131)  ر  رههدح

اِع ر  ِلريهحهرا  راغ  والحبراِغ ر مرصحُرو     .(2131) ُدِعيتر  ِلريهحهرا ررأرِج ح ه ررِإ ن الدن
هوُ ِخيرهاُر ِخصرها السل  عليهه وارهارر  322 هاِر ه الزنهح هاِف ِههرراُر ِخصرهاِر الرحجر ُ  (2138) ِر النحسر ُهنح وايح

ُل ه ررِإذرا كرانرِت الحمررحمرُة مرزحُهونةً   .(2139) والحُبفح
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برانرهً  رررِ  ها ه وِ ذرا كرانرهتح جر يلرهً  حرِفظرهتح مرااررها ومرهارر  هرعحِلهر ِسههرا ه وِ ذرا كرانرهتح خبِر هنح ِمهنح نهرفح  (2124) ارهتح ملرح متُراح
ف  يهرعحِرُل اررا  .ِمنح ُكلح هر ح

فر مروراِضهعره ه ررِ يهلر  الس  عليهه وِايلر لره ِصاح لرنرا الحعراِالر ه رهر رارر  322 ُهور النِذي يرمرُع الشنه ح
 .ررِصاح لرنرا ايحراِهلر رهر رارر اردح رهرعرلحتُ 

ضعه ـ فكأن ترك صفته صفة لـه ـ قال الرضي ـ يعني أن الجاهل هو الذي   يضع الشيء موا
 .َّلذ كان بخالف وصف العاقل

ورُ  يف عريحهيِن ِمهنح ِعهررا ِ  الس  عليهه وارارر  321 ِخنحزِيهر  يف يرهِد  (2120) واللنه لرُدنهحيراُكمح هرِذه ه مرهح
 .(2123) لرحُذوم  

هاِر ه وِ  ن اهروحمهاً عربرهُدوا ِ  ن اهروحمهاً عربرهُدوا اللنهه ررغحبرهً  ررِ لحه السل  عليهه وارهارر  321 أر ِعبرهادرُة ال  جن
ررارِ  راً ررِ لحأر ِعبرادرُة األرحح برً  ررِ لحأر ِعبرادرُة الحعرِبيِد ه وِ  ن اهروحماً عربرُدوا اللنه ُهاح  .اللنه ررهح

 .ِمنهحهرا الحمررحمرُة هرْر ُكل هرا وهرر  مرا ِريهرا مرننه  ر  ُدن  الس  عليهه وارارر  328
ُُ هههو ر ه ومرهههنح مر رههها ر الحوراِهههه ر ضرهههينعر  السللل  عليهه وارههارر  329 مرههنح مر رههها ر ال هنهههوراِرر ضرهههينعر انح

 .الصنِديقر 
ُر الحغرِصي ُ  الس  عليهه وارارر  324 ن  عرلرى خررراِ را (2122) انحرجر اِر ررهح  .يف الدن
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ــ ـ و  عجــب أن يشــتبه  وآلهعليههللاصلللىي قــال الرضــي ـ ويــروى هــذا الكــالم عــن النب
 .(2122) ومفرغهما من ذنوب (2122) الكالمان ـ ألن مستقاهما من قليب

 .يهروحُم الحمرظحُلوِم عرلرى الظناملِِ ه مرهرد  ِمنح يهروحِم الظناملِِ عرلرى الحمرظحُلومِ  الس  عليهه وارارر  320
اً وِ  ح ا نِق اللن  الس  عليهه وارارر  323 ر اللنهه ِسهنح نرهأر و هرهنيح عرهلح  هريهح ه  هرعحإر ال ه  رى وِ  ح ارهلن ه واجح

 .رر ن 
 .خرِف ر الصنورابُ  (2121) ِ ذرا انحدرحرمر ايحرورابُ  الس  عليهه وارارر  322
هنح مردناه نرادره ِمنهح  السل  عليهه وارهارر  322 ّ هًا ه ررمر ه   حر ها ه ومرهنح ارصنهرر ِريهه ِ  ن لِلنهه يف ُكهلح نِعحمر هر

ِ ه  .خرا ررر ِ زروراِر نِعحمر
ورةُ  الس  عليهه وارارر  322 ثُهررِل الحمر حِدررُة اهرلنِت الشنهح  .ِ ذرا كر
ُروا نِفرارر النهحعرمِ  الس  عليهه وارارر  321 ذر  .ررمرا ُكل  هرارِد  مبررحُدود   (2121) احح
 .(2128) مرعحطرُا ِمنر الرنِحمِ  الحارررمُ  الس  عليهه وارارر  321
اً ررصردح ح ظرننه الس  عليهه وارارر  328  .مرنح ظرنن ِ أر خر ح
ررهحتر نهرفحسرأر عرلريحه الس  عليهه وارارر  329  .مررحمرُل األرعحمراِر مرا مركح
هِل الحعرههزرائِمِ  السلل  عليهه وارهارر  324 ههلح الحُعُ ههودِ  (2129) عررررحهُت اللنههه ُسههبححرانره  ِفرسح  (2124) ه وحر
مرمِ   .ونهر حِإ ااِح
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نهحيرا مررراررُة اآلِخررةِ  الس  عليهه وارارر  320 ورُة الد  ورُة اآلِخررِة ه وحرالر نهحيرا حرالر  .مررراررُة الد 
ةر  هرنح  الس  عليهه وارارر  323 زِيههاً عرهِن الحِاهربحِ ه رهرررلر اللنه اإِلميرا ر  رطحِهه اً ِمهنر الشحهرحِخ ه والصنهالر

ينِ  رِ رههً  لِلههدح ِو اخلحرلحههِق ه وانحرههلن  هر ح ههالر ًف إِلخح ههِبيباً لِلههرحنحِ  ه والصحههيرامر ا حههِ الر ههاةر  رسح ههادر ِعههزّاً  (2120) والزنكر هر ه وايِح
ً  لِلحعرورامح ه والنهنهح ر عرِن الحُمنحار  ِم ه واألرمحرر  ِالحمرعحُروِ  مرصحلرحر هاةً ِلِءسحالر  ِر رردحعاً لِلس هفرهراِف ه وِصهلر ر الهرنِحِم مرنحمر

هِر حترح  (2123) هارِِم ه و هرهرحخر ُههرحِب اخلحرمح ُهُدوِد ِ عحظرامهاً لِلحمرحر نهاً لِلهدحمراِف ه وِ ارامره ر انح ِد ه والحِ صراور حر ح ِصهيناً لِلحعردر
ههِل ه وُلرانهربرهه ر السنههرِارِ  ِ جيرا ههاً لِلحِعفنههِ  ه  ههِل ه لِلحعر ح ثِهه اً لِلننسح ههِ  ه و هرههرحخر اللحههوراِط  راح و هرههرحخر الههزحىنر حترحِصههيناً لِلننسر

ههِ ظحهراراً  (2122) والشنهههرادرالِ  ههدرالِ  (2122) اسح ِ  ه  (2122) عرلرههى الحُمجراحر ههرِيفاً لِلصحههدح ههِذِب  رشح ه و هرههرحخر الحار
مر مرمراناً ِمنر الحمرفراِوِ  ه واألرمرانر ر نِ   .ظراماً ِلألُمنِ  ه والطناعر ر  هرعحِظيماً ِلِءمرامر ِ والسنالر

ها ر  322 هوحِر اللنهه : يهرُ هوُر  السل  عليهه وكر ِينرهه ه  ِأرننهه  رهرِيف  ِمهنح حر ِلُفهوا الظنهامِلر ِ ذرا مررردحمُتح مير مرحح
هلح ه ألرننهه واُهون ِه ررِإننه ِ ذرا حرلرار ِ را كراِذ اً ُعوِجلر ه الحُعُ و ر ر وِ ذرا حر  لرار  ِاللنه النِذي  ر  ِلره ِ  ن ُههور ملرح يُهعراجر

 .اردح ورحندر اللنه  هرعراصر 
ثِرُ  السلل  عليهه وارههارر  322 ههلح ِريههه مرهها  هُههنح ِسههأر ه يف مرالِههأر واعحمر  يرهها ا حههنر آدرمر ُكههنح ورِصهه ن نهرفح

 .مر ح يُهعحمرلر ِريه ِمنح  هرعحِدخر  (2121)
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ُم ه ررههِإ ح ملرح يهرنحههدرمح  السلل  عليهرر ه وارهها 322 ُنُههوِ  ه ألر ن صرههاِحبهرهرا يهرنحههدر ِههدنُة ضرههرحب  ِمههنر ايح انح
ِام    .ررُجُنونُه ُمسح رحح

 .ِصحنُ  ايحرسرِد ِمنح ِالنِ  انحرسردِ  الس  عليهه وارارر  321
يحِل  حِن نِيراد  الننفرِع ح ه الس  عليهه وارارر  321 لرهأر مر ح يهرُروُحهوا ِلُامر يحُل ُمرح مرهح يف   (2121) يرا ُكمر

ِيُوا ِ  الحمرارارِِم ه ويُدح هد   (2128) كرسح هورالر ه مرها ِمهنح مرحر ِ  مرنح ُهور نرائِم  ه رهرورالنِذي ورِسعر  رحعُهه األرصح يف حراجر
لرهقر اللنهه لرهه ِمهنح ذرلِهأر الس هرُ  ها   (2129) وِر ُلطحفهًا ه ررهِإذرا نهرزرلرهتح  ِهه نرائِبره   مروحدر ر اهرلحبهاً ُسهُرورًا ه ِ  ن وخر هررى  ِلريهحهر جر

ارِه ه حرإن يرطحُردرهرا عرنحه كرمرا ُ طحررُد غررِيبرُ  اإِلِ لِ  در  .كرالحمراِف يف احنِح
ُ مح  الس  عليهه وارارر  328 لر ح ار ِ  (2124) ِ ذرا مرمح  .رهر راِجُروا اللنه  ِالصندر
ِر ورررهاف  ِعنحهدر  الس  عليهه وارارر  329 هِل الحغرهدح ُر  ِأرهح ر  ِعنحهدر اللنهه ه والحغرهدح ِر غردح ِل الحغردح الحوررراُف ألرهح

 .اللنه
هاِ   ِلريحهه ه ومرغحهُرور   ِالسنهنحِ عرلريحهه ه ومرفح ُهو     السل  عليهه وارارر  314 سر رر    ِاإِلحح ه ردح همح ِمهنح ُمسح كر

ِن الح روحِر ِريه ِف لره ِرُسح  .ه ومرا ا هح هرلرى اللنه ُسبححرانره مرحرداً مبِثحِل اإِلمحالر
 .قال الرضي ـ وقد مضى هذا الكالم فيما تقدم ـ َّل  أن فيه هاهنا زيادة جيدة مفيدة
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 فصل

 المحتاج َّللى التفسير نذكر فيه شيئا من غريب كالمه
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 السالمعليهوفي حديثه ـ  1
نرِبه ه رهريرجح رِمُعو ر  ِلريحه كرمرا جيرح رِمُع اهرزرُ  اخلحررِياِ  ررِإذرا كرا ر ذرِلأر ضررربر  يِن ِ ذر  .يهرعحُسوُب الدح

قال الرضي ـ يعسـوب الـدين اليعسـوب ـ السـيد العظـيم المالـك ألمـور النـاس يومئـذ ـ والقـزع 
 .قطع الغيم التي   ماء فيها

 السالمعليهوفي حديثه ـ  2
شرحُ  ا اخلحرِطيُ  الشنحح  .هرذر

يريد الماهر بالخطبة الماضي فيها ـ وكـل مـاف فـي كـالم أو سـير فهـو شحشـح ـ والشحشـح 
 في غير هذا الموضع البخيل الممسك

 السالمعليهوفي حديثه ـ  3
 .ِ  ن لِلحُفُصومرِ  ُاحرماً 

يريد بالقحم المهالك ـ ألنها تقحم أصحابها في المهالـك والمتـالف فـي األكثـر ـ فمـن ذلـك 
ـ فـذلك تقحمهـا فـيهم ـ وقيـل فيـه  (2120) ب ـ وهـو أن تصـيبهم السـنة فتتعـرق أمـوالهمقحمـة األعـرا

 .وجه آخر وهو أنها تقحمهم بالد الريف ـ أي تحوجهم َّللى دخول الحضر عند محول البدو
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 السالمعليهوفي حديثه ـ  4
ِ راِ  ررالحعرصربرُ  مروحصر   .ِ ذرا  هرلر ر النحسراُف نر ن انح

األشـياء ومبلـغ أقصـاها ـ كـالنص فـي السـير ألنـه أقصـى مـا تقـدر عليـه الدابـة ـ  والـنص منتهـى
وتقول نصصت الرجل عن األمر ـ َّلذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه ـ فنص الحقاق 
يريـد بـه اإلدراك ألنـه منتهـى الصـغر ـ والوقـت الـذي يخـرج منـه الصـغير َّللـى حـد الكبيـر ـ وهـو مـن 

ن هذا األمر وأغربها ـ يقول فإذا بلغ النساء ذلك ـ فالعصبة أولى بالمرأة من أمها أفصح الكنايات ع
والحقـاق محاقـة األم للعصـبة . ـ َّلذا كانوا محرما مثـل اإلخـوة واألعمـام ـ وبتزويجهـا َّلن أرادوا ذلـك ـ

ه في المرأة ـ وهو الجدال والخصومة ـ وقـول كـل واحـد منهمـا لأخـر أنـا أحـق منـك بهـذا ـ يقـال منـ
حاققتــه حقاقــا مثــل جادلتــه جــدا  ـ وقــد قيــل َّلن نــص الحقــاق بلــوغ العقــل وهــو اإلدراك ـ ألنــه 

ومن رواه نـص الحقـائق ـ . َّلنما أراد منتهى األمر ـ الذي تجب فيه الحقوق واألحكام ـ الس  عليه
 .فإنما أراد جمع حقيقة

لمراد بـنص الحقـاق هاهنـا والذي عندي أن ا. هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سالم ـ
ـ بلوغ المرأة َّللى الحد الذي يجوز فيه تزويجها ـ وتصرفها فـي حقوقهـا ـ تشـبيها بالحقـاق مـن اإلبـل 
وهي جمـع حقـة وحـق ـ وهـو الـذي اسـتكمل ثـالث سـنين ودخـل فـي الرابعـة ـ وعنـد ذلـك يبلـغ َّللـى 

ضـا جمـع حقـة ـ فالروايتـان الحد الذي يتمكن فيه ـ مـن ركـوب ظهـره ونصـه فـي السـير ـ والحقـائق أي
 .جميعا ترجعان َّللى معنى واحد ـ وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أو 

 السالمعليهوفي حديثه ـ  5
ظر ُ  ظرً  يف الح رلحِ  ه ُكلنمرا انحدرادر اإِلميراُ  انحدرادرِل الل مح  .ِ  ن اإِلميرا ر يهربحُدو ُلمح

 (2123) مـن البيـاف ـ ومنـه قيـل فـرس ألمـظ ـ َّلذا كـان بجحفلتـه واللمظة مثل النكتة أو نحوهـا
 .شيء من البياف
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 السالمعليهوفي حديثه ـ  6
يره ِلمرا مرمرى ِ ذرا اهربرمره ُ  عرلريحه مر ح يُهزركح يحُن الظنُنوُ  ه جيِر  .ِ  ن الرنُجلر ِ ذرا كرا ر لره الدن

و عليه أم   ـ فكأنه الذي يظن به ـ فمـرة فالظنون الذي   يعلم صاحبه ـ أيقبضه من الذي ه
يرجوه ومـرة   يرجـوه ـ وهـذا مـن أفصـح الكـالم ـ وكـذلك كـل أمـر تطلبـه ـ و  تـدري علـى أي شـيء 

 :أنت منه فهو ظنون ـ وعلى ذلك قول األعشى 
 مههههههههههههههههههها جيعهههههههههههههههههههل ايهههههههههههههههههههد الظنهههههههههههههههههههو  الهههههههههههههههههههذي

 جنههههههههههههههههههههههه  صهههههههههههههههههههههههوب اللجههههههههههههههههههههههه  املههههههههههههههههههههههها ر   

  
 مثهههههههههههههههههههههههههههههل الفهههههههههههههههههههههههههههههراأ  ذا مههههههههههههههههههههههههههههها  مههههههههههههههههههههههههههههها

 واملهههههههههههههههههههههههههههههههههههههاهر ي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههذ   البوصههههههههههههههههههههههههههههههههههههه    

  
 .والجد البئر العادية في الصحراء ـ والظنون التي   يعلم هل فيها ماء أم  

 السالمعليهوفي حديثه ـ  7
يحشاً  ِغرزحير   رهر رارر ه اعحِذ ُوا  .عرِن النحسراِف مرا اسح رطرعحُ مح  (2122) مننه هرينعر جر

عـوا مـن المقاربـة لهـن ـ ألن ذلـك ومعنـاه اصـدفوا عـن ذكـر النسـاء وشـغل القلـب بهـن ـ وامتن
ـ  (2121) العـدو (2121) ويكسـر عـن (2122) فـي عضـد الحميـة ـ ويقـدح فـي معاقـد العزيمـة (2122) يفـت

ويلفت عن اإلبعاد في الغزو ـ فكل من امتنع من شيء فقد عذب عنه ـ والعاذب والعذوب الممتنع 
 .من األكل والشرب

 السالمعليهوفي حديثه ـ  8
اِحهكرالحيراسِ   .ِر الحفراِلِل يهرنح رِظُر مرونرر رهروحنرة  ِمنح ِادر
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ه والفههاَ ال ههاهر  (2114)  ال ههداح علههى ايههزور (2129) ه هههم الههذين ي مههار و  (2128) الياسههرو 
 .عليهم ورلجهم ه واار الراجز (2110) والغال  ه ي ار رلل

 لما رأيت فالجا قد فلجا

 السالمعليهوفي حديثه ـ  9
نرها ِ ررُسههوِر اللنهه ه ُكننها  ِ  هد  ِمننها مراهحههرربر ِ صر  وآلهعليههللاصللىذرا ا حرهرن الحبرهأحُ  ا هن ريهح رهرلرههمح يرُاهنح مرحر
 .الحعرُدوح ِمنحه

 ـ فزع المسلمون (2113) ومعنى ذلك أنه َّلذا عظم الخوف من العدو ـ واشتد عضاف الحرب
بنفسـه ـ فينـزل اهلل علـيهم النصـر بـه ـ ويـأمنون ممـا   هوآلعليههللاصللىَّللـى قتـال رسـول اهلل  (2112)

 .كانوا يخافونه بمكانه
وقوله َّلذا احمر البأس ـ كناية عن اشتداد األمر ـ وقد قيل في ذلـك أقـوال ـ أحسـنها أنـه شـبه 

الحـرب ـ بالنـار التـي تجمـع الحـرارة والحمـرة بفعلهـا ولونهـا ـ وممـا يقـوي ذلـك ـ قـول  (2112) حمـي
النـاس ـ يـوم حنـين وهـي حـرب هـوازن ـ ادن  (2112) وقد رأى مجتلـد وآلهعليههللالىصرسول اهلل 

من  (2111) ما استحر وآلهعليههللاصلىحمي الوطي  ـ فالوطي  مستوقد النار ـ فشبه رسول اهلل 
 .جالد القوم ـ باحتدام النار وشدة التهابها

 .ا البابانقضى هذا الفصل ورجعنا َّللى سنن الغرف األول في هذ
َبــاَر ـ َفَخــَرَج بَنَـْفَســه  السلل  عليهوقَــاَل ـ  261 ــا بـََلغَـه ََّلَغــارَُة َأْصــَحاَب ُمَعاَويَــَة َعَلــى األَنـْ َلمإ

َلةَ   : ـ وَأْدرََكه النإاُس وقَاُلوا ـ يَا َأَميَر اْلُمْؤَمَنيَن َنْحُن َنْكَفيَكُهْم ـ فـََقالَ  (2111) َماَشياً َحتإى أََتى النَُّخيـْ
يحهار ُرعراِ ره هُاو حر ُفونريِن غريهحررُكمح ه ِ  ح كرانرِت الرنعرايرا اهربحلِه  لر رشح ُفونريِن مرنهحُفسرُامح ه رراريحار  راح ا ه مرا  راح

ُاو حريحار ررِعينِ  ه كرأرننيِن الحمرُ ودُ   !(2119) نرعر ُ وُهُم الح رادرُة ه مرِو الحمروحُنوُ  وُهُم الحور  (2118) وِ ننيِن الحيهروحمر ألرهح
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هـذا القـول فـي كـالم طويـل ـ قـد ذكرنـا مختـاره فـي جملـة الخطـب ـ  السل  عليهفلما قـال 
تقـدم َّلليـه رجـالن مـن أصـحابه ـ فقـال أحـدهما َّلنـي   أملـك َّل  نفسـي وأخـي ـ فمـر بـأمرك يـا أميـر 

 .الس  عليهالمؤمنين ننقد له ـ فقال 
 .(2114) ومريحنر  هر رعراِ  ممنا مُرِيدُ 

ـ وَقيــَل ََّلنإ اْلَحــاَرَث ْبــَن َحــْوط  أَتَــاه فـََقــاَل ـ أَتـََرانَــي َأظُــنُّ َأْصــَحاَب اْلَجَمــَل َكــانُوا َعَلــى  262
 ؟(2110) َضاَلَلة  

ارههأر ررِحههرحلر  السلل  عليهرهر رههارر  ههاِرُ  ِ ننههأر نرظرههرحلر حترح رههأر وملرح  هرنحظُههرح رهروح ه ِ ننههأر ملرح  (2113) يرهها حر
 .وملرح  هرعحِرِ  الحبراِ لر رهر هرعحِر ر مرنح مر راه. (2112) قن رهر هرعحِر ر مرنح مر راه هرعحِرِ  انحر 

 .الس  عليهفـََقاَل اْلَحاَرُث فََإنشي َأْعَتَزُل َمَع َسَعيَد ْبَن َماَلك  وَعْبَد اللإه ْبَن ُعَمَر ـ فـََقاَل 
 .ررا انحرقن ه وملرح ترحُذ ر الحبراِ لر ِ  ن سرِعيداً وعربحدر اللنه  حنر ُعمررر ملرح يهرنحصُ 

ِاعِهه وُههور مرعحلرهُم  (2112) صراِحُ  الس لحطراِ  كررراِكِ  األرسرِد ه يُهغحهبر ُ  الس  عليهه وارارر  312 مبروح
 .مبروحِضِعه

ِسُنوا يف عرِ ِ  غر حُِكمح حُتحفرظُوا يف عرِ ِبُامح  الس  عليهه وارارر  312  .(2112) مرحح
ها ر  الس  عليهه وارارر  312 ها ر خرطرهأً كر ها ر دروراًف ه وِ ذرا كر ها ر صرهورا اً كر هاِف ِ ذرا كر ارمر مر انُح ِ  ن كرالر

 .درافً 
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هأرلره ررُجهل  مر ح يُهعررحررهه اإِلميرها ر ه رهر رهارر  311 هربرخر  السل  عليهه وسر ها ر الحغرهُد ه ررهأحِ يِن حرهإن مُخح ِ ذرا كر
هاعرلرهى مر حره ُ ُفهر مر كرالشنهارِدرِة يهرنهح هُرخر ه ررهِإ ن الحارهالر ها عرلريحهأر غريهح  (2111) اِ  الننهاِ  ه ررهِإ ح نرِسهيتر مر رهالرِ  حرِفظرهر

ا ا وُتحِطئُههرا هرذر  .هرذر
 .وقد ذكرنا ما أجابه به ـ فيما تقدم من هذا الباب وهو قوله ـ اإليمان على أربع شعب

ِمههأر  السلل  عليهه وارههارر  311 ِمههأر النههِذي ملرح يرأح ِههأر ه عرلرههى يهروح ههمن يهروح يرهها ا حههنر آدرمر  ر حترحِمههلح هر
 .النِذي اردح مر راخر ه ررِإننه ِ  ح يرُأ ِمنح ُعُمرِخر يرأحِل اللنه ِريه ِ رِنحِاأر 

ههى مر ح يرُاههو ر  رِغيمرهأر  السلل  عليهه وارههارر  318 نههاً مرهها ه عرسر ِبيبرههأر هروح بِهه ح حر يهروحمههاً مرهها ه  مرحح
ناً  ِبيبرأر يهروحماً مرا (2111) ومر حِغإح  رِغيمرأر هروح  .مرا ه عرسرى مر ح يرُاو ر حر

نهحيرا ه ارهدح هرهغرلر حه  الس  عليهه وارارر  319 نهحيرا لِلد  ِ  ه عراِمل  عرِملر يف الد  نهحيرا عراِمالر النناُ  يف الد 
ههى عرلره ِه ه ُدنهحيرهاه عرههنح آِخرر ِهه ه ترحشر ههيِن ُعُمههرره يف مرنهحفرعرهِ  غرهه ح ِسههه ه رهريُهفح ههرر ويرأحمرنُههه عرلرهى نهرفح ى مرههنح ترحُلُفهه الحفر ح

 ِ ررنر انحرظنهنيح هل  ه ررهأرحح نهحيرا  ِغر حِ عرمر نهحيرا ِلمرا  هرعحدرهرا ه ررجرافره النِذي لره ِمنر الد   مرعهاً ومرلرهأر وعراِمل  عرِملر يف الد 
ارريحِن مجرِ  نهرُعه (2118) يعاً ه ررأرصحبرحر ورِجيهاً الدن ً  رهريرمح أرُر اللنه حراجر  .ِعنحدر اللنه ه  ر يرسح

 :ـ وُرَوَي أَنإه ذَُكَر َعْنَد ُعَمَر ْبَن اْلَخطإاَب َفي أَيإاَمه ـ َحْلُي اْلَكْعَبَة وَكثْـَرتُه فـََقاَل قـَْومٌ  271
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ُمْسـَلَميَن ـ َكـاَن َأْعظَـَم َلأَلْجـَر وَمـا َتْصـَنُع اْلَكْعبَـُة بَـاْلَحْلَي ـ فـََهـمإ ُعَمـُر َلْو َأَخْذتَـه َفَجهإـْزَت بَـه ُجيُـوَش الْ 
 :الس  عليهـ فـََقاَل  الس  عليهَبَذَلَك وَسَأَل َعْنه َأَميَر اْلُمْؤَمَنيَن 

ا الحُ ههرحآ ر مُنحههزِرر عرلرههى الننههيبح  ههذر ههورارُ  وآلهعليههللاصلللىِ  ن هر ههِلِمنير ه  ه واألرمح ههوراُر الحُمسح مررح هرعرهه   مرمح
ُُمههُس رهرورضرههعره اللنههه حر  هه رِح حيه ه واخلح ُف رهر رسنههمره عرلرههى ُمسح ر الحورررثرههِ  يف الحفرههرراِئِإ ه والحفرهه ح يحههُث رهر رسنههمرهرا  هرههنيح

لحُ  الحارعحبر ِ  يحُث جرعرلرهرا ه وكرا ر حر اراُل ررجرعرلرهرا اللنه حر الِهه  ورضرعره ه والصندر ِريهرا يهروحمرِئذ  ه رهر هررركره اللنه عرلرهى حر
هيراناً وملرح ترحهار عرلريحهه هه ِنسح خر  (2119) هه وملرح يهر هحرُكح هُر لرهوح ر يحهُث مراهرهرنه اللنهه وررُسهولُه ه رهر رهارر لرهه ُعمر انهًا ه ررهأرِارنه حر مرار
نرا ه و هرررخر انحرلح ر ِررالِه رهح رمرحح  . ر

رَُفَع ََّللَْيه رَُجاَلَن َسَرقَا َمْن َماَل اللإه ـ َأَحُدُهَما َعْبٌد َمْن َماَل اللإه  الس  عليهه ُرَوَي أَنإ ـ  271
 .النإاسَ  (2184) ـ وادَخُر َمْن ُعُروفَ 

هلر  هرعحُمهه  هر  السل  عليهرهر رهارر  هدن عرلريحهه ه مرهاُر اللنهه مركر ا رهرُههور ِمهنح مرهاِر اللنهه و ر حر هذر عحمهاً ه مرمنها هر
ُر رهرعرلريحه انحرد  الشنِديُد رهر رطرعر يردره  .ومرمنا اآلخر

اِحإِ  الس  عليهه وارارر  313 يرافر  (2180) لروح ارِد اسح هرورلح اردرمراير ِمنح هرِذه الحمردر  .لرغريهنرحُل مرهح
لِلحعربحههِد ه وِ  ح عرظُمرهتح ِحيلر ُههه  اعحلرُمهوا ِعلحمهاً يرِ ينههاً مر ن اللنهه ملرح جيرحعرهلح  السلل  عليهه وارهارر  312

ثهررر   واهح ردنلح  رِلبرُ ه ه وارِويرتح مرِايدر ُه ه مركح
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ِر انحرِايمِ  لُه ر مرها  ُحه ر  (2183) ممنا  ُح ر لره يف الذحكح ر مر ح يهربهح ر الحعربحِد يف ضرعحِفه وِالنِ  ِحيلرِ ه ه و هرهنيح ه وملرح ررُلح  هرنيح
هً  يف مرنهحفرعره   ه وال نهارُِخ لرهه الشنهاخ  رِ لره يف الذح  ا الحعراِمُل  ِهه ه مرعحظرهُم الننهاِ  رراحر ِر انحرِايِم ه والحعراِرُ  ِارذر يهه ه كح

رر    ه ردح هُنو    (2182)  ِهالنه عحمرى ه وُربن ُمبح هرلًهى (2182) مرعحظرُم النناِ  ُهُغاًل يف مرمررنة  ه وُربن ُمنهحعرم  عرلريحه ُمسح مرصح
رِخر ه وارصحرح ِمنح عرجرلرِ أر ه وِااح ِعنحدر ُمنح هرهرى رِنحِاأر   .لره  ِالحبهرلحورى ه ررزِدح مريه هرا الحُمسح هرنحِفُع يف ُهاح

ُلوا وِ ذرا  الس  عليهه وارهارر  312 هُ مح ررهاعحمر هاًل ويرِ يهنرُامح هرهاناً ه ِ ذرا عرِلمح  ر درحعرلُهوا ِعلحمرُاهمح جرهح
 . هريهر ننحُ مح ررأراحِدُموا
هِدر   الس  عليهه وارارر  312 هُر ُمصح هعر ُمهورِد  غريهح هُر وريفم ه وُرمبنرها هرهرِ ر  (2182) ِ  ن الطنمر  وضرهاِمن  غريهح

ههِت الرننِينهه (2181) ِف الحُم هرنرههاررِس ِريههه ه عرظُمر ُر الشنهه ح هها عرظُههمر ارههدح ههاِف اهربحههلر رِيحههه ه وُكلنمر ههاِرُب الحمر ههِده ه هر ُ  لِفر ح
 .واألرمراِر   ُهعحِم  مرعحنُير الحبرصرائِِر ه وانحر   يرأحِأ مرنح  ر يرأح ِيه

نِيرهِ  ه  السل  عليهه وارهارر  311 ِمعرهِ  الحُعيُهوِ  عرالر اللنُههمن ِ رح مرعُهوُذ  ِهأر ه ِمهنح مر ح حُترسحهنر يف  ر
ِأ ه حُمراِرظاً عرلرى رِثراِف النناِ  ِمنح نهرفحِس  ه ِعرِميهِع مرها مرنحهتر ُمطنلِهع  عرلريحهه ِمهينح ه و ُه ربححر ِريمرا مُ حِطُن لرأر سررِيرر 

نر ظراِهرِي ه ومُرحِم ر  ِلريحأر ِ ُسوِف عرمرِل  ه  هر رر  اً ِ صر ِعبراِدخر و هربراُعداً ِمنح مررحضر   .اِ أر ررأُ حِدير لِلنناِ  ُحسح
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نرا ِمنحهه يف غُهربحِ :  السل  عليهه وارهارر  311 هيهح لره   درمهحرهافر  (2181)  ر والنهِذي مرمحسر ِشهرُ  (2188) لريهح  ه  راح
ا (2194) عرنح يهروحم  مرغررن  (2189) ا وكرذر  .مرا كرا ر كرذر

ِث   ممرحُلور   الس  عليهه وارارر  318  .ِمنحه (2190) ارِليل   رُدوُم عرلريحه مررحجرى ِمنح كر
 .ِ ذرا مرضررنِل النهنوراِرُل  ِالحفررراِئِإ ررارحُرُموهرا الس  عليهارر ه وار  319
 .مرنح  رذركنرر  ُهعحدر السنفرِر اسح هرعردن  الس  عليهه وارارر  384
هِذُب الحُعيُه  (2193) لريحسرِت الرنِوينه ُ  الس  عليهه وارارر  380 وُ  كرالحُمعرايهرنرهِ  مرهعر اإِل حصرهاِر ه رهر رهدح  راح

ُل مرِن اسح هرنحصرحره لرهرا ه و ر يهرُغش  الحعر ح  .مرهح
ر الحمروحِعظرِ  ِحجراب  ِمنر الحِغرنةِ  الس  عليهه وارارر  383 نرُامح و هرنيح  .(2192)  هريهح
 .(2192) وعراِلُمُامح ُمسروح    (2192) جراِهُلُامح ُمزحدراد   الس  عليهه وارارر  382
رر الحُم هرعرلحِلنير   الس عليهه وارارر  382  .ارطرعر الحِعلحُم ُعذح
ههأرُر اإِلنحظرههارر   السلل  عليهه وارههارر  382 ههل  يرسح ههل   (2191) ُكههل  ُمعراجر يهر هرعرلنههُل  (2191) ه وُكههل  ُمنرجن
ِوياِ   .(2198)  ِال نسح
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ف   ُو ر لره ه ِ  ن واردح  الس  عليهه وارارر  381 ُر يهروحمر سروحف  مرا ارارر النناُ  ِلشر ح برأر لره الدنهح  .خر
ُلُاوه ه وررحهر  عرِميهق  ررهالر  رِلُجهوه ه وِسهر  اللنهه  381 ِر ه رهر رارر  ررِيق  ُمظحِلم  ررالر  رسح ه وُسِئلر عرِن الح ردر
 .ررالر  هر رارلنُفوه
 .عرلريحه الحِعلحمر  (2844) اللنه عربحداً حرظررر  (2199) ِ ذرا مررحذررر :  الس  عليهه وارارر  388
ها ر يُهعحِظُمهه يف عريحهيِن ِصهغرُر :  السل  عليهه وارهارر  389 ها مرمرهى مرن  يف اللنهه ه وكر ها ر ِ  ِريمر كر

هدر ه ثِهُر ِ ذرا ورجر هُد و ر يُاح ه رِه  مرها  ر جيِر ها ر خرارِجهاً ِمهنح ُسهلحطراِ   رطحنِهه ه ررهالر يرشح نهحيرا يف عريحنِهه ه وكر ها ر  الهد   وكر
رِه صراِم اً ه ررِإ ح ارارر  رذن  ثهررر درهح هعرفاً ه  (2843) الح رائِِلنير ونهر رعر غرِليلر  (2840) مركح السنائِِلنير ه وكرا ر ضرِعيفاً ُمسح رمح
د  رهرُهور لريحُث غراب   ِ   (2842) وِصل   (2842) ررِإ ح جرافر ايِح ها ر ِرُجن   حرإن يرهأحِأر  (2842) وراد  ه  ر يُدح اراِضهياً ه وكر

هُاو ورجرعهاً ِ  ن  ها ر  ر يرشح ارره ه وكر رر يف ِمثحِله حرإن يرسحمرعر اعح ِهذر ُد الحُعذح ِعنحهدر  ُهرحئِهه ه  ر يهرُلوُم مرحرداً ه عرلرى مرا جيِر
مِ  ها ر ِ ذرا ُغلِه ر عرلرهى الحارهالر ملرح يُهغحلره ح عرلرهى الس هُاوِل ه  وكرا ر يهرُ وُر مرا يهرفحعرُل و ر يهرُ وُر مرها  ر يهرفحعرهُل ه وكر

هه ها ر ِ ذرا  ردرهر هررور ِمنحهه عرلرهى مر ح يهره رارلنمر ه وكر همرُع مرحح ها ر عرلرهى مرها يرسح ها مراهحهررُب  (2841) وكر هرراِ  ه يهرنحظُهُر مريه ُهمر مرمح
ها و هرنراررُسه ئِهِق ررالحزرُموهر الُِفهه رهرعرلرهيحُامح ِ رهِذه اخلحرالر ه رِطيُعوهرا ه ررهاعحلرُموا مر ن ِ صر ااحرهورى ه رهرُيفر ها ه ررهِإ ح ملرح  رسح وا ِريهر

يهحر  ِمنح  هررحِخ الحارِث  ذر الح رِليِل خر  .مرخح
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هُ  مر ن يُهعحصرهى  (2841) لرهوح ملرح يهر هرورعنهدِ  السل  عليهه وارهارر  394 ها ر جيِر اللنهه عرلرهى مرعحِصهيرِ ه ه لرار
راً لِِنعرِمه  .ُهاح
 .وَقْد َعزإى اأَلْشَعَث ْبَن قـَْي   َعَن اْبن  َله الس  هعليوقَاَل ـ  291

ه رحر نتح ِمنحهأر ذرلِهأر الهرنِحُم ه وِ  ح  رصحهربح ررِفه  اللنهه ِمهنح   هعرُث ِ  ح حترحهزر ح عرلرهى ا حنِهأر ه رهر رهِد اسح يرها مرهح
هررى عرلريحهأر الح ره هعرُث ِ  ح صرهبهررحلر ه جر هررى ُكهلح ُمِصهيبر   خرلرها  ه يرها مرهح ُر ومرنحهتر مرهأحُجور  ه وِ  ح جرزِعحهتر جر در

ُر ومرنحتر مرأحُنور   نره   ه وحرزرنرهأر  (2848) عرلريحأر الح ردر ف  وِر هح عرُث ا هحُنأر سرهرنخر وُههور  رهالر وُههور ثهرهوراب   (2849) ه يرا مرهح
 .ورر حر   

 .ـ َساَعَة َدْفَنه وآلهعليههللاصلىَعَلى قـَْبَر َرُسوَل اللإه  الس  عليهوقَاَل ـ  292
ه ِ  ن الصنههبهحرر يررِميههل  ِ  ن عرنحههأر ه وِ  ن ايحرههزر ر لر ربِههيح  ِ  ن عرلريحههأر ه وِ  ن الحُمصرههابر  ِههأر يررِليههل  وِ ننهه

 .(2804) اهربهحلرأر و هرعحدرخر يررلرل  
هاِئقر  السل  عليهه وارهارر  392 يهُهزريحُن لرهأر ِرعحلرهه ويهرهورد  مر ح  رُاهو ر ه ررِإننهه  (2800)  ر  رصحهحرِ  الحمر

 .ِمثهحلره
ههرِِ  والحمرغحههِرِب ه رهر رههارر  392 ر الحمرشح ههاررِ  مرهها  هرههنيح مرِسهه رُة يهرههوحم   السلل  عليهه وارههدح ُسههِئلر عرههنح مرسر

 .لِلشنمحسِ 
ثر    الس  عليهه وارارر  392 اُ خر ثرالر ثر   ومرعحدر  .مرصحِداراُ خر ثرالر
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اُ خر عرهُدو خر ه وعرهُدو  صرهِديِ أر وصرهِديُق ررأرصحدِ  اراُ خر صرهِديُ أر ه وصرهِديُق صرهِديِ أر وعرهُدو  عرهُدوحخر ه ومرعحهدر
 .عرُدوحخر 

ِسهه ه ِ  نرها مرنحهتر   السل  عليهه وارارر  391 هررار   ِنهرفح هعرى عرلرهى عرهُدوم لرهه ه مبرها ِريهه ِ ضح ِلررُجهل  ررآه يرسح
ُ لر رِدحررهكرالطناِعِن نهر   .(2803) فحسره لِيهر ح
ثهررر الحِعبهررر ومرارلن اِ عحِ برارر  الس  عليهه وارارر  391  .مرا مركح
ه رِطيُع مر ح  الس  عليهه وارهارر  398 ها ظُلِهمر ه و ر يرسح مرهنح  رهالر ر يف اخلحُُصهومرِ  مرمِثر ه ومرهنح ارصنهرر ِريهر

 .يهر نِ  ر اللنه مرنح خراصرمر 
ههأررر اللنههه  السلل  عليهههه وارههارر  399 ِ ومرسح عر هرههنيح ههإن ُمصرههلح ر رركح ه ه حر ِهلحههُت  هرعحههدر مرهها مرمهرنههيِن ذرنحهه   مُمح

 .الحعراِرير ر 
ثهحهررِ ِمح ه رهر رهارر   الس  عليهه وُسِئلر  244 ها   السل  عليهكريحار ُرراِسُ  اللنه اخلحرلحقر عرلرهى كر كرمر

ثهحرر  نره ه رهر رارر يهررحنُاُهُهمح عرلرى كر نره  الس  عليهِ ِمح ه ررِ يلر كريحار ُرراِسبُهُهمح و ر يهررروح  .كرمرا يهررحنُاُهُهمح و ر يهررروح
 .ررُسوُلأر  هررحمُجراُ  عر حِلأر ه وِك راُ أر مر هحلرُ  مرا يهرنحِطُق عرنحأر  الس  عليهه وارارر  240
ور ر ِ صر الهد عراِف ه النهِذي مرها الحُمبح هرلرهى النه الس  عليهه وارهارر  243 ُف ه  ِهأرحح ه ردن  ِهه الحهبرالر ِذي ارهِد اهح
فر   . ر يرأحمرُن الحبرالر
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ُم الرنُجُل عرلرى ُح ح مُمحه الس  عليهه وارارر  242 نهحيرا ه و ر ُيالر  .النناُ  مر هحنراُف الد 
هِانير ررُسهوُر اللنه الس  عليهه وارهارر  242 هنح مرنهرعرهه رهر رهدح مرنرهعر اللنهه ه ومرهنح مرعحطرهاه ِ  ن الحِمسح ه ه ررمر

 .رهر ردح مرعحطرى اللنه
 .مرا نرىنر غرُيور  ار    الس  عليهه وارارر  242
 .كرفرى  ِاألرجرِل حرارِساً   الس  عليهه وارارر  241
لِ  الس  عليهه وارارر  241  .(2802) اُم عرلرى انحررربِ و ر يهرنر  (2802) يهرنراُم الرنُجُل عرلرى الث اح

 .قال الرضي ـ ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل األو د ـ و  يصبر على سلب األموال
ههورُ  ِمههنر  السلل  عليهه وارههارر  248 ههوردنِة مرحح ر األر هحنرههاِف ه والح رررا رههُ  ِ صر الحمر مرههوردنُة اآل رههاِف اهرررا رهه    هرههنيح

 .الحمروردنِة ِ صر الح رررا ر ِ 
 .ا هنُ وا ظُُنو ر الحُمنحِمِننير ه ررِإ ن اللنه  هرعراصر جرعرلر انحرقن عرلرى مرلحِسنرِ ِهمح  الس  عليهه وارارر  249
ثرهقر ِمنحهه مبرها يف  الس  عليهه وارارر  204  ر يرصحُدُ  ِ ميراُ  عربحد  ه حرإن يرُاو ر مبرا يف يرهِد اللنهه ه مروح

 .يرِده



 هنل البالغ   ...........................................................................................   224

ألََنَ  ْبَن َماَلك  ـ وَقْد َكـاَن بـََعثَـه ََّللَـى َطْلَحـَة والزُّبـَْيـَر َلمإـا َجـاَء ََّللَـى  الس  عليهـ وقَاَل  311
َفي َمْعَناُهَما ـ فـََلَوى َعْن َذلَـَك  وآلهعليههللاصلىاْلَبْصَرَة ـ يُذَكشُرُهَما َشْيئاً َممإا َسَمَعه َمْن َرُسوَل اللإه 

 :ه ـ فـََقالَ فـََرَجَع ََّللَيْ 
ِمعرهً   السل  عليهِ رح مُنحِسيُت ذرِلأر األرمحرر ه رهر رهارر  اِذ هاً ه ررمرهرر رأر اللنهه ِ رها  هريحمرهافر  ر ِ  ح ُكنحهتر كر

 . ر  ُهورارِيهرا الحِعمرامر ُ 
قـال الرضـي يعنـي البـرص ـ فأصـاب أنسـا هـذا الـداء فيمـا بعـد فـي وجهـه ـ فكـان   يـرى َّل  

 .مبرقعا
هها عرلرههى  (2802) ِ  ن لِلحُ لُههوِب ِ اهحبرههاً  وِ دح رههاراً  السلل  عليهههه وارههارر  203 ُلوهر ه ررههِإذرا مراهحبهرلرههتح ررا ِح

 .النهنوراِرِل ه وِ ذرا مردح هرررلح ررااهح رِصُروا ِ را عرلرى الحفررراِئإِ 
بهرهُر  السلل  عليهه وارهارر  202 لرُامح ه وخر ههنرُامح ويف الحُ هرحآِ  نهربرهأُ مرها اهرههبهح هُم مرها  هريهح  مرها  هرعحههدرُكمح وُحاح

(2801). 
رهرُعه ِ  ن الشنر   (2801) ُرد وا انحرجررر  الس  عليهه وارارر  202 يحُث جرافر ه ررِإ ن الشنرن  ر يردح  .ِمنح حر
ا ِبِهه ُعبهريحهِد اللنههه  حهِن مريب ررارِهع  ه مرلِهقح  السل  عليهه وارههارر  202   رهأر ومرِ هلح ِجلحفرهه ر درورا (2808) ِلار

ر الس طُوِر واهررحِم ح  (2809) ِ  اخلحر ح  (2834) اهرلرِمأر ه ورهررح ح  هرنيح ُر ِ صربراحر در ُُروِ  ه ررِإ ن ذرِلأر مرجح ر انح  . هرنيح
 .مرنرا يهرعحُسوُب الحُمنحِمِننير والحمراُر يهرعحُسوُب الحُفجنارِ  الس  عليهه وارارر  201
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ذلــك أن المــؤمنين يتبعــونني ـ والفجـار يتبعــون المــال ـ كمــا تتبــع النحــل قـال الرضــي ومعنــى 
 .يعسوبها وهو رئيسها

هُ مح ِريهه ه رهر رهارر  201 لرهه  السل  عليهه وارهارر لرهه  هرعحهُإ الحيهرُههوِد ه مرها دررهرنحهُ مح نربِهينُامح حرهإن اخح هرلرفح
نرا عرنحه  ر ِريه ه ولرِاننُامح مرا هِر ه حرهإن اُهلحهُ مح لِنربِهيحُامح ه  ِ  نرا اخح هرلرفح اْجَعـْل لَنـا ََّللهـاً  )جرفنهتح مررحُجُلُاهمح ِمهنر الحبرحح

 .(َكما َلُهْم آَلَهٌة ـ قاَل ََّلنإُكْم قـَْوٌم َتْجَهُلونَ 
ف  غرلربحهتر األراهحهررا ر ه رهر رهارر  208 انريِن مرها لرِ يهُت ررُجهاًل ِ  ن مرعره السل  عليهه وِايهلر لرهه  ِهأريح هره ح
ِسه  .عرلرى نهرفح

 .قال الرضي ـ يومئ بذلك َّللى تمكن هيبته في القلوب
ه رِعذح  الس  عليهه وارهارر  209 هرر ه رراسح هاُ  عرلريحهأر الحفر ح هِد ا حهِن انحرنرِفينهِ  يرها  هُهينرن ِ رح مرخر ِ  حنِهه حُمرمن

ينِ  (2830)  ِاللنه ِمنحه ه ررِإ ن الحفر حرر مرنهح رصر    ِل دراِعير   لِلحمر حتِ  لِلدح هرشر   لِلحعر ح  .ه مردح
أررح  هرعرن  هاً ه ررهِإ ن  (2833) ِلسراِئل  سرأرلره عرنح ُمعحِملر    الس  عليهه وارارر  234 ه سرلح  هرفر  هاً و ر  رسح

ِبيه  ِ  ِبيه  ِالحعراملِِ ه وِ  ن الحعرامِلر الحُم هرعرسحار هر  .ايحراِهِل الحُم هرعرنحتِ ايحراِهلر الحُم هرعرلحمر هر
 :َلَعْبَد اللإه ْبَن اْلَعبإاَس ـ وَقْد َأَشاَر ََّللَْيه َفي َشْيء  َلْم يـَُواَفْق رَْأيَه  الس  عليهوقَاَل  ـ 321

 .لرأر مر ح ُ ِش ر عرلر ن ومرررى ررِإ ح عرصريحُ أر ررأرِ عحيِن 
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هبراِميحنير لرمنها وررر  السل  عليهمرننهه : ه وُرِوير  233 ه  (2832) در الحُاورره ر ه اراِدمهاً ِمهنح ِصهفحنير مرهرن  ِالشح
ها ر ِمهنح ُوُجهه هبراِم ح ه وكر ِبيلر الشح هرحُب  حههُن ُههررحح هرر ر  ِلريحهه حر لرهى ِصهفحنير ه وخر هاِف عرلرههى اهر هح هافر النحسر وه ررسرهِمعر  ُار

 .لره الس  عليهاهروحِمه رهر رارر 
ا الرنِننيِ مر هرغحِلُبُامح ِنسراُ   نهرُهنن عرنح هرذر  ؟(2832) ُكمح عرلرى مرا مر حرُع ه مر ر  هرنهحهروح

 :الس  عليهرَاَكٌب ـ فـََقاَل  الس  عليهوَأقْـَبَل َحْرٌب يَْمَشي َمَعه وُهَو 
لن    نر   لِلحوراِ  ومرذر  .لِلحُمنحِمنِ  (2832) ارحِجعح ررِإ ن مرشح ر ِمثحِلأر مرعر ِمثحِل  ه ِر هح

هرروراِ  ه  ُهنحسهاً لرُاهمح لر رهدح ضرهرنُكمح مرهنح  الس  عليهه وارارر  232 لرهى اخلحرهورارِِ  يهرهوحمر النهنهح وارهدح مرهرن  ِ ر هح
ِف ه  ِالس ههو غرههرنُكمح ه ررِ يههلر لرههه مرههنح غرههرنُهمح يرهها مرِمهه ر الحُمههنحِمِننير ه رهر رههارر الشنههيحطراُ  الحُمِمههل  واألرنهحُفههُس األرمنههاررُة 

ُمح  ِالحمرعراِص  ه وورعردر هحُهُم اإِلظحهرارر ررااهح رحرمرتح ِ ُِم الننارر   .غررن هحُهمح  ِاألرمراِرح وررسرحرتح ار
 .ا هنُ وا مرعراِص ر اللنه يف اخلحرلروراِل ه ررِإ ن الشناِهدر ُهور انحراِكمُ  الس  عليهه وارارر  232
 :ا بـََلَغه قـَْتُل ُمَحمإَد ْبَن أََبي َبْكر  َلمإ  الس  عليهوقَاَل ـ  325

ِبيباً  نرا حر ِر ُسُرورِِهمح  ِه ه ِ  ن مرنهنُهمح نهر رُصوا  رِغيماً ونهر رصح  .ِ  ن ُحزحنهرنرا عرلريحه عرلرى اردح
 . ً الحُعُمُر النِذي مرعحذررر اللنه ِريه ِ صر ا حِن آدرمر ِس  و ر سرنر :  الس  عليهه وارارر  231
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ُ  ِه ه والحغراِلُ   ِالشنرح مرغحُلوب   الس  عليهه وارارر  231  .مرا ظرِفرر مرنح ظرِفرر اإِلمثح
ها  السل  عليهه وارهارر  238 هوراِر األرغحِنيرهاِف مراهحهورالر الحُف رهرراِف ه ررمر ِ  ن اللنهه ُسهبححرانره ه رهرهررلر يف مرمح

 .ه غريِنْ ه واللنه  هرعراصر سرائُِلُهمح عرنح ذرِلأر جرا ر ررِ    ِ  ن مبرا ُم حعر  ِ 
ِ   ِه الس  عليهه وارارر  239 ِر مرعرز  ِمنر الصحدح ِ غحنراُف عرِن الحُعذح  .اِ سح
 .مرارل  مرا يهرلحزرُمُامح لِلنه ه مر ن  رسح رِعيُنوا  ِِنعرِمه عرلرى مرعراِصيه الس  عليهه وارارر  224
يرهها ِ  السلل  عليه ه وارههارر  220 هه ر األركح ه ِعنحههدر  (2831) ِ  ن اللنههه ُسههبححرانره جرعرههلر الطناعرهه ر غرِنيمر
رِيِ  الحعرجرزرةِ   .(2831)  هرفح
 .اللنه يف مررحِضه (2838) الس لحطراُ  ورنرعر ُ  الس  عليهه وارارر  223
هرُهيف ِصهفرِ  الحُمهنحِمِن ه الحُمهنحمِ  السل  عليهه وارارر  222 ِههه وُحزحنُهه يف اهرلحبِهه ه  (2839) ُن ِ شح يف ورجح

عر ر ه  رِويل  غرم ه  رِعيد  مهر هه ه نرأُ الس مح رره الرحرهحعر ر ويرشح ف  نهرفحساً ه يراح راً ومرذرر  هر ح  صردح
ف  ُ ه   مروحسرُع هر ح ثِه   صرهمح كر

هُغور  وراهح ُهه ه هرهُاور  صرهُبور  ه مرغحُمهور   ُل اخلحرِلي ره ِ  (2823) خِبرلن ِهه (2820) رر ِهه ضرهِنني   ِِفاح  (2824) مرشح  (2822) ه سرههح
ُ الحعررِيار ِ   .ه وُهور مرذرر  ِمنر الحعربحدِ  (2822) ه نهرفحُسه مرصحلرُ  ِمنر الصنلحدِ  (2822) لرنيح
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 .وُغُرورره لروح ررمرى الحعربحُد األرجرلر ومرِص ره ه ألر هحغرإر األرمرلر  الس  عليهه وارارر  222
 .ِلُالح امحرِ   يف مرالِه هررِياراِ  ه الحوراِرُ  وانحروراِد ُ  الس  عليهه وارارر  222
ُئوُر ُحْر حرإن يرِعدر  الس  عليهه وارارر  221  .الحمرسح
اِع  ِ الر عرمرل  كرالرناِم  ِ الر ور رر   الس  عليهه وارارر  221  .الدن
هُمو    س  العليهه وارارر  228 هاِ  مرطحبُهو   ومرسح هُموُ  ِ ذرا ملرح  (2821) الحِعلحهُم ِعلحمر ه و ر يهرنهحفرهُع الحمرسح
 .يرُاِن الحمرطحُبو ُ 
ِبُل  ِِإاهحبراِارا الس  عليهه وارارر  229 هرُ  ِ ذرهراِ را (2821) صروراُب الرنمحِي  ِالد ورِر ه يُه ح  .ويرذح
ُر نِينرُ  الحِغ ر الحعر  الس  عليهه وارارر  224 ِر والش اح  .فراُ  نِينرُ  الحفر ح
ِر عرلرى الظناملِِ ه مرهرد  ِمنح يهروحِم ايحروحِر عرلرى الحمرظحُلومِ  الس  عليهه وارارر  220  .يهروحُم الحعردح
بهرُر الحيرأحُ  عرمنا يف مريحِدي الننا ِ  الس  عليهه وارارر  223  .الحِغ ر األركح
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لُهونة   الس  عليهارارر ه و  222 ُكلُّ نـَْف   َبما َكَسَبْت )ه و  (2828) األراراِويُل حمرحُفوظر   والسنررائُِر مربهح
ُ وُصههو ر  (رََهيَنــةٌ  ُخوُلو ر  (2829) ه والننههاُ  مرنهح ههائُِلُهمح ُم هرعرنحههت  ولُِيههبُهُهمح  (2824) مرههدح ِ  ن مرههنح عرصرههمر اللنههه ه سر

هادُ  هلربُهُهمح عُهوداً  ُم رارلحها  ه يرار هاُد مرصح ُ  ه ويرار هِل ررمحيِهه الرحضرهى والس هفح  (2820) مررحمرهُلُهمح ررمحيهًا ه يهرهُرد ه عرهنح ررمح
ُنه ظر ُ  (2823)  هرنحار ةُ  (2822) ه و رسح رِحيُله (2822) اللنحح ُ  الحوراِحدر ِلمر  .الحار

ُلغُهه و رها   مرها مرعراِههرر الننهاِ  ا هنُ هوا اللنه:  السل  عليهه وارارر  222 همح ِمهنح ُمنرمحهل  مرها  ر يهربهح ه ه ررار
ُاُنه ه وجراِمع  مرا سروح ر يهر هحرُُكه ه ولرعرلنه ِمنح  راِ ل  مجررعره وِمنح حرقم مرنهرعرهه ه مرصرها ره حرررامهاً واحح ر  هلر  ِهه  ر يرسح مر

ِهفههًا ه ــَو اْلُخْســراُن »ارههدح  آثرامههًا ه رهربرههافر  ِههِونحرِه وارههِدمر عرلرههى رر حههه آِسههفاً  ر ــَك ُه ــَرَة ذَل ْنيا وادَخ َخَســَر الــدُّ
 .«اْلُمَبينُ 

ُر الحمرعراِص  الس  عليهه وارارر  222 ِ   هرعرذ   .ِمنر الحِعصحمر
ِطرُه الس  عليهه وارارر  221 ِطرُه الس نراُر ه ررانحظُرح ِعنحدر مرنح  ُه ح ِهأر جراِمد  يُه ح  .مراُف ورجح
هههِ حح راِ  مرلرهههق   السللل  هعليه وارهههارر  221 ثهررر ِمهههنر اِ سح ِصهههُ  عرهههِن  (2822) الثهننرهههاُف  ِهههأركح ه وال هن ح

ِ حح راِ  ِعْ  مروح حرسرد    .اِ سح
نُوِب مرا اسح هرهرا ر  ِه صراِحُبه الس  عليهه وارارر  228  .مرهرد  الذ 
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ِه ه ومرنح ررِض ر  ِهرِنحِ  مرنح نرظررر يف عريحِ  نهرفحِسه اهح هر  الس  عليهه وارارر  229 غرلر عرنح عريحِ  غر ح
ه  (2821) عرِطه ر  (2821) اللنهه ملرح ررحهزر ح عرلرهى مرها ررا رهه ه ومرهنح سرهلن سرهيحار الحبهرغحهِ  اُ ِهلر  ِهه ه ومرهنح كرا رهدر األُُمهورر 

ِهمر ه اِخلر الس هوِف ا   ثهُهرر  ومرهِن ااهحه رحرمر الل جرهلر غرهرِ ر ه ومرهنح درخرهلر مرهدر ثهُهرر خرطرهُنه ه ومرهنح كر ُمهه كر ثهُهرر كرالر ومرهنح كر
يراُ ه ارلن ورررُعه ه ومرنح ارلن ورررعُهه مرهالر اهرلحبُهه ه ومرهنح مرهالر اهرلحبُهه درخرهلر  يراُ ه ه ومرنح ارلن حر الننهارر ه خرطرُنه ارلن حر

ها ه مُثن ررِضهيهرهرا لِ  ِسهه ررهذرِلأر األر حرهُق  ِعريحنِهه ه والح رنراعرهُ  مرهار   ر يهرنهحفرهُد ه ومرنح نرظررر يف ُعيُهوِب الننهاِ  ررأرنحارررهر نهرفح
لِهه ه ارهلن  مره ِمهنح عرمر نهحيرا  ِالحيرِسِ  ه ومرنح عرِلمر مر ن كرالر ِر الحمروحِل ه ررِض ر ِمنر الد  ثهررر ِمنح ذِكح ُمهه ِ  ن   ومرنح مركح كرالر

 .ِريمرا يهرعحِنيه
ارهه  ِالحمرعحِصهيرِ  ه    السلعليهه وارهارر  224 مرهال  ه يرظحلِهُم مرهنح رهروح ُ  عرالر هاِر ثرهالر لِلظنهاملِِ ِمهنر الرحجر

 .(2824) الح روحمر الظنلرمر ر  (2829) ويُظراِهرُ  (2828) ومرنح ُدونره  ِالحغرلربر ِ 
ههُ  ه وِعنحههدر  السلل  عليهه وارههارر  220 ِة  رُاههوُ  الحفررحجر ههدن ِف  ِعنحههدر  هرنرههاِه  الشح لرههِق الحههبرالر  رمرههايُِق حر
 .يرُاوُ  الرنخرافُ 
لِهأر وورلرهِدخر ه ررهِإ ح  السل  عليهه وارهارر  223 ثهرهرر ُههُغِلأر  ِأرهح لِهبهرعحِإ مرصحهحرا ِه ه  ر درحعرلرهنن مركح

لِيرافره ه وِ  ح ير  لِيرافر اللنه ه ررِإ ن اللنه  ر ُيِميُع مروح ُلأر وورلرُدخر مروح افر اللنههيرُانح مرهح ها مهر هأر وُههُغُلأر  ُاونُهوا مرعحهدر ررمر
اِف اللنه  . ِأرعحدر

بهرُر الحعريحِ  مر ح  رِعي ر مرا ِريأر ِمثهحُله الس  عليهه وارارر  222  مركح
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ِنئحهههأر الحفرهههاِرُ  ه رهر رهههارر  222 م  ُولِهههدر لرهههه ه رهر رهههارر لرهههه لِيهرهح هههرر ِه ررُجهههل  ررُجهههاًل  ِغُهههالر ننهههأر ِررمح  ه وهر
 ر  هرُ هلح ذرلِهأر ه ولرِاههنح اُهلح هرهاررحلر الحوراِهه ر ه و ُههورِخر لرهأر يف الحمروحُههوِب ه و هرلره ر مرُهههدنه  السل  عليه

 .وُرنِاحتر ِ رنه
مهاً  222  (2823) مر حلرعرهِت الحهوررِ ُ  السل  عليهه رهر رهارر  (2820) ه و هره ر ررُجهل  ِمهنح ُعمنالِهه  ِنرهاًف ررفح

 .ِ  ن الحِبنرافر يرِصُا لرأر الحِغ ر  ُرُفوسرهرا ه
ها ر يرأح ِيهه رِنحاُهه  الس  عليهه وِايلر لره  221 لروح ُسدن عرلرى ررُجل   راُب  هريحِ ه و ُرِخر ِريه ه ِمنح مريحهنر كر

ُله الس  عليهه رهر رارر  يحُث يرأح ِيه مرجر  .ِمنح حر
ُمح  221 هرر  السل  عليهرهر رارر  ه وعرزنى اهروحماً عرنح مريحت  مرالر ار ا األرمح هذر لرهيحسر لرُاهمح  (2822) ه ِ  ن هر

هفرارِه ه ررهِإ ح ارهِدمر عر  هاِرُر رهرعُهد وه يف  هرعحهِإ مرسح ا ُيسر هذر ها ر صرهاِحُبُامح هر مر ه و ر  ِلرهيحُاُم انهح هرهرهى ه وارهدح كر لرهيحُامح  رهدر
ُ مح عرلريحه  .وِ  ن ارِدمح
هِ  ورِجلِهنير مريه   السل  عليهه وارهارر  228 ها الننهاُ  لِيهرهررُكُم اللنهه ِمهنر النهحعحمر ها يهرهرراُكمح ِمهنر  (2822) هر ه كرمر
ِ  رررِِانير  رراجاً رهر رهدح مرِمهنر خمرُورهاً ه ومرهنح  (2822) النهح حمر هِ دح ه ِ ننه مرنح ُوسحعر عرلريحه يف ذراِل يرِده ه رهرلرهمح يهرهرر ذرلِهأر اسح

ِ براراً  ُضيحقر عرلريحه يف ذرالِ   .(2821) رهر ردح ضرينعر مرأحُموً   (2821) يرِده ه رهرلرمح يهررر ذرِلأر اخح
ررى الرنغحبر ِ  الس  عليهه وارارر  229  ،(2829) مراحِصُروا (2828) يرا مرسح
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نهحيرا  ر يهرُروعُهه (2814) ررِإ ن الحُمعررح ر  ها ه ِ  ن صرهرِياُ  (2810) عرلرهى الهد  ثرا ِ مر  (2813) ِمنهحهر ِهدح ها  (2812) نهحيرهاِب انح ه مريه هر
 .عرادراِ را (2812) ِمنح مرنهحُفِسُامح  رأحِديبهرهرا ه واعحِدُلوا ِ را عرنح ضررراورةِ  (2812) النناُ   هرورلنوحا

هُد اررها يف  الس  عليهه وارارر  214 هد  ُسهوفاً ه ومرنحهتر دِر ه   خرررجرهتح ِمهنح مرحر ِلمر اخلحره حِ   ر  رظُهنننن ِ ار
 .حُمح رمراًل 

ِة عرلرهى  الس  عليهه وارارر  210 أرلرِ  الصنهالر مح مبرسح ِ ذرا كرانرتح لرأر ِ صر اللنه ُسبححرانره حراجر   ه ررا حدر
ِ  وآلهعليههللاصلللىررُسههولِه  ههاجر هرنيح ههأررر حر ههررُم ِمههنح مر ح ُيسح ههلح حراجر رههأر ه ررههِإ ن اللنههه مركح ه  (2811) ه مُثن سر

ررى امهُرا وميرحنرعر اأُلخح در  .رهريهر حِم ر ِ حح
 .(2818)  ِِعرحِضه رهرلحيردرِ  الحِمررافر  (2811) مرنح ضرنن  الس  عليهه وارارر  213
ُههرح ِ  السلل  عليهه وارههارر  212 ههاِ  ه واألرنرههاةُ  (2819) ِمههنر اخلح لرههُ  اهربحههلر اإِلمحار  هرعحههدر  (2814) الحُمعراجر

 .(2810) الحُفرحصر ِ 
أررح عرمنا  ر يرُاوُ  ه ررِف  النِذي اردح كرا ر لرأر ُهُغل   الس  عليهه وارارر  212  .(2813)  ر  رسح
هُر ِمهرحآة  صرهاِرير   واِ عحِ برهارُ  السل  عليهه وارهارر  212 نراِصهح  ه وكرفرهى  (2812) ُمنحهِذر   (2812) الحِفاح

 .كررِهح ره لِغر حِخر   مرا (2812) مردر اً لِنهرفحِسأر دررن ُبأر 
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ههلِ  السلل  عليهه وارههارر  211 ههنح عرلِههمر عرِمههلر ه والحِعلحههُم يهرهح ِههُا  ِالحعرمر ههِل ررمر ههُرو    ِالحعرمر  الحِعلحههُم مر ح
 .ه ررِإ ح مرجرا ره وِ  ن ارححتررلر عرنحه (2811)

نهحيرا ُحطرهه السلل  عليهه وارهارر  211 ها الننههاُ  مر رههاُ  الهد  ننبُههوا  (2818) ُمههوِ     (2811) ام  يرهها مريه هر ه رهر رجر
ههها (2819) مررحعرهههاه ظرهههى (2884) اُهلحعر ُههر ههها (2880) مرحح أحنِينرِ هر ههها (2883) ِمهههنح  ُمر هههى (2882) ه و ُهلحغر ُههر ِمهههنح  (2882) مرنحكر

ها  ِالحفرااره ِ  ثِهر  ِمنهحهر ه (2882) ثهررحورِ رها ه ُحِاهمر عرلرهى ُماح هِ  ه مرهنح رراارهه (2881) اه ومُِعهنير مرهنح غرهيِنر عرنهحهر  (2881)  ِالرناحر
هها ههعررر الشنههغرار  (2894) نراِظرريحههه كرمرهههاً  (2889) مرعح ربرههتح  (2888) نِ حرُِجهر ِ رهها مرههألرلح ضرههِم ره  (2890) ه ومرههِن اسح رشح
ههجراناً  ُههنن رراحهه    (2893) مرهح اِف اهرلحبِههه (2892) ه ار ههغرلُ  (2892) عرلرههى ُسههوريحدر ههْم يرشح ههإن ه هر ههذرِلأر حر ه وغرههْم ررحزُنُههه ه كر

هههذر ِ ارظرِمهههه هههرراه (2891) رهريُهلح رهههى (2892) يُهنحخر يحنهههاً عرلرهههى اللنهههه رهرنرهههاُ ه وعرلرهههى  (2891)  ِالحفرمرهههاِف ُمنهح رِطعهههاً مر هحهر ه هر
ههوراِ   ِلح رههاُ ه ِ اِ   (2898) اإِلخح نهحيرا  ِعرههنيح هها (2899) عحِ برههارِ ه وِ  نرهها يهرنحظُههُر الحُمههنحِمُن ِ صر الههد  هر  (2944) ه ويهر ح رههاُل ِمنهح
ههِطررارِ  ههتِ  (2940)  ِههبرطحِن اِ ضح هها  ِههأُُذِ  الحمر ح ههمرُع ِريهر ِايههلر  (2942) واإِل هحغرههاِل ه ِ  ح ِايههلر مرثهحههررى (2943) ه ويرسح

درى ا وملرح يرأح  (2942) مركح  .(2942) ِ ِمح يهروحم  ِريه يُهبحِلُسو ر ه وِ  ح رُرِحر لره  ِالحبهر راِف ُحزِ ر لره  ِالحفرنراِف ه هرذر
ِ  ن اللنههه ُسههبححرانره ورضرههعر الثهنههورابر عرلرههى  راعر ِههه ه والحِع رههابر عرلرههى  السلل  عليهه وارههارر  218
ِ ه ه وِحيراهر ً  (2941) مرعحِصيرِ ه ِذيرادرةً  ننِ ه (2941) لِِعبراِده عرنح نِ حمر ُمح ِ صر جر  .ار
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ُهه ه وِمهنر  الس  يهعله وارارر  219 يرهأحِأ عرلرهى الننهاِ  نرمرها   ه  ر يهربهح رهى رِهيِهمح ِمهنر الحُ هرحآِ  ِ  ن رر ح
ُهدرى ه ُسهانانُههرا وُعمنا هرراب  ِمهنر ااح هاِجُدُهمح يهروحمرئِهذ  عرهاِمررة  ِمهنر الحِبنرهاِف ه خر ُهه ه ومرسر ِم ِ  ن ا ح هالر ها هرهر  اإِلسح رُهر

هِل األررحِل ه ها ه ويرُسهوُاو ر مرهنح  مرهح ها ِريهر نرهُ  و ِلرهيحِهمح  رهأحِوي اخلحرِطيئرهُ  ه يهرهُرد و ر مرهنح هرهذن عرنهحهر ُهمح ارحهرُُ  الحِف هح ِمهنهح
هُرُخ انحر  نرهً   هر هح هررا ر لِهيمر ِري رأرخنرر عرنهحهرا  ِلريهحهرا ه يهرُ وُر اللنه ُسبححرانره رريب حرلرفحُت ه ألر هحعرثرنن عرلرى مُولرِئأر ِر هح يهح ها حر هر

لر ِ   .ه واردح رهرعرلر وحنرحُن نرسح رِ يُل اللنه عرثهحررةر الحغرفح
ها الننهاُ   السل  عليهه وُرِوير مرننهه  214 ُطحبرهِ  ه مريه هر ها اعح رهدررر  ِهه الحِمنحبهرهُر ه ِ  ن ارهارر مرمرهامر اخلح اهرلنمر

هُر   عربرثهاً رهريهرلحُهه ها ُخلِهقر امح  ور ا هنُ هوا اللنهه ه ررمر
ه ومرها ُدنهحيرهاه النهِ  حتررسنهنرتح  (2949) ه و ر  ُهرِخر ُسهًدى رهريهرلحغُهور  (2948)

نهحيرا  ِهأرعحلرى  (2904) لره خِبرلرا   ه ه ومرا الحمرغحُروُر النِذي ظرِفهرر ِمهنر الهد  ه ِمنر اآلِخررِة النِ  اهربنحرهرا ُسوُف الننظرِر ِعنحدر
ِر النِذي ظر  ِ همِهنِ ه ه كراآلخر مر  .(2900) ِفرر ِمنر اآلِخررِة  ِأردحىنر ُسهح

هورى ه و ر مرعحِ هلر  الس  عليهه وارارر  210 ِم ه و ر ِعهزن مرعرهز  ِمهنر ال هن ح هالر  ر هررر ر مرعحلرى ِمنر اإِلسح
هزر مرغحه ر ِمهنر الح  نهح سرُن ِمنر الحورررِ  ه و ر هرِفيعر مرجنحرُح ِمنر ال هنوح رهِ  ه و ر كر هُ  لِلحفراارهِ  ِمهنر مرحح  رنراعرهِ  ه و ر مرهارر مرذحهر
هه ر و هربهرههونمر  (2903) الرحضرههى  ِههالحُ وِل ه ومرههِن ااهح رصرههرر عرلرههى  ُهلحغرههِ  الحارفرههاِ  ه رهر رههِد انهحهه رظرمر  ههإر  (2902) الرناحر خرفح

 .(2901) ِمفح راُح الننصر ِ  (2902) ه والرنغحبر ُ  (2902) الدنعر ِ 



 220  ........................................................   س نذكر ريه هيئا من غري  كالمه احمل ا   ص ال ف

هاِوِ   (2901) ومرِطين ُ  هاِمُع مرسر نُوِب ه والشنهر  جر ُر وانحرسرُد ه درورا   ِ صر ال هن رح ِم يف الذ  رحُو والحِابهح ال هنعرِ  ه وانِح
 .الحُعُيوبِ 

نهحيرا  ِأررح هر  الس  عليهه وارارر  213 يِن والهد  اِ ُر ِاوراُم الدح عره   ه يِراِ ِر  حِن عربحِد اللنه األرنحصرارِيح ه يرا جر
ههُل مبرعحُرورِههه ه وررِ هه    ر  ههوراد   ر يهربحفر هه هرنحِاُا مر ح يهرهه هرعرلنمر ه وجر اِهههل   ر يرسح ههه ه وجر هه هرعحِمل  ِعلحمر يرِبيههُع  عرههاملِ  ُمسح

ه هرنحارار  هه ه اسح هلر الحغرهيِن  مبرعحُرورِهه ه  ايحراِههُل مر ح يهره هرعرلنمر ه وِ ذرا (2908) آِخرر رهه  ِهُدنهحيراه ه ررهِإذرا ضرهينعر الحعرهامِلُ ِعلحمر خبِر
 . را ر الحفرِ ُ  آِخرر ره ِ ُدنهحيراه

ه ها مبرها جيِر هنح ارهامر لِلنهه ِريهر ثُهررلح حروراِئُل النناِ   ِلريحه ه ررمر ثُهررلح نِعرُم اللنه عرلريحه ه كر اِ ُر مرنح كر ها يرا جر ُ  ِريهر
ُ  عررنضرهرا لِلزنوراِر والحفرنرافِ لِلدنوراِم والحبهر راِف ومرنح ملرح  (2909) عررنضرهرا  . يهرُ مح ِريهرا مبرا جيِر

لَـى اْلَفَقيـه ـ وَكـاَن : ـ وَرَوى ابْـُن َجرَيـر  الطإبَـَريُّ َفـي تَارَيَخـه  373 َعـْن َعْبـَد الـرإْحَمَن بْـَن أَبَـي لَيـْ
َل َفيَمـا َكـاَن َيُحـضُّ بَـه النإـاَس َعلَـى اْلَجَهـاَد ـ ََّلنـشي َممإْن َخَرَج َلَقَتاَل اْلَحجإاَج َمَع اْبَن اأَلْشـَعَث ـ أَنـإه قَـا

يَقيَن ـ يـَُقوُل يـَْومَ  َلَقيَنا َأْهـَل  َسَمْعُت َعَلّياً رََفَع اللإه َدرََجَته َفي الصإاَلَحيَن ـ وأَثَابَه ثـََواَب الشَُّهَداَء والصشدش
 .الشإامَ 

ِمنُهو ر ه ِ ننهه مرهنح ررمر  ها الحُمنح هِلمر مريه هر عرى  ِلريحهه ه ررهأرنحاررره  ِ رلحبِهه رهر رهدح سر هراً يُهدح هُل  ِهه ه وُمنحار وراناً يُهعحمر ى عُهدح
هرره  ِالسنهيحِا ه لِ رُاهو ر   (2934) و رهرِ ر  هانِه رهر رهدح مُِجهرر ه وُههور مررحمرهُل ِمهنح صرهاِحِبه ه ومرهنح مرنحار هرره  ِِلسر ه ومرهنح مرنحار

هُ  اللنهه ِهه ر الحُعلحيرها ِلمر ُهدرى ه وارهامر عرلرهى  كر هِبيلر ااح لرى ه ررهذرِلأر النهِذي مرصرهابر سر هُ  الظنهاِلِمنير ِهه ر الس هفح ِلمر وكر
 .الطنرِيِق ونهرونرر يف اهرلحِبه الحيرِ نيُ 
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هررى  212 ا الحمرجح هذر هرر لرهه جيرحهرِي هر م  آخر هانِه و : ه ويف كرهالر هِر  ِيرهِده وِلسر ُهُم الحُمنحِاهُر لِلحُمنحار اهرلحبِهه ه ررِمهنهح
ههانِه واهرلحبِههه وال نههارُِخ  ِيرههِده ه ررههذرِلأر ُم رمر  ُهُم الحُمنحِاههُر  ِِلسر ِمُل خلِِصرههاِر اخلحرهه حِ ه وِمههنهح هه راح سحههأ  ررههذرِلأر الحُمسح

ُهُم الحُمنحِاههُر  ِ رلحبِهه وال نههارُِخ  ِيرههِده  ههلرً  ه وِمههنهح ِ ِمههنح ِخصرههاِر اخلحرهه حِ ه وُممرهيحع  خرصح هلر هرنيح ههانِه ه ررههذرِلأر خِبرصح وِلسر
 ِ ههلر هرنيح ههرر ر اخلحرصح ههِر  (2930) النههِذي ضرههينعر مرهح ههاِر الحُمنحار ُهمح  رههارِخ  إِلنحار ة  ه وِمههنهح ِ  ه ومتررسنههأر ِ وراِحههدر ِمههنر الههثنالر

هادُ  هر ها وايِح هاُر الحهربح ُكل هر يرهاِف ه ومرها مرعحمر هانِه واهرلحبِهه ويرهِده ه ررهذرِلأر مريحهُت األرحح هِر   ِِلسر هِبيِل اللنهه ه ِعنحهدر األرمح يف سر
ثره    نهرفح هِر ه ِ  ن كر هِ  عرهنح الحُمنحار ه ر  (2932) يف ررحهر  يُحه م  (2933)  ِهالحمرعحُروِ  والنهنهح هرر  ِهالحمرعحُروِ  والنهنهح ه وِ  ن األرمح

ِر ه  ر يُه ررح راِ  ِمنح مرجرل  و ر يهرنهحُ صراِ  ِمنح رِنح    ر  ِعنحهدر ِ مرهام   عرِن الحُمنحار هُ  عرهدح ِلمر ه ومررحمرهُل ِمهنح ذرلِهأر ُكلحهه كر
 .جرائِر  

عحههُت مرِمهه ر الحُمههنحِمِننير  212 يهحفرهه ر ارههارر  ِر  مرونُر مرهها  ُهغحلربُههو ر : يهرُ ههوُر  السلل  عليهه وعرههنح مريب ُجحر
هاُد  ِأريحهِديُامح مُثن  ِأرلحِسه (2932) هر هاِد ه ايِح هر نرِ ُامح مُثن  ُِ لُهوِ ُامح ه ررمرهنح ملرح يهرعحهِر ح  ِ رلحبِهه مرعحُرورهاً وملرح عرلريحهه ِمهنر ايِح

ه فرُله مرعحالر فرلره ومرسح ه مرسح  .يُهنحِارح ُمنحارراً ه اُِل ر ررُجِعلر مرعحالر
 .(2931) وِ  ن الحبراِ لر خرِفيا  وريبف   (2932) ِ  ن انحرقن ثرِ يل  مررِيف   الس  عليهه وارارر  211
 ، ر  رأحمرنرنن عرلرى خر حِ هرِذه األُمنِ  عرذرابر اللنه الس  عليهه وارارر  211
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لِهه  هرعرهاصر ه  هِذه األُمنهِ  ِمهنح رروحِح اللنهه (فَـال يَـْأَمُن َمْكـَر اهلل ََّل إ اْلَقـْوُم اْلخاَسـُرونَ )لِ روح  ه و ر  هريحأرسرهنن ِلشرهرح هر
لِه  هرعرا (2931)  .(ََّلنإه   يـَْيَأُس َمْن َرْوَح اهلل ََّل إ اْلَقْوُم اْلكاَفُرونَ )صر ه لِ روح

ُل جراِمع  ِلمرسراِوِ  الحُعُيوِب ه وُهور نِمرام  يُه راُد  ِه ِ صر ُكلح ُسوف   الس  عليهه وارارر  218  .الحُبفح
 رطحُلبُهه ه ورِنح   يرطحُلبُهأر ررهِإ ح ملرح  رأح ِهه يرها ا حهنر آدرمر الهرحنحُ  رِنحارهاِ  رِنح    السل  عليهه وارهارر  219

همح يهروحِمهأر ه كرفرهاخر ُكههل  يهرهوحم  عرلرههى مرها ِريهه ه ررهِإ ح  رُاههِن السنهنرُ   هنرِ أر عرلرههى هر ههمن سر ِمههنح مر رهاخر ه ررهالر حترحِمهلح هر
يُهنح ِيأر يف ُكلح غرد  جرِديد  مرا ار  ها ُعُمرِخر ه ررِإ ن اللنه  هرعراصر سر سرمر لرأر ه وِ  ح ملرح  رُاِن السننرُ  ِمهنح ُعُمهرِخر ه ررمر

هِب رأر ِ صر رِنحاِهأر  رالِه   ه ولرهنح يهرغحِلبرهأر عرلريحهه غرالِه   ه ولرهنح يهُ  ها لرهيحسر لرهأر ه ولرهنح يرسح هنرُع  ِهااحرمح ِريمر بحِطه ر  رصح
 .عرنحأر مرا اردح ُادحرر لرأر 

فيما تقدم من هـذا البـاب ـ َّل  أنـه هاهنـا أوضـح وأشـرح  قال الرضي وقد مضى هذا الكالم ـ
 .فلذلك كررناه ـ على القاعدة المقررة في أول الكتاب

ِ رِه السل  عليهه وارارر  284 ه ردح ِبل  يهروحمهاً لرهيحسر مبُسح ه هر ح يف مرونِر  (2939) ه ومرغحبُهوط   (2938) ُربن ُمسح
 .لريحِله ارامرتح  هروراِكيه يف آِخرِه

ُم يف ورثراِاأر  الس  عليهه وارارر  280 هتر  ِهه ِصهرحلر  (2924) الحارالر مرا ملرح  هر رارلنمح  ِه ه ررهِإذرا  رارلنمح
ُز ح  برهأر ووررِارهأر  (2920) يف ورثرااِهه ه ررهاخح ها ارحهُزُ  ذرهر هً  وجرلربرهتح  (2923) ِلسرهانرأر كرمر هلربرتح نِعحمر ه   سر ِلمر ه رهرهُربن كر

 .نِ حمر ً 
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 ر  هرُ لح مرا  ر  هرعحلرُم  رلح  ر  هرُ لح ُكلن مرا  هرعحلرهُم ه ررهِإ ن اللنهه رهرهررلر عرلرهى  الس  عليهه وارارر  283
 .جرورارِِحأر ُكلحهرا ه رهررراِئإر ررح رل  ِ را عرلريحأر يهروحمر الحِ يرامر ِ 

ههذررح مر ح يهرههرراخر اللنههه ِعنحههدر  السلل  عليهه وارههارر  2 282 ِ ههدرخر ِعنحههدر  راعر ِههه ه احح مرعحِصههيرِ ه ه ويهرفح
 .رهر رُاو ر ِمنر اخلحراِسرِينر ه وِ ذرا ارِويتر ررااهحور عرلرى  راعرِ  اللنه ه وِ ذرا ضرُعفحتر رراضحُعاح عرنح مرعحِصيرِ  اللنه

نهحيرا مرهعر مرها  ُهعرهاِينُ  السل  عليهه وارهارر  282 ه (2922) الر ُكهوُ  ِ صر الهد  هل  ه وال هن حِصهُ  يف ِمنهحهر ا جرهح
ِل ه ِ ذرا ورثِ حتر  ِالثهنوراِب عرلريحه غرنح   ِن الحعرمر ز   (2922) ُحسح ِ براِر لره عرجح أحنِينرُ  ِ صر ُكلح مرحرد  اهربحلر اِ خح  .ه والط مر

نهحيرا عرلرهى اللنهه مرننهه  ر يُهعحصرهى ِ  ن  السل  عليهه وارهارر  282 هوراِ  الهد  ها ه و ر يُهنرهاُر مرها ِمهنح هر  ِريهر
 .ِعنحدره ِ  ن  ِ هررحِكهرا
 .مرنح  رلر ر هريحئاً نرالره مروح  هرعحمره الس  عليهه وارارر  281
هْر ِ شرهرم  هرعحهدره ايحرننهُ  ه وُكهل  نرعِهيم   السل  عليهه وارهارر  281 ه الننهاُر ه ومرها هر هر  خِبره ح   هرعحهدر يهح مرها خر
ف  ُدو ر النناِر عراِرير    (2922) رهرُهور حمرحُ ور   ُدو ر ايحرنن ِ   .ه وُكل   رالر

ِف الحفراار ر  الس  عليهه وارارر  288  ه ومرهرد   (2921) مر ر وِ  ن ِمنر الحبرالر



 222  ........................................................   نذكر ريه هيئا من غري  كالمه احمل ا   ص ال فس 

ِ  مرههررُل الح رلحههِ  ه مر ر وِ  ن ِمههنح  ههد  ِمههنح مرههررِل الحبرههدر ِ  ه ومرهر ههورى ِمههنر الحفراارههِ  مرههررُل الحبرههدر ِ   هر ح ِصههحنِ  الحبرههدر
 .الح رلح ِ 

رِ ح  ِه نرسرُبه  الس  عليهه وارارر  289 ُله ملرح ُيسح هررى : مرنح مر حطرأر  ِه عرمر مرهنح ررا رهه : ويف رِورايره   مُخح
 .حرسرُ  نهرفحِسه ملرح يهرنهحفرعحه حرسرُ  آ رائِه

ههاعرال  رر  السلل  عليهه وارههارر  294 ُ  سر ههاعر   يهرههرُم  لِلحُمههنحِمِن ثرههالر هها رر نههه ه وسر ههاعر   يُهنرههاِج  ِريهر  سر
ههل  وجيرحُمههُل ه ولرههيحسر لِلحعرااِههِل مر ح يرُاههو ر  (2921) هها رِر ِ را ِريمر ر لرههذن ِسههه ه و هرههنيح ر نهرفح ههاعر   ُترلحهه   هرههنيح ههه ه وسر مرعراهر

 .ه مروح لرذنة  يف غر حِ حُمررنم   (2929) مرعراد   ِلمرعرا   مروح ُخطحورة  يف  (2928) هراِخصاً ِ  ن يف ثرالر   ه مرررمن   
هتر مبرغحُفههور   السلل  عليهه وارهارر  290 نهحيرا يُهبرصحهرحخر اللنههه عروحرراِ رها ه و ر  هرغحُفههلح رهرلرسح ههدح يف الهد  انحهر

 .عرنحأر 
 .تر ِلسرانِه رارلنُموا  ُهعحررُروا ررِإ ن الحمررحفر خمرحُبوف  حترح  الس  عليهه وارارر  293
ها  هرهورصن عرنحهأر ه ررهِإ ح مرنحهتر ملرح  السل  عليهه وارهارر  292 نهحيرا مرها مر رهاخر ه و هرهوررن عرمن ُخهذح ِمهنر الهد 

لح يف الطنلر ِ   .(2924)  هرفحعرلح ررأرمجِح
 .(2920) ُربن اهروحر  مرنهحفرُذ ِمنح صروحر   الس  عليهه وارارر  292
 .عرلريحه كرا    (2923) ُكل  ُم ح رصرر    لس  اعليهه وارارر  292
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ِنينهه ُ  السلل  عليهه وارهارر  291 نِينه ُ  (2922) الحمر  (2921) و ر ال هنورس ههلُ  (2922) وال هن رل ههلُ  (2922) و ر الدن
ُر يهروحمرههاِ  يهرههوحم  لرههأر ويهرههوحم   (2921) ومرههنح ملرح يُهعحهه ر اراِعههداً ملرح يُهعحهه ر ارائِمههاً  هها ر لرههأر ررههالر  والههدنهح عرلريحههأر ه ررههِإذرا كر

 . هربحطررح ه وِ ذرا كرا ر عرلريحأر رراصحربح 
ُأ خرِفيا  حمرحِمُله عرِطر  رُِره الس  عليهه وارارر  291  .نِعحمر الطحيُ  الحِمسح
ُط ح ِكبهحررخر واذحُكرح اهربهحررخر  الس  عليهه وارارر  298 ررخر واحح  .ضرعح ررفح
ّ هًا ه ررحرهق   السل  ليهعه وارهارر  299 ّ هًا ه وِ  ن لِلحورالِهِد عرلرهى الحورلرهِد حر ِ  ن لِلحورلرهِد عرلرهى الحورالِهِد حر

هق  الحورلرهِد عرلرهى  ف  ِ  ن يف مرعحِصهيرِ  اللنهه ُسهبححرانره ه وحر الحورالِهِد ه مر ح الحورالِهِد عرلرهى الحورلرهِد ه مر ح يُِطيعرهه يف ُكهلح هره ح
 .نر ا حره وُررسحنر مردر ره ويُهعرلحمره الحُ رحآ ر ُررسح 

هْق ه والحفرهأحرُ  الس  عليهه وارارر  244 ُر حر هْق والسحهحح هْق والر ارهى حر ُ حر هْق والطحيهرهررةُ  (2928) الحعرهنيح  حر
ررة   (2929) ورى لريحسرتح ِررقم ه والطحيُ  ُنشح ررة  والننظرهُر والحعرسر  (2924) لريحسرتح ِررقم ه والحعردح ررة  ه والر ُكوُب ُنشح ُل ُنشح

ررة    .ِ صر اخلحُمحررِة ُنشح
ِاِهمح مرمحن  ِمنح غرورائِِلِهمح :  الس  عليهه وارارر  240 الر  .(2920) ُم رارر رُ  النناِ  يف مرخح
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ــْوَل لَــبَـْعَض ُمَخاَطَبيــه ـ وقَــْد َتَكلإــَم َبَكَلَمــة  ُيْستَ  السلل  عليهـ وقَــاَل  412 ْصــَغُر َمثْـلُــه َعــْن قـَ
 :َمْثَلَها

باً   .لر ردح ِ رحلر هرِا اً وهردررحلر سر ح
قــال الرضــي والشــكير هاهنــا أول مــا ينبــت مــن ريــش الطــائر ـ قبــل أن يقــوى ويستحصــف ـ 

 .والسقب الصغير من اإلبل ـ و  يهدر َّل  بعد أن يستفحل
ِيرلُ  (2922) ِ صر ُم هرفراِول   (2923) مرنح مروحمرأر :  الس  عليهه وارارر  242 لر حه انح  .(2922) خرذر
هوحرر و ر اُههونةر ِ  ن  ِاللنهه ه ِ ننهها  ر  السل  عليهه وارهارر  242 وارهدح ُسهِئلر عرهنح مرعحه ر اهرهوحاِِمح ه  ر حر

نرها  نرها ه ررمرهإر مرلنار ه ِمننها رحِلُأ مرعر اللنه هريحئاً و ر  رحِلُأ ِ  ن مرها مرلنار هذر لرهُأ  ِهه ِمننها كرلنفرنرها ه ومرهإر مرخر  مرها ُههور مرمح
ِليفره عرننا (2922)  .ورضرعر  راح

مهاً ه درعحهه  الس  عليهه وارارر  242 عرهه يُهرراِجهُع الحُمغِه رةر  حهنر ُههعحبر ر كرالر لِعرمناِر  حِن يراِسهر  ه وارهدح  ِر
هاُر ه ررِإننههه ملرح يرأحُخهذح ِمه ِسههيرها عرمن هد  لرههبرسر عرلرهى نهرفح نهحيرا ه وعرلرهى عرمح يِن ِ  ن مرهها ارارر رهه ِمهنر الههد  ه  (2921) نر الهدح

عرلر الش بُههراِل عراِذراً ِلسر رطرا ِه  .لِيرجح
سره:  الس  عليهه وارارر  241 ها ِعنحهدر اللنهه ه ومرحح سرنر  هروراُضعر األرغحِنيرهاِف لِلحُف رهرراِف  رلربهاً ِلمر ُن مرا مرحح

 .ِمنحه  ِيه الحُف ررراِف عرلرى األرغحِنيراِف ه ا حاراً  عرلرى اللنه
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اًل ِ  ن اسح هرنهح رذره:  الس  عليهه وارارر  241  . ِه يهروحماً مرا (2921) مرا اسح هروحدر ر اللنه امحررمً عر ح
 .مرنح صرارر ر انحرقن صرررعره:  الس  عليهه وارارر  248
 .(2928) الح رلحُ  ُمصححرُا الحبرصررِ :  الس  عليهه وارارر  249
 .ال ه  رى ررئِيُس األرخحالر ِ :  الس  عليهه وارارر  204
غره ر اهروحلِهأر  (2929)  ر درحعرلرنن ذررربر :  الس  عليهه وارارر  200 ِلسراِنأر عرلرى مرنح مرنحطر رأر ه و رالر

 .(2914) عرلرى مرنح سردندرخر 
ررُهه ِمنح غر حِخر :  الس  عليهارر ه وار  203 ِ نراُب مرا  راح  .كرفراخر مردر اً لِنهرفحِسأر اجح
رراِر وِ  ن سرالر  الس  عليهه وارارر  202  .(2913) ُسُلون األرغحمرارِ  (2910) مرنح صربهررر صربهحرر األرحح
 .َن قـَْي   ُمَعزشياً َعَن اْبن  َلهـ قَاَل َلأَلْشَعَث بْ  الس  عليهـ وَفي َخَبر  آَخَر أَنإه  414

ائِمِ   .ِ  ح صربهررحلر صربهحرر األركرارِِم ه وِ  ن سرلروحلر ُسُلون الحبهرهر
نهحيرا  السل  عليهه وارارر  202 ُهر  ه ِ  ن اللنهه  هرعرهاصر ملرح يهررحضرههرا ثهرورا هاً : يف ِصهفرِ  الهد   هرغُهر  و رُمهر  ومتر

لِيرائِههه و ر ِع ر  ههائُِ ُهمح ررههارححتررُلواألروح ل ههوا ِ ذح صرههاحر ِ ِههمح سر نرهها ُهههمح حر هه   ه  هريهح نهحيرا كررركح ههلر الههد  ائِههه وِ  ن مرهح  ا ههاً ألرعحدر
(2912). 
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هِد  الس  عليهه وارارر ِ  حِنه انحرسرِن  201 نهحيرا ه ررِإننهأر اررلحُفهه ألرحر  ر ُارلحفرنن ورررافرخر هريحئاً ِمنر الهد 
هِعدر مبرها هرهِ يتر  ِهه ه وِ منها ررُجهل  عرِمهلر ِريهه مبرعحِصهيرِ  رر  ِ ه ِ منها ررُجهل  عرِمهلر ِريهه ِ طراعرهِ  اللنهه ه ررسر اللنهه ه ُجلرهنيح

ثِرره عرلرهه ِ ي ههاً مر ح  هُههنح يحِن حر ههذر ههُد هر نههاً لرههه عرلرههى مرعحِصههيرِ ه ه ولرههيحسر مرحر ههِ  ر مبرهها مجررعحههتر لرههه ه ررُانحههتر عروح ى ررشر
 .نهرفحِسأر 

 .قَاَل الرإَضيُّ ويـُْرَوى َهَذا اْلَكاَلُم َعَلى َوْجه آَخَر وُهوَ 
هل   هرعحه لرهأر ه وُههور صرهائِر  ِ صر مرهح هل  اهربهح نهحيرا ه اردح كرا ر لرهه مرهح درخر ه مرمنا  هرعحُد ه ررِإ ن النِذي يف يرِدخر ِمنر الد 

 ِ هِد ررُجلرهنيح هاِمع  ألرحر هِعدر مبرها هرهِ يتر  ِهه ه مروح ررُجهل   وِ  نرها مرنحهتر جر ها مجررعح رهه ِ طراعرهِ  اللنهه ه ررسر ه ررُجهل  عرِمهلر ِريمر
ثِرره عرلرهى نهرفحِسهأر  هاًل مر ح  هُهنح يحِن مرهح هذر هُد هر  ه و ر عرِمهلر ِريهه مبرعحِصهيرِ  اللنهه ه ررشرهِ يتر مبرها مجررعحهتر لرهه ه ولرهيحسر مرحر

 .رِخر ه ررارحُ  ِلمرنح مرمرى رر حر ر اللنه ه وِلمرنح  رِ  ر رِنح ر اللنهمر ح حترحِملر لره عرلرى ظرهح 
رِي مرههها  السللل  عليهه وارهههارر  201 ههه هرغحِفُر اللنههه ه ثرِالر حهههأر مُم ههأر مر رهههدح ههرر ِه مرسح لِ رائِهههل  ارهههارر ِررمح

هم   هُ  الحِعلحيحهنير ه وُههور اسح هِ غحفراُر درررجر هِ غحفراُر ه اِ سح ُم عرلرهى مرها مرمرهى ه اِ سح ورااِهع  عرلرهى ِسه نِ  مرعرها   ه مروناُرها الننهدر
لُهوِانير ُحُ هواهرُهمح ه  ِد  ِلريحهه مر رهداً ه والثنالِهُث مر ح  هُهنردحير ِ صر الحمرفح حرهإن  هرلح رهى اللنهه والثناِر الحعرزحُم عرلرهى  هرهرحِخ الحعرهوح

ها ه واخلحرهاِمُس مرمحلرسر لريحسر عرلريحأر  رِبعره   ه وا لرنا ِهُع مر ح  هرعحِمهدر ِ صر ُكهلح رررِيمره   عرلريحهأر ه ضرهيهنعح هرهرا رهر ُههنردحير حر نهر
مِ   مر ح  هرعحِمدر ِ صر اللنحح
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نهر  (2912) النهِذي نهربرهتر عرلرهى الس هححتِ  هأر  هريهح ِلحهدر  ِهالحعرظحِم ه ويهرنحشر زراِ  حرهإن  ُهلحِصهقر ايح ها نرحهم  ه رهرُ ِذيبرهه  ِهاألرحح ُهمر
ورةر الحمرعحِصههيرِ  ه ررِعنحههدر ذرلِههأر  هر  ههالر هها مرذراهح رههه حر ههمر مرملرر الطناعرههِ  ه كرمر سح ِديههد  ه والسنههاِدُ  مر ح  ُههِذيقر ايِح ُ ههوُر جر

 .مرسح هرغحِفُر اللنه
ِلحُم عرِش رة   الس  عليهه وارارر  208  .(2912) انح
هِاني  :  الس  عليهه وارارر  209 نُهو ُ ِمسح هِل مراح الحِعلرهِل ه حمرحُفهوُظ  (2911) ا حهُن آدرمر ه مراح ُهوُم األرجر

ِلُمه الحبهر نُ  ه و هر ح ُهُله الشنرحار ُ   .(2919) الحعررحار ُ  (2918) و ُهنحِ ُنه (2911) الحعرمرِل  ُهنح
ْمـَرَأٌة َجَميلَـٌة فـََرَمَقَهـا َكـاَن َجاَلسـاً َفـي َأْصـَحاَبه ـ َفَمـرإْت َبَهـُم ا  السل  عليهـ وُرَوَي أَنـإه  421

 :الس  عليهاْلَقْوُم بَأَْبَصارََهْم ـ فـََقاَل 
هِذه الحُفُحهوِر  رهوراِمحُ  هبرُ  ِهبراِ رها (2914) ِ  ن مر حصرهارر هر هدُُكمح ِ صر  (2910) وِ  ن ذرلِهأر سر ه ررهِإذرا نرظرهرر مرحر

لره ه ررِإ نر  ِمسح مرهح  .ا ِه ر امحررمرة  كرامحررمر ِهامحررمرة   ُهعحِجُبه رهرلحُيالر
فـََقــاَل رَُجــٌل َمــَن اْلَخــَوارََج ـ قَاتـَلَــه اللإــه َكــاَفرًا َمــا َأفْـَقَهـــه ـ فـََوثَــَب اْلَقـــْوُم لَيَـْقتُـلُــوه ـ فـََقـــاَل 

 :الس  عليه
 .ِ  نرا ُهور سرْ  ِ سر م مروح عرفحو  عرنح ذرنح    (2913) ُروريحداً 
ِدخر :  الس  عليهه وارارر  230  .كرفراخر ِمنح عر حِلأر مرا مروحضرحر لرأر ُسُبلر غريحأر ِمنح ُرهح
 ،ارهحعرُلوا اخلحريهحرر و ر حترحِ ُروا ِمنحه هريحئاً :  الس  عليهه وارارر  233
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هداً مروحصر  ِِفعحهِل ا هدُُكمح ِ  ن مرحر ِث   ه و ر يهرُ ولرنن مرحر هذرِلأر ررِإ ن صرِغ ره كرِب   وارِليلره كر خلحره حِ ِمهينح ه رهريرُاهو ر واللنهه كر
ُله ُهمرا كرفراُكُموه مرهح ُ ُموه ِمنهح مرا  هررركح اًل ررمرهح  .(2912) ِ  ن لِلحفر حِ والشنرح مرهح

نِير رهه ه ومرهنح عرِمهلر ِلِدينِهه كرفرهاه :  السل  عليهه وارهارر  232 هلرحر اللنهه عرالر هلرحر سرهرِيرر ره مرصح مرهنح مرصح
ر الننا ِ اللن  نره و هرنيح سرنر اللنه مرا  هريهح ر اللنه ه مرحح نره و هرنيح سرنر ِريمرا  هريهح  .ه مرمحرر ُدنهحيراه ه ومرنح مرحح

لرهلر ُخُلِ هأر :  السل  عليهه وارهارر  232 ه ُهرح خر هُل ُحسرهام  ارهاِ ع  ه رراسح ها ِر  والحعر ح ِلحهُم ِغطرهاف  سر انح
 .ِلأر ِرِلحِمأر واراِ لح هروراخر  ِعر ح 

ها:  الس  عليهه وارهارر  232 نرهاِرِع الحِعبرهاِد ه رهرُيِ ر هر  (2912) ِ  ن لِلنهه ِعبرهاداً ترح رص هُهُم اللنهه  ِهالنهحعرِم ِلمر
ِِهمح  ُهمح مُثن حروناررا ِ صر غر ح ُلوهرا ه ررِإذرا مرنهرُعوهرا نهرزرعرهرا ِمنهح  .يف مريحِديِهمح مرا  رذر

نرها  هرهرراه ُمعرهاًَّف :  الس  هعليه وارارر  231 ِ الحعراِريرِ  والحِغ ر ه  هريهح  ر يهرنحبرِغ  لِلحعربحِد مر ح يرِثقر خِبرصحلر هرنيح
نرا  هررراه غرِنّياً ِ ِذ ارهح هر ررر   .ِ ذح سرِ مر و هريهح

ههاراهرا ِ صر ا:  السلل  عليهه وارههارر  231 هه ر ِ صر ُمههنحِمن  ررارأرننههه هر ههارا انحراجر للنههه ه ومرههنح مرههنح هر
 .هراراهرا ِ صر كراِرر  ررارأر نرا هرارا اللنه

يف  هرعحِإ األرعحيراِد ه ِ  نرا ُهور ِعيد  ِلمرنح ارِبلر اللنه ِصيرامره وهرهاررر ِايرامرهه  الس  عليهه وارارر  238
 .ه وُكل  يهروحم   ر يُهعحصرى اللنه ِريه رهرُهور ِعيد  
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هررُة ررُجهل  كرسره ر مرهاً  يف :  سل  العليهه وارهارر  239 ِ  ن مرعحظرهمر انحرسرهرراِل يهرهوحمر الحِ يرامرهِ  ه حرسح
 .  ِه الننارر غر حِ  راعرِ  اللنه ه رهروررِثره ررُجل  ررأرنهحفر ره يف  راعرِ  اللنه ُسبححرانره ه رردرخرلر  ِه ايحرنن ر ودرخرلر األرونرُ 

ههرر الننههاِ  صرههفح ر ً :  السلل  عليهه وارههارر  224 سر لرههقر  (2912) ِ  ن مرخح ههعحيًا ه ررُجههل  مرخح يرههبهرُهمح سر  ومرخح
هرر ِه وارهِدمر عر  (2911) نهحيرا ِررسح هرر ر ِمهنر الهد  ه الحمر رهاِديُر عرلرهى ِ ررادر ِهه ه ررفر هاِعدح نرهه يف  رلرهِ  مرالِهه ه وملرح ُ سر لرهى  ردر

 .(2911) اآلِخررِة  ِ رِبعرِ ه
هوحُل :  الس  عليهارارر ه و  220 نهحيرا  رلربرهه الحمر الهرحنحُ  رِنحارهاِ   رالِه   ومرطحلُهوب  ه ررمرهنح  رلره ر الهد 

ا نهحيرا حرإن يرسح هروحيفر رِنحاره ِمنهحهر  .حرإن ُتحرِجره عرنهحهرا ه ومرنح  رلر ر اآلِخررةر  رلربر حه الد 
لِيرافر :  الس  عليهه وارارر  223 نهحيرا ه ِ ذرا نرظرهرر الننهاُ   ِ  ن مروح اللنه ُهُم النِذينر نرظرُروا ِ صر  رهاِ ِن الهد 

ها ه هرغرُلوا  ِآِجِلهر ها ه واهح ُشهوا مر ح مُيِيه هرُهمح  (2918) ِ صر ظراِهرِهر ها مرها خر ها ه ررأرمرها ُوا ِمنهحهر ه هرغرلر الننهاُ   ِعراِجِلهر  ِ ذرا اهح
ُههمح اررها رهروح هاً ه ه و هرررُكوا ِمنهحهرا مرا عرِلمُ  (2919) ً  ه ودررركر هِ  حالر ها اسح ِِهمح ِمنهحهر ثرارر غره ح هِ اح هير هحرُُكُهمح ه وررمرُوا اسح وا مرننهه سر

اُف مرا سراملرر النناُ  وسرلحمُ  مرا عرادرى النناُ  ه ِ ِمح ُعِلمر الحِا رهاُب و ِهه عرِلُمهوا ه وِ ِهمح ارهامر الحِا رهاُب  (2984) مرعحدر
 .وا ه  ر يهررروح ر مررحُجّواً رهروح ر مرا يهررحُجو ر ه و ر خمرُوراً رهروح ر مرا ترراُرو ر و ِه ارامُ 
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 .اذحُكُروا انحِ طرا ر اللنذناِل و هر رافر ال نِبعرالِ :  الس  عليهه وارارر  222
ِله:  الس  عليهه وارارر  222 بُهرح  هر ح  .(2980) اخح

ـ وممـا يقـوي أنـه مـن   وآلهعليههللاصللىا للرسـول قـال الرضـي ـ ومـن النـاس مـن يـروي هـذ
مــا حكــاه ثعلــب عـن ابــن األعرابــي قــال المـأمون ـ لــو  أن عليــا  السلل  عليهكـالم أميــر المــؤمنين 

 .قال اخبر تقله ـ لقلت أقله تخبر الس  عليه
ه رحر عرلرهى عربحهد   رهابر الش ه:  السل  عليهه وارهارر  222 ها ر اللنهه لِيهرفح ِر ه ويُهغحلِهقر عرنحهه  رهابر مرها كر اح

هه رحر لِعربحههد   رهها ا رههِ  ه و ر لِيهرفح هه رحر عرلرههى عربحههد   رههابر الههد عراِف ويُهغحلِههقر عرنحههه  رههابر اإِلجر بر ال هنوح رههِ  الزحيرههادرِة ه و ر لِيهرفح
 .ويُهغحِلقر عرنحه  رابر الحمرغحِفررةِ 

 .ارررِم مرنح ُعرِررتح  ِه الحِاررامُ مروحصر النناِ   ِالح :  الس  عليهه وارارر  221
ُهوُد رهر رهارر  الس  عليهه وُسِئلر  221 ُر مرِو ايح ُر يرمرهُع  السل  عليهمريه ُهمرا مررحمرُل الحعرهدح ه الحعرهدح

ههاوْ  ُههوُد عرههاِرل  خر ههاِئس  عرههاْم وايح ُر سر هها ه والحعرههدح ِ هر هها ِمههنح ِجهر ُههوُد ُتحرُِجهر ُر  األُُمههورر مروراِضههعرهرا وايح ه ررالحعرههدح
ا رررُهُهمرا ومررحمرُلُهمر  .مرهح

ِهُلوا:  الس  عليهه وارارر  228 اُف مرا جر  .النناُ  مرعحدر
ِ ِمهنر الحُ هرحآِ  ارهارر اللنهه ُسهبححرانره ه :  السل  عليهه وارهارر  229 ِلمر هرهنيح ر كر هُد ُكل هه  هرهنيح َلَكـْيال )الز هح

 .(ْفَرُحوا َبما آتاُكمْ تَْأَسْوا َعلى ما فاَتُكْم و  تَـ 
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در ِ طررررهريحه (2983) ومرنح ملرح يرأح ر   .عرلرى الحمراِض  وملرح يهرفحررحح  ِاآلِأ ه رهر ردح مرخرذر الز هح
 .(2982) مرا مرنهح رإر النهنوحمر لِعرزرائِِم الحيهروحمِ :  الس  عليهه وارارر  224
يراُل مرمرامِ :  الس  عليهه وارارر  220  .(2982) ُ  الرحجرارِ الحوِ ر
ِد مرا  ررلرأر :  الس  عليهه وارارر  223 ُر الحِبالر يهح  .لريحسر  هرلرد   ِأرحرقن ِ أر ِمنح  هرلرد  خر
 :هللارحمهوَقْد َجاَءه نـَْعُي اأَلْشَتَر  الس  عليهـ وقَاَل  443
هها ر رِ  (2982) مرالِههأ   ههبراًل لرار هها ر جر هها ر صرههلحدًا ه  ر ومرهها مرالِههأ  واللنههه لرههوح كر ههراً لرار هها ر حرجر نحههدًا ه ولرههوح كر

 .الطنائِرُ  (2981) يهررح رِ يه انحراِرُر و ر يُويف عرلريحه
 .قال الرضي ـ والفند المنفرد من الجبال

ِث   ممرحُلور  ِمنحه:  الس  عليهه وارارر  222 يهحر  ِمنح كر  .ارِليل  مرُدوم  عرلريحه خر
 .ررائِ ر   ررانهح رِظُروا مرخروراِ را (2981) ِ ذرا كرا ر يف ررُجل  خرلن   :  لس  اعليهه وارارر  222
نَـُهَما الس  عليهـ وقَاَل  446  .َلَغاَلَب ْبَن َصْعَصَعَة أََبي اْلَفَرْزَدَق َفي َكاَلم  َداَر بـَيـْ

ُُ هو ُ  ِث رُة ه ارارر درغحدرغر هحهرا انح  السل  عليهيرها مرِمه ر الحُمهنحِمِننير ه رهر رهارر  (2988) مرا رهرعرلرتح ِ  ُِلأر الحار
 .ذرِلأر مر حرُد ُسُبِلهرا
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 .يف الرح را (2989) مرِن ادنررر  ِغر حِ ِر حه رهر رِد ارح رطرمر :  الس  عليهه وارارر  221
ه اللنه  ِ :  الس  عليهه وارارر  228  .ِابرارِهرامرنح عرظنمر ِصغرارر الحمرصراِئِ  ا هح رالر
 .مرنح كررُمرتح عرلريحه نهرفحُسه هرانرتح عرلريحه هرهرورا ُه:  الس  عليهه وارارر  229
ً  ِ  ن مرلن  (2994) مرا مرزرحر :  الس  عليهه وارارر  224 ُر   مرزححر ِله لرن ً  (2990) امح  .ِمنح عر ح
هُدخر يف رراِغه   ِريهأر نهُ :  السل  عليهه وارهارر  220 هْ  ه وررغحبر ُهأر يف نراِههد  ِريهأر نُهح  حصرهاُ  حر
 .ُذر  نهرفحس  

ُر  هرعحدر الحعررحلِ  الس  عليهه واار  223  .عرلرى اللنه (2993) الحِغ ر والحفر ح
هُئو :  السل  عليهه وارهارر  222 هأر ا هحنُهه الحمرشح هلر الحبهريحهِت ه حرهإن نرشر هُر ررُجهاًل ِمننها مرهح ُم مرها نرارر الز  هريهح

 .عربحُد اللنه
ِر ه مرونلُه نُطحفره   وآِخهرُه ِجيفره   ه و ر يهرهرحُنُ  نهرفحسرهه :  الس  عليهه وارارر  222 مرا ِ  حِن آدرمر والحفرفح

ررُع حر هحفره  .و ر يردح
 : الس  عليهـ وُسَئَل َمْن َأْشَعُر الشَُّعَراَء فـََقاَل  455
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لِههُأ  (2992) لحبرهه   ِ  ن الح رههوحمر ملرح جيرحههُروا يف حر  هها ر و ر  ُههدن ررالحمر ه  ُهعحههررُ  الحغرايرههُ  ِعنحههدر ارصرههبرِ هرا ه ررههِإ ح كر
 .(2992) المحلحيلُ 

 يريد َّلمرأ القي 
هِذه الل مراظره ر :  السل  عليهه وارهارر  221 ها ه ِ ننهه لرهيحسر ألرنهحُفِسهُامح  (2992) مر ر ُحهْر يرهدرُ  هر ِلهر ألرهح

 .ايحرنن ر ررالر  رِبيُعوهرا ِ  ن ِ را مثررن  ِ  ن 
ُهومرا ِ :  الس  عليهه وارارر  221 بهرعراِ   راِلُ  ِعلحم  و راِلُ  ُدنهحيرا (2991) مرنهح  . ر يرشح
يحهُث :  السل  عليهه وارهارر  228 هِذِب حر يحهُث يرُمهر خر ه عرلرهى الحار ثِرر الصحهدح ر حر اإِلميرهاُ  مر ح  هُهنح

 .(2998) ه ومر ح  هر نِ  ر اللنه يف حرِديِث غر حِخر  (2991) ومر ن يرُاو ر يف حرِديِثأر ررمحل  عرنح عرمرِلأر  يهرنهحفرُعأر ه
ارُ :  الس  عليهه وارارر  229 هدر هِديرِ  (2999) يهرغحلِهُ  الحِم ح حرهإن  رُاهو ر اآلررهُ  يف  (2444) عرلرهى ال هن ح

  ِ  .ال ندح
 .المعنى فيما تقدم ـ برواية تخالف هذه األلفاظ قال الرضي وقد مضى هذا

ِلحمُ :  الس  عليهه وارارر  214 من ِ  (2442)  هروحمرمرا ِ  (2443) واألرنراةُ  (2440) انح  .يُهنحِ ُجُهمرا ُعُلو  ااِح
دُ  (2442) الحِغيبر ُ :  الس  عليهه وارارر  210  .الحعراِجزِ  (2442) ُجهح
ِن الح روحِر ِريه:  الس  عليهه وارارر  213 ُ و   ِرُسح  .ُربن مرفح



 221  ........................................................   نذكر ريه هيئا من غري  كالمه احمل ا   ص ال فس 

ِهرا وملرح ُاحلرقح لِنهرفحِسهرا:  الس  عليهه وارارر  212 نهحيرا ُخِل رتح لِغر ح  .الد 
هنهرُهمح ه مُثن :  الس  عليهه وارارر  212 ها  هريهح   ِ  ن لِبريِن مُمرين ر ِمرحورداً جيرحُرو ر ِريهه ه ولرهوح ارهِد اخح هرلرُفهوا ِريمر

ُهمح  (2441) كرادر هحُهمُ   .المحبراُ  لرغرلربر هح
قال الرضي ـ والمرود هنا مفعل مـن اإلرواد وهـو اإلمهـال واإلظهـار وهـذا مـن أفصـح الكـالم 

شبه المهلة التي هم فيها بالمضمار ـ الذي يجرون فيه َّللى الغاية ـ فإذا  الس  عليهوأغربه ـ فكأنه 
 .ابلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعده

ها يهُهرر ن الحِفلحهوُ  (2441) يف مرهدحِح األرنحصرهاِر ه ُههمح واللنهه رر هنهُوا السل  عليهه وارهارر  212 مر كرمر هالر  اإِلسح
طِ  (2404)  ِأريحِديِهُم السحبراطِ  (2449) ه مرعر غرنرائِِهمح  (2448)  .(2400) ومرلحِسنرِ ِهُم السحالر

ُ :  الس  عليهه وارارر  211  .وِكراُف السنهالحعرنيح
قـال الرضـي ـ وهـذه مـن ا سـتعارات العجيبـة ـ كأنـه يشـبه السـه بالوعـاء والعـين بالوكـاء ـ فـإذا 

 وآلهعليههللاصلىأطلق الوكاء لم ينضبَ الوعاء ـ وهذا القول في األشهر األظهر من كالم النبـي 
كتـاب المقتضـب ـ فـي بـاب ـ وذكـر ذلـك المبـرد فـي   السل  عليهــ وقـد رواه قـوم ألميـر المـؤمنين 

 .اللفظ بالحروف ـ وقد تكلمنا على هذه ا ستعارة ـ في كتابنا الموسوم بمجازات ادثار النبوية
ــاَل  467 ــه  السلل  عليهـ وَق يُن  :َفــي َكــاَلم  َل ههإن ضرههرربر الههدح هه هر رامر حر وورلِههيهرُهمح ورار  ررأرارههامر واسح

 .(2403) ِعِررانِه
 (2402) ه يهرعرهإ  الحُموِسهرُ  (2402) يرهأحِأ عرلرهى الننهاِ  نرمرها   عرُمهول  :  سل  العليهه وارهارر  218

يحه ه وملرح يُهنحمررح ِ ذرِلأر ارارر اللنه  ِريه عرلرى مرا يف يردر
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ـــَنُكمْ )ُسهههبححرانره ه  هههُد ِريهههه (و  تـَْنَســـُوا اْلَفْضـــَل بـَيـْ هر يرهههارُ  (2402) ه  هرنهح ههه رذرر  األرخح هههرراُر وُ سح ه ويُهبرهههاِيُع  األرهح
 .(2401) عرنح  هريحِع الحُممحطررحينر  وآلهعليههللاصلىالحُممحطرر و ر ه واردح نهرهرى ررُسوُر اللنه 

ِ  حمُِْ  ُمفحرِط  و راِهت  :  الس  عليهه وارارر  219 ِلُأ يفن ررُجالر  .(2408) ُمفحنر   (2401) يهرهح
 َلَك َفيإ رَُجاَلَن ُمَحبٌّ َغال  وُمْبَغٌض قَال  هَ  الس  عليهوهذا مثل قوله : قال الرضي 

 .الس  عليهـ وُسَئَل َعَن التـإْوَحيَد واْلَعْدَل فـََقاَل  471
ُر مر ن  هر نِهمره (2409) ال هنوحِحيُد مر ن  هر هرورمهنره  .(2434) والحعردح

ههمِ :  السلل  عليهه واههار  210 اح ِت عرههِن انُح ههرر يف الصنههمح يهح ههرر يف الح رههوحِر    ر خر يهح هها مرننههه  ر خر كرمر
لِ   . ِايحرهح

 :َفي ُدَعاء  اْسَتْسَقى َبه الس  عليهـ وقَاَل  472
ِ نرا ُذُللر السنحراِب ُدو ر ِصعراِ را  .اللنُهمن اسح

شـبه السـحاب  السل  عليهقـال الرضـي ـ وهـذا مـن الكـالم العجيـب الفصـاحة ـ وذلـك أنـه 
 (2433) برحالهــا (2430) رق ـ والريــاح والصــواعق ـ باإلبــل الصــعاب التــي تقمــصذوات الرعــود والبــوا

 ـ باإلبـل الـذلل التـي تحتلـب (2432) بركبانهـا ـ وشـبه السـحاب خاليـة مـن تلـك الروائـع (2432) وتقـص
 .(2438) مسمحة (2431) وتقتعد (2431) طيعة (2432)

 .الس  عليهَك يَا َأَميَر اْلُمْؤَمَنيَن فـََقاَل َلْو َغيـإْرَت َشْيبَ  الس  عليهـ وَقيَل َله  473
مراُب نِينر   وحنرحُن اهروحم  يف ُمِصيبر     (.صلى اهلل عليه وآله وسلميُرِيُد وررراةر ررُسوِر اللنه ) !اخلِح
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ههرًا ه ممنهه:  السلل  عليهه وارههارر  212 ههِبيِل اللنههه  ِههأرعحظرمر مرجح اِهههُد الشنههِهيُد يف سر نح ارههدررر مرهها الحُمجر
ِئار ِ   .رهرعران ه لرارادر الحعرِفيُا مر ح يرُاو ر مرلرااً ِمنر الحمرالر

 .الح رنراعرُ  مرار   ر يهرنهحفردُ :  الس  عليهه وارارر  212
 .صلى اهلل عليه وآله وسلمسول اهلل قال الرضي وقد روى بعضهم هذا الكالم لر 

لرفره لِعربحهِد اللنهه  حهِن الحعربنهاِ  عرلرهى ررهاِر ر ِلزِيرهاِد ا حهِن  السل  عليهه وارهارر  211 ه رفح مر ِيهه ه وارهِد اسح
هاه ِريهه عرهنح  هر رهد ِم اخلحرهررا ِ  ها نهرهر نهرُهمر ها ر  هريهح م   رِويهل  كر اِارها ه يف كرهالر ِر . ه (2439) ومرعحمر هذر رر واحح ه هرعحِمِل الحعرهدح اسح

ُعو ِ صر السنيحاِ ه ررِإ ن الح  (2420) وانحريحار  (2424) الحعرسحار  ِف وانحريحار يردح  .عرسحار يهرُعوُد  ِايحرالر
نُوِب مرا اسح رفران ِ را صراِحُبه:  الس  عليهه وارارر  211  .مرهرد  الذ 
هلِ :  الس  عليهه وارارر  218 هذر عرلرهى مرهح ِل مر ح يهر هرعرلنُموا ه حرهإن مرخر ِل ايحرهح  مرا مرخرذر اللنه عرلرى مرهح

 .الحِعلحِم مر ح يُهعرلحُموا
وراِ  مرنح ُ ُالحار لره:  الس  عليهه وارارر  219  .هرر  اإِلخح

قــال الرضــي ألن التكليــف مســتلزم للمشــقة وهــو شــر  زم عــن األ  المتكلــف لــه فهــو شــر 
 .اإلخوان

 .ِ ذرا احح رشرمر الحُمنحِمُن مرخراه رهر ردح ررارراره:  الس  عليهه وارارر  284
قال الرضي يقال حشمه وأحشـمه َّلذا أغضـبه وقيـل أخجلـه أو احتشـمه طلـب ذلـك لـه وهـو 

 .مظنة مفارقته
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،  السللل  عليهوهـــذا حـــين انتهـــاء الغايـــة بنـــا َّللـــى قطـــع المختـــار مـــن كـــالم أميـــر المـــؤمنين 
حامــدين للإــه ســبحانه علــى مــا مــّن بــه مــن توفيقنــا لضــم مــا انتشــر مــن أطرافــه ، وتقريــب مــا بعــد مــن 

وتقرر العزم كما شرطنا أو  على تفضيل أوراق من البياف في آخر كل باب مـن األبـواب ، . طارهأق
ليكون  قتناص الشارد ، واستلحاق الوارد ، وما عسى أن يظهر لنا بعد الغمـوف ، ويقـع َّللينـا بعـد 

 .عليه توكلنا ، وهو حسبنا ونعم الوكيل: الشذوذ ، وما توفيقنا َّل  باللإه 
جب سنة أربع مائـة مـن الهجـرة ، وصـلى اللإـه علـى سـيدنا محمـد خـاتم الرسـل ، وذلك في ر 

 .والهادي َّللى خير السبل ، وآله الطاهرين ، وأصحابه نجوم اليقين
 مت ه وانمد هلل ه
 هنل البالغ 
 الس  عليهمن كالم مم  املنمنني 
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 فهارس

 نهج البالغة
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 فهرس ا لفاظ الغريبة المشروحة

 رقامها في هذه المطبوعةحسب تعاقب ا
ا  ههههدعها علهههههى غهههه  مثهههههار  :َفطَــــَر الخالئـــــقَ ( 0)

 .سبق
 .ثّبت(  ال شديد وال ففيا): َوّتدَ ( 3)
 .حترّكها   مايل: َمَيدان أرضه( 2)
 .  عن  جياد موجد:   عن َحَدث( 2)
 .املفارا  واملباين  :الُمَزايـََلةُ ( 2)
 .ورّددها مدارها: الفار ، ومجااا  : الّرَويّة( 1)
هههه  فههه ح ااهههاف ه اه مامهههها  : َهَماَمـــة الـــنف ( 1)

 .واصدها  ليه  األمر
 .ار : أَلمَ ( 8)
 .مود  ريها  باعها:َغّرَز غرائزها( 9)
ــــرائن( 04) هنهههها مجههههع ارونهههه  وههههه  الههههنفس ،  :الق

 .وهو ايان : مجع حنو  الاسر : واألحناف 
مجهع سهااك  ه  المهم ه وهه  : السـكائك( 00)

 .الا  عنا  السمافااواف امل
 .هنا املو  :التّيار( 03)
الشهههههههديد الزخهههههههر ، مي ا م هههههههداد  :الّزّخـــــــار( 02)

 .وا ر فا 
 .الريح ال   زعز  كل ثا ت :الّزْعَزع( 02)
 .املف و  : الفتيق( 02)
 .ملدرو ا:الدفيق( 01)

جعههل هبو هها ع يمهها ، والههريح  : اْعــتَـَقَم َمَهّبهــا( 01) 
 .حا ا و  هجراالع يم ال     ل ح س

 مهههههم املهههههيم ، مصهههههدر ميمههههه  مهههههن مرّب :ُمَربّهـــــا( 08)
 .املالنم :  نمه ، راملرّب :  املاا  

 .حترياه و  ليبه: َتْصفيق الماء (09)
 .حرّك ه  شّدة كما ميفإ الّس اف: خمررمر حه( 34)
 .الساكن: الساجي( 30)
 .الذي يذه  وجي ف :المائر( 33)
 .ه  عمه على  عإما  راكم من :رُكاُمه( 32)
َفَهقُ ( 32)  .املف وح الواسع :الُمنـْ
 .املمنو  من الّسيال :المكفوف( 32)
 .واحد الّدسر ، وه  املسام : الّدسار( 31)
 .املن ة املشرا  :الثـَّواقب( 31)
 .من شر المياف ، وهو الشمس :ُمْسَتطَيراً ( 38)
 ّهه   ههه ألنههه : اسههم مههن م ههاف الفلههأ  :الــّرَقيمُ  (39)
 .راوم  الاواك م
 .اائمو  صفورا :َصاّفونَ ( 24)
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 .  ي فاراو  :َ  يـَتَـَزايـَُلونَ ( 20)
 .ساد  وهو اخلادم : الّسَدنَة جمع( 23)
مههن  لّفههع  ههالثوب  ذا ال حهها :  ُمتَـَلّفعــون( 22)
 . ه
 .وعرها : َحْزُن األرف( 22)
 .ما ملح منها : َسَبُخ األرف( 22)
 .صرّبه : َسّن الماء( 21)
 .خلطها وعجنها:  َ َطها( 21)
 . الف ح ه من البلل : البَـلإة( 28)
من  اب نصر ، مبع  ال صق وثبت  :َلَزبَ ( 29)

 .واه د
مجههع حنههو ه  الاسههر ه وهههو :  األْحنَــاء( 24)

 .ايان  من البد 
 .جعلها صلب  ملساف م ين  : أْصَلَدَها( 20)
يبست حإ كانت  سمع اها :  َصْلَصَلتْ ( 23)

 .صلصل   ذا هّبت عليها الرياح
 .اام من صبا: كارم ور ح  : َمُثلَ ( 22)
 .جيعلها يف خدم  مآر ه : ْخَتَدُمهاير ( 22)
 هههههالبهم  : اْســـــَتأَدى المالئكـــــَة وديَعَتـــــه( 22)

 . أدائها
مي ان ههههز  : اْغتَـــّر آدَم عـــدّوه الشـــيطانُ ( 21)

 .منه غرّة رأغواه
 .الفرح:  ال حريأ :  الَجَذل( 21)
 .اخلو  : الَوَجل( 28)
 .عهدهم : ميثاقهم( 29)
ـــــَدادُ ( 24) األمثهههههار ، ومراد املعبهههههودين مهههههن  :األْن

 .دونه سبحانه و عاص

ُهمْ ( 20)   .ه  اييم ه صرر هم عن اصدهم : اْجَتالَتـْ
مرسلهم و ني كل نيّب ومن  : َواتـََر َّلليهم أنبياءه( 23)

 .ألدافليطلبوا ا: « ليس أدوهم»:  عده رنة ه واوله 
 .امل اع :  األْوَصاب( 22)
 .الطريق ال ومي  الواضح  :المَحّجة( 22)
 .ممت م  ا ع :  البناف للفاعل  : َنَسَلتْ ( 22)
هلل  عهههاص ، واملهههراد وعهههد اهلل  «عد هههه»المهههم  يف ( 21)

علهههى لسههها   وسلللل وآلهعليههللاصلى إرسهههار حممهههد 
 .منبيائه السا  ني

ت يف ك هه  األنبيههاف ئههالهه  ذكعالما ههه  : َســَماتُه( 21)
 .السا  ني الذين  شروا  ه

الهههذي مييهههل  هههه عههههن  : الُمْلَحـــُد فـــي اســـم اهلل( 28)
 .ح ي   مسماه

 .ه  ف ح ني ه ما يوضع ليه دى  ه :الَعَلمُ ( 29)
محاامهه الشهرعي  اله  ررهع  : ناَسُخه ومنسـوخه( 14)

 . عمها  عما
 .هما  رّخ  ريه ، عاسها عزائم : رَُخَصه( 10)
 .امل ّيد: املطلق ، احملدود  : الُمْرَسلُ ( 13)
كآيهال األحاهام واألخبهار الصهرر  :  الُمْحَكمُ ( 12)

ــــــــْوَق ): يف معانيههههههههها ، وامل شهههههههها ه ك ولههههههههه  يَــــــــُد اهلل فـَ
 .(أَْيَديَهمْ 
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 : الُمَوّســــــُع علــــــى العبــــــاد فــــــي جهلــــــه( 12)

 .كانرو  املف  ح   ا السور حنو ممل والر
 .يلوذو   ه ويعافو  عليه : َّلليه يَأَلُهونَ ( 12)
 .الزيارة:  الوفَاَدة( 11)
ممهارعها يئهل ه مثهل وعهد يعهد ه جنها  : وألَ ( 11)

 .ينجو
 .خالصه:  ُمصاُص كل شيء( 18)
مي مهنههههههههها  بعهههههههههده :  َمـــــــــدَحَرُة الشـــــــــيطان (19)

 .و طرده
ــــُثالت (14) الع و ههههال ، : رهههه ح رمههههم ب:  الَم

 .امليم مجع مثل  ه  مم الثّاف وساوهنا  عد
 .ان طع:  اْنَجَذمَ  (10)
مجهههههع سهههههاري  ، وهههههه  العمهههههود  : الّســـــواَري (13)

 .والّدعام 
:  فهههههه ح النههههههو  وسههههههاو  ايههههههيم  : الّنْجــــــر (12)

 .األصل
 .انطمست: كاندرست :  َدَرَست (12)
مجههههههع هههههههراخ كا ههههههاب ، وههههههه  :  الّشــــــُرك (12)

 .الطريق
 .مجع منهل ، وهو مورد النهر : المَناَهلُ ( 11)
ــــــاف (11) مجههههههع خههههههّا ، وهههههههو للبعهههههه    : األْخَف

 .كال دم لءنسا 
مجهههههع ظلههههها  الاسهههههر للب هههههر  : األظـــــالف( 18)

 .والشاف وهبههما ، كاخلّا للبع  وال دم لءنسا 
وههههههو : مجهههههع سهههههنبأ ك نفهههههذ :  الّســـــَنابك( 19)

 . ر  انارر

ههه حمرّكهه  ه املههالذ ومهها  ل جههىف و ع صههم  : اللإَجــأ( 84) 
 . ه
 .الوعاف:  الف ح  : الَعْيَبةُ ( 80)
 .املرجع : المْوَئلُ ( 83)
مجع رريص  ، وه  اللحم  ال   ني :  الَفَرائص( 82)

 .اين  والا ا    زار  رعد من الدا  
 .ااالخ : الثُّبور( 82)
 .املبال  ، الذي جياون اند  اإلرراط : الغالي( 82)
 .لبسها كال مي :  تـََقّمَصها( 81)
 .مرخاه : َسَدَل الثوبَ ( 81)
 .مار عنها : َطَوى عنها كشحاً ( 88)
 .امل طوع :  اييم والذار املعجم   : الَجّذاءُ ( 89)
:  طاف رفاف  عدها ياف ، ويثلنث مّواا  : َطْخَية( 94)

 .ظلم 
مولههع : ملههزم ، مههن حجهه   ههه كرضهه   : أحجــى( 90)

 . ه ولزمه
 .ما اعنل يف انلق من عظم وحنوه : الّشَجا( 93)
 .امل ا  : التراث (92)
 .مل ى  ا : أْدَلى بها( 92)
 .الّرحل مو هو مع مدا ه:  المم :  الُكور( 92)
 .يطل   عفافه منها : َيْسَتقَيلها( 91)
اا سههماه رأخههذ كههل منهمهها  : َتَشــطإَرا َضــْرَعْيها( 91)

 .والمر  للناا  كالثدي للمرمة. هطرا
 ها خشهههههون: جرحهههههها ، كأنهههههه ي هههههور :  َكْلُمهـــــا( 98)

 .درح جرحا غليظا
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 .الس وط والابوة : العثار( 99)
 .ما ليست  ذلور : الّصْعبة من اإلبل( 111)
كفه  زمامه حإ  : أْشَنَق البعير وشنقه( 111)

  ادمهه  ( العظههم النهها ىف خلهها األذ )ملصههق ذرههراه 
 .الرحل

 .اطع : َخَرمَ ( 112)
 .مرخى : أْسَل َ ( 113)
سهههههه يف ال حمههههه  مي رمهههههى  نف : تـََقّحـــــمَ ( 114)

 .االا 
 .ا  لوا ومصيبوا : ُمَني الناسُ ( 115)
 .س  على غ  هدى : َخْبَ( 116)
ه  الاسر ه   اف ظههر الفهر   : الّشماس( 117)

 .عن الركوب
السهههههه  علههههههى غهههههه  خهههههه   : ا عتــــــراف( 118)

 .مس  يم ، كأنه يس  عرضا يف حار س ه  و 
ويف . ا س شههههههههارة : أصــــــــل الّشــــــــورى( 119)

ذكرههههها هنهههها  هههههارة  ص السهههه   الههههذين عيّههههنهم عمههههر 
 .ليف اروا محدهم للفالر 

مجع نظ  مي املشا ه  عمههم  : الّنظائر( 111)
 . عما دونه

 .دنا من األرل : أَسّف الطائر( 111)
 .مار : َصَغى َصْغياً وَصَغا َصْغواً ( 112)
 .الّمغي  وان د : الّضْغنُ ( 113)
مغرال مخرى مكهره  مي : مع َهن  َوَهن  ( 114)

 .ذكرها
رارعهها امهها ، وانمههن  : نافجــاً َحْضــنَـْيه( 115)
جههاف : ي ههار للم اههرب  .مهها  ههني اإل هه  والاشههح: 

 .نارجا حمنيه

 .الّرو  واذر الدوابّ  : الّنثيلُ ( 116) 
 .موضع العلا : الُمْعتَـَلفُ ( 117)
مكههل الشهه ف الّر هه  ، واخلمههم   : الَخْضــم( 118)

 .يئ  اسر اخلاف مصدر ه
 . اسر النو  ه كالنبال يف معناه : الّنْبَتة( 119)
ُله( 121) َتَكَث عليه فـَتـْ  .ان  إ : انـْ
 .متّم ا له : أجهَز عليه عمُله( 121)
ــْت بــه( 122)  ذا سهه وط : مههن كبهها  ههه ايههواد  : َكَب

 .لوجهه
 .ه  الاسر ه البطر واألهر والّ فم  : الَبْطَنةُ ( 123)
مههها كثهههر علهههى عن هههها مهههن  : ُعـــْرُف الّضـــُبع( 124)

الشهههههههعر ، وههههههههو ثفهههههههني يمهههههههرب  هههههههه املثهههههههل يف الاثهههههههرة 
 .وا ندحام

 .ي  ا عو  مزد ني : يـَْنثَالون( 125)
خههههههههههد  جانبههههههههههاه مههههههههههن  : ُشــــــــــّق عطفــــــــــاه( 126)

 .ا صطااخ
 .الطائف  الرا م  من الغنم : رَبيَضُة الغنم( 127)
ن مهههههت عههههههدها ، ومراد  : َنَكثَـــــْت طائفـــــة( 128)

الناكثهه  مصههحاب ايمههل و لحهه  والههز      لههأ الطائفهه 
 .خاص 

: ويف املعهههههه  الههههههديين : خرجههههههت  : َمَرقَــــــتْ ( 129)
رسهه ت ، ومراد   لههأ الطائفهه  املاراهه  اخلههوار  مصههحاب 

 .الّنهروا 
ََ آخــــرون( 131) جههههاروا ، ومراد  ايههههائرين  : َقَســــ

 .مصحاب صفني
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مههههن حليههههت املههههرمة  ذا  : َحلَيــــت الــــدنيا( 131)
 .ّيها زيّنت رل

 .الزين  من وه  مو جوهر : الزَْبَرجُ ( 132)
ه حمركه  ه الهروح وهه  يف البشهر  : الَنَسَمة( 133)

 .خل ها: مرجح ، و رمها 
مهههههن حمهههههر  : هنـــــا «بالحاضـــــر»أراد ( 134)

 .لبيع ه ، رحموره يلزمه  البيع 
ايهههيش الههههذي  : هنـــا «بالناصـــر»أراد ( 135)

ر يف البيعهه  يسه عني  ههه علههى  لهزام اخلههارجني  الههدخو 
 .الصحيح 

 .م ن يوار وا م رّين : أ إ يـَُقاّروا( 136)
مهههها يعههههني اآلكههههل مههههن الثّ ههههل  : الَكظإــــةُ ( 137)

والارب عند ام الف البطن  الطعام ، واملراد اس ئثار 
 .الظامل  ان و 

ههههههدة ايهههههو  ، واملهههههراد منهههههه  : الّســـــَغب( 138)
 .همم ح واه

م متثيل للنخ الااهل ، والاال : الغارب( 139)
 .و رسار األمر

ومكثهر .ما  نثهره مهن منفهها : َعْفَطة الَعْنز( 141)
مهها يسهه عمل ذلههأ يف النعجهه  و   كهها  األههههر يف 

 . النو  «الّنفط »ا س عمار 
العهرا  ، و ّه  سهوادا خلمهر ه  : الّسَواد( 141)

 . الزر  واألهجار ، والعرب  سم  األخمر مسود
م بعههههههت خبطبهههههه   : كَ اطـإـــــَرَدْت خطبتُــــــ( 142)

 .مخرى ، من ا نراد النهر  ذا   ا ع جريه

خهر   ص الفمهاف : مصهل مرمهى  : أْفَضْيتَ ( 143) 
 .، واملراد هنا ساول اإلمام عما كا  يريد اوله

هه ف  :  اسر رساو  راسهر  : الّشْقَشَقةُ ( 144)
 .كالرّئ  ترجه البع  من ريه  ذا ها 

كصول البعه  عنهد م ل ت صو ا   : َهَدَرتْ ( 145)
ونسهب  ااهدير  ليهها نسهب   ص  . خرا  الّش ش   من ريهه

 .اآلل 
 .سانت وهدمل : قـَّرتْ ( 146)
ركبه م سهنامها ، وار  يه م  : َتَسّنْمُتم العلياءَ ( 147)

 . ص معالها
ــــــْرُتمْ ( 148) ويف مكثههههههر . دخلهههههه م يف الفجههههههر : أْفَج

 .وما مثب ناه مرصح «انفجرمت»النسل 
ـــ( 149) آخهههر ليلههه  يف الشههههر : كا هههاب  : رارالسش

 .ت ف  ريها ال مر ، وهو كناي  عن الظالم
 .صمّ  : ُوَقرَ ( 151)
الصههارخ  والصههران نفسههه ، واملههراد  : الواعيــة( 151)

وواههههرل مذنههههه يف . هنهههها العههههربة واملههههواع  الشههههديدة األثههههر
صههههّمت ، دعههههاف  الّصههههمم : مواههههورة وواههههرل كسههههمعت 

 .ربعلى من مل يفهم الزواجر والع
 .الصول اخلف  : الّنْبأة( 152)
ََ َجنانُـــه رَبَاطـــةً ( 153) َـــ اهههه د :  اسهههر الهههراف  : رُب

 .البه
 .م فّر  ريام : أتـََوّسُمُكم( 154)
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ــّرينَ ( 155) ــُة المغتَـ مصههل انليهه  الزينهه  ،  : َحْلَي
 .واملراد هنا صف  مهل الغرور

مهها لبسههوه مههن رسههومه  : َجْلَبــاب الــّدين( 156)
 .الظاهرة

ايواّد مجع جاّدة وه   : َجَواّد الَمَضلإة( 157)
األرل : واملمههههلن   فهههه ح المههههاد وكسههههرها : الطريهههق 

 .يمل سالاها
ـــــون( 158) دهههههدو  مهههههاف ، مهههههن ممهههههاهوا  : ُتميُه

 .منبطوا مافها: مركي هم 
البهيم  ، واد هبه  ا رمونه  : الَعْجماء( 159)

 .و سارا ه لغموضها على من    ص ة ام
  رمي ملهههههن : غهههههاب ، واملهههههراد  : َعـــــَزبَ ( 161)

 .النا عين
مل يس شهعر  : لم يُوَجْ  موسى خيفـةً ( 161)

فَــــَأْوَجَ  َفــــي ): خورهههها ، مخههههذا مههههن اولههههه  عههههاص 
 .(نـَْفَسه َخيَفًة ُموسى

 . الاينا و  ا لنا : تـََواقـَْفنا( 162)
امل غههههههههه  الطعهههههههههم واللهههههههههو     : ادَجـــــــــنُ ( 163)

 . اخلالر يس ساغ ، واإلهارة  ص
 .نمجها و دراخ مثرها : َّليَناُعها( 164)
 .خا  : َجزَعَ ( 165)
 عد ، واملراد نفه  مها عسهاهم  : َهْيهات( 166)

 .يظنو  من جزعه من املول عند ساو ه
 عد الشدائد كبارها  : بـَْعَد اللإتَـّيا والتي( 167)

 .وصغارها
 .انطويت : انَدَمْجتُ ( 168)

 .رهاف مبع  انبل مجع : األْرَشَية( 169) 
مجههههع  ويّهههه  وههههه  البئههههر ، والبئههههر  : الطـإـــَويّ ( 171)

 .العمي  : البعيدة 
صول انجر مو العصا مو غ مهها ،  : اللإْدم( 171)

 . مرب  ه األرل ضر ا غ  هديد
 .تدعها : َيْخَتُلها( 172)
 .صائدها الذي ينابها : رَاَصدها( 173)
ـــــب( 174) حهههههار الشهههههأ  الهههههذي ياهههههو  يف : الُمرَي

 .والرّي 
: هههه  اسهههر املهههيم ور حهههها  : َمـــالك الشـــيء( 175)

 .اوامه الذي ميلأ  ه
مجههع هههرخ وههههو مهها يصههاد  هههه ،  : األْشــراك( 176)

 .راأهنم آل  الشيطا  يف اإلضالر
ــاَف وفــّر َ ( 177) كنايهه  عههن  و ننههه صههدورهم  : ب

و ور ماثه ريها ، أل  الطائر   يبيإ    يف عّشه ، 
 .وساوسه: شيطا  ورران ال

 ههههر  يف حجههههورهم كمهههها يههههر   : َدّب وَدرَجَ ( 178)
 .الطفل يف حجر والديه

 .الغل  واخلطأ : الّزلل( 179)
 .مابح اخلطأ : الَخَطلُ ( 181)
 .صار هرياا له : َشرََكه َكَعَلَمه( 181)
الّدخيلهههه  ومهههها يمههههمر يف ال لهههه   : الَولَيجــــة( 182)

 .ويا م
 .موعدوا و ّددوا : واأْرَعُدوا وأبـَْرقُ ( 183)
 .اين واخلور : الفشل( 184)
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  هنّدد عهدوا  : لسنا نُرعد حتى نُوَقع( 185)
 .    عد م  نواع  عدّو آخر

 .مجع راجل : الّرَجلُ ( 186)
ما مواع ها يف  : ما لَّبْسُت على نفسي( 187)

 .اللنبس واإل ام
 .مأله حإ رال : أفْـَرَط الحْوفَ ( 188)
 .يعودو   عد ا س  اف : ُيْصَدرون عنه( 189)
 .املس    : الماَتحُ ( 191)
ماصى الّمر  ، ومجعه نواجذ  : الّناَجذُ ( 191)

 .، و ذا عّإ الرجل على مسنانه اه ّدل  ّي ه
ــــــــرْ ( 192) ممههههههههر مههههههههن معههههههههار ، مي ا ههههههههذر  : أَع

 .مججم أ هلل  عاص كما يبذر املع  ماله للمس ع 
 .ثّب ها ، من و د ، ي د : َتْد َقَدَمكَ ( 193)
  : كّفهههه ، واملهههراد هنههها  : غـــّض النظـــر( 194)

 .يهولّنأ منهم هائل
 .مي ميله وحمب ه : هوى أخيك( 195)
جيههود علههى غههه   : يـَْرُعــُف بهــم الزمــان( 196)

 .ان ظار كما جيود األنا  الّرعا 
يريهد  البهيمه  ايمههل ،  : أْتبـاع البهيمـة( 197)

 .واص ه مشهورة
م لق رغافه ، وهو صو ه  : َغا الجملُ رَ ( 198)

 .املعرو 
جههرح مو ضههر ت اوائمههه  : ُعَقــر الجمــلُ ( 199)

 .، مو ذ ح
 دنيئ  : أْخالقكم َدقاق( 211)

 .ماّ : زُعاق( 211) 
: مههههن ا ر هههها  والههههرهن ، واملههههراد  : ُمــــْرتـََهنٌ ( 212)

 .مناخذ
صدرها ، ومصهل اينجهن  : ُجْؤُجُؤ السفينة( 213)
 .درعظم الص: 
 .وااع  على صدرها : َجاثَمةٌ ( 214)
 .موجه: ومجعها يُرُل  : ُلّجُة البحر( 215)
 .ماذر وموسل : أنـَْتنُ ( 216)
مجههع هههرر  وههه  معلههى  : ُشــَرُف المســجد( 217)

 .ماا  ريه
صهههههارل : سهههههفهت  : َســـــَفَهت حلـــــومكم( 218)

سفيه  ،  ها خّفه  و هيش وحلهومام ، مجهع حلهم وههو 
 .خّفت ع ولام: رة ابلها الع ل ، ره  كالعبا

 ما ينص  ل مى  السهام : الَغَرف( 219)
 .المارب  الّنبل : الّناَبلُ ( 211)
مي لصههههههائد يصههههههور يف  : فريســــــٌة لصــــــائل( 211)

 . ل  رريس ه
مههههها منحههههههه للنههههها  مههههههن  : َقطـــــاَئُع عثمــــــان( 212)

األراض  ، وكا  األصل ريها م   نفق غل ها على م نهاف 
 .ئعه ملعاوي  ومروا السبيل ومهباههم ك طا

 .العهد : الّذّمةُ ( 213)
 .مرهون  ، من الرهن : رهينة( 214)
الافيهل ، يريههد منههه ضههامن لصههد   : الــزعيم( 215)

 .ما ي ور
مبعهه  : ههه  اسههر رفهه ح ه مجههع عههربة  : الَعَبــر( 216)

 .املوعظ 
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 .الع و ال : الَمُثاَلتُ ( 267)
 .منع ه : َحَجَزْته( 218)
 .الّنّدي ريها : ُم الّشبُـَهاتتـََقحُّ ( 219)
رجعههههت  ص حااههههها  : عــــادت كهيئتهــــا( 221)

 .األوص
 بلبلهههههت »لههههه فلطّن ، ومنهههههه  : لَُتبَـْلـــــبَـُلنّ ( 221)

 .اخ لطت: « األلسن
ل ميّهزّ  كمها مييّهز الهدايق عنهد  : لَتُـَغْربـَُلنّ ( 222)

 .الغر ل  من خنال ه
مهن الّسهوط ، وههو م  دعهل  : لَُتَساُطنّ ( 223)
 .يئني يف ا ناف و مر ما  يديأ حإ ت لطاه
مي كمههها اهه ل  األ هههزار  : َســْوط الَقـــْدر( 224)

وحنوههههههها يف ال ههههههدر عنههههههد غليانههههههه رين لهههههه  معالههههههها 
مسههفلها ومسههفلها معالههها ، وكههل ذلههأ حاايهه  عمهها 
ينولههههو   ليههههه مههههن ا خهههه ال  ، و  طههههع األرحههههام ، 

 .ورساد النظام
 .الالم  : الَوْشَمةُ ( 225)
مجهههههههع مشهههههههو  وهههههههه  مهههههههن  : الُشـــــــُم ُ  (226)
 .كنصر مي منع ظهره م  يرك   «مشس»
مجههع يههام ، وهههو عنهها  الّدا هه   : ُلُجُمهــا( 227)

 .الذي  لجم  ه
 مرد ه ريها : تـََقّحَمْت به في النار( 228)
ـــــُذُلل( 229) مجهههههع ذلهههههور ، وهههههه  املروضههههه   : ال

 .الطائع 
مههههههن اههههههوام ا نلههههههع  :   َيطإلــــــع َفجإَهــــــا( 231)
الطريهههههق الواسهههههع  هههههني : والفهههههّل . رل مي  لغههههههااأل

 .جبلني

 .األصل : الَعْرق( 231) 
 .الطريق : الجاّدة( 232)
ـــْنخُ ( 233) ثب هههت السهههّن يف : املثبّهههت ، ي هههار  : السش

 .مي منب ها: سنفها 
 . ركه ونفسه : وكله اهلل َّللى نفسه( 234)
هنها عهادر عهن  : جائٌر عـن قصـد السـبيل( 235)

 .جاّد ه
املولع  ه حإ  ل  حبه  : المشغوف بشيء( 236)

 .هغا  البه ، وهو غالره
مههههها اخنع هههههه األههههههواف ومل  : كـــــالم الَبْدعـــــة( 237)

 .يع مد على ركن من انق ركني
 .  خمر  له منها : رَْهٌن بخطيئته( 238)
مجعهه ، ومصهل ال مهش مجهع  : َقَمَش جهـاًل ( 239)

 .امل فر 
مسهههر  ريههههها  : ُموَضـــٌع فـــي ُجّهــــال األّمـــة( 241)

مسر  ، وموضعه راكبهه :  الغش وال غرير ، موضع البع  
 .رهو موضع  ه مي مسر   ه

جههههار  سههههرع  ، مههههن عههههدا يعههههدو  ذا  : عــــاد( 241)
 .جرى
ومغبههها  : مجهههع غهههبش  ال حريهههأ  : أغبـــاش( 242)

 .  ايا ظلم ه: الليل 
 .جاهل: وصا من العمى واملراد  : َعم  ( 243)
ـــــــة( 244) ـــــــُد الُهْدن ا  فههههههها  علهههههههى الصهههههههلح  : َعْق

 .واملسامل   ني النا 
ـــــــنُ ( 245) الفاسهههههههد امل غههههههه  اللهههههههو   : المـــــــاُء ادَج

 .والطعم
 .اس اثر : اْكَتثـَرَ ( 246)
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 .دو  ، خسيس : غير طائل( 247)
 .الّ بيني : التخليص( 248)
 .اه به عليه : التبَ  على غيره( 249)
 .الزائد الذي   رائدة ريه : الَحْشوُ ( 251)
 اخللق البا  ، ضد ايديد : الّرثّ ( 251)
صههيغ  املبالغهه  مههن خههب  الليههل  : َخّبــاط( 252)

 . ذا سار ريه على غ  هدى
 .خا   يف الظالم : عاش( 253)
: مجههع عشههوة مثلثهه  األور  : الَعَشــَوات( 254)

 .وه  ركوب األمر على غ  هدى
ـــْذُرو( 255) ينثهههر ، وههههو مرصهههح مهههن يهههذري  : َي

فََأْصـــَبَح َهَشـــيماً تَـــْذُروه »اهلل  عهههاص  اهههار.  ذراف
 .«الرشياحُ 

مههها يهههبس مهههن الّنبهههت و ّشهههم  : الَهَشـــيمُ ( 256)
 .و فّ ت

ال ههّيم  ههه الههذي جييههد  : الَمَلــّي بالشــيء( 257)
 .ال يام عليه

مهدح ، وههذه  : و  أهل لمـا قـُـّرَظ بـه( 258)
روايههه  ا هههن ا يبههه  وهههه  منسههه   السهههيا  مهههن الروايههه  

 .املشهورة
ك مه وسنه ملها : رّول  ليه  : اكتتم به( 259)

 .يعلم من جهل نفسه
ررهههع الصهههول ، وعهههّل املواريهههث  : الَعـــجّ ( 261)

 .متثيل نّدة الظلم ، وهّدة ايور: هنا 
 كسدل: من  رارلر الّسلحع   : أبـَْورُ ( 261)
مهههن الّنفههها  ه  هههالف ح ه وههههو  : أنَفـــقُ ( 262)

 .الّروا 

اخلليفهه  الههذي  : قضــاهماإلمــام الــذي است( 263) 
هم ال ماف  .و ن

وآن ين (  أنوا  البيا )حسن معج   : أنيق( 264)
 .معجبين: الش ف 

 .اخلو  والفز  ، من وهل يوهل : الَوَهلُ ( 265)
ان صهبت ل نههبهام جهههرا  : َجــاَهَرْتُكُم الَعبَـــرُ ( 266)

وصهههههههههرحت لاههههههههههم  عوااههههههههه  ممههههههههههوركم ، والعهههههههههرب مجههههههههههع 
 .املوعظ : والعربة .عربة
 .املالئا  : ُرُسُل السماء( 267)
 . سواام  ص ما  س و  عليه : َتْحُدوكم( 268)
 .يوم ال يام  : الساعة( 269)
املههههههراد هنهههههها ال ففهههههها مههههههن مونار  : َتَخّففــــــوا( 271)

 .الشهوال
َقــع( 271) مي  «املههاف نههااع ون يههع»: مههن اههوام  : أنـْ

 .ناجع ، مي   فاف العطش
 .ايفاملاف الص : النُّْطفة( 272)
حثهم وحّمهم وههو  ال شهديد  : َذّمَر َحْزبَه( 273)

ويهروى خمففها ميمها مهن  هاب ضههرب . مدّر علهى ال اثه 
 .ونصر

مهها جيلهه  مههن  لههد : ههه  ال حريههأ  : الَجَلــب( 274)
 ص  لههههد ، وهههههو رعههههل مبعهههه  مفعههههور مثههههل سههههل  مبعهههه  

مجهههع " اسههه جل  جلبهههه : مسهههلوب ، واملهههراد هنههها   ولهههه 
 .«ّمر حز هذ»مجاع ه ، ك وله 

ه  اسر النو  ه األصل مو املنبت  : النشَصاب( 275)
 .ومور كل ه ف
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: هه  الاسهر ه املنصها ، مي  : الّنَصـف( 276)
 .مل رانموا رجال عاد   يين و ينهم

مي  ركهههت  رضههها   : ُأّمـــاً قـــد َفَطَمـــتْ ( 277)
يشههّبه  ههه  لهه  األمههر  .ولههدها  عههد م  ذههه  لبنههها

 . عد روا ه
ُهمهَ ( 278)  .ثال هم : َبَلتـْ
 فه ح ااهاف ه املهرمة اله    يب ههى : الَهبُـول( 319)

 .اا ولد ، وهو دعاف عليهم  املول
 .نيادة وكثرة: غفيرة( 384)
الظهههارر ، رلهههل يفلهههل ه كنصهههر : الفـــالج (380)

مهن يهأل اناهم »: ومنهه املثهل .ينصهر ه ظفهر ورهان
 .«وحده يفلل

سـر الذي يلعب بقداح المي: الياسر( 282)
ويف الاهالم   هدر و هأخ  ، ونسهه ه . امل هامر :أي 
 «وَغرابَيُب ُسودٌ »ك وله  عاص .كالياسر الفاَ: 
، وحّسههههههنه م  اللفظ ههههههني صههههههف ا  ، و   كانههههههت : 

 . حدامها   ا  أأ  عد األخرى  ذا صاحب ها
مل يثبهت  مصهدر عهّذرر  هرعحهذيراً  :التعذير ( 283)

 .له عذر
كه ، مهن وكهل ياهل مثهل ين  :َيَكُله اهلل ( 284)

 .ون  يز 
 .رعاي  وكالفة: كبيع   :َحْيطة ( 285)
هههههه  ال حريهههههأ ه ال فهههههر   :الَشـــــَعث ( 286)

 .وا ن شار
 .حسن الذكر  انق :لسان الصدق ( 287)

الف ر واناج  الشديدة ، وه   : الَخَصاصة( 288) 
مصهههدر خهههّ  الرجهههل ه مهههن  هههاب علهههم ه خصاصههها 

اف يف ايميههع ه  ذا وخصاصههاف ه  فهه ح اخلهه.وخصاصهه 
ويـُْؤثَُروَن َعلى أَنـُْفَسَهْم »: اح ا  وار  ر ، اار  عاص 
 .«وَلْو كاَن َبَهْم َخصاَصةٌ 

 . ذله : أهلك المالَ ( 289)
 .املعاون  : الُمراَفَدةُ ( 291)
ََ الَغيش ( 291) صار  الفساد ، ومصل اخلهب   : خاَب
من خهب   الس  يف الظالم ، وهذا ال عب  مهد مبالغ : 

يف الغهه  ،  ذ جعلههه والغهه  م فهها طني تههب  محههدمها يف 
 .اآلخر

املنار ه  واملصههانع  ، و  الههو مههن  : اإلْدهــانُ ( 292)
 .خمالف  البا ن للظاهر

 .مصدر موهن ه ، مبع  مضعف ه : اإليهان( 293)
اهر هوا  ص ر ه  اهلل  : َفّروا َّللـى اهلل مـن اهلل( 294)

 .من عذا ه
 .موضحه ، و ّينه : لكم نـََهَجه( 295)
مهن  هاب ضهرب ر طهه  اهم ،  : َعَصَبه بكم( 296)

 .كلنفام  ه ، وملزمام مدافه: مي 
 .ظفركم ورونكم : فـَْلجكم( 297)
 رادرههههههههههت  : تــــــــــواترت عليــــــــــه األخبــــــــــار( 298)

 .و واصلت
مي م صههر  ريههها كمهها  : أْقَبُضــها وأْبُســُطها( 299)

 .طهي صر  صاح  الثوب يف ثو ه ي بمه مو يبس
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مجهههع  عصهههار ، وهههه  ريهههح  : األعاصـــير( 311)
 .   ومت د من األرل حنو السماف كالعمود

ههه  ال حريههأ ه   يهه  الّدسههم يف  : الَوضــرُ ( 311)
 .اإلناف
غشهههيها عيشهههه وغزاهههها  : اطإلَـــَع الـــيمنَ ( 312)

 .ومغار عليها
ــُيداُلوَن مــنكم( 313) سههيغلبونام و اههو   : َس

 .ام الدول   دلام
 ه  ف ح ال ا  ه ال دح المفم : الَقْعب( 314)
ههه  اسههر العههني ه مهها  : َعالقــة الَقْعــب( 315)

 .يعلق منه من ليا مو حنوه
: مذ ههههها ، ماثهههههه مييثهههههه  : َمـــــْث قلـــــوبهم( 316)

 .مذا ه
مصهههههدر غريههههه  خلهههههّا مبعههههه   : ُخُفوفـــــاً ( 317)

 .«خّفا»ان  ل وارحتل مسرعا ، واملصدر املعرو  
 . م يمو  : ُمنَيخون( 318)
 .مجع خشناف من اخلشون  : الُخْشنَ ( 319)
ألهنها مخبثهها  ذ  « الّصهمّ »وصها انيّهال ( 204)

 .   نزجر  األصوال كأهنا    سمع
الطعههام الغلهي  مو مهها ياههو   : الَجَشـب( 311)

 .منه  غ  مدم
 .مشدودة : معصوبة( 312)
مصههههلها مههههن غههههّإ الطههههر   : أْغَضــــْيت( 313)

 .واملراد سانت على ممإ
ما يعنل يف انلهق مهن عظهم  : الّشَجا( 314)

 .وحنوه

ـــــم( 315)  :  ال حريهههههأ مو  مهههههم رسهههههاو   : الكَظ
 .واملراد منه صرب على ا خ نا . خمر  النفس

 .ذلنت وهانت : َخزََيتْ ( 316)
 .املشني : المبتاع( 317)
 .عّد ا : ُأْهَبُتها( 318)
اسههههه عارة ، ومصهههههله صهههههعود  : شـــــّب لظاهـــــا( 319)

 .لنار األعلى ر  ا
 .ضو ها : َسناها( 321)
ااهاذه ههعارا كمها يهالنم  : استشعار الصبر( 321)

 .الشعار ايسد
كهل مها : هه  المهم ه وااي هه ، واينّه   : ُجّنتُـه( 322)

 .اس نل  ه
 .نهدا ريه : رغبًة عنه( 323)
: مبههههين للمجهههههور مههههن ديّثههههه ، مي  : ُديّــــثَ ( 324)

 .ذلنله
غار والذر ، والفعهل منهه امهن الصّ  : الَقماءة( 325)

 .من  اب كرم
ذهاب الع ل مو كثرة الاالم ،  : اإلسهاب( 326)

وروي . مي حيل  ينه و ني اخل   اثرة الاالم  ال رائدة
 .مجع سد مي انج ( ضرب على البه  األسداد: )
صههههارل الدولهههه  : مي  : أديــــل الحــــّق منــــه( 327)

 .للحق  دله
مو  اخلسهههههها ، : مي  : َســــــيَم الَخْســــــفَ ( 328)

 .وكلنفه ، واخلسا الذر واملش   ميما
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العههدر ، ومنههع لهههور ، مي  : الّنَصــف( 329)
حرم العدر  أ  يسل  اهلل عليه من يغلبه على ممره 

 .ريظلمه
 ه  المم ه وسطها ومصلها : ُعْقر الدار( 331)
وكههههل كههههل مههههنام األمهههههر  ص  : تــــواكلتم( 331)

مهنام ،  هل محالهه كهّل صاحبه ، مي مل ي ولنه محهد 
 .على اآلخر

مزّات عليام من كل  : ُشّنت الغارات( 332)
 .جان  كما يشن املاف م فراا درع   عد درع 

 لههههدة علههههى ههههها ىف الفههههرال  : األنبــــار( 333)
 .«هيت»الشرا  ، وي ا لها على ايان  اآلخر 

مجع مسلح  ه  الف ح ه وه   : المَساَلحُ ( 334)
 .شى  رو  األعدافالثغر واملرا  حيث ت

 .الذمّي  : المعاَهَدة( 335)
 الاسهههر و هههالف ح و اسهههرين  : الَحْجـــل( 336)

 .اخللفار
مجههع الهه   المههم :  صههم ني  : الُقلُــب( 337)

 .السوار املصمت: رساو  
ه  مم الراف والعني ه مجع رعا   : رُُعثها( 338)

 .، ورعا  مجع رعث  ، وهو ضرب من اخلرن
 رديد الصول  البااف مع  : ا سترجاع( 339)

 ،« ََّلنـإـــــا َللإــــــه وََّلنـإـــــا ََّللَْيــــــه راَجُعــــــونَ »: ال ههههههور 
 .م   ناهده الر  : وا سنحام 

 ههامني علهههى كثهههر م مل يهههن    : وافـــرين( 341)
 (.مورورين)عددهم ويروى 

 .ه  الف ح ه ايرح : الَكْلم( 341) 
 .ه  ال حريأ ه مي مهّا وحزنا : تـََرحاً ( 342)
. ما ينص  ل مى  السهام وحنوها : غرفال( 343)

 .ر د صاروا مبنزل  ااد  يرميهم الرامو 
هههههه   شهههههديد الهههههراف ، ورمبههههها  : َحَمـــــارّة القـــــيظ( 344)

 .هدة انر: خففت يف ضرورة الشعر 
هههه  اخلهههاف املعجمههه  ه ال ففيههها  : التســـبيخ( 345)

 .وال ساني
ههدة  هرده :   شهديد الهراف  : َصَبارّة الشـتاء( 346)
 .هو  رد الش اف خاص : وال ر ه  المم ه الربد ، وايل ، 
مجهع حجله  وهه  ال به  ، وموضهع  : َحجال( 347)

 .النساف: يزين  الس ور ، ور ال انجار 
ـــَدم( 348) ااهههم مهههع مسههها مو غهههي  : حمركههه   : السإ

 .ورعله كفرح
ورعلههه   .مهها يف ال رحهه  مههن الصههديد : القــيح( 349)

 كبا 
 .متوهمأل : شحنتم صدري( 351)
مجههههع نغبهههه  كجرعهههه  وجههههر  لفظههههها  : النُـغَــــب( 351)

 .ومع 
ه  الف ح ه ااهم ، وكهل  فعهار رههو  : التّـْهَمام( 352)

 . الف ح   ن ال بيا  وال ل اف رهما  الاسر
واملههههراد م  .مي جرعهههه   عههههد جرعهههه  : أنفاســــاً ( 353)

 .منفاسه ممست مها ي جّرعه
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. مراسههامصههدر مارسههه ممارسهه  و  : َمراســاً ( 354)
 .مي عايه وناوله وعاناه

ــُت علــى الســتين( 355) ندل عليههها ،  : َذرّْف
 .وهو مبعناه «نّيفت»وروى املربد 

 .معلمت : آَذَنتْ ( 356)
 .مابلت علينا  غ   : أشَرَفْت باطإالع( 357)
املوضع والزمن الذي  مّمر  : الَمْضمار( 358)

ا ريههه اخليههل ، و مههم  اخليههل م   ههر   وياثههر علفههه
وما ها حإ  سمن ، مث ي لل علفها وما ها ودري 
يف امليههدا  حههإ  ههزر ، مث  ههرّد  ص ال ههول ، واملههدة 

واد يطلق ال مم  على العمل األور . مر عو  يوما
مو الثههار ، و  الاههه علههى األور ألنههه م دمهه  للثههار 

 حهههههدا  المههههههمور وهههههههو : و   رح ي ههههه  ال مههههههم  
فعهههههل ذلهههههأ  اخليهههههل ااهههههزار وخفههههه  اللحهههههم ، و  ههههها ي
 .ل فا يف ايري يوم السبا 

ه  ال حريهأ ه الغايه  اله  جيه   : الّسبَـَقة( 359)
 .على السا ق م  يصل  ليها

 .املول واألجل : المنّية( 361)
هه  المهم ه اهه داد اناجه  سهوف  : الُبؤس( 361)

 . حال 
ههه  ههالف ح ه ههه  مصههدر رههه   : الرهبــة( 362)

 ههالف ح و ال حريههأ  الرجههل ه مههن  ههاب علههم ه رهبهها
 .و المم ، ومعناه خا 

ه  السهاو  وال حريهأ ه الرحيهل  : الظعن( 363)
 .عن الدنيا ورعله ك طع

حتفظوهنههها مهههن ااهههالخ  : تحـــرزون أنفســـكم( 364) 
 .األ دي

آرا ههههم ومههها متيهههل  ليهههه الهههو م ،  : أهـــواؤهم( 365)
 .واألهواف مجع هوى ،  ال صر

 .يمعا ويفّ ت : يُوهي( 366)
مجهههههع مصهههههم ، وههههههو مهههههن انجهههههارة  : الصـــــمّ ( 367)

مجههههههههع صههههههههلي  ، : الّصههههههههل  املصههههههههمت ، والصههههههههالب 
والصههلي  الشههديد ، و ا ههه ظريهها وظههرا  ، وضههعيا 

 .وضعا 
كلم ههها     سههه عمال    ن  : َكْيـــت وَكْيـــتَ ( 368)

 مها مهع واو العطها و مها  هدوهنا وهه  كنايه  : مارر ني 
 .عن انديث

 واههها ااهههارب عنهههد كلمههه  ي : َحيـــدي َحيـــادَ ( 369)
امليهههههل وا حنهههههرا  عهههههن : الفهههههرار ، وهههههه  مهههههن انيهههههدا  

مبهههههين علهههههى الاسهههههر كمههههها يف اهههههوام : وحيهههههاد . الشههههه ف
 .ريح  رياح ، وه  من م اف األرعار كنزار

مجههههع معلولهههه  كمههههها م   : أعاليــــل بأضــــاليل( 371)
األضههاليل مجههع مضههلول  ، واألضههاليل م عل هه   األعاليهههل 

 . ا يل ال    جدوى اامنام   عللو   األ: مي 
 .يريد  ال طويل هنا  طويل املوعد واملطل ريه( 210)
الاثهه  املطههل ، وهههو  ههأخ  مداف  : الَمُطــولُ ( 372)

 .الّدين  ال عذر
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هههههههو مههههههن سهههههههام  : الســــــهم األْخَيــــــبُ ( 373)
 .امليسر الذي   ح ن له

ماسههور الفههو   : األفْـــَوُق مــن الســهام( 374)
 .ر من السهموالفو  موضع الو 

العههههههاري عههههههن النصههههههل ، و   : الناصــــــل( 375)
 .تفى  يش السهم الذي   رو  له و  نصل

ــَرةَ ( 376) مسههاف ا سهه بداد ، وكهها   : أســاء األَثـَ
 .عليه م  تفا منه حإ   يزعجام

ـــــــــَزعَ ( 377) مي مل  رر هههههههههوا يف  : أســـــــــأتم الَج
 .جزعام ، ومل   فوا عند اند األوص  ام

 ذا  «ع   الشعر»من  : قـَْرنه عاقصاً ( 378)
 .ضفره ور له ولواه ، كناي  عن  غطرسه وكربه

يس هني  ه ويزعم منهه  : يركب الصعب( 379)
 .الدا   ايموح: والصع  . ذلور سهل

واخللهههههق ، ومصهههههل . الطبيعههههه  : العريكـــــة( 381)
 .العرخ دلأ ايسد  الّد اغ وغ ه

ظههههر ، : صهههرره ، و هههدا  : َعـــداه األمـــرُ ( 381)
 ما الذي صررأ عما كا   دا وظهر منأ: واملراد 

كنصهر   «عنهد يعنهد»ايائر مهن  : الَعُنود( 382)
 .، جار عن الطريق وعدر

 .الافور : الَكُنود( 383)
اخلطهه  ي ههر  مههن ينههزر  ههه ،  : القارعــة( 384)

 .يصيبه: مي 

ضههعا سههالحه عههن ال طههع  : َكاللَــَة َحــّده( 385) 
ا كاللهه   ذا مل ي طههع ، كههّل السههي: يف معدائههه ، ي ههار 

 .واملراد  عوانه من السالح
الن  ماله ، رالنميإ ال ليل  : نضيُض َوْفرَه( 386)

 .املار: ، والورر 
مي  «مجل  ال هوم»من  : الُمْجَلُب بَخْيَله( 387)

 .جلبوا ودمعوا من كل موب للحرب
 .مجع راجل : الرإجلُ ( 388)
شههههر هيأههههها ومعههههدها لل :« أشــــرط نفســــه»( 389)

 .والفساد يف األرل
 .مهلاه : أْوَبَق َديَنه»( 391)
املهههههار ، ومصهههههله مهههها  اسهههههر مهههههن  : الحطــــام( 391)

 .اليبس
 .يغ نمه مو ت لسه : ينتهزه( 392)
 ائف  مهن اخليهل مها  هني الثالثهني  : الَمْقَنب( 393)

 . ص األر عني
 .عاله: ه  الفاف  : فـََرَع المنبر( 394)
 .خفإ : طَاَمنَ ( 395)
 .الوسيل  : الذريعة( 396)
 .ح ار ا: ه  المم  : ُضؤولة النف ( 397)
 ذا ذههه  : مصههدر ميمهه  مههن راح  : َمــَراح( 398)

 .يف العش 
ــَدى( 399) مصههدر ميمهه  مههن غههدا  ذا ذههه   : َمْغ

 .يف الصباح
ــــــادّ ( 411) املنفههههههرد ااههههههارب مههههههن ايماعهههههه   ص  : الّن

 .الوحدة
 .امل هور : المقموع( 411)
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ههّد رههاه  «كعههم البعه »مهن  : المْكُعـوم( 412)
 .لئال يأكل مو يعإّ 

 .حزين : َثْكالن( 413)
مسههه   ذكهههره حهههإ مل يعهههد لهههه  : أخملـــه( 414)

 . ني النا  نباه 
 .ا  اف الظلم  إخفاف املار : الّتقّية( 415)
 .امللح : اأُلجاج( 416)
 .ساكن  : ضامزة( 417)
 . ف ح راسر ه لروح  : َقرََحة( 418)
مي مهنههم مكثهروا مههن وعه  النهها   : ملإـوا( 419)

 .حإ سئموا ذلأ  ذ مل يان ام يف النفو   أث 
ــــة( 411) ال شههههارة ومهههها   : ههههه  المههههم  : الُحثال

 .خ  ريه ، ومصله ما يس   من كل ذي اشر
ور  املسههههلم مو مثههههر : هههه حمركهههه   : الَقــــَرظ( 411)

 .السن  يد    ه
 ههرال جيههّز  ههه ههه  ال حريههأ ه م : الَجَلــم( 412)

مهها يسهه   منههه عنههد ال ههرل : الصههو  ، واراضهه ه 
 .وايزّ 
 .مهد  عل ا  ا : أْشَغَف بها( 413)
ههو : ه  هالف ح ه الهناب ، وايهل  : الّرغام( 414)

 .الرمل املف ل   الناب
 ههون  سههاّيت ه انههاذ  يف  : الَخّريــت( 415)

 .الد ل  ، ورعله كفرح
 .هاترن  : َيْخَصُف نـَْعَله( 416)
 .منزام منزل هم : بـَّوأُهْم َمَحلإَتهم( 417)
العههود والههرمح ، واملههراد  ههه ال ههوة  : القنــاة( 418)

متثيههل ( اسه  امت انها م)ويف اولهه . والغلبه  والدوله 
  . س  ام  محواام

 .منّخر اييش السائق مل ّدمه : الساَقةُ ( 421) 
 .عمل ها ومسرها : ولإْت بحذافيرها( 421)
ـــــــبَ ( 422) ألن هههههههّن )مبعههههههه  ث ههههههه  ويف اولهههههههه  : نـََق

متثيل انار انق مع البا ل كأ  البا هل هه ف ( البا ل
اههه مل علههى انههق رسههنه ، وصههار انههق يف  يّههه ، رههال 

 . د من كشا البا ل و ظهار انق
 .اللن اخلال   ال رغوة : الَمحضُ ( 423)
 .كلم   مّجر واس  ذار ومهان  : ُأّف لكم( 424)
 .اضطرا ا من ايز  : دَورَان األعين( 425)
الواحهههدة مهههن الغمهههر وههههو الّسهههن ،  : الَغْمـــَرة( 426)

 .وغمرة املول الشدة ال  ين ه   ليها احمل مر
ر هل البهاب مي : مبع  يغلهق ه   هور  : يـُْرَتجُ ( 427)

 .مغل ه
املفا بهههه  : ههههه  هههالف ح ورمبهههها كسهههر  : الَحـــوار( 428)

 .ومراجع  الاالم
ممههههههار  عمههههههه ، مي   حههههههّ و   : َمُهــــــونتـَعْ ( 429)

 .و نّددو 
 .املفلو   مبس اينو  : المأُلوسة( 431)
ه  فه ح راسهر ه كلمه    هار مبعه   : َسجَي ( 431)

مبع   غهّ   «سجس املاف»مصله من : م دا ، وسجيس 
مههها دامهههت الليههها  »: و اهههّدر وكههها  مصهههل ا سههه عمار 

 .« ظالمها
ى العههههههدو  عههههههزكم ميههههههار علهههههه : يُمــــــال بكــــــم( 432)

 .واو ام
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ركنهه ، ومهن الرجهل  : الّزافرة من البنـاء( 433)
 .عش  ه ومنصاره

هه  هالف ح ه مصهدر سهعر النهار ه  : الّسـْعر( 434)
مواهههدها ، و المهههم مجهههع سهههاعر ، : مهههن  هههاب نفهههع 
 .«لبئس موادوا انرب من م»واملراد . وهو ما مثب ناه

 .غم  : اْمتَـَعضَ ( 435)
ه كفرح ه اه د وصهل  يف دينهه  : َحَم َ ( 436)

 .رهو  س
انهههههههرب ، ومصهههههههله الصهههههههول  : الـــــــَوغى( 437)

 .وايلب 
 . ل  يف النفو  غاي  حّد ه : اْسَتَحرّ ( 438)
ـــــرأس( 439) ـــــراج ال مي كمههههها  : انفـــــرجتم انف

 .ينفلق الرم  رال يل ئم
يأكهل حهإ   يب هى منهه  : يـَْعُرُق َلْحَمه( 441)

 .ه ف على العظم
 .مزّاه ميزاه: يفريه  : هفـََرا( 441)
هو ال له   : ما ُضمت عليه الجوانح( 442)

الملو  : وما ي بعه من األوعي  الدموي  ، وايوانح 
مههها يلههه  الّناهههو ني مهههن : حتهههت النائههه  ، والنائههه  

 .عظم الصدر
ههه  السهههيو  الههه   نسههه   : الَمْشـــَرَفّية( 443)

 ص مشار  ، وه  ارى من مرل العرب  دنو  ص 
يههها ، و  ي هههار يف النسهههب   ليهههها مشهههاريف ، أل  الر 

 .ايمع ينس   ص واحدة
ــَراُش الهــامَ ( 444) العظههام الراي هه  الهه   لهه   : فـَ

 .ال حا

 سهههه   ، ورعلههههه كبهههها   : َتطــــَيُح الســــواَعدُ ( 445) 
 .واار
 .اخلرا  وما رويه  يت املار : الَفيء( 446)
الث يهههههل ، مهههههن ردحهههههه  : الَخْطـــــُب الفـــــادح( 447)
 .ّدين ه ك طع ه  ذا مث له وعاله و ظهال
ههه  ال حريههأ ه انههاد  ، واملههراد  : الَحــَدث( 448)

هنهههها مهههها واههههع مههههن ممههههر انامههههني كمهههها هههههو مشهههههور يف 
 .ال اريل

مخلصههه ه ،  : َنَخْلـــُت لكـــم مخـــزوَن رأيـــي( 449)
 .من خنلت الدايق  املنفل

اصهههه  هههههو مههههوص جذميهههه  املعههههرو   ههههاأل ر  ، ( 224)
 .يف ك   األمثارواملثل مشهور 

هههذه كنايهه  منههه مل  :« َضــّن الّزْنــُد بَقْدَحــه»( 451)
 .يعد له رمي صاّ لشدة ما ل   من خالرهم

 .هو دريد  ن الّصّم  :« أخو هوازن»( 452)
َعَرج اللإوى( 453) اسم ماا  ، ومصل اللنوى  : ُمنـْ

منعطفه مينه  : ومنعرجه : ايدد  عد الّرمل  : من الرمل 
 .ويسرة

اسههم ألسههفل هنههر  ههني خلههاريق ،  : النّـْهــَروان( 454)
و ررههههههاه علههههههى م ر هههههه  مههههههن الاورهههههه  يف  ههههههر  صههههههحراف 

 .حروراف
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وكا  الهذين خطنهو ه يف ال حاهيم اهد ن مهوا  يع هه 
، وجههههروا  عداو هههه ، وصهههاروا لهههه حر ههها ، واج مهههع 
معظمهههههم عنههههد ذلههههأ املوضههههع ، وهههههن ف يل بهههههو  

اج معههوا عليههها    انروريّهه  ملهها   ههدم م  األرل الهه 
وكهههها  رئههههيس هههههذه الفئهههه   كانههههت  سههههمى حههههروراف

حراهههوو  هههن نهههه  السهههعدي ، ويل ههه  : المهههال  
خهههههر   لهههههيهم ممههههه  (  صهههههغ  ثديههههه ) هههههذي الّثديّههههه  

املههنمنني يعظهههم يف الرجههو  عههن م ههال هم والعههودة 
 ص  يعهههههه هم ، رأجهههههها وا النصههههههيح   رمهههههه  السهههههههام 
. وا هههههار مصهههههحا ه كهههههّرم اهلل وجههههههه رهههههأمر    هههههاام

 نه ه : وايل . و  دم ال  ار  ذا ا نذار الذي  راه
ه خا ه   ها اخلهوار  الهذين اه لهم  السل  عليه

 . النهروا 
 مجع صريع ، مي  ريح : َصْرَعى( 455)
مجع همم ، وهو املطمئن  : األْهضام( 456)

 .من الوادي
ما سفل من األرل ، واملهراد  : الغائَ( 457)

 .هنا املنففمال
ــــدارَطوّ ( 458) اههههذر ام يف  : َحــــْت بكــــم ال

 .م اه  ومملن 
ـــــــَدارُ ( 459) ـــــــبَـَلُكُم الَمْق : اح هههههههبلام  : اْحَت

 .ال در اإلا : مواعام يف حبال ه ، وامل دار 
ضههعا  الع ههل ه ااههام  : أخّفــاُء الهــامَ ( 461)

 .الرم  ، وخف ها كناي  عن الطيش وال  الع ل
ى انم ه: السفهاف  : ُسَفَهاء األحالمَ ( 461)

 .الع ور: ، واألحالم 
ه  المم ه الشر واألمر العظهيم  : الُبْجر( 462)

 .والداهي 
خاروا وجنبوا ، وليس معناهها  : َفَشُلوا( 463)

 .مخف وا كما نس عملها اآل 

اخ بآوا ، ومصله   بّهع ال نفهذ  ذا  : تـََقبّـُعوا( 464) 
 .مدخل رمسه يف جلده

مهههن عهههّ  مو  هههرددوا يف كالمههههم  : تـَْعتَـُعـــوا( 465)
 .حصر

 .السبق : الَفْوت( 466)
العنهها  للفههر  معههرو  ،  : َطــْرُت َبَعَنانَهــا( 467)

 .سبق  ه: و ار  ه 
ـــــا( 468) ـــــَتْبَدْدُت َبرََهانَه ايعهههههل : الرهههههها   : اْس

 .انفردل  ه: واس بددل  ه  .الذي واع الناهن عليه
مل ياهن  : لم يكن َفّي َمْهَمـٌز و  َمْغَمـزٌ ( 469)

والغمر . الوايع :   معاب  ه ، وهو من اامز يّف عي
 .الطعن: 
 . ري  ه : َسْمُت الُهَدى( 471)
 . ليت : ُمَنيتُ ( 471)
 . غمبام على معدائام : ُتْحَمُشُكم( 472)
املسهه جل  مههن )املس نصههر  : الُمْسَتصــَر ( 473)

 (.ينصره  صو ه
 .«وا غوثاه»مي اائال  : ُمتَـَغّوثاً ( 474)
صههول يههردده البعهه  : ايرجههرة  : ُتمْ َجْرَجــرْ ( 475)

 .يف حنجر ه عند عسفه
املصاب  داف الّسرر ، وهو مرل  : األَسرّ ( 476)

 .يف كركرة البع  ، مي نوره ، ينشأ من الّد رة وال رح 
: املهههههزور مههههن اإل ههههل ، واألد ههههر  : الّنْضــــوَ ( 477)

اوهروح املصهاب  الهّد رة ه  ال حريهأ ه : املهد ور ، مي 
 .لع ر وايرح من ال    وحنوهوه  ا
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الذي يولهد مهع اآلخهر يف  هل  : التـإْوأمُ ( 478)
 .واحد
هه  المهم ه الواايه  ، ومصهلها مها  : الُجّنة( 479)

 .اس نل  ه من در  وحنوه
 .مهّد وااي  وحفظا : أوقى منه( 481)
 .ه  الف ح ه الفطن  والذكاف : الَكْي ( 481)
ه  مم األور و شديد  : الُحّوُل الُقلإب( 482)

البصههه    حويهههل األمهههور : الثهههار مهههن اللفظهههني ههههو 
 .و  ليبها

 .ال حر  وال حرن من اآلثام : الَحرَيَجة( 483)
ههو اس فسههاح األجههل ،  : طُــوُل األَمــلَ ( 484)

 .وال سويا  العمل
 .ه  ال شديد ه املاضي  السريع  : الَحّذاء( 485)
مههن املهههاف  ههه  المههم ه الب يهه  : الُصــبابة( 486)

 .واللن يف اإلناف
م  اههههها : ك ولههههأ  : اْصــــطَّبها َصــــابُّها( 487)

 .مب يها ، مو  ركها  اركها
م طهو  خ هها : هه  هاييم ه مي  : َجـّذاء( 488)

 .ودّرها
 .ال ثّبت وال أر : األناة( 489)
ارر هههههههوا ، مصهههههههله مهههههههن مرود يف  : أرَوُدوا( 491)

 .الس   روادا ،  ذا سار  ررق
 .ال هيئ  : اإلْعداد( 491)
نَـه( 492)  وَلَقْد َضَرْبُت أْنَف هذا األْمَر وَعيـْ
مثهههههل   ولهههههه العهههههرب يف ا س  صهههههاف يف البحهههههث  :

 .وال أمل والفار
جعلههم واجهدين  : أْوَجَد الناَس َمقـاً  ( 493)
 .له
 .خا  وغدر : خاَس به( 494)

 .مي حّناه عن اخل  : قـَّبَحه اهلل( 495) 
 .اّرعه وعّنفه : َبكإَته( 496)
 .ما  يسر له : َمْيُسورُه( 497)
 .مصدر ورر املار ، مي مت : الُوفور( 498)
ــــــوط( 499) ميههههههنو  ، مههههههن ال نههههههوط وهههههههو  : َمْقُن

 .اليأ 
 .ا س ابار: ا س ناا   : ُمْستَـْنكف( 511)
ه  بناف الفعل ه للمجهور  : ُمَني لها الَفَناءُ ( 511)

 .اّدر اا: مي 
 .اخلرو  من األو ا  : الجالء( 512)
 .اخ لطت  ه حمب  ال ربرسرتح ِ  رلحِ  الناِظرِ ( 242)
ي  هههال  هههه : مههها ي بلنههه   هههه ، مي  : الـــَبالغ( 515)

 .مدة انياة
مينعهههأ عهههن : مههها ياّفهههأ مي  : الَكفـــاف( 516)

 .سنار غ خ ، وهو م دار ال ول
ــاء( 516) املشهه   ، ومصههله املاهها  امل عهه   : الَوْعَث

 .وغوو األرجل ريهلاثرة رمله 
َقَلب( 517)  .مصدر مبع  الرجو  : الُمنـْ
 .ايلد املد وغ : األديم( 518)
نسههب   ص عاههاظ ه كغههراب ه  : الُعكــاَظيّ ( 519)

وهههه  سهههو  كانهههت   يمهههها العهههرب يف صهههحراف  يهههت 
 .خنل  والطائا جي معو   ليه لي عاكظوا ه مي ي فاخروا

 .الشدائد : النّـَواَزل( 511)
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 .دخل : َوَقبَ ( 511)
 .اه دل ظلم ه : َغَسقَ ( 512)
 .غاب : َخَفَق النجم( 513)
ه  اسر الدار ه صدر اييش  : الُمَقدشَمة( 514)

 .صدره: ، وم ّدم  ا نسا  ه  ف ح الدار 
حارهههههههه  الههههههههوادي وهههههههههف ه  : الَمْلطــــــــاط( 515)

 .وساحل البحر
 .النفر ال ليلو  : الششْرَذمة( 516)
مهههههههههههو ننني »يوانههههههههههه  و ا : األكنـــــــــــاف( 517)

 .جعلوها و نا: مي  «األكنا 
مجههع مههدد ، وههههو مهها ميههّد  هههه  : األْمــداد( 518)

 .اييش ل  وي ه
 .علمها من  ا نها : َبَطَن الخفّيات( 519)
مجهع علهم ه  ال حريهأ ه وههو  : األْعـالم( 521)

املنار يه دي  ه ، مث عّم يف كل مها در علهى هه ف 
 .الظاهرةاألدل  : ، ومعالم الظهور 

 .الطالبني للح ي   : الُمْرتادَين( 521)
ههههه  الاسههههر ه ابمهههه  مههههن  : الَضــــْغث( 522)

 .حشيش خم ل  ريها الر    اليا س
 .مورد الشار   من النهر : الشريعة( 523)
ــال( 524)  لبههوا مههنام م   : اْســَتْطَعُموُكُم الَقَت

رهههال  يسههه طعمين » طعمهههوهم ال  هههار ، كمههها ي هههار 
 .س دعيه ميني: مي  «انديث

 .ه  ال ففيا ه ايماع  ال ليل  : اللَُّمةُ ( 525)
م مهههه علهههيهم  : َعّمــَ  َعَلـــْيَهَم الَخبَــــرَ ( 526)

 .وجعله مظلما

 .مجع غرل ، وهو ااد  : األغراف( 527) 
 .خف  وجهها : تـََنكإَر َمْعُروُفها( 528)
ماضهههههههي  ، سهههههههريع  ، واهههههههد سهههههههبق  : َحـــــــّذاء( 529)

ه  هاييم ه مي م طوعه   «جهذاف»   فسه ها ، ويف روايه
 .الّدّر واخل 

 . درعهم و سواهم : َتْحَفُزهم( 531)
 سواهم  املول :  الواو  عد الدار  : َتْحُدو( 531)

 . ص ااالخ
 .صار مرّا : أَمّر الشيء( 532)
ه كفرح ررحا ه وكدر ه  المهم ،  : كَدر كَدراً ( 533)

ههههر و غهههه  لونههههه واخهههه: كظههههر  ، كههههدورة   ل  مبهههها    عان
 .يس ساغ هو معه

 .ههه حمركهه  ه   يهه  املههاف يف انههول : الَســَمَلة( 534)
 .وه   ناف املاف الذي ي طّهر  ه. املطهرة: واإلداوة )
ه  الف ح ه حصاة يمعها املسهاررو   : الَمْقَلة( 535)

يف  نهههاف ، مث يصهههبو  املهههاف ريهههه ليغمرهههها ، ري نهههاور كهههل 
أ  ذا اهههل املهههاف ، يفعلهههو  ذلههه. مهههنهم م هههدار مههها غمهههره
 .ومرادوا اسم ه  السوي 

ا م صهههههههههههاو الهههههههههههيال الهههههههههههيال ،  : التمـــــــــــّززُ ( 536)
 .العطشا : والّصديا  

َقعْ ( 537)  .مل يرو : لم يـَنـْ
: مي اعزمهوا عليهه ، ي هار  : أْزَمُعوا الرحيـلَ ( 538)

 .منمع األمر ، و  ي ار منمع عليه
 .املا وب : المقدور( 539)
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مجهع وااه  وهه   : الولنهه  : لَعَجالالُولإه ا( 541)
كّل منثى ر دل ولدها ، ومصل الوله ذهاب الع ل 

وههه  الهه  : ، والعجههار مههن النّههو  ه مجههع عجههور 
 .ر دل ولدها

صهو ه يف  اائههه لف ههد  : َهــَديُل الحمــام( 541)
 . لفه
ــــأْرُتمْ ( 542) : ررعهههه م مصههههوا ام ، وايههههنار  : َج

 .الصول املر فع
 .املن طع للعبادة : المَتَبّتل( 543)
 .ذا ت ذو انا : انماثت انمياثاً ( 544)
الشهههاة الههه   لههه  الشهههار   : األضـــحية( 545)

 .ذرها  عد هرو  الشمس من عيد األضحى
 فّ ههههدها حهههههإ    : اْسَتشــــراف ُأُذنَهــــا( 546)

 . او  لدوع  مو مش وا 
 .ماسور ه : َعْضباء الَقْرن( 547)
مي  : َمْنَســــــكَتُجــــــّر رَْجَلهــــــا َّللــــــى ال( 548)

 .املذ ح: عرجاف ، واملنسأ 
 . زا وا عليه ليبايعوه رغب  ريه : َتَداكإوا( 549)
 .العطا  من اإل ل : الَهيم( 551)
 .يوم هر ا املاف : يوم َوْرَدها( 551)
مجههههع املثنههههاة ه  فهههه ح املههههيم  : الَمثــــاني( 552)

حبهههههل مهههههن صهههههو  مو ههههههعر يع هههههل  هههههه : وكسهههههرها 
 .البع 
 سههههه در عليهههههه  : و َّللـــــى ضـــــْوئيتـَْعُشـــــ( 553)

 . بصر ضعيا
 . رجع : تـَُبوء بآثامها( 554)

هههه  ال حريهههأ و هههون  صهههرد ميمههها ه  : اللإَقـــم( 555) 
 .معظم الطريق مو جاّد ه

 .لذع ه و رحا ه : َمَضض األلم( 556)
م  رمههل كههل واحههد مههن النّههّدين  : الّتصــاول( 557)

 .على صاحبه
ُفَســُهما( 558) كههل منهمهها يطلهه   : يتخاَلســان أَنـْ

 .اخ ال  روح اآلخر
 .اإلذ ر : الَكْبت( 559)
م هّدم عن هه مهن : هه  الاسهر  : َجران البعير( 561)

 .كناي  عن ال مانن: مذره  ص منحره ، و ل اف ايرا  
اسهههه فرا  مهههها يف الّمههههر  مههههن  : ا حــــتالب( 561)

 .اللن
 .سيغل  : سَيْظَهُر عليُكم( 562)
 .واسعه : ُعومرَْحُب البُـلْ ( 563)
عظيم الهبطن  هارنه ، كأنهه  : ُمْنَدَحُق الَبْطن( 564)

لعظمههههه مندلهههه  مههههن  دنههههه ياههههاد يبههههني عنههههه ه ومصههههل 
 .مبع  انزلق «اندحق»
ريهههههح ههههههديدة حتمهههههل الههههههناب  : الحاَصـــــبُ ( 565)

 .وانصى ، وايمل  دعاف عليهم  ااالخ
ـــــر( 566) الهههههذي يهههههأثر انهههههديث ، مي يرويهههههه  : ادَث

وهههذا .     هه  مههنام خمههرب يههروي مثههرا: ملههراد وا. ورايههه
(. آ هز)و ( آ هر)مارب  ص السيا  هنا من ( آثر)اللف  

 .واد اخ اره الشريا الرض  ووجده مصح الوجوه
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ان لبههوا هههّر من لهه   : فــأوبُوا شــّر َمــآب  ( 567)
 . مالل ام يف نعمام

مجع ع   ه  اسر ال ها  ه  : األعقاب( 568)
 .وهو منخر ال دم

 .ا س بداد  فوائد امللأ : األثرة( 566)
 كناي  عن األرحام : َقرارات النساء( 571)
ــــْرٌن ُقَطــــعَ »( 571)  :« ُكلإمــــا َنَجــــَم مــــنهم قـَ

 .كلما ظهر مو  لع منهم رئيس ا ل
ال  ل علهى غهرّة  غه  ههعور مهن  : الَغْيلة( 572)

 .امل  ور كيا يأ يه ال ا ل
ــــة( 573) وامللجههههأ  ههههه  المههههم ه الواايهههه  : الُجّن

 .وانصن ، واد سب ت
ههههه مههههن  : طـــاش الســــهم عــــن الهــــدف( 574)

 .جاوره ومل يصبه:  اب  ا  ه مي 
 .ه  الف ح ه ايرح : الَكْلمُ ( 575)
 .مم دا سا را لألرل : سابغاً ( 576)
 .ان بإ : قـََلصَ ( 577)
: مي  :« بَاَدُروا آجاَلُكم بأعمـاَلُكمْ »( 578)

 .سا  وها وعاجلوها  ا
ــــاعوا( 579) اهههههنوا مهههها يب ههههى مههههن النعههههيم  : ابت

األ ههدي ، مبهها يفهه  مههن لههذة انيههاة الههدنيا وههههوا ا 
 .املن مي 

ا ن  هار ، واملهراد هنها  نمهه ،  : الترّحل( 581)
 . عداد الزاد الذي    د منه للراحل: وهو 
مي حثثههههه م ومنعجههههه م  ص  : ُجـــــّد بكـــــم( 581)

 .الرحيل
ّ  لههه ظههال اههرب مههنام مههن كههأ : أَظلكــم( 582)

 .اد مل اه عليام

 .مهملني : ُسدىً ( 583) 
 .يسواه ، وايديدا  الليل والنهار : يحدوه( 584)
 .جدير : َحَريّ ( 585)
 .الرجع  : األْوبَة( 586)
ــــــُكمْ »( 587) ــــــه أنفَس ــــــُرُزون ب : مي  : «مــــــا َتْح

 .حتفظوهنا  ه
 .ينّجلها ، وينخرها : ُيسوشفها( 588)
   طغيهههه ، و   سهههدر  : عمـــة  تـُْبَطـــُره الن( 589)

 .على  ص  ه حجاب الغفل  عما هو صائر  ليه
ه مهن  «صهمّ »ه  ف ح الصاد ه ممار   : َيَصمّ ( 591)

 ههاب علههم ه  ذا مصههي   الصههمم ور ههد السههمع ، ومهها 
عظم مهن األصهوال حهإ رهال املهألو  الهذي يسه طيع 

 .اح ماله رد  ريها الصمم  صدعه اا
النههو  ه النظهه  واملثههل ، و   ههه  اسههر : النشــد( 591)

 . ل وم ار: ياو     خمالفا ، ومجعه منداد مثل 
 .املواث  واحملارب : الُمثَاور( 592)
املفهاخر  هالاثرة ، ههذا  : الشريك المكاثَر( 593)

ه  البهههاف  «املاههها ر» ذا اهههرىف  الثهههاف املثلثههه  ، ويهههروى 
 .املفاخر  الارب والعظم : املوحدة ه مي 

ــــاَفرا( 594) الههههذي رههههاك  ضههههده يف  : لّضــــّد الُمن
 .الررع  والنس  ريغلبه

 .مي مملوكو  : َمْربُوبُون( 595)
ف ه من دخر : داَخرون( 596)  .مذ ن
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ـــــأ عنهـــــا»( 597) مل ينفصهههههل : مي  :« لـــــم يـَْن
 .انفصار ايسم

 .منفصل : بائن( 598)
: مل يث له ، آده األمر يهنوده  : لم يؤده( 599)

 .مث له وم عبه
 .خلق : ذرأ( 611)
 .دخلت : َوَلَجْت عليه( 611)
َرمَ ( 612)  «م رم انبل»حم وم ، ومصله من  : ُمبـْ

 .و ذا محامه.جعله  ااني ، مث ر له
اجعلوهههههها مهههههن  : اْسَتْشـــــَعُروا الَخْشـــــَيةَ ( 613)

 .والشعار هو ما يل  البد  من الثياب. هعاركم
لهههههبس ايلبهههههاب ، وههههههو مههههها  : َتَجْلبَـــــب( 614)
 .ط   ه املرمة ثيا ا من رو  غ
مجههههع ناجههههذ ، وهههههو ماصههههى  : النواجــــذ( 615)

ولاهههل  نسههها  مر عههه  نواجهههذ وهههه   عههههد . األضهههرا 
و ذا . ويسهههههههمى الناجهههههههذ ضهههههههر  الع هههههههل. األرحهههههههاف

عممههههههههههت علههههههههههى ناجههههههههههذخ  صههههههههههلنبت معصهههههههههها أ 
 .وعمال أ امل صل   دماغأ

 .م عد عنها : أنـَْبى للسيوف( 616)
 .  الرم وه: مجع هام   : الهام( 617)
و كمااا م  يهزاد عليهها . الّدر  : الألَمة( 618)

واههد يههراد مههن الألمهه  آ ل انههرب . البيمهه  وحنوههها
 .والدرا  و كمااا على هذا اس يفا ها

ْلَقلُـــــــــــوا الســــــــــــيوف( 619) حرّكوههههههههههههها يف  : قـَ
 .مغمادها

 .وهو  يت السيا: مجع غمد  : األْغماد( 611) 
نها ، مراعههههههههاة ههههههههه حمركهههههههه  ، وسههههههههان  : الَخــــــــَزر( 611)

للسجع  الثاني  ه النظهر مهن محهد الشهّ ني ، وههو عالمه  
 .الغم 

هه  فه ح الشهني ه الطعهن يف ايوانه   : الّشـْزر( 612)
 .ميينا ومشا 

كهارحوا وضهار وا : نهارحوا  : نافحوا بالظإبّـا( 613)
، والظنبّهها ه  المههم ه مجههع ظبهه  ، وههه   ههر  السههيا 

 .وحده
صلوا من الوصل  : بالُخطَا َصُلوا الّسُيوفَ ( 614)

اجعلههوا سههيورام م صههل  خبطهها معههدائام ، مجههع : ههه مي 
 .خطوة

 .الفرار :الَفّر ( 615)
هنهههههها األو د ،  : «عـــــاٌر فـــــي األْعقـــــاب»( 616)

 .ألهنم يعّ و   فرار آ ائهم
 .ه  مم ني ه السهل :الُسُجح ( 617)
الروا  ه كا اب وغهراب  :الّرَواق الُمطَّنب ( 618)

املشدود  األ ناب مجع  نه  ه : طاط ، واملطّن  الفس
 . مم ني ه وهو حبل يشّد  ه سراد  البيت

 .ه  ال حريأ ه الوس  :الثََبج ( 619)
ههه  الاسههر ه هههّ   األسههفل ، كنايهه   :َكْســُره ( 621)

 .عن ايوان  ال  يفر  ليها املنهزمو 
 .ال صد ه مي راثب وا على اصدكم :الصإَمد ( 621)
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لههن ين صههام  : «لــن يََتــرَُكم أعمــالكم»( 622)
 .هيئا من جزائها

ـــــي ســـــاعدة( 623) اج مهههههع ريهههههها  : ســـــقيفة بن
 وسلل وآلهعليههللاصلىالصحا    عد وراة النهيب 

 . خ يار خليف  له
. كههل   عهه  واسههع   ههني الههّدور : الَعْرَصــة( 624)

ومراد  العرصههه  . واملهههراد مههها جعهههل اهههم لههها  للمغالبههه 
وكا  حممد اد رر من عهدّوه ظنّها منهه  عرص  مصر ،

 .منه ينجو  نفسه ، رأدركوه وا لوه
الفههّ  : ههه كا ههاب ه مجههع  اههر  : الَبكــار( 625)

الههه  انفمهههح :  فههه ح راسهههر : العمهههدة . مهههن اإل هههل
 .داخل سنامها من الركوب ، وظاهره سليم

اخلل هههههههههههههههه   : الثيــــــــــــــــاب الُمتداعيــــــــــــــــة( 626)
 .الررق ال اماس عمااا  : ومدارا ا .امل فرّا 

 .خيطت : حيَصتْ ( 627)
 .ارّات : َتهتإَكتْ ( 628)
ه كمجلهس ومنهرب ه ال طعه  مهن  : الَمْنسر( 629)

 .مهر : وم ّل  .اييش متر ممام اييش الاث 
 .دخل ايحر : َّلْنَجَحرَ ( 631)
ههههه  الاسههههر ه جحههههر الّمههههبع  : الَوجــــار( 631)

 .وغ ها
رواههه ، مهها كسههر  : األفْـــَوق مــن الســهام( 632)

 .العاري من النصهل: والناصل .مي موضع الو ر منه
والسهههم  ذا كهها  ماسههور الفههو  عاريهها عههن النصههل )

 .مل ينثّر يف الرمي 

 .الساحال : الباحات( 633) 
 .ه  ال حريأ ه اعوجاجام : أَودَكم( 634)
 .مذّر اهلل وجوهام : أْضَرَع اهلل ُخُدودَكم( 635)
حههههههه  مهههههههن : مي  : وأتْـَعـــــــَ  ُجـــــــُدودَكم( 636)

 .ا حنطاط وااالخ والعثار: والّ عس . حظوظام
ــحرة( 637) ههه  المههم ه الّسههحر األعلههى مههن  : السُّ

 .آخر الليل
 .غلبين النوم : َمَلَكْتني َعْيني( 638)
مههّر يب كمهها  سههنح  : ســنح لــي رســول اهلل( 639)

 .الظباف والط 
 .مس طت ، ومل ت ولدها مي ا : أْمَلَصت( 641)
 .نوجها : ّيمهاقَـ ( 641)
 .خلّوها من األنوا  : تأيُّمها( 642)
كلمهه  اسهه عظام   ههار يف م ههام  : ويْــُل اّمــه( 643)

املههههدح و   كهههها  مصههههل وضههههعها لمههههده ، ومثههههل ذلههههأ 
معههرو  يف لسههاهنم ي ولههو  للرجههل يعظمونههه وي رظونههه 

رهاظفر  هذال الهدين  ر هت »يف انهديث  «  م ا لأ»
 .«يداخ
 اسههههههه  : مي  :« داحــــــي المــــــدحوات»( 644)

 .املبسو ال ومراد منها األرضني
م يمهها وحارظهها ،  : داعم الَمْسـُموكات( 645)

املرروعهههههال وهههههه  السهههههماوال ومصهههههلها : واملسهههههموكال 
 . أ مبع  ررع

 .خال ها : جاَبل الُقلوب( 646)
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مور حهههههها ل املفلههههههو  الهههههه   : الَفطْــــــرة( 647)
: ياهههههو  عليهههههها يف  هههههدف وجهههههوده ، وهههههه  لالنسههههها  
 .حال ه خاليا من اآلراف واألهواف والديانال والع ائد

 .مجع هريف  : الشإراَئف( 648)
 .الزوائد : النّـَوامي( 649)
مي ملههها   ّدمهههه مهههن  : الخـــاتُم لمـــا َســـَبقَ ( 651)

 .النبّوال
ـــــقَ ( 651) َغَل كانهههههت م هههههواب  : الفـــــاتح لمـــــا انـْ

ال لههههوب اههههد مغل ههههت  إافههههار المههههالر عههههن  ههههوار  
 آيههال  وسللل وآلهعليههللاصلىا اادايهه  رار  حههه

 .نبّو ه
مجهههع  ا هههل علهههى  : َجْيشـــات األباطيـــل( 652)

كمههها م  األضهههاليل مجهههع ضهههالر علهههى : غههه  ايههها  
مجع جيش  ه  ف ح رساو  : غ  ايا  ، وجيشا ا 

 .ه من جاهت ال در  ذ ار فع غلياهنا
مجههع صههول  ، وههه  السههطوة  : الّصــْو ت( 653)

ا هههّجه حهههإ  لغهههت الشهههّج  ، والههدام  مهههن دمغهههه  ذ
 .دماغه

هنههههإ  هههها اويهههها ه : ههههه مي  : فاْضــــَطَلع( 654)
 .ال وة: والّمالع  

 .املسار  املس عجل : الُمْستَـْوَفز( 655)
النهههههاك  وامل هههههأّخر ، مي غههههه   : الناَكـــــل( 657)

 .جبا 
هه  مهم ني ه املشه   ص انهرب ،  : الُقـُدم( 657)

 . ممى ادما ، مي سار ومل يعرّ : وي ار 
 .المعيا : الواهي( 658)

مي حارظههههههها ورامهههههههها ،  : واعيـــــــا َلَوْحيـــــــك( 659) 
 .وعيت انديث ،  ذا حفظ ه ورهم ه

ــَبَ  القــاَب ( 661) ورى الزّنههد  : ي ههار  : أْوَرى قـَ
خرجهت : كهوعى ه ووري ه كهو  ه يهري وريها رههو وار 
ههههعل  مهههن : نهههاره ، وموري هههه وورّي هههه واسههه وري ه وال هههبس 

 . س الذي يطل  النارالنار ، وال ا
الذي يس  ليال علهى غه  جهاّدة  : الخابََ( 661)

 .واضح  ، رإضافة الطريق له جعلها مميئ  ظاهرة
مجع خوض  ، وهه  املهرّة مهن  : الخْوضات( 662)

 .اخلول
مجهع علهم ه  ال حريهأ ه وههو مها  : األْعـالم( 663)

 .يس در  ه على الطريق كاملنار وحنوه
مههها اخهه ّ  اهلل  ههه مهههن  : زونالَعْلــم المخــ( 664)

هههههاف مههههن عبههههاده ، ومل يههههبح لغهههه  مهههههل انظههههوة  ههههه م  
 .يطلغوا عليه ، وذلأ مما   ي علق  األحاام الشرعي 

هاهدخ علهى النها  ، كمها اهار  : شَهيدك( 665)
َفَكْيَف ََّلذا َجْئنا َمْن ُكلش ُأمإة  َبَشَهيد  »): اهلل  عاص 

 .(«يداً وَجْئنا َبَك َعلى هُؤ َء َشهَ 
مبعوثهههههأ ، رههههههو : مي  : بَعَيثـــــك بـــــالحق( 666)

 .رعيل مبع  مفعور كجريح و ريح
وّسهههع لههه مههها هههئت م   وسهههع  : اْفَســْح لـــه( 667)
 حسهههههانأ و هههههّرخ ، رياهههههو  الظهههههل : مي  «يف ظلهههههأ»

 .لانا
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 م واره ودرجا ه : ُمَضاَعفات الخير( 668)
 مس  ّرها حيث  دوم و  : َقرار النّـْعَمةَ ( 669)

 . ف 
مهههه  مجهههع منيههه  ه  : ُمنـــى الّشـــَهَوات( 671)

 المهههههم ه وهههههه  مههههها ي منهههههاه ا نسههههها  لنفسهههههه ، 
 .والشهوال ما يش هيه

مههههههن اههههههوام : الرخههههههاف  : رََخــــــاء الّدَعــــــة( 671)
: والّدعهه  . واسههع انههار: مي  «رجههل رخههّ  البههار»

 .ساو  النفس وا مئناهنا
مجع حتف  ، : ال حا  : ُتَحف الكَرامة( 672)
 .ه  ما يارم  ه اإلنسا  من الرّب واللطاو 
سهههأاما م  يشهههفعا  : استشـــفعهما َّلليـــه( 673)

 .اس شفعت  ه: وليس من اييد اوام . له عنده
 .غادرة ماكرة: مي  :« يهوديّة»كّف ( 674)
ــّبة( 675) ههه  المههم ه ا سههت ، ومههها ممهها  : السُّ

رهرو اإلنسهها  علههى  خفائههه ، وكهين  ههه عههن الغههدر 
 .اخلف 

مجهع كههبش ، وههو مهن ال ههوم  : األْكـُبش( 676)
 .رئيسهم

: مصهههههههل الزخهههههههر   : زُْخُرفُــــــه وزَْبرَجـــــــه( 677)
الهذه  وكهذلأ الز هر  ه  اسهر ني  ينهمها سهاو  ه 
مث م لهههق علهههى كهههل ممهههّوه مهههزّور ، ومغلههه  مههها ي هههار 

 .الزّ ر  على الزين  ومن وه  مو جوهر
. عا هههه: اررههه  اررههها ه  هههالف ح  : قـَْرفـــي( 678)

 .سم منه ال ر   ساو  الرافوا 

: خصيمهم ، واملاراو   : َحجيج المارقين( 679) 
 .اخلارجو  من الدين

ـــــابون( 681) ـــــاكثون المرت الناامهههههو  للعههههههد  : الن
 .الذين   ي ني ام

يههراد  هها هنهها م شهها ال األعمههار  : األْمثــال( 681)
 عهههرل علههى ال هههرآ  رمهها وار هههه رهههو انهههق : وانههواد  

ا خالفهه رههو البا هل املمنهو  ، وههو ه كهرم املشرو  ، ومه
اهلل وجههه ه اهد جهرى علهى حاهم ك هاب اهلل يف معمالهه 
، رلههههيس للغههههامز عليههههه م  يشهههه   ليههههه مبطعههههن ، مهههها دام 

 .مل زما ألحاام الا اب
: انامههه  ، اهههار اهلل  عهههاص  : الُحْكـــم هنـــا( 682)
 .«وآتـَْيناه اْلُحْكَم َصَبِيا»
 .املرادحف  ورهم  : َوَعى( 683)
 .ارب من الرهاد الذي دعا اليه : دنا( 684)
ههه  المههم ه مع ههد اإلنار ، واملههراد  : الُحْجــَزة( 685)

مخهذ رهال  رجهزة رهال  ، : ا ا داف وال مسأ ، ي ار 
 . ذا اع صم  ه ويأ  ليه

كسه   العمهل ايليههل  : اكَتَسـَب َمــْذخوراً ( 686)
 .ثوا ا يذخره ويعّده لوات حاج ه

 املثلث   «كاثر»ويروى . غالبه : َر هواهكابَـ ( 687)
 .غالبه  اثرة مرااره الصائب  رغلبه: مي 
 .النّ ة الواضح  : الغّراء( 688)
 جاّدة الطريق ومعظمه : الَمَحّجة( 689)
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مههدة انيههاة مههع العاريهه  ،  : الَمَهــل هنــا( 691)
رإنههه ممهههل ريههها دو  م  ينخههذ  ههاملول مو حتههّل  ههه 

 . ائ   العذاب
املراد من هذه الرواي   : هو على القلب( 691)

 .م لو ا وعاسها
ـــّزة( 692) هههه  المهههم ه ال طعههه  ، ورسهههر  : الُح

مبجمههههههههو  املعههههههههى  «الوذمهههههههه »صههههههههاح  ال ههههههههامو  
 .والار 

ومي ه كههوعى ه وعههد . وعههدل : َوأيْــتُ ( 693)
 .وضمن

ـــــــَزاَت األلحـــــــاظ( 694) اإلههههههههارة  ههههههها ،  : رََم
ممهههههها . لعههههههنيواألنههههههاظ مجههههههع نهههههه  ، وهههههههو  هههههها ن ا

اللحاظ ه وهو منّخر العني ه رهال نعهر  لهه مجعها    
 .ه  مم ني «ن »
 .لغوها : َسَقطات األلفاظ( 695)
. ال لهههه  ، واللهههه  : َشـــَهوات الَجَنــــان( 696)

 .ما ياو  من ميل منه  ص غ  الفميل : وههوا ه 
 .ن ن ه : َهَفَوات اللإسان( 697)
 .محاط  ه : حاَق به الضرّ ( 698)
 .من يّدع  كشا الغي  : الكاهن( 699)
الاههها عهههن الشهههبهال خهههو   : التـــورّع( 711)

ور  الرجل ه مهن  هاب : الواو  يف احملّرمال ، ي ار 
علهههم واطهههع وكهههرم وحسههه  ه ورعههها ، مثهههل وعهههد ، 
 .وورعا ه  ف ح ني كطل  ه ووروعا مي جان  اإلمث

ههه مههن  هاب ضههرب ودخهل ه  : َعـَزَب عــنكم( 711) 
 . عد عنام: ني كدخور ه مي عزو ا ه  مم 

ــــَذرَ ( 712) مبعهههه  منصهههها ، ومصههههله ممهههها مهز ههههه  : أْع
مها جعلهت : رأعذرل رالنا سهلبت عهذره مي . للسل 

 .له عذرا يبديه لو خالا ما نصح ه  ه
 .كاهف  عن ن ائجها الصحيح  : ُمْسَفَرة( 713)
 .ظاهر ه : باَرزَة الُعْذر( 714)
 .ال ع  : العناء( 715)
 .جاراها سعيا : اهاساع( 716)
 . اوع ه : واتـَْته( 717)
عّز وار فهع عهن مجيهع مها سهواه  : َعاَل بَحْوَله( 718)

 .، ل و ه املس علي   سلط  اإلجياد على كل اّوة
ــــــه»( 719) ــــــا َبَطْوَل  نههههههه مههههههع علههههههّوه ، : مي  :« َدن

سبحانه وار فاعه يف عظم ه دنا وارب من خل ه  طوله 
 .عطائه و حسانه: مي 
 .ه  الف ح ه الميق والشدة : األْزل (711)
: كواملهها ه مهن سهب  الظهّل  : سواَبغ الـنّـَعم( 711)

 . ذا عّم ومشل
مي سا  ا كّل ه ف من الوجود  : أّوً  بادياً ( 712)

 .، ظاهرا  ذا ه مظهرا لغ ه
  الغهههه ، والعهههذر هنههها كنايههه   : َّلنهـــاء ُعـــْذرَه( 713)

 .ت  بعث  النيبعن انجل الع لي  والن لي  ال  مايم
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األخبهههههار اإلايههههه  : مجهههههع نهههههذير  : النُّـــــُذر( 714)
 .املنذرة  الع اب على سوف األعمار

جهاف  ها يف الاهالم ،  : َضَرَب األمثال( 715)
 .إليماح انجل ، و  ريرها يف األذها 

جعلههههههها يف مواههههههال  : َوقّــــــَت ادجــــــالَ ( 716)
 .حمدودة   م  دم عنها و  م أخر

 .ما ظهر من اللبا  : اشالّريّ ( 717)
موسههههع ، : مي  : أْرفَـــَغ لكــــم المعـــاشَ ( 718)

 .اّ سع: رر  عيشه ه  المم ه رراغ  ، مي : ي ار 
مي جعهههههههههل  : أحـــــــــاطكم باإلحصـــــــــاء( 719)

 حصهههههاف معمهههههالام والعلهههههم  ههههها عمهههههال كالّسهههههور   
 . نفذو  منه و    عّدونه

معههّده لاههم رههال  : أرصــد لكــم الجــزاء( 721)
 .حمي  عنه

وهههه   .مجهههع ررهههدة ه كاسهههرة : الرشفَـــدَ ( 721)
 .العطي 

 .الواسع  : الّرَواَفغ( 722)
 .الظاهرة البّين  : الحجج البَـَواَلغ( 723)
مي اّدر لام ،  :« وظفإ لكم ُمَدداً »( 724)

عههههني لاههههم منمنهههه  حتيههههو  : واملههههدد مجههههع مههههّدة ، مي 
 .ريها
يف دار : مي  :« فـــــــي قـــــــراَر َخبـــــــرة»( 725)

 .ار ، وه  دار الدنياا  الف واخ ب
 .ه كفرح ه كدر : َدَنقٌ ( 726)
: كثهه  الطههني والوحههل ه واملشههر   : َردَغٌ ( 727)

 .مورد الشار   للشرب
 .يعج  : يُوَنقُ ( 728)
 .يهلأ : يُوَبقُ ( 729)

 ذا حتهههّور  «حهههار»اسههم راعهههل مهههن  : حائَـــل( 731) 
 .وان  ل

غائه    يلبهث م  يظههر  :« وَضْوٌء آَفلٌ »( 731)
 .إ يغي ح
ههه  الاسههر ه مهها يسهه ند  ليههه ، مو  : الّســَناد( 732)

 .دعام  يسند  ا الس ا
اسههم راعههل مههن : ناكرههها  : اطمــَأّن ناكُرهــا( 733)
 .جهله رأناره: من  اب علم ه مي  «نار الش ف»
الفههر  وغهه ه ي مهه  ه مههن  ههايب  : َقَمــصَ ( 734)

اسهّن ه وههو م  : مي  .ضهرب ونصهر ه امصها واماصها
 .يديه ويطرحهما معا يررع
اضههطادل  شههباكها  :« قـََنَصــْت بأْحُبَلهــا»( 735)

 .وحبااا
 .ا لت مااهنا من غ   أخ  : أْقَصَدت( 736)
 .ر طت  عن ه : أْعَلَقْت به( 737)
مجهع وههق ه  ال حريهأ ه مو  : أْوهـاق المنيّـة( 738)

 . ف ح رساو  ، كما ي ار هنر وهنر ، مي حبار املول
ضههههيق املراههههد ، واملههههراد  : المْضــــَجع َضــــْنك( 739)

 .ال رب
مشاهدة ماانه من النعهيم  : ُمعاينة المَحلش ( 741)

 .وايحيم
ــــل( 741) ــــواب الَعَم جههههزا ه األعههههّم مههههن ههههه اف  : ث

 .وسعادة
. امل  دمو : امل أخرو  ه والّسلا  : الَخَلفُ ( 742)

  . باف اير:  ع   
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 .اذا الفر  ع   حسن:  عد جريه ، ي ار 
مي    :«   تـُْقَلــــُع الَمَنيّــــُة اْخَترامــــاً »( 743)

اس ئصههههههههااا :  اهههههههّا املنيهههههههه  عههههههههن اخنامههههههههها ، مي 
 .لألحياف

  : مي  :«   يرعــــــــــوي البــــــــــاقون»( 744)
 .يرجعو  و  ياّفو 

ـــــــرام( 745) ار عهههههههار مهههههههن ايهههههههرم ، مي  : ا جت
 .اانا  السيئال

يشههههاكلو  : مي  :« ْحتَــــَذوَن َمثــــاً  يَ »( 746)
 . أعماام صور معمار من سب هم ، وي  دو   م

مجههههع رسههههل ه  :« يَْمُضــــون أْرســــاً  »( 747)
 . ال حريأ ه وهو ال طيع من اإل ل والغنم واخليل

هههه ك نّههور ه مصههه ه ومههها  : َصــّيور األمـــر( 748)
 .ينور  ليه

 .ارب البعث :« أَزَف الّنُشور»( 749)
مجههههع ضههههريح ، وهههههو الّشههههّق  : الضــــرائح (751)

 .وس  ال رب
مجهههههع وجهههههار ه كا هههههاب  : األْوَجـــــرة( 751)

 .وسحاب ه وهو انجر
مي مسهههههرعني  ص معهههههاده ،  : ُمْهَطعـــــين( 752)

 .سبحانه ، الذي وعد م  يعيدهم ريه
ال طعهههه  : الّرعيههههل  :« رعــــيال ُصــــموتاً »( 753)

مههههن اخليههههل ، هههههبههم يف  الحههههق  عمهههههم  ههههبعإ 
ايملههه  ال ليلهه  منهههها ه أل  : خليهههل ه مي  رعيههل ا

 .اإلسرا    يد  محدا منهم ينفرد عن اآلخر

ُفُذُهُم الَبُصر»( 754)  يهأأ : جياونهم ، مي  :« يـَنـْ
  يعهزب واحهد مهنهم عهن : عليهم وري   م ، واملراد 

 . صر اهلل
اللنبهو  ه  هالف ح ه مهها  : لَبُــوُس ا ْســَتكانةَ ( 755)

 .اخلمو : ان  يلبس ، وا س ا
هه  ال حريههأ ه الههوهن ، والمههعا ،  : ضــَرعَ ( 756)

 .واخلشو 
خلههههههت مههههههن املسههههههرّة  :« َهــــــَوَت األْفَئــــــَدة»( 757)

 .واألمل من النجاة
سهههاكن  ه كامتههه  ملههها يزعجهههها مهههن  : كاَظمـــة( 858)

 .الفز 
نرمهههه  الاههههالم  : ُمَهْيَنمــــة( 759) مي م فاريهههه  ، واايهح

 .اخلف 
كثر حإ ام ألل  هه األرهواه  : أْلَجَم الَعَرقُ ( 761)

 .لغزار ه رمنعها من النطق ، وكا  كاللنجام
 .ه حمرك  ه اخلو  : الّشَفق( 761)
 .عر ا الرعدة : أْرَعَدت( 762)
ــَرة الــّداعي( 763) صههو ه وصههيح ه ، و  ي ههار  : زَبـْ
    ذا كههها  ريهههها نجهههر وان ههههار ، رإهنههها واحهههدة  «ن هههرة»

 .الز ر مي الاالم الشديد
 ههههّت اناومههه   ههههني اهلل  : َفْصـــل الَخطــــاب( 764)

 .و ني عباده يف املواا
املعاوضهه  : امل ايمهه   :« ُمقاَيَضــة الجــزاء»( 765)

 .مبادل  ايزاف اخل   اخل  ، والشر  الشر: ، مي 
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 .العذاب : الّنكال( 766)
مملوكههههههههو  ، وا ا سههههههههار  :« مربوبــــــــون»( 767)

 .الغلب  وال هر
حمهههههور املالئاههههه   : تضـــــارأصـــــل ا ح( 768)

 .ل بإ الروح
مجههع جههد  ه  ف ح ههني ه  : األجــداث( 769)

ااذ جهدثا ، وي هار : وهو ال رب ، واج د  الرجل 
 «ممهههههّمنو  األجهههههدا »جهههههد   الفهههههاف ه و : 

 .لعولو  يف ضمنها
انطهام ، وي هار رر هه ه كنصهر  : الّرفـات( 771)

ر هه  يهده كمها يفهّت : وضرب ه مي كسهره وداّهه مي 
 .در والعظم البا امل
: لزيّهههههههو  ، والهههههههّدين : مي  : َمـــــــَدينون( 771)

 (.مالأ يوم الّدين: )ايزاف ، اار  عاص 
ـــُزون َحســـاباً ( 772) كهههّل راسههه  علهههى  : ُمَميّـ

ــَزُر واَزرٌَة َوْزَر ): عملههه منفصههال عمههن سههواه  و  َت
 .(ُأْخرى

الطري هه  الواضهههح  الههه  دلهههت  : المـــنهج( 773)
 .املطهرةعليها الشريع  

ــــــَل الُمْســــــتَـْعَتب»( 774) ــــــُروا َمَه ههههههه  :« وُعّم
مو وا من العمر مهله  : املسنض  ه مي : املس ع   

 .من ينار الرضى لو محسن العمل
مجع سدر  ه : الّسد   : ُسَدَف الّرَيب( 775)

وهه  . مجهع ريبه :  هالف ح ه وهه  الظلمه  ، والرّيه  
 .الشبه  و  ام األمر

 ركههوا : خلنههوا  :« ضــمار الَجيــادُخلإــو الم»( 776) 
: وايياد من اخليل . يف لار ي سا  و  ريه  ص اخل ال

املاها  الهذي  مهّمر ريهه اخليهل ، : كرامها ، واملمهمار 
 .واملدة ال   ممر ريها ميما

 عمار الفار يف األمر ليأأ  : َرَويّة ا ْرتَياد( 777)
 .يراد ل  ما : على مسلم وجوهه ، وا ر ياد هنا 

ا ن ظهار : األنهاة  : وأناة الُمْقَتَب  الُمْرتاد( 778)
الهههذي مخهههذ  يهههده : املر هههاد ، مي : وال هههندة ، وامل  هههبس 

 .مصباحا ل  اد يف ضوئه هيئا غاب عنه
: مي :  مههههههههدة ا ضههههههههطراب : المضـــــــطَرب( 779)

 .انرك  يف العمل
 .غ  عادل  عن الصواب : صائبة( 781)
اههههر  ي ههههر  »ومثلههههه  اك سهههه  ، : اقتــــرف( 781)

: كسهههههههههههههه  ياسهههههههههههههه  ويف ال نزيههههههههههههههل : مي  «لعيالههههههههههههههه
 .(ولَيَـْقَترَُفوا ما ُهْم ُمْقَترَُفونَ )
 .خا  : َوَجلَ ( 782)
 .سار  : بادر( 783)
عههرّب ه مبههين للمجهههور  :« ُعبّـــَر فــاْعَتبَـرَ »( 784)

مشهههدد البهههاف ه مي عرضهههت عليهههه العهههرب مهههرارا كثههه ة ، 
 .راع رب ، مي ا ع 

 .ام نع عن الش ف وان هى: مي  : ازدجر( 785)
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 .رجع  ليه : أناب َّللى اهلل( 786)
ههههههاكل  هههههني عملهههههه وعمهههههل  : احتـــــذى( 787)

 .محسن ال دوة: مي : م  داه 
اسهههه فادها واا ناههههها ،  : أفــــاد الــــذخيرة( 788)

 .وهو من األضداد
 هههههل نادا  ّلهههههه ظههههههر  : اْســـــَتْظَهَر زاداً ( 789)

 .متثيلراحل ه  ص اآلخرة ، والاالم 
امل صههههد الههههذي يركهههه   : َوْجــــه الســــبيل( 791)

 .السبيل ألجله
 . ل  ورائه على عجل : تـََنّجُز الَوْعدَ ( 491)
 .حتف  ما ممّهها : تعي ما عناها( 792)
 . اشا : تجلو( 793)
م صهههور ، مصهههدر مهههن عشهههه   : الَعَشـــا( 794)

 .رهو عش  ذا م صر هنارا ومل يبصر ليال
 .و وهو العمومجع هل : األْشالء( 795)
مجع حنو ه  الاسر ه وهو كل  : األْحناء( 796)

: مههههها اعهههههو  مهههههن البهههههد  ، ومالفمههههه  األعمهههههاف اههههها 
 . ناسبها معها

مجع رّرق ه  الاسر ه املنفع  ،  : األْرفاق( 797)
 .مو ما يس عا   ه عليها

 . الب  : رائدة( 798)
هه علهى صهيغ  اسهم الفاعهل ه  : ُمَجلشالت( 799)

. غهههامرال نعمهههه: مبعههه  غطنهههاه ، مي  «جلنلهههه»مهههن 
 .سحاب للنل ، مي يطبق األرل: ي ولو  

 .موانع : حواَجز( 811)

 .النصي  الوارر من اخل  : الخالق( 811) 
 .ه  الف ح ه حبل تنق  ه : الَخَناق( 812)
ُهمُ ( 813)  .معجل هم : أْرَهَقتـْ
اطنعههههههههم ومهههههههزّاهم مهههههههن  : َشـــــــّذبـَُهم عنهـــــــا( 814)

 .شجرة وهو   ش ها شذي  ال
 اس ئصاله واا طاعه : َتَخّرُم األجل( 815)
مي مل  : لــم يَْمَهــُدوا فــي ســالمَة األْبــدان( 816)

 .ميهدوا ألنفسهم  إصالحها
ممهر منهها ، مي : ههه  مهم ني ه ي ههار  : أُنُـف( 817)

 .مس أنا مل يسبق  ه ادر
 .رخ  ايلد ورا ه وام ال ه : الَبَضاَضة( 818)
 .النعم  والسع  واخلص  : ارةالَغضَ ( 819)
ــــال( 811) مي : مصههههدر نايلههههه مزايلهههه  ونيهههها   : الّزَي

 .راراه
 .الدنّو وال رب : األُزوف( 811)
الههههق وخفهههه  وهلههههع يصههههي  املههههريإ  : الَعَلــــز( 812)

 .واحمل مر
 . لوغ انز  من ال ل  : الَمَضض( 813)
 .الريق : الَجَرف( 814)
  الرارعه  صههو ا مجهع ناحيهه  وهه : النّـَواَحـب( 815)

 . البااف
 . رخ و    : ُغوَدرَ ( 816)
 .حبيسا : رَهيناً ( 617)
جذ ت جلد ه  :« َهَتَكَت الَهَواّم َجْلَدَته»( 818)

 .انّيال وكل ذي سم ي  ل: ر طع ها ، وااوام 
مجهههههع ناهاههههه  وهههههه  مههههها ينههههههأ  : الّنواَهـــــك( 819)

 .مي يبليه: البد  
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 .درست : َعَفت( 821)
مصههههههههههههدر يههههههههههههدر علههههههههههههى  : لحــــــــــــَدثانُ ا( 821)

واد  بعهت سههوا عهّر . ا ضطراب مبع  ما رد 
واملعههامل مجههع معلههم ، وهههو .النههو  ، ر صههحح  ررعههها

 .ما يس در  ه
 .ااالا : ه  ف ح الشني ه مي  : الّشَحَبةُ ( 822)
هنهها الواحههدة مههن الههبّإ ، وهههو  : الَبّضــة( 823)
مي  عهد  مصدر  ّإ املاف  ذا  رّهح اليال اليال ،: 

 .ام الئها حإ كأ  املاف ينهح منها
 . الي  : َنَخرة( 824)
: األث ار ، مجهع عه ف ، مي  : األْعباء( 825)

 . ل
  : مبهين للمفعهور مي  : و  ُتْستَـْعَتبُ ( 826)

ال و ه  عهن العمهل : يطل  منها   هدر الع هس ، مي 
  ميانههههههها م  : ال بههههههيح ، مو مبههههههين للفاعههههههل ، مي 

 .ضى واإلاال  من خطئها السّّيف طل  الر 
 .خطئها ومصله انز   ال دم : زََلَلها( 827)
 .ه  اسر ر شديد ه الطري   : الَقّدة( 828)
 سههههه و  علهههههى  :« َتطَـــــأوَن جـــــاّدتـَُهم»( 829)

 .سبيلهم  ال احنرا  عنهم يف ه ف
امل صههههههههود : مي  :« كــــــــأّن الَمْعنــــــــيّ »( 831)

 . ال االيا الشرعي 
مصهدر ميمه  مهن جهان جيهون  : مجازكم( 831)

 .، مي اطع املاا  واج انه

ههههو ان هههالب : الهههّدحإ  : َمزالَـــق َدْحَضـــه( 832) 
الّرجههههههل  غ هههههه  ريسهههههه   املههههههاّر ، واملزالههههههق مواضههههههع الزّلههههههل 

 .وا نز  
 .الّنوب والّدرعال : التارات( 833)
 .م عبه : أْنَصَب الخْوُف َبَدنَه( 834)
نومههه ه الغِههرار ه  : أْســَهَر التّـَهّجــُد َغــرارَ ( 835)

 «مسهههره ال هجههد»ال ليههل مهن النههوم وغه ه و :  الاسهر 
 .منار ايام الليل نومه ال ليل ، رأذهبه  املرة: مي 
مجع هاجرة ، وه  نصا النهار  : الَهواجر( 836)

 .عند اه داد انر
 .منعها: مي  : َظَلَف الّزْهُد َشَهَواتَه( 837)
مي مسههههر  ،   :« هأْوَجـــَف الـــذّْكُر َبلســـان»( 838)

كههههأ  الههههذكر لشههههدة حترياههههه اللسهههها  موجهههها  ههههه كمهههها 
 . وجا الناا   راكبها

 .مار عنه : تـََنكإَب الشيء( 839)
 .األمور املف لج  اياذ   : المَخاَلج( 841)
 .ه حمرك  ه اياّدة : الَوَضح( 841)
 .ماهحورُمها : أْقَصد المسالك( 842)
 . صررهمل  رّده ومل  : لم تـَْفَتْله( 843)
: مههن عمهه  يعمههى مي  :« لــم تـَْعــَم عليــه»( 844)

 .مل اا عليه األمور املش به 
 ه  المم ه سع  العيش ونعيمه : النّـْعمى( 845)
الدنيا ، و يت معهربا ألهنها  ريهق  : العاَجلة( 846)

 .يعرب منها  ص اآلخرة ، وه  اآلجل 
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سههههبق  ص : مي  :« بَــــاَدَر مــــن َوَجــــل»( 847)
 .عمار خورا من ل اف األهوارخ  األ

ــــــشَ ( 848) مسههههههر  ، ومثلههههههه انامههههههش ،  : أْكَم
معجل ههه ، واملههراد جههّد السهه  يف : وكّمشه ه  اميشهها 

 .مهل  انياة
ههه  مههم ني ه املمههّ   ص ممههام ،  : الُقــُدم( 849)

 .مي ممى م  دما
م نعهههها : مي  :« َحَجيجــــاً وخصــــيماً »( 851)

 .فسهملن خالفه  أنه اد جل  ااالخ على ن
 .من حتادثه سرا : الّنَجيّ ( 851)
صههههّور األمههههار  : مي  :« َوَعــــَد َفَمّنــــى»( 852)

 .كذ ا
الههنفس الهه  : ال رينهه   : اْســَتْدرَج قريَنَتــه( 853)

منزاا من : واس درجها  .ي ارهنا الشيطا   الوسوس 
 .درج  الّرهد  ص درج ه من المالل 

 مياهن جعله ريهث   : اْستَـْغَلق رَهيَنته( 854)
 .اليصه

 هههربم الشهههيطا  ممهههن  :« أْنَكـــَر مـــا زَيّـــنَ »( 855)
 .مغواه
مجههع هههغا  ه مثههل  : ُشــُغف األْســَتار( 856)

سحاب وسح  ه وهو يف األصل غال  ال ل  ، 
 .اس عارة للمشيم 

صهههههههّبها  «ده هههههههها»م  ا عهههههها ،  : َدهاقـــــــاً ( 857)
مم لئههه  : واهههد  فسهههر الهههّدها   املم لئههه  ، مي .   هههوة

 .م انياةمن جراثي

خفههه  ريههها وحمهههق  : مي  :« َعَلَقــًة َمحاقـــاً »( 858) 
 .كّل هال وصورة

الولد  عد  صويره مها دام يف  طهن  : الَجنين( 859)
 .ممه
 .الغالم راهق العشرين : اليافع( 861)
 لغههت اام ههه حههّد : مي  :« اســتوى مثالُــه»( 861)

 .ما اّدر اا من النماف
ََ ساَدراً »( 862)  ذا ضهرب : لبعه  خهب  ا :« َخَب

امل حهههههههّ  :  يديهههههههه األرل   ي هههههههوّاى ههههههههيئا ، والسهههههههادر 
 .والذي   يه م و  يبا  ما صنع

نزعهههه وههههو يف معلهههى البئهههر ه  : َمـــَتَح المـــاءَ ( 863)
الهذي ينهزر البئهر  ذا اهّل ما هها رهيمأل الهدلو ه : واملها ح 
 .الّدلو العظيم : والغرب 

 .هدة السع  : الَكْدح( 864)
ــهبَــ( 865) مجههع  ههدمة وههه  مهها  ههدا مههن  : َدَواُت رَأَي

 .الرمي ، مي ذاهبا ريما يبدو له من رغائبه
  يظنههههها ، : مي  : «  َيْحَتَســــُب َرزَيّــــة»( 866)

 .و  يفار يف واوعها
مي اخلهو  مهن اهلل  :   يخشع من الّتَقّية( 867)

 . عاص
 .ه  رائني مهمل ني ه مي مغرورا : َغريراً ( 868)
ــه»( 869) عهها  يف  :« الــخ. .. عــاش فــي َهْفَوت

مخطائههههههههه وخطيئا ههههههههه الناهههههههههئ  عههههههههن اخلطههههههههأ يف   ههههههههدير 
 .العواا 

ــــــــــدْ ( 871) مل يسهههههههههه فد ثوا هههههههههها ومل : مي  : لــــــــــم يَُف
 .يا س 
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 .غشي ه : َدَهمته( 871)
 .  ايا  عّن ه على انق : ُغّبر َجماحه( 872)
 .ه  ف ح السني ه الطري   : الّسنن( 873)
 .حائرا: مي  :« دراً ظّل سا»( 874)
 .المار   : الالدمة( 875)
الشدة حتي   الع ل وانوا  ،  : الَغْمرة( 876)

 .والاارث  ال ا ع  لآلمار
ههه  فهه ح ر شههديد ه الواحههدة مههن  : األنّــة( 877)

 .األّ  مي ال وّجع
جههههههههذ ال : مي  : «َجْذبَــــــــة ُمْكرَبــــــــة»( 878)

 .األنفا  عند ا ح مار
سهها  املههريإ نفسههه عنههد مههن  : الّســْوَقة( 879)

املهول سهواا وسهيااا ، وسهيق ه علهى اوههور ه مسهر  
 .يف نز  الروح

 .يبلس ، يئس ، رهو مبلس : أبـَْل ( 881)
سهههههال لعههههدم ادر ههههه : مي  :« َسَلســــاً »( 881)

 .على املمانع 
مها رجهع  هه مهن  : الّرجَيع مـن الـدواب( 882)

 .سفر  ص سفر راّل ، والوص  ال ع 
 .ه  اسر النو  ه مهزور : َنضو( 883)
 .األعوا : هنا  : الَحَفَدة( 884)
 .املسارعو  يف ال عاو  : الحشَدةَ ( 885)
َقَطع الّزْورَة( 886)  .حيث   يزار : ُمنـْ
 .ح  ه : بـَْهَته السؤال( 887)
 .الّس ط  : الَعْثرة( 888)
 .املاف انار: يف األصل  : الحمَيم( 889)

واملههههههراد هنهههههها دخههههههور . اإلحههههههرا  : التصــــــلية( 891) 
 .جهنم

صههههول النههههار : الشههههدة ، والههههزر   : الّســــْورة( 891)
 .عند  وّادها

السهههههاو  ، مي   يفهههههن العهههههذاب  : الَفْتـــــرة( 892)
 .حإ يسنيح املعّذب من األمل

 هزيح مها مصها ه مهن  «مزره »ه راح  ه  : َدَعة( 893)
 .ال ع 

 .حاضرة : ناجزة( 894)
 .وال ففيا ه موائل النوم ه  الاسر : الّسَنة( 895)
كههّل نهروح هه  مههن نههوب  :« أطــوار الَمْوتــات»( 896)

: وم ههوار ههذه املو ههال  .العهذاب ه كأهنهها مهول لشهّد ا
 .ملواهنا ، ومنواعها

 .عاهوا ر نعموا :« ُعّمُروا فـََنَعُموا»( 897)
 .املهلا  : الُمَوّرطة( 898)
 .ملجأ ومفرّ  : َمَناص( 899)
ــــــار»( 911) مرجههههههع  ص الههههههدنيا  عههههههد : ي م :« َمَح

 .ررااها
 .  لبو  ، مي  ن لبو  : ُتؤَفُكون( 911)
هه  اسهر ال ها  ه امل هدار ، وال يهد ه  : الَقيـد( 912)

 اسههر ال هها  ور حههها ه ال امهه  ، واملههراد ممههجعه مههن 
 .ال رب ألنه مب دار اام  ا نسا 

 .اد  نم العفر مي الناب : متعّفراً ( 913)
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انبل الذي تنق  ه ، و مهاله  : الَخناق( 914)
 .عدم هّدة على العنق مدى انياة: 
ههههه  ههههالف ح ه انههههار والسههههاع   : الَفْنيــــة( 915)

 .والوات
 .ساح ها : باَحُة الدار( 916)
واملشههّي  . ههه  مههم ني ه مسهه أنا : أُنُــف( 917)

 .  سهيل اامزة و شديد الياف ، مي املشيئ  واإلرادة
ــة( 918) اجهه  واألرب ، وانفسههاحها ان : الَحْوب
 .سع ها: 
 .الشدة : الّضْنك( 919)
 .اخلو  : الّرْوع( 911)
 .ا ضمحالر : الّزُهوق( 911)
 .املول : الغائب المنتظر( 912)
املشهههورة ريمها   يليههق  النسههاف  : النابغـة( 913)

 . ذا ظهر «نب »، من 
 .ه  المم ه املزاح واللع  : الُدعابة( 914)
 .ه  اسر ال اف ه كث  اللع  : تلعابة( 915)
معههاَ النهها  ومضههار م مزاحهها  : ُأعــاَف ( 916)

معايههههههه  النسهههههههاف  املغانلههههههه  : املعارسههههههه  : ، وي هههههههار 
 .واملمارس  كاملعارس 

 .مي يلح : يـُْلَحف( 917)
ههه  الاسههر ه ال را هه  ، واملههراد مههن  : اإللّ ( 918)

 .اطع اإلر م  ي طع الرحم
 .ه ا ست ه  المم : الّسّبة( 919)
 .العطّي  : األتَّية( 921)
 .معطاه اليال: رضيف   : َرَضَخ له( 921)
لان عن اس  رار حامهها ، مي  : تـُْعَقدُ ( 922)

 .ليست له كيفي  ر حام  ا

: والسوا ع  .مجع آي  ، وه  الدليل : ادي( 923) 
 .الظاهرة الد ل 

مجههع البالغهه  غايهه  البيهها  لاشههها  : البوالــغ( 924)
 .مبع  اإلنذار. مجع نذير: والّنذر . ا  ال فري عوا
 . ذا اه د «مرظع األمر»من  : المفظعات( 925)
ــَوْردَ ( 926) ههه  الاسههر ه األصههل ريههه املههاف يههورد  : ال

 .للرّي ، واملراد  ه املول مو احملشر
 .ه كسمع ه اه دل حاج ه : بََئ ( 927)
م  يعجههل املفههّرط عههن  : «َّلْرهــاق األَجــل»( 928)
 .رور  ينه و ينه: ارخ ما را ه من العمل ، مي  د
هههه  ال حريهههأ ه انلهههق ، مو خمهههر   : الَكظَـــم( 929)

كنايههه  عهههن ال مهههييق عنهههد : الهههّنفس ، واألخهههذ  هههالاظم 
 .مدارك  األجل

 ههههههههني لاههههههههم معمههههههههالام  : ســــــــّمى آثــــــــاركم( 931)
 .وحّددها

 .مّد يف مجله : َعّمَر نبّيه( 931)
، وههههههه  األعمههههههار  مواضههههههع حبّههههههه : َمَحابّــــــه( 932)

 .الصان 
اجعلهههوا ألنفسهههام  :« اصـــبروا أنفســـكم»( 933)

 .صربا ريها
 .مجع ظامل : الظإَلمة( 934)
 ظهههار خههال  مهها يف الطنويّهه  ،  : الُمداَهَنــة( 935)

 .مثله: واإلدها  
 .املفدو  : الَمْغبون( 936)
املسهه حق ل طنلههع النفههو   ليههه ،  : الَمْغبُــوط( 937)

 .يل مثل نعم هوالرغب  يف ن
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م   عمههههههههل لهههههههه اخ النهههههههها  ،  : الريــــــــاء( 938)
 .والبأ غ  راغ  ريه

موضههع لنسههيانه  :« َمْنســأٌة لميمــان»( 939)
 .، وداعي  للذهور عنه

ماههههههههها   :« َمْحَضـــــــــرٌة للشـــــــــيطان»( 941)
 .نموره ، ودا  له

 «انال ههه »املباغمههه  : مي  :« فإنهـــا»( 941)
 .مي املاحي  لاّل خ  و رك 

لبس الشعار ، وهو ما يل   : استشعر( 942)
لهبس ايلبهاب وههو : البد  من اللبا  ، ودلب  

 .ما ياو  رو  مجيع الثياب ، واد سبق  فس ها
 . ألأل ومضاف : زََهَر مصباُح الهدى( 943)
ه  الاسر ه ما يهيّهأ للمهيا ،  : الَقَرى( 944)

وهو هنا العمل الصاّ يهّيئه لل هاف املهول وحلهور 
 .جلاأل
مخههذ : مور الشههرب ، واملههراد  : النّـَهــلُ ( 945)

حظنهههها   ر هههها  معهههههه  ص العمههههل ، وهههههو الشهههههرب 
 .الثار
هه  ال حريهأ ه األرل الغليظه   : الَجدد( 946)

الصههههلب  املسهههه وي  ، ومثلههههها يسهههههل السهههه  : ، مي 
 .ريه
مجههع غمههر ه  ههالف ح ه وهههو  : الغمــار( 947)

ر املهالهههأ  ص معظهههم البحهههر ، واملهههراد منهههه عهههرب رههها
 .سواحل النجاة

مجهههع عشهههوة ه  انركهههال  : َعَشـــَوات( 948)
 .الثال  ه وه  األمر املل بس

مجع رالة ، وهه  الصهحراف  : الَفَلَوات( 949)
الواسههع  ، لهههان عههن لههها ل الع ههور يف الوصهههور 

 . ص ان ائق
 .اصدها : أّمها( 951)

موضهههههههع ظهههههههّن لوجهههههههود : مي  :« مظنّـــــــة»( 951) 
 .الفائدة

متثيههههههل  ن يههههههاده  ص  :« أْمَكَنــــــه زَماَمــــــه»( 952)
محاامهههه ، كأنهههه مطيههه  ، والا هههاب ي هههوده  ص حيهههث 

 .هاف
ه حمرّك  ه م اعه وحشمه ،  : ثـََقُل المسافر( 953)

 .ما رمل من موامر ونواه: وث ل الا اب 
 ههههههل انههههههّق علههههههى  :« َعطَــــــَف الحــــــقّ »( 954)

 .  يعر  حّ ا     ياها: رغبا ه ، مي 
  لبههههو  و صههههررو  ه  البنههههاف  : ُتؤَفُكــــون( 955)

 .للمجهور
الهههههههههد ئل علهههههههههى انهههههههههق مهههههههههن  : األعـــــــــالم( 956)

 .معجزال وحنوها
 .مجع منارة : المنار( 957)
ـــــاه بكـــــم( 958)  .مهههههن الّ يهههههه مبعههههه  المهههههالر : يُت

 .وان ة
 .  حّ و  : تـَْعَمهون( 959)
َرة الّرجل( 961)  .نسله ورهطه : َعتـْ
: مي  :« م ُوُرود الهيَم العَطـاشرَُدوه»( 961)

هلّموا  ص رار ، علهومهم مسهرعني كمها  سهر  ااهيم ه 
 .مي اإل ل العطشى ه  ص املاف

مبع  النفيس من كل هه ف : هنا  : الثـَّقل( 962)
اهار ( وآلهعليههللاصللى)، ويف انديث عهن النهيب 

مي  «ك ههاب اهلل ، وعههنأ:  ركههت رههيام الثّ لههني »: 
 .النفيسني

 . سطت لام : َفرْشُتُكمْ ( 963)
مسهههّفرة اهههم ، كهههأهنم  : مقصـــورة علـــيهم( 964)

 .هّدوها  ع ار كالناا 
 .مي لبنها :« تمنحهم َدرّها»( 965)
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ههه  فهه ح املههيم ه مصههدر مههرة مههن  : َمّجــة( 966)
 . ذا رمى  ه «مّل الشراب من ريه»
يهلهههههههههأ ، وحهههههههههّد ال صهههههههههم  : يقَصـــــــــم( 967)

 .الاسر
 ّيبههه  عههد الاسههر حههإ  : العظــمَ َجَبــر ( 968)

 .يعود صحيحا
هه  فه ح اامهزة وسهاو  الهزاي ه  : األْزل( 969)

 .الشّدة
ههه  سههاو  ال ههاف ه يريههد منههه  : الَعْتــب( 971)

 ذا وجههههد  «ع هههه  عليههههه»ع هههه  الزمهههها  ، مصههههدر 
 .عليه
هههه  اسهههر العهههني و شهههديد  : و  يََعّفـــون( 971)

  ذا كففهت عنهه «عففهت عهن الشه ف»الفاف ه من 
يس حسهههههنو  مههههها  هههههدا اهههههم اس حسهههههانه ، : ، مي 

ويسهه  بحو  مهها خطههر اههم ابحههه  ههدو  رجههو   ص 
دليهههل  هههنّي ، مو ههههريع  واضهههح  ، يثهههق كهههل مهههنهم 
خبهههوا ر نفسهههه ، كأنهههه مخهههذ منهههها  هههالعروة الهههوث ى 

 .على ما  ا من جهل ون  
 .ما  ني نمار الرسال  : الَفْترة( 972)
 «زام الفر اع »من اوام  :« اعتزام»( 973)

 . ذا مّر جاحما
 .مي  لّه  :« تـََلظإ »( 974)
 .ذها ه : اْغَورار الماء( 975)
: مي  «دهمههههههه»مههههههن  :« متجّهمــــــة»( 976)

 .اس  بله  وجه كريه
ليسههههت اهههها : مي  :« ثََمُرهــــا الفتنــــة»( 977)

 .ن يج  سوى الفن
 هههههههههارة  ص مكههههههههل العههههههههرب  : الجيفــــــــة( 978)

 .للمي   من هدة ا ضطرار
 .ما يل  البد  : الّشعار من الثياب( 979)

 .رو  الّشعار : الّدثار( 981) 
حمبوسهههههههههههو  علهههههههههههى : مي  :« ُمْرتـََهنُـــــــــــون»( 981)

 .عواابها يف الدنيا من الذر والمعا
مجع ح   ه  المم و مهم ني  : األْحَقاب( 982)

 .هو الدهر: مثانو  سن  ، وايل مكثر ، وايل : ه ايل 
ــــــــَفيتم»( 983) خصصهههههههه م ، مبههههههههين : مي  :« ُأْص

 .للمجهور
ههه كا ههاب ه مهها جعههل يف منهها  : الَخطــام( 984)

حرك ههههه وعههههدم : البعهههه  لين ههههاد  ههههه ، وجههههو   اخلطههههام 
 .اس  راره ، ألنه غ  مشدود

حهههزام جيعهههل حتهههت  طنهههه ،  : َبطـــان البعيـــر( 985)
 .ومإ اسنخى كا  الراك  على خطر الس وط

لها اامهز رار ، و معا  نظر ، ومصه : َرَويّة( 986)
 .رمول يف األمر: ، ل ولأ 

مجههع ر ههل ه  ال حريههأ ه وهههو  : اإلرتــاج( 987)
 .الباب العظيم

 .املظلم : الداجي( 988)
 .الساكن : الساجي( 989)
مجههع رههّل ، وهههو الطريههق الواسههع  : الَفجــاج( 991)

 . ني جبلني
 .ه  زن  ك اب ه الفرا  : الَمهاد( 991)
مي  «ذو اع مههاد»  مبعهه  املفلهو  : الَخلـق( 992)
 . طش و صر    صد و رادة: 
 .منشئه من العدم احملإ : ُمْبَتدع الخلق( 993)
 .الباا   عده : وارثُه( 994)
 ثني  دائه  ، وههو اوهّد او ههد ،  : دائبان( 995)

وصفهما  ذلأ ل عاابهما على حار واحهدة   يفهنا  
 .و  يسانا 
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مههن النظههر مهها يسههار   : خائنــة األعــين( 996)
 . ص ما   رل

الغمهه  ، وجيههون ن مهه  ون مهه   : النقمــة( 997)
 .على ون  كلم  وكلم 

ه  ال شديد ه رام مشارك ه يف ه ف : َعازّه( 998)
 .من عز ه ، غالبه

 .نانعه : شاقّه( 999)
خالفه وه  مهمهونة ،    مهنها  : نَاَوأه( 1111)

 .«عاداه»سّهلت ل شاكل 
جعهل   هدر  :« قضـاه َمـْن أقْـَرَضـه»( 1111)

العمههل الصههاّ مبنزلهه  ال ههرل ، والثههواب عليههه مبنزلهه  
امهههاف الهههدين  ظههههارا ل ح هههق ايهههزاف علهههى العمهههل ، 

َمــْن َذا الـإـَذي يـُْقــَرُف اهلل قـَْرضــاً ) :اههار  عههاص 
 .(َحَسناً فـَُيضاَعَفه َله َأْضعافاً َكَثيَرةً 

هه  مهم رسهاو  ه ضهد الررهق  : الُعْنف( 1112)
عنها عليهه ، وعنها  هه ه مهن  هاب كهرم : ، وي هار 

ريهمهها ه ومصهههل العنيهها الهههذي   ررههق لهههه  ركهههوب 
والسههيا  هنهها مصههدر سهها   .اخليههل ، ومجعههه عنهها

 .يسو 
هه مبهين  : «َمْن لم يـَُعْن على نفسـه»( 1113)

مههن مل يسههاعده اهلل علههى نفسههه : للمجهههور ه مي 
حهههإ ياههههو  اههها مههههن وجههههداهنا منبهههه مل ينفعههههه  نبيههههه 

 .غ ه
األههههفاو ، واملهههراد  ههههم  : األشـــباح( 1114)

 .هاهنا املالئا 
وههو مهن . يزيهد يف مالهه : يََفُره المنـعُ ( 1115)

 .ورر ورورا
 .يف ره وينفذ خزائنه : ُيْكَديه( 1116)

: مجههع  نسهها  ، و نسهها  البصههر  : أناســيّ ( 1117) 
 .هو ما يرى وس  اندا  مم انا عنها يف لوهنا

ـــنَـّف  المعـــاد( 1118) كنايههه  عهههن انغالاهههها  : نتـَ
 .عن ايواهر

كنايههههههههه  عهههههههههن  : ضـــــــــحك األصـــــــــداف( 1119)
 .انف احها عن الّدّر و ش  ها

هههه  اسهههر الفهههاف والهههالم ه ايهههوهر  : الَفَلـــزّ ( 1111)
: الفمهههههه  اخلالصهههههه  ، والع يهههههها  : النفههههههيس ، واللنجههههههني 
 .ذه  ينمو يف معدنه

 .ه  المم ه منثوره : نـُثَارة الدرّ ( 1111)
حمصههوده ، يشهه   ص  : َصــيد الَمْرجــانحَ ( 1112)

 .م  املرجا  نبال
مبعهه  مرنههاه ، ونفههد كفههرح ه مي  : أنفــده( 1113)
 .رين
هههه  فهه ح حهههر  املمههارع  ه مهههن  : يَغــَيض( 1114)
غههال املههاف  نمهها ، وغاضههه : امل عههدي ي ههار  «غههال»

 .اهلل م عديا
مغاضههه ميمهها ، وكالمههها مبعهه  من صههه ومذههه  : وي ههار 
 .ما عنده

مخبلههههت »هههه  ههههال ففيا ه مههههن  : يـُْبَخلُــــه( 1115)
 .وجد ه خبيال «رالنا
ـــــه»( 1116) ـــــَتّم ب ا بعهههههه رصهههههفه كمههههها : مي  : «ائْـ

 .وصفه اا داف  ه
 .رّول علمه : كل علمه( 1117)
 .مجع سدة ، وه  الر ا  : السإَدد( 1118)
ذهبههت ممههام األراههار   : ارَتَمــَت األوهــام( 1119)

 .كالطليع  اا
 .ما اليه ين ه  : َقَطَع الشيءُمنْـ ( 1121)
 .اورد : المبَـرإأ( 1121)
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اه د عش ها  : تـََولإَهت القلوب اليه( 1122)
حهإ مصها ا الولهه ه وههو انه ة ه واهوي ميلهها ملعرره  

 .كنهه
خفيههههههههت  هههههههر  الفاههههههههر  : غمضـــــــت( 1123)

وداههههت ، و لغههههت يف اخلفههههاف والداهههه  حههههدا   يبلغههههه 
 .الوصا

 .رّدها : َرَدَعها( 1124)
 .املهالأ : الَمَهاوي( 1125)
هه  مهم رفه ح ه مجهع سهدر   : الّسـَدف( 1126)

 .، وه  ال طع  من الليل املظلم
ه  البنهاف للمجههور ه ضهر ت  : ُجَبَهت( 1127)

 .واملراد عادل خائب : جبه ها 
العههههههههدور عههههههههن الطريههههههههق ،  : الَجــــــــْور( 1128)

 .السلوخ على غ  جاّدة: وا ع سا  
 .مجع رويّ  ، وه  الفار : ّرَويّاتال( 1129)
موجههههده مههههن العههههدم  : ابتــــدََع الخلــــقَ ( 1131)

 .احملإ على غ  مثار سا ق
 .حاذاه وحاكاه : امَتثـََله( 1131)
 : «  مقدار سابق احتَـَذى عليـه»( 1132)

 .اا  و بق عليه
ههه  اسههر املهيم ه مهها ميسههأ  : الَمَسـاك( 1133)

 .الش ف كاملالخ ما  ه ميلأ
مجههع حّ هه  ه  مههم انههاف ه  : الَحقـاق( 1134)

 .وهو رم  العظم عند املفصل
اسههههههه  ارها  : احتجـــــــاب المفاصـــــــل( 1135)

 . اللحم وايلد
الههههذين عههههدلوا  ههههأ  : العــــادلون بــــك( 1136)

 .غ خ ، مي سّووه  أ وهّبهوخ  ه

: معطههههوخ ، وحليهههه  املفلههههواني  : َنَحُلــــوكَ ( 1137) 
 .ي بعها صفا م اخلاص   م من ايسماني  وما

 .ااسوخ : َقّدُروك( 1138)
 .ذا كيفي  خمصوص  : ُمَكّيفاً ( 1139)
مي  صهههههههههههههرّرأ الع هههههههههههههور  : «ُمَصـــــــــــــّرفاً »( 1141)

 . أرهامها يف حدودخ
مل ين ههد يف السههه   : اْسَتْصــَعَب الركــوبُ ( 1141)

 .لراكبه
 بيع  ومهزا  ، مي لهيس لهه مهزا   : غريزة( 1142)

ه  ص الفعهههل ، كمههها للمفلواهههال انساسههه  رينبعهههث عنههه
 . ل هو انفعار مبا له مب  مى ذا ه ،    أمر عارل

 .اس فادها : أفادها( 1143)
 .ال ثاال عن األمر : الّرْيث( 1144)
َـــــاة( 1145)  هههههندة ميانجهههههها رويّههههه  يف اخ يهههههار  : األن

 .امل علل: العمل و ركه ، وامل لاىف 
 .اعوجاجها : أَودها( 1146)
 .عنّي ورسم : نـََهجَ ( 1147)
مجهههع ارينهههه  ، وههههه  الههههنفس مي  : قرائنهــــا( 1148)

وصل حبار النفو  ه وه  عامل النور ه  األ دا  ، وه  
 .من عامل الظلم 

 .الطبائع : الغرائز( 1149)
 .مجع  د  ، مي مصنو  : َبَدايَا( 1151)
. مي املاهها  املر فههع. مجههع رهههوة : رََهــَوات( 1151)

 وي ار للمنففإ
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مجههع ررجهه  ه : الفههر  . ادميمهها ، رهههو مههن األضههد

 . مم رساو  ه وه  املاا  اخلا 
ملصق ، والّصدو  مجع : مي  :  َحمَ ( 1152)

صههد  ، وهههو الّشههق ، مي مهها كهها  يف ايههرم الواحههد 
 .منها من صد  نمه سبحانه ، ومصلحه رسّواه

ه  ال معيا ه مي هّبأ ،  : «َوّشجَ »( 1153)
حههههإ    ذا هههههّباه  األر طهههه   «وّهههههل حمملههههه»مههههن 

ممثااهها وارائنههها مههن : ومنواجههها . يسهه   منههه ههه ف
 .األجرام األخرى

يريههههههههههد  ااهههههههههها طني والصههههههههههاعدين األرواح ( 0422)
 .الّسفلّي  والعلوي 

 .الّصعو   : الُحُزونة( 1155)
مجههع هههر  ه  ال حريههأ ه  : األشــراج( 1156)

وه  العروة ، وه  م هبإ الاهون والهّدلو وغ مهها ، 
ماف هههّرجا ،  شههبيها  شههر  العيبهه  و سههمى لههرّة السهه

، ومههههار  إضهههار  العهههرى لألههههرا   ص م  كهههل جهههزف 
مههن ماد هها عههروة لآلخههر جيذ ههه  ليههه لي ماسههأ  ههه ، 

 .راّل عروة وله عروة: سوخ : رال ماسأ وكّل 
 .مي   رراغ ريها : َصَواَمتُ ( 1157)
 .انر  : الّرَصد( 1158)
شهديدة النجهوم ال : الشُُّهب الثواقب( 1159)

 .المياف

 .مجع ن   ، وهو اخلر  : الّنقاب( 1161) 
 . مطرب يف ااواف : «َتُمور»( 1161)
 .  و ه : «بأْيَده»( 1162)
جعهههههههل مشهههههههس ههههههههذه : مي  : «ُمْبَصـــــــَرة»( 1163)

األجرام السماوي  مميئ  يبصر  موئها مدة النهار كلهه 
 .دائما
ميحى ضو ها يف  عهإ م هرا   : َمْمُحّوة( 1164)
 .ل يف مواال من الشهر ، ويف مجيع الليل مياما منهاللي
األوضههها  الههه  يهههن ال   : َمَناَقـــل َمْجَراهـــا( 1165)

 .ريها من مداريهما
هو ايسهم الهذي ار اهزل ريهه ،  : فـََلَكَها( 1166)

 .ومحاط  ا ، وريه مدارها
 .علق  ا ومحا ها : «نَاَط بها»( 1167)
 .ارهاكواكبها ومام : َدرَارَيّها( 1168)
هههه علههههى ون  مافهههار ه مجههههع ذّر  : أْذ ل( 1169)

 . الاسر ، وهو حمّج  الطريق
 .السماف : الّصفيح( 1171)
 .مجع جوّ  : األْجواء( 1171)
 .ررع الصول : الّزَجل( 1172)
مجهههع حظههه ة ، وهههه  املوضهههع  : الَحظـــائر( 1173)

رههههاط عليههههه ل ههههأوي اليههههه الغههههنم واإل ههههل  واّيهههها مههههن الههههربد 
هو لان هاهنا عن امل امال امل دس  لألرواح والريح ، و 
 .الطاهرة

ــــُدس( 1174) :  مههههّم ني مو  مههههم رسههههاو   : الُق
 .الطهر

مجههع سههنة ، وههه  مهها يسهه ن  : الّســتُـَرات( 1175)
 . ه
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مجع سراد  ، وههو مها  : السُّراَدقَات( 1176)
 .ميّد على صحن البيت ريغطيه

 .الزلزل  وا ضطراب : الّرجيج( 1177)
ــــه»( 1178)  صههههّم منههههه اآلذا   : «َتْســــَتكُّ من

 .لشد ه
ــــور»( 1179) ــــُبحات ن  ب ههههال نههههور ،  : «ُس

 .ومصل الّسبحال األنوار نفسها
مدروع  مطرودة عن النام   : خاسئة( 1181)

 . ليها
 .اخلمو  ، واخلشو  : اإلْخبات( 1181)
 .خال  الّصع : مجع ذلور  : ُذُلل( 1182)
 .رةمجع منا : َمناراً ( 1183)
مهها ي ههام لاله ههداف  ههه علههى  : األْعــالم( 1184)

مرهههواه الطهههر  ومر فعهههال األرل والاهههالم متثيهههل ملههها 
 .منار  ه مداركهم حإ اناشا ام سر  وحيده

 .مث ال ا : ُموَصرات ادثام( 1185)
 .ل كبه .وضع عليه الّرحل : اْرَتَحَله( 1186)
 .مجع ع ب  وه  الّنو   : الُعَقب( 1187)
 .مجع نانع  وه  النجم : الّنوازع( 1188)
ـــد( 1189) حمهههّل الع هههد ، : مجهههع مع هههد  : َمَعاَق

 .مبع  ا ع  اد
مجههههع  حنهههه  ، وههههه  ان ههههد  : اإلَحــــن( 1191)

 .والمغين 
 .لصق : َ قَ ( 1191)
ه  ال ا  املثناة ه مهن ا اهنا   : تـَْقَترَع( 1192)

 .مبع  ضرب ال رع 

ف ه الهّدنس ، ومها يطبهع هه  فه ح الهرا : الّرْين( 1193) 
 .على ال ل  من حج  ايهال 

:  مم الدار ، مجع داّ ، وهو  : الّدَلح( 1194)
 .الث يل  املاف من السحاب

اخلفاف والبطو  ، ومنها االوا  : الَقْترة هنا( 1195)
 .مخذه على انة ، مي من حيث   يدري: 
ى هه  اليهاف املثنّهاة ه الهذي   يه هد : األْيهـم( 1196)
 .«رالة يهماف»ومنه . ريه
 .مي موضع اخلر : مجع خمر   : َمَخارق( 1197)
 . ّيب  ساكن  : ريح َهّفافة( 1198)
جعلهههههههه هم رههههههههارغني مهههههههههن  : اســــــــتفرغتهم( 1199)

 .ا ه غار  غ ها
 .هّدة الشو  : الَوَله( 1111)
 .ال   روي و طفىف العطش : الّرَويّة( 1111)
 لهههههه  وحمهههههّل الههههههروح حبّههههه  ال : الّســـــَوْيداء( 1112)

 .انيوار منه
مصلها عر  الشجرة مراد منها  : الَوشَيجة( 1113)

 .هاهنا  واعث اخلو  من اهلل
 .مل يغن : لم يـُْنَفذْ ( 1114)
مجع ر    ه  الاسر ، والف ح ه وه   : رََبق( 1115)
العهروة مهن عهرى الرّ هق ه  اسهر الهراف ه وههو حبهل ريهه : 

 .عدة عرى  ر   ريه البهم
ميهههههل للسهههههاو  مهههههن ههههههدة  : ا ســـــتكانة( 1116)

 .اخلو  ، مث اس عملت يف اخلمو 
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 ال  : من دمب يف العمل  : الّدؤوب( 1117)
 .يف مداوم ه حإ مجهده

 .مل  ن   : لم َتَغضْ ( 1118)
 . رره : أَسَلَة اللسان( 1119)
اخلفههههههه  مهههههههن الصهههههههول ،  : الهمـــــــ ( 1111)

 ررع الصول  ال مر  ،: واينار 
ــــــــــاَوم (1111) مجههههههههههع م ههههههههههام ، واملههههههههههراد  : الَمَق

 .الصفو 
ههههطو :   تـَْعــــُدو علــــى عزيمــــة( 1112)    رسح

 .عليها
َتَضـــَلَت اإلبـــل( 1113) رمهههت  أيهههديها يف  : انـْ

وخههدائع الشهههوال للههنفس مهها  زيّنهه  . السهه  مسههرع 
مل  سهههلأ خهههدائع الشههههوال  ري ههها يف : اههها ، مي 
 .مهمهم

 .حاج هم : فاقَتهم( 1114)
اصههههههدوه  الرغبهههههه  والرجههههههاف  : ّمُمــــــوهيَ ( 1115)

 .عندما ان طع اخللق سواهم  ص املفلواني
 .ال ولنع : ا ستهتار( 1116)
مههّد »مجههع مههاّدة ، مصههلها مههن  : مــواد( 1117)

 ذا ناد ، وكههههل مهههها معنههههت  ههههه غهههه خ رهههههو  «البحههههر
 .ماّدة
 .اخلو : هنا  : الشفقة( 1118)
 .من وىن يين  ذا  أىنّ  : يـَُنوا( 1119)
 .م ار ه وهّينه : وشيك السعي( 1121)
 ههههارال اخلهههو  وم ههههواره  : الشـــفقات( 1121)

 .اخلو  ميما: والوجل 
: رههرا هم صههرو  الريهه   : تشــعبتهم( 1122)

مجع ريب  ، وهه  مها    اهو  الهنفس علهى ث ه  مهن 
 .موار  ه للحق

مجع خيا ه  هالف ح ه وههو يف  : األْخياف( 1123) 
بل ، واملراد هنا سواا  ما احندر عن سفح اي: األصل 
 .اامم
 . أىن: مصدر ور ه ك ع  ه مي  : الونىَ ( 1124)
 .جلد انيوا  : اإلهاب( 1125)
 .خفيا ، سريع : حافد( 1126)
 مهمههههها : مي  : كـــــب  النهـــــَر والبئـــــرَ ( 1127)

كهبس  ها مهور » الناب ، وعلى ههذا كها  حهق ال عبه  
هنههها امل صهههود لانهههه ماهههام اآللههه  م هههام املفعهههور أل.«ممهههوا 
 . العمل

 .ال حرخ الشديد : المور( 1128)
ااائجهههههههه  الهههههههه  يصههههههههع   : المســــــــتفحلة( 1129)

 .ال غل  عليها
 .مم لئ  : زاخرة( 1131)
 .وهو معلى املو : مجع آذي  : أو اذيّ ( 1131)
اه ههزل  ههالريح ،  : اصــطفقت األشــجار( 1132)

مجهع ثههبل ه  ال حريهأ ه وهههو يف األصهل مهها : واألثبها  
 الااهههههل والظهههههر ، اسهههه عارة ألعهههها  املههههو  ، الهههه   ههههني

 .ي ذ   عمها  عما
يف األصهههل الصهههدر ، اسههه عارة  : الَكْلَكـــل( 1133)

 .ملا  اى املاف من األرل
 .مناسرا ، مسنخيا : مستخذياً ( 1134)
ـــــة»مـــــن ( 1135) مترغهههههت يف  :« تمّعكـــــت الداب

 .الناب
ار عههار مههن الصههف  مبعهه   : اصــطخاب( 1136)

 .  الصولار فا 
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 .ساكنا : ساجيا( 1137)
هه حمركه  ه مها محهاط ِررنراره   : الَحَكَمة( 1138)

 .الفر  من يامه ، وريها العذارا 
 .مبسو   : َمْدُحّوة( 1139)
 .الارب ، والزهو : الَبأوُ ( 1141)
: ههه  مههم الغههني ورهه ح الههالم  : الُغَلــَواء( 1141)

 .النشاط وداون اند
هه كمنهع ه ههّد رهاه لهئال  : عيـرَ َكَعـَم الب( 1142)

 .يعّإ مو يأكل ، وما يشد  ه كعام ه كا اب
ههه  الاسههر ه مهها يعههرل مههن  : الَكظإــة( 1143)

ام الف البطن  الطعام ، ويراد  ا هنا مها يشهاهد يف 
 .جري املاف من ث ل ا ندرا 

ـــــَزق والنّـَزقـــــان( 1144)  .اخلفههههه  والطهههههيش: النّـ
 .الدرعال منه: والنزاال 

 .اام ووث  : لََبدَ  (1145)
 .ال بفن يف املشي  : الّزيـََفان( 1146)
 .نواحيها : أكنافها( 1147)
ــّذ ( 1148) مبعهه  الّشههّمل ، مجههع هههامل  : الُب

 .عار ورريع: و اذن ، مي 
مجهع عههرنني ه  الاسههر وهههو  : َعــرانين( 1149)

 .ما صل  من عظم األنا ، واملراد معا  ايبار
سه  ه  الف ح ه مي مجع  : الّسهوب( 1151)
 .الفالة: 
مجهههههع  يهههههداف ، وهههههه  األرل  : الَبيـــــد( 1151)

 .الفالة

مجههههع مخههههدود ، وههههه  انفههههر  : األخاديــــد( 1152) 
 .املس طيل  يف األرل ، واملراد منها لاري األهنار

مجهههع جلمهههود ، وههههو انجهههر  : الَجالَميـــذ( 1153)
 .الصلد

مجههههع هههههنفوب وهههههو رم   : الّشــــَناخيب( 1154)
 .الرريع : ، والّشم  ايبل
مجهههههههههع صههههههههيفود ، وههههههههههو  : َصــــــــَياخيدها( 1155)

 .الصفرة الشديدة
 .ا ضطراب: ه  ال حريأ  : الَمَيدان( 1156)
 .سطحها : أَديمها( 1157)
 .املبالغ  يف الدخور : التغلغل( 1158)
 .داخل : مي  : «ُمَتَسّرَبة»( 1159)
مجههع جو ههه  ، مبعههه  انفهههرة ،  : الَجْوبـــات( 1161)

مجهههههع خيشهههههوم ، وههههههو منفهههههذ األنههههها  ص : واخلياههههههيم 
 .الرم 
 : ركــــــوب الجبــــــال أعنــــــاَق الســــــهول( 1161)

 .سطوحها: اس عال ها عليها ، ومعنااها 
املههههههراد هنهههههها مهههههها سههههههفل عههههههن  : جراثيمهــــــا( 1162)

 .السطوح من الطب ال النا ي 
مها يسه عا   هه ريهه ، ومها  : مرافق البيـت( 1163)

 .ر ا   ليه يف ال عيش
هههه  مهههم ني ه الههه  متهههر  : األرف الُجـــُرز( 1164)

 .عليها مياه العيو  ر نبت
 .مر فعا ا : روابيها( 1165)
 .وسيل  : ذريعة( 1166)
 .ما   يزر  : الَمَوات من األرف( 1167)
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مجهع ملعه  ه  مهم الهالم ه وهه   : ُلَمـع( 1168)
يف األصهههههل ال طعههههه  مهههههن النبهههههال مالهههههت لليهههههبس ، 

سههههههههحاب للمشهههههههها   يف لوهنهههههههها اسهههههههه عارها ل طههههههههع ال
وذها هها  ص ا ضههمحالر ، لههو   ههأليا اهلل اهها مههع 

 .غ ها
: مجهع ازعهه  ه حمركهه  ه وههه   : الَقــَزع( 1169)

 .ال طع  من الغيم
حتركت حتركا هديدا كما  : تمّخضت( 1171)

 .ي حرخ اللن يف الّس اف  املفإ
مجهع كّفه  ه  مهم الاها  ه وهه  اناههي  ( 0010)

 .جوانبه: ل ه ف ، مي والطر  لا
ـــــار( 1172) مههههههدل ، والهههههوميإ  : نامـــــت الن

 .اللمعا 
ــــَور( 1173) ههههه كسههههفرجل ه ال طههههع  : الَكنَـْه

والرّ هاب ه  . العظيم  من السحاب ، مو املهناكم منهه
مل يهمهد : مي . كسهحاب ه األ هيإ امل الصهق منهه
 .ملعا  الرب  يف ركام هذا الغمام

 .م الح ا م واصال : َسّحاً ( 1174)
دنههههها مهههههن األرل ،  : أَســـــّف الطـــــائر( 1175)

 .واايدب ه كجعفر ه الّسحاب امل د  ، مو ذيله
: مي  «مهههري النااههه »مهههن  : «َتْمريـــه»( 1176)

 .مسح على ضرعها ليحل  لبنها
هه كعلهل ه مجهع درّة ه  الاسهر ه  : الـدشَرر( 1177)

 .وه  اللن

مجههع مهمههاب ، وهههو مجههع  : األهاضــيب( 1178) 
 .املطرة: مر   ه وه  همب  ه ك

وهههو مهها ينههزر : ههه مجهع هههو وب  : شــآبيب( 1179)
مهههن املطهههر  شهههدة ، وكأ هههها ينصهههّ  مهههن جانههه    مههههن 

 .معلى
ــْرك( 1181) مهها يلهه  : ههه  ههالف ح ه يف األصههل  : البَـ

 ثنيهه  : و وانيههها . األرل مهن جلههد صههدر البعهه  كالربكهه 
وهو عمهود اخليمه  :  وا  ه على ون  رعار  اسر الفاف 

 .، وايمع  و  ه  المم
والبعها  ه  « هرخ»عطها علهى  : «وبـََعاع»( 1181)

 ههالف ح ه ث ههل السههحاب مههن املههاف ، ومل ههى السههحاب 
 .ممطر كّل ما ريه:  عاعه 

 .انمل : الَعْبءُ ( 1182)
مههها مل ياهههن  هههها  : الهوامـــد مـــن األرف( 1183)

 .نبال
ه  المم ه مجهع منعهر ، وههو املوضهع  : زُْعر( 1184)

 .واألنثى نعراف. يل النبالال ل
 .ه كمنع ه سّر ومررح : بـََهجَ ( 1185)
 . عج  : تـَْزَدهي( 1186)
مجع ريط  ه  الف ح ه وه  كل ثوب  : رَيَْ( 1187)

 .رايق لنّي 
مجههع منهههار الههذي هههو مجههع نهههرة  : أزاهيــر( 1188)

 .مبع  النبال
(1189 )« ََ ــــَم : مي  « هههه  الشهههه ف»مههههن  : «ُس

 .، وه  اخليوط  نظم ريها ال الدة علنق عليه الّسموط
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مجع نور ه  ف ح النهو  ه وههو  : األنوار( 1191)
 .الزهر  املع  املعرو 

 .ما ي بلن   ه من ال ول : البالغ( 1191)
 .خل  ه : َجَبلإته( 1192)
النهايههه  الهههه  لههههيس ورافههههها  : المقطــــع( 1193)

 .غاي 
ه الشههدائد ، مجههع ع بولهه   : الَعَقابيــل( 1194)

 مههم العههني ه ومصهههل الع ا يههل اهههروح صههغار اهههر  
 .الف ر:  الشف  من آثار املرل ، والفاا  

مجهههع ررجههه  ، وهههه  الّ فّصههه   : الُفـــَرج( 1195)
 .من اام

: مجهع  هرح ه  ال حريهأ ه وههو  : أتراح( 1196)
 .الغم وااالخ

 .حبااا : أسبابها( 1197)
جاذ ها ألههطاهنا مجهع ههطن  : خالجا( 1198)

انبهل الطويهل ، ههبه  هه األعمهار : ب  ه وههو هه كسه
 .الطويل 

مجههههع مريهههههرة ، وههههههو انبهههههل  : المرائـــــر( 1199)
يف هههل علهههى مكثهههر مهههن  ههها  ، مو الشهههديد الف هههل ، 

مجهع اهر  ه  ال حريهأ ه وههو انبهل جيمهع : واألاهرا  
 . ه  ع ا 

 .املاامل  السرّيّ  : الّتَخاُفت( 1211)
علهى ال له   مها تطهر : رَْجم الظنون( 1211)

 .منه واع مو يصح م  ي ع  ال  رها 
مجههع ع ههدة ، وهههو مهها يههر ب   : الُعَقــد( 1212)

ال ل    صدي ه ،   يصد  ن يمه ، و  ي ومهه ، 
 والعزميال ، مجع عزمي  ، وهو

ما يوجه  الربهها  الشهرعّ  مو الع لهّ   صهدي ه والعمهل  
 . ه
ماههها  مسهههارا  : مجهههع مسهههر   : َمَســـارق( 1213)

رهههال  »ر مو نماهنههها ، مو البواعهههث عليهههها ، مو مهههن النظههه
ين ظر منه غفل  رينظر  ليه ، : مي  «يسار  رالنا النظر

اللمعا  ، وهو محهق م  ينسه   ص العيهو  : واإلميال 
 .   ص ايفو 

مجهع كههّن ه : حو هه ، واألكنهها   : َضـَمَنْته( 1214)
 . الاسر ه وهو كل ما يس ن ريه

 .معمااها : يوبَغَيابات الغ( 1215)
 .اس ماعه خفي  : اسَتَراق الكالم( 1216)
مجههههع مصههههان ، وهههههو ماهههها   : الَمَصــــائخ( 1217)

 .اإلصاخ  ، وهو ث ب  األذ 
ــّذرّ ( 1218) حمههل : صههغار النمههل ، ومصههائفها  : ال

 . اام ها يف الصيا
 .حمل  اام ها يف الش اف : َمشاتيها( 1219)
 . رديده : رَْجَع الحنين( 1211)
 .انزينال : الُموَلهات( 1211)
مخفهههى مههها ياهههو  مهههن صهههول  : الهمـــ ( 1212)

 .ال دم على األرل
َفَسح الثمرة( 1213)  .ماا   ائها : ُمنـْ
مجههههع وليجههههه  ، مبعهههه  البطانههههه   : الــــو ئج( 1214)

 .الداخلي 
ـــف( 1215) مجهههع غهههال  ، واألكمهههام مجهههع   : الُغُل

 .عكّم ه  الاسر ه وهو غطاف الّنوار ووعاف الطنل
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َقَمع الوحوش( 1216) موضع ان ماعها ه  : ُمنـْ
 .اخ فائها: مي 
 .مجع غار : الغيران( 1217)
مجهههههع سههههها  ، وههههههو مسهههههفل  : ُســـــوق( 1218)

 .الشجرة   وم عليه رروعها
ـــــة( 1219) مجهههههع نهههههاف ، وههههههو اشهههههر  : األْلَحَي

 .الشجرة
 .الغصو  : األفنان( 1221)
 الّنطهها ، مجههع مشههيل ه : األْمشــاج( 1221)

 ذا  «مشههل»مثهل ي ههيم ومي ههام ه ومصههله مههأخوذ مههن 
خل  ، ألهنا خم لط  من جهراثيم خم لفه  ، كهل منهها 

 .يصلح ل اوين عمو من معماف البد 
مجع مسهرب ،  : َمَسارب األصالب( 1222)

مههها ي سهههرب املهههيّن ريهههها عنهههد نزولهههه مو عنهههد : وهههه  
 . اّونه

ذر ههههههه مو  : َســـــّفت الــــــّريح التــــــرابَ ( 1223)
 . ل ه
: مجههههع  عصههههار ، وههههه   : األعاصــــير( 1224)

 .ريح  ث  السحاب مو   وم على األرل كالعمود
 .متحو : تعفو( 1225)
 .مجع كثي  ، وهو ال لّ  : الُكْثبان( 1226)
مجههههههههع ذروة ، وههههههههه  معلههههههههى  : الــــــــّذرَا( 1227)

 .الش ف
ر و  ايبههههههههههههههههار ،  : الّشــــــــــــــــَناخيب( 1228)

 .واحدها هنفوب مو هنفو   كعصفور وعصفورة

 .مجع دجيور ، وهو الظلم  : الّديَاجير( 1229) 
 .مجع ه : أْوَعَبْته( 1231)
ر ّ هه ر ولنهد يف حمهنها ،  : َحَضَنْت عليه( 1231)

 .كالعنرب وحنوه
 .ظلم  : ُسْدفة( 1232)
 . لع : َذرّ ( 1233)
 . عاابت و والت : اْعتَـَقَبتْ ( 1234)
ـــــــــــاق( 1235) : األغطيههههههههههه  ، والهههههههههههّدياج   : األْطَب
 .ظلمالال
 .درجا ه وم واره : ُسُبحات النور( 1236)
مههههههوم ، لهههههان مهههههن اامهمههههه  ،  : َهمـــــاَهم( 1237)

 . رديد الصول يف الصدر من اام: وه  
 .م ّرها : َقرارتها( 1238)
مههههها ين هههههع منهههههه يف مجهههههزاف  : نُقاعـــــة الـــــدم( 1239)

 .البد 
هه  مها يعهنل العامهل ريمنعهه  : العارضة( 1241)

 .عن عمله
 . داول ه و ناول ه : اعتورَْته( 1241)
 .ثواب وجزاف : َمُثوبة( 1242)
 .ه  الف ح ه الف ر : الَخلإة( 1243)
 .اإلحسا  : المنّ ( 1244)
   صهرب لهه و   :   تثبت عليه العقـول( 1245)

 . طيق اح ماله
 .غطنيت  الغيم : َأَغاَمتْ ( 1246)
 .الطريق املس  يم  : الَمَحّجة( 1247)
 . غ ل : تنكإرت (1248)
 .الع ها ، متثيل ل غلنبه عليها : فـََقأتها( 1249)
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َهــب( 1251) مشواهها : وموجههها . الظلمهه  : الَغيـْ
 .وام دادها

ــــب( 1251) ههههه حمركهههه  ه داف معههههرو   : الَكَل
يصي  الاالب ، رال من عّم ه مصي   ه رجّن 

 .ومال    مل يبادر  الدواف
ا ، مههههن نعهههههق الههههداع   ليهههههه : ناَعُقهــــا( 1252)

 . غنمه صاح  ا ل ج مع
 ه  مم امليم ه حمّل الربوخ : الُمنا ( 1253)
 .مجع كريه  : الَكَرائَه( 1254)
: مجهههههع حهههههانب ، وههههههو  : الَحـــــَواَزب( 1255)

 .األمر الشديد ، حز ه األمر  ذا مصا ه واه ّد عليه
ههه   شههديد الههالم ه متههادل  : قلإصــت( 1256)

 .واس مرل
 .اه به ريها انق  البا ل : َشبّـَهتْ ( 1257)
وعّمههت »ههه  المههم ه األمههر  : الُخطإــة( 1258)

 .مي مشل ممرها ألهنا رئاس  عام : « خط ها
ـــــاب( 1259) النااههههه  املسهههههّن  ، والمهههههرو   : الّن

 .السيئ  اخللق  عّإ حالبها
ـــَذمُ ( 1261)  ذا مكهههل : مهههن عهههذم الفهههر   : تـَْع

 .عفاف مو عإّ 
 . مرب : تـَْزَبنُ ( 1261)
 .لبنها ، واملراد خ ها : َدرّها( 1262)
 .ابيح  املنظر : َشْوهاء( 1263)
 .خمور  مرعب  : َمْخَشّية( 1264)
 .دليل يه دى  ه : َعَلم( 1265)
 .سلفه: ايلد ، و فرجيه  : األديم( 1266)

 .يوليهم ذ  : َيسوُمهم َخْسفاً ( 1267) 
ه  مملهوفة  ص مصهبارها ه مجهع صهرب : ُمَصّبرة( 1268)

 .مي  ص رمسها:  المم والاسر ه مبع  انر  
 ذا ملبسهه انلههس ه  : مـن أْحَلــ  البعيــرَ ( 1269)

 اسهههر انهههاف ه وههههو كسهههاف يوضهههع علهههى ظههههره حتهههت 
 .الربدع  ، مي   ياسوهم    خورا

 .الناا  اوزورة : الَجُزور( 1271)
ُهم( 1271)  . ناال هم : تـََناَسَختـْ
موضع النبال ينبهت  :كمجلس  : َمْنبت( 1272)
 .ريه
 .األصل: مجع مروم   : األُرومات( 1273)
 .موضع الغر  : الَمْغَرس( 1274)
 .اصده لارمه : َصدََع فالناً ( 1275)
 .اخ ار واصطفى : انتخب( 1276)
َرتـــه( 1277) نسهههله : آر  ي هههه ، وعهههنة الرجهههل  : عتـْ

 .ورهطه األدنو 
 .ار فعت : َبَسَقتْ ( 1278)
 .ا س  ام  : دالَقصْ ( 1279)
َرة( 1281)  .الزما   ني الّرسولني : الَفتـْ
نلن  واحنرا  من النا  عن العمل  : َهْفَوة( 1281)

 .مبا ممر اهلل على ملسن  األنبياف السا  ني
 .يريد  األعالم البين  مواضح الطر  املبين ( 0383)
 .واضح ، اور : نـَْهج( 1283)
. ئني ه  له  الع هسه  ف ح ال ا : ُمْستَـْعَتب( 1284)

 . ل  الرضى من اهلل  األعمار النارع : مي 
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مجع حا   ، وهو الهذي  : حاَطُبون( 1285)
: جيمع انطه  ، ي هار ملهن جيمهع الصهواب واخلطهأ 

 .حا   ليل
ُهمْ ( 1286) مّدل  ص الزّلل والس وط  : استَـَزلإتـْ

 .يف املمارّ 
ُهم( 1287)  . ّيش هم : اسَتَخّفتـْ
 .وصا مبالغ  للجهل : ْهاَلءالجَ ( 1288)
مههها : مجهههع ممههههد كم عهههد  : الَمَماهـــد( 1289)

 .ميهد مي يبس  ريه الفرا  وحنوه
 .كأئم  ، مجع نمام : األزَّمة( 1291)

 .وانثناف األنم   ليه كناي  عن حتّواا حنوه
 .األح اد : الضغائن( 1291)
العههداوة الواثبهه   :جمــع ثــائرة ، وهــي ( 1292)

 .مخيه ليمرّه    مل ي  له صاحبها على 
 .الطريق يرصد  ا : الَمْرصاد( 1293)
ــــَجا( 1294) مهههها يعههههنل يف انلههههق مههههن  : الّش

 .عظم وغ ه
 .ممرّه من انلق : َمَساغ الّرَيق( 1295)
. ه مجع هاهد ه مبعه  اناضهر : ُشُهود( 1296)

 .مجع غائ : وغّياب 
   سههبأ هههو م ههو عههرب الههيمن   : قــالوا( 1297)

ه عشههرة مو د ، جعههل مههنهم سهه   ميينهها لههه ، كهها  لهه
ومر عه  مشها   شهبيها اههم  اليهدين ، مث  فهّر  مولئههأ 

 .األو د مهّد ال فّر 
 .ال و  : َظْهر الَحَنّية( 1298)

 .اس عصى واس صع  : أْعَضلَ ( 1299) 
 .مظنّ  : َّلخال( 1311)
 .انرب: اه د والوغى : كفرح  : َحَم َ ( 1311)
رمة عن ابلهها ياهو  عنهد الهو دة مو انفرا  امل( 0243)

وريههههه كنايهههه  عههههن العجههههز . عنههههدما يشههههر  عليههههها سههههالح
 .والدنافة يف العمل

 .مخذ الش ف من األرل : اللإْقَ( 1313)
ه  الف ح ه  ري هم مو حاام مو  : الّسْمت( 1314)

 .اصدهم
   ماهههههههاموا : ماهههههههام ، مي  : لَبَــــــَد كنصـــــــر( 1315)

 .رأايموا
. وهههو املغههرّب الههرم : مجههع مهههعث  : ُشــْعثاً ( 1316)

 والغرب مجع مغرب ، واملراد مهنم كانوا م  شفني
م  يعمهل هههذا  : الُمَراوحـة بـين العملـين( 1317)

م  ي هههوم علهههى كهههل : مهههرة ، وههههذا مهههرة ، و هههني الهههّرجلني 
منهمهههههها مههههههرة ، و ههههههني جبههههههاههم وخههههههدودهم م  يمههههههعوا 
اخلههههدود مههههرة وايبههههاه مخههههرى علههههى األرل خمهههههوعا هلل 

 .وداوسج
ههه مجههع ركبهه  ه موصههل السهها  مههن  : رَُكــب( 1318)

و  ههههها خههههه  ركههههه  املعهههههزى ليبوسههههه ها . الّرجهههههل  الففهههههذ
 .واضطرا ا من كثرة انرك 

 .اضطر وا وار عدوا : ماُدوا( 1319)
 .اس باح ه : استحالل المحّرم( 1311)
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املبنيّههههه  مهههههن  هههههوب  : بيـــــوت الَمـــــَدر( 1311)
 .اخليام: وحجر وحنومها ، و يول الو ر 

مصههله مههن  : «نـََبــا بــه ســوء رَْعــَيهم»( 1312)
 .نبا  ه املنزر  ذا مل يوار ه رارحتل عنه

هههه  فههه ح رسهههاو  ه مجاعههه   : الّســـْفر( 1313)
 .املساررين

 .اصدوا : أّموا( 1314)
يريهههد الهههذي  : الُمْجـــري َّللـــى الغايـــة( 1215)

جيهههههري ررسهههههه  ص غايههههه  معلومههههه  ، مي م هههههدار مهههههن 
 .صل  ص غاي هايري يلزمه حإ ي

 .يسواه : َيْحُدوه( 1316)
 .رناف : نـََفاد( 1317)
مصهدر ميمه  مهن اندجهر ،  : ُمْزَدَجر( 1318)

 .ومعناه ا ر دا  وا نزجار
مههن جههاد  نفسههه  : «بنفســه يجــود»( 1319)

 ذا اهههههههارب م  ي مههههههه  حنبهههههههه ، كأنهههههههه يسهههههههفو  ههههههها 
 .ويسلمها  ص خال ها

ه يرى العمهل كأن. املواثب  : الُمَساَورَة( 1321)
ال بيح ه لبعده عهن مالفمه  الطبهع اإلنسهار  هالفطرة 
اإلاي  ه ينفر   من م نره كما ينفهر الهوحش ، رهال 

 .يصل  ليه املغبو      الوثب  عليه
رال ههههها  ههههه جهههههدرا  البا هههههل  : َصــــادعاً ( 1321)

 .رهادمها

 .خر  عن الدين : َمَرقَ ( 1322) 
 .اضمحّل وهلأ : زََهقَ ( 1323)
رنيهن يف اولهه ،   يبهادر  هه مهن  : َمكَيث( 1324)

 .غ  رويّ 
  ينبعهث للعمهل  هالطيش  : بطيء القيام( 1325)

 .، و  ا يأخذ له عدة  متامه
 .يصل م فرّاام : يُضّم َنْشرَُكم( 1326)
امل وّجههه  ص األمهر ، الطالهه  لههه  :ر الُمْقَبلـ( 1327)

 .، الساع  اليه
حالههههه ، واعنضهههه ه  مههههن مد ههههرل : الُمــــْدَبر( 1328)

 .اخليب  يف عمله و   كا  مل يزر  البا له
 .رجاله : قائمتاه( 1329)
 .غاب : َخَوى نجم( 1331)
 .  رملّنام :   َيْجرََمّنُكمْ ( 1331)
 .خمالف  وعصيار : َشقاقي( 1332)
 .  جيعلّنام هائمني :   َيْستَـْهوَيـَّنُكمْ ( 1333)
  ينظههر  عمههام  : بصــار  تـَتَـَراَمـْوا باأل( 1334)

 . ص  عإ  غامزا
 .هّ ها : فـََلَق الحّبةَ ( 1335)
 .خلق الروح : بـََرأ الّنَسَمةَ ( 1336)
كشههرّير ، هههديد المههالر مبههال   : َضــلإَيل( 1337)

 .يف اإلضالر
 .صول الراع   غنمه : النعيق( 1338)
ـــــه( 1339) ـــــَص َبَراياَت رحههههه  ال طههههها »مهههههن  : َفَح

ه مرحوصها ه  المهم ه وههو لثمهه ه  ذا ااهذ ريه «الهناب
 مي املاا  الذي ي يم ريه عندما
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ياههههو  علههههى األرل ، يريههههد منههههه نصهههه  لههههه رايههههال 

 .رثت اا يف األرل مراكز
 .ه  الاور  : ُكوفان( 1341)
وراغر ههه  .كمنههع ، انفهه ح : فـَغَــَر الَفــمُ ( 1341)
 .ه  رمه: 
انديههههههههدة املعنضهههههههه  يف  : الّشــــــــكَيمة( 1342)

يف رم الّدا ّ  ، ويعرب   و ا عن هدة البهأ  اللجام 
 .وصعو   ا ن ياد

 .عبوسها : ُكُلوح األيام( 1343)
الادوح مجع كدح ه  : ُكُدوح الليالي( 1344)

 . الف ح ه وهو اخلد  ومثر ايراحال
:  فههه ح اليهههاف ، وجيهههون ضهههمها  : يـَْنعـــه( 1345)

 .حار نمجه
ـــــق( 1346) مجهههههع ه شههههه   ، وهههههه   : الّشَقاَش

ف كالرئهههههه  ترجههههههه البعهههههه  مههههههن ريههههههه  ذا ههههههها  ، ههههههه 
 .وصول البع   ا عند  خراجها هدير

 .سيوره ورماحه : بـََوارَقُه( 1347)
ههههو مههها اهههه ّد صهههو ه مهههن  : القاَصـــف( 1348)

 .الرعد والريح وغ مها
مههههها اهههههه ّد مهههههن الهههههريح ،  : العاصـــــف( 1349)

 .واملراد مزعجال الفن
كنايههه   : «تلتـــّف القـــرون بـــالقرون»( 1351)

عهن ا ههه باخ  ههني اههواد الف نهه  و ههني مهههل انههق كمهها 
 . ش بأ الابا    روهنا عند الّنطاح

مههها   ههه  مهههن الصهههالح  : ُيْحَصـــُد القـــاَئمُ ( 1351) 
 .اائما رصد

مهها كهها  اههد حصههد  : ُيْحَطــُم الَمْحُصــودُ ( 1352)
 .رطم ويهشم

 .ا س  صاف ريه : نقاش الحساب( 1353)
سههار مههنهم حههإ  لهه   : عــرقُ أْلَجَمُهــُم ال( 1354)

 . ص موضع اللنجام من الّدا   ، وهو الفم
حترّكههههههههههههههت  : رََجَفــــــــــــــْت بهــــــــــــــم األرف( 1355)

 .واضطر ت
مجهع اطهع ه  اسهر ال ها  ه  : َقَطع الليـل( 1356)

 .وهو الظلم 
 امههه  األدوال كاملههه   : َمْزُمومـــة َمْرُحولـــة( 1357)

اههههههد  اآل ل ، كالنااههههه  الهههههه  عليهههههها نمامههههههها ورحلهههههها ،
 .اس عّدل أل   رك 

 .رّثها : َيْحَفُزَها( 1358)
رمههههل عليههههها يف السهههه  رههههو   : َيْجَهــــُدَها( 1359)

 . اا ها
 فهههههه ح الههههههالم ، الشههههههر واألذى  : الَكَلــــــب( 1361)

 .والشّدة يف كل ه ف
هه حمركه  ه مها يأخهذه ال ا هل مهن  : الّسـَلب( 1361)

 .ثياب امل  ور وسالحه يف انرب
ههه  ال حريههأ ، وسههاو  ااههاف ه  : الــّرَهج( 1362)

 .الغبار
ايلبهه  واألصههوال :  فهه ح انههاف  : الَحــ ّ ( 1363)

 .املف لط 
كنايهههههههه  عهههههههن احملههههههههل  : الجـــــــوع األْغَبــــــــر( 1364)

 .وايدب
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 .املعرضني : الصادفين( 1365)
 .امل يم : الثاوي( 1366)
َرف( 1367) ه  ف ح الراف ه املنوخ يصهنع  : الُمتـْ

 .ما يشاف   مينع
 .خملوط : َمُشوب( 1368)
 .الصال   وال وة : الَجَلد( 1369)
ههه  سههاو  ااههاف وحترياههها ه  : الــَوْهن( 1371)

 .الّمعا
هنههها كهههل مههها يصهههنع ليثمهههر  : الَحـــْرث( 1371)

 .رائدة
 . راخى ريه : َوَنى فيه( 1372)
 .ه  مم رف ح ه كث  النوم : نُوَمةَ ( 1373)
 .س  يف الليله كاادى ه ال : السَُّرى( 1374)
مجهههههع مسههههههياح ، رّسههههههره  : الَمَســــــاييح( 1375)

الشههريا الرضهه   الههذي يسههيح  ههني النهها   الفسههاد 
 .والنمائم

مجههههههههع مههههههههذيا  ، رّسههههههههره  : الَمــــــــَذايَيع( 1376)
الشهههههريا الّرضههههه   الهههههذي  ذا  هههههع لغههههه ه  فاحشههههه  

 .مذاعها ونّوه عنها
مجهههع  هههذور ، رّسهههره الّشهههريا  : الُبـــُذر( 1377)

 .ي ياثر سفهه ويلغو منط هالّرض   الذ
مي حنام ، لي بني الاهاذب  : يبتليكم( 1378)

واملفلههههه  مهههههن املريههههه  ، ر اهههههو  هلل انّجههههه  علهههههى 
 .خل ه
ـــــــيرُ ( 1379) حسهههههههر »مهههههههن  : َيْحَســـــــُر الَحَس

 .ه كمرب ه  ذا معيا وكلّ  «البع 
املاسهور ، وههو هنها الهذي  : الَكَسير( 1381)

يف السههه   ضهههعا اع  هههاده مو كلنهههت عزمي هههه رناخهههى
 .على سبيل املنمنني

كنايههههه  عهههههن ورهههههرة  : اســـــتدارت رَحـــــاهم( 1381) 
مرنااههههم ، رهههإ  الّرحهههى   ههها  هههدور علهههى مههها  طحنهههه مهههن 

 .رحى انرب يطحنو   ا: والّرحى  .ان ّ 
واسههههه  ام ها كنايههههه  عهههههن . الهههههرمح : الَقنـــــاة( 1382)

 .صح  األحوار وصالحها
ه وههههو  مهههن الب هههر : «ألبُقـــَرّن الباطـــلَ »( 1383)

ألهههّ ن جههو  البا ههل   هههر مهلههه ، : الشههق ه واملههراد 
 .رأن ز  انق من ميدي املبطلني

 .اخللق : الّشَيمة( 1384)
ههه  اسههر الههدار ه املطههر ، يههدوم  : الّديمــة( 1385)

واملسه مطر ه  فه ح الطهاف ه مهن يطله  منهه . يف سهاو 
 .املطر
مجههع خلهها ه  اسههر انههاف  : األْخــالف( 1386)

 .م ه حلم  ضر  الناا وساو  الال
هه كا هاب ه مها يوضهع يف منها  : الَخطـام( 1387)

 .البع  لي اد  ه
 طا  عريإ منسو  من سيور  : الَوَضين( 1388)

 .مو هعر ياو  للرحل كانزام للّسر 
ـــــــــــْدر( 1389)  الاسهههههههههههر ، ههههههههههههجر الّنبهههههههههههق  : السش

 .امل طو  هوكه: واملفمود 
 .خالي  : شاغرة( 1391)
اسههههههه  وا وانزعهههههههوا املهههههههاف لهههههههرّي  : امتـــــــاحوا( 1391)

 .عطشام من عني صاري  صفت من الادر
 .ُصفحيرت : ُروشَقتْ ( 1392)
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ههههفا الشههه ف  : «شـــفا ُجـــُرف هـــار»( 1393)
. وايهههر  ه  مهههم ني ه مههها دررهههه السهههيور. حررههه

 .واااري ه كااائر ه امل هدم مو املشر  على ا هندام
 .ااالخ : الّرَدى( 1394)
ـــــــــ( 1395)  ذا منار : مهههههههههن مههههههههههااه  : كيُيْش

 .هاواه
 .اناج  : الّشْجو( 1396)
ه  مم السني ه مجع سهم  : الُسْهَمانُ ( 1397)
و صدار السهما   عاد ها  .مبع  ان  والنصي : 

 . ص مهلها املس ح ني اا   ين صهم منها ه ف
: ومصههههههههله . ال جفيهههههههها : الّتْصــــــــوَيح( 1398)

 . ذا جّا معاله: صّوح الّنبت 
. اسم مفعور مبعه  املصهدر : ُمْسَتثَار( 1399)

 .وا س ثارة  ل  الّثور وهو الّسطو  والظهور
 .ه كعلمه ه  علنق  ه : َعَلَقه( 1411)
ههههه  مهههههم ايههههيم ه الواايههههه   : الُجنّــــة( 1411)

 .والّصو 
َلُج الَمَناَهجَ ( 1412) مهد الطر  وضوحا  : أبـْ

 .ومنورها
وه  الدخيل   :مجع وليج   : الَو ئج( 1413)

 .واملذه 
هه  فه ح الهراف ه مهن اههر  ،  : ُمْشـَرف( 1414)

واملههراد  هههه هنههها املاههها   ر فههع عليهههه ر طنلهههع مهههن رواهههه 
د ئلهههههه مهههههن العمهههههل : ومنهههههار الهههههدين . علهههههى هههههه ف

 .الصاّ

وههههههه  الطريههههههق : مجههههههع جههههههاّدة  : الَجــــــَوادّ ( 1415) 
 .الواضح

 .مي  ذا سو ق سبق : كريم الَمْضمار( 1416)
خيهههههل دمهههههع مهههههن كهههههل صهههههوب  : الَحْلَبـــــة( 1417)

 .للنصرة ، واإلسالم جامعها يأأ  ليه الارائم والع ا 
 ه  المم ه جزاف السا  ني : الُسْبقة( 1418)
 .مواد : أْوَرى( 1419)
ههه  ال حريههأ ه الّشههغل  مههن النههار  : الَقــَب ( 1411)

آخههههذ النهههار مههههن : وال ههها س .    هههبس مههههن معظهههم النههههار
 .النار
مهن حههبس ناا هه وع لهها حهه ة  : لَحـاَب َ ا( 1411)

 .منه   يدري كيا يه دي ري ا عن الس 
مي وضههههههع لههههههه نههههههارا يف رم  جبههههههل : ومنههههههار لههههههه علمهههههها 
 .ليس ن ذه من ح  ه

 .مبعوثأ : بَعيثك( 1412)
هههه كم عهههد ومنهههرب ه النصهههي   : الَمْقَســـم( 1413)

 .وان 
هههه  مههم ني ه مههها هههّّيف للمهههيا  : النّـــُزل( 1414)

 .عليهلينزر 
 .ه كسحاب ه الررع  : الّسناء( 1415)
 ذا  «خهههزي»مجهههع خزيههها  ، مهههن  : خزايـــا( 1416)

 .خجل من ابيح ار ابه
 .عادلني عن  ريق انق : ناَكبين( 1417)
 .ناامني للعهد : ناكثين( 1418)
 .كجراد ه موغاد النا  : الَطغام( 1419)
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مجهع امهيم ه  اسهر الهالم ه  : لَهـاَميم( 1421)
 .السا ق ايواد من اخليل والنا  وهو
ـــــآَفيخ( 1421) وههههههو مهههههن : مجهههههع يهههههأرون  : الي

 .الرم  حيث يل    عظم م ّدمه مع منّخره
صول معه : مجع وحوح   : الَوَحاوَح( 1422)

 .حرا  الغي : رح يصدر عن امل أمل واملراد 
 .ه حمرك  ه آخر األمر : األَخَرةُ ( 1423)
 .ف ه ال  له  ف ح انا : الَح ّ ( 1424)
 .ه كالمرب ه الطعن : الّشْجر( 1425)
هههههه  اسهههههر ااهههههاف ه اإل هههههل  : الَهـــــيم( 1426)

 .العطا 
 .متنع : ُتَذادُ ( 1427)
ذوو ال لهههههوب  « هههههذوي المهههههمائر»املهههههراد ( 0238)

 .وانواّ  البدائي 
مجههع سههنة ، مهها يسههن  ههه  : الّســترات( 1429)

 .، ميّا كا 
نارهذة ومهن كهل كهّوة غه   : الَمْشـكاة( 1431)

 .العادة م  يوضع ريها املصباح
الناصهههههي  ، مو منب هههههها مهههههن  : الّذؤابـــــة( 1431)

 .الرم 
مهههها  ههههني مخشههههيب ماهههه  ،   : الَبْطحــــاء( 1432)

كانت  سانه ابائل من اهريش ، وي هار اهم اهريش 
 .البطاح

مجهع ميسهم ه  اسهر املهيم ه  : َمَواَسـُمه( 1433)
 .وهو املاواة ، جيمع على مواسم ومياسم

ـــتْ ( 1434)  اجنا هههت النااههه  ، : مهههن اهههوام  : انجاَب
 . ذا مدل عن ها للحل 

 .السائر عليها : خابطها( 1435)
متثيل  ن ظام ممرهها  : قامت على ُقْطبها( 1436)

 .واس حاام او ا
 .وهو الفر : مجع هعب   : ُشَعب( 1437)
مي  أخذكم للهالخ مجل  كما  : َتكيلكم( 1438)

 .ايله من ان ّ يأخذ الاّيار ما ي
ضههر ا  «خههب  الشههجرة»مههن  : َتْخــَبطكم( 1439)

 العصّ  لي ناثر وراها ، مو من خب  البع   يده األرل 
وعهههههرّب  البههههها  ليفيهههههد اسههههه طال ها علهههههيهم ، . مي ضهههههر ا

 .و ناواا ل ريبهم و عيدهم
ههو : هه  المهم ه كالثّفهل والثارهل  : الثُفالـة( 1441)

مهها : وثفالهه  ال ههدر . ةمهها اسهه  ّر حتههت الشهه ف مههن كههدر 
 .واملراد األرذار والّسفل .يب ى يف اعره من عاارة

والعاهم ه  .مها يسه    هالنفإ : النّـَفاضـة( 1441)
 الاسهر ه العهدر  الاسهر ميمها ، و ه  دعهل ريهه املهرمة 

واملههراد مها يب ههى  عههد  فريغهه يف خههالر نسههيجه . ذخ  ها
 .رينفإ لينظا

وعرك  حانهه حهإ . هديد الّدلأ : الَعْرك( 1442)
 ايلد: واألدر . عفاه
 .احملصود : الَحَصيد( 1443)
 .السمين  : الَبَطينة( 1444)
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هههه   شهههديد البهههاف ه امل ألنههههه  : الّربّـــاني( 1445)
 .العار   ا هلل عز وجل

 .صاح  ام : هتف بكم( 1446)
من ي  دم ال وم لياشا ام  : الرائد( 1447)

  الوصهور  ليهها مهن مواضع الاهأل ، وي عهر  سههول
 .صعو  ه

وخهّ  ههذا . اشهرها : قرف الّصْمغة( 1448)
 . الذكر أل  الصمغ   ذا اشرل   يب ى اا مثر

 .الفحل من اإل ل : الَفَنيق( 1449)
 . مساخ وساو  : ُكُظوم( 1451)
ـــــد غيظـــــاً ( 1451) يغهههههي  والهههههده  : كـــــان الول

 .لشبو ه على الع و 
ــــْيظ( 1452) ملههههراد  اههههو  وا: هههههدة انههههر  : الَق

 .املطر ايظا عدم رائد ه
 ذا غهههار  «غهههال املهههاف»مهههن  : تغـــيض( 1453)

 .يف األرل وجّفت ينا يعه
   ينفلت منأ :   يـُْفَلُتكَ ( 1454)
 .ان   ، يريد النطف  : الَمَهين( 1455)
ــــون( 1456)  .صههههرره: والرّيهههه  . الههههدهر : الَمُن

 .مي مل  فرّاهم صرو  الزما 
 .ه كرمى ه عا ه : َزَرى عليه( 1457)
الهههههههبالف ياهههههههو  نعمههههههه  وياهههههههو  ن مههههههه  ، ( 0228)

مي مهها عبههدوخ . وي عههنّي األور  إضههار  انسههن اليههه
 .   هارا لنعم أ عليهم

مههها :  مهههم الهههدار ور حهههها  : الَمأُدبـــة( 1459)
يصهههههنع مهههههن الطعهههههام للمهههههدعّوين يف عهههههر  وحنهههههوه ، 

 .واملراد منها هنا نعيم اين 

 .معماه : أْعشاه( 1461) 
 اسههر الغههني ه  غ هه  وعلههى  : علــى الَغــرإة( 1461)

 .غفل 
 .دخو  : ُوُلوجاً ( 1462)
مل يفههههّر   ههههني حههههالر وحههههرام ،   : أْغَمــــضَ ( 1463)

 .كأنه مغمإ عينيه رال ميّيز
ههه  فهه ح راسههر ه مهها يطالبههه  ههه  : تََبعاتهــا( 1464)

النها  مهن ح هواهم ريهها ، ومهها راسهبه  هه اهلل مهن منههع 
 .  حدود هرعه يف مجعهاح ه منها واطن 

 ما م اخ من خ   ال مش   : الَمْهَنأ( 1465)
 .انمل والثّ ل : الَعبء( 1466)
ُــــــه( 1467) ــــــْت رُهون اسهههههه حّ ها مر نههههههها ،  : َغَلَق

ومعون ههههههه ال ههههههدرة علههههههى اليصههههههها ، كنايهههههه  عههههههن  عههههههّذر 
 .اخلالو

 ذا  ههههرن يف  «مصههههحر»مهههن  : أْصــــَحَر لــــه( 1468)
 .هر له واناشا من ممرهالصحراف ، مي على ما ظ

ََ لسـانُه َسـْمَعه»( 1469) ههارخ السهمع  : «خـاَل
 .اللسا  يف العجز عن مداف وظيف ه

 .ال صااا  ه : الْتَياطاً ( 1471)
 .نيار ه : َزْورَته( 1471)
 .حركها على غ  ان ظام : أمادها( 1472)
 .صدعها : َفَطَرها( 1473)
،  ثهههوب خلهههق»: مهههن اهههوام  : َّلْخالقهـــم( 1474)

، واملراد م  البلى يشملهم كما يشمل « وثياب مخال 
 .الثياب البالي 
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ـــــَزاع( 1475) ـــــوبهم األفْـ ُن مجهههههع رهههههز  ،  :   تـَ
 . ن ا م:  نو م . مبع  اخلو 

 .منعجه : أْشَخَصه( 1476)
ال مههههههههههههي  وال طههههههههههههرا   : الّســــــــــــْربال( 1477)

 .معرو 
كهههههههههل ثهههههههههوب ي طنهههههههههع   : المَقطإعـــــــــات( 1478)

بهههه  وحنوههههها ، خبههههال  مهههها   ي طنههههع  كههههال مي  واي
 .كاإلنار والرداف

ههههههه حمرّكهههههها عههههههن  : «بالَكلَــــــب»عبّــــــر ( 1479)
 .هيجاهنا

 .الصول املر فع : اللإَجب( 1481)
 .مهّد الصول : الَقَصيف( 1481)
مجهع كبهل ه  فه ح رسهاو  ه  : ُكبُـول( 1482)

 . ن طع: و فصم . ال يد
 .ابمها : َزَواها( 1483)
 .اللبا  الفاخر : اشالرشيَ ( 1484)
ــــَذراً ( 1485) مبّينهههها هلل حجهههه    ههههوم م ههههام  : ُمْع

 .العذر يف ع ا م    خالفوا ممره
هه  فه ح الههالم ه  : ُمْختَـلَـف المالئكـة( 1486)

حمههل اخهه الرهم مي ورود واحههد مههنهم  عههد اآلخههر ، 
 .رياو  الثار كأنه خلا لألور ، وهاذا

 .ه كمنعه ه غسله : رََحَضه( 1487)
 .مطار ريه ومزيد : َمْنَسأة( 1488)
مهد لوما لنفسه ، ألنهه   جيهد  : أْلَومُ ( 1489)

 .عذرا ي بل مو يرد
َرة( 1491)  .ه  الف ح ه السرور والنعم  : الَحبـْ
 .م غّ ة : حائلة( 1491)
 .راني  : نافذة( 1492)

 .هالا  : بائدة( 1493) 
 .مهلا  : َغّوالة( 1494)
 .اليا س املاّسر النبت : الَهَشيم( 1495)
َرة( 1496)  .ه  الف ح ه الدمع  ابل م   فيإ : الَعبـْ
 .عن اإلابار « البطن»ك  ( 0291)
 .عن اإلد ار « الظهر»ك  ( 0298)
: و لن ههه السههماف . املطههر اخلفيهها : الطَــلّ ( 1499)

 .ممطر ه مطرا اليال
مطهر يهدوم يف سهاو  ،   رعهد  : الّديمة( 1511)

 .و   ر  معه
 .الّسع  : الّرخاء( 1511)
 .انصّبت : َهتَـَنَت الُمْزن( 1512)
صههههار كثهههه  الو ههههاف ، والو ههههاف هههههو  : أْوبــــى( 1513)

 .املعرو   الريح األصفر
 .النعم  والّسع  : الَغَضارة( 1514)
 .ه  ال حريأ ه الرغب  واملرغوب : الّرَغب( 1515)
 .من  ه  ه : أْرَهَقْته التعبَ ( 1516)
مجهع اادمه  ، الواحهدة مهن مر هع  : اَدمالَقوَ ( 1517)

مو عشر ريشال يف م ّدم جناح الطائر ، وه  ال هوادم 
 .، والعشر ال  حت ها ه  اخلوايف

 .يهلاه : يُوَبُقه( 1518)
 .ه  مم ر شديد ه عظم  : أُبـَّهة( 1519)
 . ف ح النو  ه ا ر فار : الّنْخَوة( 1511)
و املشهددة ه ه  مم الدار وره ح الهوا : ُدّول( 1511)

 .امل حّور
 .ه  ف ح راسر ه كدر : رََنق( 1512)
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 .هديد امللوح  : أجاج( 1513)
 .ه كا ا ه عصارة هجر مرّ  : الّصبر( 1514)
مجع سم ، مثلنث السني وههو  : َسمام( 1515)

 .من املواد ما  ذا خال  املزا  مرسده ر  ل صاحبه
  وه  ال طع: مجع رّم   المم  : رَمام( 1516)

 .البالي  من انبل
مصهههههاب . مههههها كثهههههر منهههههها : َمْوُفورهـــــا( 1517)

 .مي يف معرل لذلأ:  الناب  ، وه  املصيب  
ــــُروب( 1518) ه  «حر ههههه حر هههها»مههههن  : َمْح

 . ال حريأ ه  ذا سل  ماله
راحلههههه   ركههههه  ل طهههههع  : ظهـــــر قـــــاطع( 1519)

 .الطريق
 .الفداف : الَفْدية( 1521)
ُهمْ ( 1521) ، ال هوادح ، مجهع  غشي هم : اْرَهَقتـْ

اهههادح ، وههههو مكهههار ه كزكهههام ه ي هههع يف الشهههجر 
 .واألسنا 

ُهمْ ( 1522) جعله هم يف الوههق ه  فه ح  : أْوَهَقـتـْ
احملهههههن : وال هههههوار  .ااهههههاف ه وههههههو حبهههههل كهههههالطنور

 .والّدواه 
ُهمْ ( 1523)  .ذلنل هم : َضْعَضَعتـْ
ـــَرْتهم( 1524) كبّههه هم علهههى منهههاخرهم يف  : َعّف

 .ابالعفر ، وهو الن 
مجهههع منسهههم ، وههههو م هههّدم  : الَمَناَســـم( 1525)

 .خّا البع  ، مو اخلّا نفسه
 .خمع : داَن لها( 1526)
 .ركن  ليها : أخلَد لها( 1527)

 .ه  ال حريأ ه ايو  : الّسَغب( 1528) 
 .الّميق: الّضْنك( 1929)
:   ي هار اهم ركبهها   :   يُـْدَعْوَن رُكبانـاً ( 1531)

الراكههههه  مهههههن ياهههههو  خم هههههارا ، ولهههههه مجهههههع راكههههه  ، أل  
 .ال صّر  يف مركو ه

 .ال بور : األْجَداث( 1531)
وجههههههه كههههههل ههههههه ف عههههههريإ ،  : الّصــــــَفيح( 1532)

 .واملراد وجه األرل
مجهع جهنن ه  ال حريهأ ه وههو  : األْجنـان( 1533)

 .ال رب
 .العظام املندّا  احملطوم  : الُرفات( 1534)
 .ه مطرواه  البناف للمجهور  : جيُدوا( 1535)
  اها  مهنهم  : «  ُيْخشى َفْجُعهم»( 1936)

 .م  يفجعوخ  مرر
 .يدخل : يََلجُ ( 1537)
ههه  مههم ال هها  وسههاو  الههالم ه  : الُقْلعــة( 1538)

 .ليست مبس و ن 
هه  مهم النهو  ه  له  الاهأل يف  : الُنْجعـة( 1539)

 .موضعه ، مي ليست حم ن الرحار و  مبل  اآلمار
 .حاضر : َعَتيد( 1541)
 البنههههاف للمجهههههور ، غههههبطهم  : اْغُتَبطُــــوا( 1541)

 .غ هم مبا آ اهم اهلل من الرن 
 . ذا حّناه: « نّواه»من  : ُزّويَ ( 1542)
عن اإلارار  اللسها  مهع  « اللنعح  » : عّبر( 1543)

 .ركو  ال ل   ص خمالف ه
 .ه  اسر الباف ه مجع  طيئ  : الَبطاء( 1544)
 .مجع سريع  : السشَراع( 1545)
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ـــــاَدر  ( 1546) ـــــر ُمَغ غههههه   هههههارخ ههههههيئا     : غي
 .محاط  ه

 .حفظها ورهمها : َوَعاها( 1547)
منعههه ، مي منعههه هم  : َحَمــى الشـــيء( 1548)

 .ار ااب حمّرما ه
ـــَواجر( 1549) مجهههع ههههاجرة ، ههههدة حهههّر  : الَه

 .النهار ، واد مظمئت هذه ااواجر  الصيام
 .ال ع  : الّنَصب( 1551)
ــوتٌَر قـَْوَســه»( 1551) ــّدْهر ُم هههّبهه مبههن  : «ال

 .مو ر اوسه ل م   ا م نافه
مسههههههههول » ههههههههداوي ، مههههههههن  : ُتؤســــــــي( 1552)

 .داوي ه. «ايراح
ـــــع( 1553) َق   يشههههه ف  مهههههن العطهههههش  :   يـَنـْ

 . الشرب
ههه  اسههر الغههني ورهه ح الههراف ه  : َغيَـُرهــا( 1554)

 .  لنبا ا
مههن  : «لــي  ذلــك َّل  نعيمــاً َزلّ »( 1555)
: واملههههراد .  ذا مههههّر سههههريعا «نّر رهههال  نلههههيال ونلههههو »

 .ان  ل
:  ههههرن للشههههمس ، والفهههه ف  : أْضــــحى( 1556)

 .الظّل  عد الزوار ، مو مطل ا
ايهههههائ  يريهههههد  هههههه  : «  جـــــاء يـُـــــَردّ »( 1557)

 .املول
ــــلَ ( 1558) ههههه كفههههرح ه خالطههههه رسههههاد  : َدَخ

 .األوهام
جّفهههههههت معههههههها    واههههههها  : انصـــــــاَحتْ ( 1559)
وههههههذا منسههههه  مهههههن  فسههههه  . سهههههت مهههههن ايهههههدبويب

 .الرضّ  يف آخر الدعاف

نّدل وذهبت على وجوهها مهن  : هاَمت( 1561) 
وهذا منس  من  فس  اايام  العطش كما  .هدة احملل

 .ي ور الرض  يف آخر الدعاف
مجههههع مههههر إ ،  اسههههر البههههاف ،  : َمــــَراَبض( 1561)

 .وهو مربخ الغنم
صههههههاحت  : لىَعّجــــــْت َعَجــــــيَج الّثَكــــــا( 1562)

 . أعلى صو ا
 .الشاة : ادنّة( 1563)
 .الناا  : الحانّة( 1564)
 .مداخلها يف املرا إ : َمَوالجها( 1565)
مجههع خميلهه  ه كمصههيب  ه ههه   : َمَخايــل( 1566)

وايهود ه  فه ح . السهحا    ظههر كأهّنها مها رة مث   متطهر
 .اييم املطر

والمرّاف ، الذي مّس ه البأساف  : الُمْبَتَئ ( 1567)
 .الافاي : والبالغ 

مجهههههع سهههههائم  ، وهههههه  البهيمههههه   : الّســـــَوامُ ( 1568)
 .الراعي  من اإل ل وحنوها

بَـَعَق الُمْزن( 1569) انفر  عن املطهر كأ ها ههو  : انـْ
 .حّ  ، انش ت  طنه رنزر ما ريها

 .كثر ما ه : أْغَدَق المطرُ ( 1571)
مو   ذا معجبهههين ، «آن ههين»مهههن  : الُمونَــقُ ( 1571)

 . ذا سرّه ومررحه «آن ه»من 
الشديد من املطر : صّبا ، والوا ل  : َسّحاً ( 1572)

 .المفم ال طر
 .ه  ف ح امليم ه اخلصيب  : الَمرَيَعة( 1573)
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 .ناميا : زاكياً ( 1574)
 .مثمرا ، آ يا  الثمر : ثاَمراً ( 1575)
ه مجع النجد ه ما ار فع من  : الّنجاد( 1576)

 .األرل
هه مجهع الوههدة ه مها اخنفهإ  : الَوهـاد( 1577)

 .من األرل
 .الناحي  : الَجناب( 1578)
البعيهههدة عنههها مهههن م هههرا   : القاصـــية( 1579)

 . الدنا يف م ا ل  جنا نا
اله   شهرب ضهحى  : ضاحية الماء( 1581)

 .مجعها: ، والّمواح  
 الف  ة:  صيغ  الفاعل  : الُمْرَملة( 1581)
 . ذا  لنه «مخمله»من  : ُمْخَضلة( 1582)
 .املطر : الَوْدقَ ( 1583)
 .يدرع : َيْحَفز( 1584)
مهههها يطمعههههأ يف  : البــــرق الُخلإــــب( 1585)

 .املطر و  مطر معه
 فهه ح ايههيم ه الّسهههحاب  : الَجَهــام( 1586)

مههههها يعهههههرل يف : والعهههههارل . الهههههذي   مطهههههر ريهههههه
 : األرق من السحاب

وال ههز  .السههحاب األ ههيإ : الّربــاب( 1587)
الرّ ههاب رّسههره الّرضهه   ههال طع الصههغ ة امل فراهه   مههن

 .من السحاب
هههه  اسهههر الهههذار ه مجهههع  : الـــّذهاب( 1588)

األمطههار ال ليلهه  مو : ذهبهه  ه  اسههر الههذار ميمهها 
 .اللّين  ، كما اار الشريا يف  فس ها

 .امل حطو  : الُمْسَنُتون( 1589)
 .م با ىف م ثاال : وان  ( 1591)

 .ضعيا : واَهن( 1591) 
 .من يع ذر و  يثبت له عذر : الُمَعذشر( 1592)
ههه  مههم ني ه مجههع صههعيد  : الّصــُعدات( 1593)

لنكهه م منههانام ومههه م يف الطنههر  : مبعهه  الطريههق ، مي 
 .من هدة اخلو 

ضهههرب النسهههاف صهههدورهن مو  : ا ْلَتـــدام( 1594)
 .وجوههن للنياح 

من  نكه يف مهلأ ومالأ ،  : الخاَلف( 1595)
 .خرجت لسفر مو حرب ذا 
 .حزن ه وهغل ه : َهّمْته( 1596)
 .ه مجع ميمو  ه مبارخ : ميامين( 1597)
 «رجهههح»مي حلمهههاف ، مهههن  : َمـــَراجيح( 1598)

 . ذا ث ل ومار  غ ه واملراد الّرنان 
مجهههههع م هههههوار ، مهههههن رسهههههن  : َمَقاَويـــــل( 1599)

 .ال ور
 .مجع مناخ املبال  يف النخ : َمَتارَيك( 1611)
ههه  مههم ني ه املمههّ  ممههام ، مي  : الُقــُدم( 1611)

 .سا  ني
ضهههههههرب مهههههههن سههههههه  اخليهههههههل  : الَوجَيـــــــف( 1612)

سهههّ ها  هههذا النهههو  ، واملهههراد . وموجههها خيلهههه. واإل هههل
 .السرع 

 .الطريق املس  يم  : الَمَحّجة( 1613)
عيش »من اوام  : «الكرامة الباردة»( 1614)

 .مي هينف: «  ارد
لطويههل ال ههّد ، الطويههل الههّذيل ا : الــّذيّال( 1615)

 .، امل بفن يف مشي ه
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كحسههههن رسههههن مي  : َكــــُرَم الشــــيء( 1616)
 .عّز ونفس

هههه  مهههم رفههه ح ه مجهههع جنّههه   : الُجـــَنن( 1617)
 . المم ، وه  الوااي 

 .الشدة : البأس( 1618)
خواّصههههه ومصههههحاب  : بطانــــة الرجــــل( 1619)

 .سرّه
 .وّر ه للسداد : َسّدده( 1611)
ه  اسر ال ا  ه السههم ابهل  : الَقْدح (1611)

 .م  يرا  وينصل
 .الانان   وضع ريها السهام : الَجَفير( 1612)
 . رّدد واضطرب : اْسَتَحارَ ( 1613)
هه  اسهر الثهاف ه جلهد يبسه   : الثّفـال( 1614)

ويوضههههع الّرحهههها رواههههه رههههيطحن  اليههههد ليسهههه   عليههههه 
 .الدايق

 .اّدر : ُحمّ ( 1615)
ـــــــــت ركـــــــــا( 1616) حزمهههههههههت   لههههههههه   : بيقـَّرب

 .ومحمر ا للركوب
 عههههدل عههههنام واليههههت  : َشَخْصــــتُ ( 1617)

 .عن ممر اخلالر 
 .ه  الف ح واملد ه النفع : الَغَناء( 1618)
الههههههههذي حههههههههّ م : هنهههههههها  : «الهالــــــــك»( 1619)

 .هالكه ل مان الفساد من  بعه وجبلن ه
 .ه مجع عدة ه مبع  الوعد : الَعَدات( 1621)
 .  يم مس : قاصدة( 1621)
 .غائبه : عازَبُه( 1622)
 .ه كفرح ه مي مل يوجد : َعَوَز الشيء( 1623)
مهههههههههاف ايهههههههههرح الرايهههههههههق ،  : الّصـــــــــَديد( 1624)

 .وانميم
 .الذّكر انسن : اللسان الصالح( 1625)

ــــد( 1626)  ههههدة» : يري مهههها حصههههل عليههههه :  « الُع ح
 .ال عااد

ه  فه ح المهاد و سهاني الهالم ه  : الَضْلع( 1627)
   هههن ش الشهههوك   الشهههوك  ، »: ومصهههل املثهههل . لامليههه

يمهههههرب للرجهههههل تاصهههههم آخهههههر  «رههههها  ضهههههلعها معهههههها
. ويسههه عني عليههههه مبهههن هههههو مههههن ارا  هههه مو مهههههل مشههههر ه

 . خراجها من العمو  دخل ريه: ون ش الشوك  
 فههه ح راسهههر ه املهههنمل  : الـــّداء الـــّدَويّ ( 1628)

 .واد وصا مبا هو من لفظه. الشديد
 .مجع نان : والّنزع  . ضعفت : َكلإتْ ( 1629)
. مجهههع ههههطن ، وههههو انبهههل : األْشـــطَان( 1631)

 .مجع ركّي  ، وه  البئر: والرّكّ  
. مجههههههع ل ههههههوح ، وههههههه  النااهههههه  : اللشقــــــاح( 1631)

 .رزعها  ليها  ذا رارا ها: وواها  ص مو دها 
 ذا ايهل اهم  : «  تـَُبّشُرون باألحياء»( 1632)
  يفرحو  ، أل  مرمل انياة جنا رال  رب   حياف : 

 .عندهم املول يف سبيل انق
  رزنههو   : «  يـَُعــّزْون عــن الَمــْوتى»( 1633)

مهال رهال  ، رها  املهول عنهدهم حيهاة :  ذا ايل اهم 
 .السعادة األ دي 

مجهع ممهره ، وههو علهى  : «ُمْره العيون»( 1634)
صههيغ  مرعههل الههذي جيمههع علههى رعههل ، كههأ ر و ههر ، 

 ذا رسهههدل مو ا يّمهههت  «مرههههت عينهههه»ن مهههأخوذ مههه
 . الي ها
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 .ضوامرها : ُخْمص البطون( 1635)
جّفههههههت ويبسههههههت  : َذبـُلَـــــْت شــــــَفُته( 1636)

 .لذهاب الرّيق
 .يسّهل : ُيَسّني( 1637)
 .رأعرضوا : فاْصَدُفوا( 1638)
 .وساوسه : نـََزغاته( 1639)
احبسههوها علههى منفسههام  : اْعَقُلوهــا( 1641)

 .ر ميع منام   نكوها 
هه  فه ح اخلهاف  : المراد من الَخْصلة( 1641)

 .ه هنا الوسيل 
 .مجع ممره : لّم َشَعَثه( 1642)
ن  هههارب  ص مههها   ههه   : نتـــدانى بهـــا( 1643)

 . يننا من عالئق ا ر باط
اهههوة ال لههه  عنهههد  : رَبَاطَـــة الجـــأش( 1644)

 .ل اف األعداف
 .اين والمعا : الَفَشل( 1645)
 .رليدرع : َيُذبّ فـَلْ ( 1646)
 .ه  الف ح ه الشجاع  : الّنْجَدة( 1647)
ههههو اح اهههاخ  : َكَشـــيش الّضـــباب( 1648)

والّمباب  اسر المهاد ه . جلودها عند اندحامها
 .مجع ضّ  ، وهو انيوا  املعرو 

 . وّاا و با أ : تـََلّومَ ( 1649)
 .   س الّدر  : الدارع( 1651)
 .من   در  له : الحاَسر( 1651)
ــــى( 1652) َب صههههيغ  مرعههههل ال فمههههيل مههههن  : أنـْ
 ذا درع ههه الصههال   مههن مواعههه رلههم  «نبهها السههيا»

 .ي طع
 .مجع هام  ، وه  الرم  : الهام( 1653)

ــُووا( 1654)  انعطفههوا ومميلههوا جههانبام ل زلههق  : اْلتَـ
 .الرماح و   نفذ ريام مسّن ها

ـــــَورُ ( 1655) مي مههههههّد رعهههههال للمهههههور ، وههههههو  : أْم
 .وج  لالنز   وعدم النفوذا ضطراب امل

 اسهر الهذار ، مها يلهزم الرجهل  : الـذشمار( 1656)
 .حفظه و اي ه من ماله وعرضه

مجههههههع حااّهههههه  ، وههههههه  النانلهههههه   : حقــــــائق( 1657)
 .الثا   

ـــــــات( 1658) ـــــــون بالراي مي يسههههههه ديرو   : َيُحّف
 .حواا

 .ريطو   ا : يكتنفونها( 1659)
 .جانبيها : َحَفافـَْيها( 1661)
رعهههل مهههال يف  : «أْجـــَزأ اْمـــَرؤ َقْرنَـــه»( 1661)

رلياا كهّل مهنام ارنهه مي كفهنه : مع  األمر ، مي 
 .، ري  له

ــــه ألخيــــه»( 1662) ــــم َيَكــــْل َقْرن مل يههههنخ  : «ل
خصههههههمه  ص مخيههههههه ريج مههههههع علههههههى مخيههههههه خصههههههما  

 .ريغلبانه مث ين لبا  عليه ريهلاانه
د مجهع امهيم ه  الاسهر ه ايهوا : َلهـاَميم( 1663)

 .السا ق من اإلنسا  واخليل
 .غمبه : َمْوَجَدته( 1664)
 .الرماح : الَعوالي( 1665)
 .مت حن : تـُْبلى( 1666)
 .مسلمه للهلا  : أْبَسَله( 1667)
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ههه كا ههاب ه م  هها ع م ههوار يف  : َدرَاك( 1668)
 .م داهنم م وا ا ميّر ريها النسيم

 .ه كيهلاها ه مي يس طها : يـُْنَدرها( 1669)
مجههع منسههر ه كمجلههس ه  : الَمَناســر( 1671)

 .ال طع  من اييش  او  ممام اييش األعظم
مجههع ك يبهه  ، مههن املئهه   ص  : الكتائــب( 1671)

 .األلا
مجع حلب  ، ايماع  مهن  : الَحالَئب( 1672)

 .اخليل د مع من كل صوب للنصرة
ههه كمنهههع ه و ئهههه يف  : َدَعــَق الطريـــق( 1673)

 . ّثها: رة ودعق الغا. هدة واوة
 .م راره : أعنان الشيء( 1674)
 .املذاه  للّرع  : الَمساَرب( 1675)
ـــــا المصـــــحف( 1676) جانبهههههاه اللهههههذا   : َدفّت

 .يانفانه
مجهع كظهم ه حمركه  ه خمهر   : األْكظـام( 1677)

املمههههاي   وا ههههه داد : واألخههههذ  األكظههههام . الههههنفس
 . سل  املهل 

د عليههه ههه كنصههره وضههر ه ه اههه  : َكَرثَــه( 1678)
 .الغمّ 
مي مغهراه ، : « مونعه»من  : ُموزَعين( 1679)

 .ومصله مبع  مام
ـــــه( 1681) ـــــَدلون ب مي   يسههههه بدلونه  :   يـَْع

 . العدر
انائهههههد عهههههن : مجهههههع ناكههههه   : ُنُكـــــب( 1681)

 .الطريق

مي لس م عروة وثي    : «ما أنتم بوثيَقة  »( 1682) 
 .يس مسأ  ا

 .معوانهمنصاره و  : زافرة الرجل( 1683)
حهههههّش »مجههههع حههههاّ  ، مههههن  : الُحّشــــاشَ ( 1684)

لبههههههئس املواههههههدو  لنههههههار »: واملههههههراد  . ذا مواههههههدها «النّههههههار
 .«انرب من م

 .ه  ف ح الباف ه هّر مو هدة : بـَْرحاً ( 1685)
 .يوم الدعوة  ص انرب : يوم النداء( 1686)
. يهوم الع هاب علهى ال  صه  : يوم الّنجـاء( 1687)

رمهههاف  السهههر والههه الم مهههع ههههف  اإل: ومصهههل النجهههاف 
 .ريث   يسمع اآلخر

 ذا  « هههار يطهههور»مهههن  : «  أطُـــوُر بـــه»( 1688)
 .  ممّر  ه و  ماار ه: حام حور الش ف ، مي 

 .مي مدى الدهر : ما َسَمَر سمير( 1689)
 .اصد : أمّ ( 1691)
 .صديق : َخَدينٌ ( 1691)
سههلأ  ههه يف  اديهه   : «َضــَرَب بــه تيَهــه»( 1692)
 .الل هض
عالمهه  ال هوم يف انههرب والسههفر  : الششـعار( 1693)

 .، وهو ما ي نادو   ه ليعر   عمهم  عما
الشهههههههر واألمهههههههر :  مهههههههم البهههههههاف  : الُبْجـــــــر( 1694)

 .العظيم
ــتكم( 1695) خلهه  : وال لبههيس . خههدع ام : َختَـْل

 .األمر و شبيهه حإ   يعر 
 .ال صد : الّصْمد( 1696)
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ملحمههههههه  ، وهههههههه   مجهههههههع : المالحـــــــم( 1697)
 .الواع  العظيم 

 .الصياح : اللإَجب( 1698)
واع ع هههههها مههههها . مجهههههع يهههههام : اللإُجـــــم( 1699)

 .يسمع من صول اضطرا ا  ني مسنا  اخليل
صههههههول الههههههربذو  عنههههههد  : الَحْمَحَمــــــة( 1711)

 .الشع 
الطريهههههههههق : مجهههههههههع سهههههههههان   : َســـــــــَكك( 1711)

 .املس وي
   :  وايهل. رواهنها : أجنحة الّدور( 1712)

اينهههاح والّروههههن يشهههنكا  يف  خهههرا  اخلشههه  مهههن 
حههائ  الههدار  ص الطريههق ريههث   يصههل  ص جههدار 
آخر ي ا لهه ، و   رههو السها اط ، وت لفها  يف م  
اينههههههاح  وضههههههع لههههههه معمههههههدة مههههههن الطريههههههق خبههههههال  

 .الّروهن
 .املياني   طلى  ال ار : الخراطيم( 1713)
نعهار اله  ملهز  ال : الَمَجاّن الُمَطّرقة( 1714)

 ا الطنهرا  ه كا هاب ه وههو جلهد ي هّور علهى م هدار 
 .الن  مث يلز   ه

ههه  ال حريههأ ه ههه ق انريههر  : الَســَرق( 1715)
 .األ يإ

 : «يْعَتَبُقـــــــــون الخيـــــــــَل الَعتـــــــــاقَ »( 1716)
 .ربسو  كرائم اخليل ومينعوهنا غ هم

 .اه داده : استحرار القتل( 1717)
ار عهار مهن المهّم ، مي  ههو : َتْضَطمّ ( 1718)

 .و نمّم عليه جواحن 

. وايهههههوانح األضهههههال  حتهههههت النائههههه  ممههههها يلههههه  الصهههههدر 
 .وانممامها عليه اه مااا على ال  يعيها

 .مجع ثوّي ه كغيّن ه وهو الميا : أْثوَياء( 1719)
 .املداوم يف العمل : الدائب( 1711)
. السههاع  لنفسههه عهههد ومشهه   : الكــادح( 1711)

 .من ي صر سعيه على مجع حطام الدنيا:  واملراد
 .مي سهلت و يسرل : أمكنت الفريسة( 1712)
ـــة( 1713) هههه  المهههم ه الهههرديف مهههن كهههل  : الُحثال

 .واملراد ازم النا  وصغراف النفو . ه ف
 ال حريهههأ ، موضهههع علهههى اهههرب  : الّربَـــذة( 1714)

مههههههههههههن املدينهههههههههههه  املنههههههههههههورة ريههههههههههههه اههههههههههههرب ميب ذّر الغفهههههههههههههاري 
 .الذي مخرجه اليه عثما   ن عفا ، و  عنههللارض 

اطعهههههههت منهههههههها جهههههههزفا  : قرضـــــــت منهـــــــا( 1715)
 .واخ صصت  ه نفسأ

 .معطفام : أْظأرَكم( 1716)
هه كسهحاب ه و اسهر ميمها ، يف  : الَسرار( 1717)

 .واملراد الظنلم . آخر ليل  من الشهر: األصل 
ههه  فههه ح النههو  وسههاو  ااهههاف ه  : النّـْهمــة( 1718)

 .ملبالغ  يف انرو رراط الشهوة وا
ههههه مههههن انيهههها ه مي ايههههور  : الحــــائف( 1719)

 .والظلم
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ه  املار : مجع دول   المم  : الُدَول( 1721)
واملهههراد مهههن . ، ألنهههه ي هههداور مي ين هههل مهههن يهههد ليهههد

ريهههها يف اسههههم األمههههوار ريفّمههههل اومهههها يف العطههههاف 
 .على اوم  ال موج  لل فميل

 .ا اهلل اااندود ال  عينه : المَقاطع( 1721)
 .اإلحسهههههههههههها  وا نعهههههههههههههام : اإلبــــــــــــالء( 1722)

 .ا م حا : وا   الف 
 .مصطفاه ومبعوثه : بََعيثه( 1723)
ـــه»( 1724) مي     : «المـــوت أســـمَع داَعي

املهداع   ص املهول اهد م ههع  صهو ه كهّل حهّ  ، رههال 
 .ح     وهو يعلم منه ميول

مي    انهههادي  : «أْعَجـــَل حاَديـــه»( 1725)
املهههد ّرين عهههن  هههد  هم ، ومخهههذهم ابهههل  اهههد معجهههل

 .ا س عداد لرحيلهم
مي  : بـَــــــّرَز الرجــــــل علــــــى أقرانــــــه( 1726)

امل  هدم يف اخله  ، مي رها    دمهه : واملهل . رااهم
 . ص اخل  على   دم غ ه

ـــَل الصـــيد( 1727) والمهههم  يف .  لبهههه : اْهَتَب
اغنمههههههوا خهههههه  : مي  .لل  ههههههوى   للههههههدنيا «هبلههههههها»

 .ال  وى
هههه   سهههاني الفهههاف ور حهههها ه  : الـــَوْفز( 1728)

العجلهههههه  ، ومجعههههههه مورههههههان ، مي كونههههههوا منههههههها علههههههى 
 .اس عجار

 يراد  ا هنا ظهور املطايا: الظهور( 1729)
 .الفرا  : الّزيَال( 1731)

 .مجع م الد ، وهو املف اح : مقاليدها( 1731) 
 .اه علت : َقَدَحتْ ( 1732)
ـــــــلّ ( 1733) : طالح عليهههههههه ان هههههههد ، وا صههههههه : الَغ

 .ا  فا  على متاينه يف النفو 
 أكيهد  : «نـََبَت المرعى على َدَمـَنكم»( 1734)

والّدمن ه  اسر رف ح ه مجع دمن   .و وضيح ملع  ان د
ونبهههههت املرعهههههى عليهههههه .  الاسهههههر ، وهههههه  ان هههههد ال هههههدر

السهههراني ومههها : ومصههل الهههّدمن . اسهه  اره  ظهههواهر النفههها 
و ّيههت  هها األح ههاد . ااههاياههو  مههن مروا  املاهههي  وم و 

 .ألهنا مهبه ه ف  ا
مصله من هام على وجههه ،  ذا  : استهام( 1735)

 .خر    يدري مين يذه 
. مهها رههونه املالهأ وي ههوص حفظههه : الَحـْوزَة( 1736)

 . اي ها من  غلن  معدائه: و عزان حونة الدين 
عاصهههههم  يلجهههههنو   ليهههههها ، مهههههن  : كانفـــــة( 1737)
 .نه وسنه ذا صا «كنفه»
ممهههههر مهههههن انفهههههز ، وههههههو الهههههدرع  : احَفـــــزْ ( 1738)

 .والسو  الشديد
مهههل املهههارة يف انههرب مههع  : أهــل الــَبالء( 1739)

ههههو : والهههبالف . الصهههد  يف ال صهههد وايهههرافة يف اإلاهههدام
 .اإلجادة يف العمل و حسانه

 .ه  الاسر ه امللجأ : الّرَدء( 1741)
 .املرجع : الَمثابة( 1741)
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 .هو من   ع   له : األْبتر( 1742)
 .هاهنا مبع  الدار : النّـَوى( 1743)
األمههر ي ههع عههن غهه  رويّهه  و   : الَفْلتــة( 1744)

 . د ّر
ه  الاسر ه حل ه  مهن ههعر  : الَخزامة( 1745)

دعل يف و رة منا البع  ليشّد ريهها الزمهام ويسههل 
 .اياده
 .ه  اسر النو  ه اإلنصا  : النشْصف( 1746)
 ف ح الطاف وكسهر الهالم ه مها  : الطإَلبة( 1747)

 .يطال   ه من الثأر
املراد  انمأ هنا مطلق ال ري  والنسي  ( 0128)

، وهههو كنايهه  عههن الههز   ، رإنههه مههن ارا هه  النههيب ا ههن 
عم هه ، وانمه  ه  مهم رفه ح ه مصهلها انيه  مو   هرة 

 .الالسع  من ااوام
رسههههل ه م : أْغــــَدَفت المــــرأة قناعهــــا( 1749)

يعين . مرخى سدوله: على وجهها ، ومغد  الليل 
 .م  هبه  الطل   دم عثما  هبه  سا رة للحق: 
 عههههههد  : زاح يــــــزيُح زَْيحــــــاً وزَيحانــــــاً ( 1751)

اهههههد : مي . والنصهههههاب األصهههههل. وذهههههه  ، كهههههانزاح
 .ان لع البا ل عن مغرسه

 .ه  الف ح ه  ييل الشرّ  : الّشَغب( 1751)
مهههأله حهههإ رهههال  : أفـــرَط الحـــوفَ ( 1752)

 .واملراد حول املني 
 .مي نان  مائه ألس يهم : ماَتُحه( 1753)
 .هرب  ال  نّفس : عبّ ( 1754)
 ف ح اناف و اسهر ه سههل  : الَحْسيُ ( 1755)

 .من األرل يس ن ع ريه املاف

وهه  :  مهم العهني ، مجهع عائهذة  : الُعوذ( 1756) 
: طاريهههل وامل. الّن ههها  مهههن الظبهههاف واإل هههل ، مو كهههل منثهههى

مجهع مطفهل ه  مهم املهيم وكسهر الفهاف ه ذال الطفهل مهن 
 .اإلنس والوحش

 .اإلرساد : التألإب( 1757)
 ذا رجهع ، (  الثاف)من ثاب  : اْسَتثَْبتُـُهما( 1758)

 .و لبت اليهما الرجو  للبيع  .مي اسنجع هما
ههه كا ههاب ه ابيههل املوااعهه   : أمــام الَوقــاع( 1759)

 . انرب
 .جحدها : ََ النعمةَغمَ ( 1761)
. ماصهههى األضههرا  مو األنيهههاب : النواجــذ( 1761)

 .كناي  عن هدة ا ح دام: و دّو النواجذ 
مجههع خلهها  الاسههر ه وهههو  : األخــالف( 1762)

 .للناا  حلم  المر 
وهههه  : مجههع مرههالذ ، مجههع رلههذة  : أفاليــذ( 1763)

 .ال طع  من الذه  والفم 
 .رث : فحص( 1764)
 .الاور  : ُكوفان( 1765)
النااهههه  السههههيئ  اخللههههق  عهههههّإ  : الّضــــروس( 1766)

 .حالبها
ــه»( 1767) ــَرْت فاَغَرُت انفهه ح رمههه ، ومكنههد  : «فـََغ

 .الفعل  ذكر الفاعل من لفظه
 .ليفرانام : ليشّردّنكم( 1768)
 .غائبال ع واا : عوازب أحالمها( 1769)
 .يسّهل : ُيَسنّ ( 1771)
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 . سلّ  : تـُْنَتضى( 1771)
ــــيهم( 1772) الههههذين منعههههم اهلل  : المصــــنوع َّلل

 .عليهم ومحسن صنعه  ليهم  السالم  من اآلثام
 .ي غ  عن وجه انق : ُيحيل( 1773)
 .من عليه الديو  : الغارم( 1774)
 .ه  ال ففيا ه حبسها : َصَبر نفسه( 1775)
 . علو رواام : ُتظلإكم( 1776)
 .ال ر   : الُزْلفة( 1777)
ـنو ( 1778) هه مجهع سهن  ه مبعه  ايهدب  : نالسش

 .وال ح 
ـــَوْعرة( 1779) هههه  ال سهههاني و   : المضـــايق ال

 .جيون ال حريأ ه الصعب 
 .ميأ ه : أجاءته اليه( 1781)
مجهههههع م حطهههههه  ، وههههههه   : الَمَقــــــاَحَ( 1781)

 .السن  املمحل 
 .ا صلت : تالحمت( 1782)
الههذي اههد اههه د حزنههه حههإ  : الــواَجم( 1783)

 .ممسأ عن الاالم
 .اخلص  واملطر : الَحَيا( 1784)
مجههع اهها  ، األرل السهههل   : الَقيعــان( 1785)

 .املطمئن  اد انفرجت عنها ايبار واآلكام
ــــــان( 1786) مجههههههع  طههههههن ، مبعهههههه  مهههههها  : الُبْطن

 .اخنفإ من األرل يف ضيق
 .ار  وراها : تستورق األشجار( 1787)
علههههههم حههههههاام يف  : كشــــــَف الَخْلــــــقَ ( 1788)

 .رهممجيع م وا
مي : مصههدر  ههاف رههال   فههال   : بَــواء( 1789)

 .ال صاو: ا ل  ه ، والع اب 

املهههههههاف امل غههههههه  اللهههههههو  والطعهههههههم  : ادجـــــــن( 1791) 
واسه عاره ا مههام للههذال الهدنيا ،  شههبيها  املههاف الههذي   

 .يسوغ هر ه ل غ  لونه و عمه
 .ه كفرح ه ملفه واس أنس  ه : بسىء به( 1791)
 .ملاا ه الراسف  يف نفسه : خالئَُقه( 1792)
 .ه كيمرب ه   يبا  :   َيْحَفل( 1793)
ــــوا علــــى الُحطــــام»( 1794) اسهههه عار  : «اْزَدَحُم

 .لف  انطام مل  نيال الدنيا ، لسرع  رنائها ورسادها
 . نامى اليه : تـَْنَتَضل فيه( 1795)
 .يبلى : َيْخَلق( 1796)
 الواضحه كامل عد ه الطريق  : الَمْهَيعْ ( 1797)
مها   هادم منهها ، وكانهت  : عوازم األمـور( 1798)

 «ناا  عونم ه كجعفر ه»: من اوام . عليه ناهئ  الدين
 .مي عجون ريها   ي  من هباب

 .ال ائم  ه ، يريد اخلليف  : القّيم باألمر( 1799)
 .الّسلأ ينظم ريه انرن : النظام( 1811)
مجهههع مي  أصهههله ، وانهههذار   : بحـــذافيره( 1811)

 .حذرار ، وهو معلى الش ف وناحي ه
 .خرجت : َشَخْصتَ ( 1812)
 .«دلى ام سبحانه»( 0842)

 .ظهر ام من غ  م  يرى  البصر
 .ه  ف ح رمم ه الع و ال : الَمُثالت( 1814)
 .مرو  منه : أنـَْفق منه( 1815)
 .ه  الف ح ه الا ا   : الّزْبر( 1816)
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لهههوا وههههنّ  : مثّلـــوا( 1817) عوا ، وا سهههم منهههه نان
 .املثل   مم امليم

 . اسر الفاف ه الاذب : الَفْرية( 1818)
هنهها املههول الههذي   ي بههل  : الموعــود( 1819)

 .ريه عذر و   فيد  عده  و  
 .الداهي  املهلا  : القارعة( 1811)
 .املعايف من املرل : الباري( 1811)
 .املرل والعل  : الّسقم( 1812)
 .  ميّدا  :   يُمّتان( 1813)
 .انبل : السبب( 1814)
 .ان ههههد:  ههههالف ح وياسههههر  : الّضــــبّ ( 1815)

 .والعرب  مرب املثل  المّ  يف الع و 
الذين جيهاهرو  حسهب   : الُمْحَتَسبون( 1816)
 .هلل
المههرب علههى الصههدر والوجههه  : اللإــْدم( 1817)

 .عند النياح 
ههو مها  سهواها اليهه  : َمَساق الـنّـْف ( 1818)

 .ار انياة حإ  واريهم و 
 .ممر  اإلخرا  والطنرد : أْطَردَ ( 1819)
 . رئ م من الذمّ  : «خالكم َذمّ »( 1821)
ه ك نصروا ه مي  نفروا ومتيلوا  : َتشُرُدوا( 1821)

 .عن انق
ـــَت الَوطْـــأةُ »( 1822) ْثُب يريهههد  ثبهههال  : «َّلن تـَ

 .الو أة معارا ه من جراحه
 .للحمّل الزّ  : الَمَزلإة( 1823)
 .نلنت ونل ت : َدَحَضَت الَقَدمُ ( 1824)
مجع َّفف ه وههو الظهّل ينسهل  : األْفياء( 1825)

 .ضوف الشمس عن  عإ األمان 

 فهه ح الفههاف ، ل معههها مي مهها  : ُمتَـَلّفُقهــا( 1826) 
 .ايمع: اج مع من الغيوم يف ايو ، وال لفيق 

 .اندر  وذه  : َعَفا( 1827)
 .ما خطنت يف األرل مثر : َمَخطإها( 1828)
 .خالي  من الروح : «جثة خالء»( 1829)
 .الساو  : الُخُفوت( 1831)
 .يداه ورمسه ورجاله : أطرافه( 1831)
 .من ظر «مرصد»اسم راعل من  : ُمْرَصد( 1832)
 .موائله : تباشيره( 1833)
 . اسر ر شديد ه وات : َّلبّان( 1834)
 .ال رب : الّدنـُوّ ( 1835)
هه  اسهر رسهاو  ه حبهل ريهه عهدة  : ْبقالرش ( 1836)

 .عرا ، كل عروة ر    ه  ف ح الراف ه  شّد ريه البهم
 .يفّر  مجعا : «َيْصدَع َشْعباً »( 1837)
 مجع م فرّاا : «َيْشَعُب َصْدعاً »( 1839)
 .الذي يعر  اآلثار ري بعها : القائف( 1839)
 .من هحذ السانني  ذا حّددها : َيْشَحذ( 1841)
حديهههههههدة : انهههههههداد ، والّنصهههههههل  : الَقـــــــْين( 1841)

 السيا والساني وحنوها
هههه مبهههين للمجههههور ه يسههه و   : يـُْغبَـُقـــون( 1842)

 .ما يشرب وات الصباح: والّصبوح .  املساف
ــر( 1843) ههه  اسههر رفهه ح ه احههدا  الههدهر  : الَغَي

 .ونوائبه
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مههههههن اههههههوام  : «اْخَلْولَــــــَق األَجــــــل»( 1844)
وى وصههار خلي ههها م   ذا اسهه  «اخلولههق السههحاب»

 .واملراد م  األجل يشر  على ا ن ماف. ميطر
ــاَلَت الّناقَــة َذنـََبهــا( 1845) ررع ههه ، مي  : أَش

ررعوا ميديهم  سيورهم ليلح وا حرو م على غ هم 
 .، مي يسّعروها عليهم

 «حملوا بصائرهم علـى أسـيافهم»( 1846)
من الطا منوا  ال مثيهل ، يريهد مهههروا ع يهد م  :
 عني  ليها غ همدا
ه مجع وليج  ه وهه  البطانه   : الو ئج( 1847)

وخاصههههه  الرجهههههل مهههههن مهلهههههه وعشههههه  ه ، ويهههههراد  ههههها 
 .دخائل املار واخلديع 

 .الشّدة : الَغْمرة( 1848)
 .حتركوا واضطر وا : ماُروا( 1849)
 .ههههه  فهههه ح الههههدار ه الطههههرد : الــــَدْحر( 1851)

 .واملداحر واملزاجر  ا يدحر ويزجر
 .ماائده : مخاتل الشيطان( 1851)
ــــرة»( 1852) ْت خلههههّو مههههن الشههههرائع  : «علــــى فـَ

 .اإلاي    يعررو  منها هيئا
 .وه  الداهي : مجع  ائ    : البوائق( 1853)
والعشوة ه  .ه كسحاب ه الغبار : الَقَتام( 1854)

 الاسهههر و مهههم و فههه ح ه ركهههوب األمهههر علهههى غههه  
 . يا 
ه مي  هدايا ا  اسهر الشهني  : َشـبابها( 1855)

 .يف عنفوا  وهدة كشباب الغالم ور ّو ه

هه  اسهر السهني ه انجهارة الصهّم  : السشالم( 1856) 
، واحههدها سههلم  ه  اسههر السههني ميمهها ه وآثارههها يف 

 .األ دا  الّرّل وانطم
 .منن : أراح اللحّم فهو ُمريح( 1857)
 .ي فاراو  : يتزايلون( 1858)
 .الرجفا  وا ضطرابهديدة  : الَرُجوف( 1859)
: والّزحههههههههههههو  . الااسههههههههههههرة : القاصــــــــــــمة( 1861)

 .الشديدة الزحا
وههه  مههن جنههم يههنجم . ظهورههها : ُنجومهــا( 1861)

 . ذا ظهر
 .يعّإ  عمهم  عما : يتكادمون( 1862)
 .ايماع  من  ر الوحش : العانة( 1863)
 .ه  الغني املعجم  ه  ن   و غور : َتَغيض( 1864)
 . فّ ت : َتُدقّ ( 1865)
. ههه كمنههرب ه املههربد مو املنحههت : الَمْســَحل( 1866)

حل هههههه   اههههههو  يف  ريهههههها هههههههايم  : واملسههههههحل ميمهههههها 
 .اللنجام مدخل  يف مثلها

 .ال هشيم : الّرفّ ( 1867)
 .الصدر : الَكْلَكل( 1868)
 .مجع واحد ، مي امل فّردو  : الُوْحدان( 1869)
 .الطرّي اخلال  منها : َعبيَ الدماء( 1871)
ـــْثَلُم َمَنـــاَر الـــدين»( 1871) ومصهههله  . اسهههره : «تـَ

. كسههههر حررههههه: « ثلههههم اإلنههههاف مو السههههيا وحنههههوه»مههههن 
 ومنار
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ا ههههل : معالمههههه ، وهههههم علمهههها ه ، وثلمههههها : الههههدين 

 .العلماف وهدم اواعد الدين
مجههههههع كههههههّيس ، انههههههاذ   : األْكيــــــاس( 1872)

 .العاال
ه مجع رجهس ه وههو ال هذر  : األْرجاس( 1873)
 .نجس ، واملراد األهراروال
 .هدر ه « للت دمه»من  : َمْطُلول( 1874)
مي  : «َيْخَتلـــــون َبَعْقـــــد األْيمـــــان»( 1875)

 .تدعو  النا  رلا األميا 
 .كل ما ينص  لي صد : األْنصابَ ( 1876)
: مجهههع لع ههه  ه  مهههم الهههالم  : الُلَعـــق( 1877)

 .وه  ما  أخذه يف امللع  
 .مي  نه يراكم : «َّلّنكم َبَعْيَنه»( 1878)
مي    صههل  :   تسـتلمه المشــاعر( 1879)

 .اليه انوا 
 .ه حمرّك  ه ال ع  : الَنَصب( 1881)
 .اآلل  : األداة( 1881)
 فريههق األجفهها  ورهه ح  : تفريــق ادلــة( 1882)

 . عمها عن  عإ
 .املنفصل عن خل ه : البائن( 1883)
ــــــــَفه»( 1884) ــــــــْن َوَص مي مههههههههن كّيفههههههههه  : «َم

 .احملدثني  ايفّيال
 . دا :  ح( 1885)
ههههه  اسههههر رفهههه ح ه صههههرو   : الَغَيــــر( 1886)

 .انواد  و  لبا ا
 .ل معه : َجماُع الشيء( 1887)

مجع مر ا  ه  اسر املهيم ه املاها   : َمَرابيع( 1888) 
 .ينبت نب ه يف مور الر يع

: « م ى املاها »من  : «أْحَمى َحماه»( 1889)
عهز اهلل اإلسهالم ومنعهه مهن جعله  ى   ي هرب ، مي م

 .األعداف
ـــــاَوي( 1891) وهههههه  الّشهههههبه  . مجهههههع مغهههههواة : الَمَغ

 .يذه  معها اإلنسا   ص ما تالا انق
 .ه كمنع ه  س  : َمَهدَ ( 1891)
 .يعيبه ويلطنفه : يـَُعّره( 1892)
 .يطل  جناح حاج ه : يستنجح( 1893)
 .خاضعو  : مستكينون( 1894)
: اس عاره مهن نهاظر العهني  : ناَظُر القلب( 1895)

 .واملراد  ص ة ال ل  .وهو الن ط  السوداف منها
 .ما اخنفإ من األرل : الَغْور( 1896)
 .ما ار فع من األرل : الَنْجد( 1897)
 اسههههر الههههراف يف املمهههههار  مي  : أَرَز يــــأَرز( 1898)

 ذل عحرههها ورجعههت : ومرنل انيهه  . ان ههبإ وثبههت
 .اليه
ــــعار( 1899) مهههها يلهههه  البههههد  مههههن الثيههههاب ،  : الشش

 .واملراد  طان  النيب الارر
مجهههع كرميههه  ، واملهههراد آيهههال يف  : الكـــرائم( 1911)

 .مدحهم كرميال
 .ان طعت : انحسرت( 1911)
 .ه م صورا ه سوف البصر وضعفه : الَعَشا( 1912)
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 درجا ه وم واره : ُسُبحات النور( 1913)
ـــــَتالف( 1914) بلل ه والههههه. اللمعههههها  : ا ْئ

 . ال حريأ ه الموف ووضوحه
 .مظلم : أْسَدَف الليلُ ( 1915)
: الظلمهه  ، وغسههق الّدجنّهه   : الُدُجّنــة( 1916)

 .هّد ا
مجع وضح  ال حريأ ه وهو  : أوضاح( 1917)

 .هنا  يال الصبح
: ههه كا ههاب ه مجههع ضههّ   : الّضــباب( 1918)

 .والوجار ه كا اب ه ايحر. انيوا  املعرو 
مجع مأ  ه وهو  ر  العهني  : يهامآق( 1919)

 .مما يل  األنا
 .اك فت مو اا ا ت : تـَبَـلإَغتْ ( 1911)
هه مجهع ههظّي  ه كعطيّه  ه وهه   : شـظايا( 1911)

الفل هههه  مههههن الشهههه ف ، مي كأهنهههها منلفهههه  مههههن ههههه ق 
 .اآلذا 

عمههههود الريشهههه  مو مسههههفلها  : الَقَصــــبة( 1912)
 واهههد ياهههو  لهههردا عهههن الّزغههه  يف. امل صهههل  اينهههاح

 عهههإ انيوانههههال ممهههها لهههيس  طههههائر ، كههههبعإ منههههوا  
 .ال نفذ والف ا 

 .رسوما ظاهرة : أعالما( 1913)
  ّدمهه مهن سهواه  : «خال من غيـره»( 1914)

 .رحاذاه
 .ال در : الَمْرَجل( 1915)
 .ه  الف ح ه انداد : الَقْين( 1916)
ه كم عهد ه اولهس ، مي    : الَمْقَصر( 1917)

 . يام مس  ر ام دو  ال

 .مسرعني : ُمْرَقلين( 1918) 
 .ذهبوا : شَخُصوا( 1919)
 .ال بور : األجداث( 1921)
مجع مص  ، مها يصه   : مصائر الغايات( 1921)

 .اليه ا نسا  من ه اف وسعادة
 .مناله : نـََقَع العطش( 1922)
يطلههههههه  منهههههههه الع هههههههس حهههههههإ  : ُيْســـــــتَـْعَتبُ ( 1923)

 .يرضى
. مي  اليهههها: ثو هههها خل هههها ملبسههههه  : أْخَلَقــــه( 1924)

 .كثرة  رديده على األلسن   ال رافة: وكثرة الرد 
 .دخور اآلذا  واملسامع : ُوُلوج السمع( 1925)
 .حانها اللنه عين رلم منلها : َحيَزتْ ( 1926)
مي مصائبه ، كأّ    : تتشابه أمور الدهر( 1927)

كهههال منهههها يطلههه  النهههزور ابهههل اآلخهههر ، رالسههها ق منهههها 
 .امل أخر  حق له يف مثل مثرهمهلأ ، و 

ههههه  الرايههههال ، كهههه   هههها عههههن  : األعــــالم( 1928)
 . عاوهنا: اييو  ، و ظاهر 

سههههههواها : وحههههههدوها . ال يامهههههه  : الســــــاعة( 1929)
 .وحّثها ألهل الدنيا على املس  للوصور  ليها

 .سائ ها : زاجر اإلبل( 1931)
ه  الف ح ه مجع هائل  ، وه  من  : الَشْول( 1931)

اإل ههههل مهههها ممههههى عليههههها مههههن  لههههها مو وضههههعها سههههبع  
 .مههر
 .  رف  :   ُيْحَرزُ ( 1932)
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ه يف األصل   رة  ه  مم رف ح : الحَمة( 1933)
الزّنبههههور والع هههههرب وحنوههههها  لسهههههع  هههها ، واملهههههراد هنههههها 

 .سطوة اخلطايا على النفس
 .يريد ميام الدنيا : أيام الفناء( 1934)
املأمور  هه هاهنها  : «نبالظإع»المراد ( 1935)

السههه   ص السهههعادة  األعمهههار الصهههان  ، وههههذا مههها 
 .حثنا اللنه عليه

ـــه( 1936) مههها ي علهههق  هههه مهههن حهههق الغههه   : تََبَعُت
 .ريه
ويريد  هه هنها رايه  . الرّاي  : الّرَصد( 1937)

 .الذم  وواع  السر
ه كا هاب ه البهاب العظهيم  ذا   : الّرتاج( 1938)

 .كا  حمام الغلق
 .هو ال رب : «منزل وحدته»( 1939)
هنهها الصهههيح   : «بالصـــيحة»المــراد ( 1941)

ــــْت ََّل إ َصــــْيَحًة ): الثانيهههه  ، ل ولههههه  عههههاص  ََّلْن كاَن
 .(واَحَدةً 

 . عدل واناشفت : زاحت( 1941)
املههههرة مههههن ااجههههو  ، وهههههو  : الَهْجعــــة( 1942)

 .واملراد نوم الغفل  يف ظلمال ايهال . النوم ليال
ــَرم( 1943) احملاههم ، مههن م ههرم انبههل  ذا  : الُمبـْ

واملهههراد األحاههههام اإلايههه  الهههه  م رمههههت . محاهههم ر لههههه
 .على ملسن  األنبياف

كنايه  عهن مههل  : بيت َمَدر و  َوبَر( 1944)
 .اناضرة والبادي 

 .حز  : تـَْرحة( 1945)
آثر هههههههههههه  هههههههههههه  : أْصـــــــــــَفْيَته الشـــــــــــيء( 1946)

 .واخ صص ه

 .ه عصارة هجر مرّ ه كا ا  : الّصَبر( 1947) 
 .ه على ون  ك ا ه السمّ  : الَمَقر( 1948)
معههاله : ههه كا هاب ه مههن اللبها   : الـّدثار( 1949)

والسهيا ياهو  مههبه  الهّدثار  ذا عّمهت . رو  املال هس
 .  اح  الدم  أحاام ااوى

مجهههع ناملهههه  ، وههههه  مهههها رمههههل  : الّزوامــــل( 1951)
 .عليها الطعام من اإل ل وحنوها

ه كفرح ه مخهر  الّنفامه  مهن صهدره  : َخمَ نَ ( 1951)
والّنفام  ه  المّم ه ما يدرعه الصدر مو الدماغ . رأل اها

 .من املواد املفا ّي 
 .الليل والنهار : الجديدان( 1952)
 .ه مجع ر    ه وه  انبل ير ق  ه : رََبق( 1953)
 .مجع حل   : َحَلق( 1954)
 .النومه  اسر السني ه موائل  : الّسنة( 1955)
 .خل ت : َذرَأتَ ( 1956)
 .ه  الف ح ه املو  : الَمْور( 1957)
 .م عبا : َحسَيراً ( 1958)
ُهــــور( 1959) املغلههههوب ومن طههههع نفسههههه مههههن  : الَمبـْ

 .األعياف
 .ه من الوله ه وهو ذهاب الشعور : الواله( 1961)
املغشههو  غهه  اخلههال  ، مو  : الَمــْدخول( 1961)

 .  عليه عملهو املعي  الناا    ين ّ 
هههههو الثا ههههت الههههذي  : لمحّقــــقاالخــــوف ( 1962)

 .يبعث على البعد عن املفو  واارب منه
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هههو مهها مل يثبههت  : الخــوف المعلــول( 1963)
يف الههنفس ومل تههال  ال لهه  ، و  هها هههو عههارل يف 

رهههو كاألوهههام   اههرار . اخليههار يزيلههه مدىن الشههواغل
هر ه مرة  عد  من علنه يعلنه  ذا: « معلور»اا ، و 
 .مخرى

ه كا اب ه ما   يرجى مهن  : الّضمار( 1964)
 .الوعود والديو 

 .ال دوة : األْسَوة( 1965)
 .ابإ: ونوى . ايوان  : األكناف( 1966)
 .رايق ، يس شّا ما ورافه : شفيف( 1967)
علهى ون  ه ك هاب ه ايلهد  : الصشـفاق( 1968)

 .طنالبا ن الذي رواه ايلد الظاهر من الب
 . فرّاه : َتَشّذُب اللحم( 1969)
ههه مجههع سههفيف  ه وصهها  : الّســفائف( 1971)

 ذا نسههجه ، مي منسههوجال  «سههّا اخلههوو»مههن 
 .اخلوو

هههه مجهههع ظهههل ه مبعههه  الاهههّن  : ظاللـــه( 1971)
 .ومن كا  كنه املشر  واملغرب رال كّن له. واملأوى

 .مي اا د : تأسّ ( 1972)
ألسههنا  ،  األكههل  ههأ را  ا : الَقْضــم( 1973)

كأنههه مل ي نههاور    علههى م ههرا  مسههنانه ، ومل ميههأل 
 .منها رمه

وهههههو مخهههه  : مههههن اامههههم  : أْهَضــــمُ ( 1974)
 .البطن ، مي خلوها وانطبااها من ايو 

مهههها  هههههني اخلاصهههههرة  ص الّمهههههلع  : الَكْشـــــح( 1975) 
 .اخللف 

 .مخالهم : أْخَمُصهم( 1976)
 .املفالف  يف عناد : الُمَحاّدة( 1977)
 .خرنها : َخَصَف النعلَ ( 1978)
ما ليس عليه  ردع  و   : الحمار العاري( 1979)

 . كا 
مركهه  معههه هفصهها آخههر  : أْرَدف خلفــه( 1981)

علههههى  ههههار واحههههد مو مجههههل مو رههههر  مو حنوههههها وجعلههههه 
 .خلفه
 .اللبا  الفاخر : الّريَاش( 1981)
 .م عدها : أشخصها( 1982)
  املصههدر ، اسههم راعههل يف معهه : خاّصــته( 1983)

 .مي مع خصوصي ه و فمله عند ر ه
ه  البنهاف للمجههور ه ابمهت  : ُزَوَيت عنه( 1984)

 .ابمها: نوى الدنيا عنه : وم عدل ، ومثله  عد اليل 
منزل ه العليا من ال رب  ص  : عظيَم زُْلَفَته( 1985)

 .اللنه
ههه  ال حريههأ ه العالمهه  ، مي م   : الَعلَــم( 1986)

 .لى ارب ال يام   ذ   نيب  عده عث ه دليل ع
مي خههها  الهههبطن ، كنايههه  عهههن  : خميصـــا( 1987)

 .عدم ال م ع  الدنيا
. ههه  فهه ح راسههر ه مههنخر ال ههدم : الَعَقــب( 1988)

وو وف الع   مبالغ  يف ا  با  والسلوخ على  ري هه ، 
 .ن فوه خطوة خطوة حإ كأننا نطأ منخر ادمه
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ـــة( 1989) ه ثهههوب مهههن  هههه  الاسهههر : الَمْدرَع
 .صو 

 .اذه  وا عد : اْغُرْب عني( 1991)
السهههه  لههههيال .  مههههم رفهههه ح : الُســــَرى( 1991)

 «عنههههد الصههههباح رمههههد ال ههههوم الّسههههرى»وهههههذا املثههههل 
 ذا مصهههههههبح النهههههههائمو  واهههههههد رموا السهههههههارين : معنههههههاه 

واصههلني  ص م اصههدهم  ههدوا سههراهم ونههدموا علههى 
 .نوم منفسهم

 .هرمي الظا : المنهاج البادي( 1992)
 .م دلني  ، داني  لالا طا  : متهّدلة( 1993)
 .املدين  املنورة : طَْيبة( 1994)
ـــــــــة( 1995)  داركهههههههههه : مهههههههههن  الرهههههههههاه  : ُمَتالفي

 ا صهههالح ابهههل م  يهلاهههه الفسهههاد ، رهههدعوة النهههيب 
 . الرت ممور النا  ابل هالكهم

الهههههه  رصههههههلها اللنههههههه مي  : المفصــــــولة( 1996)
 .امى  ا على عباده

َوة( 1997)  .الس ط  : الَكبـْ
 .املرجع : المآب( 1998)
 .الرجو  : اإلنابة( 1999)
مي محهههههههاط عميهههههههع وجهههههههوه  : أْســـــــَبغَ ( 2111)

 .النغي 
: والناصههههههههههح . اخلههههههههههائا : الشــــــــــفيق( 2111)

 .اخلال 
 .املبال  يف سعيه : الكادح( 2112)
ل مع : واألوصار .  فرّات : تزايلت( 2113)

 .دد ال وم ورنائهمو فراها كناي  عن  ب. العظام

 .املفا ب  واملناجاة : المحاورة( 2114) 
 .ه  ال حريأ ه املس وي املسلوخ : الَجَدد( 2115)
 .ال ور : القصد( 2116)
 طهههها  يشههههد  ههههه الرحههههل علههههى  : الَوَضــــين( 2117)

البعههه  كهههانزام للسهههر  ، رهههإذا الهههق واضهههطرب اضهههطرب 
 .الرحل راثر متلمل ايمل واّل ثبا ه يف س ه

 .اإل ال  واإلمهار : اإلرسال( 2118)
 .ه حمركا ه ا س  ام  : الّسَدد( 2119)
: والّصههههههر .انمايههههه  والافايههههه  : الّذمامـــــة( 2111)

 .الصل   ني ماارب الزوج  وماارب الزو 
 .ه  الف ح ه ال علنق وا ل صا   ه : النَـْوط( 2111)
ـــــــــــَرة( 2112) ا خ صهههههههههههاو  الشههههههههههه ف دو   : األثـَ

 .مس ح ه
 .ه  الف ح ه الغنيم  : النَـْهب( 2113)
ههه صههيغ  اوهههور مههن صههاح ه مي  : صــَيحَ ( 2114)

 .صاحوا للغارة
 فهه ح انههاف ه : ههه مجههع حجههرة  : َحَجَراتــه( 2115)

 .الناحي 
 .اذكر : َهُلمّ ( 2116)
 .عظيم األمر وعجيبه : الَخْطب( 2117)
 .ا عوجا  : األَود( 2118)
ـــــّوار( 2119) الث ههههه  : الينبهههههو   والفهههههّوارة مهههههن : الَف

 .الذي يفور املاف منه  شّدة
 .خلطوا : َحَدُجوا( 2121)
ــْرب( 2121) . النصههي  مهههن املهههاف:  الاسهههر  : الشش

 .ما يوج  هر ه من الو اف: والويبف 
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 .خالصه : محض الحق( 2122)
جاعلههههههه سههههههطحا  : ســــــاطَح المهــــــاد( 2123)

 .واملهاد األرل. سهال و اسطه للعمل ريه
ه مجع وهدة ه ما اخنفإ مهن  : هادالو ( 2124)

ومسهههههيلها راعهههههل مهههههن مسهههههار ، مي لهههههري . األرل
 .السيل ريها

ههه مجههع جنههد ه مهها ار فههع مههن  : النشجــاد( 2125)
 .األرل

هههها هنهههها ال مييههههز والفصههههل ،  : اإلبانــــة( 2126)
والمههم  يف لههه يرجههع اليههه سههبحانه مي متييههزا لذا ههه 

 . عاص عن هبهها مي مشا  ها
ام هههداد  صهههر  هههال  : ص لحظـــةشـــخو ( 2127)

 .حرك  من جفن
  ر هههها مههههن النظههههر  : ازد ف الّربْــــوة( 2128)

 .وظهورها له ألنه ي ع عليها ابل املنففمال
 .املظلم : الداجي( 2129)
مي سههاكن : وسهها  . الليههل : الَغَســق( 2131)

 .  حرك  ريه
عهههرب عهههن نسهههل نهههور ال مهههر لهههه ،  هههال فين ( 3420)

لمهههياف الشهههمس وههههو مهههن   شهههبيها لهههه  نسهههل الظهههلّ 
 .لطيا ال شبيه وداي ه

الرجههو  : والاههرور . املغيهه  : األفــول( 2132)
 . الشرو 

 .ه كمنعه ه نسبه اليه : َنَحَله القولَ ( 2133)
مجههههع اههههدر ه  : صــــفات ا قــــدار( 2134)

 سهههاو  الهههدار ه وههههو حهههار الشههه ف مهههن الطهههور 
 .والعرل والعمق ومن الصغر والارب

هههه  هنايهههال األ عهههاد  : طـــارنهايـــات األق( 2135) 
 .الثالث  امل  دم ذكرها

 .ال أّصل : الّتأّثل( 2136)
مي مههها  هههه ام هههان عهههن سهههائر  : أقـــام حـــّده( 2137)

 .املوجودال
 .مس وى اخلل     ن   ريه : الّسويّ ( 2138)
ررحِعهه . املب ههد  : المنشــأ( 2139)

احملفههوظ املعههيّن  وامل
 . أمره
 .ا انسّل منهم : الُساللة من الشيء( 2141)
 .حمل اينني من الرحم : القرار الَمَكين( 2141)
 .  حّرخ : َتُمور( 2142)
مهها محههار جوا هها ، : مههن اههوام  :   تحُيــر( 2143)

 .مي مل يس طع رّدا
 .جعلور سف ا : اْسَتْسَفُروني( 2144)
 .اه باخ ال را   : الَوَشيجة( 2145)
 .مي هّدة وحبسه : ربطه فارتبَ( 2146)
 .اخلل  : الَمْرج( 2147)
ه كاّيسه  ه مها اسه ااه العهدو مهن  : الّسّيَقة( 2148)

 .الدواب
 .من نعق  غنمه ه كمنع ه صاح : نـََعَقتْ ( 2149)
 .خلق : ذرأ( 2151)
هههه مجهههع مخهههدود ه الشهههّق يف  : األخاديـــد( 2151)

 .األرل
هه مجهع خهر  ه األرل الواسهع   : الُخـُروق( 2152)

لفجههها  ه مجهههع رهههل ه الطريهههق وا .  فههر  ريهههها الريهههاح
 .الواسع
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مجع علم  ال حريأ ، وهو  : األعالم( 2153)
 .ايبل
 سههه  : مهههن ررهههر  الطهههائر  : مرفوفـــة( 2154)

 .جناحيه
 .ه مجع خمر  ه الفالة : الَمَخارق( 2155)
هههه كا ههههاب ه مجههههع حههههّق  : الَحقــــاق( 2156)

 . المّم ه ل مع املفصلني
رها اسههههههه  ا : احتجـــــــاب المفاصـــــــل( 2157)

 . اللحم وايلد
 المفام  وام الف ايسد : الَعَبالة( 2158)
 .ير فع : يسمو( 2159)
 .سرع  وخف  : ُخُفوفاً ( 2161)
 .مروره رويق األرل : دفيف الطائر( 2161)
 .ر بها : َنَسَقها( 2162)
مجع مصباغ ه  فه ح اامهزة  : األصابَيغ( 2163)

 .هه مجع صب   الاسر وهو اللو  مو ما يصب   
مثار  فرغ ريه ايواهر ل أأ  : القاَلب( 2164)

والطهائر ذو اللهو  الواحهد كأ ها مرهرغ يف . على اهدره
 .اال  من اللو 

مي ا  مجيع  دنه  لهو  واحهد  : ُطوشق( 2165)
   لو  عن هه رإنهه تهالا سهائر  دنهه ، كأنهه  هو  

 .صي  نلي ه
 .النظم والن ي  : التنضيد( 2166)
مي داخل  ني آحاده  : َقَصَبه أْشَرجَ ( 2167)

 .ونظمها على اخ الرها يف الطور وال صر

 .مشى  ليه : َدرََج َّلليه( 2168) 
 .مي ار فع  ه ، مي ررعه : سمابه( 2169)
مشههههررا عليههههه كأنههههه  : مطــــال علــــى رأســــه( 2171)

 .يظلنله
 .ه  اسر رساو  ه هرا  السفين  : الَقْلع( 2171)
 .عطر من دارينجال  ال : الّداريّ ( 2172)
جذ ه رررعه ، مهن عنجهت البعه   : َعَنَجه( 2173)

: النّهههههههوّأ .  ذا جذ  هههههههه خبطامهههههههه رردد هههههههه علهههههههى رجليهههههههه
 .يعج :  ت ار.البحار

ومصههههههل  .ي بفههههههن  زيفهههههها  ذنبههههههه : يمــــــي ( 2174)
الزّيفههههها  ال بفهههههن ميمههههها ، ويريهههههد  هههههه هنههههها حركههههه  ذنههههه  

 .الطاوو  ميينا ومشا 
 ص منثاه ويسفد كما  مي يذه  : يـُْفضي( 2175)

 . ذه  الديا  ه مجع ديأ
مدوال اللن ههاح : يسههفد ، ومالاحههه  : يَــؤرّ ( 2176)

 .ومعما ه ، وه  آ ل ال ناسل
 .مي مرّا مثل مّر الفحور : أّر الُفحولَ ( 2177)
 .ذال الغلم  والشهوة والشبق : المغتلمة( 2178)
 .ل اح الفحل ألنثاه : الضراب( 2179)
ــة  علــى ( 2181) مي مذههه  وعههاين صههد   : ُمَعايـََن

 .ما ماور
 .مي  رسلها موعي  الدمع : َتْسَفُحها( 2181)
ههه  فهه ح المههاد و اسههر ،  : َضــّفة الجفــن( 2182)

 .اس عارة من ضف  النهر مبع  جانبيه
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ــُم ذلــك( 2183) ههه كهه علم ه مي  ذواههه   : َتْطَع
 .كأهنا  نّهفه

يل هح  هه مهاف ال ناسهل  : لَقاَح الفحلَ ( 2184)
 .األنثى

 .النا ع من العني : المنبج ( 2185)
 ل يحهههههههههههههه  : ُمطاَعَمـــــــــــــُة الغـــــــــــــراب( 2186)

ا  مطاعم  الغراب  ان  ار جزف من : واالوا .ألنثاه
املاف املس  ر يف اانص  الذكر  ص األنثى   ناوله مهن 

 .من اره
هه مجههع اصههب  ه ههه  عمههود  : الَقَصــب( 2187)

 .الريش
ع مدرى ه  اسر امليم ه مج : الَمَداري( 2188)

مصنو  مهن حديهد : اار ا ن األث  املدرى واملدراة 
مو خشهههه  علههههى هههههال سههههن مههههن مسههههنا  املشههههه  
وم ور منه يسرح  ه الشعر امل لبد ويس عمله من   

 .مش  له
 .ها ل ال مر : الّدارات( 2189)
ــان( 2191) الههذه  اخلههال  مو مهها مهها  : الَعْقي

 .ينمو منه يف معدنه
ـــذ( 2191) هههه كعنههه  ه مجهههع رلهههذة مبعههه   : َفَل

 .ال طع 
مي ل هه  مجههع كههل نهههر ألنههه  : َجنــى( 2192)

وجههه  اين هههني )مجهههع كهههل لهههو  ، ومنهههه اولهههه  عهههاص 
 (.دا 
املن هههههههو  املنمهههههههنم علهههههههى  : الَمْوَشـــــــيّ ( 2193)

 .صيغ  اسم الفاعل
ه  الف ح ه ضرب من الربود  : الَعْصب( 2194)

 .من و 

. وههو الفمه  ه منط ه  اها : جعل اللإَجْين( 2195) 
رامهههها متنط ههههت الفصههههوو .املههههزيّن  ههههايواهر: واملالنههههل 

 . اللجني كذلأ نين اللجني  ا
هههه كا ههها ه املعجههه  واملف هههار  : الَمـــَرح( 2196)

 .الزاه  رسنه
ــــْربال( 2197) اللبهههها  مطل هههها مو هههههو الههههدر   : السش

 .خاص 
نظاما  من لنلن وجوهر تالا  : الَوشاح( 2198)
نهما ويعطا محهدمها علهى اآلخهر  عهد ع هد  ررهه  هه  ي

حههإ ياونهها كههدائر ني  حههدامها داخههل األخههرى كههل جههزف 
من الواحدة ي ا ل جزفا من ارين ها مث  لبسه املرمة علهى 

 .هيئ   ال  السيا
 .صاح : زقا يزقو( 2199)
 .من معور ، ررع صو ه  البااف : ُمْعَوً  ( 2111)
 .ه مي دايق ه مجع م ش : ُحْمش( 2111)
هه  اسهر اخلهاف ه ههو  : الـديك الَخالسـيّ ( 2112)

 .امل ولد  ني دجاج ني هندي  ورارسي 
 .مي نب ت : وقد َنَجَمت( 2113)
 .حر  عظمه األسفل : ظُْنبوب ساقه( 2114)
 .هوك   او  يف رجل الديأ : َصيَصَية( 2115)
ُزعـة( 2116) هه  مهم ال ها  والهزاي ه  ينهمها  : الُقنـْ

 .اخلصل  من الشعر  نخ على رم  الصيبساو  ه 
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 .من وه  : ُمَوّشاة( 2117)
املوضع الذي غرن ريه العنق  : َمْغَرزها( 2118)

 .من هيا  ص ماا  البطن
 .ه  نبال تم   ه : الَوَسَمة( 2119)
 .ايالف : الّصقال( 2111)
ههه كمنههرب ه ثههوب  ع جههر  ههه  : الَمْعَجــر( 2111)

رمسهها مث متهر الطهر  اآلخهر  املرمة ر مع  ررهه علهى
من حتت ذانها حإ  رده  ص الطر  األور ريغط  
رمسها وعن ها وعا  ها و عإ صدرها ، وهو مع  

 .األسود: واألسحم . ال لفع هاهنا
 .البا ونل : األْقُحوان( 2112)
 .ه حمركا ه هديد البيال : اليَـَققُ ( 2113)
 .يلمع : يَأَتَلقُ ( 2114)
(2115 ) ََ  .نصي  : َقْس
مي رهههها  اللههههو  الههههذي مخههههذ  : عــــاله( 2116)

 .نصيبا منه  اثرة جالئه
 .اللمعا  : البصيص( 2117)
 .انسن : الرونق( 2118)
ره  . مجع منهار مجع نهر : األزاهير( 2119)

 .واملبثوث  املنثورة. مجع ايمع
 .رعل من الن ي  : لم تـَُربّها( 2121)
 .انر : الَقْيظ( 2121)
مي   «حسههههههرة»هههههههو مههههههن  : َحَســــــرُ يـَنْ ( 2122)

 .كشفه ، مي واد يناشا من ريشه ريس  
ــَرى( 2123) مي هههيئا  عههد ههه ف و ينهمهها  : تـَتـْ

 .رنة

 .يس   وين شر : يـَْنَحتّ ( 2124) 
 .ذهبي  : عْسَجَديإة( 2125)
 .مجع عمي   : عمائق( 2126)
 .اهرها ررّدها : بهر العقول( 2127)
ه( 2128) ه ه : َجالإ  .كشفه  ه كحالن
 .مود  مرجلها ريها : أْدَمَج قوائمها( 2129)
 .صغار النمل: واحدة الذّر  : الّذرَة( 2131)
واحههدة اامههل ذ ههاب : ههه حمركهه   : الَهَمَجــة( 2131)

 .صغ  يس   على وجوه الغنم
 .وعد : َوأى( 2132)
 .املول : الَحمام( 2133)
 .كرهت ونهدل : َعَزَفْت نفسك( 2134)
 مههههارب مورااههههها  : األشــــجار اصــــطفاق( 2135)

 . النسيم ريث يسمع اا صول
 .ه مجع كثي  ه وهو ال لّ  : الُكْثبان( 2136)
وهههو : ههه مجههع رهنن ه  ال حريههأ  : األفنــان( 2137)

 .الغصن
 مم ني ه مجع غال  ه واألكمام  : ُغُلف( 2138)

ههههه مجههههع كههههّم  اسههههر الاهههها  وهههههو وعههههاف الطلههههع وغطههههاف 
 .الّنوار
 .  طا : ُتْجَنى( 2139)
 .املصّفاة : الُمصّفقة( 2141)
 .املعجب  : الُمونَقة( 2141)
: للنفلهههههههه  كهههههههالعن ود للعنهههههههه   : الَعـــــــْذق( 2142)

 .لمو  الشماريل وما اامت عليه من العرجو 
 .لي  د : لََيَتأسّ ( 2143)
ال شههههههرة العليهههههها اليا سهههههه  علههههههى  : الَقــــــْيض( 2144)

 البيم 
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ه كلّجّ  وههو  ه مجع مدح  : اأَلَداَحي( 2145)
 .مبيإ النعام يف الرمل  دحوه  رجلها ل بيإ ريه

ههه حمركهها ه ال طههع امل فراهه  مههن  : الَقــَزع( 2146)
 .السحاب واحد ه ازع   ال حريأ

: واملسه ثار .السحاب املناكم : الرُكام( 2147)
وسههههيله اين هههني هههههو الههههذي .موضهههع انبعههههاثهم ثهههائرين

 ههه سههبأ علههى  ههاه اهلل سههيل العههرم الههذي عااهه  اهلل 
 .ما  طروا نعم ه ردّمر جناهنم وحّور نعيمهم ه اف

 .وال ارة ه كال رارة ه ما ا مأ  من األرل
هه حمركه  ه غلهي  مهن األرل  : اأَلَكَمـة( 2148)

والطهود . والّسهنن يريهد  هه ايهري .ير فع عمها حواليهه
والهههههرّو يهههههراد  هههههه .ايبهههههل العظهههههيم وامل صهههههود ايمهههههع

 الصهههق ، مي مل مينهههع ا ر صهههاو مي ا نمهههمام وال
وانهههداب ه مجهههع حهههدب . جري هههه  الصهههق ايبهههار

 . ال حريأ ه ما غل  من األرل يف ار فا 
ه  الذار املعجمه  مهر ني ه  : يَُذْعَذعهم( 2149)

و طههههههههو  األوديهههههههه  كنايهههههههه  عههههههههن مسههههههههالأ . يفههههههههراهم
 .ا خ فاف

ـــه( 2151) ل هههزادّ  لاهههم  : ليضـــعشَفنإ لكـــم التي
 . ان ة مضعا  ما ه  لام اآل

هههه مهههن ردحهههه الهههّدين ه  ذا  : الفـــاَدحُ ( 2151)
 .مث له

. ايهههههه : والسهههههمت . معهههههرل : َصـــــَدفَ ( 2152) 
 . س  يموا: و  صدوا 

 .معي  : مدخول( 2153)
 .مواضعها من الذمم : َمعاَقد الحقوق( 2154)
ــادره( 2155) عاجلههه ، مي عههاجلوا ممههّر العامهه   : ب

 . ا صالح لئال يغلبام الفساد ر هلاوا
 .معانه: من مجل  عليه  : الُمْجَلبون( 2156)
هههههد م ، مي مل  : علـــى حــــّد شـــوكتهم( 2157)

 . ناسر سور م
 .ريما  ينام : َخالَلكم( 2158)
 .يالفونام : يسومونكم( 2159)
 .مي عونا ومددا : ماّدة( 2161)
اسههههم مفعههههور مههههن م ههههح مي  : ُمْســــَمحة( 2161)

 .ميّسرة
 . األرلهدمه حإ : َضْعَضَعه( 2162)
 .ه  المم ه ال درة : الُمّنة( 2163)
 .المعا : الَوْهنَ ( 2164)
 .كناي  عن ال  ل : الَكيّ ( 2165)
مي    مهههههن كههههها  يف  بعهههههه  : َّل  هالـــــك( 2166)

 .عو  جبلن  ، رح م الش اف األ دي
ــَدعات( 2167) مهها محههد  ومل ياههن علههى  : الُمْبَت

 .عهد الرسور
امللبسهه  ثههوب الههدين البههد   : الُمَشــّبهات( 2168)

املشههبه   ههه وليسههت منههه ههه  املهلاهه     م  رفهه  اهلل 
 .منها  ال و  

ه من لّومه ه مبالغ  يف  مهه ، مي  : ُمَلّومة( 2169)
 .غ  ملوم عليها  النفا 
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 .يرجع : يَأَرز( 2171)
 .ا ف وا و عاونوا : َتَماأُلوا( 2171)
ههههه  الف حهههه  ه الاراههههه   : الّســــْخطة( 2172)

 .والبغإ
 .ه  الف ح ه ضعفه : فـََيالة الرأي( 2173)
 .مرجعها اليه : أفاءها عليه( 2174)
 .مصدر نعشه ،  ذا ررعه : النَـْعش( 2175)
 .السماف : السقف المرفوع( 2176)
اسم مفعور ، مهن كّفهه  : المكفوف( 2177)

 . ذا مجعه وضم  عمه  ص  عإ
  من غال املهاف  ذا ن ه  ، : َمَغيضاً ( 2178)

كأ  هذا ايو منبع المياف والظالم وههو مغيمهها  
 .كما يغيإ املاف يف البئر

 .ه  الاسر ه ال بيل  : السشْبَ( 2179)
مي مع مهههههدا ، مو ملجهههههأ  : اعتمـــــاداً ( 2181)

 .يع صم  ه
مهها يلههزم الرجههل : ههه كا ههاب  : الــّذمار( 2181)

 .حفظه من مهله وعش  ه
مهههههن غهههههار علهههههى امرم هههههه مو  : الغـــــائر( 2182)

 .اريب ه م  ميسها مجنيب
ـــــائق( 2183) هنههههها وصههههها   اسهههههم ،  : الَحق

يريهههد النهههوانر الثا  ههه  الههه     هههدرع  هههل     لهههع    
 . عانمال اامم

 .الوراف ورعاي  الذمم : الَحفاظ( 2184)
 .  حتج  :   تـَُواَري( 2185)
كنايههههه  عهههههن الهههههرد  : َضـــــْرَب الوجـــــه( 2186)

 .واملنع
ــه بالحّجــة( 2187) مههن ارعههه  العصهها  : قرعت

 .ضر ه  ا

مهههن هبيهه  ال هههيس مي صهههياحه مي   : َهــبّ ( 2188) 
 .كا  ي الم  املهمل مع سرع   ل عليها الغم 

رعيل مبع  مفعور يس وي ريه املذكر :  حربيس( 3089
واملننث ، ومم املنمنني كانت حمبوس  لرسور اهلل   جيون 

 .ألحد م  ميسها  عده كأهنا يف حيا ه
 .مجع خان  : ّزانخُ ( 2191)
م  حتبس الشف  مث  رميه  : القتل صبراً ( 2191)

 .حإ ميول
 .ااصدين : معتمدين( 2192)
 . ييل الفساد : المنابذة( 2193)
 . ل  منه الرضى  انق : اْستَـْعَتبَ ( 2194)
لَـة( 2195) مهن يع  هد  ها هلل وصهد  مها  : أهل الَقبـْ

ل  معنهها ويصهه وسللل وآلهعليههللاصلىجههاف  ههه حممههد 
 . ص ابل  واحدة

اسهههههم لل غيههههه  مو (  اسهههههر رفههههه ح) : الَغَيـــــر( 2196)
 .ال غ 
ــين( 2197) ههه  اخلههاف املعجمهه  ه ضههرب مههن  : الَخَن

 .البااف يردد  ه الصول يف األنا
 .مي ابإ : ُزَويَ ( 2198)
 .كأنه سيا درد من غمده : ُمَتَجّرداً ( 2199)
 .مي يش به : يـَْلَتَب ( 2211)
 .ينصر ويعني : وازري( 2211)
املرامهههههههههههاة واملهههههههههههراد املعارضههههههههههه   : المنابـــــــــــذة( 2212)

 .واملدارع 
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كّفههه ونجههره عههن  : نهنهــه عــن األمــر( 2213)
 .  يانه
املع ههذرين عنههه ريمهها  : المعــذرين فيــه( 2214)

 .ن م منه
يسههان يف جانهه  عههن  : يـَرُْكــد جانبــاً ( 2215)

 .ال ا لني والناصرين
 .  ه اإل ل مو ه  الغنمه حمرك : النَـَعم( 2216)
ومصهل اإلراحه  . ذه   ها : أراح بها( 2217)

 .ا نطال  يف الريح راس عمله يف مطلق ا نطال 
 .الراع  : السائم( 2218)
 .الردي جيل  الو اف : الَوبي( 2219)
ــــــدوي( 2211) الو يههههههل يفسههههههد الصههههههح  ،  : ال

 .مصله من الدوا  ال صر مي املرل
مديه  ه السهاني ، مي ه مجع  : الُمَدى( 2211)

 .معلور  للذ ح
مي    نظر  : تحسب يومها دهرها( 2212)

 ص عوااهه  ممورههها رههال  عههد هههيئا ملهها  عههد يومههها ، 
 .ومإ هبعت ظنت منه   هأ  اا  عد هذا الشبع

 .من َو يلل  ذا دخل : َمْولجه( 2213)
خال : مصله من مرمى اليه  : مفضيه( 2214)
 . ه
مي  األعهذار  : ليكم بالجلّيةأْعَذَر َّل( 2215)

والعههههذر هنهههها لههههان عههههن سههههب  الع ههههاب يف . ايليهههه 
 .املناخذة عند خمالف  األوامر اإلاي 

 .ان هى ومالع : نزع عنه( 2216)

مي نزوعهههها مبعهههه  ا ن هههههاف  : أبعــــد منزعــــاً ( 2217) 
 .والاا عن املعاص 

ـــون( 2218) هههه كصهههبور ه المهههعيا وال ليهههل  : ظَن
 .انيل 
 .مي عائبا : ارياً عليهاز ( 2219)
نهز  معمهدة اخليمه  وم نا ها ،  : التقـويض( 2221)

واملههههراد مهنههههم ذهبههههوا مبسههههاكنهم و ههههووا مههههدة انيههههاة كمهههها 
 .يطوي املسارر منانر سفره مي مراحله ومسارا ه

 .مي ر ر وحاج   ص هاد سواه : فَاَقة( 2221)
 .الشدة : الألواء( 2222)
يا هههه  انطبااهههها نطهههق آ : شـــفاعة القـــرآن( 2223)

 .على عمل العامل
كهههاده   بيهههني : مثلهههث انهههاف  : َمَحـــل بَـــه( 2224)

سهههيئا ه عنهههد السهههلطا  ، كنايههه  عهههن مباينههه  محاامهههه ملههها 
 .م اه العبد من معماله

ظنههههوا ريههههها : مي  : استغّشــــوا أهــــواءكم( 2225)
 .الغش وارجعوا  ص ال رآ 

 .حمركا يريد  ه ال رآ  : العَلم( 2226)
مداه ،  : خــــرج َّللــــى فــــالن مــــن حقــــه( 2227)

 .راأنه كا  حبيسا يف مناخذ ه رانطلق
مهها اههّدر اهلل لنهها مههن األعمههار  : الوظــائف( 2228)

املفصصههههههه   األواههههههههال واألحهههههههوار كالصههههههههوم والصههههههههالة 
 .والزكاة
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 ه من حل ه  ذا مانع رج ه : َحَجيج( 2229)
ـــــورإدَ ( 2231) ههههههو  فّعهههههل ك نهههههّزر ، مي ورد  : ت

 .فهيئا  عد ه 
 .ه  اسر رف ح ه وعده : َعَدة اهلل( 2231)
 اسه ه ، والصهاد   : تهزيع الشـيء( 2232)

 ذا كذب ر د اناسر صداه ، والارر  ذا لنم ر د 
 .انثلم كرمه

مههن صههرر ه  ذا  : تصــريف األخــالق( 2233)
 .الب ه ، هن  عن النفا  وال لّو  يف ا خال 

 .ه كينصر ه مي ليحف  لسانه: ليخزن( 2234)
من مجهح الفهر   ذا غله   : الَجُموح( 2235)

 .رارسه ريوهأ م  يطرح  ه يف مهلا  ر ديه
 : لســـــان المـــــؤمن مـــــن وراء قلبـــــه( 2236)

لسهههههها  املههههههنمن  هههههها ع  ع  ههههههاده ،   ي ههههههور    مهههههها 
 .يع  د

مي . جرّ  هههههههههه : َضّرَســـــــــْته الحـــــــــرب( 2237)
 .جر  موها

كنايههههه  عهههههن  : ا تيـــــان مـــــن األمـــــام( 2238)
ال  صهههه  عههههدّو اههههوّي يههههأأ لههههاهرة    الظهههههور كههههأ 
 .تد  و  يفر

مي مسه  يم مو اريه   : جواد قاصد( 2239)
 .من اهلل والسعادة

هههه  فههه ح ااهههاف ه مجهههع هنههه   : الَهنـــات( 2241)
واملههههراد  ههههه .الشهههه ف اليسهههه  والعمههههل ان هههه : حمركهههه  

 .صغائر الذنوب
 .مجع مدي  ، وه  الّسانني : الُمَدى( 2241)
 .مجع سوط : ياطالسَ ( 2242)

 .ه  مم الفاف ه ال فّر  والش ا  : الُفْرقة( 2243) 
مهههن جعجهههع البعههه   ذا  هههرخ ،  : ُيَجْعَجَعـــا( 2244)

. مي م  ي يمههها عنهههد ال هههرآ  .ولههزم ايعجههها  مي األرل
مي : و اههها .وال بههع ه حمركهها ه ال هها ع ، للواحههد وايمههع

 .ضالن 
 .  تفى :   يـَْعُزب( 2245)
مجهههههههع سهههههههاري  ، مهههههههن  : افي الـــــــريحَســـــــوَ ( 2246)
 .مي  ل ه «سّفت الرّيح الناب والور »
م صههورا ه مجههع صههفاة ه انجههر  : الَصــفا( 2247)

ود يهههه  النمههههل مي حرك ههههه عليههههه يف . األملههههس المههههفم
 .غاي  اخلفاف   يسمع اا حس

حمهههههّل : وم يلهههههها . صهههههغار النمهههههل : الـــــذإر( 2248)
 .اسناح ها ومبي ها

حتريهأ جفنيهها وانداهه   : َحَدقَـةَ طَـْرف ال( 2249)
 .هنا العني

 .جعل له مثال وعديال : َعَدَل با هلل( 2251)
 .خل ه للنا  مجيعا : تكوينه( 2251)
 .ه  الاسر والمم ه  ا نه : َدْخَلته( 2252)
والعيمهه  ه  اسههر . املصههطفى : المجتبــى( 2253)

 .العني ه املف ار من املار
املف هههههار : راملع هههههام . مخهههههذ املهههههار : اعتـــــامَ ( 2254)

 .لبيا  ح ائق  وحيده و نزيهه
 .الارائم : العقائل( 2255)
مهههها مكههههرم اهلل  ههههه نبيههههه مههههن  : الكرامــــات( 2256)

 .معجزال ومنانر يف النفو  عاليال
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 .عالما ه ود ئله : أْشراط الهدى( 2257)
هه كعفريهت ه مههده  : َغْربَيـب الشـيء( 2258)

 .مالر ظلم سوادا ، رغر ي  العمى مهد ال
 .الراكن املائل : الُمْخَلد( 2259)
هه كفهرح ه ضهّن ، مي    مهن  : نََفـ َ ( 2261)

الهههههدنيا مبهههههن يبهههههاري غههههه ه يف اا نائهههههها وعهههههّدها مهههههن 
 .نفائسه ، و  حترو عليه  ل  لاه

 .الناضر : الغض( 2261)
 .اك سبه وار ابه : اجترَح الذنبَ ( 2262)
 .الغرور كناي  عن جهال  : الَفْترة( 2263)
 .ال فار : الرويّة( 2264)
ا ه مام  هاألمر ريهث لهو مل  : الهّمة( 2265)

 .يفعل ير ن صا وموج  مها
 .العمو البدر : الجارحة( 2266)
 .الغل  واخلشون  : الجفاء( 2267)
 . ذر : تعنو( 2268)
جيه  وجيبها ووجبانها  : َوَجَب القلب( 2269)
 .خفق واضطرب: 
ـــتم( 2271)  «ممهلههه م»مّخهههرمت ، ويهههروى  : أمَهْل

 .مبع  خلّي م و رك م
 .ضعف م وجبن م : ُخْرتم( 2271)
 .امل ا ع  واملصارم  : المشاقّة( 2272)
رجعههههههههههههههه م ال ه هههههههههههههههرى  : نكصـــــــــــــــتم( 2273)

 .ومحجم م
  م ها لاهم  :المعروف في التقريـع ( 2274)

، و  م ههها لههههأ ، وهههههو دعههههاف  ف ههههد األب مو  عيهههه  
وجيههههه الههههدعاف مو الههههذّم عهلههههه ، ر لطهههها ا مههههام   

 .لغ هم

 .مي كاره : قال( 2275) 
 ر مرههار  الههدنيا : مي  : غيــر كثيــر بكــم( 2276)

 .ومنا يف ال  من األعوا  ، و   كن م حو  كث ين
كمنهههههههع ، مي  : مــــــن شــــــحذ الســــــكين( 2277)

 .حددها
 .ه مجع جا  ه مي غلي  : الُجفاة( 2278)
 .لنا ه  الف ح ه مرذار ا : الَطغام( 2279)
يهههراد  ههها هنههها مههها يعطهههى للجنهههد  : المعونـــة( 2281)

إلصههالح السههالح ، وعلهها الههدواب نائههدا علههى العطههاف 
 .املفرول ، واألرنا  املعين  لال منهم

ه كسفين  ه  يم  النعامه   عهد م   : التريكة( 2281)
من م خلا : تر  منها الفرن  نكها يف لثمها ، واملراد 

 .اإلسالم وعول السلا
ـــابَ ( 2282) ـــُتُكُم الكت مي اهههرمل علهههيام  : َداَرْس

 .ال رآ   عليما و فهيما
لرده ره ح مبعه  امهى ، رههو  : فاتحتكم( 2283)

احملاّجهه  مي : وانجهها  .مبعهه  ااضههي ام مي حههاكم ام
ااضي ام عند انجه  حهإ امهيت علهيام  هالعجز عهن 

 .اخلصام
سهههههههههّوغت  : َســــــــّوْغُتُكْم مـــــــــا مَججـــــــــتم( 2284)

مشهههههههرب الصهههههههد  مههههههها كنههههههه م متّجونهههههههه  ألذواااهههههههم مهههههههن
جعله سهائغا م بهو  ، ومهّل : الش ف .رسوّغ. و طرحونه

 .رمى  ه: الش ف من ريه 
 .ما مار م من ايهل : أْقَرْب بهم( 2285)
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 .عمرو  ن العاو : ابن النابغة( 2286)
 .مااموا : َقطَنوا( 2287)
 .رحلوا : َظَعنوا( 2288)
 .ت حنوهمسّددل وصّو  : ُأشرعت( 2289)
 .الر و  : الهامات( 2291)
وهههههههو : دعههههههاهم لل فلنهههههل  : اســـــتفلإهم( 2291)

 .ا هنزام عن ايماع 
كهههاريهم مهههن  : َحْســـبُـُهم بخـــروجهم( 2292)

 .الشّر خروجهم ، والباف نائدة
 .ا ن الب وا ن اا  : ا رتكاس( 2293)
 . عراضهم : صّدهم( 2294)
لههههه  ايمهههههوح وههههههو م  يغ : الَجمـــــاح( 2295)

 .واملراد  عاصيهم وغلّوهم و ررا هم. الفر  راكبه
 .المالر : التيه( 2296)
ثههههوب يعههههر  عنههههد  عههههإ : الَمْدرعــــة( 2297)

العام   الدراعي  ، امهي  ضهيق األكمهام ، اهار يف 
 .و  ياو     من صو : ال امو  

ههه  اسههر  عههد رهه ح ه مهها ميههس  : الثَّفَنــة( 2298)
اهو  ريهه غله  مهن األرل من البع   عد الهربوخ وي

وكذلأ كا  يف جبني مم  املنمنني .مال م  األرل
 .من كثرة السجود

 .مجع نام ، مبع  نائد : النوامي( 2299)
ه  ف ح الطاف وسهاو  الهواو ه  : الَطْول( 2311)

 .الفمل
 .ذر وخمع : َخَنعَ ( 2311)
 .ي داوله وي بادر عليه : يتعاوره( 2312)

يف مدارا ا على ث ل  مثّب ال : موطإدات( 2313) 
 .مجرامها

 .ال وّاا وال با ن : التلكإؤ( 2314)
 .كثار ها وهّد ا : ادلهمام الظلمة( 2315)
هههه  مهههم ني ه مجهههع سهههجا    : الُســـُجف( 2316)

 .السن: كا اب 
هه مجهع جلبهاب ه ثهوب واسهع  : الجالبيـب( 2317)

ووجههه ا سهه عارة .  لبسههه املههرمة رههو  ثيا هها كأنههه ملحفهه 
 .ظاهرريها 
مجهع حنهد  ه  اسهر انهاف ه  : الَحنـادس( 2318)

 .الليل املظلم
 . فر  : شاعَ ( 2319)
الشههههديد : الظلمهههه  ، والههههداج   : الَغَســــق( 2311)

 .الظالم
 .الساكن : الساجي( 2311)
 .املنففمال : الُمَتطَأطئات( 2312)
ال ل مو املر فع مطل ا من األرل  : اليفاع( 2313)

فعاف ه السهوداف  مهرب  ص انمهرة ، آو السفع ه مجهع سه
، واملههههراد منههههها ايبههههار ، عههههرب عنههههها  لوهنهههها ريمهههها يظهههههر 

 .لننظر على  عد
 .ما يهر رجرلحجرل  ه الرعد( 3202)

 .صول الّرعد: صو ه ، وايلجل  
اضمحلت ، ومصله من لش ف  : تالشت( 2315)

ومههها يمهههمحل عنهههه الهههرب  ههههو  .مبعههه  خهههّس  عهههد ررعههه 
 .عند ملعانهاألهياف ال   رى 

الريههاح الشههديدة ، و ضههار ها  : العواصــف( 2316)
واألنههواف ه . لألنههواف مههن  ضههار  الشهه ف ملصههاحبه عههادة

 مجع
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نهههوف ه محهههد منهههانر ال مهههر ، يعهههّدها العهههرب مثانيههه  
وعشرين يغي  منها عن األرق يف كل ثال  عشرة 

 .ليل  منزل  ويظهر عليه مخرى
 .املطر: هنا  : السماء( 2317)
 .الفارة وال وهم: هنا  : الوهم( 2318)
إلحا ه  علمهه  : «  َيْشَغُله سائل»( 2319)

 .وادر ه
 .العطاف : النائل( 2321)
 .املاا  : األين( 2321)
هنهها ال رنههاف واألمثههار ، مي  : األزواج( 2322)

ويهههراد . ذو ارنهههاف ، و  ههههو اهههرين لشههه ف:   ي هههار 
 .أنهمن هذا نف  ا ثنيني  وال عدد عنه جّل ه

مي منههههههه    : «  ُيْخَلــــــُق بعــــــالج»( 2323)
يشههههبه املفلواههههال يف اح يهههها  وجودههههها  ص معايهههه  

 .ومزاول  ، ألنه  ذا ه واج  الوجود سبحانه
هههه مجههههع اهههاة ه اللحمهههه   : الَلَهـــَوات( 2324)

 .املشرر  على انلق يف ماصى الفم
هو هديد ال عرل ملا    : المتكلف( 2325)

 .يعنيه
مجع حجرة ه  مم اناف  : ُجراتالحُ ( 2326)

 .ه الغرر 
هه كامل شهّعر ه املائهل لث لهه  : الُمْرَجَحنّ ( 2327)

 .وامل حرخ ميينا ومشا 
 .مي حائرة مو م فّور  : متولإهة( 2328)
 .اللبا  الفاخر : الرياش( 2329)
هه  المهم ه املأكله  ، مي مها  : الطُْعمـة( 2331)

 .واملراد الرن  امل سوم. ينكل

ما رفظها على صهاحبها  : ُجّنة الَحْكمة( 2331) 
ومنهههههه الهههههّدر  . ومصهههههل اينّههههه  الواايههههه .مههههن الزههههههد والهههههور 

 .وما يّ  ى  ه. واونّ 
 .مصله : َعَسيب الَذَنب( 2332)
ه كا اب ه م ّدم عنق البع  من  : الَجران( 2333)

. والبع  مال ما ياو  نفعه عند  روكه.املذ ح  ص املنحر
 .رانه  األرل كناي  عن المعاو لصا  ج

اج معهههههت وانمهههههّم  : استَـْوَســــَقَت اإلبَـــــل( 2334)
 . عمها  ص  عإ

هه  اسهر النهو  ور حهها وسهاوهنا ه  : الرإنَـقُ ( 2335)
 .الادر

 .من السا  ني األولني : عمار بن ياسر( 2336)
  شهديد  : أبو الهيثم مالك بـن الّتيهـان( 2337)

 .حا  من مكا ر الص: الياف وكسرها 
خزميههههههههه   هههههههههن ثا هههههههههت  : ذو الشـــــــــهادتين( 2338)

األنصاري ، ابل النهيب هههاد ه  شههادة رجلهني يف اصه  
 .مشهورة

مي مرسهههلت مهههع الربيهههد  : أُبـــرََد برؤوســـهم( 2339)
 عهههههههههههد اههههههههههه لهم  ص الفجهههههههههههرة البغهههههههههههاة ر شهههههههههههف  مههههههههههههنهم 

 .عنه هللارض 
ه  ف ح اامزة وكسر الهواو و شهديدها  : أوشه( 2341)

 .ه كلم   وّجعوكسر اااف 
 .ه كمصطب  ه ال ع  : الَمْنَصبة( 2341)
 .ه كنصر ه دخل غفل  : هَجم عليه( 2342)
ــــــــرُ ( 2343) ا ع بههههههههار : مصههههههههدر ميمهههههههه   : الُمْعَتبَـ

 .وا  عاظ
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 .هنا ال بّدر : التصرف( 2344)
مجههههع مصهههّح  ه  اسههههر  : المصـــاحّ ( 2345)

 .الصاد ور حها ه مبع  الصح  والعاري 
مي  لههه  مهههن خل هههه م   : ْحَمداســـتَ ( 2346)

 .رمدوه
ـــــهم( 2347) ـــــيهم أنفَس ـــــَن عل حهههههبس  : ارتَه

 .نفوسهم وجعلها رهنا على الوراف مبيثااهم
 ذا كههها   «رههال   عههني رههال » :يقــال ( 2348)

 .ريث   تفى عليه منه ه ف
مي يغشهههههههاهم  : يـَـــــــْرَهُقُهم باألجـــــــل( 2349)

 . املني 
ه ا نسها  هنا ما يسهأل  الرجع  : يريد( 2351)

املذن  من العودة  ص الدنيا ليعمل صانا كما اار 
رّب اجعلههههههههين لعلهههههههه  معمههههههههل صههههههههانا ريمهههههههها »: اهلل 
 .« ركت

 .هو املوكنل  ايحيم : ماَلك( 2351)
 .ه  ال حريأ ه الشيل املسنّ  : اليَـَفنَ ( 2352)
 .الشي : وال    . مي خالطه : َلَهَزه( 2353)
وايوامهع .ه عل هته كفرحهت  : َنَشَبتْ ( 2354)

 .ه مجع جامع  ه الغّل ألهنا دمع اليدين  ص العنق
ــــــــرهنُ ( 2355) ــــــــَق ال ههههههههه كفههههههههرح ه  : َغَل

صاح  انق ، وذلأ  ذا مل يان رااكه .اس حّ ه
 .يف الوات املشروط

 .ت ربكم : يـَْبلوكم( 2356)
 .الصول اخلف  : الحَسي ( 2357)
ـــــــب( 2358) كسهههههههمع ومنهههههههع وكهههههههرم لغبههههههها  : َلَغ

ال عههههه  : والنصههههه  .معيههههه  مههههههد اإلعيهههههاف: ولغو ههههها 
 .ميما

ــــــَك اهلل( 2359)  َبَح : كسههههههرخ ، كمهههههها ي ههههههار  : قـَ
 .كسر ا: ابحت ايونة 

 .ساا  الثنّي  من األسنا  : أثـَْرمُ ( 2361)
النحيههها املههههزور ، كنايههه  عهههن  : الضـــئيل( 2361)

 .المعا
 .مي صاح : نـََعرَ ( 2362)
  ههر   وال شههبيه.ظهههرل و ههرنل : َنَجَمــتْ ( 2363)

املاعز يف الظهور علهى غه  ههر  و  ههجاع  و  اهدم 
 .،  ل على غفل 

مي   ي اههههههو  مههههههن  : واحــــــد   بعــــــدد( 2364)
 .مجزاف
 .الغاي  : األَمد( 2365)
انفعهههار  حهههدى انهههوا  مبههها  : الُمَشـــاَعرة( 2366)

 .حتّسه من جه  عرول ه ف منه عليها
املنظر ه مجع مرآة  الف ح ه وه   : الَمَرائي( 2367)

، مي  شهد له مناظر األهياف   رموره ريها هاخصا 
 .لأل صار

علههههو كلمهههه  : الظفههههر ، وظهههههوره  : الَفَلــــج( 2368)
 .الدين

 ف. جاهرا : صادعاً ( 2369)
مجههههع مههههر   ال حريههههأ وهههههو  : األمــــراس( 2371)

 .مجع مرس  ه  ال حريأ ه وهو انبل
مجهههع  شهههرة ، وهههه  ظهههاهر ايلهههد  : الَبَشـــر( 2371)
 .نساراإل
 .ه حمرّكا ه الرجو   عد الورود : الَصَدر( 3272)
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 اسههههههههر الههههههههواو ، مي مبهههههههها  : َبَوْفَقهــــــــا( 2373)
 .يوار ها من الرن  ويالئم  بعها

انجههههر األملههههس   ههههه و   : الَصــــفا( 2374)
 .ايامد: وايامس . ريه
: م ههههههههاطن األضههههههههال   : الَشَراَســـــــيف( 2375)

 .نوه  م رارها ال   شر  على البط
ههه مجههع النهه   المههم ه وهههه   : الَقــالل( 2376)

 .رم  ايبل
 .مل يس ندوا : لم يلجؤوا( 2377)
 .كوعاه ه مبع  حفظه : أْوعاه( 2378)
مي ممههههيئني ، كههههأ  كههههال  : َقْمــــَراَوْين( 2379)

 .منهما ليل  امراف مضافها ال مر
ههه كمنههرب ه آلهه  مههن حديههد  : الَمْنَجــل( 2381)

مراد  مهها هنهها ، : اههالوا .  معرورهه  ي مهه   هها الههزر 
 .رجل  ايرادة ،   عوجاجهما وخشون هما

 .درعها : َذبإها( 2381)
 .وث : وثبا ا ، نزا عليه  : نـََزواتها( 2382)
ـــــــــدى»( 2383) هنههههههههها م ا هههههههههل اليهههههههههبس  : «الن

 . ال حريأ
ههههه  ههههالف ح ه   هههها ع املطههههر  : الَهْطــــل( 2384)

 .والدمع
مطههر : ع دميهه  ههه كههاامم ه مجهه : الــدشَيم( 2385)

 .يدوم يف ساو   ال رعد و   ر 
 حصاف ما اّدر منها  : تعديد الَقَسم( 2386)

 .لال   ع 
يبسههها  ح جههاب  : ُجـدوب األرف( 2387)

 .املطر عنها
 .اصده : َصَمَده( 2388)

مي   : «كــل معــروف بنفســه مصــنوع»( 2389) 
كل معرو  الذال  الانهه مصهنو  ، أل  معرره  الانهه 

. مبعرر  مجزاف ان ي ه  رمعهرو  الانهه مركه    ا  او 
 .واملرك  مف  ر يف الوجود لغ ه ، رهو مصنو 

 .مي  عينه : تـَْرَفُده( 2391)
هههه كم عهههد ه حمهههّل الشهههعور مي  : الَمْشــَعر( 2391)

 عهههههههدادها : و شهههههههع ها ) .ا حسههههههها  ، رههههههههو اناّسههههههه 
لالنفعار املفصوو الذي يعهرل اها مهن املهواد ، وههو 

ا حسههههها  ، راملشهههههعر ، مهههههن حيهههههث ههههههو مههههها يسهههههمى  
ولو كا  هلل مشعر لاا  منفعال . مشعر ، منفعل دائما

 .، واملنفعل   ياو  راعال
 .ه حمركا ه الربد ، مصلها رارسي  : الَصَرد( 2392)
ـــــــَدانَياتها( 2393) م  ار ا ههههههها كهههههههانزئني مهههههههن  : ُمَت

 .عنصر واحد يف جسمني خم لف  املزا 
ووجهد منهذ  «اد وجد»ريه كل خملو  ي ار ( 3292)

كههذا ، وهههذا مههانع لل ههدم واألنليهه  ، وكههل خملههو  ي ههار 
خال ههه مهها وجههد ، رهههو نههاا  لذا ههه حم هها   «لههو »ريههه 

 .لل امل   غ ه
مي  خ لفت  اخ ال   : لَتَـَفاَوَتْت ذاته( 2395)

األعهههههههرال عليهههههههها ول جهههههههزّمل ح ي  هههههههه ، رههههههها  انركههههههه  
 .والساو  من خواّو ايسم وهو من سم
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ههو سهلطا  العهزّة  : سلطان ا متناع( 2396)
 .األنلي 

ـــــــول( 2397)  ذا  «مرهههههههل الهههههههنجم»مهههههههن  : األُُف
 .غاب

امل ولند عن غ ه ، سهواف  « املولود»املراد ( 3298)
مكهههها   طريههههق ال ناسههههل املعههههرو  مم  طريههههق النشههههوف  
ك ولهههد النبهههال عهههن العناصهههر ، ومهههن ولهههد لهههه كههها  

 .م ولدا  إحدى الطري  ني
 :   يوصـــف بشـــيء مـــن األجـــزاء( 2399)

 .ذو جزف كذا و  ذو عمو كذا: مي   ي ار 
 .مي  ررعه : تَُقلإه( 2411)
 .مي حتطه و س طه : تـُْهويه( 2411)
 .مي داخل : َواَلجَ ( 2412)
: هه  فه ح ااهاف ه مجهع اهاة  : الَلَهـوات( 2413)

 .اللحم  يف س ا ماصى الفم
انفهههه   مي   ي الهههها :   يــــتحّفظ( 2414)
 .«و  ينوده حفظهما وهو العلّ  العظيم»
 .ا عوِجا  : اأَلَود( 2415)
 .ال ساا  اطع  اطع  : التَـَهاُفت( 2416)
 .ا نش ا  : ا نفراج( 2417)
مجههههع و ههههد ، ويههههراد  ههههه هنهههها  : األوتــــاد( 2418)

 .انبل
مجع سّد واملراد  ها ايبهار  : اأَلْسداد( 2419)

 .ميما
 .هقّ مي  : َخدّ ( 2411)
 .من الوهن ه مبع  المعا : يََهن( 2411)

هه  مهم املهيم ه اسهم مفعهور مهن  : ُمَراحهـا( 2412) 
مراح اإل ههل ، رّدههها  ص املههراح ه  المههم كاملنههان ه مي 

 .املأوى
الراعههه  يريهههد مههها كههها  يف مهههأواه  : الســـائم( 2413)

 .وما كا  يف مرعاه
،  واملراد منها األنهوا . األصور : األسنا ( 2414)

 .مي األصنا  الداخل  يف منواعها
 .مي الغيب  : المتبلشدة( 2415)
مجههههع كهههههّيس  ال شهههههديد العااهههههل :األكيـــــاس( 2416)

 .اناذ 
 .الذليل : الخاسىء( 2417)
 .الااّر املعي  : الَحَسير( 2418)
 .مل يشّق عليه : لم يـََتَكاَءْده( 2419)
 .مل يث له : لم يـَُؤْده( 2421)
 .مراد  خلل ه : بـََرأه( 2421)
 .ه  اسر النو  ه املثل : النشد( 2422)
: املغالبههههههه   هههههههالاثرة ، ي هههههههار  : المكـــــــاثَرة( 2423)

 .كاثره راثره مي غلبه
 .املواث  املهاجم : الُمثاَور( 2424)
 .ال مييق : اإلحراج( 2425)
 .ه حمركا ه اإلكا  : الَقَتب( 2426)
 .ما  ني العنق والسنام : الَغاَرب( 2427)
واملهههراد . هههه كأئمههه  ه مجهههع نمهههام : األزَّمـــة( 2428)

 . ظهورها ظهور املزمومال  ا
  ففيا  حدى ال ائني  : «  تصّدعوا»( 2429)
 .    فراوا: 
 .ار فا  ابها : فـَْور النار( 2431)
ـــــَنَنها( 2431) مي  نّحهههههوا عهههههن  : أميطـــــوا عـــــن َس

 . ري ها وميلوا عن وجه  س ها
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 .الطريق املس  يم  : قصد السبيل( 2432)
اإلحسهههها  ، ومصهههههله للفههههه   : الـــــَبالء( 2433)

 .والشر ، ولانه هنا مبع  اخل 
مي مظهههرمت لههه عههورا ام  : أْعــَوْرتم لــه( 2434)

 .وعيو ام
 مي م  يأخذكم  الع اب : أْخَذه( 2435)
 .سها عنه و ركه : أغفله( 2436)
 .ااذه و نا : أوَطَن المكانَ ( 2437)
هجهره ، حهإ   منهيس منههه  : أوحشـه( 2438)
 . ه
ه مجع عاريه  ه والاهالم كنايه   : َعَواري( 2439)

 .عن كونه نعما  غ  رهم
مي مل يههزر  : «علــى حــدها األول»( 2441)

حامهههها الوجهههوب علهههى مهههن  لغ هههه دعهههوة ا سهههالم 
 .ورض  اإلسالم دينا

 .ك مه : استسر األمر( 2441)
 .ه  اسر اامزة ه انال  : اإلّمة( 2442)
 .ع ور : أحالم( 2443)
مث ايمله  كنايه  . ررعهها : َشَغَر َبرَْجله( 2444)

 لهههدة : مهههن اهههوام .عهههن كثهههرة مهههداخل الفسهههاد ريهههها
 .هاغرة  رجلها مي معّرض  للغارة   مت نع عنها

مي   عثههر ريههه ،   : َتطــأ فــي خطامهــا( 2445)
 .كناي  عن  رسااا و يشها وعدم اائد اا

 .مسجد ه امللجأك : الَمْعَقل( 2446)
 .معاله : َذْرَوة كل شيء( 2447)
سههههب ه  األعمههههار  : مبــــادرة المــــوت( 2448)

 .الصان 

 .الشدائد : الَغَمرات( 2449) 
 .ه كمنع ه معناه هنا عمل : َمَهدَ ( 2451)
ال بههور ه مجههع رمههس ه ومصههله  : األرمــاس( 2451)

 .اسم للناب
 .حز  يف خذ   ويأ  : اإلْبالس( 2452)
املنزله  :  مم ر شهديد مهع ره ح  : الُمطإَلع( 2453)

الههه  منهههها يشهههر  اإلنسههها  علهههى ممهههور اآلخهههرة ، وهههه  
موضههههع ا  ههههال  مهههههن : ومصههههل املطنلههههع . منزلهههه  الههههربنن

 .ار فا   ص احندار
دخههور  عمههها يف  : اخــتالف األضــالع( 2454)

 .موضع اآلخر من هدة المغ 
صهممها مهن الهناب  : استكاك األسماع( 2455)

 .مو األصوال ااائل 
 .اللحد : الضريح( 2456)
انجهههههههههر : والصرهههههههههفيح . السهههههههههد : الـــــــــَرْدم( 2457)

 .واملراد ما يسّد  ه ال رب. العريإ
م  الهدنيا : واملهراد .  ريهق معهرو  : َسـَنن( 2458)

 . فعل  ام رعلها مبن سب ام
 .ه حمركا ه ما ي ر   ه البع ا  : الَقَرن( 2459)
 .لعالمالا : األشراط( 2461)
 .ار ت : أزََفتْ ( 2461)
ــراط( 2462)  سههاو  الههراف ، : ههه مجههع رههرط  : األْف

 .وهو العلم املس  يم يه دى  ه مي  د ئلها
 .الصدور ، كناي  عن األث ار : الَكالَكل( 2463)
 .  طعت : انصرمت( 2464)
 .البا  : الَرثّ ( 2465)
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 .املهزور : الَغثّ ( 2466)
 .حمركا ه مكل  ال هبع ه : الَكَلب( 2467)
 الصياح مو ا ضطراب : الَلَجب( 2468)
 .اايجا  : التغيظ( 2469)
 .صول  وّاد النار: الَزَفير( 2471)
 .اه د ايبها : ذََكَت النارُ ( 2471)
ـــم  قرارهـــا»( 2472) مي   يه هههدى ريهههه  : «َع

 .لظلم ه ، وألنه عميق جدا
ــــــــــوحش»( 2473) عههههههههههدم ا سهههههههههه ئنا   : «الت

 .لدنيا والركو   ليها شنو  ا
كنايه  عهن السهاو  ،  : لزوم األرف( 2474)

ينصهههههحهم  هههههه عنهههههد عهههههدم  هههههورر مسهههههباب املغالبههههه  ، 
 .وينهاهم عن ال عجل رمل السالح

 .سلنه : َّلْصالُت السيف( 2475)
 .املن شر الذائع : الفاشي( 2476)
 .ه  الف ح ه العظم  : الَجدّ ( 2477)
عفر ه وهو املولود مجع  ومم ه كج : ُتؤَام( 2478)

مههههههع غهههههه ه يف  طههههههن ، وهههههههو لههههههان عههههههن الاثهههههه  مو 
 .واآل ف النعم.امل واصل

 .«انام »هنا مبع   : الُحْكمَ ( 2479)
وضهرب يف . سبح : َضَرَب في الماء( 2481)

املهاف الاثه  : والغمهرة  .سار  سرع  وم عد: األرل 
واملههراد هنهها . والشههّدة ه ومهها يغمههر الع ههل مههن ايهههل

 .الفن و الياها هّدة
ـــــة( 2481) مجهههههع نمهههههام ، مههههها   هههههاد  هههههه  : األزَّم

 .الّدا ّ 

 . ف ح اناف ه ااالخ : الَحْين( 2482) 
ه  ف ح الراف ه ال غطيه  وانجهاب ،  : الّرْين( 2483)

 .وهو هنا حجاب المالر
هههههو الههههذي  اههههو   : ُمْســــتَـْودَع التقــــوى( 2484)

 .ال  وى وديع  عنده وهو اهلل
 .منح ومعطى ومرسل معروره : ىأسدَ ( 2485)
مهههّد : مهطهههع البعههه  . اإلسهههرا  : اإلْهطـــاع( 2486)

 .عن ه وصّوب رمسه
مي مّنوا ، واإللظاظ  : «أَلظُّوا بجدَّكم»( 2487)
 .ا ج هاد: وايّد  اسر اييم .اإلناح يف األمر: 
وانمهههام ه  . هههه كمنهههع ه غسهههل : رََحـــضَ ( 2488)

 .كا اب ه املول
 .حتّفظوا : نواَتَصوّ ( 2489)
 .ه مجع نانه ه العفيا النفس : النُـّزاه( 2491)
هه مجهع والهه ه انهزين علهى الشه ف  : الـَو ه( 2491)

 .حإ يناله ، مي املش ا 
 .نظر  ليه مين ميطر : شاَم البرقَ ( 2492)
 .السحاب : البارق( 2493)
ههه مجهههع علهههق ه  اسهههر العهههني  : األعـــالق( 2494)

 .مبع  النفيس
 .خاد  : خالب (2495)
 .املنهو   : المحروبة( 2496)
املهرمة   عهرل للرجهار متهيلهم  : المتصـّدية( 2497)

 .ومن الدواّب ما متش  معنض  خا ط .  ليها
ه  ف ح رمم ه مبالغ  من عّن  ذا  : الَعُنون( 2498)

 .ومن الدواب امل  دم  يف الس . ظهر
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الصههههههههههههههههههعب  علههههههههههههههههههى  : الجامحــــــــــــــــــة( 2499)
 .ال   ذا  ل   ا الس  وافت: و  وانر .راكبها

مبالغهه  : واخلههنو  . الااذ هه  : المائنــة( 2511)
 .يف اخلائن 

ـــــود( 2511) كفهههههر : مهههههن كنهههههد كنصهههههر  : الَكُن
 .مناره وهو  ه عامل: وجحد انق . النعم 

: والصهههدود . هههديدة العنهههاد : الَعنُـــود( 2512)
 .كث ة الصد وااجر

ـــــود( 2513) مبعههههه  : يهههههد مبالغههههه  يف ان : الَحُي
 .وامليود ه من ماد ه  ذا اضطرب. امليل
ه  ال حريهأ ه سهل  املهار ،  : الَحَرب( 2514)

 .ااالخ: والعط  
مي اهائمو   : «على ساق وسـياق»( 2515)

. علهههههى سههههها  اسههههه عدادا ملههههها ين ظهههههرو  مهههههن آجهههههاام
والّسيا  مصدر سا  رالنا  ذا مصاب سهااه ، مي 

ينابّههوا للمههول   يلبثههو  م  يمههر وا علههى سههواهم ر
 .على وجوههم

للماضههههني ، والفههههرا  عههههن  : الَلحــــاق( 2516)
 .البااني

 .ح ة النا  ريها : تحير المذاهب( 2517)
مجههع مهههرب ، ماهها   : «الَمَهــارب»( 2518)

مهنههههها  «معجهههههزل مهار ههههها»ااههههروب ، واملهههههراد   ولهههههه 
ر هههد .ليسهههت كمههها يروهنههها مههههارب  هههل هههه  مهالهههأ

 .معجز م عن ااروب

ههه مجههع حمالهه  ه مبعهه  انههذ   : الَمَحــاول( 2519) 
 .وجودة النظر ، مي مل يفدهم ذلأ خالصا

 .لروح : َمْعقور( 2511)
 .املسلون مخذ عنه جلده : الَمْجُزور( 2511)
 .ه  الاسر ه هنا البد  كله : الَشْلو( 2512)
 .املسفوخ : الَمْسفوح( 2513)
 واضهههههع خّديهههههه علهههههى : الُمْرَتَفـــــق بخّديـــــه( 2514)

منصو  ني وهو جهالس علهى .مرر يه ومرر يه على ركب يه
 .ملي يه
ــــه( 2515) ــــى رأي ــــزاري عل امل ههههّبح لههههه الالئههههم  : ال

 .لنفسه عليه
ــــة( 2516) الشههههر الههههذي مضههههمر ه الههههدنيا يف  : الَغيل

 .خداعها
مي لهيس الواهت  : « َت حيَن منـاص  »( 2517)

 .وات ال مل  والفرار
ملههههراد ذهبههههت وا. ال لهههه  واخلهههها ر : البــــال( 2518)

 .الدنيا على ما  واه   على ما يريد مهلها
مههنّخرين ، مههن منظههره  ذا مّخههره  : ُمْنَظــرين( 2519)

 .وممهله
مي : مههههن اصههههع رههههال  رالنهههها  : القاصــــعة( 2521)

 .ح ر ريها حار امل اربين الس  عليهحّ ره ، ألنه 
ا ع ههههزان  العصههههب  وههههه  اههههوم  : الَعَصــــبية( 2521)

واسه عمار اهو م يف البا هل  .ارعو  عنهالرجل الذين يد
 .والفساد ره  هنا عصبي  ايهل
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مهها  ي ههه عههن وصههور الغهه   : الَحَمــى( 2522)
 .اليه وال صر  ريه

 .اخ ارمها : اصطفاهما( 2523)
 ه  مم رف ح ه حسن املنظر : الُرَواء( 2524)
 .ه  الف ح ه الرائح  : الَعْرف( 2525)
ََ َعَمَله( 2526)  .مضا  عمله : أحَب
 .ه  الف ح ه اللني والرخص  : الَهَوادة( 2527)
مي يصيبام  شه ف  : يـُْعديكم بدائه( 2528)

مههن دائههه  املفالطهه  كمهها يعههدي األجههرب السههليم ، 
 .والمم  إل ليس

 .يس نهمام ملا يريد : يستفزّكم( 2529)
مي ركبانهه ،  : أجَلَب عليكم بخيله( 2531)

 .اد معوا  السوفمي مشا ه ، واملر : ورجله 
ــــــّوَق الســــــهمَ ( 2531) جعههههههل لههههههه رواهههههها ،  : فـَ

 .والفو  موضع الو ر من السهم
 . ذا اس وَّف مّد اوسه : أغرَق النازعُ ( 2532)
 .مّدها : النزع في القوس( 2533)
، « مجهههههح الفهههههر »مهههههن  : الجامحـــــة( 2534)

 .ومراد  ا هنا الطائف  ال  مل  طعه
 .الطمع : الَطماعَية( 2535)
 : «نجَمت من السّر َّللى الخفـيّ »( 2536)

مي  عد م  كانت وسوسه  يف الصهدور ، ومهسها يف 
ال هههور ، ظههههرل  ص اوهههاهرة  النهههداف وررهههع األيهههدي 

 . السالح
ــــــة فــــــي الحــــــرب( 2537) ــــــت الكتيب  : َدَلَف

 .  دمت
 .مدخلوكم  غ   : أْقَحُموكم( 2538)

ه مجع وي  ه  ال حريأ كها  : الَوَلَجات( 2539) 
 .ن ريه املارة من مطر وحنوهيس 
 .مركبه : أْوطَأه( 2541)
املبالغههههه  ريهههههها ، مي  : َّلْثَخـــــان الَجَراحـــــة( 2541)

مركبهههوكم ايراحهههال البالغههه  ، كنايههه  عهههن  ههههغار الف نههه  
 . ينهم حإ ي  ا لوا

ههه مجههع خزامهه  كا ا هه  ه وههه   : الخــزائم( 2542)
 .حل    وضع يف و رة منا البع  ريشد ريها الزمام

 .مي مهّد ادحا للنار : أْوَرى( 2543)
 .لاهرين ام  العداوة : ُمَناَصَبين( 2544)
 .ل معني : ُمَتألشبين( 2545)
 .غمبام وحد ام : َحدّكم( 2546)
ههه  فههه ح ايههيم ه مي اطعاهههم ،  : َجــدّكم( 2547)

 .يريد اطع الوصل   ينام و ينه
 .األصا ع : البَـَنان( 2548)
معظمههههه ومهههههّد موضههههع  : ءَحْوَمــــة الشــــي( 2549)
 .ومكثر ما يس عمل يف حوم  ال  ار والبحر والرمل. ريه
 .ال ارب وال عاظم : الَنْخوة( 2551)
 .املرة من النز  مبع  ا رساد : النَـْزعة( 2551)
 .النفف  : النَـْفثة( 2552)
الثغهههههر يهههههدارع العهههههدو عنهههههده  : الَمْســـــَلحة( 2553)

 .وال وم ذوو السالح
 . الغ م : تمأْمَعنْ ( 2554)
 .ال ظاهر : المصارحة( 2555)
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: ههههه مجههههع مل ههههح كماههههرم  : الَمالَقــــح( 2556)
 .الفحور ال   ل ح اإلنا  و س ولد األو د

 .البغإ : الَشَنآن( 2557)
. غا هت: مهن معن هت الثريها  : أْعنَـُقـوا( 2558)

 .مي غا وا واخ فوا
ههههه مجههههع حنههههد   اسههههر  : الَحنَــــاَدس( 2559)

 .الم الشديداناف ه الظ
ههه مجههع مهههواة ه ااههوة الهه   : الَمَهــاوي( 2561)

 .يندى ريها الصيد
ههه مجههع ذلههور ه مههن الههذّر ه  : الــُذُلل( 2561)

 . المم ه ضد الصعو   ، والسيا  هنا السو 
ههه  مههم ني ه مجههع سههلس ،   : ُســُل ( 2562)

 .وهو الش ف السهل: كا ا 
 . الفعل  ال بيح  املس هجن : الهَجينة( 2563)
 .النعم : اد ء( 2564)
ـــــــــــة( 2565) ـــــــــــزاء الجاهلي  فهههههههههههاخرهم  : اْعت

 أنسهها م ، كهههل مهههنهم يع هههزي مي ين سههه   ص م يهههه 
 .وما رواه من مجداده

ههه مجههع دعههّ  ه وهههو مههن  : األْدَعيــاء( 2566)
ين سهههههه   ص غهههههه  م يههههههه ، واملههههههراد مههههههنهم األخّسههههههاف 
املن سههههبو   ص األهههههرا  ، واألهههههرار املن سههههبو   ص 

 .خياراأل
مي  : «شــــربتم بصــــْفوَكم َكــــَدرَهم»( 2567)

خلطوا صايف  خالصام  ادر نفهااهم ، و سهالم  
 .مخالاام مرل مخالاهم

 املههد ه مجههع مسهها  ه دعامهه   : آســاس( 2568) 
 .الش ف

: ههههههه مجههههههع حلههههههس  الاسههههههر  : األْحــــــالس( 2569)
كسهاف رايههق ياههو  علههى ظهههر البعهه  مالنمهها لههه ، ر يههل 

 .العصيا : والع و  . حلسه هو: لال مالنم لش ف 
 .ه  الف ح ه السهام : الَنْبل( 2571)
 .ه  ف ح رمم ه الع و ال : الَمُثالت( 2571)
ـــاوي( 2572) . هههه مجهههع مثهههوى ه مبعههه  املنهههزر : َمَث

 .مواضعها من األرل  عد املول: ومنانر اخلدود 
ـــــــوب( 2573) مطارحهههههههها علهههههههى  : مصـــــــارع الُجُن

 .الناب
 .حمدثا ه يف النفو  : لواَقح الكبر( 2574)
 .ايو  : الَمْخَمَصة( 2575)
 .املش   : الَمْجَهَدةُ ( 2576)
حترياهههههههههههه ليفهههههههههههر   : محـــــــــــض اللـــــــــــبن( 2577)

واملااره  س فل   ميا  الصاداني و ظهر مزاياهم .ن ده
 .الع لي  والنفسي 

 .ه  اسر الذار ه مجع ذه  : الَذْهَبانُ ( 2578)
ــــــان( 2579) ينمههههههو يف  نههههههو  مههههههن الههههههذه  : الَعْقَي

 .معدنه
ـــْقَ الـــَبالء( 2581) مي ا م حههها  الهههذي  هههه  : َس

 .ي ميز اخلبيث من الطي 
 .ر ر وحاج  : َخَصاصة( 2581)
ــاَئق( 2582) . ههه مجههع ن ي هه  ه الب هها  املر فعهه  : الَنَت

 .وما  مر فع   النسب  ملا احن  عنها من البلدا 
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وماههههل . اطهههع الطههههني اليههها س : الَمـــَدر( 2583)
 .مدرا   ينبت    اليالاألرل 

لّينههههههه  يصهههههههع  السههههههه  ريهههههههها  : َدَمثَـــــــة( 2584)
 .وا س نبال منها

 .ه كفرح  ه اليل  املاف : َوَشَلة( 2585)
واخلّا عبهارة عهن .   ينمو :   يزْكو( 2586)

. وانههههارر عبههههارة عههههن اخليههههل ومهههها هههههاكلها. ايمههههار
والظلا عبارة عن الب ر والغنم ،  عب  عن انيهوا  

 .ا ركنبت عليه اوائمهمب
 .مار و وجه اليه : ثَنى َعْطَفه اليه( 2587)
 .حمل الفائدة منها : ُمْنَتَجع األْسفار( 2588)
مصهههدر ميمههه  مهههن مل هههى مي  : ُمْلقـــى( 2589)

 .هناي  حصر حاام عن ظهور   لهم
ــــــَوي( 2591) واملههههههراد .  سههههههر  سهههههه ا اليههههههه : تـَْه

 . الثمار هنا األرواح
ه مجع مفانة ه الفهالة   مهاف  : زالَمَفاوَ ( 2591)
 . ا
 .البعيدة : السحيقة( 2592)
ههه كههااّوال ه منففمههال  : الَمَهــاَوي( 2593)

 .األراض 
 .الطر  الواسع   ني ايبار : الَفجاج( 2594)
 .ر و  مك ارهم : َمَناَكبهم( 2595)
ضرب مهن السه  رهو  املشه   : الَرَمل( 2596)

 .ودو  ايري
الشههعر مهههع  لبّهههد . املن شهههر : ثاألْشــعَ ( 2597)
 .ريه
 .من عال  دنه الغبار : األْغبر( 2598)
 .الثياب : الَسَرابَيل( 2599)

 ركهههههها  هههههال حلهههههق و   : َّلْعفـــــاء الشـــــعور( 2611) 
 .ا 
 .املطمئن من األرل : الَقرار( 2611)
 .كث ها : جّم األشجار( 2612)
البهه  ه مجههع  نيهه   مههم البههاف وكسههرها ه مهها ( 3142)

 .كث  العمرا  الُب  ومل اّ . ا  ني ه
 .مجودها: اننط  ، والسمراف  : البُـّرة( 2614)
 .األراض  اخلصب  : األْرياف( 2615)
ه مجع عرص  ه الساح  ليس  ها  : الَعراص( 2616)

 . ناف
 .كثر ما ه  «مغد  املطر»من  : الُمْغَدقة( 2617)
ا ه  اسر اامزة مجهع مّ  مثلثهه : اإلساس( 2618)

 .، مو مسا 
: مصهههدر ميمههه  مهههن ا عههه ال   : ُمْعـــتَـَلج( 2619)

ال طمههههههههت ، مي نار : اع لجههههههههت األمههههههههوا  . ا ل طههههههههام
 . ال م الري  والشأ من صدور النا 

 .ه  مم ني ه مي مف وح  واسع  : فـُُتحاً ( 2611)
 . واثبها و  ا لها : ُتساَوُر القلوبَ ( 2611)
ال هأث  يف  ذا عجهز عهن  : أْكَدى الحاُفر( 2612)

 .األرل
 .مخطأل امل  ل : أْشَوَت الضربة( 2613)
ـــر( 2614) هههه  الاسهههر ه الثهههوب اخللهههق مو  : الَطْم

 .الاساف البا  من غ  الصو 
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 .األيدي واألرجل : األطراف( 2615)
كرامههها ، وهههو مجههع  : َعتــاق الوجــوه( 2616)

 . ذا رّات  شر ه «ع ق»ع يق ، من 
 .رالظهو  : الُمتون( 2617)
 .ال هر : الَقْمع( 2618)
 ذا  لهههههههع  «جنهههههههم»مهههههههن  : النَــــــــَواجم( 2619)

 .وظهر
 .الاّا واملنع : الَقدْع( 2621)
َُ وتُلوط( 2621)  .مي  لصق : َتَلي
َرف( 2622) ه علهى صهيغ  اسهم املفعهور  : الُمتـْ
 .املوّسع له يف النعم ي م ع مبا هاف من اللذال: 
أ عهن مها ينشه : «آثار مواقع النعم»( 2623)

 .الّنعم من ال عا  وال ارب
ههه مجههع يعسههوب ه وهههو  : اليَـَعاَســيب( 2624)

ممهه  النحههل ، ويسهه عمل لههانا يف رئههيس ال ههوم كمهها 
 .هنا
 .املرضّي  املرغو   : األخالق الرغيبة( 2625)
 .الع ور : األحالم( 2626)
ههه  الاسههر ه اوههاورة مبعههه   : الَجــوار( 2627)

 .ما ح ماف  الغ  من الظل
 .العهد : الَذمام( 2628)
 .الع و ال : الَمُثالت( 2629)
 .اخ ال  و باين : تفاُوت( 2631)
 .انبسطت : ُمّدت( 2631)
هه  الاسهر والفه ح ه كالف هارة  : الَفْقـَرة( 2632)

 هالف ح ه مهها انه ظم مههن عظههم الصهل  مههن الااهههل 
 . ص عج  الذن 

 .مي مضعا : أْوَهنَ ( 2633) 
 .ه  مم امليم ه ال وة : الُمّنة( 2634)
 .ا   الف وا خ بار : التمحيص( 2635)
ه  مم رف ح ه هجر هديد املهرارة  : الُمَرار( 2636)

 .   ل  منه هفاه اإل ل  ذا مكل ه ، واملراد هنا عصار ه
هههه مجهههع مهههأل ه مبعههه  ايماعههه   : األمـــالء( 2637)

 .واأليدي املنادر  امل عاون . وال وم
 .سادال : أرباباً ( 2638)
واصهههههههه  . سههههههههع ها : َغضــــــــارة النعمــــــــة( 2639)

 .األخبار حااي ها ورواي ها
 .هنا ال ناس  : ا عتدال( 2641)
 .هنا ال شا ه : ا شتباه( 2641)
ي بمهههههوهنم عههههههن األراضهههههه   : َيْحَتــــــاُزونهم( 2642)

 .اخلصب 
املواضههع الهه   فههو ريههها الريههاح  : الَمَهــافي( 2643)

 .مي   
 . ال حريأ ه مي الشدة والعسر ه : الَنَكد( 2644)
ـــَدبَر( 2645) هههه  ال حريهههأ ه ال رحههه  يف ظههههر  : ال

 .الدا  
 .واملراد مهنم رعاة. هعر ايمار : الَوبَر( 2646)
مل ياههههن رههههيهم دا   ص انههههق  :   يــــأوون( 2647)

 .ريأووا اليه ويع صموا مبناصرة دعو ه
: واألنر  الف ح .على اإلضار  : بالء أْزل  ( 2648)

 .الشدة
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ه كوعد ه مي  «ومد  ن ه»من  : َمْوؤودة( 2649)
 .درنها وه  حي 

 .صّبها من كل وجه : «شّن الغارة»( 2651)
ــَت الَملإــة بهــم»( 2651) ي ههار ال ههّا  : «التَـّف

انبههههههههههههههل  انطهههههههههههههه   ذا مجعههههههههههههههه ، رملنهههههههههههههه  حممههههههههههههههد 
 .مجع هم  عد  فراهم( وآلهعليههللاصلى)
َــــد( 2652) ى النهههها  مههههن مهههها يعههههود علهههه : العوائ

 .اخل ال والنعم
 راضني ،  يب  نفوسهم : َفَكَهين( 2653)
 .ماامت : تربعت( 2654)
جّسها  اليد : وغمزها . الرمح : الَقناة( 2655)

لينظههر هههل ههه  حم اجهه  لل  ههور وال عههديل ريفعههل  هها 
 .ذلأ
: وارعهههههها . انجهههههر الصهههههلد : الَصـــــفاة( 2656)

 .صدمها ل اسر
 . مخرا : ثـََلْمتم( 2657)
 .احملب  : الُمَوا ة( 2658)
 .ن إ العهد : الَنْكث( 2659)
 .ايائرو  عن انق : القاسطون( 2661)
الهههذين مراهههوا مهههن الهههدين مي  : الَمارقـــة( 2661)

 .خرجوا منه
 .مضعفهم ومذام : َدّوخُهم( 2662)
ه  هالف ح ه الن هرة يف ايبهل اهد  : الَرْدهة( 2663)

ذو الثديّ  ، من :  لرردحه ُ ا وهيطا . جي مع ريها املاف
 .ر ساف اخلوار  وجد م  و  يف رده 

من .الغشّي   صي  اإلنسا  : الَصْعَقة( 2664)
 .ااور

 .اضطرا ه وخف انه : َوْجَبة القلب( 2665) 
 .اه زانه وار عاده : رََجة الصدر( 2666)
ــــّن مــــنهم( 2667) ألحم ههههّنهم ، مث مجعههههل  : ألَديَل

 .الدول  لغ هم
 .ي فّر  : يـََتَشّذر (2668)
الصههههههدور ، عههههههرّب  هههههها عههههههن  : الَكالَكــــــلُ ( 2669)

 .األكا ر
الظاهرة الرريعه  ،  : النَـَواَجُم من القرون( 2671)

 .يريد  ا مهرا  ال بائل
 .ه  الف ح ه رائح ه الذكّي  : َعْرفُه( 2671)
واحههههههدة اخلطهههههههل ، كالفرحههههههه   : الَخْطَلـــــــة( 2672)

 .نشأ عن عدم الروي واخلطل اخلطأ ي. واحدة الفرح
 .ولد الناا  : الَفَصيل( 2673)
 .مي رمال ظاهرا : َعَلماً ( 2674)
ه  اسر انهاف ه جبهل علهى ال هرب  : َحراء( 2675)

 .من ما 
 . رجعو  : َتَفيُئون( 2676)
واملراد منه الي  . ه كأم  ه البئر : الَقَليب( 2677)

 . در
 .الصول الشديد : الَقْصف( 2678)
ه مجع عامر ه مي يعمرونه  السهر  : ّمارعُ ( 2679)

 .للفار والعبادة
 .تونو  : يَغلإون( 2681)
يلبسو  الثياب  : «ملبسهُم ا قتصادُ »( 2681)

 . ني  ني   ه   الثمين  جدا و  الرخيص  جدا
خفمهههههههههههوها  : «َغّضـــــــــــوا أبصـــــــــــارهم»( 2682)

 .وغمموها
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 : «نـُّزَلــْت أنفســهم مــنهم بــالَبالء»( 2683)
مهنههههم  ذا كههههانوا يف  ههههالف كههههانوا  األمههههل يف اهلل ،   مي

كههأهنم كههانوا يف رخههاف   جيزعههو  و  يهنههو  ، و ذا  
كانوا يف رخاف كانوا من خو  اهلل وحذر الن مه  ، 

 .كأهنم يف  الف   يبطرو  و  ي جرّبو 
 .مرادل ررا : أْربحت التجارة( 2684)
 .ال بيني واإليماح : الترتيل( 2685)
واههههارىف . هّيجههههه : اســــتثار الســــاكنَ ( 2686)

 .ال رآ  يس ث   ه الفار املاح  للجهل
 .صول  وّادها : زََفير النار( 2687)
ــــار( 2688) الشههههديد مههههن نر ههههها   : شــــَهيق الن

 .كأنه  ردد البااف
مههههن  : «حــــانُون علــــى أوســــاطهم»( 2689)
عطف ه ، يصا هيئ  ركهوعهم ، : « حنيت العود»

 .واحننائهم يف الصالة
 اسهههطو  اههها  : ُمْفتَرُشـــون لجبـــاههم( 2691)

 .على األرل
 .خالصها : فكاك الّرقاب( 2691)
هه مجهع اهدح  الاسهر ه وههو  : الَقـداح( 2692)

حن ه ، مي رّاق اخلو  : و راه .السهم ابل م  يرا 
 .مجسامهم كما  رّاق السهام  النحت

مانجه خلل ريه ،  : ُخولَ في عقله( 2693)
خههههال  ع ههههوام هههههو اخلههههو   واألمههههر العظههههيم الههههذي

 .الشديد من اهلل
 .خائفو  من ال  ص  : مشفقون( 2694)

 مدحه محد النا  : زُكإَي أحدهم( 2695) 
 .مي اا صادا : قصداً ( 2696)
ال ظاهر  اليسر عند الفااه  مي  : التجّمل( 2697)

 .الف ر
عهههّد الشههه ف حرجههها مي  مثههها ،  : التحـــّرج( 2698)

 .مي  باعدا عن  مع
 .مل  طاوعه : اسَتْصَعَبتْ ( 2699)
ُزوراً ( 2711)  .اليال : َمنـْ
 .حصينا : َحرَيزاً ( 2711)
 .ال بيح من ال ور : الُفْحش( 2712)
 .الشدائد املرعدة : في الز زل( 2713)
 .الذي   يمطرب : الَوُقور( 2714)
  يدعو  الل    : «  ينابز باأللقاب»( 2715)

 .الذي ياره ويشمئز منه
 .غش  عليه : َصَعقَ ( 2716)
 . ى عنه و رد : ذاَد عنه( 2717)
ومصهلها مها اندحهم وكثهر . الشهدة : الَغْمرة( 2718)

 .من املاف
 .الشجا يف انلق : الَغّصة( 2719)
  ل  له األدنو  مي األار و  رلم  : َتلّونَ ( 2711)

 .يثب وا معه
اج مههههع عليههههه  : تَألإــــَب عليــــه األْقَصــــْون( 2711)

 .األ عدو 
 .مجع عنا  ، وهو حبل اللجام : األَعّنة( 2712)
 .ماصى : أسحق( 2713)
من : من نّر مي مخطأ واملزلنو   : الّزالإون( 2714)
 . ذا مواعه يف اخلطأ «منلنه»
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يأخذو  يف رنو  مهن ال هور  : يفتّنون( 2715)
 .  يذهبو  مذهبا واحدا

 .يفدحونام : يـَْعَمدونكم( 2716)
 .ما ي ام عليه البناف : مادالعَ ( 2717)
 .حمل ا ر  اب : الَمْرصاد( 2718)
ي عهههههدو  لاهههههم  اهههههل  : يـَْرُصـــــُدونكم( 2719)

 . ريق ويعّدو  املاايد لام
مريم  ، من الّدوى ه  ال صر ه  : َدَويّة( 2721)

 .وهو املرل
ه مجع صفح  ه واملهراد منهها  : الَصفاح( 2721)

ن عالمال صفا ها م: صفاح وجوههم ، ون او ا 
 .العداوة والو م مل هب   نارها

ميشهههو  مشههه   : «يمشـــون الَخَفـــاءَ »( 2722)
 .ال سن

مي ميشهو  علهى هينه  د يه   : َيَدبّون( 2723)
 .مي كما يسري املرل يف ايسم: المراف 

هه  ههالف ح ه الهذي معيهها  : الـداء الَعيــاء( 2724)
 .األ باف و  ميان منه الشفاف

حاسهد ، مي رسهدو   مجهع : َحَسَدة( 2725)
 .على السع 

 .املطروح على األرل : الصريع( 2726)
انههز  ، مي يباههو   صههنعا  : الَشــْجو( 2727)

 .مإ مرادوا
كهههل واحههههد مههههنهم يثههههين  : يتقارضــــون( 2728)

علهههى اآلخهههر ليثهههين اآلخهههر عليهههه ، كهههأ  كهههال مهههنهم 
 .يسلا اآلخر دينا لينديه  ليه

 .ومّنوا الغوا يف السنار  : ألحفوا( 2729)

 . موا : عذلوا( 2731) 
نفههق »ومصههله الثالثهه  . يرّوجههو  : ينفقــون( 2731)

 .من النفا   الف ح ه ضد الاساد «ينفق
ه مجع علهق ه الشه ف النفهيس ،  : األْعالق( 2732)

 .واملراد ما يزينونه من خدائعهم
مي ، يشههههبهو   : «يقولــــون فيشــــّبهون»( 2733)

 .انق  البا ل
جيعلوهنهههها معوّجهههه   : ن المضــــائقُيْضــــَلعو ( 2734)

 .يصع  داونها ريهلاو 
ه  مم رف ح ه ايماع  مهن الثالثه   : الُلَمة( 2735)

 . ص العشرة واملراد هنا مطلق ايماع 
اإل ههههرة  لسههههع  هههها :  ههههال ففيا  : الُحَمــــة( 2736)

 .الع رب وحنوها
هه  مهم رفه ح ه مجهع م له  ، وهه   : الُمَقل( 2737)

 .دمع البيال والسوادهحم  العني ال  
ــــــوس( 2738) ــــــاَهُم النف مهومههههههها يف  لهههههه   : َهَم

 .العلم
مههههههن  مههههههس  ف حههههههال ، مي  : طامســــــة( 2739)

 .ا حى واندر 
مي جهههههر ، ومصههههلها هههههق  نههههاف  : َصــــدَعَ ( 2741)

 .البا ل  صدم  انق
 .ا ع دار يف كل ه ف : القصد( 2741)
اسهههههههههههألوه الفههههههههههه ح علهههههههههههى  : اســـــــــــتفتحوه( 2742)

 .معدائام
اسههههههههههههههألوه النجههههههههههههههاح يف  : اســــــــــــــتنجحوه( 2743)

 .معمالام



 هنل البالغ   ...........................................................................................   128

 

 .ال مسوا منه العطاف : استمنحوه( 2744)
لهههان : كسهههر جانبهههه  : ثـََلـــَم الســـيفَ ( 2745)

 .عن عدم ان  او خزائنه  العطاف
ههههه كا ههههاب ه العطيهههه     : الَحبــــاء( 2746)

جعلهههههه نارهههههذ املهههههار   هههههه ف : واسههههه نفده . ماارهههههأة
 .آخر ما عنده م ى على: واس  صاه . عنده
 .  مييله :   يـَْلوَيه( 2747)
 . ذهله : ُتوَلُهه( 2748)
 .يسنه : ُيَجّنه( 2749)
جهههههههانى وحاسههههههه  ومل راسهههههههبه  : دانَ ( 2751)

 .محد
 .خلق : َذرَأ( 2751)
ال فاههر يف العمههل و لهه   : ا حتيــال( 2752)

 .ال مان من   رانه و  ياو     من العجز
 .من ال ع  امللل : الَكالل( 2753)
 .املِ ود : الزَمام( 2754)
ــَوام( 2755) ههه  ههالف ح ه مي عههيش ريهها  ههه  : قـَ

 .األ رار
ــان( 2756) مهها  ههه مجههع كههّن  الاسههر ه : األْكَن

 .يس ان  ه
 .خفإ العيش وسع ه : الَدَعة( 2757)
 .انصو  : المعاقل( 2758)
 .انف  : الَحْرز( 2759)
ر ه وه  ه مجع صرم   الاس : الُصُروم( 2761)

اطعههه  مهههن اإل هههل رهههو  العشهههرة  ص  سهههع  عشهههر مو 
رهههههههههههههو  العشهههههههههههههرين  ص الثالثهههههههههههههني مو األر عهههههههههههههني مو 

 .اخلمسني

ههههههه مجههههههع عشههههههراف  مههههههم رفهههههه ح   : الَعشــــــار( 2761) 
. كنفسههاف ه وههه  النااهه  ، ممههى نملههها عشههرة مههههر

واملههراد م  .  مهااهها مههن الرعهه : و عطيهل مجاعههال اإل ههل 
ئس األمههههوار  ههههه غار كههههل يهههوم ال يامهههه   مههههل ريههههه نفهههها

 .هف   نجاة نفسه
 .ه مجع مهّم ه مي رريع : الُشمّ ( 2762)
 .امل سام  يف ا ر فا  : الشامخ( 2763)
ههههه مجههههع مصههههّم ه وهههههو الصههههل   : الُصــــمّ ( 2764)

 .املصمت ، مي الذي   دويا ريه
 .الثا ت : الراسخ( 2765)
 .الصل  األملس : الَصْلد( 2766)
مهها تيلههه ضههوف الشههمس كاملههاف  : الَســراب( 2767)

 .خصوصا يف األراض  السبف  وليس مباف
 .ه كجعفر ه املمطرب : الَرقْـَرق( 2768)
احملل الذي كا  يعههد وجودهها  : معهدها( 2769)
 .ريه
 .ما ا مأ  من األرل : القاعَ ( 2771)
ه كجعفر ه الصفصا املسه وي  : الَسْمَلق( 2771)

هنها ااعها صفصهفا ، مي  نسا  لأ ايبار ويصه  ماا
 .مي مس ويا: 
الهههههههههذهاب وا ن  هههههههههار  ص  : الُشــــــــُخوص( 2772)

 . عيد
 .مب عد منفصل : بائن( 2773)
 . مطرب اضطراب السفين  : َتَميد( 2774)
 . اسرها الرياح الشديدة : تقصفها( 2775)
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ههه  اسههر البههاف ه ااالههأ ، مي  : الَوبَــق( 2776)
مههنهم مههن مههنهم مههن هلههأ عنههد  اسههر السههفين  ، و 

 .  يت ريه انياة رنجا
 .مي  درعه : َتْحَفزه( 2777)
 .ه  الف ح ه اللني : الَلْدن( 2778)
ـــب( 2779) َقَل هههه  فههه ح الهههالم ه ماههها   : الُمنـْ

 .ا ن الب من المالر  ص اادى يف هذه انياة
معجلههه رلهههم يههه مان  : أرهقـــه الشـــيء( 2781)

 .من رعله
ور ذههههههههههاب الفرصهههههههه  رلههههههههه : الَفــــــــْوت( 2781)

 .األجل
ههه  فهه ح الفههاف ه اسههم  : الُمْســَتْحَفظون( 2782)

مفعهههههههههههههههههههههههور ، مي الهههههههههههههههههههههههذين مودعههههههههههههههههههههههههم النهههههههههههههههههههههههيب 
 .ممان  سره و البهم رفظها( وآلهعليههللاصلى)
اإلههههراخ ريهههه ،  : المواســـاة بالشـــيء( 2783)

 .ر د مهرخ النيب يف نفسه
 . ناجع : تـَْنُكص( 2784)
 .ه  الف ح ه الشجاع  : الَنْجدة( 2785)
هه مجهع رنهاف  اسهر الفهاف ه مها  : األْفَنيَـة( 2786)

 .ا سع ممام الدار
َنمة( 2787)  .الصول اخلف  : الَهيـْ
 .ضياف الع ل : البصيرة( 2788)
ماا  الزلل املوج  للسه وط  : الَمَزلإة( 2789)

 .يف االا 
 .ه مجع نو  ه وهو انول : الَنيَنان( 2791)
 .فىاملف ار املصط : الَنجَيب( 2791)

مهها يهدرع  ليههه اخلههو  ،  : مرمـى الَمْفــَزع( 2792) 
 .مي و ليه مالجىف خورام: وهو امللجأ 

مهههها يمههههطرب يف ال لهههه  عنههههد  : الجــــأش( 2793)
 .الفز  ، مو ال هي  ، مو  واع املاروه

 .ما يل  البد  من الثياب : الَشعار( 2794)
 .ما رو  الشعار : الَدثار( 2795)
َهـــــل( 2796) رده الشهههههار   مهههههن املهههههاف مههههها  ههههه : الَمنـْ

 .للشرب
 .ه  ال حريأ ه اللحا  : الَدَرك( 2797)
ـــة( 2798) هههه  فههه ح الطهههاف وكسهههر الهههالم ه  : الَطَلَب

 .املطلوب
 .ه  المم ه الوااي  : الُجّنة( 2799)
 .ه  المم ه حرارة النار وايبها : األوار( 2811)
 ه  الزاي ه غا ت و عدل : َعَزبت( 2811)
ه  اسر اامزة ه مصدر مبع   : اإلنصاب( 2812)

 .اإل عاب
 .عطا : َتَحّدَب عليه( 2813)
غههار وذهههه  يف  : َنَضــَب المـــاء ُنضـــوباً ( 2814)

وو لهههههت . ال هههههها مو نوااههههها: ونمهههههوب النعمههههه  . األرل
 .ممطرل مطرا هديدا: السماف 

: هههههه   شهههههديد الهههههذار ه  رذاذا  : أَرّذت( 2815)
 .ر امل طايرمطرل مطرا ضعيفا يف ساو  كأنه الغبا

ــرَة َخلَقــه»( 2816) اثههر  ههه مرمههل  : «أْصــَفاه َخَي
 .اخللق عنده ، وهو خامت النبيني
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ههههه مجههههع حمههههاّد ه الشههههديد  : ُمَحاّديــــه( 2817)
 .املفالف 

 .العز واملنع  : الركن( 2818)
وم أاهه .هه كفهرح ه امه أل : تَئَـَق الحـوفُ ( 2819)
 .مأله: 
نهان  املهاف مهن ه مجع ما ح ه  : الَمَواتح( 2811)

 .انول
هههههه كسهههههحاب ه الهههههدرو   : الَعفـــــاء( 2811)

 .وا ضمحالر
 .ال طع : الَجذّ ( 2812)
 .الميق : الَضْنك( 2813)
رخههههاوة يف السهههههل  غههههوو  : الُوُعوثــــة( 2814)

 . ا األادام عند الس  ريعسر املش  ريه
 .ه حمرك  ه  يال الصبح : الَوَضح( 2815)
لصههاد ه ا عوجهها  ههه  فهه ح ا : الَعَصــل( 2816)

 .يصع    وميه
 . عّسر املش  ريه : َوَعث الطريق( 2817)
 .الطريق الواسع  ني جبلني : الَفجّ ( 2818)
ومصهل سهان غهاو يف . مثبهت : أسا ( 2819)

 .لني وخال ريه
ــــــــــنا ( 2821) : وغههههههههههزرل . األصههههههههههور : األْس

 .كثرل
 .ار فعت من ا ي اد : شّبت النار( 2821)
ـــار( 2822) ا ار فهههع ل وضهههع عليهههه نهههار مههه : الَمن

 .يه دى  ليها
ههههه  مههههم ر شههههديد ه ذوو  : الُســــّفار( 2823)

 .السفر ، مي يه دي  ليه املساررو  يف  ريق انق

مها يوضههع علههى موليههال الطههر   : األعــالم( 2824) 
 .وموسا ها ليدر عليها

 .مر فعه : ُمْشَرف المنار( 2825)
ار كأعهاذ ه من معوذ ه  الهذ: املثار  : ُمْعَوذُ ( 2826)

ثار. مبع  ميأ
ر
مصدر ميم  من ثار الغبار  ذا هها   وامل

، مي لو  ل  محد  ثهارة ههذا الهدين أليهأه  ص مشه   
 .ل و ه وم ان ه

. ا  يهها  ، ا نلهههع رهههال  علينههها : ا طإـــالع( 2827)
 .مي م انا

كنايهه  عههن هههدة آ م  : ُخشــونة الَمهــاد( 2828)
 .الدنيا
ه مي اههرب ، واملهههراد مهههن ههه كفهههرح  : أَزف( 2829)

 .ال ياد ان يادها للزوار
هههه مجهههع ههههرط كسهههب  ه مي  : األشـــراط( 2831)

 .عالمال ان مائها
 .ال  طع : التصّرم( 2831)
و ذا انفصههههههمت . ا ن طهههههها  : ا نفصــــــام( 2832)

 .انل   ان طعت الرا ط 
 بههههههددها حههههههإ    : انتشــــــار األســــــباب( 2833)

 . مب 
 .اندراسها : َعَفاء ا عالم( 2834)
 .انطفأل : َخَبَت النار( 2835)
 .الطريق الواسع : الَمْنهاجَ ( 2836)
مي .ويمههّل ر ههاع . هنهها السههلوخ : الــنَـْهج( 2837)

 .  ياو  من سلوكه  ضالر
 .وسطه : ُبْحُبوحة المكان( 2838)
ههه مجههع روضهه  ه وههه  مسهه ن ع  : الريــاف( 2839)

 .املاف يف رمل مو عش 
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هه مجهع غهدير ه وههو ال طعه   : الُغْدران( 2841)
 .من املاف يغادرها السيل

هه مجهع مثفيّه  ه انجهر يوضهع  : األثافيّ ( 2841)
 .عليه ال در ، مي عليه اام ا سالم

ه مجهع غهاط مو غهوط  : َغيطان الحق( 2842)
 .وهو املطمئن من األرل

  يفه  مها ه و  يسه فرغه  :   يـُْنزَفه( 2843)
 .املغنرو 

هههههه كيارمههههههها ه مي  : ْنَضــــــُبها  يُـ ( 2844)
واملههاحتو  ه مجههع مهها ح ه نههان  املههاف مههن . ين صههها
 .انول

 .مواضع الشرب من النهر : المناهل( 2845)
 «مهههههههن غهههههههال املهههههههاف» :   يَغَيضـــــــها( 2846)

 .ن صه
ههه مجههع مكمهه  ه وهههو املوضههع  : آكــام( 2847)

ياو  مههد ار فاعها ممها حولهه ، وههو دو  ايبهل يف 
 .  ياو  حجراغل    يبل  م

 .ي طعها وي جاونها : يجوز عنها( 2848)
هه مجهع حمّجه  ه وهه  ايهاّدة  : الَمَحـاجّ ( 2849)

 .من الطريق
 .ه  الف ح ه الظفر والفون : الَفْلج( 2851)
 .ه  المم ه ما  ه ي  ى المرر : الُجّنة( 2851)
مي لبس الألم  وه  الهدر   : اْسَتألمَ ( 2852)

، مي ا  مههن جعههل ال ههرآ  مو مجيههع مدوال انههرب 
 .ألم  حر ه ملدارع  الشبه كا  ال رآ  وااي  له

 .حام ورصل : قضى( 2853)

 .اشره : حّت الورَق عن الشجرة( 2854) 
ه  اسر الراف ه حبل ريه عدة عرى   : الرََبق( 2855)

 .كل منها ر   
ه  الف ح ه كل عني ينبع منها املاف  : الُحَمة( 2856)

 .ا من العللانار ويس شفى  
 .الوسل : الَدَرن( 2857)
 .ه  ف ح راسر ه مي  عبا : َنَصباً ( 2858)
 .من وصه : َمْغبون األجر( 2859)
 .املبسو   : الَمْدُحّوة( 2861)
 .مي ما سبو  : مقترفون( 2861)
 .ه  مم اخلاف ه العلم : الُخْبر( 2862)
هههههه  اسهههههر العهههههني ه املعاينهههههه   : الَعيـــــان( 2863)

 .واملشاهدة
ههه مبههين للمجهههور ه مي    :   أْســتَـْغَمزُ ( 2864)

  يس مههههههعفين : واملعههههه  .مس مهههههعا  هههههال وة الشهههههديدة
 .والغمز ه حمرك  ه الرجل المعيا. هديد ال وة

 .الغم  ، ضد الرضى : الُسْخَ( 2865)
 .صّو ت كفوار الثور : خاَرت( 2866)
حديهههدة احملههههرا   ذا  : الَســـكإة الُمْحمــــاة( 2867)

 .يف النار ره  مسر  غورا يف األرلم يت 
 .السهل  اللين  : الَخّوارة( 2868)
ا ع بهههههههههار  املثهههههههههار  « ال أسههههههههه » : يريـــــــــد( 2869)

 .امل  دم
 .املث ل : الفادح( 2871)
 .ال صرب : التعّزي( 2871)
 .ايه  املش وا  منه : َمْلُحودة القبر( 2872)
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مي ين مهه   السهههاد وهههو  : وُمَســّهد( 2873)
 .هرالس
 .ظلمها : َهْضمها( 2874)
 .ا س  صاف ريه : َّلْحَفاء السؤال( 2875)
 .املبغإ : القالي( 2876)
 .وه  المجر: من السآم   : السئم( 2877)
 .مي ممر  ص اآلخرة : مجاز( 2878)
 المهم ه اسهم مهن ال عهريل ،  : الُعْرجة( 2879)

 .مبع  حبس املطي  على املنزر
 .  املر  ىالصعب : الَكؤود( 2881)
 .منبعث نظرها : َمالَحظ المنّية( 2881)
 .اريب  : دانية( 2882)
 .عل ت  ام : َنَشَبتْ ( 2883)
 .اس عينوا : استظهروا( 2884)
 .مي غمب ما : نـََقْمتما( 2885)
مي مخرمتههههها ممههههها يرضهههههياما   : أرجأتمـــــا( 2886)

 .كث ا مل  نظرا  ليه
هههه  اسهههر اامهههزة ه الغهههرل  : اإلْربـــة( 2887)

 .والطلب 
ههههههههها هنهههههههها ال سههههههههوي   ههههههههني  : األْســــــــَوة( 2888)

املسههههههلمني يف اسههههههم  األمههههههوار ، وكهههههها  ذلههههههأ اههههههد 
 .مغم  ال وم على ما روي

 .الرجو  عن اإلسافة : الُعْتَبى( 2889)
النههزو  عههن الغههّ  والرجههو   : ا رعــواء( 2891)

 .عن وجه اخلطأ
 .مولع  ه : َلَهَج به( 2891)
ه  الشهههههدة مي خههههذو  : املكــــوا عنــــي( 2892)

 .راملادة من امللأ .واامزة وصلي . وممساوا  ه

 .يهدمين : يـَُهّدني( 2893) 
 .ه كفرح ه مي ضن  ه : نََفَ  به( 2894)
 .مضعف ه ومضن ه : نََهَكْته الحمى( 2895)
مظهره حيهث جيه   : أْطَلَع الحّق َمْطَلَعه( 2896)

 .م  يظهر
 .ه  صغ  عدوّ  : ُعَديّ ( 2897)
 .مي ي يسوا منفسهم : دشروا أنفسهميـُقَ ( 2898)
 .يهيل  ه األمل ريهلاه : يـََتبَـّيغ( 2899)
 .اإلمث. تا  : يتأثّم( 2911)
تشههههى الواههههو  يف انههههر  وهههههو  : يتحــــّرج( 2911)

 .ايرم
 . ناور ومخذ عنه : َلَقفَ ( 2912)
 .غل  ومخطأ : َوَهمَ ( 2913)
ـــــم( 2914) ـــــم يََه مل تطههههه  ومل يظهههههن خهههههال   : ل

 .الوااع
 .مي دن  : جّنب عنه( 2915)
ههو مها   يعلمهه  : المتشابه مـن الكـالم( 2916)

صهرره : وحماهم الاهالم ) .   اهلل والراسفو  يف العلهم
 .الذي مل ينسل

: و زّخههر .ههه كمنههع ه نخههورا : زََخــَر البحــر( 2917)
 . مى وام أل

امل ههههزاحم كههههأ  ممواجههههه يف  : المتقاصــــف( 2918)
 .مي ياسر.عما زا ها ي صا  عمها  

 .ه  ال حريأ ه اليا س : الَيَب ( 2919)
 .خلق : َفَطرَ ( 2911)
 . ب ال خم لف  يف  ركيبها : األطباق( 2911)
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كانهههههت األ بههههها  ر  ههههها ي صهههههل  عمهههههها ( 3903)

 ههبعإ ، رف  ههها سههبعا وههه  السههماوال واهها كههل 
منها حيث مانه اهلل على حس  ما مود  ريه من 

 .السر انار  له
ــــأمره (2913) مي  ههههأمر اهلل  : استمســــكت ب

 .ال اويين
مي حههد األمههر  : قامــت علــى حــّده( 2914)

 .اإلا 
انامهههههل  األخمهههههر : المـــــراد مـــــن( 2915)

 .لألرل وهو البحر
ههه  اسههر ايههيم ه معظههم  : المثْـَعْنَجــر( 2916)

 .البحر ومكثر مواضعه ماف
هههه  فههه ح ال ههها  و مهههم ه  : الَقْمقـــام( 2917)

 .البحر ميما
 .خلق : َجَبلَ  (2918)
 .الصفور الصلب  : الجالميد( 2919)
ه مجهع نشهز  سهاو  الشهني  : الُنُشوز( 2921)

 .ور حها ور ح النو  ه ما ار فع من األرل
ه مجع من ه مها صهل  منهها  : الُمتون( 2921)

 .وار فع
عطههها علهههى امل هههو  وهههه   : األطـــواد( 2922)

 .عظام النا ئال
رسهفت مي  «رسهت»مها  : مراسـيها( 2923)
 .ريه
 .ما اس  رل ريه : قرارتها( 2924)
كهههأ  النشهههون . اخل «مهنهههد جبااههها»اولهههه ( 3932)

وامل هههههههو  واأل هههههههواد كانهههههههت يف  دايههههههه  ممرهههههههها علهههههههى 
 ضفام ها غ 

ظاهرة ا م يهان و  ههاخم  ا ر فها  عهن السههور ، حهإ  
 ذا اردهههههت األرل مبههههها محهههههدثت يهههههد ال هههههدرة اإلايههههه  يف 

السههههههور رانفصهههههلت كههههههل   طوهنههههها هنهههههدل ايبهههههار عههههههن
 .ا نفصار

 .مي جعلها غائص  : أسا  قواعدها( 2926)
هه مجهع نصه  ه وههو  : مواضـع األنصـاب( 2927)

 .ما جعل علما يشهد ري صد
جعلههها : ومهههه ها . معههاله : قـُلإــة الجبــل( 2928)

 .مي  عيدة ا ر فا : هاه   
مي م وهنهههها املر فعهههه  يف  : أطــــال أنشــــازها( 2929)

 .لجوان  األر 
 .ه  ال شديد ه ثّب ها : أّرزها( 2931)
 .ه مي  مطرب و  زلزر : َتَميد( 2931)
ههه ك سههون ه مي  غههوو يف ااههواف  : َتَســيخ( 2932)

 .ر نفسا
املهههههراد هنههههها منهههههه   يسهههههيل يف  :   يجـــــري( 2933)

 .ااواف
 . ذه   ه و عود : ُتَكرَْكُره( 2934)
دمع مجههع ذارره  ، مههن ذر  الهه : الـَذَواَرف( 2935)

 . ذا سار
 .ه  ال حريأ ه مي مشا   : َشَبه( 2936)
 .ه كفرح ه غشيه : رََهَقه( 2937)
 .سّد الف ق : الَرْتق( 2938)
مواضع الف ق وه  مها كها   هني  : المفاتق( 2939)

 .النا  من رساد ويف مصانهم من اخ الر
ــــبَ ( 2941) مي واثهههه   ههههالنيب  : َســــاَوَر بــــه الُمغاَل
 .كل من يغال  انق( لهوآعليههللاصلى)



 هنل البالغ   ...........................................................................................   112

 

 .غل  يف األرل : الُحُزونة( 2941)
ن لهههم  ال ناسههل عههن  : َنَســَخ الخلــقَ ( 2942)

 .مصوام ، رجعلهم  عد الوحدة يف األصور رراا
 .من يأأ غ  حلن  كالفاجر : العاهر( 2943)
صار له نصهي   : ضرب في الشيء( 2944)

 .منه
ع عصهم  ه  اسهر رفه ح ه مجه : الَعَصم( 2945)

اإلخهالو : وعصهم الطاعهال . وه  ما يع صهم  هه
 .هلل وحده

ههههه  الاسههههر ه الاههههايف مو  : الَكفــــاء( 2946)
 .الِافاي 

 صهيغ  اسهم املفعهور  : المستحَفظين( 2947)
 .الذين مودعوا العلم ليحفظوه: 
 .املوا ة واملصاراة : الَو ية( 2948)
يروي  رعيل  ه مبع  راعل  ه مي : الَرَويّة( 2949)

 .هرا ا من ظمأ ال باعد والنفرة
ههه  اسههر الههراف و شههديد اليههاف ه  : رَيّــة( 2951)

 .نوار العطش: الواحدة من الرّي 
 .الشأ يف الع ائد : الرَيبة( 2951)
مي وصهههههل خل ههههههم  : عقـــــد خلقهـــــم( 2952)

. ايسهههههههمار ومخالاههههههههم النفسهههههههي   هههههههذه الصهههههههفال
 .ومحام صل هما  ا حإ كأهنما مع ودا   ا

ـــــْذَر يـُْنتَـَقـــــى»( 2953) مي   : «كتفاضـــــل الَب
كانوا  ذا نسب هم  ص سائر النا  رمي هم يفملوهنم 
ومي ههانو  علههيهم ك فاضههل البههذر ، رهها  البههذر يع هه  

 .  ن ي ه ليفل  النبال من الزوا 

وياههههو  النههههو  صههههاريا   تالطههههه غهههه ه ، و عههههد ال ن يهههه   
مههههل ينخههههذ منههههه ويل ههههى يف األرل ، رالبههههذر ياههههو  مر

 .انبوب ومخلصها
 .ال ن ي : هنا  : التهذيب( 2954)
 .ا خ بار ال محي ( 3922)
هنا النصيح  مي اابلوا نصيح   : الكرامة( 2956)

 .  ا  غ  عليها مجرا    ابواا
داعيهههه  املههههول مو ال يامهههه   ههههأأ  : القارعــــة( 2957)

 . غ  
هههه  فههه ح الهههواو مشهههددة ه مههها  : الُمَتَحـــّول( 2958)

 . ليهي حّور 
ـــل( 2959) املواضهههع الههه  يعهههر   : معـــارف المنتَق

 .ا ن  ار  ليها
هه  فه ح انهاف ه اإلمث ، و ما  هها  : الَحْوبـة( 2961)
 . نحي ها: 
  يههه  الرجهههل مهههن ولهههده ونسهههله ،  : الـــدابر( 2961)

الظهر ، وك    طعهه عهن الهدواع  اله  : ومصل الدا ر 
 .من هأهنا اطع ال وة و  ادة النسل

 .ا خ الط : ا لتباس (2962)
ركوب األمر على خال  النا   : التتابع( 2963)

 .، مراد  ه هنا اإلسرا   ص الشر واللنجاج 
 .  ساوى : تتكافأ( 2964)
مجع ذّر ه  اسر الذار ه  : أْذ ل الطريق( 2965)

جههههههرل ممههههههور اهلل مذ اهههههها ، وعلههههههى »لههههههراه ووسههههههطه و 
 .مي وجوهها «مذ اا
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 .مجع سّن  : َننالسُ ( 2966)
 .ظلمهم : أجحف بالرعّية( 2967)
 دخههههههار مهههههها : يف األمههههههر  : اإلدغــــــال( 2968)

 .يفسده ريه
مجههع حمّجهه  ، وهههه   : َمَحــاّج الُســَنن( 2969)

 .جاّدة الطريق وموسطها
مي    أخههذ  :   يســتوحش لعظــيم( 2971)

النفو  وحش  مو اس غراب ، ل عودها على  عطيهل 
 .ان و 

: مي  : «الـخ. .. ْوَق أن يُعـانَبَفـ»( 2971)
 غهه  عههن :  ههأعلى مههن م  ر هها   ص اإلعانهه  ، مي 

 .املساعدة
 .اح  ر ه واندر ه : اقتحَمْته( 2972)
راهههه  الع ههههل وغهههه ه ،  «السههههفا»مصههههل ( 3912)

 .مي ضعفه
هنههههههههها  جههههههههههاد الهههههههههنفس يف  : الـــــــــَبالء( 2974)

 . حسا  العمل
، وههو  اخلو  ، واملراد  نمهه : الَتَقّية( 2975)

 .الع اب
 .الغم  : البادرة( 2976)
 .املداراة : الُمَصانعة( 2977)
 .مي مهد ملاا مين : أْمَلُك به مني( 2978)
 .مس عينأ ل ن  م   : أستعديك( 2979)
ــــا»( 2981) البههههه ، لههههان :  «ء:  َّلكفــــاء اإلن

 .عن  مييع انق
 .املعني : الرافد( 2981)
 .املدارع : الذابّ ( 2982)
 .مي خبلت : ضننت( 2983)
مههههههههههها ي هههههههههههع يف العهههههههههههني ،  : القـــــــــــذى( 2984)

 ومغميت

 .غممت الطر  عنه على ال ذي 
ما اعنل يف انلهق مهن عظهم  : الشجا( 2985)

 .وحنوه ، يريد  ه غص  انز 
حهههههد السهههههيا : مجهههههع ههههههفرة  : الَشـــــفار( 2986)

 . عنها اخلفيا: ووخز الشفار . وحنوه
 كنايهههه  عههههن : العــــّض علــــى الســــيوف( 2987)

 .الصرب يف انرب و رخ ا س سالم
 .الثأر : الوَْتر( 2988)
مي ررعههههههوا معنههههههااهم ومههههههّدوها  : أتلعــــــوا( 2989)

 .ل ناور ممر ، وهو مناومة مم  املنمنني على اخلالر 
مي كسهههههرل معنهههههااهم ، دو   : ُوَقصـــــوا( 2991)

 .الوصور  ليه
 ههالعلم والفاههر والنفهههوذ  : َّلحيــاء العقــل( 2991)

 .اي يف األسرار اإل
 . اّفها عن ههوا ا : َّلماتة النف ( 2992)
مي صههههههغر : ود  . العظههههههيم : الجليــــــل( 2993)

 .واملراد حنور  دنه الاثيا. حإ خف  مو كاد
ــــــــَف غليظــــــــه( 2994)  لطفههههههههت مخالاههههههههه  : َلُط

 .وصفت نفسه
مي مههها نار ي ن هههل  : َتداَفعتـــه األبـــواب( 2995)

 .من م ام  ص آخر من م امال الامار
صهرره عنههه  ههاللهو : عههن الشهه ف  : ألهـاه( 2996)

مي صههررام عههن اهلل اللهههو وال اههاثر مباههاثرة  عمههام 
 .لبعإ و عديد كل منام مزايا مسالره
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 .الطل  مبع  املطلوب : الَمرام( 2997)
 .ه  الف ح ه الزائرو  : الَزْور( 2998)
 مي ما مهّد غفل ه : ما أغفله( 2999)
 .هم خالنيوجدو  : اْسَتْخَلْوهم( 3111)
مصههدر ميمهه  مههن ا دّكههار  : الُمــدَّكر( 3111)

 .مبع  ا ع بار
 . ناولوهم : تـََناَوُشوهم( 3112)
سهههه    نا هههههها وخلههههت مهههههن  : َخــــَوتْ ( 3113)

 .مرواحها
 .مارب للحجى مي الع ل : أْحَجى( 3114)
 .ضعا البصر : الَعْشَوة( 3115)
 .املنهدم  : الخاوية( 3116)
 .ساكنامل : الربوع( 3117)
ل( 3118)  .ه كعّشا  ه مجع ضار : الّضالإ
 .ه مجع هام  ه معلى الرم  : َهام( 3119)
 زرعههو  النبههال يف : مي  : َتْســتَـْنَبتون( 3111)

 .مجسادهم
 ههأكلو  و  لههذو  مبهها لفظههوه  : ترتعــون( 3111)

 .، مي  رحوه و ركوه
 .ه مجع  اكي  : َبواك  ( 3112)
 .ه مجع نائح  : نوائح( 3113)
السهههههههها ق  ليههههههههها ،  : ســـــــلف الغايــــــــة( 3114)

 .وغاي هم حد ما ين هو   ليه ، وهو املول
ههه مجههع رهارط ، وهههو كههالفرط  : الُفـّراط( 3115)

 ال حريأ ه م  دم ال وم  ص املاف ليهّيف ام موضع 
 .الشرب

مواضهع مها  شهرب الشهار    : الَمَناَهل( 3116)
 .من النهر مثال

 .مجع م ام : َمَقاَوم( 3117) 
ههه مجههع حلبهه   ههالف ح ه وههه   : الَحَلبــات( 3118)

 .الدرع  من اخليل يف الرها 
ه  مم رف ح ه مجع سوا   المم  : الُسَوق( 3119)

 .ه مبع  الرعي 
 .ال رب : البرز ( 3121)
مجههع رجههوة ، وههه  الفرجهه  ،  : الَفَجــوات( 3121)

 .واملراد منها هنا هق ال رب
ههههههو الزيهههههادة يف مهههههن النمهههههاف ، و  : يـَْنُمـــــون( 3122)

 .الغذاف
املهههههههار   يرجهههههههى : كا هههههههاب  : الَضـــــــمار( 3123)

 .رجوعه
 .  يبالو : ه  اسر الفاف  :   َيْحَفلون( 3124)
هه مجهع راجفه  ه الزلزله   وجه   : الَرَواَجـف( 3125)

 .ا ضطراب
ــأَذنُون( 3126) واملصههدر منههه األذ  . يسهه معو  : َي

 . ال حريأ
 «رعهههههههههداصههههههههها ال»مهههههههههن  : القواصـــــــــف( 3127)

 .اه دل هدهد ه
هههه مجهههع مليههها ه مي من لههها مهههع  : آ فـــاً ( 3128)

 .غ ه
يرصهّم ه  هالف ح ريهمها ه خهر  عهن  : َصـمّ ( 3129)

م  يصههههههعد الصههههههول مههههههن : وخههههههر  الههههههديار . الاههههههالم
 .سااهنا

وصهههههها انههههههار  ههههههال  : ارتجــــــال الصــــــفة( 3131)
 . أمل
 .مي هالأ: مجع صريع  : صرعى( 3131)
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 . المم ه مي النومه  : الُسبات( 3132)
 .رّثت ورنيت : بََلَيتْ ( 3133)
هههه مجهههع عهههروة ه وهههه  م هههبإ  : الُعـــرا( 3134)

 .الدلو والاون مثال
 .الليل والنهار : الجديدان( 3135)
 .اين  والنار: هنا  : يريد بالغايتين( 3136)
ماههها  ال بهههّوف وا سههه  رار ،  : الَمَبـــاءة( 3137)

 . اآلخرةواملراد منها ما يرجعو   ليه يف
 .عجزوا : َعّيوا( 3138)
مجهع عهربة ، وهه  مها يع هرب  هه  : الَعبَـر( 3139)

 .، وي فذ موعظ 
كمنههع ه كلوحهها ه  اّشههر يف  : َكَلــح( 3141)

 .عبو 
 .انسن  البواسم : النواضر( 3141)
 . دمت  ني ها : َخَوت( 3142)
ههه مجههع هههدم  اسههر ااههاف ه  : األْهــدام( 3143)

 .املراعالثوب البا  مو 
 .مي هّق عليه : َتَكاءَده األُمر( 3144)
 .املراد هنا  دمت : تهكإمت( 3145)
 .مماكن اإلاام  : الُربُوع( 3146)
مجع صامت ، واملهراد  ها  : الُصموت( 3147)

 .ال بور
مبالغهههه  يف رسههههل ، ورسههههل  : ارتســــخ( 3148)

 .نش ما ه ، اي مخذ يف الن صا  ونم : الغدير 
 .الديدا  : الهوام( 3149)
 .صّمت : استكإت األذن( 3151)
 .ر ئت: عني رال   : خسفت( 3151)

 .حد ا يف النطق : ذ قة األلسن( 3152) 
 .مرسد : عاث( 3153)
 .ال حلل والفناف : الَبلى( 3154)
 .اّبحها: الصورة  سميجاً  : سّمج( 3155)
 .مهومها : أشجان القلوب( 3156)
 .س   ريها رينملهاما ي : أقذاء العيون( 3157)
 .الشدة : الَغْمرة( 3158)
 .رائق انسن : األنيق( 3159)
اسهههم مبعههه  املفعهههور مي مغهههّذى  : الَغـــَذيّ ( 3161)

 . النعيم
 .مبع  املر  ، ر ّه ير ّه مي ر اه : الربيب( 3161)
 .ي شاغل : يتعلإل( 3162)
انصهههههههرا  الهههههههنفس عهههههههن األمل  : الســـــــلوة( 3163)

 .  فّيل اللذة
 .مي خبال : ضناً ( 3164)
 . يبه : َغضارة العيش( 3165)
 .خبال وضناً  : شحاحة( 3166)
وصهههها العههههيش  الغفلهههه   : عــــيش َغفــــول( 3167)

 .ألنه  ذا كا  هنيئا يوجبها
نبههههال  علههههق اشههههر ه  صههههو   : الَحَســــك( 3168)

الغههنم ، وراههه كههور  الرجلهه  مو مد  ، وعنههد وراههه هههوخ 
 .ل ملّس اآل مملزن صل  ذو ثال  هع  ، وهو متثي

: املهلاههال ، ومصههل ان هها  : الُحتــوف( 3169)
 .املول

 .ه  ال حريأ ه مي ارب : َكَثبَ ( 3171)
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 .مان  خوا ره : خالطة الحزن( 3171)
 .انز  : الَبثّ ( 3172)
 .املناج  : الَنَجيّ ( 3173)
وههه  املههدة مههن . مجههع رههنة : الَفتــرات( 3174)

ائهههل السههه م واملهههرل ويريهههد  فهههنال العلهههل مو . الهههزمن
 .واحنطاط ال وة

ههههه   شههههديد الههههراف ، علههههى ون   : القــــارّ ( 3175)
 .اسم الفاعل ه هنا البارد

مي  لهه   عههديل  : اعتــدل بممــازج( 3176)
 .مزاجه  دواف ميان  ما ريه من الطبائع

مهههههن يسهههههليه عهههههن  : ُمَعلإـــــل المـــــريض( 3177)
 .مرضه  نجي  الشفاف

يف العجهههز عهههن  اههههنكوا : تـََعايـــا أهلـــه( 3178)
 .وصا دائه

مي هو مملوخ لعل هه رههو  : هو َلَما به( 3179)
 .هالأ

 .خمّيل األمني  : الُمَمّني( 3181)
 .الرجو  : اإلياب( 3181)
 .مجع مسوة : أسى( 3182)
مههها كههها  مهههن مراهههار  : نوافـــذ الَفْطنـــة( 3183)

 .نارذة مي مصيب  للح ي  
عجههههههز لمهههههعا ال ههههههوة احملركهههههه   : َعـــــيّ ( 3184)
 .سانهلل
ويريهههد  ههها هنههها . الشهههدائد : الَغمـــرات( 3185)

 .سارال املول
مي  سهه  يم  : تعتــدل علــى عقــولهم( 3186)

 .عليها  ال بور واإلدراخ
 .اس حمار الصفال اإلاي  : الذْكر( 3187)

ه  الاسر ه من جال السيا جيلوه  : َجالء( 3188) 
 . ذا ص له ومنار منه صدمه

 .السمع ث ل يف : الَوقْـَرة( 3189)
 .ضعا البصر : الَعْشوة( 3191)
نمها   ينهمها تلههو  : الَفْتـرة بـين العملـين( 3191)

 .منمن  اخللّو من األنبياف مطل ا: منهما ، واملراد 
 .مي خا بهم  اإلاام : ناجاهم( 3192)
 .مضاف مصباحه: استصبح( 3193)
الهههههذين يهههههدلو  املسهههههاررين علهههههى  : األدلـــــة( 3194)

 .الطريق
 .املفانال وال فار : لَفَلواتا( 3195)
 .رك  ا ع دار يف سلوكه : أخذ القصد( 3196)
. ههههه كمهههرب ه صهههاح ودعهههها : َهتَـــَف بـــه( 3197)

 .صا ت: وه فت انمام  
 .العدر : الَقْسَ( 3198)
 .مي ثلو  األمر : يأتمرون به( 3199)
ه مجع عدة  اسر رف ح خمفا  : الَعَدات( 3111)

 .ه الوعود
ه مجع م ام ه م اما م يف خطاب  : مَمقاوَ ( 3111)

 .الوع 
هههه مجههع ديهههوا  ه وههههو ل مهههع  : الــدواوين( 3112)

مها يا ه  ريهه م هاف ايهيش ومههل : والهدرن . الصحا
 .األعطيال

انمهل ويهراد  ها هنها : مجع ونر  : األوزار( 3113)
 .الذنوب
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ينشههههل ه كمههههرب  : َنَشـــَج البـــاكي( 3114)
 .اف يف حل هغّ   البا: يمرب ه نشيجا 

: وداو وا  هه . مهد البااف : الَنَحيب( 3115)
 .مجاب  عمهم  عما ي ناحبو 

صههاح : يعههّل ه كمههرب ومههل  : عــجّ ( 3116)
وررهههههع صهههههو ه ، رههههههم يصهههههيحو  يف موااههههها النهههههدم 

 .وا عنا   اخلطا
والههروح ه .  شههّممه : تنّســَم النســيمَ ( 3117)

هم  ههالف ح ه النسههيم ، مي ي واعههو  ال جههاون  ههدعائ
 .له
 .انز  : األسى( 3118)
ـــادح( 3119) هههه مجهههع مندوحههه  ه وهههه    : الَمَن

ه  ف ح الدار ه : كالندح  ه  المم والف ح ه واملن دح 
 .امل سع من األرل

 .ه كمنع ه  طلت : َدَحَضَت الحّجةُ ( 3111)
ـــة بنفســـه( 3111) ـــرح جهال مي معجب هههه  : أب

 .نفسه عهال ها
: ل ي هل ه  لهو  يبهّل ه ك ه : َبّل مرُضـه( 3112)

 .حسنت حاله  عد هزار
 . رن يف الشمس : ضحا َضْحواً ( 3113)
 .يبال  يف هناه : يَُمّض جسده( 3114)
مي م   بيت  ن م  من  : بـََيات نَْقمة( 3115)

 .اهلل ورني   ذه   نعيمأ واد واعت مبعاصيه
 .ه  الف ح وال صر ه النوم : الَكَرى( 3116)
 . صور : تمّثل( 3117)
 . عراضأ : تـََولإيك( 3118)

 .مي يغمرخ ويسنخ : يتغمدك( 3119) 
نَـه( 3121) . هه كمهرب ه م بهق جفنيهها : طَـَرَف عيـْ

 .واملراد من املطر  اللحظ  ي حرخ ريها ايفن
 النصه  علهى نههز   : كاَشـَفْتَك العظـاتَ ( 3121)

 .مظهرل لأ العظال مي املواع : اخلارإ 
 .معلم أ على عدر : آذنتك( 3122)
رب  : «رب ناصــح لهــا عنــدك ُمــّتهم»( 3123)

حهههههاد  مهههههن حوادثهههههها يل ههههه   ليهههههأ النصهههههيح   هههههالعربة 
 .ر ّ همه وهو خمل 

 لبهههت معرر هههها وعاابههه  الركهههو   : تعرفتهـــا( 3124)
 . ليها
البفيل  أ على الشه اف  : الشحيح بك( 3125)

 .واالا 
 .ه  ال شديد ه ااذه و نا : وطإنه( 3126)
النففهه  األوص حههني  هه  ريههح  : الراجفــة( 3127)

 .الفناف ر نسا األرل نسفا
واعهههههههههههت وثب هههههههههههت  : حّقـــــــــــت القيامـــــــــــة( 3128)

 . عظائمها
هه  فه ح املهيم والسهني ه العبهادة  : الَمْنَسـك( 3129)

 .مو مااهنا
ههه مههن ايههزاف ه مبههين للمجهههور  : لــم ُيْجــزَ ( 3131)

، مي   « مهههس اههدم»و  «خههر   صههر»ونائهه  راعلههه 
لبصهههر  نفهههذ يف ااهههواف و  مهسههه  ال هههدم يف دهههانى حملههه  ا

 .األرل    رق ، وذلأ  عدر اهلل
مهههن ال حهههري ، مي ا لهه  مههها ههههو  : َتَحــرّ ( 3131)

 .محرى ومليق
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 . أه  : تيسر( 3132)
 .حمله : شاَم البرقَ ( 3133)
وضههههع عليههههها رحلههههها : رََحــــل المطيــــةَ ( 3134)

 .للسفر
ــــــــد مــــــــن ( 3135) ــــــــه يري  «الحســــــــك»كأن

نبههت  رعههاه اإل ههل لههه هههوخ : السههعدا  و : .الشــوك
 . شبه  ه حلم  الثدي

ههه مههن سههّهده ه  ذا مسهههره  : الُمَســّهد( 3136)
 .امل ّيد: واملصّفد 

 .رجوعها : قُفولها( 3137)
 .الناب : الثرى( 3138)
 .ار  ر مهّد الف ر : أْمَلقَ ( 3139)
 .اس عطار : استماحني( 3141)
 .ال مح : البُـرّ ( 3141)
هههه مجهههع مههههعث ه وههههو مهههن  : ُشـــْعث( 3142)

 .الشعر امل لبد  الوسل
ه  مم الغني ه مجع مغهرب م غه   : الُغْبر( 3143)

 .اللو  هاحبه
ه كز ر  ه سواد يصب   ه ايل  : الَعْظَلم( 3144)

 .هو النيلل مي النيل 
 .ما ي اد  ه كالزمام : الَقياد( 3145)
 .ه  ال حريأ ه املرل : الَدَنف( 3146)
ه  اسر امليم وره ح السهني ه  : الَميَسم (3147)

 .املاواة
كفههرح مصههاب ثاههال  المههم ،  : َثَكــلَ ( 3148)

: والثواكهههل . وهههو ر هههدا  انبيههه  مو خهههاو  الولهههد
 .النساف

 .اسم جهنم : َلَظى( 3149)
نهههو  مهههن انلهههواف مههههداها  : الملفوفـــة( 3151)

 .األهعث  ن ايس  ص عل ّ 

 .اكره ه: مي  : َشَنْئتها( 3151) 
 .العطي  : الصلة( 3152)
ه  اسر الباف ه ثال أ ، واابور  : َهَبَلْتكَ ( 3153)

 .ه  ف ح اااف ه املرمة   يعيش اا ولد
 .مخم ّل نظام  دراكأ مخُمح رِب   يف رمسأ( 2022)
 .من مصا ه مس من الشيطا  : ذو َجّنة( 3155)
مي  هههههذي مبههههها   معههههه  لهههههه يف  : تهجـــــر( 3156)

 . مرل ليس  صر 
. هه  مهم ايهيم ه اشهر ا : ُجْلـب الشـعيرة( 3157)

ومصههههل ايلهههه  غطههههاف الرحههههل ر جههههّون يف   الاههههه علههههى 
 .غطاف انب 

الّدا   الشع  ه مهن  هاب علهم ه   : َقَضَمتَ ( 3158)
 .كسر ه  أ را  مسناهنا

السهه وط : والزلههل . نومههه : ُســبات العقــل( 3159)
 .يف اخلطأ

ل عههههههرل حفظههههههه مههههههن ا : صــــــيانة الوجــــــه( 3161)
 .للسنار

 .الغ  : اليسار( 3161)
 . س اط املنزل  من ال لوب : بذل الجاه( 3162)
 .الف ر : اإلقتار( 3163)
ــّزال( 3164) ههه  المههم و شههديد الههزاي ه مجههع  : النُـ

 .نانر
 .م ن ل  م حول  : متصرفة( 3165)
ه  اسر الدار ه من صب  مهّيأ  : ُمْستَـْهَدفة( 3166)

 .للرم 
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 .ه  الاسر ه املول : َحمامال( 3167)
 . ور   ائها  عد ذويها : بعد ادثار( 3168)
كنايه  : وركود الريح . ساكن  : راكدة( 3169)

 .عن ان طا  العمل و طال  انرك 
 .مي مندرس  : آثارهم عافية( 3171)
ههه مجههع  راهه  ه  طلههق علههى  : النمــارق( 3171)

لهه الوسادة الصغ ة وعلهى الطنفسه  مي البسهاط ولع
 .املراد هنا

 .املفروه  : الممّهدة( 3172)
 .ه كمنع وررح ه لصق : لطأ باألرف( 3173)
ه من مند ال رب ه جعل لهه  : الُمْلَحَدة( 3174)

 ندا مي ه ا يف وسطه مو جانبه ه
هه  الاسهر ه سهاح ها ومها  : َفناء الدار( 3175)

 .ا سع ممامها
 .هو صدر البع  : الَكْلَكل( 3176)
 .ه  اسر الباف ه مي الفناف : الَبلي( 3177)
 .انجارة : الجنادل( 3178)
 .الناب : الثرى( 3179)
مي  : «ارتهــنكم ذلــك المضــجع»( 3181)

ل ههههههرب آجههههههالام كههههههأنام اههههههد صههههههرمت  ص مصهههههه هم 
وحبس م يف ذلأ املمجع كما رهبس الهرهن يف يهد 

 .املر ن
وصهههههههههل  ص  : تنـــــــــاهى بـــــــــه األمـــــــــر( 3181)

 .ف مدة الربننواملراد ان ها.غاي ه
الههه  ثراهههها ومخهههر   : بُعثـــرت القبـــور( 3182)

 .مو اها
ُلوه( 3183)  .ا ه ر  ا على خ ه وهرّه : تـَبـْ

 .مهد منسا : آن ( 3184) 
 .املمطر يس غيث وي حسر : المْلُهوف( 3185)
 .ه كفرح ه عّ  رلم يس طع البيا  : َفَهه( 3186)
 .به  اسر الطاف ه املطلو  : الَطْلبة( 3187)
 .مواضع الرهد : الَمَراشد( 3188)
 .ه  المم ه املنار : الُنْكر( 3189)
ه  الاسر ه األمر ياو  مو  ، مي  : الَبدْع( 3191)

 .الغري  غ  املعهود
مي هلل مههههها رعهههههل مهههههن  : هلل بـــــالء فـــــالن( 3191)

 .اخل 
 .عّدر ا عوجا  : قـَّوَم األَودَ ( 3192)
 .لعل ه  ال حريأ ه ا : الَعَمد( 3193)
ـــــة( 3194)  ركهههههها خلفههههها ،   ههههههو  : َخلإـــــَف الفتن

 .مدركها و  ه  مدرك ه
 .م باين  خم لف  : متشعّبة( 3195)
ا ندحههام كههأ  كههل واحههد يههدخ  : التَــَداكّ ( 3196)

 .اآلخر مي يداه
مي العطههها  مجهههع هيمهههاف كعينهههاف  : الَهـــيم( 3197)

 .وعني
 .مشى مشي  المعيا يف ار عا  : َهَدجَ ( 3198)
 .كشفت عن وجهها : حسرت( 3199)
ه كسحاب ه اياري  حني يبهدو  : الَكعاب( 3211)

 .ثديها للنهود وه  الااعب 
ههه  ال حريههأ ه كههل ذنهه  مو ههق  : الَمَلكــة( 3211)

 .ميلأ الشيطا  راعله ويس حوذ عليه
 .ه  ال حريأ ه ااالخ : الَهَلكة( 3212)
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 .مي اسب وا : بادروا( 3213)
مي ي لهبام مهن انيهاة  : ناكساً عمرًا ( 3214)

 . ص املول
 .املانع من العمل : رالحابس( 3215)
 .اخلا ا : الخال ( 3216)
مجهع  يّه  ه  الاسهر ه منهزر  : َطيّـاتكم( 3217)

 .واملراد ا  السفر يباعد رحيل ال وم. السفر
ـــــْرن( 3218) هههههه  الاسهههههر ه الافهههههن يف  : الَق

 .الشجاع 
 .ايار : الواتر( 3219)
مواعههه ام ريهههها  : أعلقـــتكم الَحَبائـــل( 3211)

املصهههههيدة مههههههن : راا نصههههه ام ، وههههههه  مجهههههع حبالهههههه  
 .انبار

 .محا  ام : تكنفتكم( 3211)
 .دواهيه ومصائبه : غوائله( 3212)
 .رماه  سهم رأصاب م  له : قصده( 3213)
هههههه مجهههههع معبلههههه  كمانسههههه   : الَمَعابَـــــلُ ( 3214)

 . اسر امليم ه وه  النصل الطويل العريإ
 .ه  الف ح ه العدوا  : الَعْدوة( 3215)
ــــوة( 3216) ههههه  ههههالف ح ه م  تطهههه  يف  : الَنْب

 .المر   رال يصي 
 .ي رب : يوشك( 3217)
 .حتي   ام : تْغشاكم( 3218)
هههههه مجهههههع داجيههههه  ه مي  : الـــــدواجي( 3219)

 .مظلم 
 .ه مجع الظل  ه مي السحا   : الظُلإل( 3221)
 .ا ه داد : ا حتدام( 3221)

مجههع حنههد  ه  اسههر انههاف  : الَحَنــاَدس( 3222) 
 .والدار ه الظلم  الشديدة

 .الشدائد : الَغَمَراتَ ( 3223)
مهههن  . عجالهههه: هههه  هههالراف ه مي  : َّلرهاقـــه( 3224)

 .مره ه  ذ معجله
 .اإلظالم : الُدُجوّ ( 3225)
مجهههع  بهههق ، ويهههراد  هههه  اهههاثا  : أطباقـــه( 3226)

 .الظلمال  ب ا رو   بق
 .غل  الطعام وخشون ه : ُجُشوبةال( 3227)
 .ال وم ي ناجو  : الَنَجيّ ( 3228)
 .ايماع  جي معو  للمشاورة : الَنَديّ ( 3229)
 .حماها : َعَفى ادثار( 3231)
 .امل ا  : التراث( 3231)
 .الصديق : الَحميم( 3232)
 .ه  الاسر ه اللن : الَدرّة( 3233)
 .ه  الاسر ه الغفل  : الَغّرة( 3234)
جعلهههوا جديهههدها اهههدميا  : أخلقـــوا َجـــّدتها( 3235)

 .خل ا
 .ال بور : األجداث( 3236)
 .يبالو  : َيْحَفُلون( 3237)
مهههها ملبسههههت    نزعههههت  : ُمْلَبَســــة نـَــــُزوعٌ ( 3238)

 .لباسها عمن ملبس ه
 .يسان : يـَرُْكدُ ( 3239)
 .سب ه رلم يصبه : بَاَدَر المحُدورَ ( 3241)
ــــدانهم( 3241) مي    لهههه  ، مي م   : تـََقلإــــب أب

م داهنم وه  يف الدنيا    ل   هني مظههر مههل اآلخهرة ، 
 .وهو  ني ظهرانيهم مي  ينهم حاضرا ظاهرا
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 .جهر ، ومصل الصد  الشق : َصدَع( 3242)
نههم املنشههّق رأعههاده  ص  : لــّم الَصــدْعَ ( 3243)

 .ال يام  عد اإلهرا  على ا هندام
وب رينفصهل ن إ خيا   الثه : الفتق( 3244)

خيا  هها ليعهود :  عإ مجزائهه عهن  عهإ ، والر هق 
 .ثو ا
 .الداخل  : الواَغرة( 3245)
كأهنها   هدح  : القادحة في القلـوب( 3246)

 .النار ريها كما   دح النار  امل دح 
األصههههههههح ريههههههههه كمهههههههها اههههههههار  : الفــــــــيء( 3247)

الشارع  وغ ه منه خم   مبا مخهذ مهن مهار الافهار 
 . غ  ه ا ار

وجلهههههه  . املههههههار اولههههههوب : الَجْلــــــب( 3248)
 .ما جلب ه مسيارهم وساا ه  ليهم: مسيارهم 

 .ه كعلمه ه هاركه : َشرَكه( 3249)
ههه  فهه ح ايهيم ه مها جيهه  مههن  : الَجنـاة( 3251)

 .مي ي طا: الشجر 
 .اطع  : َبْضَعة( 3251)
 .عل ههههت وثب ههههت : تنّشــــَبت العــــروق( 3252)

 .ي  والعلوم السامي واملراد من العرو  األراار العال
 .مي  دلت علينا رأظل نا : تهّدلت( 3253)
 .نبا عن الغرل : َكّل لسانه( 3254)
 .سّيف اخللق. هر  : عارم( 3255)
 .ميز  وده  الغش : ُمَماَذق( 3256)
مجههههع  ينهههه  ، يريههههد عناصههههر  : َطيــــنهم( 3257)

 . ركيبهم

ـــة( 3258)  هههه  اسهههر الفهههاف ه ال طعههه  مهههن  : الَفْلَق
 .الش ف

 .مانها : َسَبخ األرف( 3259)
 .ه  المم واملد ه حسن املنظر : الُرواء( 3261)
 . ويلها : ماّد القامة( 3261)
هههه يريهههد  هههه اعهههر البهههد  ه مي منهههه  : الَقْعـــر( 3262)

 .اص  ايسم لانه داه  الفناد
 .الطبيع  : الضريبة( 3263)
ــــــة( 3264) مهههههها ي صههههههنعه اإلنسهههههها  علههههههى  : الجليب

 .خال   بعه
 .مي ألرنينا : ألنفذنا( 3265)
 .منا ع الدمع من الرم  : الشؤون( 3266)
ممههههههها ال  : «لكـــــــان الـــــــداء ممـــــــاطال»( 3267)

 . الشفاف
 .مالنم ه: انز  ، وحمالف ه  : الَكَمد( 3268)
رعهههل مهههال م صهههل  هههألا ال ثنيههه  ،  : قَـــالإ ( 3269)

 .مي مما ل  الداف وحمالف  الامد اليل ا  لأ
ههه  ال حريههأ ه موضههع  ههني ماهه   : الَعــَرج( 3271)

 .واملدين 
ههه  ال حريهههأ ه مي سهههع   : نـََفـــ  البقـــاء( 3271)

 .الب اف
مي لا ا ه   : صـحف األعمـال منشـورة( 3272)

 .الصانال والسيئال
 .ابواا : بسَ التوبة( 3273)
ــْدَبر( 3274) مي املعههرل عههن الطاعهه  يههدعى  : الُم

 . ليها
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رلههههههور ان طاعههههههه  : خمــــــود العمــــــل( 3275)
 .املول

لعههههرل معمههههار  : صــــعود المالئكــــة( 3276)
 .العبد  ذا ان هى مجله ليس  عده  و  

مي ممهههل مههن اهلل   يأخههذه  : منظــور( 3277)
 الع هههاب  ص م  يعمهههل ريعفهههو عهههن   صههه ه ويثيبهههه 

 .على عمله
 .اادها   يادها : زَّمها( 3278)
ههه  مههم ايههيم ه مجههع جهها   : الُجفــاة( 3279)

 .مي غلي  ر 
ههه كسههحاب ه موغههاد النهها   : الَطَغــام( 3281)

 .والعبيد ، كناي  عن رديئ  األخال 
ه مجع اهزم  ال حريهأ ه مرذار  : األقزام( 3281)

 .النا  مجعوا من كل موب مي ناحي 
اخللهه  ، كنايهه  عههن كههوهنم  : الَشــْوب( 3282)

 .مخال ا ليسوا من صراح  النس  يف ه ف
عههههوا مو ههههار مي اط : قطعــــوا أوتــــاركم( 3283)

 .ال س 
مغمهههههههدوها و   : َشـــــــيموا ســـــــيوفكم( 3284)

 .م راره: واواص  اإلسالم .   ا لوا
ورم  الّصفاة ه  ف ح الصاد ه كناي  عن  مهع العهدو 

 .ومصل الصفاة انجر الصلد. ريما  اليد
مجع وليج  ، وه  ما يدخل  : و ئج( 3285)

ريههه السههائر اع صههاما مههن مطههر مو  ههرد مو  وايهها مههن 
 .ن مف

مصله ، واألصل يف مع   : َنصاب الحق( 3286) 
النصههاب م ههبإ السههاني ، راههأ  انههق نصههل ينفصههل 

 .عن م بمه ويعود  ليه
 .نار : انزاح( 3287)
ـــه( 3288) هههه  : انقطـــاع لســـان الباطـــل عـــن َمْنَبت

مي عن مصهله ، لهان عهن  طهال  حج هه :  اسر الباف 
 .واخنذاله عند هجوم جيش انق عليه

: حفه  يف رههم والرعايه   : عقل الوعايـة (3289)
مالحظههه  محاهههام الهههدين و طبيهههق األعمهههار عليهههها وههههذا 

 .هو العلم  الدين
 .مصدر ه ا يه ا  ذا نادى : الَهْتف( 3291)
 لههه مههن  ئههر مو  : َنَضــَح الجمــُل المــاءَ ( 3291)

الغرب ه  ف ح رساو  . هنر ليس    ه الزر  رهو ناضح
 .م متثيل لل سف ه الدلو العظيم  ، والاال

 . ال  منام مداف هاره : ُمْسَتأَديكم( 3292)
 .معطيام مهل  : ُمْمَهلكم( 3293)
 مهههّمر ريهههه  : أصـــل المضـــمار المكـــان( 3294)

وهههههو هنهههها كنايهههه  عههههن مههههدة . اخليههههل مي حتمههههر للسههههبا 
 .العمر
. مي   نارسهوا يف سهب ه : لتتنازعوا َسبَـَقه( 3295)

وضههع  ههني امل سهها  ني والسههبق ه  ال حريههأ ه اخلطههر ي
 .يأخذه السا ق منهم وهو هنا اين 



 112  .........................................................................   رهر  ا لفاظ الغريب  املشروح 

 

مجههههع : واملهههآنر . مجهههع ع هههدة : الُعَقـــد( 3296)
 .كناي  عن ايد وال شم : وهّد ع د املآنر . مئزر
مي مهههها : اطــــووا ُفضــــول الخواصــــر( 3297)

رمل من مآنركم يل ا على مادامام را ووه حإ 
سههرا  يف اّفههوا يف العمههل و  يعههواام ههه ف عههن اإل

 .عملام
مي    :   تجتمـــع عزيمـــة ووليمـــة( 3298)

 .جي مع  ل  املعا  مع الركو   ص اللذائذ
مجههههع ظلمهههه  ، مههههإ دخلههههت  : الظَُلــــم( 3299)

 .حمت  ذكار اام  ال  كانت يف النهار
 .هبههم  ايبه  من حيث الارم( 2244)
 .هبههم  السنام من حيث الررع ( 2240)
 . ي هر  : َعيانه( 3312)
 .اسنضا ه : استعتابه( 3313)
ضهههههرب مهههههن سههههه  اخليهههههل  : الَوَجيـــــف( 3314)

 .واإل ل سريع
 .نجل اإل ل وسواها : الَحَداء( 3315)
 .املدين  : دار الهجرة( 3316)
نبهههذهم رلههههم  : قـَلَـــَع المكـــان بأهلــــه( 3317)

 .يصلح  س يطاهنم
وايهيش  .غلهت واضهطر ت : جاَشتْ ( 3318)
 .الغليا : 
 .ال در : الَمْرَجلْ  (3319)
 .ذاهبا مبعداً  : شاخصاً ( 3311)
 .األرل:  اسر اخلاف  : َخطإة( 3311)

 .ال  ت طها اإلنسا  ويعلم عليها  اخل  ليعمرها 
 .مي يف ح : يشرع( 3312)
والههدرخ ه  ال حريههأ ه . الذلنه  : الضــراعة( 3313)

 .ال بع 
هلاهه  مههيل دافا ها امل : ُمبَـْلبَـُل األجسـام( 3314)
 .اا
 .ررع البناف : شّيد( 3315)
 .ه   شديد اييم ه مي نين : نّجد( 3316)
 .اا ناه : اعتقد المال( 3317)
 رسهههههاام و هههههرحيلهم حهههههإ  : َّلشخاصـــــهم( 3318)

 .رمروا  أهفاصهم
واَّف  عمهم  عما حإ مت  : توافى القوم( 3319)

 .اج ماعهم
،  امل ثااهههههههل  اراهههههههه  انهههههههرب : الُمَتَكـــــــارَه( 3321)

 .وجوده  اييش يمر مكثر مما ينفع
 .ه  مم الطاف ه املأكل  : الطُعمة( 3321)
مي  سهههه بد ، وهههههو ار عههههار مههههن  : تـَْفَتــــات( 3322)

الفههههول كأنههههه يفههههول آمههههره ريسههههب ه  ص الفعههههل ابههههل م  
 .يأمره
مجهههع خهههان  ه :  مهههم ر شهههديد  : ُخـــّزان( 3323)

 .واملراد انار 
 . عليهمجع وار من و  : الُو ة( 3324)
ك وصن ه ادعى ايناي  على مهن مل  : تجنى( 3325)

 .يفعلها
ــَلة( 3326) ههه  صههيغ  املفعههور ه ملّف هه  مههن   : ُمَوصش

كههههههالم خم لهههههها وصههههههل  عمههههههه  ههههههبعإ علههههههى ال بههههههاين ،  
 .كالثوب املراع

 .مي مزيّن  : ُمَحبـشَرة( 3327)
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: ومممهههي ها .حّسهههنت ك ا  هههها : نَّمقتهـــا( 3328)
 .امنفذ ا و عث ه

 .هذى يف كالمه ولغا : َهَجرَ ( 3329)
 .ايلب   ال مع  : اللغَ( 3331)
  ينظهر ريههها ثانيهها  عههد النظههر  :   يُثنــي( 3331)

 .األور
ي بههههههل الشهههههه فمو  هوامل فارهههههههل:الُمــــــَروشي(3332)

 .ينبذه
 .املنارق : الُمداهن( 3333)
 .انام ال طع  : الفصل( 3334)
 .رج  له من و نهمي خم : حرب ُمْجَلية( 3335)
الصهههلح الههدار علهههى  : الســلم المخزيـــة( 3336)

 .العجز
مي ا هرح  ليهه عههد األمها   : فاْنَبْذ َّلليه( 3337)

 .ومعلنه  انرب ، والفعل من  اب ضرب
 .ا س ئصار واإلهالخ : ا جتياح( 3338)
 .اصدوا  نزااا  نا : هموا بنا الهموم( 3339)
 .الفعل  الرديئ  :مجع مرعول   : األفاعيل( 3341)
 .هينف العيش : العذب( 3341)
 .ملزمونا : أحلسونا( 3342)
 .ميأونا : اضطرونا( 3343)
الصهههع  الهههذي   يراهههى :الجبـــل الـــَوْعر( 3344)

 . ليه
ــــا( 3345) مراد لنهههها م  نههههذّب عههههن  : عــــزم اهلل لن

 .حون ه
 .املراد من انونة هنا الشريع  ان  ( 2221)
جعهههل نفسهههه  : ْرمـــةرمـــى مـــن وراء الحُ ( 3347)

وااي  اا يدارع السوف عنها رهو من ورائها مو ه  من 
 .ورائه

 .اه داد ال  ار : احمرار البأس( 3348) 
ههه  فههه ح انههاف ه ههههدة  : حــر األســـنة( 3349)

 .واعها
ههه  مههم املههيم ه  لههد يف حههدود  : مؤتــة( 3351)

 .الشام
بقدم مثل قدمي جرت وثبتـت فـي ( 3351)

 .الدفاع عن الدين
 .رمله السا ق يف ايهاد : السابقة( 3352)
 وّسهههل ، ومبهههار  : أدلـــى اليـــه بَرَحَمـــه( 3353)

 .درعه اليه ، وكال املعنيني صحيح
 .ه ك مرب ه مي  ن ه  : تـَْنزَع( 3354)
 .اخلال  : الشقاق( 3355)
 .ه  ف ح رساو  ه الزائرو  : الَزْور( 3356)
هههه مجهههع جلبهههاب ه وههههو  : الجالبيـــب( 3357)

 .ب رو  مجيع الثياب كامللحف الثو 
 .حتسنت : تـَبَـّهَجت( 3358)
ـــــــنّ ( 3359) الهههههههن  ، مي يوههههههههأ م   : الَمَج

يطلعأ اهلل على مهلا  لأ        منهها  هن  ، 
 .«منل  در لنّ »ورويت 

 . أخر : قـََع َ ( 3361)
 .العّدة:  مم اامزة  : األهبة( 3361)
ذي مجع غاو ، ارين السوف ال : الُغواة( 3362)

 .يزيّن لأ البا ل ويغريأ  الفساد
َرف( 3363)  .من م غ ه النعم  : الُمتـْ
 .مجع سائس : َساَسة( 3364)
 .العا  الرريع : الباَسق( 3365)
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 .ه  الاسر ه الغرور : الَغّرة( 3366)
ـــة( 3367) هههه  مهههم اامهههزة ه مههها ي منهههاه  : األْمَنَي

 .اإلنسا  وينمل  دراكه
فهه ح راسهر ه اسههم مفعههور ههه   : الَمـرَين( 3368)

 .غل  عليه رغطى  ص  ه: من را  ذنبه على البه 
 .مي كسرا يف الر   : شدخاً ( 3369)
 .هو هنا  ريق الدين انق : الَمْنهاج( 3371)
 . ل   دمه : ثأربه( 3371)
ــــدة( 3372)  ذا : مههههن حههههاد عههههن الشهههه ف  : حائ

 .مار عنه وعدر عنه  ص سواه
 .اّدام : قـُُبل( 3373)
مجهع ههر  ه حمركه  ه العلهو  : األشـراف( 3374)

 .والعا 
 .مسارلها : َسفاح الجبال( 3375)
 .منعطفال األهنار : األثناء( 3376)
 .ه  اسر رساو  ه العو  : الرَْدء( 3377)
ههه   شههديد الههدار ه ماهها  الههرد  : الَمــَردّ ( 3378)

 .والدرع
 .معا  : َصَياصي( 3379)
 .املر فعال : الَمَناكب( 3381)
مجع همب  ه  فه ح رسهاو   : الَهضاب( 3381)

ههههه ايبههههل   ير فههههع عههههن األرل كثهههه ا مههههع انبسههههاط يف 
 .معاله
مي مبثههل كّفهه  امليههزا   : «الّرمــاح َكّفــة»( 3382)

 .مس ديرة حولام حميط   ام
 .ه  اسر الغني ه النوم اخلفيا : الَغرار( 3383)
م  ينههههههام مث يسهههههه ي   مث  : المضمضــــــة( 3384)

 ينام

بيها مبممم  املاف يف الفهم يأخهذه مث ميجهه ، وههو  ش 
 .مد  ال شبيه وممجله

وات ا ناد األرل وااواف من  : البَـْردان( 3385)
 .حر النهار ، الغداة والعش ّ 

مي انهههههزر  هههههم يف الغهههههائرة وهههههه   : َغـــــّورْ ( 3386)
 .وات اه داد انر: ال ائل  

ــــــــه( 3387) هههههههههّو  و    عهههههههه  نفسههههههههأ و   : رّف
 .دا  أ

 .السفر : الظعن( 3388)
ينبسههه  ، لهههان عهههن  : ينـــبطح الّســـَحر( 3389)

 .اس حاام الوات  عد مم  مدة منه و  اف مدة
 .البغماف : الَشَنآن( 3391)
  ههدر مهها يعههذرو   ههه  : اإلعــذار َّللــيهم( 3391)

 .يف ا اام
مههههههها ي حيهههههههز ريهههههههه ايسهههههههم مي  : الَحيّـــــــز( 3392)

 .ي مان ، واملراد منه م ر سلط هما
مههها يلهههبس مهههن مصهههنو  انديهههد  : الـــَدرْع( 3393)

 .للوااي  من المرب والطعن
 .الن  : الَمَجنّ ( 3394)
 .المعا : الَوْهن( 3395)
 .الغلط  : الَسْقطة( 3396)
 .مارب للحزم : أحزم( 3397)
 .موص ومحسن : أمثل( 3398)
ههه كمجههرم ه الههذي مماههن مههن  : الُمْعــَور( 3399)

 .مصله معور م دى عور هو : نفسه وعجز عن  اي ها 
متههههم مسههههباب  : أجَهــــَز علــــى الجــــريح( 3411)

 .مو ه
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ههههه  الاسهههر ه انجهههر علههههى  : الَفْهـــر( 3411)
 .م دار ما يد   ه ايون مو ميأل الاا

هه  الاسههر ه العصهها مو هههبه  : الَهــَراَوة( 3412)
 .امل مع  من اخلش 

 .ان هت ووصلت : أْفَضتْ ( 3413)
يت  اازار والمهعا يف م ل : أْنَضْيتُ ( 3414)

 . اع أ
صرح ال وم  : صّرَح مكنوُن الششنآن( 3415)

 .مبا كانوا يا مو  من البغماف
 .غلت : جاشت( 3416)
 .ال دور : المراجل( 3417)
 .ه مجع ضغن ه وهو ان د : األضغان( 3418)
ــــّرة بعــــدها  »( 3419) ــــيكم فـَ   تشــــتدّن عل

مههههإ    يشههههق علههههيام األمههههر  ذا اهنههههزم م : «كــــّرة
عههههدمت للاههههرّة ، و   ث ههههل علههههيام الههههدورة مههههن وجههههه 

 .العدو  ذا كانت  عدها  ل  وهجوم عليه
مجع جن  : مّهدوا للجنوب  : َوطإئوا( 3411)

ممهههههاكن سههههه و ها ، مي  ذا ضهههههر  م : ، مصهههههارعها 
رهههههههأحاموا المهههههههرب ليصهههههههي  ، راهههههههأنام مههههههههدمت 

 .للممروب مصرعه
مي ههههه علههههى ون  اك بههههوا ه  : اْذُمــــُروا( 3411)

 .حرضوا
اسههههههم مههههههن الههههههدعس مي  : الَدْعســــــيّ ( 3412)

 .الطعن الشديد
ه  اسر الطاف ور ح الالم  : الطشَلْحَفيّ ( 3413)

 .ه مهد المرب

 .ان طاعها  الساول : َّلماتة األصوات( 3414) 
مهههن آمهههن يف املفارههه  وههههاجر  : الُمهـــاَجر( 3415)

 .الصا منها
ليهه مو الذي مسر رأ لق  هاملن ع : الَطَليق( 3416)

وم ههههو سههههفيا  ومعاويهههه  كانهههها مههههن الطل ههههاف يههههوم . الفديهههه 
 .وهاجر الصا منها.الف ح
صهههههههههحيح النسههههههههه  يف ذوي  : الصـــــــــريح( 3417)

 .انس 
مهههن ين مههه   لهههيهم وههههو مجنهههيب  : الَلَصـــيق( 3418)

 .عنهم
 .املفسد : الُمْدَغل( 3419)
 .ررعنا : نـََعْشنا( 3421)
 .أمي  نانر مخالا : تـََنمُُّركَ ( 3421)
 .كناي  عن المعا : َغْيُبوبة النجم( 3422)
 .كناي  عن ال وة : طلوع النجم( 3423)
 .ه  ف ح رساو  ه انرب وان د : الَوْغم( 3424)
 .اررق واا عند حد ما  عر  : ارَبعْ ( 3425)
 .ضعا : فاَل رأيُه( 3426)
األكههههها ر ، الزعمهههههاف مر هههههاب  : الـــــَدَهاقين( 3427)

. حهههههدهم ده ههههها   اسهههههر الهههههداراألمهههههالخ  السهههههواد ، وا
 .ولفظه معّرب

 .ي رّ وا : يُْدَنوا( 3428)
 .يبعدوا : يـُْقَصْوا( 3429)
 .يعاملوا خبشون  : ُيْجَفْوا( 3431)
 .الطه : تشوبه( 3431)
 .اسلأ ريهم منهجا م وسطا : داول( 3432)
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هههه مجهههع كهههورة ه وهههه  الناحيههه   : ُكـــَور( 3433)
: واألهههههوان . لههههدا املمههههار   ص معمههههار  لههههد مههههن الب

 . سع كون  ني البصرة ورار 
 ما ام من غنيم  مو خرا  : فيئهم( 3434)
 .املار : الَوْفر( 3435)
مي مسههاني     ههدر  : ثقيــل الظهــر( 3436)

 .على منون  عيالأ
وضههئيل .المههعيا النحيهها : الَضــَئيل( 3437)

 .ان  : األمر 
 .ما يفمل من املار : الفضل( 3438)
امل  لههههه  يف  : متمــــّرغ فـــــي الــــنعمال( 3439)

 .الن 
 .ادم يف سالا ميامه : أسلف( 3441)
يههذه  عنههه  ص غهه   : يفوتــه الشــيء( 3441)

 .رجع 
 .يناله ويصيبه : يدركه( 3442)
عههههههداكم وجههههههاونكم  : «خالكــــــم ذمّ »( 3443)

 .اللوم  عد ايامام  الوصي 
 ال  املاف ليال ، و  ي هار  : القاَربُ ( 3444)

 .ارالطالبه هن
 .يدخله : يُوَلُجه( 3445)
 .ه  ال حريأ ه األمن : األَمَنةُ ( 3446)
هه  ال حريهأ ه انههاد  مي  : الَحـَدث( 3447)

 .املول
مجههراه كمهها كهها  جيههري علههى  : أصــدره( 3448)

 .يد انسن
هه  المهم ه الصهل  وهه  هنها  : الُوْصـلة( 3449)

 .ال را  

 م    يبههها  : تـــرك المـــال علـــى أصـــوله( 3451) 
 .منه ه ف و  ي طع منه غر 

هههه كهديههه  ه واحهههدة الهههودي مي  : الَوَديّـــة( 3451)
 .صغار النفل وهو هنا الفسيل

 .كناي  عن غشياهننّ : أطوف عليهن( 3452)
 .خّوره : َرّوعه ترويعاً ( 3453)
 .املرور : ا جتياز( 3454)
ــَدَجَت الســحابَةُ ( 3455) اههّل مطرههها واملههراد  : أْخ

   بفهههههل  ههههها  «د   ال حيههههه  اهههههم  اههههه»: مهههههن اولهههههه 
 .عليهم

 .مي اار لأ نعم : أنـَْعَم لك( 3456)
 . أخذه  شدة : تـُْعَسُفه( 3457)
 . النفه ما يصع  عليه : تـُْرَهُقه( 3458)
 .اسمه اسمني : صدع المال( 3459)
ـــره فـــي األشـــياء( 3461)  هههرخ لهههه م  ت هههار  : خّي

 .منها ما يشاف
مي ا  ظههههههن يف  : َّلن اســــــَتقالك فأَقْلــــــه( 3461)

نفسهه سهوف ا خ يههار و له  اإلعفهاف مههن ههذه ال سههم  
 .رأعفه منها

 .ه ر ح رساو  ه املسن  من اإل ل : الَعْود( 3462)
 .من اإل ل مسّن من العود : الَهرَمة( 3463)
: هلسههههه املههههرل . المههههعيف  : المهلوســــة( 3464)

 .مضعفه
 .العي : ه  ف ح العني  : الَعوار( 3465)
مهههن يشههه د يف سهههو  اإل هههل  : ُمْجَحـــفال( 3466)

 .حإ  زر
ههو ) .الهذي يعيه  غه ه وي عبهه : الُمْلَغب( 3467)

 .اإلعياف: من اللغوب 
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ههه كينصههر ويمههرب ه  : َحــَدَر َيْحــُدر( 3468)
 .مسر  ، واملراد سق  لينا سريعا

 .ولدها وهو رضيع : َفَصيل الناقة( 3469)
  حلههه  مههها يف المههههر  : َمْصـــر اللـــبن( 3471)

 .مجيعه
غب»( 3471) مي له ح مها  : «ليرفّه عن الالإ

 .ملغ  مي معياه ال ع 
مي يررهههق مهههن األنهههاة مبعههه   : ليســـتأن( 3472)

 .الررق
ههه  فهه ح راسهههر ه مهها ن ههه   : النإَقــب( 3473)

 .خّفه ه كفرح ه مي اّر 
 .غمز يف مشي ه : َظَلَع البعيرُ ( 3474)
ه السيل ه مجع غدير ه ما غادر  : الُغُدر( 3475)

 .من املياه
يريههد  هها هنهها الطههر   : َجــواّد الطــرق( 3476)

 .ال    مرعى ريها
ه مجع نطف  ه املياه ال ليل  ،  : النشطاف( 3477)

 .مي جيعل اا مهل  ل شرب و أكل
هه  مهم البهاف و شهديد الهدار ه  : البُـّدن( 3478)

 .السمين 
اسههههم راعههههل مههههن من ههههت  : الُمْنَقيــــات( 3479)

ا  نههههت ، ومصههههله صههههارل ذال ن هههه  ه اإل ههههل  ذ
 . اسر رساو  ه مي ملّ 

 ل  منهها ايههد والعنهاف  : مجهودات( 3481)
 .مبلغا عظيما

ه كمنعه ه مصله ضرب جبه هه  : َجبَـَهه( 3481)
 .، واملراد واجهه مبا ياره

 .رالنا ه كفرح ه   ه : َعَضه( 3482) 
 .  ي جايف :   يرغب عنهم( 3483)
مي  «رعلههههههههههى»علههههههههههى ون   : «بُؤَســــــــــى»( 3484)

 .عذاب وهدة
هه  اسهر اخلهاف وسهاو  الههزاي ه  : الَخـْزي( 3485)

 .مهد الذر
مي : ممههر مههن آسههى ه مبههد اامههزة  : آسَ ( 3486)

سههههههههّوى ، يريههههههههد ، اجعههههههههل  عمهههههههههم مسههههههههوة  عههههههههإ مي 
 .مس وين

َفك لهم( 3487)  .مي ظلمأ ألجلهم : َحيـْ
 .املنعمو  : المترفون( 3488)
ههه مجههع ناصههي  ه م ههّدم هههعر  : النَـَواصــي( 3489)

 .الرم 
مي اههههههالا  : تخــــــالف علــــــى نفســــــك( 3491)

 .ههوة نفسأ
 .املدارع  واوالدة : المنافحة( 3491)
 .مي عوضا : َّلن في اهلل َخَلفاً من غيره( 3492)
 .ي هره : يـَْقَمعه( 3493)
 .من مسّر النفا  يف البه : منافق الَجنان( 3494)
يعههههههر  محاههههههام مههههههن  : عــــــالم اللســــــان( 3495)

الشهريع  ويسهههل عليههه  ياهنهها ري هور ح هها يعررههه املنمنههو  
 .ويفعل منارا ينارونه

 .مخفى ممرا عجيبا مث مظهره : َخّبأ عجباً ( 3496)
 .ه  ف ح راسر ه مخذل : طفقت( 3497)
 . نعامه و حسانه : َبالء اهلل تعالى( 3498)
مثهههل اهههدر ،  : ناَقـــَل الّتْمـــَر َّللـــى َهَجـــر( 3499)

 .مدين   البحرين كث ة النفيل:  وهجر
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 .معلم رم  السهام : الُمَسّدد( 3511)
 .النام   السهام : النضال( 3511)
 .جعلأ مبعزر عنه : اعتزلك( 3512)
 .عيبه : ثـَْلمه( 3513)
الهههذين مسهههروا يف انهههرب مث  : الطَُلقـــاء( 3514)

 .م ل وا ، وكا  منهم م و سفيا  ومعاوي 
وال ههدح ه  الاسههر ه . لصههوّ  : َحــنّ ( 3515)

السههههم ، و ذا كههها  سههههم تهههالا السههههام كههها  لهههه 
عند الرم  صول تالا مصوا ا ، مثل يمرب ملن 
يف فهههر   هههوم لهههيس مهههنهم ، ومصهههل املثهههل لعمهههر  هههن 

، اهههار لهههه ع بههه   هههن ميب  عنههللارضللل اخلطهههاب 
حههّن اههدح »: ما ههل مههن  ههني اههريش رأجا ههه : معههي  

 .«ليس منها
مصههدر ظلههع البعهه   ظلههع  ذا  : الظإْلــع( 3516)

غمز يف مشي ه ، ي ار ار ع على ظلعأ ، مي اا 
 .عند حّدخ

ه  الف ح ه  س  اليهد ، وي هار  : الذرع( 3517)
 .للم دار

ــــاب( 3518) ههههه   شههههديد ااههههاف ه كثهههه   : ذّه
 .الذهاب

 .المالر : التيه( 3519)
 .املّيار : الَرّواغ( 3511)
 .ا ع دار : القصد( 3511)
هههو  ههزة  ههن عبههد املطلهه   : شــهيدنا( 3512)

 .اس شهد يف محد
ههههو جعفهههر  هههن ميب  الههه   :واحـــدنا ( 3513)

 .مخو اإلمام

 .مي كث ة : َجّمة( 3514) 
 .  ذرها : تمّجها( 3515)
ومالهههت » .الصههيد يرميهههه الصهههائد : الّرَميّـــة( 3516)

خالفت اصده را بعها ، مثهل يمهرب ملهن : «  ه الرمّي 
 .ن ا س  ام  لطلبهاعو  غرضه رمار ع

مجع صنيع  ، وصنيع  امللأ من  : صنائع( 3517)
وآر النههيب مسههراف  حسهها  . يصههطنعه لنفسههه ويررههع اههدره

 .اهلل عليهم ، والنا  مسراف رملهم  عد ذلأ
 .ا ع يادي املعرو  : العادي( 3518)
هه مجهع كفهن  المهم ه النظه  يف  : األْكَفـاء( 3519)

 .الشر 
 .م ا جهل :ّذب هنا يريد بالمك( 3521)
 . زة : أسد اهلل( 3521)
م هههههو سهههههفيا  ، ألنهههههه  : أســـــد األحـــــالف( 3522)

حههههّزب األحههههزاب وحههههالفهم علههههى ا ههههار النههههيب يف غههههزوة 
 .اخلند 

انسهههههن  : ســـــيدا شـــــباب أهـــــل الجنـــــة( 3523)
 .وانسني  ن  اور الرسور

ايهههل ههههم مو د مهههروا  ا هههن  : صـــبية النـــار( 3524)
وههههم صهههبيا   هههأهنم مهههن مههههل  اناههم مخهههرب النهههيب عهههنهم

 .النار ، ومراوا عن الدين يف كربهم
 .را م  : خير النساء( 3525)
ــة الحطــب( 3526) مم مجيههل  نههت حههرب  : َحّمال

 .عم  معاوي  ، ونوج  ميب ا 
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هههههههههههررنا يف  : جاهليتنـــــــــا   تُـــــــــْدَفع( 3527)
 .اياهلي    يناره محد

يف ههو يهوم ا ج مهها   : يـوم الَسـَقيَفة( 3528)
 .س يف   ين ساعدة  خ يار خليف  لرسور اهلل

 .مي ظفروا  م : فـََلجوا عليهم( 3529)
ه  الف ح ه مي ن يصه  ومصهلها  : َشكاة( 3531)

 .املرل
مي  عيهههههد ،  : ظـــــاهٌر عنـــــَك عارهـــــا( 3531)

 .ومصله من ظهر  ذا صار ظهرا مي خلفا
ههههههو الهههههذي  : الجمـــــل المخشـــــوش( 3532)

سههر اخلههاف ه وهههو مهها جعههل يف منفههه اخلشهها  ه  ا
 .يدخل يف عظم منا البع  من خش  لين اد

 .الن   : الَغضاضة( 3533)
 .مي ظهر وعرل : سنح( 3534)
ل را  ههههأ منههههه يصههههح  : َلَرَحَمــــَك منــــه( 3535)

 .ايدار معأ ريه
 .مهد عدوانا : أعدى( 3536)
 .وجوه ال  ار ومواضعه : الَمقاتل( 3537)
مل ي بههههههل  لههههه  اعهههههوده و  : اســـــتقعده( 3538)

 .نصره
 . ل  كّفه عن الش ف : اْسَتَكّفه( 3539)
 .مرموا  ا اليه : بّثوا الَمُنون َّلليه( 3541)
 .املانعو  من النصرة : المعوشقون( 3541)
 .ه كمرب ه عاب عليه : نـََقَم عليه( 3542)

 .ه مجع حد  ه البدع  : األحداث( 3543) 
 .ه  الاسر ه ال هم  : الَظّنة( 3544)
 .املبال  يف النصح : المتنصح( 3545)
 .البااف : ا ستعبار( 3546)
 .وجدل : ألفْيت( 3547)
 .م أخرين : ناكلين( 3548)
هه   شهديد البهاف ه رعهل ممهر مهن لبثهه  : لَّبثَ ( 3549)

 . ذا اس زاد لبثه ، مي ماثه يريد امهل
 .انرب : الَهْيجاء( 3551)
، رجهل ه  ال حريأ ه هو ا هن  هدر  : َحَمل( 3551)

 .من اش  مغ  على   له يف اياهلي  راس ن ذها
 .مسر  : ُمْرَقل( 3552)
 .اييش العظيم : الَجْحَفل( 3553)
 .املن شر : الساطع( 3554)
 .ه  الف ح ه الغبار : الَقتام( 3555)
  سهههني لبهها  املهههول كهههأهنم  : متســربلين( 3556)

 .يف مكفاهنم
 .رمن ذراري مهل  د : َبْدرَيّة( 3557)
مخهههههوه حنظلههههه  ، وخالهههههه الوليهههههد  هههههن ع بههههه  ، ( 2228)

 .وجده ع ب   ن ر يع 
 فهههر   ااا هههه واحنهههالر  : انتشـــار الحبـــل( 3559)

 .ر له ، لان عن ال فر 
 .جهله : غبا عنه( 3561)
 .داونل : َخَطتْ ( 3561)
 .املهلا  : الُمْرَدية( 3562)
 .ضعفها : َسَفه ادراء( 3563)
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 .املائل  عن انق:  الجائرة( 3564)
 .املفالف  : الُمنابذة( 3565)
 .مدناها منه ل كبها : قّرب خيله( 3566)
 .هد الرحار عليها : رََحل ركابه( 3567)
 .اإل ل : الركاب( 3568)
واههههد هههههبه الواعهههه  . اللحسهههه  : الَلْعقــــة( 3569)

 . اللع   يف السهول  وسرع  ا ن هاف
 .نااإ العهد : الناكث( 3571)
 .الطريق املس  يم : الَمَحّجة (3571)
 .الواضح  : النَـْهَجة( 3572)
ه  ال شديد ه مساعف  لطالبها  : ُمطإَلبة( 3573)

 .مبا يطلبه
ههههه مجههههع كههههّيس  : الع ههههالف  : األكيــــاس( 3574)

 .كسّيد
ه مجع ناس  اسهر النهو   : األنكاس( 3575)

 .ه الدرف اخلسيس
 .عدر : َنَكب( 3576)
 .مار : َجار( 3577)
(3578 ) ََ  .مشى على غ  هداي  : َخَب
 .المالر : التيه( 3579)
مجريههت  : أجَرْيــت َّللــى غايــة ُخْســر( 3581)

 .مطي أ مسرعا  ص غاي  خسرا 
 .مدخل أ : أولجتك( 3581)
 .رمت  أ : أقحمتك( 3582)
 .ضد الرهاد : الَغيّ ( 3583)
 .مخشنت وصعبت : أْوَعَرت( 3584)
نههههههواح   اسههههههم  لههههههدة يف : حاضــــــرين( 3585)

 .صّفني
 .املعن  له  الشدة : المقّر للزمان( 3586)

هههد  األمههرال  رمهه   : غــرف األســقام( 3587) 
 . ليه سهامها

املرهونهه  مي منههه يف ابمهه  األيهههام : الرهينــة( 3588)
 .وحامها

 .ما مصا ه السهم : الَرَمّية( 3589)
وههههو .   فاراهههه العلهههل : ُنُصـــب ادفـــات( 3591)

 .نص  عيين ه  المم ه مي   يفاراينرال  : من اوام 
 .الطريح : الصريع( 3591)
 .اس  صا ه و غلنبه : ُجموح الدهر( 3592)
 .ياّفين ويصّدر : يـََزُعني( 3593)
 .كناي  عن ممر اآلخرة : ما ورائي( 3594)
 .صرره : َصَدَفه( 3595)
 .خالصه : محض األمر( 3596)
 .مي مس عينا  ه : مستطهرا به( 3597)
 .ا ل  منه اإلارار  الفناف : قـَّررَه بالفناء( 3598)
 .اجعله  ص ا : َبصشْره( 3599)
ههه مجههع رجيعهه  ه وههه  املصههيب   : الفجــائع( 3611)

 . فز  رلواا
 . اعد وجان : مي  : باينْ ( 3611)
 .الشدائد : الَغَمرات( 3612)
 .امللجأ : الكهف( 3613)
 .انار  : الحريز( 3614)
 جالههه  الهههرمي يف األمهههر ابهههل  : تخارةا ســـ( 3615)

 .رعله  خ يار مرمل وجوهه
 .جانبا : َصْفحاً ( 3616)
 اسههر انههاف وضههمها ه مي    :   يحــق( 3617)

 .ياو  من انق
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مي وصهلت النهايه  مهن :  بـََلْغُت سناً ( 3618)
 .جه  السن

 .المعا :الَوْهن ( 3619)
 .غ  املذلل :الفرس الصعب ( 3611)
 .ضد اآلنس :النّـُفور ( 3612)
 .مي حمّ  ه وثا  ه :جّد رأيك ( 3613)
ـــــة الشـــــيء ( 3614) مغنهههههاه عهههههن  :كفـــــاه بـُْغي

 . لبه
 .ظهر :استبان ( 3615)
 .املف ار املصفى :الَنَخيل ( 3616)
 .مي حترّيت :تـََوّخيت ( 3617)
 .عزمت :أجمعت عليه ( 3618)
 ه من اا بل الغالم رهو  الف ح :ُمْقَتَبل ( 3619)

وهههو مههن الشههواذ ، وال يهها  م  بههل  اسههر . م  بههل
مور : وم  بهههههل اإلنسههههها  . البهههههاف ألنهههههه اسهههههم راعهههههل

 .عمره
 .  م عدى  أ :  أجاوز ذلك ( 3621)
 .مي خشيت وخفت :أشفقت ( 3621)
 .غمإ :التب  ( 3622)
 .ااالخ :الَهَلكة ( 3623)
 .مل ينكوا :لم يدعوا ( 3624)
الفاهر مهن ههأ ما يشوب  :الشائَبة ( 3625)

 .وح ة
 .مدخل أ :أْوَلْجتك ( 3626)
المههعيف  البصههر مي اههب   :الَعْشــواء ( 3627)

خههههب  النااهههه  العشههههواف    ههههأمن م   سهههه   ريمهههها   
 .خالو منه

دخههل ريهه علهى صههعو   يف  :تـوّرط األمـر ( 3628) 
 .ال فل  منه

حهههبس الهههنفس  :اإلمســـاك عـــن الشـــيء ( 3629)
 .عنه
 .مرمل :أمثل ( 3631)
 .خورأ :شفقتك ( 3631)
مهههههههن  رسهههههههله يف  لههههههه  الاهههههههأل  :الرائـــــــد ( 3632)

لي عهههر  مواعهههه ، والرسهههور اهههد عهههر  عهههن اهلل ومخربنههها 
 .رهو رائد سعاد نا

مل ماّصههههر يف : مي  :لــــم آلُــــَك نصــــيحًة ( 3633)
 .نصيح أ

 .مي ادره :خطره ( 3634)
عررهههها كمههها هههه   ام حههها   :َخبَــــَر الـــدنيا ( 3635)

 .محوااا
 .ه  ف ح رساو  ه املساررو  :الَسْفر ( 3636)
مل يهوار هم امل هام ريهه  :نـََبا المنزل بأهله ( 3637)

 .لوخام ه
 .امل ح    خ  ريه :الَجَديب ( 3638)
 .اصدوا :أّموا ( 3639)
 .الناحي  :الَجناب ( 3641)
 .ه  ف ح راسر ه كث  العش  :الَمرَيع ( 3641)
 .مش  ه :َوْعثاء السفر ( 3642)
 .ه  مم اييم ه الغل  :الُجُشوبة ( 3643)
 .ان هى  ليه  غ   :هجم عليه ( 3644)
اس حسههها  مهههها يصههههدر عههههن  :اإلعجــــاب ( 3645)

 .النفس مطل ا
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 .الع ور: واأللباب . عل  :آفة ( 3646)
 .مهد السع  :الَكْدح ( 3647)
دمهههع املهههار ليأخهههذه  :خازنـــاً لغيـــرك ( 3648)

 .الوارثو   عدخ
  يانههههه : وحسههههنه . الطلهههه  :تيــــاد ا ر ( 3649)

 .من وجهه
 .الف ر :الفاقة ( 3651)
 .ه  الف ح ه الافاي  :الَبالغ ( 3651)
 .صعب  املر  ى :كؤودًا ( 3652)
ه  مههم راسههر ه الههذي  :الُمَخــّف ( 3653)

 .خفا  له
هههههههههو مههههههههن مث ههههههههل ظهههههههههره  :الُمْثَقــــــــل ( 3654)

 . األونار
ــــــَده ( 3655)  ا عههههههث رائههههههدا مههههههن  يبههههههال :اْرَت

 .األعمار  وافأ الث    ه على جودة املنزر
مصههههههدر ميمههههههه  مهههههههن  :الُمْســـــــتَـْعَتب ( 3656)

واملهراد م  اهلل  .ا سنضهاف: وا س ع اب . اس ع  
 .  يسنضى  عد  غما ه     اس ئنا  العمل

مصههههههههدر ميمهههههههه  مههههههههن  :الُمْنَصــــــــَرف ( 3657)
 .واملراد   انصرا   ص الدنيا  عد املول. انصر 

 .الرجو   ص اهلل :نابة اإل( 3658)
 .رجوعأ :نُزوعك ( 3659)
 .املاامل  سرا :الُمَناجاة ( 3661)
 .مل يت :أْفَضْيت ( 3661)
 .كاهف ه  :أبثثته ( 3662)
 .حال ها :ذات النف  ( 3663)

ـــــك ( 3664)  ـــــْفَته كروب  لبهههههت كشههههها  :اْسَتْكَش
 .غمومأ

مجهع الشهن وب ه  المهم ه وههو  :شـآبيب ( 3665)
املطر ، وما مهبه ر ه  اهلل  هاملطر ينهزر علهى الدرع  من 

 .األرل املوال ريحييها
 .اليأ  :القنوط ( 3666)
ه  مههم ال هها  وسههاو  الههالم ،  :قـُْلعــة ( 3667)

و مم ني ، و مم رف ح ه ي ار منزر الع  مي   ميلهأ 
 .لنانله ، مو   يدري مإ ين  ل عنه

 .لعيشالافاي  وما ي بل   ه من ا :البُـْلغة ( 3668)
 .ه  الاسر ه ا حنان وا حنا  :الَحْذر ( 3669)
 .ه  الف ح ه ال وة :األْزَر ( 3671)
ه كمنهع ه غله  ، مي يغلبهأ علهى  :بـََهـَر ( 3671)

 .ممرخ
 .ساوهنم  ليها :َّلخالد أهل الدنيا ( 3672)
 .ال واث  :التكالب ( 3673)
والهدنيا اهرب رااها عهن . مخهرب مبو هه :نعاه ( 3674)
 .ائهارن
 .مولع   ا رنا  :ضارية ( 3675)
ه  اسهههر ااههاف ه يعهههوي وينهههبح ،  :يَهــّر ( 3676)

ومصلها هرير الال  ، وهو صو ه دو  حاجه  مهن اله  
ر د هبه اإلمام مههل الهدنيا  هالاالب . صربه على الربد

 .العاوي 
 .ه  ال حريأ ه اإل ل :النّـَعم ( 3677)
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  ه  ال شههديد مههن عّ ههل البعهه :ُمَعّقَلــة ( 3678)
 .هد وظيف   ص ذراعه

 .مضاعت :أضلإت ( 3679)
 . ري ها اوهور اا :مجهولها ( 3681)
ه  المهم ه مجهع سهرح  فه ح  :الّسـروح ( 3681)

وههههههو املهههههار السهههههارح السهههههائم مهههههن   هههههل : رسهههههاو  
 .وحنوها

: اآلرهههههههه  ، رههههههههاملراد   ولههههههههه  :العاهــــــــة ( 3682)
 .مهنم يسرحو  لرع  اآلرال( سروح عاه )
 .الرخو يصع  الس  ريه :الَوْعث ( 3683)
: مهههن مسهههام الدا ههه  يسهههيمها  :ُمســـيم ( 3684)

 .سرحها  ص املرعى
 .ياشا :ُيْسَفر ( 3685)
ه مجع ظعين  ه وه  ااهود   :اإلظعان ( 3686)

 ركهه  ريههه املهههرمة ، عههرب  ههه عهههن املسههاررين يف  ريهههق 
 .الدنيا  ص اآلخرة

 .يحالساكن املسن  :الوادع ( 3687)
ممر من خّفهإ ه  ال شهديد ه  :َخفشض ( 3688)

 .مي اررق
مي سههع  سههعيا  :أجمــل فــي َكْســَبه ( 3689)

مجههيال   رههرو ريمنههع انههق و  يطمههع ري نههاور مهها 
 .ليس رق

 .ه  ال حريأ ه سل  املار :الَحَرب ( 3691)
 .الش ف ان   املب ذر :الَدنَّية ( 3691)
وهههههه  مههههها  مجهههههع رغيبههههه  ، :الرغائـــــب ( 3692)

 .يرغ  يف اا نائه من مار وغ ه
 . د  :َعَوضاً ( 3693)

 .السهول  ، واملراد سع  العيش :الُيْسر ( 3694) 
 .الصعو   ، واملراد ضيق العيش :الُعْسر ( 3695)
 . سر  :ُتوَجف ( 3696)
مجههههع مطيهههه  ، وههههه  مهههها يركهههه   :الَمطَايَــــا ( 3697)

 .ومي طى من الدواب وحنوها
 .ما  رده اإل ل وحنوها للشرب :اهل الَمن( 3698)
 .ااالخ واملول :الَهَلَكة ( 3699)
ال هههدارخ  صهههالح مههها رسهههد مو   :التالقـــي ( 3711)

 .كاد
اصههر عههن  رههادة الغههرل : مي  :مــا فــرط ( 3711)

 .مو  نال  الو ر
هههو اللحهها   ههه ألجههل  :َّلدراك مــا فــات ( 3712)

 .مي سبق  ص غ  عودة: اسنجاعه ، ورال 
 .ر ا ها: مي  :بشّد وكائها  (3713)
مهههههد صههههونا لههههه وحرصهههها  :أْحَفــــُظ لســــّره ( 3714)

 .على عدم البوح  ه
 هجهارا وهجهرا ه  المهم ه ههذى  :أهَجـر ( 3715)

 .يهذي يف كالمه
 .ه  المم ه العنا :الُخْرق ( 3716)
ه اسهم مفعهور ه املطلهوب  :الُمْستَـْنَصـح ( 3717)

 .منه النصح
منيهه   مههم رسههاو  ه مهها ه مجههع  :الُمنــى ( 3718)

ي مناه الشف  لنفسه ويعلهل نفسهه  اح مهار الوصهور 
 . ليه
مجهع منههوخ ، وههو كهاأل ق وننهها  :النّــوَْكى ( 3719)

 .ومع 
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ه  فه ح املهيم ه مبعه  ح هه  ،  :َمَهـين ( 3711)
 .وان     يصلح م  ياو  معينا

 .امل هم:  الظاف  :الظََنين ( 3711)
خهههههذ حظهههههأ منهههههه  :هر ســـــاَهَل الـــــد( 3712)

 . سهول  ويسر
ه  فه ح مولهه ه ايمهل الهذي  :الَقُعـود ( 3713)

وللفصهههيل ، مي . : ي  عهههده الراعههه  يف كهههل حاج هههه
 .ساهل الدهر ما دام من ادا وخذ حظأ من اياده

ما يرك  ومي طى ، واللجا   :الَمَطّية ( 3714)
 .ه  الف ح ه اخلصوم 

 .اطيع ه :َصْرَمه ( 3715)
الوصههههههههههار ، وهههههههههههو ضههههههههههد  :َلة الَصــــــــــ( 3716)

 .ال طيع 
 .ااجر :الُصدود ( 3717)
ه  فهه ح الههالم والطههاف ه  :اللإَطــف »( 3718)

 .«ا سم من ملطفه  اذا مي  رّه  ه
 .خبله :جموده ( 3719)
 .العطاف :الَبْذل ( 3721)
 .الغم  الشديد :الغيظ ( 3721)
ه  ف ح هني مث  هاف مشهددة ه  :الَمَغبّـة ( 3722)

 .لعااب مبع  ا
ــــــْن ( 3723) ممههههههر مههههههن اللههههههني ضههههههد الغلهههههه   :َل

 .واخلشون 
 .عاملأ  غل  وخشون  :غالظك ( 3724)
: م امههأ ، مههن ثههوى يثههوي  :مثــواك ( 3725)

 .منزل أ من الارام : ماام ي يم ، واملراد هنا 
 ه   شديد الالم ه مي :تفلإت ( 3726)

 .متلن  من اليد رلم حتفظه 
 .ا ع دار :القصد ( 3727)
 .مار عن الصواب :جار ( 3728)
مي يراعهههى ريهههه مههها  :الصـــاَحب مناســـب ( 3729)

 .يراعى يف ارا   النس 
ضد انمور مي مهن حفه  لهأ  :الغْيب ( 3731)

 .ح أ وهو غائ  عنأ
هههههوة غههه  منمهههبط  و  مملوكههه   :الهـــوى ( 3731)

 . سلطا  الشر  واألدب
ــَك ( 3732) ه  ال يهه .مي مل يههه م  ههأمرخ :لــم يـَُباَل

 .مي راعي ه واع نيت  ه: و اليت  ه 
 .اس ب ت حدوثه :تـََعّجْلَته ( 3733)
 .ها ه ومكرب من ادره :أعظمه ( 3734)
 .ه  الساو  ه الن   :األْفن ( 3735)
 .المعا :الَوْهن ( 3736)
الههههههههذي راههههههههم يف األمهههههههههور  :الَقْهَرمــــــــان ( 3737)

 .وي صر  ريها  أمره
ه مي   دهاون  ه  فه ح رسهاو  :  تـَْعـُد ( 3738)

 . إكرامها نفسها ر ارم غ ها  شفاع ها
 ظههههار الغههه ة علهههى املهههرمة  سهههوف  :التغـــاير ( 3739)

 .الظن يف حااا من غ  موج 
 .ي ال  عمهم على  عإ :يتواكلوا ( 3741)
ـــــــت ( 3741) مهلاهههههههت جهههههههيال ، مي ابهههههههيال  :أْرَدْي

 .وصنفا
 .المالر ، ضد الرهاد :الَغّي ( 3742)
 . عدوا :وا جاز ( 3743)
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ه  اسههر الهواو ه مي جههه   :وجهـتهم ( 3744)
 .اصدهم

 .رجعوا :نكصوا ( 3745)
 .مي اع مدوا :« عولوا»( 3746)
ــــاء ( 3747) واملههههراد هنهههها الرجههههو   ص . رجههههع :ف

 .انق
 .املعاضدة :الُمواَزرَة ( 3748)
مي  ذا جهههذ أ  :جـــاذَب الشـــيطان ( 3749)

 .الشيطا  رامنع نفسأ من م ا ع ه
 .ما   اد  ه الدا   :الَقياد ( 3751)
مي رايههههههيب الههههههذي يههههههأ يين  :« َعْينــــــي»( 3751)

 . األخبار
 . األااليم الغر ي  :بالمغرب ( 3752)
 .انل :يراد بالموسم هنا ( 3753)
ه مجهع مكمهه ه وههو مهن ولهد  :الُكْمـه ( 3754)

 .معمى
 .تلطو  :« يـَْلَبسون»( 3755)
ـــــــــدنيا ( 3756) ـــــــــون ال لصهههههههههو  يس ف :يحتلب

 .خ ها
 .ه  الف ح ه اللن :الَدّر ( 3757)
 .الشديد :الصليب ( 3758)
 .الرخاف والسع  :النَـْعماء ( 3759)
الشهههههديدالفرح مهههههع ث ههههه   هههههدوام :الَبَطـــــر( 3761)

 .النعم 
 .الشدة :الَبأساء ( 3761)
 .جبانا ضعيفاً  :َفَشاًل ( 3762)
 . اّدره :توّجده ( 3763)
 .غيظأمي  :« َمْوَجدتك»( 3764)
 .اإلرسار :التسريح ( 3765)
 .الو ي : هنا  :العمل ( 3766)

 .مي كارها :ناقماً ( 3767) 
 .ه  الاسر ه املول :الَحمام ( 3768)
مي ا هههههههرن لهههههههه ، مهههههههن  :« أْصـــــــَحْر لـــــــه»( 3769)
 . ذا  رن للصحراف «مصحر»
مسهههأر األجهههر علهههى  :احتســـبه عنـــد اهلل ( 3771)

 .الرني  ريه
 .بال  يف سعيهامل :الكادح ( 3771)
 .مي دنت وار ت :« َطّفلت تطفيال»( 3772)
 .الرجو   ص مغر ا :اإلياب ( 3773)
كنايهههههه  عههههههن السههههههرع  ال امهههههه  ، رهههههها    :و  ( 3774)

حررني ثانيهما حر  لني سهريع ا ن مهاف عنهد السهمع 
اههار ا ههن هههاىنف  «كههال وذا»واملعههرو  عنههد مهههل اللغهه  

وماصههر يف السههمع  ومسههر  يف العههني مههن نظهه  :املغههريب 
 .من   وذا

مي اهههد غهههّ   ري هههه مهههن  :نجـــا َجرَيضـــاً ( 3775)
ي ههههههار جههههههرل  ري ههههههه جيههههههرل . هههههههدة ايهههههههد والاههههههرب

 . الاسر ، مثار كسر ياسر
ه  مهم رفهه ح رنهو  مشهددة ه  :الُمَخنشـق ( 3776)

 .موضع اننق من انيوا 
 .ه  ال حريأ ه   ي  الروح :الّرَمق ( 3777)
در حمهههذو  العامهههل ، ومعنهههاه مصههه :أليـــاً ( 3778)

يف  «جنا» عده مصدري  ، و  «ما»الشدة والعسر ، و 
 .مع  املصدر ، مي عسرل جنا ه عسرا  عسر
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مبالغههههههههههه  يف الهههههههههههركإ ،  :التركـــــــــــاف ( 3779)
 .واس عاره لسرع  خوا رهم يف المالر

 مبالغ  يف ايور وايو   : التْجوال( 3781)
 .اخلال  :الَشقاق ( 3781)
اس عصههها هم علهههى سههها ق  :َجمـــاحهم ( 3782)

 .انق
 .المالر والغواي  :التيه ( 3783)
ه مجع جاني  ه وهه  الهنفس  :الَجواري ( 3784)

جههههزم م )الههه  دههههزي ، كنايهههه  عهههن املاارههههأة ، واولههههه 
 .دعاف عليهم  ايزاف على معماام( ايواني

اولههههههههههه ا ههههههههههن ممهههههههههه  ، يريههههههههههد رسههههههههههور اهلل ( 2882)
، رههإ  را مهه   نههت مسههد مم ( وآلهعليههللاصلللى)

مم  املنمنني ر ت رسهور اهلل يف حجرهها ر هار النهيب 
 .«را م  مم   عد مم »: يف هأهنا 

الههههههههذين رلههههههههو  ال  ههههههههار  :الُمَحلإــــــــون ( 3786)
 .وجيونونه

 .راضيا  الظلم :ُمَقّرًا للضيم ( 3787)
 .ضعيفا :واهناً ( 3788)
 .ه  ف ح راسر ه السهل :الَسَل  ( 3789)
 .العنا  الذي   اد  ه الدا   :الزمام ( 3791)
 .اللني :الوَطيء ( 3791)
الهههههذي ي فهههههذ الظههههههر مي  :الُمتَـَقعشـــــد ( 3792)

 .الدا   اعودا يس عمله للركوب يف كل حاجا ه
 .هديد :صليب ( 3793)
 .يشق عل ّ  :يعز علّي ( 3794)

مههها يظههههر علهههى الوجهههه مهههن مثهههر  :الكآبـــة ( 3795) 
 .انز 
 .مي عدوّ  :عاد ( 3796)
ـــَرة الُمّتَبعـــة»( 3797) اسهههم مفعهههور مهههن  :« الَحيـْ
، وان ة هنا مبع  ااوى الذي يندد اإلنسا  « ا ّبعه»

 .يف ابوله
 .ه  الاسر و ف ح راسر ه مطلو   :َطْلَبة ( 3798)
 .ه  الاسر ه ايدار :الحجاج ( 3799)
 .الظلم والبغ  :الَجْور ( 3811)
السهني ه الغطهاف الهذي  ه  مهم :الُسراَدق ( 3811)

 .ميد رو  صحن البيت
 .ه  ف ح الباف ه ال    :البَـّر ( 3812)
 .املسارر :الظاعن ( 3813)
يعمهههههههل  هههههههه ، ومصهههههههله  :يســـــــتراح َّلليـــــــه ( 3814)
مبعهههه  سههههان وا مههههأ  والسههههاو   ص  «اسههههناح  ليههههه»

 .املعرو  يس لزم العمل  ه
ه كمههرب ونصههر وعلههم ه  :َنَكــَل عنــه ( 3815)

 .نا  وجن
 .اخلو  :الّرْوع ( 3816)
ــْذَحج ( 3817) ه كمجلههس ه ابيلهه  مالههأ ،  :َم

ومصههههله اسههههم مكمهههه  ولههههد عنههههدها م ههههو ال بيل ههههني  ههههّّيف 
 .ومالأ ، رسميت ابيل امها  ه

 .الذي   ي طع :الكليل ( 3818)
ه  مم رف ح خمفا ه حد السيا  :الظُّبة ( 3819)

 .والسنا  وحنوها
 .الذي   ي طع: من السيو   :النابي ( 3811)
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 .املمروب  السيا :الضريبة ( 3811)
و  ها دخلهت ال هاف يف ضهريب  ه وهه  مبعه  املفعهور ه 

 .لذها ا مذه  األ اف كالنطيح  والذ يح 
خصصهه ام  ههه ومنهها يف  :« آثــرتكم»( 3812)

 .حاج  اليه ،   دميا لنفعام على نفع 
انديهههههدة  :الشـــــكيمة فـــــي اللجـــــام ( 3813)

رههههم الفههههر  ، ويعههههرب  شههههد ا عههههن اههههوة املعرضهههه  يف 
 .النفس وهدة البأ 

 .األسد :الَضْرغام ( 3814)
 واعهار يف العجههز ، مههن  :َّلن تـُْعجــزا ( 3815)

م   عجههههزار عههههن : واملههههراد . معجههههز يعجههههز  عجههههانا
 .اإلي ا   اما رأماماما حساب اهلل

ملصهه ت  أمان ههأ  :أْخَزيْــت أمانتــك ( 3816)
 .رسد ا ومهان هاخزي  ه  الف ح ه مي رني  م

اّشههههر ا ، واملعهههه   :جــــّردت األرف ( 3817)
منههههههههه نسههههههههبه  ص اخليانهههههههه  يف املههههههههار ، و ص  خههههههههراب 

 .الميا 
جعل ههههههأ  :أشــــــركتك فــــــي أمــــــانتي ( 3818)

 .هرياا ريما امت ريه من األمر
 ذا منالهه مهن  «آساه»من  :الُمواساة ( 3819)

: واالوا . ماله عن كفا    عن رمل ، مو مطل ا
سهههت مصهههدرا لواسهههاه رإنهههه غههه  رصهههيح ، و  هههدم لي

 .لءمام اس عماله ، وهو حج 
 .املناصرة :الموازرة ( 3821)

 .ه كفرح ه اه د وخشن :َكَلب ( 3821) 
ه كفهرح ه اهه د غمهبه واس أسهد  :َحـَرَب ( 3822)

 .يف ال  ار
 .ه كرضيت ه ذلت وهانت :خزيت ( 3823)
ههههت اياريهههه » :مــــن ( 3824) مهههها   ذا صههههارل «رهرنرار

جنهه  ، ولههو  األمهه  مخههذها  غهه  انههزم يف ممرههها كأهنهها 
 .هانل 
 .مل يبق ريها من رميها :َشَغَرت ( 3825)
: الههههن  ، والهههه  ظهههههر اوههههن  :الَمَجــــّن ( 3826)

 .مثل يمرب ملن تالا ما عهد ريه
 .ساعدل وهاركت يف امللمال :آَسْيت ( 3827)
 .هخدعه حإ ناله من :كاَده عن األمر ( 3828)
 .الغفل  :الغّرة ( 3829)
ومصهههله مههها .مهههار الغنيمههه  واخلهههرا  :الفـــيء ( 3831)

 .واع للمنمنني صلحا من غ  ا ار
 .ه   شديد الالم ه السريع ايري :األَزّل ( 3831)
 .اوروح  :الدامية ( 3832)
مخههههت المهههأ  ، اسههههم ايههههنس   :الَمْعـــَزى ( 3833)

 .كاملعز واملعيز
 .ورةاملاس :الكسيرة ( 3834)
. ال حهّرن مهن اإلمث ، مبعه  الهذن  : التأثّم( 3835)

مسرعت  ليهم  نا  مو م ا  ، مو هو من : وحدرل 
 .ألسفل. مبع  حطه من معلى «حدره»
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عبهههارة   هههار لل هههو يل  :  أبـــا لغيـــرك ( 3836)
 .مع ال حام  من الدعاف على من يناله ال  ريع

 .مسرعت  ليهم :َحَدْرَت َّلليهم ( 3837)
 .م ا  :تراث ( 3838)
ه  الاسهر ه املنااشه  ، مبعه   :النقـاش ( 3839)

 .ا س  صاف يف انساب
 . بلع  سهول  :ُتسيغ ( 3841)
ـــــــــك ( 3841) ـــــــــى اهلل في ـــــــــَذْرّن َّلل مي  :ألْع

ألعاابنأ ع ا ا ياو    عذرا عند اهلل من رعل أ 
 .هذه
ــــَواَدة ( 3842) ه  ههههالف ح ه الصههههلح  :الَه

 .يل اليه ومال ف  لهواخ صاو هف  ما مب
 ذا  «ضههههههحيت الغههههههنم»مههههههن  :َضــــــحش ( 3843)

 .رعي ها يف المحى ، مي رار  نفسأ على مهل
 .ه  الف ح ه الغاي  :الَمَدى ( 3844)
 .الناب :الثرى ( 3845)
ـــــاص»( 3846) مي لهههههيس  :«  َت حـــــيَن من

 .الوات وات ررار
 .اللوم :التثريب ( 3847)
ومههها : )ل نزيهههل ويف ا. املههه هم : الظنـــين( 3848)

 (.هو على الغي   ظنني
 .ه  ال حريأ ه مجع ظامل :الَظَلمة ( 3849)
 .مس عني :أستظهر به ( 3851)
ه  مهم اخلهاف و شهديد  :أْرَدشير ُخـّرة ( 3851)

 .الراف ه  لدة من  الد العجم

ومصهههله مههها .مهههار الغنيمههه  واخلهههرا  :الفـــيء ( 3852) 
 .واع للمنمنني صلحا من غ  ا ار

اخ ارخ ، ومصهله مخهذ العيمه  ه  : اْعَتاَمك (3853)
 . الاسر ه وه  خيار املار

حمرّكه  ه الهروح ، وهه  يف البشهر  : الّنَسـَمة( 3854)
 .خل ها: مرجح ، و رمها 

 .ه  اسر رف ح ه ظر  مبع  عند :َقَبل ( 3855)
مي يطلهههههه   ههههههه الزلههههههل ، وهههههههو  :َيْســــــَتَزّل ( 3856)

 .اخلطأ
 .ال ل  :اللإب ( 3857)
 .ه  الفاف ه يثلم :َيْسَتَفّل ( 3858)
ه  فهههه ح رسههههاو  ه انههههدة  :الغــــْرب ( 3859)

 .والنشاط
ــــــتحم غفلتــــــه ( 3861) يههههههدخل غفل ههههههه  غ هههههه   :يق

ريأخذه ريها ، و شبيه الغفل   البيت يسان ريه الغارل 
 .من محسن منوا  ال شبيه

ه  الاسر ه خلو الع ل من ضروب  :الَغّرة ( 3861)
 .نها الع ل الساذ انيل ، واملراد م

: اولههه يف هههأ  نيههاد  :فلتــة أبــي ســفيان ( 3862)
 . ر معلم من وضعه يف رحم ممه ه يريد نفسه

ه  فه ح الهدار وضهمها ه الطعهام  :المأدبـة ( 3863)
 .يصنع لدعوة مو عر 

 .يطل  لأ  يبها :ُتسَتطاب لك ( 3864)
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 .املراد هنا مصنا  الطعام :األلوان ( 3865)
ه  اسهر ايهيم مجهع جفنه  ه  :َجفان ال( 3866)

 .وه  ال صع 
 .حم اجهم :عائلهم ( 3867)
 .مي مطرود ، من ايفاف :« مجفو»( 3868)
ه كسمع ه مكل  طر  مسنانه  :َقَضَم ( 3869)

، واملهههراد األكهههل مطل ههها ، وامل مهههم ه كم عهههد ه 
 .املأكل

 .م رحه :الفظه ( 3871)
لههق ه  الاسههر ه الثههوب اخل :الَطْمــر ( 3871)

 .البا 
ه  مههم الطههاف ه مهها يطعمههه  :طُْعمــه ( 3872)

 .ويفطر عليه
 . ثني  ارو ، وهو الرغيا :قـُْرَصْيه ( 3873)
ومصهههله . ال صهههر  الرههههيد :الســـداد ( 3874)

 .الثواب وا حنان من اخلطأ
ه  اسههر رسههاو  ه ر ههال  :الَتْبــر ( 3875)

 .الذه  والفم  ابل م  يصاغ
 .املار :الَوْفر ( 3876)
الثهههوب البههها  ، واهههد سهههبق  :الَطْمـــر ( 3877)

والثهههههواب هنههههها عبهههههارة عهههههن الطمهههههرين ، رههههها  . اريبههههها
لمهههههو  الهههههرداف واإلنار يعهههههد ثو ههههها واحهههههدا ، ربهمههههها 

 .ياسى البد     أحدمها
ـــَرة ( 3878) ـــان َدَب هههه  الههه  ع هههر ظهرهههها  :أت

 .ر ّل مكلها
 .مي مرّة :َمَقَرة ( 3879)
 اري  لرسوره  ال حريأ ه  :َفَدك ( 3881)

، وكههها  صهههاّ مهلهههها علهههى ( وآلهعليههللاصللللى)اهلل  
النصا من خنيلها  عد خيرب ، و مجها  الشهيع  علهى منهه  

ابههل ورا ههه ،     عنهاهللارضلل كهها  معطاههها را مهه  
 .ه آثر رّدها لبيت املار عنههللارض م  م ا  ار ه 

مجهههع مظنههه  وههههو املاههها  الهههذي  :المظـــاّن ( 3881)
 .وجود الش ف يظّن ريه

 .ه  ال حريأ ه مي ارب :َجَدث ( 3882)
جعلههههههها مههههههن المههههههيق ريههههههث  :أْضــــــَغَطها ( 3883)

 . مغ  و عصر انار ريها
مثههل اصهه  واصههب  : مجههع مههدرة  :الَمــَدر ( 3884)

 .وهو الناب امل لبد ، مو اطع الطني
: مجع ررج  ، مثار غر  وغرره   :فـَُرجها ( 3885)

 .كل منفر   ني هيئني
 .مذلنلها :أُروُضها ( 3886)
ه ومثلههه املزل ه  ه موضهع الزلههل ،  :المزلـق ( 3887)

واملههراد . وهههو املاهها  الههذي تشههى ريههه م   ههزر ال ههدما 
 .هنا الصراط

 .انرير :القّز ( 3888)
 .هدة انرو :الجشع ( 3889)
 .الرغيا :الُقْرص ( 3891)
 .جائع  :بطون غرثى ( 3891)
ـــاد حـــّرى ( 3892) ننهههث حهههرا  ه مي ه م :أكب

 .عطشا 
 .ه  اسر الباف ه البطر واألهر :الَبْطَنة ( 3893)
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ه  الاسهر ه سه  مهن جلهد غه   :الَقـّد ( 3894)
 .مد وغ

: اخلشهههههههههون  ، و  هههههههههور  :الُجشـــــــــوبة ( 3895)
جشهه  الطعههام ه كنصهههر و ههع ه رهههو جشههه  ، 
وجشههه  ه كشههههم و طهههر ه وجشهههي  ولشهههاب 

 .ولشوب ، مي غل  رهو غلي 
ال  ا ههههههها لل مامهههههه  ، مي  :تقّممهــــــا  (3896)

 .الاناس 
 .متأل كرهها :« تكترش»( 3897)
ه مجههع علهها ه مهها يهيههأ  :األعــالف ( 3898)

 .للدا   ل أكله
ركهههه  الطريههههق علههههى غهههه   :اْعَتســــف ( 3899)

 .اصد
 .موضع ان ة :الَمتاهة ( 3911)
الهه   نبههت يف الههرب  :الشــجرة البريّــة ( 3911)

 .الذي   ماف ريه
األههههههههههههجار  :الَرَواتَـــــــــــع الَخَضـــــــــــرة ( 3912)

واألعشههههاب الغمهههه  الناعمهههه  الهههه   نبههههت يف األرل 
 .الندي 

ال   نبهت ِعهذيا ،  :النابتات الَعْذية ( 3913)
والعههذي  سههاو  الههذار ه الههزر    يسهه يه    مههاف 

 .املطر
 .اه عار النار :الَوقود ( 3914)
هههههههّبه  :« كالضــــــوء مــــــن الضــــــوء»( 3915)

 المهههههوف الثهههههار ، وههههههبه رسهههههور اهلل اإلمهههههام نفسهههههه 
 المهههههوف األور ، وههههههّبه منبهههههع األضهههههواف عهههههز وجهههههل 
 الشهههههمس الههههه   وجههههه  المهههههوف األور ، مث المهههههوف 

 .األور يوج  الموف الثار

ــــذراع مــــن العضــــد»( 3916)  هههههبه اإلمههههام  :« ال
نفسههه مههن الرسههور  الههذرا  الههذي مصههله العمههد ، كنايهه  

 .عن هدة ا م زا  وال رب  ينهما
 .ه كمنع ه جد :َجَهَد ( 3917)
مهن الهركس ، وههو رد الشه ف  :المركوس ( 3918)

 .م لو ا وال  آخره على موله ، واملراد م لوب الفار
ه  ال حريهههأ ه اطعههه  الطهههني  :الَمـــَدرَة ( 3919)

 .اليا س
حههه  النبهههال احملصهههود   :حـــّب الحصـــيد ( 3911)

واملههراد خبههرو  املههدرة مههن حههّ  انصههيد . كههال مح وحنههوه
 .نه يطهر املنمنني من املفالفنيم
 .اذهيب عين :الْيَك عني ( 3911)
واولههههه .مهههها  ههههني السههههنام والعنههههق :الغــــاَرب ( 3912)

وايملههه   «حبلهههأ علهههى غار هههأ»للهههدنيا  السللل  عليه
 .متثيل ل سررها  ذه  حيث هافل

مل يعلههق  ههه ههه ف  :انَســّل مــن مخالبهــا ( 3913)
 .من ههوا ا

حبالهه  ه وههه  هههبا   ه مجههع :الحبائــل ( 3914)
 .الصياد

 .املساا  واملزالق :المداحض ( 3915)
ه مجع مدعبه  ه مهن الدعا ه  ،  :الَمَداعب ( 3916)

 .وه  املزاح
مي الههذين  مههمن هم  :مضــامين اللإُحــود ( 3917)

 .ال بور
مجع مههوى ، ماها  السه وط  :المهاوي ( 3918)

 .، وهو من هوى يهوي
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 .الواو ه ورود املافه  اسر  :الَوْرد ( 3919)
ه  ال حريهأ ه الصهدور عهن  :الَصـَدر ( 3921)

 .املاف  عد الشرب
ه  فه ح رسهاو  ه مي  :مكان َدْحض ( 3921)

 .نلق    ثبت ريه األرجل
 .نّر وس   :زلق ( 3922)
 .مار و نا  :« ازَورّ »( 3923)
مصله مربخ اإل ل ، مهن منهان  :ُمَناخه ( 3924)

 .م امه: ينيل ، واملراد  ه هنا 
 .حمر :حان ( 3925)
 .نواله :انسالخه ( 3926)
 .مي  عد :« عزب يعزب»( 3927)
 .مي   من اد :«   أسل »( 3928)
 نبسهه   ص  :« تَهــّش َّللــى الُقــرص»( 3929)

 .الرغيا و فرح  ه من هدة ما حرم ه
حهههههار مهههههن امللهههههح ، مي  :« مأدومـــــاً »( 3931)

 .مأدوما  ه الطعام
 . ركنّ أل :ألَدَعّن ( 3931)
 .عيين :مقلتي ( 3932)
 .غار :َنَضب ( 3933)
ه  فههه ح راسهههر ه ما هههها  :َمَعينهـــا ( 3934)

 .اياري
 .األنعام ال   سرح :السائمة ( 3935)
 .ه  اسر الراف ه الاأل :رَْعيها ( 3936)
الغهنم مهع رعا ها  ذا كانهت  :الربيضة ( 3937)

 .يف مرا مها
 . لكالربوخ لء  :الربوف للغنم ( 3938)
مي يسهههان كمههها سهههانت  :يهجـــع ( 3939)

 .انيوانال  عد  عامها

ــــه ( 3941)  ــــّرت عين دعههههاف علههههى نفسههههه  ههههربود  :قـَ
 .العني ه مي مجودها ه من ر د انياة

ـــــة ( 3941) املنوكههههه  ، واامهههههل مهههههن الغهههههنم  :الهامل
 . رعى هنارا  ال را 

: وعههرخ البههن   اينهه  . المههر :البــؤس ( 3942)
 .وخ ريسح ه عنبهالصرب عليه كأنه ه

 .ه  المم ه النوم :الُغْمض ( 3943)
 .ه  الف ح ه النعا  :الَكَرى ( 3944)
 .مل يان اا ررا  :افْـتَـَرَشت أرضها ( 3945)
 .جعل ه كالوسادة: كفها   :توّسَدت ( 3946)
 . باعدل ونأل :تجافت ( 3947)
 .موضع النوم: مجع ممجع  :مضاجع ( 3948)
ول اخلفههههههه  يهههههههندد يف الصههههههه :الهمهمـــــــة ( 3949)

 .الصدر
اجنلنهت وذهبهت كمها  :تـََقّشَعت جنوبهم ( 3951)

 .ي  شع الغمام
ُفهههههاح ماهحرراُصهههههأر »( 2920) كهههههأ  اإلمهههههام يهههههأمر  «ورلح راح

األاهراو ه مي األرغفه  ه  هالاّا ه مي ا ن طها  ه عهن 
واملهههههراد ممهههههر ا هههههن حنيههههها  هههههالاّا عنهههههها . ا هههههن حنيههههها
عليهههه  م لهههه  مههههن علههههى الفا «ماراصههههأ»وررههههع . اسهههه عفارا

 .نصبها على املفعولي 
 .مس عني  ه :أستظهر به ( 3952)
 .مي مكسر :« واقمع»( 3953)
 .ه  الف ح ه الارب :النخوة ( 3954)
 .راعل اخلطايا واآلثام :األثيم ( 3955)
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اطعهه  نههم مههد ة يف سهه ا  :اللهــاة ( 3956)
الفم على  اب انلق ، ارهنا  الثغر  شهبيها لهه  فهم 

 .ا ا نس
املاهههها  الههههذي يظههههن  ههههرو   :الثـَْغــــر ( 3957)

 .األعداف له على اندود
الهههههههذي تشهههههههى جانبهههههههه  :الَمُخـــــــوف ( 3958)

 .ويره 
خله  ، مي ههه ف الهه   ههه  :َضــْغث ( 3959)

 .الشدة  اللني
مي ههههارخ  يهههنهم واجعلههههم  :« آس»( 3961)

 .سواف
 حتى   يطمع العظماء في حيفك( 3961)
  متههههالئهم علههههى همههههم مي حههههإ   يطمعههههوا يف م :

 .واد   دم مثل هذا. ح و  المعفاف
   طلباههها :    هربحِغيها الهدنيا و    هرغر حُامها( 2913)

 .و    لب اما
 .مي ابإ وحن  عناما :« ُزَويَ »( 3963)
جافهم يوما و رخ يوما  :اغّب القوم ( 3964)

 .، مي صلوا مرواههم  اإل عام و    طعوه عنها
 .عل ام ح ا يف امل ا جي :يورّثهم ( 3965)
ه مبهين للمجههور ه مي  :لـم تـُنَـاَظُروا ( 3966)

مل ينظهههههر  لهههههيام  الارامههههه  ،   مهههههن اهلل ، و  مهههههن 
 .النا  ، إلمهالام ررل دينام

ـــــــــــاذل ( 3967) مي : مداولههههههههههه  البهههههههههههذر  :التب
 .العطاف

  مجههدّنام ، نفهه  يف  :  أْلَفيَـــّنكم ( 3968)
 .معإ النه 

 :اء المســــــــلمين تخوضــــــــون دمــــــــ( 3969)
 . سفاو 

 .الدخور واملش  ريه: دمافهم ، مصله خول املاف  
وهو ال شويه : من ال مثيل  :  تمثـشُلوا به ( 3971)

 . عد ال  ل مو ابله   طع األ را  مثال
ــــــة ( 3971) وا سههههههم مههههههن ال مثيههههههل ، وهههههههو  :الُمثْـَل

 .ال شويه الذي سبق هرحه
 .يهلاانه :« يُوتََغان المرءَ »( 3972)
مي مهههها رههههال منههههه    :مــــا قضــــي فواتــــه ( 3973)

يدرخ ، واملراد دم عثما  وا ن صهار لهه ، رمعاويه  يعلهم 
منههههههههههه   يدركههههههههههه ،  ن مههههههههههاف األمههههههههههر مبههههههههههول عثمهههههههههها  

 .عنههللارض 
حلفهوا ، مهن األليه  وهه   :تَألإْوا على اهلل ( 3974)

 .اليمني
 .حام  اذ م :أكذبهم ( 3975)
 .رّ يفرح ويس :يغتبَ ( 3976)
 .وجدها  يدة :أحمد عاقبة عمله ( 3977)
ــــاده»( 3978) مي  :« أمكــــن الشــــيطان مــــن َقي

 .مانه من نمامه ومل ينانعه
  هور .مي ولوعها وههدة حهرو :« َلَهجاً »( 3979)
اهد اهل  الشه  ه مهن  هاب  هرب ه  ذا مغهري  هه رثها ر : 

 .عليه
ه مجهع مسهلح  ه مي الثغهور ،  :المسـالح ( 3981)

اهههههوم ذوو : السهههههالح ، ومصهههههل املسهههههلح  ألهنههههها مواضهههههع 
 .سالح

 ه  ف ح الطاف ه عظيم الفمل :الطإْول ( 3981)
 .اس ن : احتجز( 3982)
 .مل جيعل له نصيبا ريه :طواه عنه ( 3983)
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دو  انههد الههذي اطههع  :دون َمْقَطَعــه ( 3984)
 . ه م  ياو  لام

    هههههههههههههههههههأخروا  ذا  :  تنكصـــــــــــــــــــوا ( 3985)
 .دعو ام

 .الشدائد :مرات الغ( 3986)
ه  مهم رهزاي مشهددة ه مجهع  :الُخـّزان ( 3987)

خهان  ، واخلهزّا  تزنهو  ممهوار الرعيّه  يف  يهت املهار 
 .ل نفق يف مصانها

مههن .   غمههبوه :  ُتْحَشــموا أحــدًا ( 3988)
 .محشم رشم

ه  الاسر و فه ح الطهاف الهالم  :الَطلَبة ( 3989)
 .ه املطلوب

ّــــة يعتملــــون عل( 3991) املههههراد مهنهههها  :يهــــا داب
 . لزمهم ألعماام يف الزر  و ل األث ار

 .ألجل الدراهم :لمكان درهم ( 3991)
 « املصههل »مردا  :ُمَصــلش و  معاهــد ( 3992)

الههههذم  الههههذي    ههههد مههههن  « املعاهههههد»املسههههلم ، و 
 .الوراف  عهده

اسههه ب اه ،   يبهههذر  :ادخـــر الشـــيء ( 3993)
هههها هنهههها  «رادخههه»منهههه ، لواهههت اناجههه  ، وضهههمن 

رعهداه  نفسهه ملفعهولني ، مي   متنعههوا  «منهع»معه  
 .منفسام هيئا من النصيح 

ُلــوا»( 3994) م لي ههه عههذرا : مدوا ، ي ههار  :« أبـْ
 .، مي مدي ه  ليه

اصههطنعت عنههده ، مي  لبههت  :يقــال ( 3995)
 .منه م  يصنع   هيئا

مي  صهههل يف ميلهههها جهههه   :« تفـــيء»( 3996)
 .مي ظل: ا يفف الغرب  ص م  ياو  ا

املاهها  الههذي  ههر إ ريههه  :مــربض العنــز ( 3997) 
 .و ربخ
 .يفيإ من عررال :« يدفع الحاج»( 3998)
مي    :صــــلإوا بهــــم صــــالة أضــــعفهم ( 3999)

 . طيلوا الصالة ،  ل صلوا مبثل ما يطي ه مضعا ال وم
مي    اونهههوا سهههببا  :  تكونـــوا َمّنـــانين ( 4111)

. ني و دخهههههار املشههههه   علهههههيهميف  رسهههههاد صهههههالة املهههههأموم
 . ال طويل

 .يافها :« يزعها»( 4111)
منانعههههههههههال الههههههههههنفس  ص  :الَجَمحــــــــــات ( 4112)

 .ههوا ا ومآر ا
اخبل  نفسأ عهن الواهو   :ُشّح بنَـْفَسك ( 4113)

يف غه  انههل ، رلههيس انههرو علههى الههنفس  يفافههها كههل 
 .ما حت  ،  ل من انرو م  حتمل على ما  اره

 .يسبق :ط يـَْفرُ ( 4114)
 .اخلطأ :الزلل ( 4115)
 لههههه  منهههههأ كفايههههه  ممههههههرخ  :اســـــتكفاك ( 4116)

 .وال يام   د   مصانهم
خمالفهه  هههريع ه  ههالظلم «رههرب اهلل» :أراد ( 4117)

 .وايور
مي لهيس لهأ يهد  :«   يد لك بنقمته»( 4118)

 .م   درع ن م ه ، مي    اا  لأ  ا
 .كفرح لفظا ومع   :بجح به ( 4119)
ما يبدر من اندة عنهد الغمه   :البادرة ( 4111)

 .يف اور مو رعل
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 .امل سع ، مي املفل  :المندوحة ( 4111)
 .ه كمعظم ه مي مسل  :مؤمر ( 4112)
 . دخار الفساد :اإلدغال ( 4113)
 «هناهههه»ممهههعف  ، و  هههور  :منهكـــة ( 4114)

هناههه السههلطا  ه مههن  ههاب : و  ههور . مي مضههعفه
 .ع و  هرهم ه مي  ال  يف 

ه  اسههر رفهه ح ه حادثههال  :الَغيَــر ( 4115)
 .الدهر   بدر الدور

ه  مهم اامهزة و شهديد البهاف  :األبـَّهـة ( 4116)
 .مف وح  ه العظم  والاربياف

ه  فهه ح راسههر ه اخلههيالف  :الَمَخيلــة ( 4117)
 .والعج 

 .تفإ منه :يُطامن الشيء ( 4118)
ه كا ههههاب ه النشههههون  :الَطمــــاح ( 4119)

 .احوايم
 .ه  ف ح رساو  ه اندة :الغرب ( 4121)
 .يرجع :يفيء ( 4121)
 .غاب :َعَزب ( 4122)
املبههههاراة يف السههههمو ، مي  :المســــاماة ( 4123)

 .العلو
مي لهههأ  ليهههه  :مـــن لـــك فيـــه هـــوى ( 4124)

 .ميل خاو
 .م طل :أدحض ( 4125)
 .مي حمار ا :كان حزباً ( 4126)
كيمهههههرب مي ي لهههههع عهههههن   :« ينـــــزع»( 4127)
 .لمهظ
ــــــــرف الخاصــــــــة»( 4128) ــــــــف ب  :« يجَح

 .يذه   رضاهم

 .ا ناح والشدة يف السنار :اإللحاف ( 4129) 
الشهه ف ه  الاسهر ه مجعههه ، مي  :َجمـاع ( 4131)

 .مجاع  ا سالم
 .ه  الاسر والف ح ه امليل :الَصْغو ( 4131)
 .م غمهم :أشنؤهم ( 4132)
 .األهد  لبا اا :األطلب للمعائب ( 4133)
محلهههل ع ههههد  :أطلـــق عقـــدة كــــل حقـــد ( 4134)

 .األح اد من الوب النا  رسن الس ة معهم
 .العداوة: ه  الاسر  :الوَْتر ( 4135)
 . غارل :« تـََغابَ »( 4136)
 .يظهر واملاض  وضح :َيَضح ( 4137)
 .هو النمام مبعائ  النا  :الساعي ( 4138)
 .اإلحسا   البذر: هنا  :الفضل ( 4139)
 .تورأ منه لو  ذلت :ُدك الفقر يَعَ ( 4141)
 .ه  ال حريأ ه مهد انرو :الّشَره ( 4141)

 . بائع م فرا  :غرائز ( 4142)
ه  الاسر ه خاص ه ، وههو  :َبطانة الرجل ( 4143)

 .من  طان  الثوب خال  ظهار ه
مجهههههع آمث وههههههو راعهههههل ا مث ، مي :األثمـــــة( 4144)

 .الذن 
 .مجع ظامل :الظإَلَمة ( 4145)
ه مجههع  صههر  الاسههر ه وهههو  :ادصــار ( 4146)

 .الذن  واإلمث
مجههههههههع ونر وهههههههههو الههههههههذن  واإلمث  :األوزار ( 4147)

 .ميما
 .ه  الاسر ه األلف  واحملب  :اإللف ( 4148)
مي عههّودهم علههى م  يطههروخ  :« ُرْضــُهم»( 4149)
 .مي يزيدوا يف مدحأ: 
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مي يفرحهههههوخ  نسهههههب   :  يـَْبَجُحـــــوك ( 4151)
 .ليأ ومل  ان رعل هعمل عظيم  

 .ه  الف ح ه العج  :الَزْهو ( 4151)
: والعههههزة هنهههها .مي   ههههّرب :« تــــدني»( 4152)

 .الارب
ه  الاسهههر رفههه ح ه مي  :َقـــبَـَلُهم ( 4153)

 .عندهم
 .ه  ال حريأ ه ال ع  :الَنَصب ( 4154)
: الهبالف هنها  :« ساء بـالؤك عنـده»( 4155)

 .الصنع مطل ا حسنا مو سيئا
 .نصيبه من انق :ه سهم( 4156)
مي  :« يكـــون مـــن وراء حـــاجتهم»( 4157)

 .ياو  حميطا عميع حاجا م دارعا اا
الع ود يف البيع والشراف وما  :المعاقد ( 4158)

 .ها هما مما هو هأ  ال ماة
مي املنههههههارع الهههههه  جي معههههههو  :المرافــــــق( 4159)

 .ألجلها
مي ال اس   أيهديهم مها    :الترفق ( 4161)

 .  غ هم من سائر الطب اليبلغه كس
 .مساعد م وصل هم :رَْفدهم ( 4161)
ـــــب القمـــــيص ( 4162)  واهههههه ، وي هههههار  :جي
 .مي  اهر الصدر وال ل : « ن   ايي »
 .الع ل: هنا  :الَحلم ( 4163)
 .ي جايف عنهم ويبعد :ينبو عليه ( 4164)
 .لمو  منه :جماع من الكرم ( 4165)
 .مجع هعب  ه  مم رف ح ه :ُشَعب ( 4166)
 .املعرو  :الُعُرف ( 4167)
 عظم ، مي    عدّ  :تعاظم األمر ( 4168)

هيئا اوي هم  هه غايه  يف العظهم نائهدا عمها يسه ح و  ،  
راههههل ههههه ف اههههوي هم  ههههه واجهههه  عليههههأ ا يانههههه ، وهههههم 

 .مس ح و  لنيله
مي    عهههد هههيئا مهههن  :  تحقــَرّن لطفـــاً ( 4169)

،  هل كهل  لطها ه   لطفهأ معههم ح ه ا ر نكهه ن ار هه
 .وا  ال ه رله مواع من الو م

 .مي مرمل ومعلى منزل  :« آثر»( 4171)
 .ساعدهم مبعون ه ام :َواَساُهْم ( 4171)
 .مي مرال :أفضل عليهم ( 4172)
 .ه  اسر رف ح ه الغ  :الَجَدة ( 4173)
مجهههع خلههها ه  فههه ح  :خلـــوف أهلـــيهم ( 4174)

لنسهاف والعجهزة وسهاو  ه وههو مهن يب هى يف انه  مهن ا
 . عد سفر الرجار

ه  اسههر انهههاف ه مههن مصهههادر  :َحيطــة ( 4175)
 .مبع  حفظه وصانه «حا ه»
 .مهل األعمار العظيم  :ذوو البالء ( 4176)
 .رث امل أخر ال اعد :يحرص الناكل ( 4177)
 .صنيعه الذي م اله :بالء امرئ ( 4178)
مهها يههنودخ  :مــا ُيْضــَلُعك مــن الخطــوب ( 4179)
 .ث لأ ويااد مييلأ من األمور ايساموي
 .نصه الصريح :ُمْحَكم الكتاب ( 4181)
. دعله ماح ا يوجها :تمّحكه الخصوم ( 4181)

حمههأ الرجههل ه كمنههع ه  ذا َّ يف اخلصههوم  ، : ي ههار 
 .ومصّر على رميه
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 .يس مر ويسنسل :يتمادى ( 4182)
 .ه  الف ح ه الس ط  يف اخلطأ :الَزلإة ( 4183)
 .  يعيا يف املنطق :  َيْحصر ( 4184)
 .الرجو   ص انق :الفيء ( 4185)
   طلههههههههههههع  :  تشــــــــــــرف نفســــــــــــه ( 4186)

 .ا  ال  عليه من رو : وا هرا  على الش ف 
 .مار ه وم عده :أدنى فهم وأقصاه ( 4187)
مهها   ي مههح اناههم ريههه  :الشــبهات ( 4188)

حههإ   ههالن  ، وريههها ينبغهه  الواههو  علههى ال مههاف
 .يرد انادث   ص مصل صحيح

 .امللل والمجر :التبرم ( 4189)
ماطعههههههههههههم للفصهههههههههههوم   :أصـــــــــــرمهم ( 4191)

 .وممماهم
  يسه ففه نيهادة  :  يزدهيه َّلطـراء ( 4191)

 .الثناف عليه
  بعهههههههههههه  ا س اشههههههههههها   :تعاهـــــــــــده ( 4192)

 .وال عر 
مي موسهع لهه  :افسح له فـي البـذل ( 4193)

 .يف العطاف مبا يافيه
ــتَـْعَمْلُهم اختبــارًا ( 4194) ههم األعمههار  :اْس وان

 . ا م حا 
مي اخ صاصهها ومههيال منههأ  :محابــاة ( 4195)

 .ملعاون هم
ه  ال حريهأ ه مي اسه بدادا  هال  :أثـَـَرة ( 4196)

 .مشورة
ـــَعب الجـــور ( 4197) فإنهمـــا جمـــاع مـــن ُش

 .مي جيمعا  ررو  ايور واخليان  :والخيانة 
ــــــــَو ّ »( 4198)  لهههههههه  وحتههههههههّر مهههههههههل مي ا :« تـَ

 ...ال جر   

ه  ال حريأ ه واحدة األادام ، مي  :الَقَدم ( 4199) 
 .ومهلها هم األولو  .اخلطوة السا   : 
مكملهههه وموسهههع لهههه  :أســـبغ عليـــه الـــرزق ( 4111)
 .ريه
ن صههههههوا يف مدائههههههها مو  :ثلمــــــوا أمانتــــــك ( 4111)

 .خانوا
 .الراباف :العيون ( 4112)
 .ام وحثّ  مي سو  :« َحْدَوة»( 4113)
يريهههههههههد : مو علنههههههههه   :َّلذا شـــــــــكوا ثََقـــــــــاًل ( 4114)

املمهروب مههن مهار اخلههرا  مو نهزور علهه   اويه   ههزرعهم 
 .مضرل  ثمرا ه

ه  الاسههر ه مي مههاف  :انَقطــاع َشــْرب  ( 4115)
 . س ى يف  الد  س ى  األهنار

مي مهههها يبههههل األرل مههههن  :انَقطــــاع بالإــــة ( 4116)
 .ندى ومطر ريما  س ى  املطر

مي :  اسههههر مهههههزة  حالهههه   :َّلحالــــة أرف ( 4117)
 .حتويلها البذور  ص رساد  ال عفن

عمها مهن الغهر  رغلبهت : مي  :اغتمرها ( 4118)
عليهها والر و ه  حهإ صهار البهذر ريهها غم ها ه كا ها ه 

 .مي له رائح  مخ  ورساد
م لفههها وذههه  : مي  :أجحــف العطــش ( 4119)

 .مبادة الغذاف من األرل رلم ينبت
ــــبجح ( 4111) السههههرور مبهههها يههههرى مههههن حسههههن  :الت

 .عمله يف العدر
 .ان شاره :استفاضة العدل ( 4111)
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مي م حههدا  :معَتَمــدًا فضــل قــوتهم ( 4112)
 .نيادة او م عمادا لأ  س ند اليه عند اناج 

 .وّررل :َذَخَرت ( 4113)
 .النريه واإلراح  :اإلْجَمام ( 1414)
 .ناج الف ر وا :اإلْعَواز ( 4115)
 :َّلشــــراف أنفســــهم علــــى الجمــــع ( 4116)

ل طلع منفسهم  ص مجع املار ، ادخارا ملا  عهد نمهن 
 .الو ي   ذا عزلوا

 .مي    طغيه :  تـُْبَطره ( 4117)
 .مجاع  من النا  متأل البصر( 2008)
مي    اههو   :  تُقصــر بــه الغفلــة ( 4119)

 غفل ه موجب  ل  ص ه يف ا العأ على ما يهرد مهن
معمالههأ ، و  يف  صهههدار األجو ههه  عنهههه علهههى وجهههه 

 .الصواب
مي معاملههههه   :َعْقـــــدًا اْعتَـَقـــــَده لـــــك ( 4121)

 .ع دها ملصلح أ
ـــــد ( 4121)   يعجـــــز عـــــن َّلطـــــالق مـــــا ُعَق

 ذا واعههت مههع محههد يف ع ههد كهها  ضههرره  :عليــك 
 .عليأ   يعجز عن حل ذلأ الع د

ه  الاسهههر ه اهههوة الظهههن  :الَفراســـة ( 4122)
 .ر يف األموروحسن النظ

 .الساو  والث   :ا ستنامة ( 4123)
مي  :« يتعرفــون لفراســات الــو ة»( 4124)

 .ي وسلو   ليها ل عررهم
 .  الفهم  جادة الصنع  :بتصنعهم ( 4125)
 .مي  غارلت :تغابيت ( 4126)

املهههههههندد  ههههههه  هههههههني  :المضــــــطرب بمالـــــــه ( 4127) 
 .البلدا 

 .املا س  :المترّفق ( 4128)
ــــــق ا( 4129) مهههههها ين فههههههع  ههههههه مههههههن األدوال  :لَمَراَف

 .واآلني 
 .األماكن البعيدة :المطارح ( 4131)
مي    :  يلتــــــئم النــــــاس لمواضــــــعها ( 4131)

مياههن ال ئههام النهها  واج مههاعهم يف مواضههع  لههأ املرارههق 
 .من  لأ األمان 

مي م  ال جههههههار والصههههههنا   :أنهــــــم َســــــْلم ( 4132)
 .مساملو 

 .الداهي  :البائقة ( 4133)
 .عسر املعامل  :الضيق ( 4134)
 .البفل :الشّح ( 4135)
حهههههبس املطعههههوم وحنهههههوه عهههههن  :ا حتكــــار ( 4136)

 .النا    يسمحو   ه     أمثا  راحش 
 .هنا املشني :المبتاع ( 4137)
 .مي خال  :« قارف»( 4138)
 .ه  المم ه ا ح اار :الُحْكَرة ( 4139)
ناهار والعهذاب مي مواهع  هه ال :فـََنَكل به ( 4141)

 .، ع و   له
مي مهن غه  م  دهاون  :في غير َّلسراف ( 4141)

 .حد العدر
 .ه  مم موله ه هدة الف ر :البؤسى ( 4142)
ــى ( 4143) ههه  فهه ح مولههه ه مجههع نمههني وهههو : الَزْمَن

املصاب  الزمان  ه  ف ح الزاي ه مي العاه  ، يريد مر اب 
 .العاهال املانع  ام عن ا ك ساب
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 .السائل :القانع ( 4144)
ه   شههديد الههراف ه امل عههرل  :الُمْعتــّر ( 4145)

 .للعطاف  ال سنار
 . ل  منأ حفظه :اْسَتْحَفَظك ( 4146)
ت ( 4147)  .مثرال :َغالإ
ه مجههع صههاري  ه  :صــوافي ا ســالم ( 4148)

 .وه  مرل الغنيم 
 . غيا   النعم  :َبَطر ( 4149)
 .ان   :التافه ( 4151)
مي    :« ُتْشــــــــــخص همــــــــــك»  ( 4151)

 . صر  اه مامأ عن مالحظ  هنوهنم
 .مماله  عجا ا وكربا :« صّعر خّده»( 4152)
 اههره م   نظههر اليههه  :تقتحمــه العــين ( 4153)

 .اح  ارا واندراف
مي اجعهل  :« فـَرشغ ألولئك ثقتـك»( 4154)

للبحههههث عههههنهم مهفاصهههها ي فرغههههو  ملعررهههه  محههههواام 
 .ياونو  ممن  ثق  م

مي مبها ي هدم  :« باإلعذار َّللـى اهلل»( 4155)
 .لأ عذرا عنده

امل  ههههدمو   :ذوو الرقّــــة فــــي الســــن ( 4156)
 .ريه
مي امل ظلمني  :« لذوي الحاجات»( 4157)

 .  فرغ ام ريه  شفصأ للنظر يف مظاملهم
 أمر  أ  ي عهد  :تـُْقَعد عنهم جندك ( 4158)

 .عنهم و  ي عرل ام جندخ
ع حهر   ال حريهأ ه ه مجه :األحـراس ( 4159)

 .وهو من رر  اناكم من وصور املاروه

مهن معهوا    ائفه  ه  مم رفه ح ه :الُشَرط ( 4161) 
انههاكم ، وهههم املعرورههو   المهها ط  ، واحههده هههر   ه 

 . مم رساو  ه
الندد ريه من عجز  :التعتعة في الكالم ( 4161)

 .وع  ، واملراد غ  خائا  عب ا  الالنم
 .مي يف موا ن كث ة :موطن  في غير( 4162)
ال طهههههه  ، مي   يطههههههر اهلل  :التقـــــدي  ( 4163)

 .اخل... مم  
 .ه  المم ه العنا ضد الزرق :الخرق ( 4164)
 .ه  الاسر ه العجز عن النطق :العي ( 4165)
رعل ممر مهن حنّهى ينحه  ، مي ا عهد  :َنحش ( 4166)

 .عنهم
 .ضيق الصدر  سوف اخللق :الضيق ( 4167)
ه حمركههههه  ه ا سههههه ناا   :األنـــــف ( 4168)

 .وا س ابار
 .م رارها :أكناف الرحمة ( 4169)
سهههال   اشهههنه  اسهه اثاره واملهههن  :هنيئــاً ( 4171)
 . ه
و ذا منعهت  :امنـع فـي َّلجمـال وَّلعـذار ( 4171)

 .رامنع  لطا و  در عذر
 .يعجز :يعيا ( 4172)
ضها  : ه مهن  هاب  عه   :َحَرَج َيْحـَرج ( 4173)

ألعهههههههوا   مهههههههيق صهههههههدورهم   عجيهههههههل اناجهههههههال ، ، وا
وربههو  املما لهه  يف امههائها ، اسهه جال ا للمنفعهه  ، مو 

 . ظهارا للجربول
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 .معظمها :أجزلها ( 4714)
ـــــوم»( 4175) ـــــر مثل مي غههههه  خمهههههدو   :« غي

 . ش ف من ال  ص  و  خمرو   الرياف
مي    :  تكونّن منفّرًا و  مضيعًا ( 4176)

رّه  ها النها  و   مهيع منهها ههيئا  طل الصهالة ر اه
 . الن   يف األركا   ل ال وس  خ 

ه مجههع  هه   اسههر رفهه ح ه  :ســمات ( 4177)
 .وه  العالم 

 .العطاف :البذل ( 4178)
 .انطوا ويئسوا :أَيُسوا ( 4179)
 .ه  الف ح ه هااي  :شكاة ( 4181)
مي ااطع مادة ههرورهم  :« فاحسم»( 4181)

ب  عههههديهم ، و  هههها ياههههو  عههههن النهههها    طههههع مسههههبا
 األخهههههذ علهههههى ميهههههديهم ومهههههنعهم مهههههن ال صهههههر  يف 

 .هنو  العام 
املنحهههههههههههههههههههههههه  مههههههههههههههههههههههههن  :ا قطــــــــــــــــــــــــاع ( 4182)

 .املمنوح منها: وال طيع  .األرل
 .ه كالطنام  ه اخلاص  وال را   :الحاّمة ( 4183)
ا مهههه الخ ، والع ههههدة ه  :ا عتقــــاد ( 4184)

ا هها ، و ذا اا ن:  المم ه الميع  ، واع  اد الميع  
اا نوا ضيع  ررمبا مضروا مبن يليهها ، مي ي هرب منهها 

 .، من النا 
ه  الاسهر ه ههو النصهي  يف  :الششْرب ( 4185)

 .املاف
 .منفع ه اانيئ  :مهنأ ذلك ( 4186)
 .ه كمحبن  ه العااب  :الَمَغبإة ( 4187)
 .مي ظلما :َحْيفاً ( 4188)

رن اههههم ، مي م هههه :أْصــــَحْر لهــــم بعــــذرك ( 4189) 
الظهور ، ومصله : وهو من ا صحار . و نّي عذرخ ريه

 .الربون يف الصحراف
 .حّناه عنه : َعَدَل الشيُء عن نفسه( 4191)
 .مي  عويدا لنفسأ على العدر :رياضًة ( 4191)
 .  در العذر مو   دا ه :اإلعذار ( 4192)
 .ه حمرّك  ه الراح  :الَدَعة ( 4193)
مي   ههههههّرب منههههههأ  :« لقــــــاَرَب لتغّفــــــ»( 4194)

 . الصلح ليل   عليأ عنه غفل  ريغدرخ ريها
مصههههل معهههه  الذّمهههه  وجههههدا  مههههود  يف جبلهههه  ( 2092)

ا نسههههها  ، ينبههههههه لرعايههههه  حهههههق ذوي ان هههههو  عليهههههه ، 
ويدرعهههه ألداف مههها جيههه  عليهههه منهههها ، مث م ل هههت علهههى 
معهه  العهههد وجعههل العهههد لباسهها ملشهها  ه لههه يف الراا هه  

 .من المرر
َْ عهــــدك ( 4196) امههههر مههههن حا ههههه رو ههههه  :ُحــــ

 .مبع  حفظه وصانه
ه  المههم ه الواايهه  ، مي حههار   :الُجنّــة ( 4197)

 .على ما معطيت من العهد  روحأ
مي وجدوها " ملا اس و لوا من عواا  الغدر ( 2098)

 .و يل  ، مهلا 
 .خانه ون مه :خاس بعهده ( 4199)
 .اخلدا  :الَخْتل ( 4211)
 .هنا مبع  مرشاه : «أفضاه»( 4211)
 .ما حرم عليأ م  متسه :الحريم ( 4212)
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ه  ال حريأ ه ما مت نهع  هه مهن  :الَمنَـَعة ( 4213)
 .ال وة
مي يفزعههههههو  اليههههههه  :« يستفيضــــــون»( 4214)

 . سرع 
 .ا رساد :ا دغال ( 4215)
 .اخليان  :المدالسة ( 4216)
ه مجههع علنهه  ه وههه  يف الن ههد  :العلــل ( 4217)

م ، مبعههه  مههها يصهههرره عهههن وجههههه ورولهههه  ص والاهههال
غههه  املهههراد ، وذلهههأ يطهههرم علهههى الاهههالم عنهههد   امهههه 

 .وعدم صراح ه
مهههههها ي بههههههل ال وجيههههههه   :لحــــــَن القــــــول ( 4218)

 .كال وري  وال عريإ
 :أن تحيَ بـك مـن اهلل فيـه َطْلبَـة ( 4219)

مي  أخهههذخ عميهههع م رارهههأ مطالبههه  اهلل  يهههاخ ر هههه 
 . هيف الوراف الذي غدرل 

ه  ههال حريا ه ال صههاو ،  :القــود ( 4211)
 .و ضار ه للبد  ألنه ي ع عليه

عّجهل مبها مل  :أفْـَرَط عليك شْوطك ( 4211)
 .مردل  أديبا رأع   ا ال:  ان  ريده 

ــوْكَزة ( 4212) ه  فهه ح رسههاو  ه المههر    :ال
جيمههع الاهها ه  مههم ايههيم ه مي ابمهه ه ، وههه  

 .املعرور   اللام 
 . ر فعّن  أ :َحّن بك َتْطمَ ( 4213)
 .املبالغ  يف الثناف :اإلطراء ( 4214)
ه كال  يّهد ه  ظههار الزيهادة يف  :التزيـد ( 4215)

 .األعمار عن الوااع منها يف معرل ا ر فار

 .البغإ والسف  :المقت ( 4216) 
 سههه   يف اخلهههرب »مهههن اهههوام  :التســـقَ ( 4217)

 . هاو ال:  ذا مخذه اليال ، يريد  ه هنا  «ي س  
و نانههرل .ا صههرار علههى النههزا  :اللجاجــة ( 4218)
 .مل يعر  وجه الصواب ريه: 
 .المعا :الَوْهن ( 4219)
 .اصي  النفس  زيادة :ا ستئثار ( 4221)
 .مي م ساوو  :الناس فيه أسوة ( 4221)
 .ال غارل :التغابي ( 4222)
 ذا كهها  م يهها  «رههال   ّهه  األنهها»:يقــال ( 4223)

 .ميأنا المي
ه  فه ح السهني وسهاو  الهواو ه  :الَسـْورة ( 4224)

 .اندة
 .ه  الف ح ه البأ  :الَحّدة ( 4225)
ه  ف ح رساو  ه انّد  شبيها لهه  :الغرب ( 4226)

 .رد السيا وحنوه
ــــــادرة ( 4227) مهههههها يبههههههدو مههههههن اللسهههههها  عنههههههد  :الب

 .الغم  من سباب وحنوه
نيههههههههادة الارامهههههههه   :تضــــــــعيف الكرامــــــــة ( 4228)

 . ضعارا
ه  ال حريههأ ه هههو امل هها  ومهها  :الَعــَرف ( 4229)

 .سوى الن دين من املار
ـــــي عليكمـــــا الســـــبيل ( 4231) مي  :جعلتمـــــا ل

 .انّج 
 .مي وثبت :َعَدْوت ( 4231)
ه  فه ح اامهزة و شهديد الهالم ه مي  :ألـإب ( 4232)

يريد  العامل م ا هريرة و ال ائم عمرو  ن : االوا . حّرل
 العاو
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نانعهه »و .ه  الاسهر ه الزمهام :لَقيـاد ا( 4233)
 . ذا مل يسنسل معه «ال ياد
 .البلي  واملصيب  :القارعة ( 4234)
 .ه مي  صيبه ه ر  لعه :تمّ  األصل ( 4235)
 .هو اآلخر :الدابر ( 4236)
مي احلهههههها  هههههها هلل  :« أولـــــي أليــــــة»( 4237)

 .حلف  غ  حانث 
 .كالساح  وننا ومع   :الباحة ( 4238)
 .مي ار فعت :سمت ( 4239)
ه مجع هوى ه وههو امليهل مهع  :األهواء ( 3241)

 .الشهوة حيث مالت
مي  «نههههههزا ينههههههزو نههههههزوا»مههههههن  :النــــــزوة ( 4241)

 .وث 
 .الغم  :الحفيظة ( 4242)
 .مي اهره :« وقمه فهو وأقم»( 4223)
 .رده وكسره :قمعه ( 4244)
 .مو ن ال بيل  مو منزاا :الحي ( 4245)
و  ديره  «ملّا»  شديد  :فر َّللي لّما ن( 4246)
 .«  ن »: 
 لههههه  مههههههين الع ههههههيب مي  :اســــــتعتبني ( 4247)

الرضههههى ، مي  لهههه  مههههين م  مرضههههيه  ههههاخلرو  عههههن 
 . سافأ

الهههواو  :« والظـــاهر أن ربنـــا واحـــد»( 4248)
للحار ، مي كها  ال  ا نها يف حهار يظههر ريهها مننها 
م حههههدو  يف الع يههههدة   اخهههه ال   يننههههها    يف دم 

 .ا عثم
 :«   نستزيدهم في اإليمان»( 4249)

مي   نطلههههههه  مهههههههنهم نيهههههههادة يف اإلميههههههها  ألهنهههههههم كهههههههانوا  
 .منمنني

ه  ههالنو  املوحههدة ه مبعهه  الثههائرة  :النــائَرة ( 4251)
 ال هههاف املثلثههه  ، ومصهههلها مهههن ثهههارل الف نههه   ذا اهههه علت 

 .وهاجت
 .املعاندة :المكابرة ( 4251)
ومنههه  .بلهتمالههت وما :جنحـت الحــرب ( 4252)

 .اد جنح الليل  ذا مابل
 .اس  رل وثب ت :ركدت ( 4253)
ه كوعههههدل ه مي ا ّهّ ههههدل  :َوقَــــَدت ( 4254)

 .وال هبت
 .اس  ّرل وهّبت :« َحَمَشتْ »( 4255)
 .عم نا مضراسها :ضّرستنا ( 4256)
 .سا  ناهم :سارعناهم ( 4257)
الناكهههههث الهههههذي الههههه  عههههههده  :الـــــراك  ( 4258)

 .وناثه
 .غطى :ن على قلبه را( 4259)
 . يال  من  يا ل رار  :حلوان ( 4261)
جههههههههرى  بعهههههههها ملآر ههههههههه  :اختلــــــــف هــــــــواه ( 4261)

 .الشفصي 
الواحههدة مههن الفههراغ ، واملههراد  هها  :الَفْرَغــة ( 4262)

 .هنا خلّو الوات من عمل يرجع  النفع على األم 
مرااب  معمااا  :ا ْحَتساب على الرعية ( 4263)

 .منها و صالح ما رسد و  ور ما اعو ّ 
مي ميههههههههههّر  :َيَطــــــــــأ الجــــــــــيش عملهــــــــــم ( 4264)

 . أراضيهم
 .المرب والشر :الّشَذى ( 4265)
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 .مذاه :َمَعرإة الجيش ( 4266)
ه  فه ح ايهيم ه الواحهدة مهن  :َجْوَعـة ( 4267)

مصهههدر جههها  ، ويهههراد عوعههه  املمهههطّر حهههار ايهههو  
 .املهلأ

ـــــــــــوا»( 4268) ُل اهههههههههههار مي مواعهههههههههههوا الن :« َنكش
 .والع اب

ــٌر ( 4269)  ههربه »ه كمعظنههم ه مههن  :رأٌي ُمَتبّـ
 .مي هالأ صاحبه:  ذا مهلاه  «  ب ا
ه  اسههر ال ههارني  ينهمهها  :قرقيســيا ( 4271)

 . لد على الفرال: ساكن 
مجهههع مسهههلح  ه وهههه   :الَمســـاَلح ( 4271)

 .موضع انامي  على اندود
ه كسهههحاب ه مي  :رَأٌي َشـــَعاٌع ( 4272)

 .م فّر 
ه كمسهههجد ه ل مهههع  :الَمْنَكـــب ( 4273)

 .الا ا والعمد ، وهد ه كناي  عن ال وة واملنع 
 .الفرج  يدخل منها العدو :الثـُْغرة ( 4274)
 .نائ  منا ه :ُمْغن  عنه ( 4275)
الشهههاهد ، والنهههيب ههههاهد  :الُمَهـــْيَمن ( 4276)

 . رسال  املرسلني األولني
لهه  ، مو ه  مههم الههراف ه ال  :الــُروع ( 4277)

 .موضع الرو  منه ه  ف ح الراف ه مي الفز 
 .مرزعين :راَعني ( 4278)
 .انصبا م :انَثيال الناس ( 4279)
كفف هها عهن العمهل   :أْمَسْكت يدي ( 4281)

 .و ركت النا  وهأهنم
 .الراجعو  منهم :رَاَجَعة الناس ( 4281)

 .مي خراا :« ثـَْلماً »( 4282) 
 .ذه  :زَاح ( 4283)
خرجهههت روحهههه ومهههال ، لهههان  :« زََهـــقَ » (4284)

 .عن الزوار ال ام
 .مي كاّ  :تـَنَـْهَنه ( 4285)
 .ه كا اب ه ملف الش ف :الَطالع ( 4286)
: « مسههههههههههيت عليههههههههههه»ممههههههههههار   :آســــــــــى ( 4287)

 .كرضيت مي حزنت
ـــة ( 4288) ـــَر األّم ي و هههها وياهههو  عنهههها  :يلـــي أْم

 .مسنو 
لمم ه مي ه  مم رف ح مجع دول   ا :ُدَوً  ( 4289)

 .هيئا ي داولونه  ينهم
 .ه حمرك  ه العبيد :الَخَول ( 4291)
 .مي حمار ني :« َحْرباً »( 4291)
 .يريد اخلمر :شرب الحرام ( 4292)
مجع رضيف  وهه  هه ف اليهل  :الَرَضائخ ( 4293)

يعطههههههاه اإلنسهههههها  يصههههههانع  ههههههه عههههههن ههههههه ف يطلهههههه  منههههههه  
 .معطيت له: ورضفت له .كاألجر

ـــــــأليبكم ( 4294) حتريمهههههههام وحتويهههههههل الهههههههو ام  :َت
 .عنهم
 .مي ضعف م ورنمت :« َونـَْيتم»( 4295)
 .جوانبها :أْطَراف البالد ( 4296)
حصههل ريههها الههن    اسهه يالف  :انتقصــت ( 4297)

 .العدو عليها
ه مبهين للمجههور ه   هبإ ، وهه   :تـُـْزَوى ( 4298)

 . ذا ابمه عنه: من نواه 
 . عنروا :تَُقّروا ( 4299)
 .مي الميم :َخْسف ال( 4311)
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 .مي  عودوا  الذر :تـَُبوؤوا ( 4311)
 .ه  ف ح راسر ه مي الساهر :األَرق ( 4312)
النغيهههههههههههه  يف ال عههههههههههههود  :التثبــــــــــــيَ ( 4313)

 .وال فلا
ـــذيل وشـــّد الَمْئـــزر ( 4314) ـــع ال كنايههه    :رْف

 .عن ال شم  للجهاد
ك  عحره عن   :اْخُرج من ُجْحَرك ( 4315)

 .م رّه
 .مي اد  من معأ :« ْنُدبا»( 4316)
ه مي مخهههذل  هههانق  :َّلن حّقْقـــت ( 4317)

 .والعزمي  ه رانفذ ، مي امإ الينا
 .ه مي جبنت :تفّشلت ( 4318)
الغلهههههي  ، والاهههههالم متثيهههههل  :الخـــــاثَر ( 4319)

  » خ الط األمر عليهه مهن انه ة ، ومصهل املثهل 
   املرمة متأل السمن : االوا  «يدري متثر مم يذي 

   مواههدل : فهه ل  خههاثره  راي ههه ر  ههع يف حهه ة ري
 .النار حإ يصفو احن  ، و    رك ه     كدرا

ال عهههدة ه  :تـُْعَجـــل عـــن َقْعـــَدَتك ( 4311)
حهار :  الاسر ه هيئ  ال عود ، ومعجله عن األمهر 

دو   دراكهههه ، مي رهههار  ينهههأ و هههني جلسههه أ يف 
 .الو ي 

مههم ه  صههغ  ااههوىن ه  ال :الُهــَوْينى ( 4311)
 .مننث مهو 

ايّهههده  العزميههه  ، و   :اْعَقـــل عقلـــك ( 4312)
 .من اخلو . دعه يذه  مذاه  الندد

 .مي  الوجه ايدير  أ :بالَحَرّي ( 4313)

 الم ال أكيد ونونهه ، مي  نها  :« لَُتْكَفَينّ »( 4314) 
 .لنافيأ ال  ار ونظفر ريه

رهإ  م ها سهفيا  . مي من غ  رغبه  :َكْرهًا ( 4315)
  ا مسلم ابل ره ح ماه   ليله  ، خهو  ال  هل ، وخشهي  

البهههال  عشهههرة ( وآلهعليههللاصللللى)مهههن جهههيش النهههيب 
 .آ   ونّيا

كنايه  عهن مههرا  العهرب   :أْنُف ا سالم ( 4316)
 .الذين دخلوا ريه ابل الف ح

 . رده ورر  ممره :َشّرَد به ( 4317)
 .الاور  والبصرة :الَمْصَراَن ( 4318)
ـــــــتَـْرَفه ( 4319) رعهههههههل ممهههههههر ، مي اسههههههه ح و   :فاْس

 . س عجل
 .ريح حتمل الناب وانصى :الحاصب ( 4321)
 .ه مجع غور  الف ح ه وهو الغبار :األْغَوار ( 4321)
 .ه  المم ه الصفر :الُجْلُمود ( 4322)
جعل ههههه يعّمههههه والبههههاف  :« أْعَضْضــــُته بــــه»( 4323)

 .نائدة
ـــف القلـــب ( 4324) ، كهههأ   الهههذي   يهههدرخ :أْغَل

 .البه يف غال     نفذ اليه املعار
نااصهههه ضهههعيفه ، كأنهههه  :ُمَقـــاَرب العقـــل ( 4325)

 .يااد ياو  عااال وليس  ه ع ل
ما ر د ه من مار وحنوه ، ونشد  :الَضالإة ( 4326)

 . لبها ل دها ، مثل يمرب لطال  غ  ح ه: المال  
 .املاهي  من انيوا  :الَسائََمة ( 4327)
ـــــارََعُهم  (4328) سههههه طوا ا لهههههى يف  :ُصـــــرَُعوا َمَص

 .مطارحهم
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 .انرب :الَوَغى ( 4329)
مي مل  :« لــــــم ُتَماَشــــــها الُهــــــَوْينى»( 4331)

 . رار ها املساهل 
مههها  صهههر  : مثلنثههه  اخلهههاف  :الُخْدَعـــة ( 4331)

 ه الصيب عن اللن و لبه مور رطامه ، وما  صر  
 .ها ه عدّوخ عن اصدخ  ه يف انروب وحنو 

 .الفطام :الَفَصال ( 4332)
 .األمر الواضح :اللإْمح الباصر ( 4333)
 .مشاهد ا ومعاين ها :َعيان األُمور ( 4334)
 ل هاف النها  يف األمهر مهن  :ا ْقَتحـام ( 4335)

 .غ  رويّ 
 .الاذب :الَمْين ( 4336)
 .ادعا خ لنفسأ :انتحالك ( 4337)
رهع مهن مها ههو مر  :ما قَـْد َعـال عنـك ( 4338)

 .م امأ
 .مي سلبأ :« ابتزازك»( 4339)
ــَزَن ( 4341) ه مي منههع ه دو  الوصههور  :اْخُت

 . ليأ
املهراد  الههذي هههو ملههزم لهه مههن نمههه ودمههه ( 2220)

 .البيع   اخلالر  ألم  املنمنني
لههبس »ه  ههالف ح ه مصههدر  :الَلــْب  ( 4342)

كمهههرب يمهههرب مي خلطهههه ،   «عليهههه األمهههر يلهههبس
 (.لبسنا عليهم ما يلبسو ول: )ويف ال نزيل 

 .ه  المم ه اإلهاار :الُلْبَسة ( 4343)
مرسههههل ه  :أْغــــَدَفت المــــرأة َقَناَعهــــا ( 4344)

مرخههههههى : علهههههى وجههههههها رسههههههن ه ، ومغهههههد  الليهههههل 
 سدوله ه مي مغطي ه

مجههع جلبههاب ، وهههو الثههوب : وايال يهه  . ن الظههالممهه 
األعلهههههى يغطههههه  مههههها حت هههههه ، مي  املههههها مسهههههدلت الف نههههه  

 .البا ل رأخفت ان ي   مغطي ه
مضهههههعف ها ومنع هههههها  :أْغَشـــــَت األبصـــــار ( 4345)

 .النفوذ  ص املرئيال ان ي ي 
 .ضرو ه و رائ ه :أفَانَيُن الَقْول ( 4346)
 .ضد انرب :السشْلم ( 4347)
مجههع مسههطورة ، مبعهه  اخلرارهه   :األســاطير ( 4348)

 .  يعر  اا منشأ
: نسل الاالم نسجه ، و  :حاَكه يحوكه ( 4349)

 . أليفه
 .ه  الاسر ه الع ل :الَحْلم ( 4351)
ه كسههحاب ه مرل رخههوة    :الــَدهاس ( 4351)

 .ه   راب و  رمل ، ولان منهما ، يعسر ريها الس 
 .الذي   يه دي :الخابَ في السير ( 4352)
ــَديماس ( 4353) ه  الاسههر ه املاهها  املظلههم  :ال

 .حتت األرل
ههههه  فهههه ح رسههههاو  ه ماهههها   :الَمْرقبــــة ( 4354)

ا ر  هاب ، وهههو العلهو واإلهههرا  ، مي ررعهت نفسههأ 
 . ص منزل   عيد عنأ مطلبها

مجههع : مي  عيههدة ، واألعههالم  :« نازحــة»( 4355)
علهههههههم ، وههههههههو مههههههها ينصههههههه  ليه هههههههدي  هههههههه ، مي خفيّههههههه  

 .املسالأ
ه كصهبور ه  ه  مصهلع الهرم  ،  :األَنُـوق ( 4356)

 من  يإ األنو  ،  ذ حترنه معزّ : مصفر املِنح ار ، ي ار 
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. رال  ااد  ظفر  ه ، أل  موكارها يف ال لل الصعب 

 .واذا الطائر خصار عّدها صاح  ال امو 
ه  فه ح رمهم مشهّدد ه جنهم  :الَعيّـوق ( 4357)

م هههر ممههه ف يف  هههر  اوهههرّة األميهههن ي لهههو الثريههها   
 .ي  دمها

ه  ال حريههأ ه الرجهو   عههد  :الّصـَدر ( 4358)
 .والورد ه  الاسر ه اإلهرا  على املاف. ربالش
 .ينهإ نر أ :ينَهد ( 4359)
مر ههههل : مغل ههههت ، و  ههههور  :ُأْرَتَجــــْت ( 4361)

 .الباب كرده ، مي مغل ه
 . ركت :َخلإَفت ( 4361)
ههههههه  الهههههه  عااهههههه  ريههههههها  :أيّــــــام اهلل ( 4362)

 .املاضني على سوف معماام
ّ  علههى مههها الغههداة والعشهه :الَعْصــَران ( 4363)

 .سبيل ال غلي 
مي درعهههت ومنعههت ، مبهههين  :َذيــَدْت ( 4364)

 . ذا  رده ودرعه «ذاده يذوده»للمجهور من 
 .ه  الاسر ه ورودها :َوْرَدها ( 4365)
 .ه  اسر رف ح ه مي عندخ : َقبَـَلكَ ( 4366)
 .الف ر الشديد :الَفاَقة ( 4367)
 .ه  الف ح ه اناج  : الَخلإة( 4368)
هه  فه ح املهيم ه مواضهع حمب هه  : ابّ َمَحـ( 4369)

 .من األعمار الصان 
ُكن آَنَ  ما تكون بها أْحـَذَر مـا »( 4371)

مرعل  فميل من األنس ، : آنس  :« تكون منها
 مي مهدّ 

: ، ومحهههذر « كهههن»منسههها ، وهههه  هنههها حهههار مهههن اسهههم  
خههرب ، واملههراد رلههيان مهههّد حههذرخ منههها يف حههار هههدة 

 .منسأ  ا
 .مي مذهب ه :« ْتهأْشَخصَ »( 4371)
 .اس :اْعَتَبر ( 4372)
 .مي نائل :« حائل»( 4373)
 .حمام اويّ  :َوثَيق ( 4374)
مي عندما  او   :« اْصَفْح مع الَدْوَلة»( 4375)

 .لأ السلط 
ه ك جر ههه  ه مصهههدر اهههّدم ه  :تـَْقَدَمـــة ( 4376)

 . ال شديد ه مي  ذ  و نفااا
 .امي ضع :« فَال الَرأي يََفيلُ »( 4377)
ه مجهع معهرال كمحهراب ه ،  :الَمَعـارَيض ( 4378)

وهههو سههههم  هههال ريهههش رايهههق الطهههررني ، غلهههي  الوسههه  ، 
 .يصي   عرضه دو  حّده

ـــْلت عليـــه»( 4379) مي مهههن دونهههأ  :« مـــن ُفضش
 .ممن رملأ اهلل عليه

مي خارجههها  :« فاصــاًل فـــي ســـبيل اهلل»( 4381)
 .ذاهبا
 مي واههههههههت رراغههههههههها :« ُخــــــــْذ َعْفَوهــــــــا»( 4381)

وار ياحها  ص الطاع  ومصله العفو ، مبع  ما   مثر ريه 
ألحههههد مبلههههأ ، عههههرب  ههههه عههههن الواههههت الههههذي   هههههاغل 

 .للنفس ريه
 .مي هارب منه م حّور عنه :« آبق»( 4382)
 .ه  اسر رف ح ه مي عندخ :َقَبلك ( 4383)
 .يذهبو  واحدا  عد واحد :يتسلإلون ( 4384)



 149  .........................................................................   املشروح  رهر  ا لفاظ الغريب 

 

 .ضال  :َغّياً ( 4385)
 .اإلسرا  :اإليضاع ( 4386)
 .مسرعو  :ُمْهَطُعون ( 4387)
ه  ال حريهههأ ه اخ صهههاو  :األثـَــَرة ( 4388)

 .النفس  املنفع  و فميلها على غ ها  الفائدة
 .ه  مم السني ه البعد :الُسْحق ( 4389)
 .ه  ف ح رساو  ه مي خشنه :َحْزنُه ( 4391)
ه  فهه ح رسههاو  ه الطري هه   :الَهــْدي ( 4391)
 .س ةوال
 .ررع ومهن    ّ  :رَُقَي َّللّي ( 4392)
ه  ههالف ح ه الههذخ ة املعههّدة  :الَعتــاد ( 4393)

 .لوات اناج 
ه  الاسهههر ه سههه   هههني  :الَشْســـع ( 4394)

اإلصبع الوسطى وال   ليها يف النعل العريب ، كأنه 
 .نمام ويسمى ابا  ه كا اب

مي حتصههيل ممههوار اخلههرا   :« َجَبايَــة»( 4395)
 .وه ، عمل من معمار الدول وحن
والعطههههها ه . كثههههه  النظهههههر  :َنظإـــــار ( 4396)

 الاسر ه ايان  ، مي كث  النظر يف جانبيه عجبا 
 .وخيالف

 ثني   رد ه  مم البهاف ه وههو  :البُـْرَداَن ( 4397)
 .املعج : ثوب خمطن  ، واملف ار 

 ثنيه  هههراخ ه كا ههاب ه  :الَشـَراكان ( 4398)
 .كث  ال فل: له ، و ّفار وهو س  النعل ك

والّ فههل ه  ال حريههأ ه البصهها  ، و  هها يفعلههه املعجهه   
 شراكيه ليذه  عنهما الغبار والوسل ، ي فل ريهما مث 

 .ميسحهما ليعودا كايديدين
ه مجع دول   المم ه ما ي هداور مهن  :ُدَول ( 4399)

 .السعادة يف الدنيا
 .ممعا :ُمَوهشن ( 4411)
 .ه  الاسر ه مي صد  ظين : َفراّسي( 4411)
 لبههه ورامهه ، مي  طههالبين  :َحـاَول األمــر ( 4412)

 . بعإ غايا أ كو ي  الشام وحنوها
مي  طلهه  مههين م   :تراجعنــي الســطور ( 4413)

 .مرجع  ص جوا أ  السطور
منههههت يف : ي ههههور  :كالُمْســــَتْثَقل النــــائم ( 4414)

هيئا ، رإذا رلم منه نار : حماول أ كالنائم الث يل نومه 
ان بهههه وجهههد الر يههها كهههذ ت ، مي عليهههه ، رأمانيهههأ ريمههها 
 . طل  هبيه   األحالم ،    ه     خيا ل  ا ل 

 .مي يث له ويشّق عليه م امه :« يـُْبَهظه»( 4415)
اإل  ههاف ، واملههراد    ههائ  لههأ  :ا ســتبقاء ( 4416)

 .وعدم  رادأ إلهالكأ
 .ه مي الدواه  :الَقَوارَع ( 4417)
 .مي  صدمه ر اسره :تـَْقَرع العظم ( 4418)
 .مي  ذيبه و نهاه :« تـَْهَلُ  اللحمَ »( 4419)
 .مي ماعدخ :« ثـَّبَطكَ »( 4411)
 .ه  ف ح الذار ه مي  سمع :تَأَذن ( 4411)
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 .ساكن املدين  :الحاضر ( 4412)
 .املنّدد يف البادي  :الباَدي ( 4413)
 .الغي  ه كاملصطب  ه :الَمْعَتَبة ( 4414)
 .مي  اام  على العذر :« َّلْعَذاَري»( 4415)
 .مي عندخ :َقبَـَلك ( 4416)
ه  فهه ح رسههاو  ه ايماعهه   :الَوْفــد ( 4417)

 .الواردو  ، مي ال ادمو 
ه  فهه ح الطههاف  :طَْيــرة مــن الشــيطان ( 4418)

 .وساو  الياف ه مي خّف  و يش
مي رمهل معهار   :« القرآن َحّمال»( 4419)

 .كث ة
 .مي مهر ا :« َمَحيصاً »( 4421)
 .مي موجبا لل عّج  :ُمْعَجباً ( 4421)
يف األصههل ايهرح ، وهههو هنهها  :الَقـْرح ( 4422)

 .لان عن رساد  وا نها
ه  ال حريههأ ه الههدم الغلههي   :الَعَلــق ( 4423)

 .ايامد
 .املرجع :الَمآب ( 4424)
وعهههههههههدل ومخهههههههههذل علهههههههههى  :َوأيْـــــــــُت ( 4425)

 .نفس 
مي آنههها ، رههههو مهههن  :َبـــُد وَّلنـــي ألعْ ( 4426)

 ر : عبد يعبد ، كغم  يغم  ، عبدا ، واملهراد 
آلنهها مههن م  ي ههور غهه ي اههو   هها ال ، رايهها   

 .آنا منا من ذلأ لنفس 
  :« أَخــــُذوهم بالباَطــــل فاقْـَتَدْونــــه»( 4427)

كلنفههوهم  إ يهها  البا ههل رههأ وه ، وصههار اههدوة ي بعههها 
 .األ ناف  عد اآل اف

ه  فه ح الهالم وضهم البهاف ه  :َلبـون ابـن ال( 4428) 
 .ا ن الناا   ذا اس امل سن ني

 .ح رها :أْزَرى بها ( 4429)
 . بطننه والنق  ه :اْسَتْشَعَره ( 4431)
 .جعله مم ا :أّمَر لسانَه ( 4431)
ه  مهم راسههر و شههديد الهالم ه  :الُمَقـّل ( 4432)

 .الف  
 .ه  المم ه الوااي  :الُجّنة ( 4433)
ه  اسههر انههاف ،  زنهه  ك ا هه  ه  :الَحَباَلــة ( 4434)

هبا  الصيد ، ومثله األحبهور واألحبوله  ه  مهم اامهزة 
 .حبل الصيد واح بله ،  ذا مخذه  ا: ريهما ه و  ور 

 .حتّمل األذي :ا حتمال ( 4435)
يريههد  الشههحم هههحم  :« يـَْنظُــُر بشــْحم  »( 4436)

 .اندا 
ــــــــَتكلإم بلحــــــــم»( 4437) :  ههههههههاللحم  يريههههههههد :« ي

 .اللسا 
يريهههههد عظهههههام األذ   :« َيْســـــَمع بعظْـــــم»( 4438)

 .يمر ا ااواف ر  ر  عص  الصمان رياو  السما 
 .موائلها :أْطَراف النـشَعم ( 4439)
 .م عدها ، واملراد آخرها :أْقصاها ( 4441)
 .اّدر له :أُتَيح له ( 4441)
 .الداخل يف الف ن  :الَمْفُتون ( 4442)
 .ه  ف ح رساو  ه ااالخ :ْتف الحَ ( 4443)
ـــُروا الّشـــْيَب ( 4444) يريهههد  غيههه ه  اخلمهههاب  :َغيـش

 .ل اهم األعداف كهو  ماوياف
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 .ه  مم ال ا  ه مي اليل مهله :ُقّل ( 4445)
ه كا اب ه انهزام العهريإ ،  :الَنطَاق ( 4446)

 .وا ساعه كناي  عن العظم وا ن شار
  النطها  ه م هّدم ه علهى ون  :الَجـَران ( 4447)

عنهههههق البعههههه  يمهههههرب  هههههه علهههههى األرل  ذا اسهههههناح 
 .ومتان

ه كا ههاب ه سههه  اللجهههام  :الَعنــان ( 4448)
 .متسأ  ه الدا  

املههراد منههه سههه   يف  :« َعثــَر بأَجَلـــه»( 4449)
 .مجله  املول ابل م  يبل  ما يريد

ـــــَرة ( 4451) : السههههه ط  ، و االههههه  عثر هههههه  :الَعثْـ
روفة ه  مههم املههيم ه صههف  واملهه .ررعههه مههن سهه ط ه

 .للنفس حتملها على رعل اخل  ألنه خ 
ـــــة ( 4451) ـــــة بالَخْيَب ـــــَت الَهْيئ مي مهههههن  :ُقرََن

 . ّي  ممرا خاب من  دراكه
مي مهن مرهرط  هه  :الَحَياء بالَحْرَمـان ( 4452)

 .اخلجل من  ل  ه ف حرم منه
ــَش بــداَئكَ »( 4453) مي مهها دام الههداف  :« أْم

انههههأ معههههه العمههههل يف هههههنونأ سهههههل ا ح مههههار مي
 .راعمل ، را  معياخ راسنح له

مي  ركههت املههول  :كنــت فــي َّلْدبَــار  ( 4454)
 .خلفأ و وّجهت اليه ليلحق  أ

مي  وجهههه  :« المـــوت فـــي َّلقْـبَـــال»( 4455)
 . ليأ  عد م   رك ه خلفأ

 .ه  ال حريأ ه اخلو  :الّشَفق ( 4456)
الوصههههههههههور  ص  :تــــــــــأّوَل الحكمــــــــــة ( 4457)

 .اداائ ه

َرة ( 4458)   .ا ع بار وا  عاظ :الَعبـْ
 . ري  هم وس  م :ُسّنة األّولين ( 4459)
 .سرّه و ا نه :َغْور العلم ( 4461)
 .ه  مم الزاي ه مي حسنه :زُْهَرة الحكم ( 4461)
ه مجههع هههريع  ه مصههلها مههورد  :الشــرائع ( 4462)

و الشار   ، واملراد هنا الظاهر املسه  يم مهن املهذاه  ، 
مي رجع عنها  عد ما اغهن  ليفهيإ : « صدر عنها»

 .على النا  مما اغن  ريحسن حامه
مههههههوا ن  :« الصــــــدق فــــــي الَمــــــَواَطن»( 4463)

 .ال  ار يف سبيل انق
 .ه  ال حريأ ه البغإ :الَشَنآن ( 4464)
ـــق ( 4465) الهههذهاب خلههها األوههههام علهههى  :التَـَعّم

 .نعم  ل  األسرار
  عههن مههذاه  انههق وامليههل انيههدا :الَزيْــغ ( 4466)

 .مع ااوى انيوار
 .العناد :الَشَقاق ( 4467)
مي مل يرجهع ، منهاب ينيه   :« لم يَُنبْ »( 4468)
 .رجع: 
ــــُق ( 4469) ــــَر الطري : كاههههرم ، ووعههههد وولههههع   :َوُع

 .خشن ومل يسهل الس  ريه
 .اه ّد ومعجزل صعو  ه :أْعَضَل ( 4471)
ار اوة ايدر   ال جادر إلظه :الَتَماَري ( 4471)

 .إلح ا  انق
ه  فهه ح رسههاو  ه خمار ههأ مههن  :الَهــْول ( 4472)

 .األمر    دري ما هجم عليأ منه ر دهش
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ان  هههال العزميههه  وانفسهههاخها  :الَتـــرّدد ( 4473)
 .مث عودها ، مث انفساخها

 ل ههههاف الههههنفس يف  يههههار  :ا ْسَتْســــالم ( 4474)
 .انادثال

 .مليم ه ايداره  اسر ا :الَمَراء ( 4475)
 .العادة :الَدْيَدن ( 4476)
مي مل تهر  مهن  :« لم يصبح ليله»( 4477)

 .ظالم الشأ  ص هنار الي ني
 .رجع م  ه را :َنَكص على َعَقبَـْيه ( 4478)
الظهههّن ، مي الههذي يهههندد يف  :الَريْــب ( 4479)

 .ظنه و  يع د العزمي  يف ممره
نبأ ه مجههع سهه :َســَناَبُك الشــياطين ( 4481)

مي . داسه ه:  المهم ه وههو  هر  انهارر ، وو ئ هه 
 . س نزله هيا ني ااوى ر طرحه يف االا 

امل  صههد ، كأنههه ي ههّدر كههل  :الُمَقــّدر ( 4481)
 .ه ف   يم ه رينفق على ادره

املمههّيق يف النف هه  ، كأنههه    :الُمَقتــّر ( 4482)
 .من العيش.يعط     ال ن ، مي الرم  

ه مجهع منيه  ه وهه  مها ي منهاه  :الُمنـى ( 4483)
ا نسهها  لنفسههه ، ويف  ركههها غهه  كامههل ، أل  مههن 

 .نهد هيئا اس غ  عنه
الث هه  رصههور األمههار  :طــول األَمــل ( 4484)

 . دو  عمل اا
ه مجع ده ا  ه وهو نعهيم  :الَدَهاَقين ( 4485)

 .واألنبار من  الد العرا . الفالحني يف العجم

 .مي نزلوا عن خيوام مشاة :« تـََرّجُلوا»( 4486) 
 .مسرعوا :اشتّدوا ( 4487)
ه  مهم الشهني و شهديد ال ها  ه  :َتُشُقون ( 4488)

 .من املشّ  
الثانيهه  ه  سههاو  الشههني ه مههن  :َتْشــَقْون ( 4489)

 .الش اوة
 .ه  ف حال ه الراح  :الَدَعة ( 4491)
ه  مههم رسههاو  ه اإلعجههاب  :الُعْجــب ( 4491)

 نفسه م  ه النا  ، رلم يان له معج  .  النفس ومن
 .منيس و ال يف وحش  دائم 

 .ال ليل :التافه ( 4492)
مههههها يهههههراه السهههههائر الظمهههههآ  يف  :الَســـــَراب ( 4493)

 .الصحراف ريحسبه ماف حإ  ذا جافه مل جيده هيئا
مجع نارله  ، وهه  مها ي طهو   هه  :النواَفل ( 4494)

مههههههههههن األعمههههههههههار الصههههههههههانال نيههههههههههادة علههههههههههى الفههههههههههرائإ 
واملههراد م  امل طههوّ  مبهها مل يا هه  عليههه   ي ر ههه . و هه املا

 . ص اهلل  طّوعه  ذا اّصر يف مداف الواج 
مهها يل يههه األ ههق مههن  :َحــَذفَاُت اللســان ( 4495)

 .العبارال العجل   دو  روي  و   فا 
مي النوي ريما سبق  ه  :مراَجَعة الَفكر ( 4496)

 .اللسا 
رياههههه حههههإ يظهههههر حت :ُمَماَخَضــــة الــــرأي ( 4497)

 .ن ده ، وهو الصواب
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اشهههره  :َحـــّت الـــورق عـــن الشـــجرة ( 4498)
والصرب على العلن  رجو   ص اهلل واس سالم ل دره ، 
ويف ذلأ خرو  اليه من مجيع السيئال و و   منهها 

 .، اذا كا  رّت الذنوب
العهههههههيش الوسههههههه  الهههههههذي  :الَكَفـــــــاف ( 4499)

 .ياف  ا نسا  حاجا ه األصلي 
 .مصل األنا :الَخْيُشوم ( 4511)
ه مجهع مجّه   فه ح ايهيم ه  :الجّمـات ( 4511)

وهو من السفين  ل مع املاف املنّهح مهن ملواحهها ، 
 .واملراد لو كفأل عليهم الدنيا عليلها وح  ها

ه  الف ح ه ان  ، واملراد  ابار  :الَجّد ( 4512)
 .الدنيا على ا نسا 

ــــَذّمم ( 4513) رار مههههن الههههذم ، كال ههههأمّث الفهههه :الَت
 .وال حرّ 

 .عّإ ، ومنه الال  الع ور :َعَقَر ( 4514)
لسههههههب ه الع ههههههرب . اللسههههههع  :اللإْســــــَبة ( 4515)

واملهرمة ه يف رمي ا مهام ه  شهبه .لسع ه:  ف ح السني 
 .الع رب ، لان لسع ها ذال حالوة

 .   ان  و    م :  تـَُبْل ( 4516)
ــــُد األمْ ( 4517) ــــة يـَُباَع مي جيعلههههها  عيههههدة  :َنَي

 .صعب  املنار
ه من  اب  ع  ه وههو مبعنهاه  :َنَصَب ( 4518)

 .مع مزيد اإلعياف
  :« نـََفـُ  الَمــْرء ُخطَـاه َّللــى أَجَلــه»( 4519)

كأ  كّل نفس ي نفسه اإلنسا  خطهوة ي طعهها  ص 
 .األجل

مي ايس  :اعتبر آخرها على أولها ( 4511)
 .يالرعلى حس  البدايال  او  النها

مجههههع سههههديل وهههههو مهههها  :أْرَخــــى ُســــُدوله ( 4511) 
 .مسدر على ااود  ، واملراد حج  ظالمه

  يس  ر من املرل كأنه علهى  :يـََتَمْلَمل ( 4512)
 .مل  ، وه  الرماد انارّ 

 .امللدوغ من حّي  وحنوها :السليم ( 4513)
 .ه ك عّرضه ه  صدى له و لبه :يـُْعَرف به ( 4514)
ـــــــك  َحـــــــ»( 4515)   جهههههههاف واهههههههت  :« اَن َحيُن

 .وصولأ ل ليب ومتان حبأ منه
مواههههههها الهههههههورود علههههههههى اهلل يف  :الَمـــــــْورَد ( 4516)

 .انساب
علههههههههم اهلل السهههههههها ق رصههههههههور  :القضــــــــاء ( 4517)

 .األهياف على محوااا يف موضاعها
 جيههههاد اهلل لألههههههياف عنههههد وجهههههود  :الَقــــَدر ( 4518)

مهها يمههطر مسههبا ا ، و  ههه ف مههن ال مههاف وال ههدر منه
 .العبد لفعل من مرعاله

 .الذي   مفّر من واوعه ح ما :الخاتم ( 4519)
ـــــــجُ »( 4521) رهههههههذ   حهههههههدى ال هههههههائني  :« تـََلْجَل

 .مي   حرخ: افيفا 
: ه مجهع   هه  ه وضهرب اآل ههاط  :ادبَـاط ( 4521)

 .كناي  عن هّد الّرحار وحّث املس 
هههههم الههههذين يب ههههو   عههههد  :بََقّيــــة الســــيف ( 4522)

ن ا لوا يف حف  هررهم ودرع الميم عنهم ورملوا الذي
املههههول علههههى الهههههذّر ، رياههههو  البهههههااو  هههههرراف جنهههههداف ، 
ف ،  رعددهم م  ى وولدهم ياو  مكثر ، خبهال  األذ ن

 .رإّ  مص هم  ص احملو والفناف
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 .مواضع ا له :َمَقاتَُله ( 4523)
 .صربه على ال  ار :َجَلد الغالم ( 4524)
 . ي اعه  األعداف :د الغالم َمْشهَ ( 4525)
 . ف ح الراف لطفه ورمر ه :َرْوح اهلل ( 4526)
مخذه للعبهد  الع هاب مهن  :َمْكُر اهلل ( 4527)

 .حيث   يشعر
 .غرائبها املس طرر  : طراَئف الحكم( 4528)
 مي مدناه :« أْوَضع العلمَ »( 4529)
مي مل  : مــــا وقـــــف علـــــى اللســـــان( 4531)

 .  واألعماريظهر مثره يف األخال
معمهههههها ه الرئيسهههههه    :أركــــــان البــــــدن ( 4531)

 .كال ل  واملل
 .  ا ه  الر ح :تثمير المال ( 4532)
 .ن صه :انَثالم الحال ( 4533)
 .ه  المم ه مي نسبه :ُلْحَمُته ( 4534)
 فههه ح انهههاف ه اخلهههوار   :الَحُرورَيّـــة ( 4535)

 .الذين خرجوا على علّ  رروراف
 .مي يصل   الليل :« يتهّجد»( 4536)
أل  الهههالم يف اولهههه  :َّلقْــــَرار بالُمْلـــك ( 4537)

 .ه   م ال مليأ(  نا هلل) عاص 
 .ه  المم ه ااالخ :الُهْلك ( 4538)
املهههههههراد اس صهههههههغارها يف الطلههههههه  لههههههه عظم ( 2229)

 . ال ماف
مي انههههههههههرو علهههههههههههى   : اْســــــــــَتْكَتاُمها( 4541)

ك ماهنههها عنهههد حماول هههها ل ظههههر  عهههد امهههائها ، رهههال 
 . علم    م مي 

مي  صههههههه  هنيئههههههه  رهههههههيمان  :تـَْهنُـــــــؤ ( 4541)
 .ال م ع  ا

السهههههههههههههاع  يف النههههههههههههها   : الماَحـــــــــــــل( 4542)
  الوهاي 

:   شديد الراف مبنيا للمجهور  : يَُظّرف( 4543) 
 .يعّد ظريفا

 ال شديد مبنيا للمجهور يعّد  : يضّعف( 4544)
 .ضعيفا

 .ه  المم ه مي الغرام  :الُغْرم ( 4546)
ه ذكرخ النعم  على غ خ مظههرا  :الَمّن ( 4546)

 . ا الارام  عليه
ــــــاس ( 4547) ال فههههههّو   :ا ســــــتطالة علــــــى الن

 .عليهم وال زيّد عليهم يف الفمل
من بههه العههني ، يف م ا لهه   « ههالراِمق»أراد ( 4548)

م هههه ،  ذا نظهههه نظههها ر : الرااهههد مبعههه  النهههائم ، ي هههار 
 .خفيفا

ه سهههرا لالع بهههار مبواعظههههه ي ر ونههه: َشـــعاراً ( 4549)
مهها يلهه  البههد   :وال فانههر يف داائ ههه ، ومصههل الشههعار 

 .من الثياب
مصههل الههدثار مهها يعلههو البههد  مههن  : َدثــاراً ( 4551)

واملههراد مههن ااههاذهم الههدعاف دثههارا جهههرهم  ههه . الثيههاب
 . ظهارا للذلن  واخلمو  هلل

مزاوها كما ميّز  الثوب  : قـََرضوا الدنيا( 4551)
 .رالامل 
 ري ههههههه يف  : علــــــى منهــــــاج المســــــيح( 4552)

 .الزهادة
من ي وص مخهذ معشهار املهار ،  : الَعّشار( 4553)

 .وهو املانا 
ــــف( 4554) مههههن ي جّسههههس علههههى محههههوار  : الَعرَي

 .النا  ومسرارهم رياشفها ألم هم مثال
ههههه  مههههم رسههههاو  نسههههب   ص  : الُشــــْرطي( 4555)

 .عوا  اناكمالشر   ه واحد الشرط ه كر   ه وهم م
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مي    ن هاههههههوا هنيههههههه عنههههههها  إ ياهنهههههها ،  (4556)
 .واإلضعا  اإلهان : وا ن هاخ 

مي    النفهههههههههههههههههوا  :  تتَكلإفوهـــــــــــــــــا ( 4557)
 .منفسام  ا  عد ما سات اهلل عنها

ه كا ههاب ه عههر  معلنههق  ههه  :الَنَيــاط ( 4558)
 .ال ل 

ه  فه ح البهاف ه ال طعه  مههن  :الَبْضـعة ( 4559)
 .م ، واملراد  ا ها هنا ال ل اللح
 . دا وظهر :َسَنَح له ( 4561)
هههههو ال ههههوّا  والّ حههههّرن مههههن  :الــــَتحّفظ ( 4561)

 .املمرال
ه  الاسههههر ه الغفلهههه  ، و  :الَغـــّرة ( 4562)
 .مي سلب ه وذهبت  ه عن رهده: « اس لب ه»
 .اس فاده :أفَاد المال ( 4563)
 .الف ر :الفاقة ( 4564)
 .معياه وم عبه :َجَهَده ( 4565)
 .مي كر  ه وآمل ه :« َكظإْته»( 4566)
ــة ( 4567) ه  الاسههر ه امهه الف الههبطن  :الَبْطَن

 .حإ يميق النفس
ه  مم رسهاو  رمهم رفه ح  :الُنْمُرَقُة ( 4568)

ه الوسادة ، وآر البيت مهبه  ها لالسه ناد  لهيهم يف 
ممور الدين ، كما يسه ند  ص الوسهادة لراحه  الظههر 

نههها  األعمهههاف ، ووصهههفها  الوسهههطى   صهههار وا مئ
سههائر النمههار   هها ، راههأ  الاههل يع مههد عليههها  مهها 
مباهههههرة مو  واسههههط  مهههها عانبههههه ، وآر البيههههت علههههى 

 الصراط الوس  العدر ، يلحق

 . م من اصر ، ويرجع  ليهم من غال وداون 
 .املبال  اواون للحدّ  :الغالي ( 4569)
 .يداري يف انق مي   :«   ُيصانع»( 4571)
املشهههههها   ، واملعهههههه  منههههههه    :الُمَضــــــارََعة ( 4571)

 .ي شبه يف عمله  املبطلني
ـــاع المطـــامع ( 4572) امليهههل معهههها و   ضههها   :اتب

 .انق
 . ساا   عد ما  صدّ  :تـََهاَفَت ( 4573)
 .منفع :أْعَوُد ( 4574)
ه  مهههم العهههني ه اإلعجهههاب  :الُعْجـــب ( 4575)

 . النفس
 .ه  اإلمث :« َحْوبَةال»( 4576)
مي مواههع  نفسههه يف الغههرر وهههو  :« َغــّررَ »( 4577)

 .اخلطر
كلمها  هار عمهره ه وههو   :« يفنى ببقائـه»( 4578)

 .الب اف ه   دم  ص الفناف
مي كلما مّدل عليه  :« َيْسَقُم بصّحته»( 4579)

 .الصح    رب من مرل اارم ، وس م ه كفرح ه مرل
مي ايههه   :« أمنــهيأتيــه المــوت مــن م»( 4581)

الهههه  يههههأمن   يانههههه منههههها ، رهههها  مسههههبا ه كامنهههه  يف نفههههس 
 .البد 
ههههو الهههذي  ههها ع اهلل نعم هههه  :الُمْســـَتْدرَج ( 4581)

عليههه وهههو م ههيم علههى عصههيانه ،   الغهها للحجهه  و اامهه  
 .للمعذرة يف مخذه

 .ام حن :ابـَْتلى ( 4582)
 .اإلمهار :اإلمالء له ( 4583)
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مل جاون اند يف حبه  سب  ا :الغالي ( 4584)
 .غ ه ، مو دعوى حلور الالهول ريه مو حنو ذلأ

 .املبغإ الشديد البغإ :القالي ( 4585)
 .مي مساررو  :« َسْفر»( 4586)
 .ننزام :َسُنبَـّوئهم ( 4587)
 .ابورهم :أْجداثهم ( 4588)
 .مي امل ا  :« التُـَراث»( 4589)
اآلرهههههههه   لههههههههأ األصههههههههل  :الجائحــــــــة ( 4591)

 .والفر 
 .اخللق والطبيع  :الَخَليقة ( 4591)
َرة المرأة ُكْفرٌ »( 4592) مي  ندي  ص  :« َغيـْ

الافر ، رإهنا حتهرم علهى الرجهل مها محهّل اهلل لهه مهن 
نوا  م عههددال ، ممهها غهه ة الرجههل ر حههرر ملهها حّرمههه 

 .اهلل ، وهو الزىن
يريههد  :« البخيــل يســتعجل الفقــر»( 4593)

مع املار ، و او  له اناج  منه يهرب من الف ر ع
 .رال ي ميها ، وياو  عليه انق رال ينديه

ــــــــــوا البــــــــــرد»( 4594) مي احفظههههههههههوا  :« تـََوّق
 .منفسام من مذاه

 .اس  بلوه :تـََلّقوه ( 4595)
أل  الربد يف آخره ميس  :آَخُره يُوَرق ( 4596)

 .األ دا   عد  عودها عليه ، رياو  عليها مخا
ملوجبههههه  للوحشههههه  ضهههههد ا :الُموَحشـــــة ( 4597)

 .األنس
 ه مجع حمّل ه مي :الَمَحاّل ( 4598)

 ذا مل ياهههن  ههههه  «مافهههر املاههها »األركههها  امل فهههرة ، مهههن  
 .ساكن و  نا ت

ه  ال حريهأ ه امل  هّدم  ص املهاف ،  :الَفـَرط ( 4599)
للواحهههد وللجمهههع ، والاهههالم هنههها علهههى اإل هههال  ، مي 

 .امل  دمو 
 .يأ ه ال ا عه  ال حر  :الَتَبع ( 4611)
اّدعهى عليهه ايهرم ه  المهم ه  :َتَجـرإَم عليـه ( 4611)

 .مي الذن 
 .ذه   ع له ومذله رح ه :استهواه ( 4612)
ه مجههع املصههر  ه وهههو ماهها   :الَمصــارَع ( 4613)

ا نصرا  ، مي الس وط مي ماا  الس وط آ ائأ مهن 
 .الفناف
 .ه  اسر الباف ه الفناف  ال حلل :الَبلى ( 4614)
 .الناب :الثـََرى ( 4615)
خدمههه يف عل ههه كمّرضههه  :َعلإــل المــريض ( 4616)
 .خدمه يف مرضه: 
 له  منهه وصها  :اْستَـْوَصَف الطبيـَب ( 4617)

 .الدواف  عد  شفي  الداف
 .خورأ :َّلشفاقك ( 4618)
ــــة ( 4619) ه  الاسههههر ، و فهههه ح راسههههر  :الَطْلَب

رورة معطههاه  يههاه علههى ضهه: املطلههوب ، ومسههعفه مبطلو ههه 
 . ليه
مي  :« َمثـّلَـْت لــك بـه الــدنيا نـَْفَســكَ »( 4611)

م  الههدنيا جعلههت ااالههأ ابلههأ مثهها  لنفسههأ   يسههها 
 .عليه
 .مي مخذ منها ناده لآلخرة :تـََزّوَد ( 4611)
 .ه مبد اامزة ه مي معلمت مهلها :آَذَنْت ( 4612)
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 .مي  عدها ونوااا عنهم :بـَْينها ( 4613)
 . ذا مخرب  ف ده :نـََعاه ( 4614)
مي مهنا .واراه وات العش  :راح اليه ( 4615)

 .متش   عاري 
 .مي  صبح :« تـَْبَتَكر»( 4616)
 .مي مصيب  راجع  :َفَجيعة ( 4617)
رعههل ممهههر مههن الههو دة يماعههه   :لَــُدوا ( 4618)

 .املفا بني
 .مهلاها :أْوبـََقها ( 4619)
ــاع نفســه ( 4621) َت اهههناها وخلصههها مههن  :ابـْ

 .مسر الشهوال
 .  اع  الزو  :ُحْسُن الَتبَـّعل ( 4621)
 .ار  ر :َعاَل ( 4622)
ََ عمله ( 4623)  . طل ، ألنه ررم ثوا ه :َحَب
ه مجع كهّيس   شهديد اليهاف  :األكياس ( 4624)

ه مي الع الف العاررو  ياو  نومهم ورطرهم مرمهل 
 .من صوم انم ى وايامهم

وههههه  : سههه  ممهههر مهههن السيا :ُسوُســـوا ( 4625)
حفههههههه  الشههههههه ف مبههههههها رو هههههههه مهههههههن غههههههه ه والصهههههههدا  
 س حف  الشف   ، والشف    س زيد ا ميا  و هذكر 

 .اهلل
 .امل ربة: كايّبان    :الَجّبان ( 4626)
 .مي صار يف الصحراف :« أْصَحرَ »( 4627)
مي  ههنفس  نفسهها  :تــنّفَ  الُصــَعَداء ( 4628)

 .ممدودا  ويال
ههههو اإلنهههاف ومههها مجهههع وعهههاف و  :أْوَعيَـــة ( 4629)

 .مهبهه

 .مهّدها حفظا :أْوَعاها ( 4631) 
العار   ا هلل ، املنسوب  :العالم الَربّانّي ( 4631)

 . ص الرب
 .ه حمرك  ه انم ى من النا  :الَهَمج ( 4632)
ه كسهحاب ه األحهدا  الطغهام  :الَرَعـاع ( 4633)

 .الذين   منزل  ام يف النا 
لههداع   ص البا ههل مو لههان عهن ا :النـاَعق ( 4634)

 .حق
 .يزداد  اف :يـَزُْكو ( 4635)
ه  ال حريهأ ه مجهع حامهل ، و  :الَحَملَـة ( 4636)
مبعهه  وجههدل ، مي لههو وجههدل لههه حههاملني  «مصههبت»

 .أل رن ه و ثث ه
 .ه  ف ح راسر ه من يفهم  سرع  :الَلَقُن ( 4637)
َقـــاُد لحـــاملي الحـــّق ( 4638) ههههو املنسههها   :الُمنـْ

يف ال هور والعمهل ، و   صه ة لهه يف داهائق انهق امل لند 
 .وخفاياه ، رذاخ يسر  الشأ  ص البه ألال هبه 

 .مي جوانبه ، ومفردها حنو :في أحنائه ( 4639)
 .املفرط يف ههوة الطعام :الَمْنهوم ( 4641)
 .سهله :َسَل  الَقياد ( 4641)
 .املولع عمع املار:  ايمع  :الُمْغَرم ( 4642)
 .اك نانه :اّدَخار المال ( 4643)
 .البهائم :« األنـَْعام»( 4644)
الهه   رسههل لنعههى مههن غهه  م   :الســائمة ( 4645)

 . علا
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غمره الظلم حإ غطناه رهو  :مغمورا ( 4646)
 .  يظهر

 .عدّوا الش ف لينا :اْسَتالنُوا ( 4647)
 .عّده وعرا خشنا :اْستَـْعَورَه ( 4648)
َرُفو ( 4649)  .مهل الن  والنعيم :ن الُمتـْ
ه  ال شديد ه مي ينخر  :يـَُرجشي التوبة ( 4651)

 .ال و  
ــــى الشــــيء ( 4651) ــــيم عل يههههداوم علههههى  :يُق

 .  يانه
 .مرل :َسَقَم ( 4652)
 .ياو  على ث   وي ني :َيْستَـْيَقن ( 4653)
ه كفرح ه اغن  النعم  ، والغرور  :َبَطَر ( 4654)

 .ر ن 
 . اليأ :القنوط ( 4655)
 .المعا :الَوْهن ( 4656)
 .ادم :أْسَلف ( 4657)
 .مّخر :َسّوَف ( 4658)
ـــــة ( 4659) ـــــه َمْحَن عرضهههههت لهههههه مصهههههيب   :َعَرْت

 .ونزلت  ه
 .اخنلع و عد :انَفَرج عنها ( 4661)
الثبهههههال والصهههههرب ،  :شـــــرائَ الَملإـــــة ( 4661)

 .واس عان   ا هلل
ه  الاسههر ه  نبّههه الههنفس ملهها  :الَعْبــرة ( 4662)
 .صي  غ ها ر حن  من   يا  مسبا هي
 .اس على عليهم :أَدّل على أقرانه ( 4663)
 .ه  المم ه الغنيم  :الُغْنم ( 4664)
 .الغرام  :الَمْغَرم ( 4665)
 .عاجله ابل م  يذه  :بادره ( 4666)
 .روال الفرص  وان ما ها :الَفْوت ( 4667)

 .حتّصنوا :اْعَتَصموا ( 4668) 
 .العهود : الَذَمم( 4669)
ــــــاد ( 4671) مجههههههع و ههههههد ، وهههههههو مهههههها رّن يف  :األوت

األرل مو انههههائ  مههههن خشهههه  ، ويريههههد  األو ههههاد هنهههها 
 .الرجار مهل النجدة الذين يورو   ا

ــــــــه»( 4671) مي  :« مــــــــن   تـُْعــــــــَذُرون بجهالََت
علههيام  طاعهه  عااههل    اههو  لههه جهالهه   ع ههذرو   هها 

الههه ري ههل عنههد الههربافة مههن عيهه  السهه وط يف خمهها ر معم
 .عذركم يف ا باعه

مي    كانهههت  :« ُبّصـــْرُتم َّلن أْبصـــْرتم»( 4672)
 .لام م صار رأ صروا

 .مي اس بد :« اْسَتأثـَرَ »( 4673)
 .اخليار :الَخيَـَرة ( 4674)
مهههههن  :« اإلْعجـــــاب يمنـــــع ا ْزَديـــــاد»( 4675)

معجهه   نفسههه وثههق  امااهها رلههم يطلهه  اهها الزيههادة يف 
 .ن  الامار ، رال يزيد  ل ي

ممههر اآلخههرة اريهه  ، وا صههطحاب يف الههدنيا ( 2111)
 .اص  الزمن اليل

ه  ف ح اامزة واناف و شديد الهدار  :أَحّد ( 4677)
 .ه مي هحذ

 .نصل الرمح :الَسَنان ( 4678)
 .خفت منه :َهْبت أمرًا ( 4679)
 .ا حنان منه :تـََوقّيه ( 4681)
 :« ازجـــر المســـئ بثـــواب الُمحســـن»( 4681)

 ذا كارهههأل احملسهههن علهههى  حسهههانه مالهههع املسههه  عهههن مي 
 . ساف ه  لبا للماارأة
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هههدة اخلصههام  عصههبا ،    :الَلَجاجــة ( 4682)
 .للحق ، وه   سّل الرمي ، مي  ذه   ه و نزعه

ــــه َعّضــــة»( 4683) مي يعههههإ الظههههامل  :« بكّف
 .على يده ندما يوم ال يام 

مي م  الرحيههههل مههههن . اريههه  :وشــــَيك ( 4684)
 .ا  ص اآلخرة اري الدني
 ظهههههههار الوجههههههه ،  :َّلبْــــــَداء الصــــــفحة ( 4685)

 .واملراد الظهور مب اوم  انق
يريههد  املشهه ين  :جمــع غائــب :ُغّيــبُ ( 4686)

مصحاب الرمي يف األمر ، وههم عله  ومصهحا ه مهن 
 . ين هاهم

اوهههادر  ههها هم ، ويريهههد  :َخَصـــيُمهم ( 4687)
نصههار  ههأ  اح جهها  ميب  اههر لعنهه  اهلل عليههه علههى األ

 (.وآلهعليههللاصلى)املهاجرين هجرة النيب 
ه  ال حريههأ ه مهها ينصهه   :الَغــَرف ( 4688)

 .ليصيبه الرام 
ْنَتَضـــل فيـــه»( 4689) مي  صهههيبه و ثبهههت  :« تـَ
 .ريه
 .ه مجع منّي  ه وه  املول :الَمنايا ( 4691)
 .ه  ف ح رساو  ه ما ينه  :النَـْهب ( 4691)
ل حريهأ ه واهو  املهاف يف ه  ا :الَشـَرق ( 4692)

 .انلق ، مي مع كل لذة ممل
 .ه  ف ح امليم ه املول :الَمُنون ( 4693)
ه مي  :أنفســــنا َنْصــــب الُحُتــــوف ( 4694)

 .وان و  ه مجع ح ا ه مي هالخ. داهها ه

املاهها  العهها  ، واملههراد  ههه هنهها   :الَشــَرف ( 4695) 
 .كل ما عال من ماا  وغ ه

ه  غينههني معجم ههني ه مو هها   :الَغْوَغــاء ( 4696)
 .النا  جي معو  على غ   ر ي 

مهههها اههههدره اهلل للحهههه  مههههن مههههّدة  :األَجــــل ( 4697)
 .العمر
 .وااي  منيع  :ُجّنة حصينة ( 4698)
 لههوغ األمههر مههن اإلنسهها  لهههوده  :األَود ( 4699)

 .لشّد ه وصعو   اح ماله
ه  الاسهههر ه ام نههها  ظههههر  :الَشـــماس ( 4711)

 .لركوبالفر  من ا
ه  فه ح رمهم ه النااه  السهّيئ   :الَضـُروس ( 4711)

اخللهههق  عهههإ حالبهههها ، مي    الهههدنيا سههه ن اد لنههها  عهههد 
مجوحهههها و لهههني  عهههد خشههههون ها ، كمههها  نعطههها النااهههه  

 .على ولدها ، و   م ت على انال 
ه   شهديد املهيم ه جهّد يف السهو   :َكّمَش ( 4712)

 ص اهلل ، ، مي و ههههههال  يف حههههههّث نفسههههههه علههههههى املسهههههه  
 .ولان مع متهل البص 

 .اخلو  :الَوَجل ( 4713)
مس  ّر املس  ، يريد  ه هنها مها  :الَمْوَئل ( 4714)

 ل هه : ين ه  اليه ا نسا  من سعادة وه اف ، وكر ه 
 .و اباله

ه  فههه ح املهههيم والغهههني و شهههديد  :الَمَغبّـــة ( 4715)
ا  عههد البههاف ه العاابهه  ،    منههه يالحهه  ريههها لههرد كوهنهه

 مما العااب  رفيها مهنا مسبب  عنه ،. األمر
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عملهههههههأ الههههههههذي ياهههههههو  عنهههههههه ثوا ههههههههأ : واملصهههههههدر 
مهههها  رجهههههع اليههههه  عههههد املهههههول : واملرجههههع : وع ا ههههأ 

 .وي بعه  ما السعادة و ما الش اوة
ه كا اب ، وسهحاب ، واهد  :الَفَدام ( 4716)

 شهّدد الهدار ميمها مهع الفه ح ه هه ف  شهده العجهم 
و ذا حلمهههههت : عنهههههد السههههه   ، مي  علهههههى مرواههههههها

راأنههههأ ر طهههههت رههههم السهههههفيه  الفههههدام رمنع هههههه مهههههن 
 .الاالم

 .ااجر والنسيا  :الُسُلّو ( 4717)
ه  اسهر رسهاو  ه نوائه   :الَحـْدثان ( 4718)

 .مي يدارعها: الدهر ، والصرب يناضلها 
 .هّدة الفز  :الَجَزع ( 4719)
ه  مههم رفهه ح ه مجههع منيهه  ،  :الُمنــى ( 4711)
 .ه  ما ي مناه ا نسا و 
ه  فه ح املهيم ه السهريع امللهل  :الَملُـول ( 4711)

 .والسآم 
ه  مم العني ه  عجاب املرف  :الُعْجب ( 4712)

 . نفسه
كنايه  عهن : على الشه ف  :اإلْغضاء ( 4713)

 .حتمله
 .الش ف يس   من العني :الَقَذى ( 4714)
 هههههراوة : « لهههههني الُعهههههود» :يريـــــد مـــــن ( 4715)

اإلنسههههههار ونمهههههار ه ريههههههاة الفمهههههل ومههههههاف  ايثمههههها 
وكثار  األغصا  كثرة اآلثار اله   صهدر عنهه . ااّم 

 .كأهنا رروعه ، ويريد  ا كثرة األعوا 

نل هه ه علهى : مي معطه  ، ي هار  :« نال»( 4716) 
 .ون  ال ه ه مي معطي ه

 .ا س عالف  الفمل :ا ستطالة ( 4717)
 .صداا ضعا ال :ُسْقم الَمَوّدة ( 4718)
 .ه  ال حريأ ه اإلنصا  :الَنَصَفة ( 4719)
 .مي احملّبو  :الُمَواَصُلون ( 4721)
ه  مهم رفه ح مجهع منونه  ه وهه   :الُمـؤن ( 4721)

 .ال ول
 .الشر  :الُسؤَدد ( 4722)
 .املفالا املعاند :الُمناَوىء ( 4723)
 .ال صق :الَتاَط ( 4724)
ا جعله  ذ «مضعفه»لهور من  :ُتْضَعف ( 4725)

 .ضعفني
 . رون كّل لآلخر لي   ال :الُمَباَرزة ( 4726)
 .مغلوب مطروح :مصروع ( 4727)
 .ه  الف ح ه الارب :الَزْهو ( 4728)
 .مي م ارّبة :« َمْزُهّوة»( 4729)
 .رزعت: ه كفرحت ه مي  :َفرََقْت ( 4731)
ه  اسر العني ه هو من انشا ما  :الَعَراق ( 4731)

 .ضا البطنرو  السرّة معن 
 .املصاب مبرل ايذام :الَمْجُذوم ( 4732)
 .مي املغصوب :الَغَصيب ( 4733)
 . ف ح راسر ه البئر :الَقَليب ( 4734)
 .ه  ف ح رمم ه الدلو الاب  :الَذنُوب ( 4735)
 شا ه املعهار حهإ    :ازدحام الجواب ( 4736)

 .يدري ميها مورق  السنار
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ــار الــَنَعم ( 4737) نفورههها  عههدم مداف انههق  :نََف
 .منها ر زور

ه هنهها ه كنايهه  عههن ال را هه  ،  :الــّرَحم ( 4738)
واملراد م  الارر ينعطا لالحسا   ارمه مكثهر ممها 

 .ينعطا ال ري    را  ه
مجع عزمي  ، وه  ما يصمم  :الَعَزائم ( 4739)

 .ن مها: ورسل العزائم . اإلنسا  على رعله
د ، مبعهههههه  النيهههههه  مجههههههع ع هههههه :الُعُقــــــود ( 4741)

 . نع د على رعل ممر
مي سهههببا ل  هههّرب مههههل الهههدين  :تـَْقرَبَـــًة ( 4741)

 عمهم من  عإ ،  ذ جي معو  من مجيهع األاطهار 
 .يف م ام واحد لغرل واحد

 . كثار و نمي  :َمْنماة ( 4742)
ههههههههه  مهههههههها يههههههههد   ههههههههه  :الشــــــــهادات ( 4743)

 .الشهداف على ح و  النا 
 .دا و  وي  سنا :استظهارًا ( 4744)
وههه  : مجهع لاحههدة  :الُمجاَحــدات ( 4745)

 .اإلناار وايحود
 .مي حت  :ُتؤثَُر ( 4746)
 .الس  من  عد الظهر :الَرَواح ( 4747)
 .الس  من مور الليل :اإلْد ج ( 4748)
 .مصيب  :نائبة ( 4749)
 .ار  رمت :أْمَلْقتم ( 4751)
ــّرق أمــوالهم ( 4751) ّر   عهه»مههن اههوام  :تـَتَـَع

 .مي مكل مجيع ما عليه من اللحم «رال  العظم

ه    هدر ايهيم املف وحه  علهى  :الَجْحَفلَـة ( 4752) 
انههاف السههاكن  ه للفيههل والبغههار وانمهه  مبنزلهه  الشههف  

 .لءنسا 
 .مي معرضوا وا ركوا :اْعَذبُوا ( 4753)
الد  والاسر ، ورّت يف ساعده  :الَفّت ( 4754)

 .مضعفه كأنه كسرهه من  اب نصر ه مي 
ــُد العزيمــة ( 4755) مواضههع انع ادههها وههه   :َمَعاَق

 .مبع  خراها كناي  عن موهنها: ال لوب ، وادح ريها 
 .ينّخر عنه :« يكسر عنه»( 4756)
 .ه  ف ح رساو  ه ايري :الَعْدو ( 4757)
الالعبههههههو   امليسههههههر ، وهههههههو  :الياَســــــُرون ( 4758)

 .ال مار
ـــــــــد( 4759) مي ي هههههههههامرو   :اح يتضـــــــــاربون بالَق

 . السهام على النصي  من الناا 
ه  فه ح ايهيم ه النااه  اوهزورة ،  :الَجـُزور ( 4761)

 .مي املنحورة
ــــــَج ( 4761) َل رههههههان .مههههههن  ههههههاب ضههههههرب ونصههههههر :فـَ

 .وان صر
ه  اسهر العهني ه مصهله عهّإ  :الَعضـاف ( 4762)

 .الفر  ، لان عن  هالكها للم حار ني
نوا  ص  ل  رسور ي :َفزَع المسلمون ( 4763)

 .اهلل لي ا ل  نفسه
ه  فههه ح رسهههاو  ه مصهههدر  :الَحْمـــُي ( 4764)
 .اه ّد حّرها: «  يت النار»
مصههدر ميمههه  مههن ا جههه الد ،  :ُمْجتَـلَــد ( 4765)

 .مي ا ا  ار
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 .ال  ار: اه ّد ، وايالد  :اْسَتحّر ( 4766)
َلـــة ( 4767) ه  مهههم رفهه ح ه موضهههع  :الُنَخيـْ

 . ل ريه اإلمام مع اخلوار   عد صّفني العرا  اا 
: اسهههههم مفعهههههور ، وال هههههادة  :الَمُقـــــوَد ( 4768)

 .مجع اائد
حمرّك  مجع وان  مبع  اناكم  :الَوزََعة ( 4769)

 .احملاوم: ، واملونو  
ــاَن ممــا أريــد»( 4771) مي ميههن  :« أيــن تـََقَع

من ما وما ه  منزل اما من األمهر الهذي مريهده وههو 
 .ة عظيم  ، رال مواع لاما منهر ا   ص او 

مبههههههين »ه  مههههههم ال ههههههاف  :أتـَُرانــــــي ( 4771)
 .م ظنين: ه مي  «للمجهور

 .مي حت  «حار»من  :َحْرت ( 4772)
 .مخذ  ه :أتى الَحّق ( 4773)
ه مبهين للمجههور ه مي يغبطهه  :يـُْغـَبَ ( 4774)

 .النا  وي منو  منزل ه لعزّ ه
 «... أْحَســُنوا فــي َعَقــب غيــركم»( 4775)

مي كونههوا ر ههاف  أ نههاف غهه كم يههرحم غهه كم  : الــخ
 .هنا يراد  ه النسل واأل ناف.رالع  . م نافكم

 .ضر ه : نـََقَفه( 4776)
ه  الف ح ه ان   ، واملهراد منهه  : الَهْون( 4777)

 .هنا اخلفيا   مبالغ  ريه

مي ذا منزله  عليّه  مهن ال هرب  :« َوَجيهاً »( 4778) 
 . ليه سبحانه

 .مل يغ  عنه :لم َيْخَف عليه ( 4779)
مجهع عهرل ه  فه ح رسهاو  ه  :ُعُروضـهم ( 4781)

 .وهو امل ا  غ  الذه  والفم 
املزالق ، يريهد  ها الفهن اله   :الَمَداَحض ( 4781)

 .ثارل عليه
 .ال رآ  :الذكر الحكيم ( 4782)
الههذي ميهلههه اهلل وميههّد لههه يف  :الُمْســَتْدرَج ( 4783)

 .النعم  مّدا
 .املم حن  الباليا :الُمْبَتلى ( 4784)
مي مههههن ورده  :« ُمــــورٌَد غيــــر ُمْصــــَدر  »( 4785)

 .هلأ ريه ، ومل يصدر عنه
 .ه ك ع  ه مي غ ّ  :َشَرَق ( 4786)
ه  مم الغهني وسهاو  البهاف ه  :ُغْبر الليلة ( 4787)

 .  ّي ها
 .السوداف :الَدْهماء ( 4788)
ه م هداها يف  ه كمهرب :َكّشَر عن أسنانه ( 4789)

 .المحأ وحنوه
 .م يإ الوجه :األَغّر ( 4791)
 .يسأم منه وي مّجر :َمْمُلول ( 4791)
ه  فه ح راسهر ر شهديد ه  عمهار  :الَرَويّـة ( 4792)

 .الع ل يف  ل  الصواب
 .ه  الاسر ه الغفل  :الَغّرة ( 4793)
مي يغهههها  ويههههزداد يف  :جــــاَهُلكم يــــزداد ( 4794)

 .العمل على غ   ص ة
مي ينّخره عهن  :عالُمكم ُيَسّوف بعمله ( 4795)

 .مواا ه



 132  .........................................................................   رهر  ا لفاظ الغريب  املشروح 

 

 .مي ال أخ  :اإلنظار ( 4796)
 .اد مّجل اهلل عمره :ُمؤّجل ( 4797)
يههههههههراه هنهههههههها  ال سههههههههويا  ههههههههأخ  األجههههههههل ( 2198)

 .والفسح  يف مّد ه
 .جعله رذيال :أْرَذَله ( 4799)
 .حرمه منه: مي  :« َحَظَره عليه»( 4811)
ـــدّ »( 4811) كّفههههم عهههن ال هههور : مي  :« ُهمَب

 .ومنعهم
 .منار العطش :نـََقَع الغليَل ( 4812)
األسد ، والغاب مجع غا   ،  :الليث ( 4813)

 .وه  الشجر الاث  املل ّا يس وكر ريه األسد
 .ه  الاسر ه انّي  :الَصّل ( 4814)
 .محمرها :أْدلى بحّجته ( 4815)
 .رجأه و غ ه :َبَدَهه األمُر ( 4816)
لهو مل يوعهد : الوعيهد ، مي  :التَـَوّعـد ( 4817)

 .على معصي ه  الع اب
 .م ن  للون ، وهو الذن  :مأُزور ( 4818)
 .مكسبأ انز  :َحَزَنَك ( 4819)
ه  ال حريأ ه ااهني الصهغ  ،  :الَجَلل ( 4811)

 .واد يطلق على العظيم ، وليس مرادا هنا
 .األ ق :الماَئق ( 4811)
ه  الاسهر ه الراكه  خلها  :ف الـرَدْ ( 4812)

 .الراك 
 .ه  المم ه ر د األو د :الُثْكل ( 4813)
 .ه  ال حريأ ه سل  املار :الَحَرب ( 4814)
 رغب ها يف العمل ، :َّلقْـَبال القلوب ( 4815)

 .مللها منه: و د ارها  
َلنـا»( 4816) مي خهربهم يف اصه   :« نـََبأ مـا قـَبـْ

 عههن مصهه  ممههورهم ، اخلههرب «نبههأ مهها  عههدنا»ال ههرآ  ، و 
 «حاهم مها  يننها»وهو يعلم من سهّن  اهلل رهيمن ابلنها و 

 .يف األحاام ال  نّ  عليها
كنايههههه  عههههههن م ا لههههه  الشههههههر   :َرّد الحجـــــر ( 4817)

 الدرع على راعله ل  د  عنه ، وهذا  ذا مل ميان درعه 
 . األحسن

 .ضع اللي   ريها :أَلْق َدَواتك ( 4818)
ه  اسههر ايههيم ه مهها  ههني  : َجْلفــة القلــم( 4819)

 .مرباه وسن ه
امل ار ههه   ينهههها  :الَقْرمطـــة بـــين الحـــروف ( 4821)

 .و مييق رواصلها
َقصة ( 4821)  .ن   وعي  :َمنـْ
 .مي محجي    صد املعاياة :ُمْعَضَلة ( 4822)
 .ه كا اب ه اسم ح  :َشَبام ( 4823)
 .صول البااف :الَرنَين ( 4824)
 .وجب  للذرّ مي م :َمَذلإة ( 4825)
 .ه مجع كّيس ه وهم الع الف :األْكياس ( 4826)
ه مجع عاجز ه وهم امل صرو  يف  :الَعَجَزة ( 4827)

 .معماام لغلب  ههوا م على ع وام
ه  ال حريهأ ه مجهع وان  ، وههو  :الَوزََعـة ( 4828)

 .اناكم مينع من خمالف  الشريع 
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ه  الاسههههر ه البشاههههه   :الَبْشــــر ( 4829)
 .الطالا و 
مي غريق يف رار ه ألداف  :« َمْغُمور»( 4831)

 .الواج  عليه لنفسه وملن ه
 .خبيل :َضَنين ( 4831)
 .ه  الف ح ه اناج  :الَخلإة ( 4832)
 .الطبيع  :الَخَليقة ( 4833)
 .النفس :الَعرَيَكة ( 4834)
 .انجر الصل  :الَصْلد ( 4835)
الهههنفس مههها رسهههل يف  :َمْطبـــوع العلـــم ( 4836)

من ولههههههههه : وظهههههههههر مثههههههههره يف معمااهههههههها ، ومسههههههههموعه 
 .وحمفوظه ، واألور هو العلم ح ا

كنايههه  عههن سهههالم ها   :َّلقْـبَــال الدولـــة ( 4837)
وعلّوههها ، كأهنهها م بلهه  علههى صههاحبها  طلبههه لألخههذ 

 . زمامها ، و   مل يطلبها
ُلـــــــــّوة»( 4838)  الهههههههههها اهلل  :« الَســـــــــَرائَر َمبـْ

 .واخ ربها وعلمها
ُقـــــــوص ا( 4839) املهههههههأخوذ عهههههههن رههههههههده  :لَمنـْ

 .وكماله
املغشههههههههو  ، مصههههههههاب  :الَمــــــــْدُخول ( 4841)

 . الدخل ه  ال حريأ ه وهو مرل الع ل وال ل 
املراد مهّدهم متساا  :أْصَلبُـُهم ُعوداً ( 4841)

 . دينه
 . سيل دمه ودرحه :تـَْنَكؤه ( 4842)
 .النظرة  ص مش هى :اللحظة ( 4843)
 .حتّوله عما هو عليه :َتْسَتَحيله ( 4844)
 ه  ال حريأ ه متلنق ، :َمَلق ( 4845)

 .والعّ  ه  الاسر ه العجز 
ااسههههاها  ههههال  عههههداد مسههههبا ا ،  :كابَــــَدها ( 4846)

 .راأنه راذيها و طاردها
 .اناسر ، واملراد خسر :َعَطَب ( 4847)
 .ال هر :الَغَلَبة ( 4848)
 .مي يعاو  :« يُظاَهرُ »( 4849)
 .مجع ظامل :َلَمة الظَ ( 4851)
 .مي عظيما ضفما :فخماً ( 4851)
ــَوَرق ( 4852) ه  فهه ح راسههر ه الفّمهه  ، مي  :ال

ظهرل الفم  ، رأ لعت ر وسهها كنايه  عهن الظههور ، 
: «    البنهههاف يصههها لهههأ الغههه »: ووضهههح ههههذا   ولهههه 

 .مي يدر عليه
مي املهههول ه مل ياهههن  :« هـــذا األمـــر»( 4853)

لههه و  آخههر رعههل لههه ،  ههل  ناولههه لصههاحبام مور رعههل 
سهههب ه مي هههو  وسهههياو   عهههده ، واهههد كههها  ميههه ام ههههذا 
يسهههارر لههههبعإ حاجا ههههه راحسهههبوه مسههههاررا ، و ذا  ههههار 
نمههن سههفره رههإنام سهه  الاو  معههه و  ههدمو  عليههه عنههد 

 .مو ام
 .خائفني :َوَجَلين ( 4854)
 .رزعني :َفرََقين ( 4855)
 .ام حانا من اهلل :اْخَتبارًا ( 4856)
 .خسر مجرا كا  يرديه :َضّيَع َمأُموً   (4857)
 .الطمع: مجع مس  ، والرغب   :أْسَرى ( 4858)
 .كّفوا : أْقَصُروا( 4859)
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ـــّرج ( 4861) املائهههل    الشههه ف واملعهههّور  :الُمَع
 .عليه
 .يفزعه :يـَُرّوُعه ( 4861)
صههههول األسههههنا  وحنوههههها  :الَصــــرَيف ( 4862)

 .عند ا صطااخ
 .ه  الاسر ه النوائ  :ان الَحْدث( 4863)
ـــَولإى الشـــيَء ( 4864) حتّمهههل و ي هههه لي هههوم  :تـَ
 . ه
اللههل  الشهه ف والولهو   ههه  :الَضـَراوة ( 4865)

كّفههههوا منفسههههام عههههن ا بهههها  مهههها  ههههدرع  ليههههه : ، مي 
 .عادا ا

الصههههههههالة علههههههههى النههههههههيب  :الحاجتــــــــان ( 4866)
 .وحاج أ ، واألوص م بول  لا   اطعا

 .خبل :َضّن ( 4867)
ايههههدار يف غهههه  حههههّق ، ويف  :الَمــــراء ( 4868)

 . ركه صو  للعرل عن الطعن
ه  المههم ه انمههق وضهههّد  :الُخــْرق ( 4869)

 .الررق
 .ال أرّ  :األناة ( 4871)
 .ما مياننأ من مطلو أ :الُفْرصة ( 4871)
مي    :«   َتْسأل عّما   يكـون»( 4872)

مههها   ههه من مهههن األمهههور  عيهههدها ، رافهههاخ مهههن اريبهههها
 .يشغلأ

ا  عهههاظ مبههها رصهههل للغههه   :ا ْعَتبـــار ( 4873)
 .وين   على معماله

 .خمّو  حمّذر :ُمْنَذر ( 4874)
 .النخ :الَتَجّنب ( 4875)
يطلبهههههههه  :العلـــــــم يهتـــــــف بالعمـــــــل ( 4876)

 .ويناديه

ه كغهراب ه مها  اسهر مهن يهبس  :الُحطـام ( 4877) 
 .النبال

 .مي ذو و اف مهلأ :« ُموَبىء»( 4878)
 .حمّل رعيه وال ناور منه :َمْرعاه ( 4879)
 .ه  المم ه عدم ساونأ لل و نن :الُقْلَعة ( 4881)
 .مسعد: مي  :« أحظى»( 4881)
 .ساوهنا وهدوفها :ُطَمأنينتها ( 4882)
ه  المم ه م هدار مها ي بلنه   هه مهن  :البُـْلَغة ( 4883)

 .ال ول
 .هنا م ى ومكثر :أزَْكى ( 4884)
حاههم اهلل عليههه  ههالف ر  :ُمْكَثــُر بالــدنيا ال( 4885)

، ألنه كلما مكثر ناد  معه و لبهه ، رههو يف ر هر دائهم 
 . ص ما يطمع ريه

 .ه كرض  ه اس غ  :َغَنَى ( 4886)
 .معجبه وحسن يف عينه :رَاَقه ( 4887)
 .ه  اسر رساو  راسر ه الزين  :الزَْبَرج ( 4888)
مي : بهههههها  رك هههههه ع  :أْعَقبَـــــت الشـــــيَء ( 4889)

 . عدها
 .ه حمرك  ه العمى :الَكَمه ( 4891)
ه  هالغني حمركه  ه الولهو  وههّدة  :الَشـَغف ( 4891)

 .ال علنق
 .األحزا  :األْشجان ( 4892)
ه  هههالف ح و ال حريهههأ ه حركههه   :رَْقـــص ( 4893)

 .واث 
 .حّب ه :ُسَوْيداء القلب ( 4894)
 ه حمرك  ه خمر  النفس : الَكَظم( 4895)
 .يطرح وينبذ :يـُْلقى ( 4896)
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وريدا العنق ، وان طاعهما  : األبـَْهَران( 4897)
 .كناي  عن ااالخ: 
 .املراد هنا  رحه يف اربه : َّللقاؤه( 4898)
 .مخذ العربة والعظ  :ا عتبار ( 4899)
 .يأخذ من ال ول :يـَْقَتات ( 4911)
مهههها يافهههه   طههههن  : بْطــــن ا ضــــَطَرار( 4911)

 .زيل المرورةاملمطر ، وهو ما ي
 .الاره والسف  :الَمْقت ( 4912)
 .اس غ : مي  :« فالن أثرى»( 4913)
 .مي ار  ر :أْكَدى ( 4914)
َلـــَ  ( 4915) : يهههئس وحتهههّ  ، ويهههوم انههه ة  :أبـْ

 .يوم ال يام 
منعها اهم عهن : ه  الذار ه مي  :َذيادة ( 4916)

 .املعاص  ايالب  للن م
جههافه  «صههيدحهها  ال»مههن  :َحَياَشــة ( 4917)

من حواليه ليصرره  ص انبال  ويسواه  ليها ليصيده 
 .سواا  ص جّن ه: ، مي 

 . لّهى  لّذا ه :َلها ( 4918)
م ههى  ههاللغو ، وهههو مهها   رائههدة  :َلغَــا ( 4919)
 .ريه
ه  فهه ح الههالم ه مهها تلهها  :َخلَــف ( 4911)

 .الش ف ، ويأأ  عده
 .ه  المم ه النصي  :الُسْهَمة ( 4911)
:  مههههههن اولههههههأ :« انــــــتظم الراحــــــة»( 4912)
انفههههذه ريههههه ، كأنههههه ظفههههر : مي .«ان ظمههههه  ههههالرمح»

 . الراح 
 .منزر :تـَبَـّوأ ( 4913)
 مي السع  ، والدع  ه :الَخْفض ( 4914)

كهههرى » ال حريهههأ ه كهههاخلفإ ، واإلضهههار  علهههى حهههد  
 .«النوم
 .الطمع :الَرْغَبة ( 4915)
 . ع ه  ال حريأ ه مهد ال : الَنَصب( 4916)
ـــــة ( 4917) مههههها مي طهههههى ويركههههه  مهههههن دا ّههههه   :الَمَطّي

 .وحنوها
 .ررإ وم  :اْستَـْنَكَف ( 4918)
مي جعلههههههها عرضهههههه  ، مي  :« َعّرَضــــــها»( 4919)

 .نصبها له
 .سلم والن  من اإلمث :بََرىَء ( 4921)
مههههههن  ضههههههار   :« أشــــــرف الَخْصــــــَلَتين»( 4921)

شر  الصف  للموصو  ، مي اخلصل ني الفائ  ني يف ال
عههن الثالثهه  ، ولههيس مههن ابيههل  ضههار  اسههم ال فمههيل  ص 

 .م عّدد
ه كالنففه  ه يهراد مها ميهان  الهنفس  :النَـْفثَـة ( 4922)

 .من الريق عند النفل
 .كث  املو   :ُلّجّي ( 4923)
مبعهه  رههد  مثههرا هههديدا  :تـُْغَلُبــون عليــه ( 4924)

 .عليام  ذا ام م  ه
ه مثلثه  الهراف ه  «مهرم الطعهام»مهن  :َمـَريء ( 4925)

 .مرافة ، رهو مريف مي هينف  يد العااب 
مرل : وخههههيم العاابهههه  ، و  ههههور  :َوبَــــيء ( 4926)

 .و يئ  ، مي كث ة الو اف وهو املرل العام
 .ه  الف ح ه ر  ه :َرْوح اهلل ( 4927)
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ُرّب ُمْســــــــــــتَـْقَبل يومــــــــــــاً لــــــــــــي  »( 4928)
 مي رمبهههههها يسهههههه  بل هههههههف  يومهههههها :« بُمْســــــَتْدَبره

ريمههول ، و  يسهه د ره مي   يعههيش  عههده ريفلفههه 
 .ورافه
 .املنظور  ص نعم ه :الَمْغُبوط ( 4929)
ه كسههحاب ه مهها يشههّد  ههه  :الَوثَــاق ( 4931)

منت مالأ لاالمأ ابل م  يصدر : وير   ، مي 
 .عنأ ، رإذا  النمت  ه صرل مملوكا له

ه كنصر ه حف  ومنع الغ  من  :َخَزَن ( 4931)
 . ص خمزونه الوصور

 .ه  ف ح راسر ه الفّم  :الَوَرق ( 4932)
مي  ههههرى  عينهههأ مههههن الههههّدنيا  :تـَُعـــاَيُن ( 4933)

 .  لنبا وحتّو  ،   ين طع و  ت   خبّ  و  هرّير
 .ه  الف ح ه اخلسارة الفاحش  :الَغْبن ( 4934)
 .ان   احملّ ر :الَمْحُقور ( 4935)
 .الف ر :الفاقة ( 4936)
ه  اسههر الههراف وضههمها ه مي  :يـَــُرّم ( 4937)

 .يصلح
 .ه  الف ح ه اإلصالح :الَمَرّمة ( 4938)
 .ما  عود  ليه يف ال يام  :الَمَعاد ( 4939)
مي لهههيان  :« أْجَمـــْل فـــي الَطلـــب»( 4941)

 . لبأ مجيال واافا  أ عند انق
 .ه  الف ح ه السطوة :الَصْول ( 4941)
اد ه اسهم مفعهور ه  ف ح الص :ُمْقَتَصر ( 4942)

 .، و ذا اا صرل على ه ف ر نعت  ه ر د كفاخ
 .مي املول :« الَمَنّية»( 4943)

 .ال ذلنل والِنفا  :الَدنَّية ( 4944) 
 .مي ا ك فاف  ال ليل :« التَـَقلإل»( 4945)
 . ل  الوسيل  من النا  :التَـَوّسل ( 4946)
عههن سهههول  الطلهه  و  « ههال عود» : كنــى( 4947)
 .عن ال عّسا ريه «ام ال ي»
 .الالم  انسن  ي فافر  ا :الَفأل ( 4948)
 .ال شا م :الَطيَـَرة ( 4949)
 .العوذة والرّاي  :الُنْشَرة ( 4951)
وههه  العههداوة ومههها : مجههع غائلههه   :َغوائَــل ( 4951)

 .دلبه من الشرور
 .مهار ، واملراد  ل  ومراد :أْوَمأ ( 4952)
 .اعدامل ب :الُمَتفاَوت ( 4953)
النهت عنههه عنههد حاج ههه  :َخَذلَْتــه الَحَيــل ( 4954)

 . ليها
 .مي رو   اا نا :أْمَلُك به َمّنا ( 4955)
ــــد»( 4956) ــــى عْم : م علههههق  لههههبس ، مي  :« عل

مواههع نفسههه يف اللههبس وهههو ه الشههبه  ه عامههدا ل اههو  
 .الشبه  عذرا له يف ن ن ه

  مــــــا اْســـــــتَـْودَع اهلل امــــــرَءًا َعْقـــــــاًل َّل»( 4957)
َقَذه مي    اهلل   يهههه  الع هههل ،    حيهههث  :« اْســـتَـنـْ

يريد النجاة ، رمإ معطى هفصا ع ال خلنصه  هه مهن 
 .ه اف الدارين

مي مهههها  :« القلــــب ُمْصــــَحُف البصــــر»( 4958)
 .ي ناوله البصر رف  يف ال ل  كأنه يا   ريه

 .اِنّدة :الَذَرب ( 4959)
 .اال  ور وال ث ي :الَتْسَديد ( 4961)
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 .نس  :َسال ( 4961)
ه مجع غمهر ه مثلنهث األور ه  :األْغَمار ( 4962)

 .وهو اياهل مل جيّرب األمور
 :« صــاح بهــم ســائقهم فــارتحلوا»( 4963)

مي  ينما هم اد حلنهوا راجهأهم صهائح األجهل وههو 
 .سائ هم  الرحيل رارحتلوا

ه  المم ه املار من كسه   :الُسْحت ( 4964)
 .حرام
خلق انلم جيمع  ليأ من معاون  النا  ( 2912)

لهههأ مهههها جي مهههع لههههأ  العشههه ة ، ألنههههه يوليهههأ حمبّهههه  
 .النا  راأنه عش ة

مسهههههههه ور العلههههههههل : مي  :« َمْكنُــــــــون»( 4966)
 .واألمرال   يعلم من مين يأ يه

 .الغّص   الرّيق :الَشْرقة ( 4967)
 . وسفها :تـُْنَتُن ريحه ( 4968)
مهههن العهههر  ي صهههّب  الواحهههد  :الَعْرقـــة ( 4969)

 .من اإلنسا 
و  ور .مجع  امح مو  احم  :َطَواَمح ( 4971)
م عهههههد يف :  مهههههح البصهههههر ،  ذا ار فهههههع ، و مهههههح : 

 .الطل 
ه  هالف ح ه مي هيجها  ههذه  :َهَبابهـا ( 4971)

 .الفحور ملالمس  األنثى
 .مي مهال :ُرَوْيدًا ( 4972)
الـخ . .. «َّلّن للخير والشـّر أهـاًل »( 4973)
ما  رك موه من اخل  ي وم مهلهه  فعلهه  هدلام مي  :

 ، وما  رك موه

رال ا اروا م   اونوا للشهر .من الشر ينديه عنام مهله 
 .مهال و  م  ياو  عنام يف اخل   د 

مي يب يهههها ورفظهههها مهههدة  هههذام  :يَُقّرهـــا ( 4974)
 .اا
مخسرهم : مي البيع  ، مي  :« الَصْفَقة»( 4975)

 .  يف سعيه يعا ومهدهم خيب
ــه ( 4976) ــَق بدَن مي م ههاله وهناههه يف  لهه   :أْخَل

 .املار ومل رّصله
ه  فهه ح راسههر ه حههّق اهلل وحههّق  :الَتَبَعــة ( 4977)

 .النا  عنده يطال   ه
ألنهههههه يهههههأأ  «الهههههدنيا» ص  «اآلجهههههل» ضهههههار  ( 2918)

 عههدها ، مو ألنههه عاابهه  األعمههار ريههها ، واملههراد منههه مهها 
 . عد املول

 :« أَمـاُتوا فيهـا مـا خُشـوا أن يميـتهم»( 4979)
مي ممهها وا اههوة الشهههوة والغمهه  الهه  تشههو  م  متيههت 

 .رمائلهم
 .مي مسامل: مصدر مبع  الصف   :َسْلم ( 4981)
مهن  «خرب ه»ه  مم الباف ممر من  :اْخبُـْر ( 4981)

ممار  لزوم  عهد  «  له»علم ه ، و :  اب ا ل ه مي 
كرماه يرميهه ه مبعه  م غمهه ،  «االه ي ليه»األمر ، من 

 ذا معجبأ ظاهر الشف  راخ ربه ررمبا وجدل : مي 
 .ريه ما   يسّرخ ر بغمه
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مل رز  على ما نفهذ  هه  :« لم يَأسَ »( 4982)
 .ال ماف

ــْوَم لعــزائم اليــوم»( 4983) َقــَض الن  :« مــا أنـْ
مي اد جيمع العهانم علهى ممهر ، رهإذا نهام واهام وجهد 

ه مو مث يغلبههههه النههههوم عههههن  ممههههاف ا حنههههالر يف عزمي هههه
 .عزمي ه

مجههههههع ممههههههمار ، وهههههههو  :الَمَضــــــامير ( 4984)
والو يههال .املاهها  الههذي  مههّمر ريههه اخليههل للسههبا 

 .مهبه  املمام  ،  ذ ي بني ريها ايواد من الربذو 
 .هو األهن النفع  :مالك ( 4985)
 .وصل  ليه :« أْوفى عليه»( 4986)
 . ح ه اخلصل ه  الف :الَخلإة ( 4987)
مي رهّر  . ررّاهه و هّدده :َذعذََع المـاَل ( 4988)

  ل  ح و  الزكاة والصداال ، وذلأ م د سبلها 
 .ه مجع سبيل ه مي مرمل  ر   رنائها

واههههع يف الور ههههه  رلهههههم ميانهههههه  :اْرَتطَـــــَم ( 4989)
 .اخلالو

ـــة والَمـــزاح ( 4991) ـــْزح والَمَزاَح مبعههه   :الَم
مو رعلهى ، ومغلبهه    واحد ، وهو املمهاحا    هور

 .تلو من سفري 
ـــه ( 4991) ـــّج المـــاَء مـــن َفي رمهههاه ، وكهههأ   :َم

 .املانح يرم   ع له وي ذ   ه يف مطارح الميا 
 .يوم ال يام  :الَعْرف على اهلل ( 4992)
ه  هالف ح ه ال طعه  مهن اخليهل  :الَحْلبـة ( 4993)

د مهههع للسهههبا  ، عهههرّب  ههها عهههن الطري ههه  الواحهههدة ، 
 ما:   وال صب

ينصههبه  لبهه  السههبا  حههإ  ذا سههبق سهها ق مخههذه لههيعلم  
 ال نزا  ، وكانوا جيعلو  هذا من اص  ، مي مل يان  
كالمهههم يف م صههد واحههد  ههل ذههه   عمهههم مههذه  
النغيههه  ، وآخهههر مهههذه  النهيههه  ، وثالهههث مهههذه  

 .الغزر وال شبي 
وامللههأ الّمههليل . مههن الّمههالر :الّضــَلَيل ( 4994)

 .هو امر  ال يس
ه  المهم ه   يه  الطعهام يف الفهم  :الُلَماَظة ( 4995)

  يوجهههههد حهههههّر يهههههنخ ههههههذا : ، يريهههههد  ههههها الهههههدنيا ، مي 
 .الش ف الدرف ألهله

ُهوم ( 4996) املفرط يف الشههوة ، ومصهله يف  :الَمنـْ
 .ههوة الطعام

مي     هههور  :« فـــي حـــديثك فضـــل»( 4997)
 .منيد مما  فعل

واي  عنه ، وال  وى ريه الر  :َحَديث الَغْير ( 4998)
 .عدم ا رناف: 
 .ال در اإلا  :الَمْقَدار ( 4999)
 .ال يا  :الَتقدير ( 5111)
ه  الاسهر ه حهبس الهنفس عنهد  :الَحْلـم ( 5111)

 .الغم 
 .يريد  ا ال أر :األَناة ( 5112)
ـــــان ( 5113) املولهههههودا  يف  طهههههن واحهههههد ،  :التَـْوأَم

 .من مصل واحد وال شبيه يف ا انا  وال والد
ه  الاسر ه ذكرخ اآلخهر مبها ياهره  :الَغيبة ( 5114)

 .وهو غائ  ، وه  سالح العاجز ين  م  ه من عدوه
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 .مي غاي  ما ميانه :ُجْهُده ( 5115)
 .مي مارل  م :َكاَدتْـُهم ( 5116)
 .من الن ي  واإل اف :« رَبّوا»( 5117)
 ه  الاسهههر ، مو  فههه ح رمهههم :الَفْلـــو ( 5118)

ر شديد مو  مم ني ر شديد ه املهر  ذا رطهم مو  له  
 .السن 
: ه  الف ح ممدودا ه الغ  ، مي  :الَغَناء ( 5119)

 .مع اس غنائهم
ه كا ههاب ه مجههع سههب  ه  :الَســَباط ( 5111)

مي : رجهههل سهههب  اليهههدين :  فههه ح السهههني ه ي هههار 
 .سف ّ 

مجهع سهلي  ، وههو الشهديد  :الَسالط ( 5111)
 .يلوذو اللسا  الطو 

ه كا اب ه م هّدم عنهق البعه   :الَجَران ( 5112)
، يمههرب علههى األرل عنههد ا سههناح  ، كنايهه  عههن 

والهههههههههههههههههههههههوا  يريههههههههههههههههههههههههد  هههههههههههههههههههههههه النههههههههههههههههههههههههيب .الههههههههههههههههههههههه مان
 ههههههوص : مي  «ولههههههيهم»و (.وآلهعليههللاصلللللللى)

 .ممورهم وسياس  الشريع  ريهم
 .ه  الف ح ه الشديد :الَعُضوف ( 5113)
ّإ علههى مهها يف الغههيّن ، ويعهه :الُموَســر ( 5114)

ميساه خبال على خال  ما ممره اهلل يف اوله : يديه 
 .مي اإلحسا : « و   نسوا الفمل  ينام»: 

َهد»( 5115)   . ر فع: مي  :« تـَنـْ
ه  اسر رف ح ه مجع  يعه  ه  الاسهر  :بَيَع ( 5116)

 .ه هيئ  البيع ، كايلس  ايئ  ايلو 
 .مل يفعله كمنعه ه اار عليه ما  :بـََهَته ( 5117)
 .اسم راعل من ا رناف :ُمْفَتر  ( 5118)
 صهههوره  ومهههههأ ، راههههل : مي  :تتَوّهمــــه ( 5119)

 .موهوم حمدود ، واهلل   رد  وهم
مي يف مرعار يظن عدم انامه   :تّتَهمه ( 5121)

 .ريها
ه كمرب ونصر ه  :َقَمَص الَفَرُس وغيره ( 5121)

 .ررع يديه و رحهما معا وعجن  رجليه
مجع رحل ، مي  هنا مت نع حإ  :الرَحال ( 5122)

 .على رحااا ر  م  ل ل يها
  ه  ه كوعهد يعهد  :َوَقَصت به راَحلُته ( 5123)

 .ه   ّحمت  ه راسرل عن ه
 .مجع رائع  ، مي مفزع  :َرَوائع ( 5124)
 .اس فرا  اللن من المر  :ا حتالب ( 5125)
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َعـــة ( 5126) يدة ه   شهههديد اليهههاف ه ههههد :طَيـش
 .الطاع 

ه مبين للمجهور ه من اا عده  :تـُْقتَـَعُد ( 5127)
 .ااذه اعدة ه  المم ه يركبه يف مجيع حاجا ه: 
 «م هههح»اسهههم راعهههل مهههن  :ُمْســـَمَحة ( 5128)

 مي  ح ه كارم ه مبع  جاد ،

و احههها لههان عههن   يهها  مهها يريههده الراكهه  مههن حسههن  
 .الس 
 .ة ريهالزياد : تـََقّدُم الَخَراج( 5129)
 .ه  الف ح ه الشدة يف غ  حق :الَعْسف ( 5131)
 .امليل عن العدر  ص الظلم :الَحْيف ( 5131)
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روضوعال العرام  3
 122  ...........................................................................   ه رهرُ  امل

 فهرُس الَموضوعات الَعامةـ  2

 مرتّبة َعلى ُحُروَف الُمعَجمْ 
 ـ أ ـ

 آخر الزمان
ه  029ذلأ نما    ينجو ريهه    كهل مهنمن نومه  
كمهههها   سهههيأأ علهههى النهههها  نمههها  يافهههأ ريههههه ا سهههالم

ه سهيأأ نمها   فهيإ ريهه  024يافهأ اإلنهاف مبها ريهه 
اللئههام ، و غههيإ الاههرام ، مهلههه ذئههاب ، وسههال ينه 

ه مصبح م يف نمن   يزداد اخل  ريه     021سبا  
ه يف آخهههر  081 د هههارا ، و  الشهههر ريهههه     ابههها  

الزما  تلنها النها  انهق وراف ظههورهم ، ري طعهو  
 .320د األدىن ويصلو  األ ع
 السالمعليهآدم 

خلهههههق اهلل آدم ونفهههههل ريهههههه مهههههن روحهههههه ومسهههههجد لهههههه 
ه اخ ار  22ه هبوط آدم  ص دار البلي   23مالئا ه 

ه  022اهلل آدم خ ة من خل ه ، وجعله مور جبلن ه 
ه لهو  022مهبطه اهلل  عد ال و   ليعمهر مرضهه  نسهله 

 مراد

 .381اهلل م  تلق آدم من نور تطا األ صار لفعل  
 (عترة الرسول)آل البيت المطهرون 

ه مسههها   21آر النهههيب ههههم موضهههع سهههرّه ، ويهههأ ممهههره 
الدين وعماد الي ني ،  ليهم يف ف الغا  ، و م يلحق 

ه هههههم منّمهههه  انههههق ومعههههالم الههههدين وملسههههن   21ال هههها  
ه آر البيهت مبنجهاة مهن ر نه   هين مميّه  ،  034الصهد  

ه عههنة الرسههور  028يفّرجههها اهلل عههنهم ك فههريل األدر 
خ  العن ، ومسر ه خ  األسر ، وهجر ه خ  الشهجر 

ه آر النهههيب كمثهههل جنههوم السهههماف  ذا خهههوى جنهههم  029
ه هههم هههجرة النبههوة ، وحمهه  الرسههال  ،  021 لههع جنههم 

وخم لهههها املالئاههههه  ، ومعهههههاد  العلهههههم ، وينههههها يع اناهههههم 
ه عنههدهم م ههواب اناههم وضههياف األمههر  012ه  013
بيههت    نط ههوا صههداوا ، و   صههم وا مل ه آر ال 011
 ه هم عيش العلم ومول 302يسب وا 
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ه  ههم عههاد انههق  ص نصهها ه ، وانههزاح  221ايهههل 

 .228البا ل عن م امه 
 (انظر أيضاً الشيطان)َّلبلي  

ه اعنضه ه انميه   23ممهره اهلل  السهجود آلدم رهأ  
رههههار فر علههههى آدم خبل ههههه ، و عصهههه  عليههههه ألصههههله 

ّو اهلل   لهههيس  مهههام امل عصهههبني ، الهههذي ه عهههد 381
ه مههن ذا  عههد   لههيس  381وضههع مسهها  العصههبي  

ه محهب    لهيس  381يسهلم علهى اهلل مبثهل معصهي ه 
عمله الطويل ،  عهد م  عبهد اهلل سه   آ   سهن  ، 

ه  381  يدرى ممن سين الدنيا مم من سين اآلخرة 
منههها نهههاري :   لههيس  عصههه  علههى آدم ألصهههله ر ههار 

ه البصهرة مههب    لهيس ، ومغهر   392يين ومنت  
 .212الفن 

 األتراك
 .081كأّ  وجوههم اواّ  املطرّا  
 األجل

ه   هها  001اهلل ك هه  آجههار العبههاد وعلههم معمههاام 
ه خلهق اهلل  033الغرور ظل ممهدود  ص مجهل حمهدود 

ه  022اآلجهار رأ اهها واّصهرها ، واهّدمها ومّخرهها 
ه األ  يههاف  018غههاب عههن الههو ام ذكههر اآلجههار 
ه جعهههل  019يسههه  ر و  األجهههل ريبهههادرو  العمهههل 

 عل   ني و ينه

ال ههوم مجهههال يف ال حاههيم لي بهههنّي اياهههل وي ثبّهههت العهههامل  
ه األمههر  081ه مجهل من هوو وعمههل حمفهوظ ه  083

ه  309 املعرو  والنه  عن املنار   ي رّ ا  من مجل 
   ه  311 ذا رنيهت الهدنيا عهدمت اآلجهار واألواهال 

ه لو  األجهل الهذي ك ه   382لال ه ف مدة ومجال 
ه     242اهلل عليهم مل  س  ّر مرواحهم يف مجسهادهم 

 .242األجل جّن  حصين  
 اإلخاء

 .242ا ل نفسأ من مخيأ عند صرمه على الصل  
 األرحام

 .081يعلم اهلل وحده ما يف األرحام من ذكر ومنثى 
 األرف

ه  020مسهه فحل   كههبس اهلل األرل علههى مههور ممههوا 
 عهههد م  مصهههبح البحهههر سهههاجيا سهههانت األرل مهههدحّوة 

ه جعههههل اهلل األرل اههههرارا لألنههههام  023يف يّههه   يههههاره 
ه  هّل  هاملطر األرل  عهد  322ومهدرجا للههوام واألنعهام 

ه منشههأ اهلل  313جفورهها ، ومخههر  نب هها  عههد جهدو ا 
 األرل من غ  اه غار ،
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ه  312ها  غه  اهوائم ومرساها على غ  ارار ، وماام

مرسههى اهلل مو ادههها ، وضههرب مسههدادها ، واسهه فال 
 .312عيوهنا ، وخّد مودي ها 

 األَزل
لو جرى على اهلل الساو  وانرك   م نع من األنر 

 .312معناه 
 ا ستئثار

 .222 ياخ وا س ئثار مبا النا  ريه مسوة 
 ا ستسقاء

، اللهههم اههد انصههاحت جبالنهها »: دعههاف ا س سهه اف 
ه  010 «اخل... واغههرّبل مرضههنا ، وهامههت دوا ّنهها 

اللهههم  نهها خرجنهها  ليههأ »: دعههاف آخههر لالس سهه اف 
من حتهت األسه ار واألكنها  ، و عهد عجهيل البههائم 

 .099 «والولدا 
 اإلسالم

اإلسههالم سههلم ملههن دخلههه ، و رههها  ملههن  الههم  ههه ، 
ه سهيأأ علهى املسهلمني  022ونهور ملهن اس مهاف  هه 

ريهه اإلسههالم كمها يلهبس الفهرو م لو هها  نمها  يلبسهو 
 ه مركا  028

ه    اهلل  عههههاص خّصههههام  اإلسهههههالم  012اإلسههههالم  
ه مهن  303واس فلصام له ، وذلأ ألنه اسم سهالم  
ه     324يب ههه  غهههه  اإلسههههالم دينههها   حّ ههههق ههههه و ه 

ه مها   عل هو  مهن  323لءسالم غاي  ران هوا  ص غاي ه 
سهههالم ديهههن اهلل الههههذي ه اإل 399اإلسهههالم     ا هههه 
ه  202ه وضهههع امللهههل  ررعهههه  202اصهههطفاه لنفسهههه 

 .281 سالمنا اد  ع ، وجاهلّي نا    درع 
 أصحاب علي

ه  14ه   اعسههم عهن ال  هار  11 فهرّاهم عهن ح ههم 
ه كث  يف الباحال  13م داهنم ل مع  ومهوا هم خم لف  

ه مهههههود كغيّهههاب ، وعبيهههد   99اليهههل حتهههت الرايهههال 
ه ال وم الشاهدة م هداهنم ، الغائبه  عهنهم  020ب كأر ا

ه يههرو  عهههود اهلل  023ع ههوام ، املب لههى  ههم ممههرا هم 
ه ههههم امهههاميم العهههرب  022من وضههه  رهههال يغمهههبو  

ه الصهههانو  مههن مصهههحا ه ههههم  022ويههآريل الشهههر  
ه   غنهاف  012األنصار على انهق واإلخهوا  يف الهدين 
ه اههور  011و م يف كثههرة عههددهم مههع الهه  اج مهها  الهه

مريههههد م  مداوي  اههههم ومنهههه م دائهههه  ،  : علهههه  ألصههههحا ه 
كنهههااش الشهههوك   الشهههوك  وههههو يعلهههم م  ضهههلعها معهههها 

  يأخههذو  ح هها : ه ياّشههو  كشههيش المههباب  011
ه   محرار صهد  عنهد الل هاف ،  084و  مينعو  ضيما 

 و   خوا 
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ه مصهههحاب علههه  الهههوب  082ث ههه  عنهههد النجهههاف 
: ه اههور علهه  رهههيهم  088 لفهه  مشهه    ونفههو  خم

 328 «منا لصحب ام اار ، و ام غ  كث »
 األصنام

املشهههههههركو  ههههههههبهوا اهلل  أصهههههههنامهم ، وحنلهههههههوه حليههههههه  
ه  عهث اهلل حممهدا  هانق  031املفلهواني  أوههامهم 

ليفههههههر  عبههههههادة مههههههن عبههههههادة األصههههههنام واألوثهههههها   ص 
 .342عباد ه 

 األضحية
م  عينههها مههن متههام األضههحي  اس شههرا  مذهنهها وسههال

94. 
 ا عتذار

 .241 ياخ وما يع ذر منه 
 أم الولد

مم الولههههد    مههههال ولههههدها وههههه  حيهههه  رههههه  ع ي هههه  
284. 

 (اإلمام ـ األئمة)اإلمامة ـ 
حههّق الرعيّههه  علههى اإلمهههام النصهههيح  اهها و هههور  ريئهههها 

 19عليها و عليمها كيال دهل 

ه    023هه لهيس علهى اإلمهام    مها  ّهل مهن ممهر ر هه  
نبغ  لءمهام م  يهد  اينهد واملصهر و يهت املهار وجبايه  ي

ه   يلههه   مامههه  املسهههلمني البفيهههل و   012األرل 
اياهههههل و  ايههههايف و  انههههائا للههههدور و  املر شهههه  يف 

ه األئم  من اريش ، غرسوا يف هذا البطن  089انام 
من هاهم ،   يصلح على سهواهم ، و   صهلح الهو ة 

ا األئمهه  اههّوام اهلل علههى خل ههه ، ه   هه 340مههن غهه هم 
ه كانهت اإلمامه  مثهرة ههّحت  302وعررا ه على عبهادة 

ه  320عنهها نفهو  اهوم وسههفت عنهها نفهو  آخهرين 
ه مصهههنا   322 ّ  ههههّر النههها  عنهههد اهلل  مهههام جهههائر 
ه محهههّق النههها   322النههها  يف مهههواافهم مهههن اإلمامههه  

و  م  واعه»: ه اهور علهّ   321 اإلمامه  ماهواهم عليهها 
ه   سههواف  مههام  312 « مامهها غهه ي يطههأ  اههم الطريههق

 .282اادى و مام الردى 
 األمانة

علهههى املهههنمن مداف األمانههه  ، ر هههد خهههاب مهههن لهههيس مهههن 
 .201مهلها 

 اإلمرة
ه  مهرة مهروا   هن اناهم   82اإلمرة الربة واإلمرة الفاجرة 

 كلع   الال  منفه
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 .322ه متاأل النا  على سفط   مرة علّ   043

 األمل
ه اهههنى  008األمههل يسههه  الع ههل وينسهه  الههذكر 
 .212املغّن  األمل من املزعل  األجل 

 أمية
ه  نو ممي  كالناب  021ر ن   ين ممي  عمياف مظلم  

ه    028المهههرو   عهههذم  فيهههها ، واهههب   يهههدها 
يزالهههههو  حهههههإ   يهههههدعوا هلل حمّرمههههها    اسههههه حلنوه و  

 ين ممي  راي  ضهالر اهد ه ر ن   022ع دا    حلنوه 
ه  نو ممي   021اامت على اطبها و فرّات  شعبها 

ه ارناهوا  عههد  332مطايها اخلطيئهال ونوامهل اآلثهام 
ه سههيجمعهم  324ملفهه هم ، و شهه  وا عههن مصههلهم 

 .320اهلل لشر يوم كما د مع از  اخلريا 
 األنبياء

اصههطفى اهلل مههن ولههد آدم منبيههاف مخههذ علههى الههوح  
 22ه وا ر اهلل  ص اخللق منبيهافه ورسهله  22ميثااهم 

ه  22هههه السههها ق مهههن األنبيهههاف  ّههه  لهههه مهههن  عهههده 
اسههههه ودعهم يف مرمهههههل مسههههه ود  ، وماهههههّرهم يف خههههه  

 .مس  ر

 ناسههههههف هم كههههههرائم األصههههههالب  ص مطّهههههههرال األرحههههههام  
ه  عهههث اهلل رسهههله مبههها خصههههم  هههه مهههن وحيهههه ،  029

 ه  عههث  ص ايههن 344وجعلهههم حجهه  لههه علههى خل ههه 
ه لههو مراد اهلل لفهه ح ألنبيائههه كنههون  312واإلنههس رسههله 

ه لو كانت األنبياف مهل اوة    رام آلمن  390الذه  
 .393النا  عن رهب  ااهرة ام مو رغب  مائل   م 

 اإلنسان
ه  23اإلنسهها  ذو معررهه  يفههّر   هها  ههني انههق والبا ههل 

اإلنسههههها  معجهههههو   طينههههه  األلهههههوا  املف لفههههه  واألضهههههداد 
ه  22ه اا طع هه الشهيا ني عهن عبهادة اهلل  23اديه  امل ع

ه  003منشأه اهلل يف ظلمال األرحهام وههغا األسه ار 
ه حه ن  002اإلنسا   ذا سهعى لهدنياه   ر سه  رنيّه  

ه  002اإلنسا  من األرل ايد اهّده م عّفهرا علهى خهّده 
ه  هدىف  002  ا مينع اإلنسا  من اللعه  ذكهر املهول 

من  هني ، ووضهع يف اهرار ماهني ، اإلنسا  من سالل  
ه اإلنسهها   ههل األمانهه   322ميههور يف  طههن ممههه جنينهها 

 .208وكا  ظلوما جهو  
 اإلنصاف

   الشههههههّح  ههههههالنفس اإلنصهههههها  منههههههها ريمهههههها محبههههههت مو  
 ه مهل اخلشي  231كرهت 
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 .229وال واضع محو   ص اإلنصا  من غ هم 

 أهل الجاهلية
ه كهانوا علهى  21م اعوا الشهيطا  رسهلاوا مسهالاه 

ه اسههه فّف هم اياهليههه   18هههّر ديهههن ويف هههّر دار 
ايهههههالف ، حيههههارى يف نلههههزار مههههن األمههههر و ههههالف مههههن 

ه جفهاة اياهليه    يف الهدين ي ف ههو   024ايهل 
ه اههاد م منمهه  انهههني ،  324و  عههن اهلل يع لههو  

 .382واس غل ت على مرئد م مافار الرين 
 أهل العراق

 .044رمة انامل مهل العرا  كامل
 اإليمان

من اإلميا  ما ياو  ثا  ا مس  را يف ال لوب ، ومنه 
ه    319مها ياهو  عهواري  هني ال لهوب والصههدور 

يعهههه  حههههديث اإلميهههها     صههههدور ممينهههه  ، ومحهههههالم 
 .399ه    عررو  من اإلميا     ر ه  384رنين  

 ـ ب ـ 
 البحر
 األرل ه كهبس اهلل 24 ثارة مهو  البحهار  هريح عاصهف  

علهههههههى يهههههههل رهههههههار ناخهههههههرة  لههههههه طم مو اذّي ممواجهههههههها ، 
ه  عههد م  متّعاههت  020و صههطفق م  اذرههال مثباجههها 

األرل  اواهلهههههها علهههههى املهههههاف ، مصهههههبح البحهههههر سهههههاجيا 
ه يعلههم  023م هههورا ، ويف حامهه  الههذر من ههادا مسهه ا 

ه مهههن  هههديع  022اهلل مهها حتمهههن عليهههه ممهههوا  البحهههار 
البحههههر الزاخههههر املههههناكم  صههههنع  اهلل منههههه جعههههل مههههن مههههاف

 .238امل  اصا يبسا جامدا 
 البخل

البفل  املار للذي رناهه والبفهل  هالنفس للهذي خل هها 
ه البفيهل   جيهون م  يله   مامه  املسهلمني ، لهئال  012

 .089 او  يف ممواام هنم ه 
 البدعة
ه اخلائمههو  يف رههر  343ا  ههوا البههد  ، والزمههوا املهيههع 

ه    البههههد   302دو  السههههنن الفههههن مخههههذوا  البههههد  
ه املب هههدعال املشهههّبهال ههههن  322لظهههاهرة اههها معهههالم 

 .322املهلاال    ما حف  اهلل منها 
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 البصرة
 .028ا  الف مهلها  املول األ ر وايو  األغرب 

 البصير
 .302  ا البص  من  ع ر فانر ، ونظر رأ صر 

 البطن
 .208لن م يت مبطانا وحو   طو  غرثى 
 البعث والنشور

 ذا  صههّرمت األمههور  عههث اخللههق مههن ضههرائح ال بههور 
 .049ه النا  مبعوثو  مررادا  048

 البعثة النبوية
مرسهههههل اهلل رسهههههوله  الهههههدين املشههههههور والعلهههههم املهههههأثور 

ه  عثهههه اهلل نهههذيرا للعهههاملني  21والا هههاب املسهههطور 
ه  عثههه اهلل ولههيس محههد مههن  18وممينها علههى ال نزيههل 

ه مرسهله إلنفهاذ  11ا ا و  يّدع  نبّوة العرب ي رم ك 
 ه مرسله على 041ممره و هناه عذره و  در نذره 

ه  030حني رنة من الرسل ، و هور هجعه  مهن األمهم  
ر يف ح ة ، وحا بو  يف ر ن   ه  024 عثه والنا  ضالن

ه مرسهههله  021مرسهههله  هههأمره صهههادعا ، و هههذكره نا  ههها 
، ربلن  رسا ل ر ّهه  داعيا  ص انق وهاهدا على اخللق

ه اّفهى  هه الرسهل ، وخه م  هه  012غه  وا  و  م ّصهر 
ه ا  عثههههه والنهههها  يمههههر و  يف غمههههرة ،  090الههههوح  

ه مرسله ومعالم اادى دارس  ،  382وميوجو  يف ح ة 
ه مرسهله  المهياف ، واّدمهه  248ومناهل الدين  امسه  

 .224يف ا صطفاف 
 البعوف

ه لهو  022األهجار ومني ها اخ باف البعول  ني سو  
اج معت اخلالئق مجيعا على  حدا   عوض  ما ادرل 
علهههى  حهههداثها ، و  عررهههت كيههها السهههبيل  ص  جيادهههها 

312. 
 البغض

ه يهلهأ يف  غهإ علهّ   008   باغمهوا رإهنها انال ه  
املههبغإ املفههرط الههذي يههذه   ههه الههبغإ  ص غهه  انههق 

082. 
 البكاء

ه ميّههت يباههى  022خ لههدنياه  ههاخ لدينههه و هها:  اكيهها  
 022وآخر يعّزى 
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 البناء
هل ياو   ناف من غ   ا  مو جناي  من غ  جها  

310. 
 البيت الحرام

 .392وضع اهلل  ي ه انرام  أوعر   ا  األرل 
 البيعة

انثار النا  على اإلمام علّ  كعر  المبع يبايعو  
ه مصههنا  النهها  الثالثهه   عههد  29مههن كههل جانهه  

ه حههق  18ه صههف  علهه  ابههل البيعهه  لههه  28البيعهه  
ه اهور علهّ  ملها  19اإلمام على الرعي  الوراف  البيعه  

ل هههد علمههه م مر محهههّق »: عزمهههوا علهههى  يعههه  عثمههها  
ه عمهرو ا هن العهاو مل  043 «النا   ها مهن غه ي

ه ملهها  002يبههايع معاويهه  حههإ هههرط م  ين يههه م يّهه  
: ا  اهار مراد النها  عليها علهى البيعه   عهد ا هل عثمه

ه ممههر البيعههه  ذو  021 «دعههور وال مسههوا غهه ي»
    وم له ال لوب ، و   ثبت عليهه : وجوه وملوا  

مل  اهن  يعه ام  يهاي »: ه اور علّ   021الع ور 
ه مابههل النهها  علههى علههّ   ابههار العههوذ  092 «رل هه 

البيعههههه  البيعههههه  : املطاريهههههل علهههههى مو دهههههها ، ي ولهههههو  
 ه يوم  يع  عل ّ  092

خلالرههههه   هههههداّخ النههههها  عليهههههه  هههههداّخ اإل هههههل ااهههههيم علهههههى  ا 
 .224حياضها يوم وردها 

 ـ ت ـ
 التحكيم
ه اههور علهه  ملهها  ههع  19ال حاههيم كهها  سههب  البلههوى 

ه اهور علهّ   82 «حاهم اهلل من ظهر رهيام»: ال حاهيم 
ههههم الرجههههار ، و  هههها حانمنهههها »: يف ال حاههههيم   نهههها مل حنان

ليحييهها مهها محيهها ه   هها حانههم انامهها   083 «ال ههرآ 
 .082ال رآ  

 الترف
ويهههل لهههذوركم املزخررههه  الههه  اههها »: اهههور علهههّ  للمنرهههني 

 «مجنحهه  كأجنحهه  النسههور ، وخههرا يم كفههرا يم الفيلهه 
ه األ ههراخ لشههدة  ههررهم يلبسههو  السههر  والههديبا   082

ه م رجههوا م  يعطيههأ اهلل  081ويع  بههو  اخليههل الع هها  
لمههههههعيا واألرملهههههه  ومنههههههت م مههههههرّغ يف النعههههههيم ، متنعههههههه ا

211. 
 التفّرق

كانوا مجيعا ر ش  وا ، وآ را رارناوا ، كلهم وحيد وهم 
 .229مجيع 
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 التقوى
ه ا  وا اهلل   ي  من  ع  042ال  وى عّدة اإلنسا  

ه ا  هوا  049رفشهع وااهن  رهاعن  ووجهل رعمهل 
ه   هوى  000اهلل   يه  ذي له  ههغل ال فاهر البهه 

ه مههن مهههعر ال  ههوى  019عههاذ اهلل هه  الههزاد و هها امل
ه ال  هههوى دار  094البههه  هههّرن مهلههه ، ورهههان عملهههه 

ه   هههوى اهلل هههه  النجهههاة غهههدا  330حصهههن عزيهههز 
ه   وى اهلل ه  حهق اهلل علهيام  324واملنجاة م دا 

ه   ههوى اهلل ههه   382، واملوجبه  علههى اهلل ح اههم 
 .249الزمام وال وام 

 التقية
ل ثنهههاف إلخراجههه     ثنهههوا علههه  عميههه»: اهههور علهههّ  

 .222 «نفس   ص اهلل و ليام من ال  ّي 
 التنجيم

 علنم النجوم يدعو  ص الاهان  ، واملهنجم كالاهاهن 
 .042، والااهن كالساحر 

 التهّجد
 .000اسهر ال هّجد غرار نوم األ  ياف 

 التوبة 
 .024ال و   مسموع  

 التوكل
 .032من  وكنل على اهلل كفاه 

 التيار
 .340سق مز دا كال يار   يبا  ما غّر  مابل الفا

 التيه
من سلأ الطريق الواضهح ورد املهاف ، ومهن خهالا واهع 

 .209يف ال يه 
 ـ ج ـ
 الجار

 .241ال  ّ    يماّر  ايار 
 الجاهل

 .221اياهل   در نفسه ياو    در غ ه مجهل 
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 الجاهلية
ه  21يف اياهلي  كا  اادى خامال والعمى ههامال 

ه يف اياهليه  كها   18هليه  ههر ديهن وههّر دار ايا
النههههها  ضهههههالن  يف حههههه ة ، اهههههد اسههههه هو م األههههههواف 

ه م فئههههوا مهههها كمههههن يف الههههو ام مههههن نهههه ا   024
ه يف اياهلي  كانهت  388العصبي  ومح اد اياهلي  

األحهههوار ممهههطر   واأليهههدي خم لفههه  والاثهههرة م فراههه  
398. 

 الجبارون
اههه      عهههد متهيهههل     اهلل مل ي صهههم جبهههاري دههههر

 .030ورخاف 
 الجبال

سانت األرل من امليدا  لرسهوب ايبهار يف اطهع 
ه يف ذرا هناخي  ايبار  س  ّر ذوال  023مدميها 

ه جعهل اهلل ايبهار لهألرل عمهادا ،  022األجنح  
ومرّنههها ريههها مو ههادا ، رسههانت علههى حرك ههها مههن م  

ر ه  ذا عسههارمت رههانزلوا يف سههفاح ايبهها 238متيههد 
210. 

 الجرادة
 جعل اهلل للجرادة السمع اخلف  ، ور ح

 .310ام الفم السوّي ، وجعل اا انّس ال وّي  
 الجريح

 .212  جيون يف انرب اإلجهان على جريح 
 الجزع

جههههز  محههههدكم مههههن الشههههوك   صههههيبه ، والعثههههرة  دميهههههه ، 
 .311والرمماف حتراه 

 الجسد
 .311 خذوا من مجسادكم رجودوا  ا على منفسام

 ايماع 
 «الزمههههوا مهههها ع ههههد عليههههه حبههههل ايماعهههه »: اههههور علهههه  

300. 
 جناح

جعههل اهلل للففههاريش مجنحهه  مههن نمههها  عههر   هها عنههد 
 .308اناج   ص الط ا  
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 الجنة
ه اينهه     20املالئاه  هههم السهدن  أل ههواب اينها  

ه  003ه كفهى  اينه  ثوا ها ونهوا   10ينهام  البهها 
ضهههالل ومنهههانر م فاو هههال ،   اينههه  درجهههال م فا

ين طههههههع نعيمههههههها ، و  يظعههههههن م يمههههههها ، و  يهههههههرم 
ه اينههه  حتهههت  001خالههدها ، و  ييهههأ  سهههاكنها 

ه   يدخل اين     من عر   080م را  العوا  
ه مهههل اينهه    ي فههاخرو  و   302األئمهه  وعررههوه 

ه مهنار اين  ومهجارها  320ي ناسلو  و  ي زاورو  
ه الفهرائإ الفهرائإ  329ومخورها واصهورها  ومثارها

ه حّفهت اينه   323مّدوهها  ص اهلل  هندّكم  ص اينه  
ه اينهه  دار اصههطنعها اهلل لنفسههه ،  320 املاههاره 

ه ال  ههوى ههه   311ظلههها عرهههه ، ونورههها  ج ههه 
ه امل  ههو  هههم واينهه  كمههن  382الطريههق  ص اينهه  

 .242رآها ، رهم ريها منعمو  
 الجنود

 .223اينود حصو  الرعي  وسبل األمن 
 الجنين
 .011اهلل ي وَّف اينني يف  طن ممه 

 الجهاد 
ه  19مههههن  ركههههه رغبهههه  عنههههه ملبسههههه اهلل ثههههوب الههههذّر 

الصهههانو   ذا هيجهههوا  ص ايههههاد واهههوا ولهههه الل هههاح  ص 
 .019ه عّموا على ايهاد  نواجذكم  011مو دها 

 الجهل
 .240النا  معداف ما جهلوا 
 لجيشا
ه رم  العدو مبناسر اييش  99جيش مهل الشام واو ه 

ه سهار األحنها عهيش لهيس لههه  080وك ائبهه وحالئبهه 
غبهههار و  يههه  ، و  اع عههه  يهههم ، و   حمههه  خبهههل 

ه لهو مل يصه  مصهحاب ايمهل    رجهال واحهدا  082
 .321نّل لعلّ  ا ل ذلأ اييش كله 
 ـ ح ـ
 الحب
فهههرط الهههذي يهههذه   هههه يهلهههأ يف حهههّ  علهههّ  احملههه  امل

 .082ان   ص غ  انق 
 الحج

 ررل اهلل على املسلمني حل  ي ه انرام
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ه حهل البيهت واع مهاره ينفيها  الف هر ويرحمها   22

 .012الذن  
 الحرام

 .322انرام ما حّرم اهلل 
 الحرب

ه  عليم انرب  18وجوب  عداد العّدة اا : انرب 
املنارحهههه   الظبهههها  إكمههههار الألمهههه  وال لهههه  السههههيو  و 

ماجهههت انههههرب  .ه ملههها نعهههق المهههلنيل  الشهههام 91
ه يف انههرب ي هّدم الههدار  ، ويههنّخر  021 أمواجهها 

اناسههر ، و لههوى م ههرا  الرمههاح ، و   اههو  الرايهه  
: ه اههور علهه  لصههحبه  084    أيههدي الشههجعا  

ه اامههت  082 «لبههئس حّشهها  نههار انههرب منهه م»
اجههههذها عل مهههها انههههرب  اههههم علههههى سهههها  ،  اديهههها نو 

ه ر ح  اب انرب  ني مصحاب عل   092عااب ها 
ه كهها  رسههور اهلل ي ههدم يف  328و ههني مهههل ال بلهه  

ه    هد   219انرب مهل  ي ه لي ه   هم مصهحا ه 
 .213من ال وم دنّو من يريد م  ينش  انرب 

 الحساب
علههى عبههاد اهلل م  راسههبوا منفسهههم ابههل : انسههاب 

اهلل األولهههني واآلخهههرين  ه جيمهههع 032م  راسهههبوا 
 .021لن ا  انساب 

 الحسد 
 .008انسد يأكل اإلميا  كما  أكل النار انط  

 الحق
الهذليل عنههد اإلمههام عزيهز حههإ يأخههذ انهق لههه ، وال ههوي 

ه لهو م  انههق  80عنهده ضهعيا حهإ يأخهذ انههق منهه 
خلهه  مههن لههبس البا ههل ان طعههت عنههه ملسههن املعانههدين 

رأخطأه كمن  له  البا هل ه ليس من  ل  انق  88
ه مينع اإلنسا  الغارل من اهور انهق نسهيا   92رأدركه 
ه     009ه ال    يصا انق ويعمل  هه  002اآلخرة 

ه خلنا الرسور رينا راي   034مكثر انق ريما  نارو  
أل  هرّ  البا هل حهإ مخهر  »: ه اهور عله   021انهق 

هلل ه    مرمههل النهها  عنههد ا 024 «انههق مههن خاصههر ه
مهن كها  العمهل  هانق محه   ليهه ه و   ن صهه وكرثهه ه 

ه انامها   083مهن البا هل و   جهّر  ليهه رائهدة وناده 
  »ه اهور علهّ  أليب ذّر  082 ركها انهق ومهها يبصهرانه 

ألاههههودّ  »: ه اهههور علهههّ   088 «يننسهههّنأ    انهههق
الظههههههامل خبزام ههههههه ، حههههههإ مورده منهههههههل انههههههق و   كهههههها   

ا ههل م    ههور  عههت ، وانههق م  ه الب 092 «كارههها
ه سيأأ نمها  لهيس ريهه هه ف مخفهى  098  ور رميت 

 342من انق و  مظهر من البا ل 
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   نفههههروا مههههن انههههق نفههههار الصههههحيح مههههن األجههههرب 

ه    يف ميههدي النهها  ح هها و هها ال ، وصههداا  342
ه انهههق موسهههع األههههياف يف ال واصههها  232وكهههذ ا 
 .210ق مسوة ه    النا  عندنا يف ان 223

 الحكمة
انام  حياة لل ل  امليت ، ورّي للظمآ  ، وريهها 

ه الصهانو  يغب هو  كهأ  انامه   093الغه  كلهه 
 .280ه انام  ضال  املنمن  348 عد الّصبوح 

 الحالل
 .322انالر ما محّل اهلل 

 الحية
لهنّي مسهها ، اا هل  هها :   ا مثل الدنيا مثهل انيّه  

228. 
 ـ   ـ
 فيشالخفا

اخلفههههههاريش  سههههههدر  النهههههههار جفوهنهههههها ودعههههههل الليههههههل 
 .301سراجها 

 الخالف 
 .241اخلال  يهدم الرمي 

 (وانظر اإلمام )اخلالر  ه 
واهلل مهها كانههت   يف اخلالرهه  رغبهه  ، و  »: اههور علهه  

 .233 «يف الو ي   ر   ، ولانام دعومتور  ليها
 الخلف

 لبهههئس اخللههها خلههها ي بهههع سهههلفا ههههوى يف نهههار جههههنم
212. 

 الخمر
 .334   ال وم سو  يس حلو  اخلمر  النبيذ 

 الخوارج
ملا  ع اخلوار   «كلم  حق يراد  ا  ا ل»اور اإلمام 

ه اور اإلمام للفوار   83 «  حام    هلل»: ي ولو  
رهإ  م يه م    م   زعمهوا مر مخطهأل وضهللت رلهم »: 

 مهههلنلو  عاّمههه  ممههه  حممههههد  مهههال  و أخهههذوهنا خبطئهههه  
ه    الشههيطا  اليههوم اههد اسهه غّل اخلههوار  ، وهههو  082

 .329غدا م ربىف منهم 
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 الخوف
مههن خهها  عبههدا مههن عبيههد اهلل معطههاه مههن خورههه مهها 

  ا ه  نفس  مرّوضها  ال  وى  331  يعط  ر ه 
 .201ل أمني يوم اخلو  

 الخيانة
 .282   معظم اخليان  خيان  األم  
 الخيل
 .080ل اخليل  دعق يف نواحر األر 
 ـ د ـ
 الدنيا

الههدنيا رنههق مشههر ا ، ردغ مشههرعها ، غههرور حائههل ، 
ه ليسهههت الهههدنيا  048وضهههوف آرهههل ، وظهههل نائهههل 

مع ول  على  ين ممي  ،  ل ه  ّل  من لذيذ العيش 
ه الهههدنيا ابهههل البعثههه   034ي طعموهنههها مث يلفظوهنههها 

ه  033النبويه  كانهت كاسهف  النهور ، ظهاهرة الغهرور 
نههههههههها و   مل حنهههههههه   ركههههههههها ، مبليههههههههه  الههههههههدنيا  اركهههههههه  ل

ه كهل مهدة  022ألجسهامنا و   كنها حنه  دديهدها 
ه  022ريههها  ص ان هههاف ، وكههل حهه  ريههها  ص رنههاف 

ه مهها متاههن  نههو  028سههرور الههدنيا مشههوب  ههانز  
مميهه  مههن رضهها  الههدنيا     عههد مهها صههادروها جههائال 

 020خطامها 

م من واثق ه ك 012ه الدنيا حلوة خمرة ، غرّارة ضرّارة  
ه  ئست الدار ملهن مل ي همهها ومل ياهن  012 ا رجع ه 

ه الهدنيا منهزر العه  وليسهت  011ريها على وجهل منهها 
 090ه   ا الدنيا من هى  صر األعمى  011 دار جنع  

ه  343ه   ا من م يف هذه الدنيا غرل  ن مل ريه املنايا 
  ه هههذه الههدنيا ليسههت  باايهه 309 الههدنيا حتههرن اآلخههرة 

لههههيس رنههههاف الههههدنيا  عههههد . 328لاههههم و   ب ههههو  عليههههها 
ه  عههد  312ا  هداعها  أعجه  مهن  نشهائها واخناعهها 

رناف الدنيا يعود اهلل سبحانه وحده   ه ف معه ، كما  
ه    الهدنيا ماضهي   اهم علهى  311كها  ابهل ا  هدائها 

ه دار  382ه  راها خال  ، ونط ها كاذب  380سنن 
ه امل  هو  مراد هم  382 حهرب وسهل  ، وهنه  وعطه 

الههههدنيا رلههههم يريههههدوها ، ومسهههههر م رفههههدوا منفسهههههم منهههههها 
ه   ها  204ه الهدنيا دار ههفوو وحمله   نغهي   242

ه دار  ههالبالف حمفورهه  ، و الغههدر  234الههدنيا دار لههان 
ه الدنيا  209ه من رك  يل الدنيا غر   228معرور  

   مشههغل  عههن غ ههها ، ومل يصهه  صههاحبها منههها هههيئا 
ه الههدنيا دار ممههر   دار  232ر حههت لههه حرصهها عليههها 

 .292م ّر 
 الدهر

 .330   الدهر جيري  البااني كجريه  املاضني 
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 ـ ذ ـ
 الذكر

ه     013مريمههوا يف ذكههر اهلل رإنههه محسههن الههذكر 
 .223اهلل جعل الذكر جالف لل لوب 
 ـ ر ـ
 الراية

اهّل الراي     او      أيهدي الشهجعا  ، حهإ   
 .084و  متار 

 الربا
 .334   ال وم سو  يس حلنو  الر ا  البيع 

 الرجاء
ه كهل مهن رجها  000مظمأ الرجاف ههواجر الصهانني 

 .332عر  رجا ه يف عمله 

 الرحمة 
  يشهههغله سهههبحانه غمههه  عهههن ر ههه  ، و   واهههه ر ههه  

 .249عن ع اب 
 الرزق

 .242رن   طلبه ، ورن  يطلبأ : الرن  رناا  
 عدالر 

  تفى على اهلل ما ي جلجل  ه الرعد يف مرهق السهماف 
310. 

 الرعية
ه  230اخفهإ للرعيه  جناحهأ ، وا سه  اهم وجههأ 
ه  220الرعيههه   ب هههال   يصهههلح  عمهههها     هههبعإ 
 .220اح جاب الو ة عن الرعي  هعب  من الميق 

 الرماح
 .084ا ل واف يف م را  الرماح ممور لألسّن  

 الرمال
 .022األرل يف كثبا  الرمار  عوم  نال
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 الرهبان
 .89ان طاعهم  ص العبادة وال ب ل 
 الروح

 .011الروح دي  ملأ املول  إذ  ر ا 
 الريح

علهههى مهههن الهههريح العاصهههف   هههل اهلل املهههاف م ال مهههها 
ه منشهأ اهلل ررها معصها لراهها وممرهها  24مناكمها 

 .24  صفيق املاف الزخار 
 ـ ز ـ
 الزاني

 .082غ  احملصن جيلد الزار 
 الزكاة

ه الزكههههاة جعلهههت مههههع  012الزكهههاة رريمههه  واجبهههه  
 .201الصالة ار انا ألهل اإلسالم 
 (األزّمة)الزمام ـ 

 .229منم  األمور  يدخ ، ومصادرها عن امائأ 

 (والزهاد)الزهد ـ  
ه    الزاهدين يف الدنيا  با   89ثواب الزهاد عند اهلل 
الزهاد كهانوا اومها مهن مههل ه  018الو م و   ضحاوا 

 .223الدنيا وليسوا من مهلها 
 ـ س ـ
 السارق

 .082اطع يد السار  
 الساعة
 .081  ا علم الغي  علم الساع  

 السباب
 .232كره علّ  لصحبه م  ياونوا سّبا ني 
 السحاب

ه  023السهحاب ريه  مهوال األرل ويسه فر  نبا ها 
ه مهن هوامهد يرسل اهلل السحاب سّحا م داركا ليفر   
ه منشأ  022األرل النبال ومن نعر ايبار األعشاب 

ه  313السههحاب الث ههار رأهطههل دميههها وعههّدد اسههمها 
 .210الفرص  متر مّر السحاب 
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 السحت
 .334   ال وم سو  يس حلو  الّسحت  اادي  

 السعيد
   السههههعداف  الههههدنيا غههههدا هههههم ااههههار و  منههههها اليههههوم 

222. 
 السقي

 .301اب غرسه وحلنت مثر ه ما  اب س يه  
 سفك الدماء

لههههيس ههههه ف مدىن لن م ههههه مههههن سههههفأ الههههدماف  غهههه  
 .222ح ها 

 سفير
 .221  يان لأ  ص النا  سف     لسانأ 

 السكك
 «ويههههل لسههههااام العههههامرة»: اههههور علههههّ  للمنرههههني 

082. 

 السلوك 
مهههههن سهههههلأ  ري هههههه  ص اهلل محيههههها ع لهههههه وممهههههال نفسهههههه 

221. 
 السماوات

 سههبع  ههاوال جعههل سههفالهّن موجهها مافورهها سههّوى اهلل
ه نيهن اهلل السهماوال  زينه   20وعليهاهّن سه فا حمفوظها 

ه نظهم  20ه مألههّن م هوارا مهن مالئا هه  20الاواكه  
 هههال  عليههههق رهههههوال ررجههههها ، و حههههم صههههدو  انفراجههههها 

ه ماام اهلل على ن اب السماف رصهدا مهن الشهه   031
السهههماوال ه مهههن ههههواهد خل هههه خلهههق  038الثوااههه  

 .310مو دال  ال عمد ، اائمال  ال سند 
 الّسّنة

   حام  سّن  الرسور رنحن محق النا  »: اور علّ  
ه محدثت  دع      رخ  ا سن  وصي   083: ومو هم 
 .1 «   مّيعوا سّن  حممد»: علّ  

 السيف
ه وصهل السهيو   91ال ل  السيا يف غمهده ابهل سهلنه 

األضهرا  منهيب للسهيو  عهن ه العهّإ علهى  91 اخلطها 
ه لههئن رههررمت مههن سههيا العاجلهه     سههلموا  084ااههام 
 من



 هنل البالغ   ...........................................................................................   124

 
: ه اهههههور علههههه  للفهههههوار   080سهههههيا اآلخهههههرة 

سههههيورام علههههى عههههوا  ام  مههههعوهنا مواضههههع الههههربف »
ه سهو   ن مهى السهيو  يف سهبيل  082 «والس م
ه   حتركهههوا  أيهههديام وسهههيورام يف  091اإلمامههه  

ررعت السيا »: لّ  ه اور ع 383هوى ملسن ام 
 .289 «عن مد ركم

 ـ ش ـ
 الشاذ

الشهههاذ مههههن النهههها  للشههههيطا  ، كمهههها م  الشههههاذ مههههن 
 .082الغنم للذئ  

 الشبهة
ه    ال ههوم سههو   80علنهه   سههمي  الشههبه  هههبه  

 .334يس حلو  انرام  الشبهال الااذ   
 الشرّ 

 .014ليس ه ف  شّر من الشّر    ع ا ه 
 الشراب

 عامهها ومنههت  علههم منههأ  أكههل كيهها  سههي  هههرا ا و 
 .202حراما 

 الشرك 
 .001يس  الرياف هرخ 

 الشم 
ه  20مجههرى اهلل يف السههماف الشههمس سههراجا مسهه ط ا 

ه جعهل اهلل  032الشمس وال مر دائبها  يف مرضهاة اهلل 
 .038الشمس آي  مبصرة للنهار 

 الشهوات
ه رحم اهلل امهرف نهز   008ال    تلع سرا يل الشهوال 

 320 ه عن ههو 
 الشهيد

مههن مههال مههنام علههى رراهههه وهههو علههى معررهه  حههق ر ههه 
 .382وحق رسوله ومهل  ي ه مال ههيدا 

 الشورى
علهههّ  يشهههاو مهههن ارنهههه  ص رجهههار الشهههورى رغهههم ظههههور 

ه   ا الشورى للمهاجرين واألنصار  29حّ ه يف اخلالر  
211. 
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 الشيطان
ه  22الشهههيطا  يبهههيإ ويفهههرّن يف صهههدور م باعهههه 

ه  12  اهههد ذّمهههر حز هههه واسههه جل  جلبهههه الشهههيطا
ه الشهيطا  موكنهل  88الشيطا  يس و  على موليائهه 

ه الشهيطا    92 اإلنسا  ، يهزيّن لهه املعصهي  ل كبهها 
كههههههامن يف كسههههههره ، واههههههد اههههههّدم للوثبهههههه  يههههههدا ومّخههههههر 

ه نفهذ يف الصهدور خفيّها ونفهث  91للناهوو رجهال 
يّن ه الشيطا  يس 003يف اآلذا  جنّيا رأضّل ومردى 

لاههههم  راههههه ، ويريههههد م  رههههل ديههههنام ع ههههدة ع ههههدة 
ه مههإ  082ه الشههاذ مههن النهها  للشههيطا   018

ان هادل لهه اياحمهه  مهنام اسهه فحل سهلطانه علههيام 
ه يهههنفل الشهههيطا  يف  388ودلههها عنهههوده حنهههوكم 

منهها اإلنسهها  مههن ريههح الاههرب مهها يع بههه  ههه الندامهه  
ه  ههع علههّ  رنهه  الشههيطا  حههني نههزر الههوح   389
ه ثبطههأ الشههيطا  عههن  240الرسههور األمههني علههى 

 .212م   راجع محسن ممورخ 
 ـ صـ 

 الصبر
 .002الصرب مطي  النجاة 

 الصحابة
 كانوا ي فو  على مثل ايمر من ذكر

معادهم ،  ذا ذكر اهلل مهلت معينهم حهإ  بهّل جيهو م  
022. 

 الصدر
 «ابإ رسور اهلل و   رمسه لعلى صدري»: اور علّ  

 .219العامل صندو  سره ه صدور  200
 الصدق

ه الصههاد  علههى هههفا منجههاة  82الورههاف  ههومم الصههد  
 .302ه ليصد  رائد مهله  001وكرام  

 الصدقة
صدا  السر  اّفر اخلطيئ  ، وصدا  العالني   درع مي   

 .012السوف 
 الصراط

 .000الصراط ومزالق دحمه ومهاويل نهلل 
 الصالة
 .201ها  عاهدوا ممر الصالة وحارظوا علي
 صلة الرحم
 صل  الرحم مثراة يف املار ، ومنسأة
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لههن يسهههر  محهههد »: ه اهههور علهههّ   012يف األجههل 

 .091 «ابل   ص دعوة حق ، وصل  رحم
 الصمت

 الريأ ما رهرط مهن صهم أ ميسهر مهن  دراكهأ مها 
 .243رال من منط أ 

 الّصور
 204 ذا نفل يف الّصور نه ت كل مهج  

 الصوم
ه  012نّهههه  مههههن الع ههههاب صههههوم ههههههر رممهههها  ج

 .018الصانو  مخ  البطو  من الصيام 
 ـ ف ـ
 الضال

 .302الماّر يف مهل  من اهلل يهوي مع الغارلني 
 الضياء

 .301المياف الباس  لال ه ف ي بإ اخلفاريش 

 ـ ط ـ 
 الطاعة

 .222جعل اهلل ح ه على العباد م  يطيعوه 
 الطاووس

نمههد ملوانههه يف ماههام اهلل الطههاوو  يف محاههم  عههديل ، و 
ه محيلههأ مههن وصهها الطههاوو   321محسههن  نمههيد 
ه    ضهاهي ه  هاملال س رههو كموهه   321على معاين  

ه اههّل صههب      321انلههل مو كمونههق عصهه  الههيمن 
واهههد مخههههذ منههههه   سهههه  ، وعههههاله  اثههههرة صهههه اله و ري ههههه 

328. 
 الطعن بالرماح

الطعههههن الههههدراخ يفلههههق ااههههام ، ويطههههيح العظههههام ، وينههههدر 
 .080عد واألادام السوا

 (األطفال)الطفل ـ 
 .333احذروا يوما  شي  ريه األ فار 
 الطلب

 .240رّب  ل  جّر  ص حرب 
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 الطمع
 .240 ياخ م   وجا  أ مطايا الطمع 

 الطيور
مسهههههه  ّر الطيههههههور ذوال األجنحهههههه   ههههههذرا هههههههناخي  

ه الطه  مسهّفرة ألمهره ، محصهى عهدد  022ايبهار 
اوائمههها علههى النههدى  الههريش منههها والههنفس ، ومرسههى

ه دعا كل  ائر  ا ه ، وكفل له  رناه  313واليبس 
313. 

 ـ ظ ـ
 الظاهر

   لال ظاهر  ا نا على مثاله ، رما  هاب ظهاهره 
 .301 اب  ا نه 

 الظالم
ه  301الظالم ال ا إ لاهل حه  يبسه  اخلفهاريش 

ه مثهل علهّ   312اهلل هو الذي ضهاّد النهور  هالظالم 
 .318ا  يف الظالم  ني صحبه كمثل السر 

 الظلم والظالمون
 لئن ممهل اهلل الظامل رلن يفول مخذه ،

ومر اهلل ألنصفّن »: ه اور علّ   020وهو له  املرصاد  
ه  092 «املظلههوم مههن ظاملههه ، وألاههودّ  الظههامل خبزام ههه

ماهههدموا علهههى اهلل مظلهههومني ، و    هههدموا »: اههور علهههّ  
رظلههم   يغفههر ، : ه الظلههم ثالثهه   300 «عليههه ظههاملني

ه اههور  322وظلههم   يههنخ ، وظلههم مغفههور   يطلهه  
أل  م يهههههت علهههههى حسهههههأ السهههههعدا  مسهههههّهدا »: علهههههّ  

 «محّ   ّ  من م  مل ى اهلل ورسوله ظاملا لبعإ العباد
221. 

 ـ عـ 
 العالم

 .24خل ه اهلل  ال روي  مجااا و  حرك  محدثها 
 العبد

 .338العبد كا  الرسور الارر جيلس  واضعا جلس  
 العبرة

 .212من عر  العربة راأ ا كا  يف األولني 
 عثمان بن عفان

 ه اس ع اب عل ّ  12اس أثر رأساف األثرة 
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ما معر  هيئا جيهله ، »: لعثما  واوله يف خطا ه 

 .322 «و  مدلأ على ممر    عرره
 العدل

ال  ههه  يلهههزم نفسهههه العهههدر ، رياهههو  مور عدلهههه نفههه  
ه اههرّة عههني الههو ة اسهه  ام   009ااههوى عههن نفسههه 
ه لهيس يف ايهور عهول مههن  222العهدر يف الهبالد 

 .229العدر 
 عذاب القبر

 ذا انصهههر  املشهههّيع ماعهههد امليهههت يف اهههربه جنيّههها لبه ههه  
 .002السنار 

 العدو
:  ذا ل ههه  العهههدّو حمار ههها ي هههور  السللل  عليهكههها  

اللهههم  ليههأ مرمههت ال لههوب ، ومههّدل األعنهها  ، »
 .212 « صاروهفصت األ

 العصبية
   كا     هّد مهن العصهبي  رلهيان  عصهبام ملاهارم 

 .392اخلصار 

 العصمة 
ه    يف سههلطا   309ال هرآ  هههو العصههم  للم مسههأ 

 .322اهلل عصم  ألمركم 
 العقاب
 .212ما مخسر املش   ورافها الع اب 
 العقل

ه  301عظم  اهلل ردعت الع ل عن  لوغ غاي  ملاو ه 
ه سهبحا   332عنهد عظهيم سهلطا  اهلل ان ههت ع ولنها 

 328الذي  ر الع ور عن وصا خلق جاله للعيهو  
ههه ظهههر اهلل للع ههور مبهها مرانهها مههن عالمههال ال ههد   املهه  ن 

ه لهو مرادل اخلالئههق  حهدا   عوضهه  لعجههزل ،  310
ه نعهوذ  ها  312ول ح ل ع واا يف علم ذلأ و اههت 

 .221هلل من سبال الع ل وابح الزلل 
 (والعلماء)ـ  العلم

ه لههو  ههاح  24العلمهاف   ي ههّرو  الظههاملني علههى ظلمهههم 
علههههههّ  مبانههههههو  علمههههههه  ضههههههطرب مصههههههحا ه اضههههههطراب 

ه علهههّ  تهههرب النهههها   23األرههههي  يف الطهههوّي البعيهههدة 
مبعرر ه ما  نور  ليه محواام ، وي سمهم  اذ  ومصنارا 

 ه ذم اخ ال  العلماف يف الف يا 21
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وليس  ه ي  بس جهائهل مهن  ه من  سّمى عاملا 14

ر  ه الراسهفو  يف  009ايهار ومضاليل مهن المهالن
العلم هم الهذين ماهّروا مبها جهلهوا  فسه ه مهن الغيه  

ه  029ه العههامل مههن عههر  اههدره  032احملجههوب 
ه العههامل  023 ههادروا العلههم مههن ابههل  صههويح نب ههه 

العامل  غ  علمه كاياهل انائر الهذي   يسه فيق 
ه لهو علهم مصهحاب عله  مها يعلهم  012مهن جهلهه 

ممهههها  ههههوي غيبههههه  ذا خلرجههههوا  ص الصههههعدال يباههههو  
ه    فه ح اخله ال    مبفها يل  012علهى معمهاام 

ه العامهل  غهه  علهم كالسههائر علهى غهه   302العلهم 
ه   رمههل هههذا العلههم    مهههل البصههر  301 ريههق 

ه علهههم علهههّ   328والصهههرب والعلهههم مبواضهههع انهههق 
ه  384ف موسهههع منهههه  طهههر  األرل  طهههر  السهههما

ه  242ال  هّ  ميههز  انلههم  ههالعلم ، وال ههور  العمهل 
العلمههاف مههن عبههاد اهلل يصههونو  مصههونه ، ويفّجههرو  

ه     هل مها    علهم و   اهّل مها  علهم  220عيونهه 
ه رّب عههامل اههد ا لههه جهلههه ، وعلمههه معههه    291
 .281ينفعه 

 العهد
 .002طع اإلّر اإلنسا  املنارق تو  العهد وي 
 العيب

 ليافا من علم منام عي  غ ه ملا

ه  هو  ملهن ههغله عيبهه عهن  091يعلم من عي  نفسه  
 .322عيوب النا  

 السالمعليهعيسى بن مريم 
كا  ي وسد انجهر ، ويلهبس اخلشهن ، ويأكهل اخلشه  

331. 
 ـ غ ـ
 الغافل

الغارههل  ذا اسهه فرجه اهلل مههن جال يهه  غفل ههه مل ين فههع 
 .302خ من  لب ه مبا مدر 

 الغدر
 .82ااذ النا  الغدر كيسا 

 الغرائز
رههههّر  اهلل اخللههههق مجناسهههها خم لفههههال يف الغرائههههز واايئههههال 

031. 
 الغربة

 .219ر د األحّب  غر   
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 غصة
 .289 ضاع  الفرص  غص  

 الغيب
ه مههها حالهههت  081علهههم الغيههه    يعلمهههه    اهلل 
 .332س ور الغيوب  يننا و ينه معظم 
 ــ ف 
 الفتن

ه  هدو  النها   21الفهن ينجهذم ريهها حبهل الهدين 
ه علهى املهنمنني م   21 أخفارها و طنهم  أظالرهها 

ه   هها  ههدف  23يشهه وا ممههوا  الفههن  سههفن النجههاة 
ه ر ههأ علههّ  عههني الف نهه   88واهو  الفههن مهههواف  ّ بههع 

ومل يان ليجنىف عليها سهواه  عهد م  مها  غيهبهها 
لههت هههبهت ، و ذا مد ههرل ه    الفهن  ذا ماب 021

نّبهههت ، رمهههن حهههوم الريهههاح ، يصهههن  لهههدا وتطهههئن 
ه ملا نعق الملنيل يف الشام عّمت الف ن   021 لدا 

ه رن ك طع الليل املظلهم  هأأ  021م نافها  أنيا ا 
ه  ذا م ى  هالع  028مزموم  مرحول  رفزها اائدها 

الف ن  ناغت الوب  عد اس  ام  وضلنت رجار  عد 
ه رههن   طههع ريههها األرحههام ، ويفههار   304الم  سهه

ه    ال هوم  ذا اسه حلنوا انهرام  300عليهها اإلسهالم 
 منزلوا

ه      حموا مها اسه  بل م  334مبنزل  ر ن    مبنزل  رّدة  
ه  هنا ر نه  ، ر طنعهوا مو هاركم ،  311من رور نار الف ن  
ه اامههت الف نهه  علههى ال طهه   221وهههيموا سههيورام 

 .212رعوا  ص مم كم رأس
 الفجور

 .330الفجور دار حصن ذليل 
 الفرار يوم الزحا

ه    يف  91الفرار عار يف األع هاب ونهار يهوم انسهاب 
و   . الفهرار موجههدة اهلل ، والههذر الهالنم ، والعههار البههاا 

 .080الفاّر لغ  مزيد يف عمره 
 الفطرة

ا هل ه اهلل ج 22الفطهرة ميثها  مخهذه اهلل علهى  هين آدم 
كلم  اإلخالو هه  الفطهرة   044ال لوب على رطر ا 

012. 
 الفناء

 .334 زّودوا يف ميام الفناف أليام الب اف 
 الفيء
 ه   ا 19على اإلمام  ور  الف ف للرعي  
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ه الرسهور  83جيمع الف ف  األم   رّا كها  مو رهاجرا 

الارر اطع يهد السهار  وجلهد الهزار غه  احملصهن مث 
 .082ا من الف ف اسم عليهم

 ـ ق ـ
 القاتل

 .082الرسور الارر ا ل ال ا ل ووّر  م اثه مهله 
 ال اض 

ال اضه  انهق   يزدهيههه   هراف ، و  يسه ميله  غههراف 
222. 

 القتال
ه   هاعس مصهحاب عله   11 سوي  ا ار املفهالا 

ه  ذا جاف ال  ار اار مصحاب عل   14عن ال  ار 
ميشهه  احملههار و  ه يههوم ال  ههار  12حيههدي حيههاد : 

ه   ا اا ل عل  وصهحبه  خهواهنم  91مشيا سجحا 
يف الههههدين ملهههها داخههههل الههههو م مههههن الزيهههه  وا عوجهههها  

ه لهيس ضهروريا م  يشهف   019والشبه  وال أويل 
اإلمهههههام  نفسهههههه ل  هههههار العهههههدو ، أل  ماانهههههه ماههههها  
النظام من اخلرن جيمعه ويممه ، رإ  ان طع النظام 

 .342 فّر  اخلرن وذه  

 القتل 
 .233 «     لّن يب    اا ل »: اور عل  

 القرآن
ه ريه  22 ني الرسور حالله وحرامه وناسفه ومنسوخه 

ه ههههو الا هههاب  22مههها ثبهههت ررضهههه ومههها رّخههه   ركهههه 
ه اناههم  21املسههطور والنههور السهها ع والمههياف الالمههع 

ه كفهههى  ههههال رآ   10لل هههرآ  الهههذي   اخههه ال  ريههههه 
اهلل ال هرآ   بيانهها لاههل  ه منههزر 003حجيجها وخصههيما 

ه مها دلنهأ ال هرآ  عليهه مهن صهف  اهلل رهائ م  001ه ف 
ه ال ههرآ  محسههن انههديث ، ر يههع ال لههوب ،  032 ههه 

ه الصانو   ذا  012وهفاف الصدور ، ومنفع ال ص  
هههذا ال ههرآ    هها هههو خهه   011اههر وا ال ههرآ  محامههوه 

 ه 083مسهه ور  ههني الههدر ني ، و  هها ينطههق عنههه الرجههار 
هههم انامههها  ليحييههها مههها محيههها ال هههرآ   ه   082  ههها حان

ك اب اهلل  ني مظهركم نا ق   يعيا لسهانه ، و يهت   
ه ك ههاب اهلل  090 ههدم مركانههه ، وعههّز    ههزم معوانههه 

ه  093 بصهههرو   هههه ، و نط هههو   هههه ، و سهههمعو   هههه 
يعطا الرمي على ال رآ   ذا عطفوا ال رآ  علهى الهرمي 

ه   ال هه  309صهم  للم مّسهأ ال هرآ  ههو الع 092
كثههرة الههرد ، مههن اههار  ههه صههد  ، ومههن عمههل  ههه سههبق 

309. 
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ه ال ههرآ   332ذلهأ ال ههرآ  راسهه نط وه ولهن ينطههق 

ههههههو الناصهههههح الهههههذي   يغهههههش ، وااهههههادي الهههههذي   
ه  322ه ريه ر يع ال لوب وينا يع العلم  323يمّل 

ه ال ههرآ   312ال هرآ  آمههر ناجهر ، وصههامت نهها ق 
 .202 يدرخ اعره رر  

 القرى
   مههن محهه  عبههاد اهلل  ليههه  عههدا معههّد ال ههرى ليومههه 

 .008النانر  ه 
 قريش

: ملا اح ّجت اهريش  أهنها ههجرة الرسهور اهار علهّ  
ه دعههاف  98 «اح ّجههوا  الشههجرة ومضههاعوا الثمههرة»

اللهههههم  ر مسهههه عديأ »: علهههه  علههههى اههههريش واولههههه 
 «علههههى اههههريش ومههههن معههههاهنم ، رههههإهنم اطعههههوا ر هههه 

ه اهههريش اطعهههت رحهههم علهههّ  وممجعهههت علهههى  321
 .221منانع ه ح ا كا  موص  ه من غ ه 

 القسم
 .021علّ  ي سم  الذي رلق انب  و رم النسم  

 القطائع
 .21رّد علّ  ل طائع عثما  ، أل  يف العدر سع  

 القطب 
كههن اطبهها ، واسهه در »: اههور علههّ  لعمههر  ههن اخلطههاب 

 .342 «الرحا  العرب
 القلب

ا الههه  انهههد  كهههاألرل اخلاليههه  مههها مل ههه  ريهههها مهههن   ههه
ه    ههههذه ال لهههوب متهههّل كمههها متهههل  292هههه ف ابل هههه 

 .242ه    ال ل   ذا مكره عم   282األ دا  
 القمر

ه الشمس وال مر  20مجرى اهلل يف السماف ال مر املن  
ه جعل اهلل ال مر آي  ممحّوة  032دائبا  يف مرضاة اهلل 

س طع جال ي  سواد انناد  م  ه مل   038من الليل 
 .310 رد ما ها  يف السماوال من  أللن نور ال مر 

 القيامة
يههوم ال يامهه  يلجههم العههر  اخللههق ، و رجهها  ههم األرل 

ه  ذا كا  يهوم ال يامه  ممهاد اهلل السهماف ورطرهها ،  021
ه اخللق رري ها  يهوم ال يامه   010ومرّ  األرل ومرجفها 

اهم عهن ال يامه  مهرالني يف ه    اخللهق   م صهر  010
 309مممارها  ص الغاي  ال صوى 
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ههه    الغايهه  ال يامهه  ، وكفههى  ههذلأ واعظهها ملههن ع ههل 

380. 
 ـ ك ـ
 الكبر

ه    389اهلل اهلل يف كهههرب انميّههه  ورفهههر اياهليههه  
 اونهههوا كهههامل ارب علهههى ا هههن ممهههه ممههها من هههت العظمههه  

 ه لهو رّخه  اهلل يف 389 نفسهه مهن عهداوة انسهد 
الاههههرب ألحههههد لههههرّخ  ريههههه خلاصهههه  منبيائههههه وموليائههههه 

394. 
 الكثرة

 «  يزيههههدر كثههههرة النهههها  حههههو  عههههزة»: اههههور علهههه  
ه    مههها كلفههه م  هههه يسههه  ، و   ثوا هههه كثههه   249
232. 

 الكحل
 .091لن يب ى منام    اليل كالاحل يف العني 

 الكذب
ه الاهذب لانه  لءميها   002ههّر ال هور الاهذب 

ه    001ى هههر  مهههواة ومهانهه  ، والاههاذب علهه
حتهد  النهها   اههل مهها  عههت  ههه ، رافههى  ههه كههذ ا 

229. 

 الكالم 
  ا كالمه سبحانه رعل منه منشأه ومثّله ، مل ياهن مهن 

ه   312ابل ذلأ كائنا ، ولو كا  ادميا لاا   اا ثانيها 
 .231كالم النيب عام وخاو 

 الكوفة
شههههاغل ورمههههاه مهههها مراد  هههها جبههههار سههههوفا    ا هههه اله اهلل  

ه مين اإلمام مهن مههل الاوره   هثال  واثن هني  81  ا ل 
023. 

 ـ ل ـ
 (جّل جالله)اهلل 

 : توحيده
ه من ثّناه ر د جهزّمه ،  29كمار  وحيده اإلخالو له 

ه م وّحههههد  ذا   سههههان  29ومههههن جههههزّمه ر ههههد جهلههههه 
ه كهههل مسهههّمى  24يسهه أنس  هههه و  يسههه وحش لف هههده 

األور   : ه   هريأ له ه وحد 91 الوحدة غ ه اليل 
ه خلق اخللهق  هال  002ه ف ابله ، واآلخر   غاي  له 

ه مل  031هههريأ معانههه علههى ا  ههدا  عجائهه  األمههور 
يولهد سهبحانه رياهو  يف العهز مشهاركا ، ومل يلهد رياهو  

ه   يههدرخ  ههانوا  ، و  ي هها   314موروثهها هالاهها 
 ه واحد 313 النا  
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ه مههها وّحهههده مهههن   319    عهههدد ، ودائهههم    أمهههد

 .312ه جّل عن اااذ األ ناف  313كّيفه 
 :صفات ذاته

لههيس لصهههف ه حههد حمهههدود ، و  نعههت موجهههود ، و  
ه كمهههههار  29واههههت معهههههدود ، و  مجههههل ممهههههدود 
ه مههن حههّده  29اإلخههالو لههه نفهه  الصههفال عنههه 

ه كههائن موجههود ، مههع كههل ههه ف ،  24ر ههد عههّده 
جهح مها ون  ه مر  24وغ  كل ه ف ،  ص  م وّحد 

ه مل يطلهههع الع هههور علهههى  21، ومرمهههل مههها خهههز  
ه كل  يع غه ه يصهم عهن لطيها  88حتديد صف ه 

األصهههههوال ، وكهههههل  صههههه  غههههه ه يعمهههههى عهههههن خفههههه  
ه ههو األور البهادي ،  91األلوا  ولطيا األجسام 

ال ريههه  ااهههادي ، ال هههاهر ال هههادر ، الاهههايف الناصهههر 
ور   ه األ 003ه كفهى  ها هلل من  مها ونصه ا  041

ههه ف ابلههه واآلخههر   غايهه  لههه ،     ههع األوهههام لههه 
ه   حتههي   ههه األ صههار وال لههوب  002علههى صههف  

ه اههاهر مههن مههن  032ه مل يهزر اائمهها دائمهها  002
عهههههانّه ، ومهههههدّمر مهههههن ههههههاّاه ، ومهههههذّر مهههههن نهههههاواه ، 

ه مهها اخ لهها عليههه دهههر  032وغالهه  مههن عههاداه 
يجهههون ريف لههها عليهههه انهههار ، و  كههها  يف ماههها  ر

ه عههههامل السههههّر مههههن ضههههمائر  032عليههههه ا ن  ههههار 
ه    022ه مههل الوصها ايميهل  022املمهمرين 

ه  029غايههه  لهههه رين هههه  ، و  آخهههر لهههه رين مههه  
 الظاهر رال

ه خههر   024ههه ف رواههه ، والبهها ن رههال ههه ف دونههه  
علمههه  هها ن غيهه  السههنال ، ومحههاط  غمههول ع ائههد 

العهامل مبها  اهن  ه اناضر لاهل سهريرة ، 022السريرال 
ه هههو انههق املبههني ،  094الصهدور ، ومهها اههو  العيههو  
ه لهيس ألولي هه ا  هداف  301محهق وم هني ممها  هرى العيهو  

ه اهلل رب السهه ا املررههو  ،  323و  ألنلي ههه ان مههاف 
ه   يشهههغله ههههأ  ، و  يغهههّ ه  322وايهههو املافهههو  

ه    دركههههه العيههههو   321نمهههها  ، و  رويههههه ماهههها  
ه   رههور و  يههزور ، و  جيههون  328اهدة العيهها  مبشهه

ه ههو الظهاهر علهى األرل  سهلطانه  312عليهه األرهور 
، وهو البا ن اا  علمه ، والعها  علهى كهل هه ف منهها 

ه هو الواحد ال هار الذي  ليه  صه  مجيهع  312عالله 
ه يعلههم  384ه عزيههز اينههد عظههيم اوههد  311األمههور 

وال ، ومعاصهههههه  العبههههههاد يف عجههههههيل الوحههههههو  يف الفلهههههه
ه   تفههههى عليههههه سهههبحانه مهههها العبههههاد  203اخللهههوال 

 .208م نرو  يف ليلهم مو هنارهم 
 :صفات أفعاله 

ه منشهأ اخللهق  نشهاف  24راعهل   مبعه  انركهال واآلله  
ه خلههق املالئاهه   24ه خلههق العههامل  24وا  ههدمه ا  ههداف 

  د   ه مل ينده خلق ما ا  دم ، و  23ه خلق آدم  20
ه داحهه   91مها مها ذرم ، و  اهها  هه عجهز عمهها خلهق 

 044املدحّوال وداعم املسموكال 
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ه اهلل مل تلق اخللق عبثا ، ومل يدعهم يف جهاله  و  

ه اهلل ك ه  آجهار اخللهق وعلهم معمهاام  001عم  
ه اسهههم مرنااههههم ومحصهههى آثهههارهم ومعمهههاام  001
 ه اهههه دل ن م هههه علهههى معدائهههه ، وا سهههعت 032

ه املنّها   فوائهد الهنعم ، وعوائهد  032ر  هه ألوليائهه 
املزيهههد وال سهههم ، عيالهههه اخلالئهههق ، ضهههمن مرنااههههم ، 

ه ا  ههد  اخللههق علههى غهه  مثههار  032واههّدر ماههوا م 
ه اّدر ما خلهق  031ام ثله و  م دار اح ذى عليه 

ه مل  031رههأحام   ههديره ، ود ّههره رههألطا  ههد  ه 
  اع ور هه مالله  و  رهنة يلح ه ريما خلق كلف  ، و 

ه مل تلهههق اخللهههق لوحشههه  ، و  اسههه عملهم  022
ه كههل سههّر عنههده عالنيهه  ، وكههل غيهه   028ملنفعهه  

ه  028ه  يهده ناصهي  كهل دا ه   028عنهده هههادة 
ا  دعهم خل ا عجيبها مهن حيهوا  ونبهال ، وسهاكن 

ه خلق اخلالئهق علهى غه  مثهار  322وذي حركال 
ن علههى خل ههها  أحههد مههن خههال مههن غهه ه ، ومل يسهه ع

ه  312ه   ر ها   ص ذي مهار ر ناهه  312خل هه 
هههو املغههين اهها  عههد وجودههها ، حههإ يصهه  موجودههها  

ه مل ي اافده صنع ما صهنعه ، ومل  312كمف ودها 
ه يعيههد اهلل األهههياف  عههد  311يههنده خلههق مهها  ههرمه 

 رنائها   مهن ر هر وحاجه   ص غه  وكثهرة ، و  مهن 
 .311عّز وادرة  ذر وصنع   ص

 :حمده وشكره  
  يبلهه  مدح ههه ال ههائلو  ، و  رصهه  نعمههافه العههاّدو  

ه  21ه حنمهده اسه  ماما لنعم هه واس سهالما لعز هه  29
انمههههد هلل و   م ههههى  اخلطهههه  الفههههادح وانههههد  ايليههههل 

ه انمههد هلل غهه  م نههوط مههن ر  ههه و  خملههّو مهههن  19
ه  81غسههق ه انمههد هلل كلمهها واهه  ليههل و  82نعم ههه 

ه انمههد هلل  81انمههد هلل الههذي  طههن خفيّههال األمههور 
ه انمههد هلل الههذي  91الههذي مل  سههبق لههه حههار حهها  

ه انمههد هلل املعههرو  مههن  041عههال رولههه ودنهها  طولههه 
ه انمهههد هلل  033غهه  ر يههه  ، واخلههالق مهههن غهه  رويّههه  

الههههههذي   يفههههههره املنههههههع وايمههههههود ، و  ياديههههههه اإلعطههههههاف 
ههه  بههارخ اهلل الههذي   يبلغههه  عههد اامههم و   032وايههود 

ه انمهد هلل الناههر يف اخللهق  028ينالهه حهد  الفطهن 
ه انمههد هلل  022رمههله ، والباسهه  رههيهم  ههايود يههده 

ه  021األور ابههل كههل مور ، واآلخههر  عههد كههل آخههر 
انمههد هلل الههذي هههر  اإلسههالم رسههّهل هههرائعه ملههن ورده 

ه خبل ههههه ، والظههههاهر ه انمههههد هلل امل جلهههه  خلل هههه 022
ه انمهد هلل الواصهل انمهد  هالنعم  022ل لهو م رّج هه 

ه حنمهده علهى مها مخهذ ومعطهى ، وعلهى مها م لهى  019
ه م د اهلل ومس عينه على مداحر الشيطا   089وا  لى 

ه انمهد  349ومزاجره ، وا ع صام من حبائله وخما له 
 هلل الدار على وجوده خبل ه ، ومبحد  خل ه على
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ه انمههد هلل الههذي احنسههرل األوصهها   300منلي ههه 

ه انمد هلل الذي جعل انمد  301عن كنه معرر ه 
ه  هدا ميهأل مها خلهق ويبله  مها  330مف احها لهذكره 

ه انمههد هلل خههالق العبههاد وسهها ح املهههاد  332مراد 
ه انمد هلل الذي    واري عنه  اف  اف و   323

على ما امى من ممهر ه م د اهلل  321مرل مرضا 
ه انمهههد هلل الهههذي  ليههههه  328، واهههّدر مهههن رعهههل 

ه انمهههد هلل  314مصهههائر اخللهههق وعوااههه  األمهههر 
الاههائن ابههل م  ياههو  كرسهه  مو عههر  مو  ههاف مو 

ه انمههد هلل املعههرو  مههن غهه  ر يهه  ،  313مرل 
ه انمهد هلل الهذي    312واخلهالق مهن غه  منصهب  

ه م ههده  319شههاهد  دركههه الشههواهد و  حتويههه امل
هارا على  نعامهه ، ومسه عينه علهى وظهائا ح واهه 

ه انمد هلل الفاه  يف اخللق  ده ، والغال   384
ه انمد هلل الذي لبس  382جنده ، وامل عا  جّده 

ه  382العّز والاربياف ، واخ ارمها لنفسه دو  خل ه 
انمهههد هلل الهههذي مظههههر مهههن آثهههار سهههلطانه مههها حهههّ  

ه انمهد هلل  248مهن عجائه  ادر هه  م هل الع هور
العل  عن هبه املفلواني ، الغاله  مل هار الواصهفني 

ه انمههههد هلل الههههذي مل يصههههبح يب مي هههها و   239
 .223س يما 

 :عظمة اهلل سبحانه 
 ممره اماف وحام  ، ورضاه مما 

ه  عنهو  332ه   محهد يعلهم كنهه عظم هه  332ور ه   
ة اهلل يف عظم ههه ه  يههاخ ومسههاما 328الوجههوه لعظم ههه 

238. 
 :ا ستعانة به 

  يسههه غين محهههد عهههن ا سههه عان   ههها هلل يف نيهههل احملبهههوب 
 .042ودرع املاروه 

 اللسان
ه املهههرف خمبهههوف حتهههت  322لسهها  املهههنمن مهههن وراف البههه 

 .291لسانه 
 ـ م ـ
 الماء

ه  24مجهرى اهلل يف سهاائأ ااهواف مهاف م ال مها  يهاره 
فمهاف حهإ عهّ  عبا هه عصفت الريح  املهاف عصهفها  ال

ه  عهههد م  كههههبس اهلل األرل علهههى مههههور األمههههوا   20
ه كهههل  020خمهههع مجهههاح املهههاف املههه ال م لث هههل  لهههها 
ه مّد اهلل  301نبال   غ   ه عن املاف ، واملياه خم لف  

 .332األرل على مور املاف 
 المال

ه   ها املهار  011اللسا  الصاّ خ  من املار املهورو  
 و عطاف املار يفمار اهلل ، 
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ه  عهادي م يف كسه   082غ  ح ه  بذير و سهرا  

ه مهن آ هاه اهلل مها  رليصهل  هه ال را ه   093األموار 
، وليحسن ريه الميار  ، وليفّأ  هه األسه  والعهار 

ه اههور الرسههور  098، ولههيع  منههه الف هه  والغههارم 
ه     334 «   ال ههوم سههيف نو   ههأمواام»: لعلهه  

ه  222يفف املسههلمني وجلهه  مسههيارهم هههذا املههار 
ه    وكههل  219ينبغهه  م  يههنخ املههار علههى مصههوله 
 .280مبار املسلمني    ناصحا ممينا 

 المحكم والمتشابه
ه  22 هنّي الرسهور الاهرر حماهم الا هاب وم شهها ه 
 .231انارظو  الصاداو  يعررو  احملام وامل شا ه 

 محّمد رسول اهلل
ه  ههههرخ  22ه و متههههام نبو ههههه  عثههههه اهلل إلجنههههان عد هههه
ه مورى اههههبس ال هههها س  22للمههههنمنني ك ههههاب اهلل 

ه متّهت مبحّمهد حّجه   040ومضهاف الطريهق للفها   
ه  022اهلل علههى خل ههه و لهه  امل طههع عههذره ونههذره 

مخرجههههههههه اهلل مههههههههن مرمههههههههل املعههههههههاد  منب هههههههها ، ومعههههههههّز 
ه سهه  ه ال صههد ، وسهههّن ه  029األرومههال مغرسهها 

ه مس  رّه خ  مس  ّر  029الرهد ، وكالمه الفصل 
ه اا ههل  020، يف معهاد  الارامه  ومماههد السههالم  

 مبن م اعه من عصاه

ه  عثهههه اهلل هههههيدا و شههه ا ونهههذيرا ، خههه  الربيّههه   024 
ه ممني اهلل املهأمو  وهههيده  020 فال ، ومجنبها كهال 

ه اخ اره من هجرة األنبياف ، ومشااة  022يوم الدين 
لههدنيا وصههّغرها ، رههأعرل عنههها ه حّ ههر ا 021المههياف 

ه  عهههث اهلل  013  لبهههه ، وممهههال ذكرهههها عهههن نفسهههه 
حممههههدا ليفههههر  النههههها  مههههن عبهههههادة األوثهههها   ص عباد هههههه 

ه مضهههافل  هههه الهههبالد  عهههد المهههالل  املظلمههه  ،  342
ه ابمههت عنههه  304وايهالهه  الغالبهه  ، وايفههوة اياريهه  

ه حممهههد  331م هههرا  الهههدنيا وو نئهههت لغههه ه مكنارهههها 
ه  331رسههور اهلل مسههوة ملههن  أسههى ، وعههزاف ملههن  عههّزى 

ه ا  عثه  النور  338عرضت عليه الدنيا رأيب م  ي بلها 
ه  عثهه اهلل رسهو  هاديها  339املم ف ، والربها  ايله  
ه ممههني وحيههه ، وخههامت  322 ا ههاب نهها ق وممههر اههائم 

ه املصطفى لارائم رسها  ه ، واملوّضهح   هه  321رسله 
ه حممهههد عبهههده ورسهههوله الصهههفّ   321ى مههههراط ااهههد

ه كلمههها نسهههل اهلل اخللهههق رهههرا ني  319وممينهههه الرضهههّ  
 .224جعله يف خ مها 

 محمد بن أبي بكر
 .98كا  ر يبا لعلّ  حبيبا  ص البه 
 المخاطرة
 .242  اا ر  ش ف رجاف مكثر منه 
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 (النساء)المرأة ـ 
ار املرمة انامل  ذا ممتهت مملصهت ومهال اّيمهها و ه

ه النسهاف نهواا  اإلميها   044 أمّيهها وورثهها م عهدها 
ه اعهود النسهاف عهن الصهالة  042وانظوظ والع ور 

والصههيام يف ميههام حيمهههّن ، وههههادة امههرم ني مههنهن  
كشهادة الرجل الواحد ، ومواريثهّن على األنصا  

ه ا  هههوا ههههرار النسهههاف  041مهههن مواريهههث الرجهههار 
ه    النسههاف  041وكونههوا مههن خيههارهّن علههى حههذر 

ه ممهها  302مّههههّن نينهه  انيههاة الههدنيا والفسههاد ريههها 
ه    يجهوا النسهاف  308رالن  رأدركها رمي النسهاف 

ه  يهاخ ومشهاورة  212 هأذى و   هه من معراضهام 
 .242النساف رإ  رميهن  ص مرن 

 مروان بن الحكم
له كّا يهودي  ، وس ل ى األم  منه ومن ولده يوما 

 .043م ر 
 صاحفالم

ررههع املصههاحا ظههاهره  ميهها  و ا نههه عههدوا  ، ومولههه 
 .019ر   وآخره ندام  

 المعروف
 012صنائع املعرو      مصار  ااوا  

ههه لهههيس لواضههع املعهههرو  يف غههه  ح ههه    حممهههدة اللئهههام  
ه األمههر  ههاملعرو   098وثنههاف األهههرار وم الهه  ايهههار 

ه  309والنه  عن املنار خل ا  من خلق اهلل سبحانه 
مل يلعهههن اهلل ال هههر  املاضههه     لهههنكهم األمهههر  هههاملعرو  

ه   معهرو  يسهناح  ليههه و   399والنهه  عهن املناهر 
 .200منار ي ناهى عنه 

 المعسكر
 ذا نههزل م  عههدّو مو نههزر  اههم رلههيان معسههاركم يف ابههل 

 .210األهرا  مو سفاح ايبار 
 المالئكة

ف علههههى سههههجود ، ركههههو  ، صههههاّرو  ، مسههههّبحو  ، ممنهههها
وحيه ، حفظ  لعباده ، ناكسه  دو  اهلل م صهارهم ،   

ه ممهرهم اهلل  السهجود آلدم  20ي ومهو  ر م  ال صهوير 
ه  22ه يطيفههو   عههر  اهلل  23رسههجدوا      لههيس 

للمالئاهه  املسههّبحني نجههل يف حظههائر ال ههد  وسههنال 
 «مو  مجنحهههههه »منشههههههأ اهلل املالئاهههههه  ههههههه  038انجهههههه  

،  ّلههههم  ص املرسهههلني ودائهههع ممهههره  سهههّبح جهههالر عزّ هههه 
ه منهم من  039وهنيه ، وعصمهم من ري  الشبهال 

ه  024هو يف خلق الغمهام وعظهم ايبهار واهنة الظهالم 
 ومنهم من اد خرات مادامهم اوم األرل السفلى ،
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 024ره  كرايال  يإ اد نفذل يف خمار  ااواف 
الرويّههه  ههه اههد ذااههوا حهههالوة معرر ههه ، وهههر وا  الاههأ  

ه مل ت لفهههوا يف ر هههم  اسههه حواذ  024مهههن حمب هههه 
ه لههيس يف م بهها  السههماف  020الشههيطا  علههيهم 

ه  020موضههههع  هههههاب    وعليههههه ملههههأ سههههاجد 
املالئا  معلم خلق اهلل  هه ، ومخهورهم لهه ، وماهر م 
منههه ، مل يسههانوا األصهههالب ، ومل يمههّمنوا األرحهههام 

عبادة اهلل ه سب  من املالئا    يسأمو  من  029
ه يههوم ورههاة رسههور اهلل كانههت املالئاهه  معههوا   322

ه  200علّ  ، ظلنوا يصلو  عليه حإ ووري ضرره 
مههههها  هههههرخ واالهههههت :    املهههههرف  ذا هلهههههأ اهههههار النههههها  

 .230ما اّدم : املالئا  
 الملحد
 .222ما م ا  ما صنع امللحدو  

 المنافق
ه مهههل النفهها   322الهه  املنههارق مههن وراف لسههانه 
ه املنهارق مظههر  241ي لّونهو  ملوانها ويف نّهو  ار نانها 
 .232لالميا  ، م صّنع  اإلسالم 

 المنكر
 اهنوا عن املنار و ناهوا عنه ، رإ ا

ه لعهن اهلل النهاهني عهن  023ممهرمت  هالنه   عهد ال نهاه   
 .088املنار العاملني  ه 

 (المنيه)الموت ـ 
املنيّهههه  ه     لههههع  92اسههه عدوا للمههههول ر ههههد مظلاههههم 

ه ذكههر املههول مينههع اإلنسهها  مههن اللعهه   048اخنامهها 
ه اهور الرسهور يف  001ه عل ه ام خماله  املنيه   002

 « نهههه ميهههول مهههن مهههال منههها ولهههيس مبيهههت»: آر البيهههت 
ه كهم  022ه وصهل اهلل  هاملول مسهباب اآلجهار  034

ه املول هاذم اللذال  022 ال  للدنيا واملول يطلبه 
ه د مع على  022األمنيال  ومنّغ  الشهوال واا ع

ه   يههزار  014الغههارلني سههارة املههول وحسههرة الفههول 
املول يبال  يف جسد اإلنسا  حهإ تهال  لسهانه  عهه 

ه م عوا دعوة املول آذانام ابهل م  يهدعى  اهم  010
ه  014ه الدهر مو ر اوسهه ، يرمه  انهّ   هاملول  018

يعجهههزه    املهههول  الههه  حثيهههث   يفو هههه امل هههيم ، و  
ه  هههاملول اههه م  084   مكهههرم املهههول ال  هههل . ااهههارب
محههه  مههها منههها     ّ  »: ه اهههور علهههّ   309الهههدنيا 
ه موصههيام  ههذكر املههول و اههالر الغفلهه   329 «املههول
ه  ههادروا املههول وغمرا ههه ، وامهههدوا لههه ابههل  318منههه 

ه مالحهه  املنيهه   380حلولههه ، ومعههدوا لههه ابههل نزولههه 
   للمول لغمراله   230حنوكم داني  
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ه املهههول  220ههه  مرظهههع مهههن م   سههه غر   صهههف  
ه ان طهههع  220ههههادم لهههّذا ام وماهههّدر هههههوا ام 

مبهههول الرسهههور مههها مل ين طهههع مبهههول غههه ه مهههن النبهههوة 
ه  292ه    مالههأ املههول هههو مالههأ انيههاة  222

 244مكثر من ذكر املول وذكر ما  جم عليه 
 السالمعليهموسى 
ى من هفيا صفا   طنه ، كانت خمرة الب ل  ر 
 .331ازاله و شّذب نمه 

 ـ ن ـ
 النار

ه كفهى  النهار ع ا ها وو هها   10النهار   ينهام هار ها 
ه معظهم الباليها يف النهار نهزور انمهيم و صهلي   003

ه للنار كل  وي  ،  002ايحيم ورورال السع  
ه النههار حّرههها  013واه  سهها ع ، واصهيا هائههل 

ه مابل الفاسق كواع النهار  011د هديد وم ّرها  عي
ه   يهدخل النهار  340يف ااشيم   رفل مها حهّر  
ه اإلمههام ايههائر  302   مههن مناههر األئمهه  ومناههروه 

يل هههى يف نهههار جههههنم ريهههدور ريهههها كمههها  هههدور الرحهههى 
ه    مالاا  ذا  320ه حفت النار  الشهوال  322

 311غم  على النار حطم  عمها  عما لغمبه 
 هديد كلبها ، عار يبها ، سا عه نار 

ه امل  هو   383ابها ، م غي  نر هها ، م هأجل سهع ها  
هم والنار كمن اهد رآهها ، رههم ريهها معهّذ و  ، الهو م 

ه مههها ارّ هههأ مهههن اهلل يباعهههدخ مهههن النهههار  242حمزونههه  
212. 

 الناسخ والمنسو 
ه مهل  22 نّي الرسور الارر ناسل الا اب ومنسوخه 

ظههههو  املنسههههون و  رفظهههو  الناسههههل ، ولههههو الشهههبه  رف
 .231علموا منه منسون لررموه 

 النبات
   لال عمل نبا ا ، وكل نبال   غه   هه عهن املهاف ، 

 .301واملياه خم لف  
 النصر

ه الهذي نصههر مههل هههذا  082  يطله  النصهر  ههايور 
ه املبطئهو  عهن نصهر الهدين  092الهدين حه    ميهول 

239. 
 النصيحة

ام علهههى الرعيّههه  النصهههيح  يف املشههههد واملغيههه  حهههّق اإلمههه
19. 

 النف 
 .222   غ  نفسأ اا حسي  غ خ 
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 النملة
 .314صغر جسم النمل ولطار  هيئ ها 

 النوم
ه نوم على ي هني خه   210   ذواوا النوم    غرارا 

 .282من صالة يف هأ 
 ـ ه ـ
 الهجرة

م ه   ي ع اس 319ااجرة اائم  على حّدها األور 
ااجهههرة علهههى محهههد مبعررههه  انجههه  يف األرل ، رمهههن 

ه صهههرمت  عهههد  384عررهههها وماهههّر  ههها رههههو مههههاجر 
ه دار ااجههرة اهد العههت  أهلههها  399ااجهرة معرا هها 
 .212والعوا  ا 

 الهدى
 .209   س وحشوا يف  ريق اادى ل ل  مهله 

 الهم
 « فّرد يب دو  مهوم النا  هّم نفس »: اور عل  

ه ااهّم  290ر يف العمل ا  له   هاام ه من اصّ  290
 .292نصا اارم 

 الهوى 
ه ال  ّ  ي جن   001لالس  مهل ااوى منساة لءميا  

ه يعطها ااهوى علهى ااهدى  008مشهارك  مههل ااهوى 
ه رحههم اهلل ممههرفا  092 ذا عطفههوا ااههدى علههى ااههوى 

 .320امع هوى نفسه 
 الهواء

ه  24ا املهههاف ههههق اهلل سهههاائأ ااهههواف ، ومجهههرى ريهههه
ممسههأ اهلل السهههماف مههن م  متهههور يف خههر  ااهههواف  أيهههده 

ه  023ه معهّد اهلل ااهواف م نّسهما لسهاا  األرل  038
 .332علنق اهلل يف ااواف  اوا ه 

 ـ و ـ
 الوحي

ه جعههل اهلل  22مخههذ اهلل علههى الههوح  ميثهها  األنبيههاف 
ه خههه م اهلل  039املالئاههه  مههههل األمانههه  علهههى وحيهههه 

مرى نههور »: ه اههور علهه   090رسههوله األمههني الههوح   
 .240 «الوح  والرسال  ، ومهّم ريح النبّوة
 الوصية
 ه 21يف آر البيت الوصي  والوراث  
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لههو كانههت اإلمامهه  يف األنصههار مل  اههن الوصههي   ههم 

ه املفطئهههو  مهههن مصهههحاب الفهههر    ي  هههدو   98
ممهها »: ه وصههي  علهه  ههه  اولههه  030 عمههل وصههّ  

    شهههههههههركوا  هههههههههه ههههههههههيئا ، وحممهههههههههدا وصهههههههههي  رههههههههها هلل
رههههال  مههههيعوا سههههّن ه ، مايمههههوا  وآلهعليههللاصلللللى

 341« هذين العمودين ، وموادوا هذين املصباحني
 .218ه وصي  عل  ملا ضر ه ا ن ملجم لعنه اهلل 

 الوفاء
 .82الوراف  ومم الصد  

 ـ ي ـ
 اليقين
 .330 الي ني  درخ الغاي  ال صوى 

 الينابيع 
يف األرل ينهها يع العيههو  مههن عههرانني منورههها ،  رّجههر اهلل

 .023وررّاها يف سهوب  يدها ومخاديدها 
 اليوم

ما مسر  الساعال يف اليوم ، .    غدا من اليوم اري 
ه الهدنيا كيههوم ممههى مو  319ومسهر  األيههام يف الشههر 

 .221ه خذوا مهل األيام  380ههر ان مى 
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 ـ 3ـ 

 فهرس الخطب وأنواعها
 واإلرشادالتعليم 

حهههإ هنايههه  اخلطبههه  يف الصهههفح  ذا ههها ( واهلل لهههو وجد هههه) 21 وه مهههن مور اولهههه  02راهههم 
 (.رايور عليه مضيق)

و  يلهم  ئهم    ) 28 وحهإ اولهه ( ذم  مبها ماهور رهينه ) 21 وه من مور اوله  01رام 
 (.نفسه

 وايه  اخلطبه  حهإ هن(    م غهإ اخلالئهق  ص اهلل رجهال ) 29 وه مهن مور اولهه  01راهم 
 (.و  معر  من املنار) 14

و  ) 10 وحهإ هنايه  اخلطبه  (  هرد علهى محهدهم ال مهي ) 14 وه من مور اولهه  08رام 
 (. اشا الظلمال     ه

 ههأولام ) 12 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( رههإ  الغايهه  ممههامام) 13 وه مههن مور اولههه  30راههم 
 (.آخركم

 وحهإ هنايه  اخلطبه  ( رإ  األمر ينزر من السهمافمما  عد ) 12 وه من مور اوله  32رام 
 (.من اومه املودة) 12

 (.عاجال)حإ هناي  اخلطب  يف الصفح  ذا ا ( ولعمري) 11 وه من مور اوله  32رام 
 12 وحههإ مواخههر اخلطبهه  ( ميههها النهها   نهها اههد مصههبحنا) 12 وه مههن مور اولههه  23راههم 

 (.وا لوا حإ النوا)
حهإ هنايه  اخلطبه  يف الصهفح  ( و  ها  يهت الشهبه  ههبه ) 80 وولهه ه مهن مور ا 28راهم 

 (.من محبه)ذا ا 
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حههإ هنايهه  اخلطبهه  يف ( ميههها النهها     الورههاف  ههومم الصههد ) 82 وه مههن مور اولههه  20راهم 
 (.يف الدين)الصفح  ذا ا 
لصههفح  حههإ هنايه  كالمههه يف ا(     هها لوا اخلهوار   عههدي) 92 وه مههن مور اهور  10)راهم 

 (.رأدركه)ذا ا 
حههإ هنايهه  اخلطبهه  يف الصههفح  ذا هها ( رهها  وا اهلل عبههاد اهلل) 92 وه مههن مور اولههه  12راههم 

 (.ندام  و  كآ  )
مهن )حهإ هنايه  اخلطبه  يف الصهفح  ذا ها ( رحهم اهلل امهرم) 042 وه مهن مور اولهه  11راهم 

 (.العمل
إ هنايهه  كالمههه يف الصههفح  ذا هها حهه( م ههزعم منههأ  ههدي) 042 وه مههن مور اولههه  19راههم 

 (.على اسم اهلل)
حههإ هنايهه  ( معاهههر النهها  ،    النسههاف نههواا  اإلميهها ) 042 وه مههن مور اولههه  84راههم 

 (.يف املنار) 041 واخلطب  
حههإ هنايهه  اخلطبهه  العجيبهه  ( انمههد هلل الههذي عههال رولههه) 041 وه مههن مور اولههه  82راههم 

 (.رالعزيز امل  د) 002 والغراف 
وصهاحبه ) 008 وحهإ هنايه  اخلطبه  ( اهد علهم السهرائر) 001 وه من مور اوله  81رام 

 (.مغرور
حهههإ هنايههه  ( عبهههاد اهلل ،    مهههن محههه  عبهههاد اهلل  ليهههه) 008 وه مهههن مور اولهههه  81راهههم 

 (.يلفظوهنا مجل ) 034 واخلطب  
ايههه  اخلطبههه  يف حههإ هن( ممههها  عههد ، رهههإ  اهلل مل ي صهههم) 030 وه مهههن مور اولههه  88راههم )

 (.ومسباب حمامال)الصفح  ذا ا 
 032 وحههههإ هنايهههه  اخلطبهههه  ( انمههههد هلل املعههههرو ) 033 وه مههههن مور اولههههه  94راههههم 

 (.واع )
واألعمهههار ) 024 وحهههإ هنايههه  اخلطبههه  ( ر بهههارخ اهلل) 028 وه مهههن مور اولهههه  92راهههم 

 (.م بول 
لشهههر يهههوم ) 022 وطبههه  حهههإ آخهههر اخل( انمهههد هلل) 022 وه مهههن مور اولهههه  041راهههم 

 (.ام
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 (.السطوة) 012 وحإ هناي  اخلطب  ( سبحانأ خال ا)ه من مور اوله  049رام 
حههإ هنايهه  اخلطبهه  يف الصههفح  ذا هها ( هههل حتههس  ههه) 011 وه مههن مور اولههه  003راههم 

011. 
 010 وحهإ هنايه  اخلطبه  ( انمهد هلل الواصهل انمهد) 019 وه من مور اولهه  002رام 

 (.مسلمو  ومن م)
 (.م ا وذح ) 012 وحإ هناي  اخلطب  ( مرسله داعيا) 012 وه من مور اوله  001رام 
حهههههإ هنايههههه  كالمهههههه يف الصهههههفح  ذا ههههها ( يههههها م ههههها ذر) 088 وهههههه مهههههن مور اولهههههه  024راهههههم 

 (.ألمنوخ)
ريهلههأ ) 089 وحههإ هنايهه  كالمههه ( مي ههها النفههو ) 088 وه مههن مور اولههه  020راههم 

 (.األم 
 093 وحههههإ هنايههه  اخلطبهههه  ( ان هههادل لههههه الهههدنيا) 090 وه مهههن مور اولههههه  023راهههم 

 (.ومنفسام)
 ههه )حههإ هنايهه  كالمههه يف الصههفح  ذا هها ( و  هها ينبغهه ) 091 وه مههن مور اولههه  024راههم 

 (.غ ه
حههإ هنايهه  كالمههه ( ميههها النهها  ، مههن عههر  مههن مخيههه) 091 وه مههن مور اولههه  020راههم 

 (.رميت) 098 و
حهإ هنايه  كالمهه يف الصهفح  ( ولهيس لواضهع املعهرو ) 098 ومهن مور اولهه  ه 023راهم 

 .098ذا ا 
 (.ادير) 344 وحإ هناي  اخلطب  ( م  و   األرل) 099 وه من مور اوله  022رام 
 (.ومابلوا) 343 وحإ هناي  اخلطب  (  عث اهلل رسله) 344 وه من مور اوله  022رام 
 341 وحههههإ هنايهههه  اخلطبهههه  ( ربعههههث اهلل حممههههدا) 342 وه مههههن مور اولههههه  021راههههم 

 (.نا ق)
 وحههإ هنايهه  كالمههه ( ميههها النهها  ، كههل امههر    ) 341 وه مههن مور اولههه  029راههم 

 (.م ام ) 348
 (.خائفو ) 302 وحإ هناي  اخلطب  ( وهو يف مهل ) 302 وه من مور اوله  022رام 
 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( جعههل انمههدانمههد هلل الههذي ) 021 وه مههن مور اولههه  021راههم 

 (. النذر) 332
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 339 وحهههإ هنايههه  اخلطبههه  ( ممهههره امهههاف وحامههه ) 332 وه مهههن مور اولهههه  014راهههم 
 (.السرى)

 320 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( ا بعثههه  ههالنور املمهه ف) 339 وه مههن مور اولههه  010راههم 
 (.والسبيل اصد)

 320 وحههههإ هنايهههه  اخلطبههههه  ( لي ههههأّ  صههههغ كم) 324 وه مههههن مور اولههههه  011راههههم 
 (.الفادح)

حههإ هنايهه  اخلطبهه  يف الصههفح  ذا هها (    اهلل سههبحانه) 323 وه مههن مور اولههه  011راههم 
323. 

 (.الصرب) 329 وحإ هناي  اخلطب  ( ممني وحيه) 321 وه من مور اوله  321رام 
يف ) 322 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( اننفعههوا  بيهها  اهلل) 320 وه مههن مور اولههه  011راههم 

 (.راح 
عمهها ) 321 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  (   يشههغله هههأ ) 321 وه مههن مور اولههه  018راههم 

 (.سلا
حهإ هنايه  اخلطبه  ( انمهد هلل الهذي  ليهه مصهائر اخللهق) 314 وه مهن مور اولهه  083راهم 

 (.رليفر ) 312 و
ونعهم ) 318 وحإ هنايه  اخلطبه  ( انمد هلل املعرو ) 312 وه من مور اوله  082رام 

 (.الوكيل
يف ) 319 وحهإ هنايه  اخلطبه  ( موصهيام ميهها النها ) 318 وه من مور اوله  088رام 

 (.العمر
 ههأحالم ) 384 وحههإ هنايهه  كالمههه ( رمههن اإلميهها ) 319 وه مههن مور اولههه  089راههم 

 (.اومها
 382 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( م ههده هههارا إلنعامههه) 384 وه مههن مور اولههه  094راههم 

 (.الومج)
حههإ هنايهه  اخلطبهه  ( انمههد هلل الفاههه  يف اخللههق  ههده) 382 وه مههن مور اولههه  090راههم 

 (.منظرين) 382 و
( انمهد هلل الهذي لهبس العهز والاربيهاف) 382 وه اخلطبه  ال اصهع  مهن مور اولهه  093راهم 

 (.يف العمل) 243 وحإ هناي  اخلطب  



 112  ................................................................................   رهر  اخلط  ومنواعها

 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( اهلل سههبحانه ممهها  عههد ، رههإ ) 242 وه مههن مور اولههه  092راههم 
 (.على لسانأ) 241

 204 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( انمههد هلل الههذي مظهههر) 248 وه مههن مور اولههه  092راههم 
 (. درع)

 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( موصههيام عبههاد اهلل    ههوى اهلل) 204 وه مههن مور اولههه  091راههم 
 (.ادومه) 200

 201 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( جههيل الوحههو يعلههم ع) 203 وه مههن مور اولههه  098راههم 
 (.ملن امى)

حهإ آخهر كالمهه يف الصهفح  ذا ها ( دههزوا ر اهم اهلل) 230 وه من مور اولهه  342رام 
 (.ال  وى)

يف ) 238 وحههإ هنايهه  كالمههه (    يف ميههدي النهها ) 232 وه مههن مور اولههه  304راههم 
 (.روايا م

حههإ هنايهه  اخلطبهه  ( ر ههد جعههل اهلل سههبحانه ممهها  عههد ،) 223 وه مههن مور اولههه  301راههم 
 (. عد العمى) 222 و

حههإ هنايهه  كالمههه يف الصههفح  ذا هها ( اههد محيهها ع لههه) 221 وه مههن مور اولههه  334راههم 
 (.ومرضى ر ه)

 (.مهل الدنيا) 220 وحإ هناي  كالمه ( يا له مراما) 228 وه من مور اوله  330رام 
حهإ هنايه  كالمهه ( اهلل سهبحانه و عهاص جعهل الهذكر   ) 223 وه مهن مور اولهه  333راهم 

 (.حسي  غ خ) 222 و
مطايها ) 221 وحهإ هنايه  كالمهه ( مدحهإ مسهنور) 222 وه مهن مور اولهه  332راهم 

 (.ال شم 
 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( رههإ    ههوى اهلل مف ههاح سههداد) 220 وه مههن مور اولههه  324راههم 

 (.الوب محيائهم) 222
حهههإ هنايههه  كالمهههه يف الصهههفح  ذا ههها (    ههههذا املهههار) 222 واولهههه ه مهههن مور  323راهههم 

 (.مرواههم)
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حههإ هنايهه  كالمههه يف الصههفح  ذا هها ( م  و   اللسهها ) 222 وه مههن مور اولههه  322راههم 
 (.ر  هم)

حديههد ) 222 وحههإ هنايهه  كالمههه (   هها رههّر   يههنهم) 222 وه مههن مور اولههه  322راههم 
 (.اينا 

حههإ هنايهه  اخلطبهه  يف ( رههاعملوا ومنهه م يف نفههس الب ههاف) 221 واولههه  ه مههن مور 321راههم 
 ( اع  اهلل)الصفح  ذا ا 

 النقد والتعريض
حهههإ هنايههه  اخلطبههه  يف ( ااهههذوا الشهههيطا  ألمهههرهم مالكههها) 22 وه مهههن مور اولهههه  1راهههم 

 (. البا ل على لسانه)الصفح  ذا ا 
حهإ هنايه  اخلطبه  يف الصهفح  ذا ها ( دهيهزعم منهه اهد  هايع  يه) 22 وه من مور اولهه  8رام 

 (.خر  منه)
حههإ هنايهه  اخلطبهه  يف الصههفح  ذا هها ( واههد مرعههدوا وا راههوا) 22 وه مههن مور اولههه  9راههم 

 (.حإ  طر)
حههإ هنايهه  اخلطبهه  يف ( م  و   الشههيطا  اههد مجههع حز ههه) 22 وه مههن مور اولههه  04راههم 

 (.و  يعودو   ليه)الصفح  ذا ا 
و  ) 13 وحهإ هنايه  اخلطبه  ( ما يهدريأ مها علهّ  ممها  ) 10 ومن مور اوله ه  09رام 
 (.يأمنه األ عد
حهإ هنايه  اخلطبه  يف الصهفح  ( لهو ممهرل  هه لانهت اها ال) 12 وه مهن مور اولهه  24راهم 

 (.املس أثر وايان )
حهإ (  هريشمها   ول)يف الف رة الثالثه  األخه ة مهن اخلطبه   11 وه ا  داف من اوله  22رام 

 (.ايرد والسمرا)خ ام اخلطب  يف اوله  الصفح  ذا ا 
 82 وحههإ هنايهه  اخلطبههه  ( كلمههه  حههق يههراد  هها  ا هههل) 83 وه مههن مور اولههه  24راههم 

 (.و دركه مني ه)
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حهههإ هنايههه  اخلطبههه  مهههن الصهههفح  ذا ههها (    اسههه عدادي) 82 وه مهههن مور اولهههه  22راهههم 
 (.رغّ وا)

حهههإ هنايههه  اخلطبههه  يف الصهههفح  ذا ههها ( اهههّبح اهلل مصههه ل ) 82 وه مهههن مور اولهههه  22راهههم 
 (.وروره)

ههرا اهم )حإ هناي  كالمه يف الصهفح  ذا ها ( ملا ين عيين) 99 وه من مور اوله  14رام 
 (.مين

يومها )حهإ هنايه  كالمهه يف الصهفح  ذا ها ( مو مل يبهايعين) 043 وه مهن مور اولهه  12راهم 
 (.م ر

حههإ هنايهه  كالمههه يف الصههفح  ذا هها ( مو مل ينههه  هين مميهه ) 042 وولههه ه مههن مور ا 12راهم 
 (.داني العباد)

حهإ هنايه  كالمهه يف الصههفح  (    ه  هين مميه  ليفّواههونين) 042 وه مهن مور اولهه  11راهم 
 (.الن  )ذا ا 

 (.للم  ني) 022 وحإ هناي  اخلطب  ( واهلل   يزالو ) 022 وه من مور اوله  98رام 
 (.حامهما) 082 وحإ هناي  كالمه ( رإ  م ي م) 082 وه من مور اوله  031م را

   ) 092 وحههإ هنايهه  كالمههه ( يها  ههن اللعههني األ هن) 092 وه مههن مور اولههه  022راهم 
 (.م  يت

 (.العاري ) 092 وحإ هناي  كالمه ( واهلل ما مناروا) 092 وه من مور اوله  021رام 
 (.ع به) 091 وحإ هناي  اخلطب  ( يعطا ااوى) 092 وه من مور اوله  028رام 
حهإ هنايه  كالمهه يف الصهفح  ذا ها ( كهل واحهد منهمها) 341ه مهن مور اولهه و  028راهم 

 (.يع رب)
 349حهههإ هنايههه  اخلطبههه  و ( ومخهههذوا ميينههها ومشههها ) 348ه مهههن مور اولهههه و  024راهههم 

 (.مباين)
 321حههإ هنايهه  اخلطبهه  و (  مسهه عديأاللهههم  ر) 321ه ا  ههداف مههن اولههه و  013راههم 

 (.عليهم)
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 221 وحهههإ هنايههه  كالمهههه ( ر هههدموا علهههى عمههها ) 221 وه مهههن مور اولهههه  308راهههم 
 (.صاداني)

حههإ هنايهه  كالمههه يف الصههفح  ( ل ههد مصههبح م ههو حممههد) 221 وه مههن مور اولههه  309راههم 
 (.دونه)ذا ا 

ايههه  كالمهههه يف الصهههفح  ذا ههها حهههإ هن( جفهههاة  غهههام) 221 وه مهههن مور اولهههه  328راهههم 
 (. رمى)

م  )حهإ هنايه  كالمهه يف الصهفح  ذا ها ( يها  هن عبها ) 228 وه مهن مور اولهه  324راهم 
 (.مكو  آمثا

 العتاب والتقريع
 (.يف ي  رر) 21 وحإ هناي  اخلطب  ( كن م جند املرمة) 22 وه من مور اوله  02رام 
حههإ هنايهه  اخلطبهه  يف الصههفح  ( بهه  مههن املههافمرضههام اري) 21 وه مههن مور اولههه  02راههم 

 (.ورريس  لصائل)ذا ا 
حهإ هنايه  اخلطبه  يف الصهفح  ذا ها ( رهإنام لهو اهد عهاين م) 13 وه مهن مور اولهه  34رام 

 (.   البشر)
 (.انميم) 11 وحإ هناي  اخلطب  ( ما ه     الاور ) 11 وه من مور اوله  32رام 
يف ) 12 وحإ هنايه  اخلطبه  ( ميها النا  او مع  م داهنم) 13 وه من مور اوله  39رام 
 (.غ  حق

 (.حني آمركم) 19 وحإ هناي  اخلطب  ( مّ  لام) 18 وه من مور اوله  22رام 
حهإ هنايه  كالمهه يف الصهفح  ذا ها ( واد مردل  ولي  مصر) 98 وه من مور اوله  18رام 

 (.ر يبا)
كإ طهههالام ) 99حهههإ هنايههه  اخلطبههه  و ( مدارياهههمكهههم ) 98 وه مهههن مور اولهههه  19راهههم 

 (.انق
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حههإ هنايهه  كالمههه يف الصههفح  ( ممهها  عههد يهها مهههل العههرا ) 044 وه مههن مور اولههه  10راههم 
 (. عد حني)ذا ا 

ورجهاف ) 022 وحهإ هنايه  اخلطبه  ( ولهئن ممههل الظهامل) 020 وه مهن مور اولهه  91رام 
 (.للثواب

حههههإ هنايهههه  كالمههههه يف الصههههفح  ذا هههها ( رههههال ممهههوار) 012 وه مههههن مور اولههههه  001راهههم 
 (. خوانام)

 وحهههإ هنايهه  اخلطبههه  ( هههذا جهههزاف مههن  هههرخ الع ههدة) 011 وه مههن مور اولهههه  030راههم 
 (.منفسام) 018

عنهد ) 082 وحهإ هنايه  كالمهه (  نا مل حنانم الرجار) 083 وه من مور اوله  032رام 
 (.النجاف

 (.ا ن النا غ ) 329 وحإ هناي  اخلطب  ( م د اهلل) 328 وه من مور اوله  084رام 
و هههه ) 221 وحهههإ هنايههه  كالمهههه ( واهلل أل  م يهههت) 221 وه مهههن مور اولهههه  332راهههم 

 (.نس عني
 التزهيد في الدنيا

 13 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( ممهها  عههد رههإ  الههدنيا مد ههرل) 10 وه مههن مور اولههه  38راههم 
 (.غدا)

حههإ خ امههها يف ( رلهه ان الههدنيا يف معيههنام) ذ ي ههور  11 وه مههن مواخههر اخلطبهه   23راههم 
 (.كا  مهغا  ا منام)اوله يف الصفح  ذا ا 

حههإ هنايهه  ( ميههها النهها  ،    مخههو  مهها مخهها  علههيام) 82 وه مههن مور اولههه  23راههم 
 (.و  عمل) 82 واخلطب  

حهإ هنايه  اخلطبه   (والهدنيا دار مهين اها الفنهاف) عهد انمدله   82 وه مهن مور اولهه  22رام 
 (.من البالغ)يف الصفح  ذا ا 

 94 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( م  و   الههدنيا اههد  صههرمت) 89 وه مههن مور اولههه  23راههم 
 (.لءميا )
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حههإ )حهإ هنايهه  كالمهه يف الصهفح  ذا ها ( م  و   الهدنيا) 92 وه مهن مور اولهه  12راهم 
 (.ن  

حهإ هنايه  كالمههه يف (   ، الزههادة اصهر األمههلميههها النها) 041 وه مهن مور اولهه  80راهم 
 (.واضح )الصفح  ذا ا 
حهإ هنايهه  كالمههه يف الصههفح  ذا هها ( مهها مصهها مههن دار) 041 وه مههن مور اولهه  83راهم 

 (.معم ه)
نعمهه ) 022 وحهإ آخهر اخلطبه  ( حنمده على مها كها ) 022 وه من مور اوله  99رام 
 (.و حسانه

و   كنهها ) 024 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( ميههها النهها ) 042 وه مههن مور اولههه  042راههم 
 (.ملب لني

 011 وحهإ هنايه  اخلطبه  ( ممها  عهد ، رهإر محهذركم) 012 وه مهن مور اولهه  000راهم 
 (.راعلني)

رضهه  ) 018 وحههإ هنايه  اخلطبهه  ( ومحههذركم الهدنيا) 011 وه مههن مور اولهه  011راهم 
 (.سيده

 094 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( ه علههى مهها مخههذحنمههد) 089 وه مههن مور اولههه  023راههم 
 (.للزيار)

حهههإ هنايههه  اخلطبههه  يف الصهههفح  ذا ههها ( ميهههها النههها ) 343 وه مهههن مور اولهههه  022راهههم 
 (.هرارها)

 230 وحههإ هنايهه  كالمههه ( ميههها النهها    هها الههدنيا) 234 وه مههن مور اولههه  342راههم 
 (.عليام)

 229 وحهههإ هنايههه  اخلطبههه  ( حمفورههه دار  هههالبالف ) 228 وه مهههن مور اولهههه  331راهههم 
 (.يفنو )

 اإللهيات
حههإ هنايهه  كالمههه ( انمههد هلل الههذي  طههن خفيههال األمههور) 81 وه مههن مور اولههه  29راههم 

 (.علوا كب ا) 88 و
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حهإ هنايه  اخلطبه  ( انمد هلل الذي مل  سهبق لهه حهار حها ) 91 وه من مور اوله  12رام 
 (.نعماملرهوب مع ال)يف الصفح  ذا ا 

 001 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( ومههههد م     لههه    اهلل) 002 وه مههن مور اولههه  82راههم 
حهإ ( انمد هلل الهذي   يفهره املنهع وايمهود) 032 وه من مور اوله  90رام ( و  يبأ  ساكنها)

 (.وا  دعها) 031 واوله 
عهههم ن) 029 وحهههإ اولهههه ( كهههل هههه ف خاههههع لهههه) 028 وه مهههن مور اولهههه  049راهههم 

 (.اآلخرة
 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( انمههد هلل الههداّر علههى وجههوده) 300 وه مههن مور اولههه  023راههم 

 (.املا ف ) 302
 322 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( انمههد هلل خههالق العبههاد) 323 وه مههن مور اولههه  012راههم 

 (.م عد)
  ذا هها حههإ هنايهه  كالمههه يف الصههفح(    دركههه العيههو ) 328 وه مههن مور اولههه  019راههم 

 (.من خمار ه)
عهز ) 311 وحهإ هنايه  اخلطبه  ( مها وّحهده مهن كّيفهه) 313 وه مهن مور اولهه  081راهم 

 (.وادرة
 234 وحههههإ آخههههر اخلطبهههه  ( انمههههد هلل العهههها ) 239 وه مههههن مور اولههههه  302راههههم 

 (.ومشار)
 البعثة النبوية

 (.ون ل  ص من  له) 21حإ اوله ( م ده اس  ماما لنعم ه) 21 وه من مور اوله  3رام 
حههههإ اولههههه يف الصههههفح  ذا هههها (    اهلل  عههههث حممههههدا) 18 وه مههههن مور اولههههه  31راههههم 

 (.معصو  )
حهإ اولهه يف الف هرة األوص مهن اخلطبه  (    اهلل  عهث حممهدا) 11 وه من مور اوله  22رام 

 (.صفا م)يف الصفح  ذا ا 
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 وحهإ هنايه  اخلطبه  ( مهن الرسهل مرسهله علهى حهني رهنة) 030 وه مهن مور اولهه  89رام 
 (. ص مجل معدود) 033

ر) 024 وه من مور اوله  92رام  حهإ هنايه  اخلطبه  يف الصهفح  ذا ها (  عثهه والنها  ضهالن
 (.انسن )

 020 وحهههإ هنايههه  اخلطبههه  ( مسههه  ره خههه  مسههه  ر) 024 وه مهههن مور اولهههه  91راهههم 
 (.لسا )

حههإ هنايهه  اخلطبهه  (  الناهههر يف اخللههق رمههلهانمههد هلل) 022 وه مههن مور اولههه  044راههم 
 (. أملو ) 021 و

حههههإ هنايهههه  اخلطبهههه  يف الصههههفح  ذا هههها ( ممهههها  عههههد) 024 وه مههههن مور اولههههه  042راههههم 
 (.خاصر ه)

حهإ هنايه  اخلطبه  يف الصهفح  ذا ها ( رصهد  مبها ممهر  هه) 222 وه من مور اوله  320رام 
 (.يف ال لوب)

 الحث على القتال
م  )حههإ هنايهه  اخلطبهه  يف الصههفح  ذا هها (  ههزور ايبههار) 22 ون مور اولههه ه مهه 00راههم 

 (.النصر من عند اهلل سبحانه
حههإ هنايهه  ( ممهها  عههد ، رههإ  ايهههاد  ههاب مههن م ههواب اينهه ) 19 وه مههن مور اولههه  31راههم 

 (.ملن   يطا ) 10 واخلطب  
مغهرال ) 89 وكالمهه   حإ هناي ( اد اس طعموكم ال  ار) 88 وه من مور اوله  20رام 

 (.املني 
مههن مو هههال ) 90 وحهههإ هنايهه  كالمههه ( ر ههداكنوا علهه ّ ) 94 وه مههن مور اولههه  22راههم 

 (.اآلخرة
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حهإ هنايه  اخلطبه  يف ( معاههر املسهلمني اس شهعروا اخلشهي ) 91 وه مهن مور اولهه  11راهم 
 (.معمالام)الصفح  ذا ا 
حههإ هنايهه  اخلطبهه  يف الصههفح  (  امواههد رميههت جههول) 022 وه مههن مور اولههه  041راههم 

 (.عن مواردها)ذا ا 
 (.رإص النار) 011 وحإ هناي  كالمه ( ما  الام) 012 وه من مور اوله  008رام 
 084 وحههههإ هنايهههه  كالمههههه ( ومي امههههر  مههههنام) 019 وه مههههن مور اولههههه  032راههههم 

 (.للم لّوم)
 080 وايههههه  كالمهههههه حهههههإ هن( ر هههههّدموا الهههههدار ) 084 وه مهههههن مور اولهههههه  032راهههههم 

 (.ومسارحهم)
 229 وحههإ هنايهه   ههاب اخلطهه  ( واهلل مسهه أديام) 228 وه مههن مور اولههه  320راههم 

 (.ل ذاك  اامم)
 التهديد واإلنذار

حهإ هنايه  اخلطبه  يف الصهفح  ذا ها ( واهلل   مكهو  كالمهبع) 22 وه مهن مور اولهه  1راهم 
 (.يوم النا  هذا)

 12 وحإ هنايه  اخلطبه  ( ا  و   الشيطا  اد ذّمر حز ه) 12 وه من مور اوله  33رام 
 (.هبه  من ديين)

حهههإ هنايههه  اخلطبههه  يف الصهههفح  ذا ههها ( رأنههها نهههذير لاهههم) 84 وه مهههن مور اولهههه  21راهههم 
 (.ضرا)

رهههيام ) 92 وحهههإ هنايههه  كالمهههه ( مصههها ام حاصههه ) 93 وه مهههن مور اولهههه  28راهههم 
 (.سّن 

مههنام )حههإ هنايهه  كالمههه يف الصههفح  ذا هها ( رعهممصهها) 92 وه مههن مور اولههه  29راههم 
 (.عشرة

 (.وابله) 023 وحإ اوله ( رما احلولت) 020 وه من مور اوله  042رام 
 (العاملني  ه) 088 وحإ هناي  كالمه ( يا محنا) 082 وه من مور اوله  038رام 
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 332 و  حههإ هنايهه  اخلطبهه( رعنههد ذلههأ   يب ههى) 332 وه ا  ههداف مههن اولههه  028راههم 
 (.ايديدا )

 التحذير من الفتن
حههإ هنايهه  ( ميههها النهها  ، هههّ وا ممههوا  الفههن  سههفن النجههاة) 23 وه مههن مور اولههه  2راههم 

 (.يف الطوّي البعيدة)اخلطب  يف الصفح  ذا ا 
حهإ هنايهه  كالمهه يف الصهفح  ذا هها (   ها  هدف واههو  الفهن) 88 وه مهن مور اولههه  24راهم 

 (.انس )
 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( ممهها  عههد  ههد اهلل والثنههاف عليههه) 021 وه مههن مور اولههه  92راههم 

 (.رال يعطونيه) 028
 021 وحهههههإ هنايهههه  اخلطبههههه  ( انمههههد هلل األور) 021 وه مهههههن مور اولههههه  040راههههم 

 (.احملصود)
 028 وحهإ هنايه  اخلطبه  ( وذلهأ يهوم جيمهع اهلل ريهه) 021 وه من مور اولهه  043رام 

 (.األغربوايو  )
 028 وحهههإ هنايههه  اخلطبهههه  ( انمهههد هلل امل جلههه ) 022 وه مهههن مور اولهههه  042راهههم 

 (.م لو ا)
 (.الطاع ) 300 وحإ هناي  اخلطب  ( وم د اهلل) 349 وه من مور اوله  020رام 
حهإ هنايه  اخلطبه  يف الصهفح  ذا ها (  نهه ملها منهزر اهلل) 334 وه ا  هداف مهن اولهه  021رام 

 (.ر ن مبنزل  )
 (. فهموا) 318 وحإ هناي  اخلطب  ( م   أيب ومم ) 311 وه من مور اوله  081رام 

 الفخر
يف عن ههه  ) 80 وحهههإ هنايههه  اخلطبههه  ( ر مهههت  هههاألمر) 84 وه مهههن مور اولهههه  21راهههم 

 (.لغ ي
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 93 وحهههإ هنايههه  كالمهههه ( ول هههد كنههها مهههع رسهههور اهلل) 90 وه مهههن مور اولهههه  21راهههم 
 (.ندما)

حههههإ هنايهههه  كالمههههه يف ( و ّ  علههههّ  مههههن اهلل جنّهههه  حصههههين ) 92 وههههه مههههن مور اولههههه  13راههههم 
 (.و  يربم الالم)الصفح  ذا ا 
حههإ هنايهه  كالمههه يف ( ل ههد علمهه م مر محههق النهها   هها) 043 وه مههن مور اولههه  12راههم 

 (.ون رجه)الصفح  ذا ا 
  ) 011 والمههههه حههههإ هنايهههه  ك(  هههها هلل ل ههههد علنمههههت) 011ه مههههن مور اولههههه  034راههههم 

 (.رمده
حههإ هنايهه  اخلطبهه  يف ( ميههها النهها  غهه  املغفههور عههنهم) 324 وه مههن مور اولههه  012راههم 

 (.ابلام عنها)الصفح  ذا ا 
 203 وحهإ هنايه  كالمهه ( ول هد علهم املسه حفظو ) 200 وه مهن مور اولهه  091راهم 

 (.  ولام)
 220 وهنايههههه  كالمهههههه حهههههإ ( و سهههههط م يهههههدي) 224 وه مهههههن مور اولهههههه  339راهههههم 

 (.الاعاب)
 المناظرة والجدل

حههإ هنايهه  كالمههه ( مكههل ذلههأ كراههه  املههول: ممهها اههولام ) 90 وه مههن مور اولههه  22راههم 
 (. بوف  آثامها)يف الصفح  ذا ا 

 98 وحههههإ هنايهههه  كههههالم ( رهههههال اح ججهههه م علههههيهم) 91 وه مههههن مور اولههههه  11راههههم 
 (.الثمرة)

عمها ) 019 وحهإ هنايه  كالمهه ( مكلاهم هههد معنها) 018 وه مهن مور اولهه  033رام 
 (.سواها

 (.خدين)حإ هناي  كالمه يف الصفح  ذا ا ( م أمرورّ ) 082 وه من مور اوله  031رام 
 323 وحههههإ هنايهههه  كالمههههه ( يهههها مخهههها  ههههين مسههههد) 320 وه مههههن مور اولههههه  013راههههم 

 (.يصنعو )
إ هنايهه  كالمههه يف الصههفح  حهه( اسههات ابحههأ اهلل) 318 وه مههن مور اولههه  082راههم 

 (.املاعز)ذا ا 
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 الشكوى
 24 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( ممهها واهلل ل ههد   مصههها رههال ) 28 وه مههن مور اولههه  2راههم 

 .( لأ ه ش   هدرل مث اّرل)
حههإ هنايهه  اخلطبهه  يف ( مهها نلههت من ظههر  اههم عوااهه  الغههدر) 20 وه مههن مور اولههه  2راههم 

 (.ظمأمن وثق مباف مل ي)الصفح  ذا ا 
حههإ ( رنظههرل رههإذا لههيس   معههني)ه يف وسهه  اخلطبهه   18 وه ا  ههداف مههن اولههه  31راههم 

 (.مدعى  ص النصر)هناي ها يف الصفح  ذا ا 
حههإ هنايهه  ( ممهها  عههد رههإ  معصههي  النههاجح) 19 وه ا  ههداف مههن اولههه  عههد انمدلهه   22راههم 

 (.ضحى الغد) 84 واخلطب  
حههإ هنايهه  اخلطبهه  يف الصههفح  ( هههم  ر مسهه عديأالل) 221 وه مههن مور اولههه  301راههم 

 (.الشفار)ذا ا 
 السياسة

حههإ هنايهه  اخلطبهه  يف الصههفح  ( دعههور وال مسههوا غهه ي) 021 وه مههن مور اولههه  93راههم 
 (.مم ا)ذا ا 

حههههإ هنايهههه  كالمههههه يف الصههههفح  ذا هههها ( يهههها  خو ههههاه) 322 وه مههههن مور اولههههه  018راههههم 
 (.الا ّ )

 324 وحهههإ هنايههه  كالمهههه ( اهههد كنهههت ومههها مههههدد) 329 واولهههه ه مهههن مور  012راهههم 
 (.معاذيره)

حهههإ هنايههه  كالمهههه يف ( واهلل مههها معاويههه   هههأده  مهههين) 208 وه مهههن مور اولهههه  344راهههم 
 (. الشديدة)الصفح  ذا ا 
علهى ) 233 وحهإ هنايه  كالمهه ( ل هد ن م مها يسه ا) 230 وه مهن مور اولهه  342راهم 

 (.صاحبه
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 ا بتهال
اللههم  ر معهوذ  هأ مهن وعثهاف )م  بسا من حديث الرسهور  81 وه من مور اوله  21م را
 (.  ياو  مس فلفا)حإ هناي  الدعاف يف الصفح  ذا ا ( السفر

حهههإ هنايهه  الهههدعاف يف الصههفح  ذا ههها ( اللهههم اغفههر  ) 042 وه مههن مور اولهههه  18راههم 
 (.اللسا )

حهههإ هنايههه  الهههدعاف يف ( السههه ا املررهههو  اللههههم رب) 322 وه مهههن مور اولهههه  010راهههم 
 (.من الف ن )الصفح  ذا ا 
حههإ هنايهه  ( اللهههم  ر معههوذ  ههأ م  مر  ههر يف غنههاخ) 223 وه ا  ههداف مههن اولههه  302راههم 

 (.من عندخ)الدعاف يف الصفح  ذا ا 
 228 وحهههإ هنايههه  الهههدعاف ( اللههههم صهههن وجهههه ) 221 وه مهههن مور اولهههه  332راهههم 

 (.ادير)
 وحهههإ هنايههه  الهههدعاف ( اللههههم  نهههأ آنهههس اآلنسهههني) 229 وه مهههن مور اولهههه  331راهههم 

 (.على عدلأ) 224
 الوصف

 308 وحهإ هنايه  اخلطبه  ( انمد هلل الهذي احنسهرل) 301 وه من مور اوله  022رام 
 (.خال من غ ه)

 329 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  ( ا  ههدعهم خل هها عجيبهها) 322 وه مههن مور اولههه  012راههم 
 .( ر  ه)

حهإ هنايه  اخلطبه  ( انمهد هلل الهذي    دركهه الشهواهد) 319 وه مهن مور اولهه  082راهم 
 (. عد جدو ا) 313 و

 239 وحهإ هنايه  اخلطبه  ( وكها  مهن اا هدار جربو هه) 238 وه مهن مور اولهه  300راهم 
 (.تشى)
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 الذم والهجاء
كالمهه يف الصهفح  ذا ها حإ هناي   ( مما  نه سيظهر عليام) 93 وه من مور اوله  21رام 

 (.وااجرة)
 (.سال ني) 92 وحإ هناي  كالمه ( كال واهلل) 92 وه من مور اوله  14رام 
حهإ هنايه  اخلطبه  يف الصهفح  ذا ها ( عجبها   هن النا غه ) 002 وه مهن مور اولهه  82راهم 

 (.رضيف )
 248 وبهه  حهإ هنايه  اخلط( حنمههده علهى مها ورّهق لهه) 241 وه مهن مور اولهه  092راهم 

 (.اخلاسرو )
 األحكام الشرعية

غههين عههن عههن )حههإ اولههه ( ورههرل علههيام حههل  ينههه انههرام) 22 وه مههن مور اولههه  0راههم 
 (.العاملني

حههإ هنايهه  كالمههه يف الصههفح  ذا هها ( ومههن متههام األضههحي ) 94 وه مههن مور اولههه  22راههم 
 .( ص املنسأ)

 012 وحههإ هنايهه  اخلطبهه  (  ههه    مرمههل مهها  وسههل) 012 وه مههن مور اولههه  004راههم 
 (.ملوم)

 (.انميد) 013 وحإ اوله ( اللهم اد انصاحت) 010 وه من مور اوله  002رام 
 208 وحهههإ آخهههر كالمهههه (  عاههههدوا ممهههر الصهههالة) 201 وه مهههن مور اولهههه  099راهههم 

 (عيانه)
 التشجيع وبث الروح المعنوية

إ هنايه  اخلطبه  يف الصهفح  ذا ها حه( مههوى مخيهأ معنها) 22 وه مهن مور اولهه  034راهم 
 (.وي وى  م اإلميا )
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حهإ هنايه  اخلطبه  يف الصهفح  ( انمهد هلل كلمها واه  ليهل) 81 وه مهن مور اولهه  28راهم 
 (.ال وة  ام)ذا ا 

حهإ هنايه  كالمهه يف الصهفح  ( من م األنصار على انهق) 012 وه من مور اوله  008رام 
 (. النا )ذا ا 

 بدء الخلق
 (.و ناسل الذري ) 22 وحإ اوله ( منشأ اخللق  نشاف) 24 وه من مور اوله  0ام ر 

 وحهإ هنايه  اخلطبه  ( ونظهم  هال  عليهق رههوال ررجهها) 031 وه ا  داف من اوله  90رام 
021. 

 المناقب
حههإ هنايهه  كالمههه يف الصههفح  ذا هها ( هلل  ههالف رههال ) 224 وه مههن مور اولههه  338راههم 

 (.امله دي)
ورعا هه ) 228 وحهإ هنايه  اخلطبه  ( ههم عهيش العلهم) 221 وه مهن مور اولهه  329رام 

 (.اليل
 الرثاء

حههإ هنايهه  كالمههه يف الصههفح  ذا هها (  ههأيب منههت وممهه ) 222 وه مههن مور اولههه  322راههم 
 (. الأ)

 مزايا البلدان
  حههإ هنايهه  كالمههه يف الصههفح( كههأر  ههأ يهها كورهه  متههدين) 81 وه مههن مور اولههه  21راههم 

 (.ورماه   ا ل)ذا ا 
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 ـ 4ـ 

 فهرس الّرسائل وأنواعها
 الوصايا والتعاليم

حههإ هنايهه  الا ههاب يف ( ممهها  عههد ، رههإ  املههرف اههد يسههره) 218 وه مههن مور اولههه  33راههم 
 (. عد املول)الصفح  ذا ا 
 (.لأل رار) 219 وحإ هناي  كالمه ( وصي  لام) 218 وه من مور اوله  32رام 
 284 وحههإ هنايهه  الوصههي  ( هههذا مهها ممههر  ههه عبههد اهلل) 219 ون مور اولههه ه مهه 32راههم 

 (.وحّررها الع ق)
واآلخهرة ، ) 241 وحإ هناي  الوصهي  ( من الولد الفا ) 290 وه من مور اوله  20رام 

 (.والسالم
 وحههإ آخههر الا ههاب ( ممهها  عههد رإنههأ ممههن مسهه ظهر) 234 وه مههن مور اولههه  21راههم 

 (.المعدلأ ، والس) 230
 233 وحهههإ آخهههر الوصهههي  ( موصهههياما    هههوى اهلل) 230 وه مهههن مور اولهههه  21راهههم 

 (. الال  الع ور)
حهإ آخهر الا هاب يف الصهفح  ( ممها  عهد رصهلنوا  النها ) 231 وه مهن مور اولهه  23راهم 

 (.و   اونوا رّ انني)ذا ا 
 وآخههر الا ههاب  حههإ( هههذا مهها ممههر  ههه عبههد اهلل علهه ) 231 وه مههن مور اولههه  22راههم 

 (.كث ا ، والسالم) 222
حههإ هنايهه  الوصههي  يف الصههفح  ( ا ههق اهلل يف كههل صههباح) 221 وه مههن مور اولههه  21راههم 

 (.اامعا)ذا ا 
حههإ هنايهه  الا ههاب يف الصههفح  ( ممهها  عههد ، رههإ  الههوا ) 229 وه مههن مور اولههه  29راههم 

 (.يصل  أ ، والسالم)ذا ا 
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( مههن عبههد اهلل علهه  ممهه  املههنمنني  ص مههن مههّر  ههه ايههيش) 229 وه مههن مور اولههه  14راههم 
 (.مبعون  اهلل    هاف اهلل) 22 وحإ هناي  الا اب 

حهههإ آخهههر الا هههاب يف ( ممههها  عهههد ، رهههإ  املهههرف ليفهههرح) 221 وه مهههن مور اولهههه  11راهههم 
 (. عد املول)الصفح  ذا ا 
 ص )حههإ هنايهه  الا ههاب ( اممهها  عههد ، رإ هها مثههل الههدني) 228 وه مههن مور اولههه  18راههم 

 (. را  ، والسالم
مهن ) 214 وحهإ هنايه  الا هاب ( ومتسأ ربل ال هرآ ) 229 وه من مور اوله  19رام 

 (.جنود   ليس ، والسالم
حهإ هنايه  الا هاب ( مها  عهد رإنهأ لسهت  سها ق مجلهأ) 213 وه مهن مور اولهه  13راهم 

 (. درعه   و أ)يف الصفح  ذا ا 
حإ هنايه  الوصهي  يف الصهفح  ذا ها ( سع النا   وجهأ) 212 ومور اوله ه من  11رام 

 (.ي رّ أ من النار)
حههإ هنايهه  الوصههي  يف الصههفح  (   ااصههمهم  ههال رآ ) 212 وه مههن مور اولههه  11راههم 

 (.عنها حميصا)ذا ا 
حهإ آخهر ك هاب يف ( مما  عد رإ ا مهلأ من كا  اهبلام) 211 وه من مور اوله  19رام 

 (.راا دوه)يف الصفح  ذا ا « النهل»رسائل اإلمام يف 
 رسائل النقد والتعريض

حهإ هنايه  الا هاب يف الصهفح  ذا ها ( مما  عد ، ر هد م  هين) 211 وه من مور اوله  1رام 
 (.مداهن)

والسهههالم ) 219 وحهههإ هنايههه  الا هههاب ( رهههأراد اومنههها) 218 وه مهههن مور اولهههه  9راهههم 
 (.ألهله

مو ) 210 وحههإ هنايهه  الا ههاب ( وكيهها منههت صههانع) 219 ور اولههه ه مههن مو  04راههم 
 (.مبايع  حائدة
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 212 وحههإ هنايهه  الا ههاب ( وممهها  لبههأ  ّ  الشههام) 212 وه مههن مور اولههه  01راههم 
 (.سبيال ، والسالم)

 وحههإ هنايهه  الا ههاب ( ممهها  عههد ، ر ههد م ههار ك ا ههأ) 282 وه مههن مور اولههه  38راههم 
 (. بعيد) 289

حههإ هنايهه  الا ههاب يف الصههفح  ( رهها ق اهلل ريمهها لههديأ) 294 وه مههن مور اولههه  24راههم 
 (.املسالأ)ذا ا 

حإ هناي  الا هاب يف الصهفح  ( ومرديت جيال من النا ) 241 وه من مور اوله  23رام 
 (.اريب  منأ والسالم)ذا ا 

  ذا ههها حهههإ آخهههر الا هههاب يف الصهههفح( رسهههبحا  اهلل) 204 وه مهههن مور اولهههه  21راهههم 
 (.النصر له ، والسالم)

 203 وحهإ هنايه  الا هاب ( رإنهأ اهد جعلهت دينهأ) 200 وه مهن مور اولهه  29راهم 
 (.هّر لاما ، والسالم)

حهإ آخهر الا هاب يف الصهفح  ذا ها ( و   البغه  والهزور) 232 وه مهن مور اولهه  28راهم 
 (.يف حامه والسالم)

حهههإ آخهههر الا هههاب يف (   الهههدنيا مشهههغل ممههها  عهههد رهههإ) 232 وه مهههن مور اولهههه  29راهههم 
 (.ما     والسالم)الصفح  ذا ا 
حهإ آخهر الا ههاب ( ممها  عهد ، رهإ  اهلل اههد جعهل الهدنيا) 221 وه مهن مور اولهه  22راهم 

 (.اناكمني) 221 و
علههى ) 229 وحههإ هنايهه  الا ههاب ( وكهها   ههدف ممرنهها) 228 وه مههن مور اولههه  22راههم 

 (.رمسه
 وحههإ هنايهه  الا ههاب ( ممهها  عههد ، رإنهها كنهها حنههن ومنهه م) 222 وولههه ه مههن مور ا 12راههم 

 (.والسالم ألهله) 222
 221 وحههإ هنايهه  الا ههاب ( ممهها  عههد ر ههد آ  لههأ) 222 وه مههن مور اولههه  12راههم 

 (.م بور ، والسالم)
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حإ هنايه  الا هاب يف الصهفح  ( مما  عد رإر على الندد) 212 وه من مور اوله  12رام 
 (.والسالم ألهله) ذا ا

 التوبيخ والتقريع
حههإ هنايهه  الا ههاب يف الصههفح  ذا هها (  لغههين عنههأ ممههر) 202 وه مههن مور اولههه  22راههم 

 (.ويصدرو  عنه)
 234 وحههإ آخههر الا ههاب ( ممهها  عههد يهها  ههن حنيهها) 201 وه مههن مور اولههه  22راههم 

 (.خالصأ)
 وحهإ هنايه  الا هاب ( ا و ن ممها  عهد رهإ  يمهيع املهرف مه) 224 وه مهن مور اولهه  10رام 

 (.عن مم ه) 220
( مههن عبههد اهلل علهه  ممهه  املههنمنني  ص عبههد اهلل  ههن اههيس) 222 وه مههن مور اولههه  12راههم 

 (.امللحدو  ، والسالم)حإ هناي  الا اب يف الصفح  ذا ا 
 213 وحهإ هنايه  الا هاب ( مما  عد رإ  صالح م يأ) 210 وه من مور اوله  10رام 

 (.يب هذا    هاف اهللك ا)
مهها  ههدا ) 211 وحههإ هنايهه  الا ههاب (  نههه  ههايعين ال ههوم) 211 وه مههن مور اولههه  1راههم 

 (.لأ ، والسالم
حههإ هنايهه  الا ههاب يف الصههفح  ذا هها ( رههد  اإلسههرا ) 211 وه مههن مور اولههه  30راههم 

 (.على ما ادم ، والسالم)
 وحههإ هنايهه  الا ههاب (   ههاملغربممهها  عههد ، رههإّ  عيههين) 241 وه مههن مور اولههه  23راههم 

 (.رشال ، والسالم) 241
حإ آخر الا هاب يف الصهفح  ( مما  عد ر د  لغين عنأ) 203 وه من مور اوله  24رام 

 (.وحساب النا  ، والسالم)ذا ا 
 وحههإ هنايهه  الا ههاب ( ممهها  عههد رههإر كنههت مهههرك أ) 203 وه مههن مور اولههه  20راههم 

 (.حني مناو) 202
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 اإلداريةالرسائل 
حههإ هنايهه  الا ههاب يف الصههفح  ( و   عملههأ لههيس لههأ) 211 وه مههن مور اولههه  2راههم 

 (.والسالم)ذا ا 
رميهه  ) 211 وحههإ هنايهه  الا ههاب ( واعلههم م  البصههرة) 212 وه مههن مور اولههه  08راههم 

 (.ريأ ، والسالم
ا هاب يف حهإ هنايه  ال( ممها  عهد رهإ  دههااني مههل  لهدخ) 211 وه مهن مور اولهه  09راهم 

 (.   هاف اهلل)الصفح  ذا ا 
 283 وحههإ هنايهه  الوصههي  ( انطلههق علههى   ههوى اهلل) 284 وه مههن مور اولههه  32راههم 

 (.لرهدخ    هاف اهلل)
حههإ آخههر الا ههاب يف ( ممهها  عههد رههإر اههد ولنيههت نعمهها ) 202 وه مههن مور اولههه  23راههم 

 (.الدين    هاف اهلل)الصفح  ذا ا 
 وحهإ آخهر الا هاب ( مهن عبهد اهلل عله  ممه  املهنمنني) 232 وولهه ه مهن مور ا 20راهم 

 (.العل  العظيم) 231
 228 وحهإ هنايه  الا هاب ( مما  عد رأام للنها  انهل) 221 وه من مور اوله  11رام 

 (.حملا ّه ، والسالم)
حههإ هنايهه  )مههن عبههد اهلل علهه  ممهه  املههنمنني  ص معاويهه  ) 212 وه مههن مور اولههه  12راههم 

 (.من مصحا أ ، والسالم)الا اب يف الصفح  ذا ا 
 الرسائل السياسية

حههإ ( مههن عبههد اهلل علهه  ممهه  املههنمنني  ص مهههل الاورهه ) 212 وه مههن مور اولههه  0راههم 
 (.عّز وجلّ )خامت  الا اب يف الصفح  ذا ا 

فح  حهإ آخهر الا هاب يف الصه( مما  عد ، رإذا م اخ ك هايب) 218 وه من مور اوله  8رام 
 (.رفذ  يع ه ، والسالم)ذا ا 
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 وحهإ هنايه  الا هاب ( ممها  عهد ، ر هد  لغهين موجهد أ) 241 وه مهن مور اولهه  22رام 
 (.ما ينزر  أ ، والسالم) 248

حهإ هنايه  الا هاب يف الصهفح  ذا ها ( مما  عد رهإ  مصهر) 248 وه من مور اوله  22رام 
 (. م م دا)

 و ص آخههر الا ههاب ( ن عبههد اهلل علهه  ممهه  املههنمننيمهه) 204 وه مههن مور اولههه  28راههم 
 (.على عدوكم) 200

حههإ هنايهه  الا ههاب ( ممهها  عههد ر ههد علم مهها و   ك م مهها) 222 وه مههن مور اولههه  22راههم 
 (.العار والنار ، والسالم) 221 و

حهههإ آخهههر ( ممههها  عهههد رهههإ  اهلل سهههبحانه  عهههث حممهههدا) 220 وه مهههن مور اولهههه  13راهههم 
 (.مل ينم عنه ، والسالم) 223 والا اب 

حههإ هنايهه  الا ههاب يف ( ممهها  عههد ، ر ههد  لغههين م  رجهها ) 210 وه مههن مور اولههه  14راههم 
 (.حزنه    هاف اهلل ، والسالم)الصفح  ذا ا 

 الرسائل العسكرية
مههن )حههإ آخههر الا ههاب يف الصههفح  ذا هها ( رههإ  عههادوا) 211 وه مههن مور اولههه  2راههم 

 (.هنوضه
حههإ آخههر الا ههاب يف الصههفح  ذا هها ( رههإذا نههزل م  عههدو) 210 وور اولههه ه مههن م 00راههم 

 (.مو مممم )
واإلعهذار )حهإ هنايه  الوصهي  يف الصهفح  ذا ها ( ا هق اهلل) 213 وه مهن مور اولهه  03راهم 

 (. ليهم
عنهه ) 212 وحهإ هنايه  الا هاب ( واهد مّمهرل عليامها) 213 وه من مور اولهه  02رام 

 (.ممثل
حههههإ هنايهههه  الوصههههي  يف (     ههها لوهم حههههإ يبههههد وكم) 212 ومور اولههههه  ه مههههن 02راهههم 

 (.من  عده)الصفح  ذا ا 
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 (.مظهروه)حإ هناي  اوله (    ش دّ  عليام) 212 وه من مور اوله  01رام 
حهإ آخهر الا هاب يف ( مهن عبهد اهلل عله   هن ميب  اله ) 232 وه مهن مور اولهه  24راهم 

 (.لسالمممركم ، وا)الصفح  ذا ا 
 رسائل العهود واألحالف

غهههش ) 282 وحهههإ هنايههه  العههههد ( ممهههره    هههوى اهلل) 283 وه مهههن مور اولهههه  31راهههم 
 (.األئم  ، والسالم

مها ) 282 وحهإ هنايه  العههد ( رهاخفإ اهم جناحهأ) 282 وه مهن مور اولهه  31راهم 
 (. نارو 

 وحهإ هنايه  انلها  (ههذا مها اج مهع عليهه مههل الهيمن) 212 وه مهن مور اولهه  12راهم 
 (.كا  مسنو ) 212

 رسائل التهديد واإلنذار
حهإ هنايه  الا هاب يف الصهفح  ذا ها ( و ر ماسهم  ها هلل) 211 وه مهن مور اولهه  34راهم 

 (.ضئيل األمر ، والسالم)
 وحههإ هنايهه  الا ههاب ( واههد كهها  مههن ان شههار حههبلام) 289 وه مههن مور اولههه  39راههم 

 (. ص ويفّ ) 294
 201 وحههإ آخههر الا ههاب ( واههد عررههت م  معاويهه ) 202 وه مههن مور اولههه  22راههم 

 (.املذ ذب)
 اإلخوانيات

مو ) 204 وحهإ آخهر الا هاب ( رسهّرحت  ليهه جيشها) 249 وه مهن مور اولهه  21راهم 
 (.يساف حبي 
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 وحهإ هنايه  الا هاب ( رهإ  النها  اهد  غهّ  كثه  مهنهم) 212 وه مهن مور اولهه  18راهم 
 (.ويل السوف ، والسالم أاا) 211

 رسالة في التشجيع
حههههإ آخههههر الا ههههاب يف الصههههفح  ذا هههها ( وجههههزاكم اهلل) 212 وه مههههن مور اولههههه  3راههههم 

 (.رأجب م)
 رسالة في القضاء

عالئهق ) 212 وحهإ هنايه  الا هاب (  لغهين منهأ ا بعهت) 212 وه مهن مور اولهه  2رام 
 (.الدنيا
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 ـ 5ـ 

 فهرس اديات القرآنّية
هذا الفهرس الجزء من اديـة الـذي اقتـب  منـه اإلمـام ، وكنـا قـد وضـعناه فـي مـتن  نذكر في)

 (.النهج بين قوسين صغيرين تسهيال وتيسيرا على القراء
 .(اْلُمْنَظرَيَن ََّللى يـَْوَم اْلَوْقتَ . قاَل فََإنإَك َمنَ )ه  23و 
لَْيه َسَبياًل ، وَمـْن َكَفـَر فَـَإنإ اهلل َغنَـيٌّ َعـَن وَللإه َعَلى النإاَس َحجُّ اْلبَـْيَت َمَن اْسَتطاَع َّلَ )ه  22و 
 .(اْلعاَلَمينَ 

ـــي اأَلْرَف و  َفســـادًا ، )ه  29و  ـــِوا َف ـــُدوَن ُعُل ـــَك الـــدإاُر ادَخـــَرُة َنْجَعُلهـــا َللإـــَذيَن   يُرَي تَْل
 .(واْلعاَقَبُة َلْلُمتإَقينَ 

 .(ما فـَرإْطنا َفي اْلَكتاَب َمْن َشْيء  )ه  10و 
 .(وَلْو كاَن َمْن َعْنَد َغْيَر اهلل َلَوَجُدوا َفيه اْخَتالفاً َكَثيراً )ه  10و 
 .(ُقْل َتَمتـإُعوا فََإنإ َمَصيرَُكْم ََّلَلى النإارَ )ه  13و 
 .(َكأَنإما ُيساُقوَن ََّلَلى اْلَمْوَت وُهْم يـَْنُظُرونَ )ه  83و 
 .(َتَدينَ َقْد َضَلْلُت ََّلذًا وما أَنَا َمَن اْلُمهْ )ه  92و 
ُتُم اأَلْعَلْوَن و)ه  91و   .(َفال َتَهُنوا وَتْدُعوا ََّلَلى السإْلَم ، وأَنـْ
 .(ولَتَـْعَلُمنإ نـََبَأه بـَْعَد َحين  )ه  044و 
 .(ُكلُّ نـَْف   َمَعها ساَئٌق وَشَهيدٌ )ه  001و 
 .(فَأَْيَن َتْذَهُبونَ )ه  009و 
 .(ََّلنإ اهلل)ه  009و 
 .(ََّلْذ ُنَسوشيُكْم َبَربش اْلعاَلَمينَ . ُكنإا َلَفي َضالل  ُمَبين    تَا هلل ََّلنْ )ه  031و 
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 .(  َيْسَبُقونَه بَاْلَقْوَل وُهْم بََأْمرَه يـَْعَمُلونَ . َبْل َعباٌد ُمْكَرُمونَ )ه  039و 
 .(ََّلنإَك َعلى ُكلش َشْيء  َقَديرٌ )ه  021و 
 .(َمْن ماء  َمَهين  )ه  029و 
 .(ْلَمُنونَ رَْيَب ا)ه  029و 
ََ َبه نَباُت اأَلْرَف فََأْصـَبَح َهَشـيماً تَـْذُروه الرشيـاُح )ه  012و  َزْلناه َمَن السإماَء فَاْختَـَل َكماء  أَنـْ

 .(، وكاَن اهلل َعلى ُكلش َشْيء  ُمْقَتَدراً 
 .(ينَ َكما َبَدْأنا َأوإَل َخْلق  نَُعيُده َوْعدًا َعَلْينا ، ََّلنإا ُكنإا فاَعلَ )ه  011و 
ُتْم ُمْسَلُمونَ )ه  010 و  .(اتـإُقوا اهلل َحقإ تُقاتَه و  َتُموُتنإ ََّل إ وأَنـْ
 .(يـُنَـزشُل اْلَغْيَث َمْن بـَْعَد ما قـََنُطوا ويـَْنُشُر رَْحَمَته ، وُهَو اْلَوَليُّ اْلَحَميدُ )ه  013و 
َلى السإرائَرُ )ه  011و   .(يـَْوَم تـُبـْ
َده َعْلُم السإاَعَة ويـُنَـزشُل اْلَغْيـَث ويـَْعلَـُم مـا َفـي اأَلْرحـاَم ومـا تَـْدَري نـَْفـٌ  ََّلنإ اهلل َعنْ )ه  081و 

 .(ما ذا َتْكَسُب َغدًا وما َتْدَري نـَْفٌ  بََأيش َأْرف  َتُموتُ 
 .(ََّلنإا َللإه وََّلنإا ََّللَْيه راَجُعونَ )ه  081و 
 .(َظَهَر اْلَفسادُ )ه  081و 
ويُْمـَددُْكْم بَـَأْموال  . يـُْرَسـَل السإـماَء َعلَـْيُكْم َمـْدراراً . ا رَبإُكْم ََّلنإه كاَن َغفإـاراً اْستَـْغَفُرو )ه  099و 

 .(وبََنيَن وَيْجَعْل َلُكْم َجنإات  وَيْجَعْل َلُكْم أَْنهاراً 
 .(و  ُتؤاَخْذنا بما فـََعَل السفهاء مّنا)ه  344و 
 .(ليبلوهم أيهم أحسن عماًل )ه  340و 
 .(و  يـَُنبشُئَك َمْثُل َخَبير  )ه  302و 
 .(وبـُرشَزَت اْلَجَحيُم َلْلغاَوينَ )ه  309و 
رَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنإا وُهْم   يـُْفتَـُنونَ . ألم)ه  334و   .(َأَحَسَب النإاُس َأْن يـُتـْ
 .(اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم   تَْأُخُذه َسَنٌة و  نـَْومٌ )ه  332و 
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 .(ُذ بَالنإواَصي واأَلْقدامَ فـَيُـْؤخَ )ه  332و 
َزْلَت ََّلَليإ َمْن َخْير  َفَقيرٌ )ه  331و   .(َربش ََّلنشي َلما أَنـْ
 .(َفال َتْذَهْب نـَْفُسَك َعَلْيَهْم َحَسرات  ََّلنإ اهلل َعَليٌم َبما َيْصنَـُعونَ )ه  323و 
 .(َمْعُلوم  َفي َقرار  َمَكين  ، ََّللى َقَدر   .َمْن ُسالَلة  َمْن َطين  )ه  322و 
ــُة َأ إ َتخــاُفوا و  )ه  322و  ــْيَهُم اْلَمالَئَك ــزإُل َعَل ــمإ اْســَتقاُموا تـَتَـنَـ ــا اهلل ُث ََّلنإ الإــَذيَن قــاُلوا رَبُـَّن

 .(َتْحَزنُوا وأَْبَشُروا بَاْلَجنإَة الإَتي ُكْنُتْم ُتوَعُدونَ 
 .(ََّلنإ اهلل   يـَْغَفُر َأْن ُيْشَرَك َبه)ه  322و 
م  َلْلَعَبيدَ )ه  321و   .(وما رَبَُّك َبَظالإ
 .(بـُْعدًا لهم َكما بََعَدْت ثَُمودُ )ه  329و 
 .(َمْن يـَتإَق اهلل َيْجَعْل َله َمْخَرجاً )ه  311و 
 .(ََّلْن تـَْنُصُروا اهلل يـَْنُصرُْكْم ويـُثَبشْت َأْقداَمُكمْ )ه  311و 
 .(َسناً فـَُيضاَعَفه َله ، وَله َأْجٌر َكرَيمٌ َمْن َذا الإَذي يـُْقَرُف اهلل قـَْرضاً حَ )ه  311و 
 .(َلُهَو اْلَغَنيُّ اْلَحَميدُ  َللإه ُجُنوُد السإماواَت واأَلْرفَ )ه  318و 
 .(َلُهَو اْلَغَنيُّ اْلَحَميدُ  َللإه َخزاَئُن السإماواَت واأَلْرفَ )ه  318و 
 .( ُذو اْلَفْضَل اْلَعَظيمَ ذَلَك َفْضُل اهلل يـُْؤتَيه َمْن َيشاُء ، واهلل)ه  318و 
 .(وَللإه َيْسُجُد َمْن َفي السإماواَت واأَلْرَف َطْوعاً وَكْرهاً )ه  313و 
 .(ويـُْنَشُئ السإحاَب الثشقالَ )ه  313و 
 .(ََّلذا َأراَد َشْيئاً َأْن يـَُقوَل َله ُكْن فـََيُكونُ )ه   ا اوله  312و 
 .(َّللى أجل معلوم)ه  319و 
 .(يَق الإَذيَن اتـإَقْوا رَبـإُهْم ََّلَلى اْلَجنإَة زَُمراً وسَ )ه  383و 
 .(وكانُوا َأَحقإ َبها وَأْهَلها)ه  383و 
 .(وَقَليٌل َمْن َعباَدَي الشإُكورُ )ه  382و 
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 .(و َت َحيَن َمناص  )ه  382و 
 .(َفما َبَكْت َعَلْيَهُم السإماُء واأَلْرُف وما كانُوا ُمْنَظرَينَ )ه  382و 
ُته ونـََفْخـُت َفيـه َمـْن ُروَحـي فـََقُعـوا لَـه )ه اهار  381و  ََّلنـشي خـاَلٌق َبَشـرًا َمـْن َطـين  ، فَـَإذا َسـوإيـْ
 .(ََّل إ ََّلْبَلي َ . َفَسَجَد اْلَمالَئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعونَ . ساَجَدينَ 

َتَني أُلزَيـشَننإ َلُهْم َفي اأَلْرَف و )ه  381و   .(أُلْغوَيـَنـإُهْم َأْجَمَعينَ قاَل َربش َبما َأْغَويـْ
ــينَ )ه  390و  ــْن مــال  وبََن ــه َم ــدُُّهْم َب ــراَت بَــْل   . أََيْحَســُبوَن أَنإمــا نَُم ــي اْلَخْي ــْم َف ُنســارَُع َلُه
 .(َيْشُعُرونَ 

 .(البيت الحرام الذي جعله للناس قياماً )ه  393و 
 .(َنْحُن َبُمَعذإبَينَ  وقاُلوا َنْحُن َأْكثـَُر َأْمواً  وَأْو دًا وما)ه  392و 
 .(ََّلنإ اهلل َمَع الإَذيَن اتـإَقْوا والإَذيَن ُهْم ُمْحَسُنونَ )ه  242و 
 .(ُأولَئَك َحْزُب الشإْيطاَن َأ  ََّلنإ َحْزَب الشإْيطاَن ُهُم اْلخاَسُرونَ )ه  248و 
 .(لَيَـْوم  َتْشَخُص َفيه األَْبصارُ )ه  204و 
 .(كاَنْت َعَلى اْلُمْؤَمَنيَن َكتاباً َمْوُقوتاً   ََّلنإ الصإالةَ )ه  201و 
 .(ما َسَلَكُكْم َفي َسَقَر قاُلوا َلْم َنُك َمَن اْلُمَصلشينَ )ه  201و 
 .(رَجاٌل   تـُْلَهيَهْم َتجارٌَة و  بـَْيٌع َعْن َذْكَر اهلل وََّلقاَم الصإالَة وََّليتاَء الزإكاةَ )ه  201و 
 .(الصإالَة واْصطََبْر َعَلْيهاوْأُمْر َأْهَلَك بَ )ه  201 و
 .(وَحَمَلَها اإَلْنساُن ، ََّلنإه كاَن َظُلوماً َجُهوً  )ه  208و 
 .(فـََعَقُروها فََأْصَبُحوا ناَدَمينَ )ه  209و 
 .(ََّلنإا َللإه وََّلنإا ََّللَْيه راَجُعونَ )ه  234و 
َرًة َلَمْن َيْخشى)ه  239و   .(ََّلنإ َفي ذَلَك َلَعبـْ
 .(َحتإى ُزْرُتُم اْلَمقاَبرَ . أَْلهاُكُم التإكاثـُرُ )ه  228و 
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 .(رَجاٌل   تـُْلَهيَهْم َتجارٌَة و  بـَْيٌع َعْن َذْكَر اهلل. ُيَسبشُح َله َفيها بَاْلُغُدوش وادصالَ )ه  223و 
 .(يا أَيُـَّها اإَلْنساُن ما َغرإَك َبَربشَك اْلَكرَيمَ )ه  222و 
 .(ُكلش َشْيء  َقَديرٌ ََّلنإَك َعلى  )ه  228و 
ُهْم ما  )ه  229و  ُلوا ُكلُّ نـَْف   ما َأْسَلَفْت ورُدُّوا ََّلَلى اهلل َمْو ُهُم اْلَحقش ، وَضلإ َعنـْ ُهناَلَك تـَبـْ
 .(كانُوا يـَْفتَـُرونَ 
 .(وَخَسَر ُهناَلَك اْلُمْبَطُلونَ )ه  212و 
َننا وبـَْيَن قـَْوَمنا بَ )ه  212و  ُر اْلفاَتَحينَ رَبـإَنا افْـَتْح بـَيـْ  .(اْلَحقش ، وأَْنَت َخيـْ
 .(َأ  ُتَحبُّوَن َأْن يـَْغَفَر اهلل َلُكمْ )ه  218و 
ٌر َلألَْبرارَ )ه  219و   .(وما َعْنَد اهلل َخيـْ
 .(وُأوُلوا اأَلْرحاَم بـَْعُضُهْم َأْولى بَبَـْعض  َفي َكتاَب اهلل)ه  281و 
ــَإْبراهَ )ه  281و  ــوا ، واهلل َوَلــيُّ ََّلنإ َأْوَلــى النإــاَس َب يَم َللإــَذيَن اتـإبَـُعــوه وهــَذا النإَبــيُّ والإــَذيَن آَمُن
 .(اْلُمْؤَمَنينَ 

َقْد يـَْعَلُم اهلل اْلُمَعوشَقيَن َمْنُكْم واْلقـائََليَن إَلْخـوانََهْم َهلُـمإ ََّللَْينـا و  يَـْأُتوَن اْلبَـْأَس ََّل إ )ه  288و 
 .(َقَلياًل 

ــدُ )ه  288و  ْلــُت وََّللَْيــه  ََّلْن ُأرَي ــْوَفيَقي ََّل إ بَــاهلل َعَلْيــه تـَوَكإ ََّل إ اإَلْصــالَح َمــا اْســَتَطْعُت ومــا تـَ
 .(أُنَيبُ 

 .(وما َهَي َمَن الظإاَلَميَن بََبَعيد  )ه  289و 
 .(و َت َحيَن َمناص  )ه  202و 
 .(ُأولَئَك َحْزُب اهلل ، َأ  ََّلنإ َحْزَب اهلل ُهُم اْلُمْفَلُحونَ )ه  234و 
يا أَيُـَّها الإَذيَن آَمُنوا َأَطيُعوا اهلل وَأَطيُعوا الرإُسوَل وُأوَلي اأَلْمَر َمْنُكْم ، فََإْن تَنازَْعُتْم )ه  222و 

 .(َفي َشْيء  فـَُردُّوه ََّلَلى اهلل والرإُسولَ 
 .(َكبُـَر َمْقتاً َعْنَد اهلل َأْن تـَُقوُلوا ما   تـَْفَعُلونَ )ه  222و 
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ُر اْلحاَكَمينَ حَ )ه  221و  َننا وُهَو َخيـْ  .(تإى َيْحُكَم اهلل بـَيـْ
 .(َسواًء اْلعاَكُف َفيه واْلبادَ )ه  228و 
 .(َّلن عهد اهلل كان مسؤً  )ه  212و 
 .(ذَلَك َظنُّ الإَذيَن َكَفُروا ، فـََوْيٌل َللإَذيَن َكَفُروا َمَن النإارَ )ه  280و 
بـَُهمْ )ه  282و  بـَُهْم وُهْم َيْستَـْغَفُرونَ  وما كاَن اهلل لَيُـَعذش  .(وأَْنَت َفيَهْم وما كاَن اهلل ُمَعذش
َنةٌ )ه  282و   .(واْعَلُموا أَنإما َأْمواُلُكْم وَأْو دُُكْم َفتـْ
 .(ََّلنإ َأْوَلى النإاَس بََإْبراَهيَم َللإَذيَن اتـإبَـُعوه وهَذا النإَبيُّ والإَذيَن آَمُنوا)ه  282و 
 .(ا َللإه وََّلنإا ََّللَْيه راَجُعونَ ََّلنإ )ه  282و 
َر الزإاَد التـإْقوى)ه  293و   .(فََإنإ َخيـْ
وَمْن يـَْعَمْل ُسوءًا َأْو َيْظَلْم نـَْفَسه ثُمإ َيْسـتَـْغَفَر اهلل َيَجـَد ) .(اْدُعوَني َأْسَتَجْب َلُكمْ )ه  292و 

 .(لََئْن َشَكْرُتْم أَلزَيَدنإُكمْ ) .(اهلل َغُفورًا رََحيماً 
هلل ََّلنإَما التـإْوبَُة َعَلى اهلل َللإـَذيَن يـَْعَملُـوَن السُّـوَء َبَجهالَـة  ثُـمإ يـَُتوبُـوَن َمـْن َقرَيـب  فَُأولئَـَك يـَتُـوُب ا)

 .(َعَلْيَهْم وكاَن اهلل َعَليماً َحَكيماً 
 .(واهلل ُيَحبُّ اْلُمْحَسَنينَ )ه  242و 
ـــًة وَنْجَعَلُهـــُم ونُرَيــُد َأْن نَُمـــنإ َعَلـــى الإـــ)ه  241و  َذيَن اْسُتْضـــَعُفوا َفـــي اأَلْرَف وَنْجَعَلُهـــْم أَئَمإ

 .(اْلوارَثَينَ 
َلُنْحَييَـنإه َحياًة طَيشَبةً )ه  249و   .(فـَ
 .(ََّلنإ اهلل يَْأُمُر بَاْلَعْدَل واإَلْحسانَ )ه  249و 
 .(َتْجَهُلونَ  اْجَعْل لَنا ََّللهاً َكما َلُهْم آَلَهٌة قاَل ََّلنإُكْم قـَْومٌ )ه  220و 
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 .(ُكلُّ نـَْف   َبما َكَسَبْت رََهيَنةٌ )ه  222و 
 .(َخَسَر الدُّْنيا وادَخَرَة ، ذَلَك ُهَو اْلُخْسراُن اْلُمَبينُ )ه  222و 
 .(َفال يَْأَمُن َمْكَر اهلل ََّل إ اْلَقْوُم اْلخاَسُرونَ )ه  نه  222و 
 .( إ اْلَقْوُم اْلكاَفُرونَ ََّلنإه   يـَْيَأُس َمْن َرْوَح اهلل َّلَ )ه  222و 
 .(َلَكْيال تَْأَسْوا َعلى ما فاَتُكْم و  تـَْفَرُحوا َبما آتاُكمْ )ه  222و 
َنُكمْ )ه  228و   .(و  تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ
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 ـ 6ـ 

 فهرس األحاديث الّنبويّة
ناه في اكتفينا في هذا الفهرس بذكر موضع ا قتباس من حديث الرسول ، وهو ما كنا وضع)

 (.متن النهج بين قوسين صغيرين تسهيال وتيسيرا على القراء
 .«كما  أكل النار انط » ه 008و 
 .«و   باغموا رإهنا انال  » ه 008و 
 .« نه ميول من مال منا وليس مبيت ، ويبلى من  ل  منا وليس  بار» ه 034و 
 .«إ  دنه   اهلل ر  العبد ويبغإ عمله ، ور  العمل ويبغ» ه 301و 
مهن اهار  هه صهد  ، ومهن » «و  ال هه كثهرة الهردّ » «انبل امل ني ، والغور املبني» ه 309و 
 .«عمل  ه سبق
يها علهّ  ،    ال هوم سهيف نو   هأمواام » ،« يا علّ     مم  سيف نو  من  عدي» ه 334و 

 .اخل «، وميّنو   دينهم على ر م ، وي مّنو  ر  ه ، ويأمنو  سطو ه
يها رالنه  ه إلحهدى ». ياو  السن على  يت الرسور ر او  ريه ال صهاوير ري هور ه 338و 

 .«منواجه ه غّيبّيه عين ، رإر  ذا نظرل  ليه ذكرل الدنيا ونخاررها
يههن ى يههوم ال يامهه   اإلمههام ايههائر ولههيس معههه نصهه  و  عههاذر ، ريل ههى يف نههار » ه 322و 

 .«ر ب  يف اعرهاجهنم ، ريدور ريها ، كما  دور الرحى مث ي
 .«املسلم من سلم املسلمو  من لسانه ويده» ه 323و 
 .«   اين  حّفت  املااره ، و   النار حّفت  الشهوال»ه  320و 
 .«   لام هناي  ران هوا  ص هناي ام» ه 323و 
  يسههه  يم  ميههها  عبهههد حهههإ يسههه  يم البهههه ، و  يسههه  يم البهههه حهههإ يسههه  يم » ه 322و 

 .«لسانه
 .«حبل اهلل امل ني» ه 322و 
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 .«و اى على خطيئ ه» « و  ملن هغله عيبه عن عيوب النا » ه 322و 
مرميهه م  ص انّمهه   اههو  علههى  ههاب الرجههل ، رهههو يغ سههل منههها يف اليههوم والليلهه  » ه 201و 

 .«مخس مرال ، رما عسى م  يب ى عليه من الّدر 
 .«لال غادر لواف يعر   ه يوم ال يام »ه  208و 
 .«من كذب علّ  مع مدا رلي بّوم م عده من النار» ه 232و 
ممها املهنمن ريمنعهه اهلل  اميانهه ، وممها .  ر   مخها  علهى ممه  منمنها و  مشهركا» ه 282و 

املشرخ ري معه اهلل  شركه ، ولاين مخا  عليام كهل منهارق اينها  عهامل اللسها  ، ي هور مها  عررهو  
 .«، ويفعل ما  نارو 

 .«س  عد الدنيا مس ع  لي» ه 298و 
 .«صالح ذال البني مرمل من عام  الصالة والصيام» ه 230و 
 .« ياكم واملثل  ولو  الال  الع ور» ه 233و 
 .«لن   ّد  مم    ينخذ للمعيا ريها حّ ه من ال وّي غ  م ع ع»ه  229و 
 .«صّل  م كصالة مضعفهم ، وكن  املنمنني رحيما» ه 224و 
 .«ا الشي  ، و   شّبهوا  اليهودغّ و » ه 210و 
 .«من م طأ  ه عمله مل يسر   ه نسبه» ه 213و 
 .«يا علّ  ،   يبغمأ منمن ، و  ربأ منارق» ه 211و 
 .«ال ناع  مار   ينفد» ه 218و 
 .«انام  ضالن  املنمن» ه 280و 
ال  ع ههدوها    اهلل ارههنل علههيام رههرائإ رههال  مههّيعوها ، وحههّد لاههم حههدودا رهه»ههه  281و 

...». 
 .«...كأ  املول ريها على غ نا اد ك   » ه 294و 
 و  ملهن ذّر يف نفسهه ، و هاب كسهبه ، وصهلحت سهرير ه ، وحسهنت خلي  هه » ه 294و 

 .«...، ومنفق الفمل من ماله 
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 .«ما عار من اا صد»ه  292و 
 .«   اع  ملفلو  يف معصي  اخلالق» ه 244و 
 .«يف الدار رهن على خرا اانجر الغصي  »ه  204و 
 .«اآل     الو يس»ه  234و 
 «...محب  حبيبأ هونا عسى م  ياو   غيمأ يوما ما ، وم غإ  غيمأ »ه  233و 
 .«ويف ال رآ  نبأ ما ابلام ، وخرب ما  عدكم ، وحام ما  ينام»ه  224و 
 .«العني وكاف الّسه»ه  221و 
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 ـ 7ـ 

 فهرس العقائد الّدينية
 (جالله جلّ )اهلل 

ه  29مههن ثنّههاه ر ههد جههزّمه ، ومههن جههزّمه ر ههد جهلههه 
األور   ه ف مثله ، واآلخر : وحده   هريأ له 

ه مل يولد رياو  يف العز مشاركا ،  002  غاي  له 
ه   يههههدرخ  314ومل يلهههد رياههههو  موروثهههها هالاههها 
ه مها وّحهده مهن   313 هانوا  ، و  ي ها   النها  

ثّلهه مل ياهن ابهل ذلهأ ه منشهأ كالمهه وم 313كّيفه 
ه لهيس  312كائنا ، ولو كا  ادميا لاا   اها ثانيها 
ه كمههار  29لصههف ه حههد حمههدود و  نعههت موجههود 
ه مههن حههّده  29اإلخههالو لههه نفهه  الصههفال عنههه 

ه ههو األور البهادي ، ال ريه  ااهادي  24ر د عّده 
ه     ههع  041، ال ههاهر ال ههادر ، الاههايف الناصههر 

ه مل ياههن يف ماهها   002األوهههام لههه علههى صههف  
ه راعههههل   مبعههههه   032ريجههههون عليههههه ا ن  هههههار 

ه مل يههنده خلههق مهها ا  ههدم ، و   24انركههال واآللهه  
ه ك   آجار اخللق وعلم معماام  91 د   ما ذرم 

اسههههههم مرنااهههههههم ومحصههههههى آثههههههارهم ومعمههههههاام  001
ه اههههّدر مهههها خلههههق رههههأحام   ههههديره ، ود ّههههره  032

ه  028ناصهي  كهل دا ه  ه  يده  031رألطا  د  ه 
 هو املفين

للفالئههههههههق  عههههههههد وجودههههههههها ، حههههههههإ يصهههههههه  موجودههههههههها   
ه كائن ابل م  ياو  كرس  مو عر   312كمف ودها 

ه مظهههر مههن آثههار سههلطانه مهها  313مو  ههاف مو مرل 
ه لعظم ههه  عنههو  248حهّ  الع ههور مههن عجائه  ادر ههه 

ه ال وحيهههد م    هههوهم اهلل ، والعهههدر م   238الوجهههوه 
 .228   همه

 المالئكة
سههههجود ، ركههههو  ، صههههاّرو  ، مسههههّبحو  ، ممنههههاف علههههى 

ه ممهرهم اهلل  السهجود آلدم  20وحيهه ، حفظه  لعبهاده 
ه  22ه يطيفههو   عههر  اهلل  23رسههجدوا      لههيس 

منشههأهم مو  مجنحهه  ، وعصههمهم مههن ريهه  الشههبهال 
ه مههنهم مههن هههو يف خلههق الغمههام وعظههم ايبههار  039
م اهههوم األرل السهههفلى ه خراهههت ماهههدام  عمهههه 024
ه ليس يف م با  السماف موضع  هاب    وعليهه  024

 .020ملأ ساجد 
 بدء الخلق

 :خلق آدم 
ه هبو ه  23نفل اهلل ريه من روحه ومسجد له مالئا ه 

 .22 ص دار البلي  
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 :َّلبلي  
ه ار فهر علهى آدم  23ممره اهلل  السجود آلدم رأ  

 .381سن  ه عبد اهلل س   آ    381 أصله 
 :األرف 

كهههههههبس اهلل األرل علهههههههى مهههههههور ممهههههههوا  مسههههههه فحل  
020. 

 الوحي
ه جعل اهلل  22مخذ اهلل على الوح  ميثا  األنبياف 

 .039املالئا  ممناف على وحيه 
 الرسالة والنبوة

اصههطفى اهلل مههن ولههد آدم منبيههاف مخههذ علههى الههوح  
ه  ناسهههف هم كهههرائم األصههههالب  ص  22ميثهههااهم 

ه جعلهم اهلل حج  له على  029 مطّهرال األرحام
ه  312ه  عهههثهم  ص ايههن واإلنههس  344خل ههه 

مرسل اهلل سبحانه رسوله حممدا على حني رهنة مهن 
ر يف حه ة  030الرسل  ه  024ه  عثهه والنها  ضهالن

 عثهههههه هههههههيدا و شههههه ا ونهههههذيرا ، خههههه  الربيههههه   فهههههال 
ه ممههههني وحيهههه وخههههامت رسههههله  020ومجنبهههها كهههههال 

321. 

 بين أحد من رسله  نفّرق  
كههها  ي وسهههد انجهههر   السللل  عليهماعيسهههى  هههن مهههرر 

ه موسهههههى  331ويلهههههبس اخلشهههههن ويأكهههههل ايشههههه  
كانهههت خمهههرة الب هههل  هههرى مهههن ههههفيا   السللل  عليه

 .331صفا   طنه ، ازاله و شّذب نمه 
 القرآن

ه ريه  22 نّي الرسور حالله وحرامه وناسفه ومنسوخه 
اناههم لل ههرآ   ه 22مهها ثبههت ررضههه ومهها رّخهه   ركههه 

 001ه ريه  بيا  لال ه ف  10الذي   اخ ال  ريه 
ههه هههذا ال ههرآ    هها هههو خهه  مسهه ور  ههني الههدر ني ، و  هها 

 .083ينطق عن الرجار 
 السّنة

 343ما محدثت  دع      رخ  ا سن  
 اإلمامة والوصية

ه  21آر البيهت املطهههرو  مسهها  الههدين وعمههاد الي هني 
ه   يلهههه   مامهههه   013ل  هههههجرة النبههههوة وحمهههه  الرسهههها

املسهههههلمني البفيهههههل و  اياههههههل و  ايهههههايف و  اخلهههههائا 
 ه األئم  من اريش 089للدور و  املر ش  يف انام 
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ه حهق اإلمهام  340غرسوا يف هذا البطن من هاهم 

ه مههن مناههر األئمهه   19علههى الرعيهه  الورههاف  البيعهه  
ه يف آر البيههت الوصههي   302ومناههروه دخههل النههار 

ه وصي  عل  لشهيع ه ا ع صهام  ا هاب  21لوراث  وا
 .341اهلل وسن  رسوله 

 القضاء والقدر
ه ال ههدر  ريههق مظلههم  280ح ي ه  ال مههاف وال ههدر 

ه مههن صههرب جههرى عليههه ال ههدر  231رههال  سههلاوه 
ه يهأأ ا نسهها  رناهه مهن حيههث  231وههو مهأجور 
 .221يأ يه مجله 

 الغرائز والفطرة
ه  031لغرائهز واايئهال اخللهق مجنها  خم لفهال يف ا

ه اهلل  22الفطهههرة ميثههها  مخهههذه اهلل علهههى  هههين آدم 
ه كلمه  اإلخهالو  044جا ل ال لوب على رطر ها 

 .012ه  الفطرة 
 علم الغيب
ه الراسهفو  يف  081  ها علهم الغيه  علهم السهاع  
ه   يعلههم الغيهه   032العلههم ي ههّرو  عهههل الغيهه  

 يننها و ينهه  ه مها حالهت سه ور الغيهوب 081   اهلل 
 .332معظم 

 الروح 
 .011الروح دي  ملأ املول  إذ  ر ا 
 الشيطان

الشههيطا  موكنههل  اإلنسهها  ، يههزيّن لههه املعصههي  ل  ابهههها 
92. 

 األزل واألبد
لهههو جهههرى علهههى اهلل السهههاو  وانركههه   م نهههع مهههن األنر 

 .312معناه 
 األجل والموت

 :األجل 
واههههّدمها ومّخرههههها خلههههق اهلل اآلجههههار رأ ااهههها واّصههههرها ، 

ه يعلهم اهلل وحهده مها يف األرحهام مهن ذكهر ومنثهى  022
ه  ّ  للمول سارال وغمرال ه  مرظع مهن م   081

ه يههأأ اإلنسهها  رناههه مههن حيههث  220 سهه غر   صههف  
 .221يأ يه مجله 

 الفتن
 .88  ا  دف واو  الفن مهواف  ّ بع 

 عذاب القبر
لبه ههه  السهههنار  ذا انصهههر  املشهههّيع ماعهههد امليهههت يف اهههربه 

002. 
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 عالم البرز 
 .229عامل الربنن  ني الدنيا واآلخرة 
 القيامة

 آخر الزمان
ه يافهأ ريهه  029  ينجهو ريهه    كهل مهنمن نومه  
ه  فهيإ ريهه  024اإلسالم كما يافأ اإلناف مبا ريهه 

ه تلنهها النهها  ريههه  021اللئههام ، و غههيإ الاههرام 
مه   شهي  مهن ه يهوم ال يا 320انهق وراف ظههورهم 

ه يهههوم ال يامههه  يلجهههم العهههر   333هولهههه األ فهههار 
ه ريههه مييههد اهلل  021اخللههق ، و رجهها  ههم األرل 

 .010السماف ويفطرها ، ويرّ  األرل ويرجفها 
 البعث والنشور

 ذا  صههّرمت األمههور  عههث اخللههق مههن ضههرائح ال بههور 
 .049ه النا  مبعوثو  مررادا  048

 الّصور
 .204 ت كل مهج   ذا نفل يف الّصور نه

 الصراط 
 .000الصراط ومهواله يوم ال يام  

 الحساب
 .021جيمع اهلل األولني واآلخرين لن ا  انساب 

 الجنة
ه مهل اين    ي فاخرو   001اين  درجال م فاو ال 
ه مهنار اين  ومهجارها  320و  ي ناسلو  و  ي زاورو  
اصههطنعها ه اينهه  دار  329ومثارههها ومخورههها واصههورها 

 .311لنفسه ، ظلها عرهه ، ونوره  ج ه 
 النار

يف النههار نههزور انمههيم و صههلي  ايحههيم ورههورال السههع  
ه للنههار كلهه  ويهه  ، واهه  سهها ع ، واصههيا  002
ه     011ه حرهها هههديد ، واعرهها  عيهد  013هائهل 

مالاا  ذا غم  على النار حطم  عمها  عما لغمبه 
 .383ها م أجل ه نر ها م غّي  ، وسع   311
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 فهرس األحكام الشرعّية
 أركان اإلسالم

 .012مركا  ا سالم 
 الصالة

 .201 عاهدها واحملارظ  عليها 
 الزكاة

ه الزكهههاة جعلهههت مههههع  012الزكهههاة رريمههه  واجبههه  
 .201الصالة ار انا ألهل اإلسالم 
 الصيام
 .012صوم رمما  جّن  من الع اب 
 الحج

 .22حل  ي ه انرام  ررل اهلل على املسلمني
 الصدقة
 .012روائد الصداال سرّا وعالني  
 األضحية

مههن متههام األضههحي  اس شههرا  مذهنهها وسههالم  عينههها 
94. 

 ا ستسقاء 
 .099ه دعاف آخر لالس س اف  010دعاف ا س س اف 

 الحرام
ه اسه حالر انهرام  الشههبهال  322انهرام مها حهّرم اهلل 

مل  سهه   عامهها و   ه  ذا مكلههت انههرام 334الااذ هه  
 .202هرا ا 

 الحالل
 .322انالر ما محل اهلل 

 الربا
 .334  جيون م  يس حّل الر ا  اسم البيع 
 ا حتكار

 .228منع رسور اهلل ا ح اار 
 العقد
 .222   ع د ع دا دّون ريه العلل 
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 الّسْحت
 .334  جيون م  يس حّل السحت  اسم اادي  

 المال
 082اهلل   ا املار مار 

 اإلقطاع
 .21 اطا  ال طائع وحام الشر  ريه 

 .232اخلمس 
 الحدود

 .082الزار غ  احملّصن جيلد 
 .203حترر الزنا واللواط 

 السارق
 .082اطع يد السار  

 .132حد السرا  
 الخمر

 .334  جيون م   س حل اخلمر  اسم النبيذ 
 القاتل

 .082له الرسور الارر ا ل ال ا ل ووّر  م اثه مه

 الحرب 
 أحكام متفرقة

ه وجهوب  212  جيون يف انرب اإلجهان علهى جهريح 
ه وصههل السههيو   اخلطهها يف  18 عههداد العههدة للحههرب 

 .91انرب 
 الجهاد

 .19من  ركه رغب  عنه ملبسه اهلل ثوب الذر 
 القتال

 11 سوي  ا ار املفالا 
 الفرار يوم الزحا
 .91اب الفرار عار يف األع اب ونار يوم انس

 الشهيد
من مال على رراهه عاررا  ر ه ورسوله ومهل  ي ه مال 

 .382ههيدا 
 الفيء

الرسههور الاههرر معطههى السههار  والههزار غهه  احملصههن مههن 
 .082الف ف 
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 الميراث
مهههه ا  النسههههاف علههههى النصهههها مههههن مهههه ا  الرجههههار 

041. 
 .232محاام امل ا  

 الشهادة
 .041ههادة امرم ني كشهادة الرجل الواحد 

 الحيض
 .041اعود النساف عن الصالة ميام حيمهّن 

 تحرير الرقبة 
 .284مم الولد    مال ولدها وه  حي  ره  ع ي   

 الهجرة
 .319ااجرة اائم  على حّدها األور 
 التنجيم

 علههههم النجههههوم حههههرام ألنههههه كهانهههه  ، والاهانهههه  كالسههههحر 
042. 

 العين والرقى
 .221العني حق والراى حق 
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 س العبارات الشبيهة بالفلسفية والكالمّيةفهر 
 :في اهلل وصفاته 

 و( الههذي لههيس لصههف ه حههد حمههدود)مهن مور اولههه 
م وحد  ذ   سان يس أنس  ه و  )حإ اوله  29

ه سههبق يف العلههو رههال ههه ف  24( يسهه وحش لف ههده
. معلههى منههه ، واههرب يف الههدنو رههال ههه ف ماههرب منههه

، و  ار هه  رال اس عال ه  اعده عن ه ف من خل ه
مل يطلهههع الع هههور علهههى حتديهههد . سهههاواهم يف املاانههه 

ه  88ه  81صنع ه ، ومل رجبها عن واج  معرر هه 
هههههو كههههائن ، ومل ينههههأ : مل رلههههل يف األهههههياف ري ههههار 

ه    ع هد ال لهوب  91هو منها  هائن : عنها ري ار 
 002منه على كيفي  ، و   ناله ال جزئه  وال بعهيإ 

ن لههه ابههل رياههو  ههه ف ابلههه ، ههه األور الههذي مل ياهه
واآلخههههر الههههذي لههههيس لههههه  عههههد رياههههو  ههههه ف  عههههده 

ههههت ال لههههوب  ليههههه ل جههههري يف كيفيهههه   032 ه  وان
صههههفا ه ، وغممههههت مههههداخل الع ههههور يف حيههههث   

ه مل ي نهاه يف  032 بلغه الصهفال ل نهاور علهم ذا هه 
الع ههههور رياههههو  يف مهههههّ  رارههههها ماّيفهههها ، و  يف 

ه  031ودا مصهههرّرا رويّهههال خوا رهههها رياهههو  حمهههد
 أولّي ه وج  م    مور له ، و آخريّ ه وج  م    

 ه خلق 021آخر له 

اهلل اخللق من غ  رويّ  ،  ذ كانت الرويّال    ليهق     
ه    022 ذوي الممائر ولهيس  هذي ضهم  يف نفسهه 

حتجبههههه السههههوا ر ،  رههههنا  الصههههانع واملصههههنو  ، وانههههاّد 
ه األحههد  ههال  أويههل  303وب واحملههدود ، والههرّب واملر هه

عهههدد ، واخلهههالق   مبعههه  حركههه  ونصههه  ، والسهههميع   
 ههأداة ، والبصهه      فريههق آلهه  ، والشههاهد   مبماّسهه  ، 
والبائن    ناخ  مسار  ، والظاهر    ر يه  ، والبها ن 

ه مهن وصهفه ر هد حهّده ، ومهن  303اخل ...    لطاره  
اخل ... ل منلهههه حهههّده ر هههد عهههّده ، ومهههن عهههّده ر هههد م طههه

ه مل  بلغههه الع ههور   حديههد رياههو  مشههّبها ، ومل  303
ه   ي هار  301  هع عليهه األوههام    هدير رياهو  ممهثال 

و  يمهرب لهه ممهد رهإ ، و  مهّم و  رهيم  «مإ»: له 
ه مل ي رب من األهياف  ال صها  ، ومل يبعهد عنهها  323

يهد ه اريه  مهن األههياف غه  مال هس ،  ع 323 هارنا  
... منههها غهه  مبههاين ، مهه الم    رويّهه  ، مريههد    مهه  

ه   ا يهدرخ  الصهفال ذوو اايئهال واألدوال  328اخل 
ه الهدار  313، ومن ين مه   ذا  له  ممهد حهّده  الفنهاف 

على ادمه ردو  خل ه ، وردو  خل ه على وجوده 
 ه كل 319، و اه باههم على م    هبه له 
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، وكل اائم يف سواه معلهور  معرو   نفسه مصنو 

ه مبمهاّد ه  هني األمهور عهر  م    ضهّد لهه ،  313
ه  312ومب ارن هه  هني األههياف عهر  م    اهرين لهه 

ه   جيههري  312  يشههمل رههد ، و  رسهه   عههّد 
عليه الساو  وانركه  ،  ذا ل فاو هت ذا هه ، ول جهزّم 
كنهههه ، و م نههع مههن األنر معنههاه ، ولاهها  لههه وراف 

ه   يوصههها  شههه ف مهههن  312وجهههد لهههه ممهههام   ذ
 األجزاف ، و   ايوارح واألعماف ،

 312و   عرل من األعرال ، و   الغ ي  واأل عال  
لههه حههد و  هنايهه  ، و  ان طهها  و  غايهه  ، : ههه   ي ههار 

ه مل ياههن   312و  مّ  األهههياف حتويههه ر  لنههه مو  ويههه 
ا لاها   اها ثانيها كالمه ابل ذلأ كائنا ، ولو كا  ادمي

كا   عد م  مل يان ، ر جري عليهه : ه   ي ار  312
 .312الصفال احملدثال ويس وي الصانع واملصنو  
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 فهرس التعاليم والوصايا ا جتماعّية

ه ل هين الثمهرة لغه  واهت  20من وثق مباف مل يظمهأ 
ه مههن ضهها  عليههه  23 يناعههها كههالزار   غهه  مرضههه 

ه النمهها مد ههر ههه ف  21عليههه مضههيق العههدر رههايور 
ه  28ه كفى  املرف جهال م  يعهر  اهدره  28رأابل 

ه ذّم اخهه ال   29م غههإ اخلالئههق  ص اهلل صههنفا  
ه ال نف  من الغفل  وال نبيه  ص  14العلماف يف الف يا 

ه كفهى  12ه ذم النهاكثني  بيعه  عله   13الفهرار هلل 
ه  12للحهق رهّد السهيا ههاريا مهن البا هل وناصهرا 

 هههذي  الف هههراف  الزههههد و أديههه  األغنيهههاف  الشهههف   
ه   يسهه غين الرجههل ه و   كها  ذا مههار ه عههن  12

ه لسهها  الصهد  خهه  مهن املههار املههورو   12عن هه 
ه  18ه خهذوا للحهرب مهب هها ومعهدوا اها عهد ا  12

ه ما غزي اوم ا   19ايهاد  اب من م واب اين  
ه مههها كههها  ملسهههلم م   19يف ع هههر دارههههم    ذلنهههوا 

يهههههههنذي امهههههههرمة ، و  سهههههههيما    كانهههههههت مسهههههههلم  مو 
ه السههب    10ه   رمي ملههن   يطهها   19معاهههدة 

ه  هزّودوا يف الهدنيا مهن الهدنيا  10اينه  والغايه  النهار 
ه   مينههع المههيم  13مهها حتههرنو   ههه منفسههام غههدا 

 12ه هلل منام وااع يف املس أثر وايان   12الذليل 
 ه

ه اإلمهرة الهربّة  19الناصهح اوهرب  هور  انسهرة معصهي   
يعمهههل ريهههها ال  ههه  واإلمهههرة الفهههاجرة ي م هههع ريهههها الشههه   

ه لهو مّ  انهّق خله  مهن  82ه الوراف  ومم الصهد   82
ه مو ال  88لبس البا ل ان طعت عنه ملسن املعاندين 

ه لهيس مهن  لهه   90الهدنيا مههو  مهن مو هال اآلخهرة 
ه    غايه   92با ل رأدركهه انق رأخطأه كمن  ل  ال

 ن صهههها اللحظههه  و هههدمها السهههاع  يهههديرة   صهههر املهههدة 
ه املهههههنجم كالاهههههاهن ، والاهههههاهن كالسهههههاحر ،  92

ه ا  وا هرار  042والساحر كالاارر ، والاارر يف النار 
ه الزههادة  041النساف ، وكونوا من خيارهن على حذر 

  ه ال لهوب ااسهي 041اصهر األمهل والشهار عنهد الهنعم 
ه لي ههزود اإلنسهها   000عههن حظههها  هيهه  عههن رهههدها 
ه    منصهههح النههها   001مهههن دار ظعنهههه لهههدار  اام هههه 

لنفسه م وعهم لر ه ، و   مغّشهم لنفسه معصاهم لر ه 
ه مهها كههل ذي الهه   لبيهه  ، و  كههّل ذي  ههع  001

ه ننههوا منفسههام  030 سههميع ، و  كههل نههاظر  بصهه  
ه     029ر  اهدره ه العهامل مهن عه 032ابل م   وننوا 
 لال دم ثائرا ،
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ه مههن عشههق هههيئا معشههى  020ولاههل حههق  البهها 

ه صهنائع املعهرو    ه   014 صهره ، وممهرل البهه 
ه كهم مهن من هوو را هح ومزيهد  012مصهار  ااهوا  

ه ما رال اليوم من العمر مل ير  اليهوم  014خاسر 
ه مهن   ينفعهه حاضهر لبّهه رعان هه عنهه  010رجع هه 
هههه اللسههها  الصهههاّ جيعلهههه اهلل للمهههرف يف  011معجهههز 

ه  011النا  خ  له مهن املهار يورثهه مهن   رمهده 
ه    يد اهلل مع ايماع   084   مكرم املول ال  ل 

، و يهاكم والفراه  ، رههإ  الشهاّذ مههن النها  للشههيطا  
ه اور علّ   082، كما م  الشاّذ من الغنم للذئ  

مفههرط حمهه  مفههرط ومههبغإ : يهلههأ يف صههنفا  : 
ه رّب دائههه  ممهههّيع ، ورّب كهههادح خاسهههر  082
ه انامه  حيهاة لل له  امليهت ، و صهر للعهني  081

 ه 093العمياف 

ه كمها  302  ا البص  من  ع ر فاهر ، ونظهر رأ صهر  
ه    302ه املثههل دليهل علهى هههبهه  302 هدين  هدا  

 ن ى البيول    من م وا ا ، رمن م اها من غ  م وا ها 
ه العامهل  غه  علهم كالسهائر علهى غه   302ا عهّد سهارا
ه   يسهه  يم  322ه آخههر الههدواف الاههّ   301 ريههق 

 ميهها  عبهههد حهههإ يسههه  يم البههه ، و  يسههه  يم البهههه حهههإ 
ه  و  ملن هغل عينيه عن عيوب  322يس  يم لسانه 

ه    يجههههوا النسهههاف  ههههأذى و   ههههه من  322النههها  
إهنها حماضهر ه  يهاخ وم اعهد األسهوا  ر 212معراضهام 
ه مهها  212ه مهههر  الغهه   ههرخ املهه   214الشههيطا  

ه   ههههها منهههههت   212مخسهههههر املشههههه   ورافهههههها الع هههههاب 
ه الف ر من ص  للدين  238كالطاعن نفسه لي  ل ردره 

 .222ه املسنور حر حإ يعد  220مدهش  للع ل 
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 فهرس األدعية وا بتها ت
 .ايش  السعداف ، ومرار   األنبيافه نسأر اهلل منانر الشهداف ، ومع 12و 
 .ه اللهم  ر معوذ  أ من وعثاف السفر وكآ   املن ل  81و 
 .ه اللهم داح  املدحّوال ، وداعم املسموكال 044و 
 .عل   املغفرة. ه اللهم اغفر   ما منت معلم  ه مين ، رإ  عدل رعد 042و 
 .ه اللهم منت مهل الوصا ايميل وال عداد الاث  022و 
ه اللههههم  نههها خرجنههها  ليهههأ مهههن حتهههت األسههه ار واألكنههها  ، و عهههد عجهههيل البههههائم  022و 
 .والولدا 

   مظهر نها علهى عهدونا رجّنبنها ... ه اللههم رّب السه ا املررهو  ، وايهو املافهو   322و 
 ...البغ  وسّددنا للحق 

 ...ه اللهم  ر معوذ  أ م  مر  ر يف غناخ ، مو مضّل يف هداخ  223و 
 ...ه اللهم صن وجه   اليسار ، و   بذر جاه   اإلا ار  221و 
 ...ه اللهم  نأ آنس اآلنسني ألوليائأ  229و 
 ...ه اللهم  ليأ مرمت ال لوب ، ومّدل األعنا   212و 
 ...ه اللهم  نأ معلم يب من نفس  ، ومنا معلم  نفس  منهم  282و 
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 ـ 12ـ 

 فهرس األبيات الشعرية
 لههههههههههههههههههههى كورهههههههههههههههههههههاهههههههههههههههههههههّ ا  مهههههههههههههههههههها يههههههههههههههههههههوم  ع

 ويهههههههههههههههههههههههههههههوم حيّههههههههههههههههههههههههههههها  مخههههههههههههههههههههههههههههه  جههههههههههههههههههههههههههههها ر    

  
 28و 

 لعمههههههههههههههر م يههههههههههههههأ اخلهههههههههههههه  يهههههههههههههها عمههههههههههههههرو  نّههههههههههههههين

 علههههههى وضههههههر ه مههههههن ذا اإلنههههههاف ه اليههههههل    

  
 هنههههههههههها لهههههههههههأ ، لهههههههههههو دعهههههههههههول ، م هههههههههههاخ مهههههههههههنهم

 رهههههههههههههههههههههههههههوار  مثهههههههههههههههههههههههههههل مرميههههههههههههههههههههههههههه  انمهههههههههههههههههههههههههههيم   

  
 11و 

 مدمههههههههههههت لعمههههههههههههري هههههههههههههر أ احملههههههههههههإ صههههههههههههارا

 ومكلهههههههههههههههههههههههأ  الزّ هههههههههههههههههههههههد امل ّشهههههههههههههههههههههههرة البجهههههههههههههههههههههههرا   

  
   اههههههههههههههههههههههنوحنههههههههههههههههههههههن وهبنههههههههههههههههههههههاخ العههههههههههههههههههههههالف ومل

 عليّههههههههههها ، وحطنهههههههههههها حولهههههههههههأ ايههههههههههههرد والّسههههههههههههمرا   

  
 11و 

 ممهههههههههههههههههههههههههر ام ممهههههههههههههههههههههههههري مبنعهههههههههههههههههههههههههر  اللنهههههههههههههههههههههههههوى

 رلهههههههههههم  سههههههههههه بينوا النصهههههههههههح    ضهههههههههههحى الغهههههههههههد   

  
 84و 

 ود  عنههههههههههههههههههأ هنبهههههههههههههههههها صههههههههههههههههههيح يف حجرا ههههههههههههههههههه

 ولاههههههههههههههن حههههههههههههههديثا مهههههههههههههها حههههههههههههههديث الّرواحههههههههههههههل   

  
 320و 

 و لهههههههههههههههأ ههههههههههههههههااة ظهههههههههههههههاهر عنهههههههههههههههأ عارهههههههههههههههها

   
 
  

 281و 
 واهههههههههههههههههههههههههد يسههههههههههههههههههههههههه فيد الظننّههههههههههههههههههههههههه  امل نّصهههههههههههههههههههههههههح

   
 
  

 288و 
 لبّههههههههههههههههههث الههههههههههههههههههيال يلحههههههههههههههههههق اايجهههههههههههههههههها  ههههههههههههههههههل

   
 
  

 289و 
 رهههههههههههههههههإ   سهههههههههههههههههأليين كيههههههههههههههههها منهههههههههههههههههت رهههههههههههههههههإنين

 صهههههههههههههههبور علهههههههههههههههى ريههههههههههههههه  الزمههههههههههههههها  صههههههههههههههههلي    

  
 يعههههههههههههههههههههههههههّز علههههههههههههههههههههههههههّ  م   ههههههههههههههههههههههههههري يب كآ هههههههههههههههههههههههههه 

 ريشهههههههههههههههههههههمت عهههههههههههههههههههههاد مو يسهههههههههههههههههههههاف حبيههههههههههههههههههههه    

  
 204و 



 809  ................................................................................   رهر  األ يال الشعري 

 

 وحسهههههههههههههههههههههههههههههبأ داف م   بيهههههههههههههههههههههههههههههت  بطنههههههههههههههههههههههههههههه 

 وحولهههههههههههههههههههههههأ مكبهههههههههههههههههههههههاد حتهههههههههههههههههههههههّن  ص ال هههههههههههههههههههههههدّ    

  
 208و 

 ر ممسههههههههههههههههههه  بلني ريهههههههههههههههههههاح الصهههههههههههههههههههيا  مههههههههههههههههههه

 راصههههههههههههههههههههههه   ههههههههههههههههههههههههني مغهههههههههههههههههههههههوار وجلمههههههههههههههههههههههههود   

  
 222و 

 رههههههههههههإ  كنههههههههههههت  الّشههههههههههههورى ملاههههههههههههت ممههههههههههههورهم

 رايههههههههههههههههههههههها  هههههههههههههههههههههههذا واملشههههههههههههههههههههههه و  غيّههههههههههههههههههههههه    

  
 و   كنهههههههههههت  هههههههههههال ر  حججهههههههههههت خصهههههههههههيمهم

 رغهههههههههههههههههههههههههههههههههههه خ موص  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههالنيّب وماههههههههههههههههههههههههههههههههههههرب   

  
 242و 

 مههههههههههههههههههها جيعهههههههههههههههههههل ايهههههههههههههههههههّد الظننهههههههههههههههههههو  الهههههههههههههههههههذي

 جنّههههههههههههههههههههههه  صهههههههههههههههههههههههوب اللجههههههههههههههههههههههه  املههههههههههههههههههههههها ر   

  
 مثهههههههههههههههههههههههههههههل الفهههههههههههههههههههههههههههههراّأ  ذا مههههههههههههههههههههههههههههها  مههههههههههههههههههههههههههههها

 بوصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههّ  واملهههههههههههههههههههههههههههههههههههههاهري هههههههههههههههههههههههههههههههههههههذ   ال   

  
 209و 

 ملّههههههههههههههههههههههها رميهههههههههههههههههههههههت رايههههههههههههههههههههههها اهههههههههههههههههههههههد رلجههههههههههههههههههههههها

   
 
  

 234و 
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 ـ 13ـ 

 فهرس األعالم من الّرجال والنساء والقبائل والطوائف والشعوب

  

 

 
 ـ أ ـ

آر النهههيب  393،  381،  23( م هههو البشهههر)آدم 
 .221،  21الارام 

 .282 الس  عليه  راهيم اخلليل 
 .222م د  ن ا يب  

 .391 الس  عليه سحا  
 .281مسد اهلل 

 .281مسد األحال  
 .222،  320( ابيل )مسد 

 .391،  320 نو  سرائيل 
 .391 الس  عليه  اعيل 

 .229األسود  ن اطب  
( مالهههأ  ههن انهههار )األهههن الّنفعهه  ه يههأأ يف 

،  231،  211،  13ه  10األههعث  هن اهيس 
228. 

 .220ا ن األهعث 
 321،  322،  22،  22مصههههههههههحاب ايمههههههههههل 

222. 
 .328،  020مصحاب عل  

 .313مصحاب مدائن الرّ  
 .342األعاجم 

 .222ا ن األعرايب 
 .209( الشاعر اياهل )األعشى 

 .391األكاسرة  
 .221( الشاعر اياهل )امر  ال يس 
 022،  029ه  021،  034،  042،  042 نهو مميه  

 ،020  ،023 332  ،324  ،212  ،221. 
 .224( الصحايب)منس  ن مالأ 

،  281،  281،  211،  212،  399،  91األنصار 
 .312، م و ميوب األنصاري  221،  222

 ـ ب ـ
 .289البدريو  

 .318( من اخلوار )الرب   ن مسهر الطائ  
 .11ه  11 سر  ن مر اة 

 .211،  23م و  ار الصّديق 
 ـ ت ـ

 .289ال ا عو  
 .212 ّبع 

 .312( ايثم ، الصحايبمالأ ، م و ا)ا ن الّ يها  
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 ـ ث ـ
 .222( م و العبا )ثعل  
 .329مثود 

 ـ ج ـ
 .11( عمرو  ن رر)اياح  

 .223م و جحيف  
 (.الطربي)ا ن جرير الطربي ه يأأ يف 
 .218،  82جرير  ن عبد اهلل البجل  
 .314جعدة  ن هب ة املفزوم  

 .222م و جعفر اإلساايف 
 .032جعفر  ن حممد الصاد  

 .282م و جعفر حممد  ن عل  الباار 
 .221(  نو)مجح 

 ـ ح ـ
 .230انار   ن حوط 
 .229انار  اامذار 

 .220انجا   ن يوسا الث ف  
 .212حرب  ن ممي  

 .223حرب  ن هرحبيل الشّبام  
 .282( من اخلوار )انروري  

 .19حسا   ن حسا  الباري 
 241ه  290 السللل  عليهماانسهههن  هههن علههه  

212  ،229. 

،  232 043،  29( انسهههههههههن وانسهههههههههني)انسهههههههههنا   
219  ،202  ،232. 

 .212،  221،  083،  19،  13اناما  
 .281 ّال  انط  

 .219( عم النيب) زة 
   212. 

 ـ   ـ
 .13خالد  ن الوليد 

 .211خباب  ن األرّل 
 .240( مم املنمنني)خدجي   نت خويلد 

،  018،  042،  92ه  93،  83،  18اخلهههوار  
082  ،329 318  ،212  ،223. 

 ـ د ـ
 .281،  331 الس  عليهداوود 

 .212دهااني األنبار 
 ـ ذ ـ

 .088م و ذر الغفاري 
 .222،  328ذعل  اليمار 
 .312( خزمي   ن ثا ت األنصاري)ذو الشهاد ني 



 هنل البالغ   ...........................................................................................   833

 

 ـ ر ـ
 .212،  244( ابيل )ر يع  
 .093الروم 

 ـ ز ـ
 092،  12،  22،  22،  20 الز    ن العوام

 ،329  ،230  ،212  ،222  ،221  ،
222  ،224. 
 .082الزنل 

 .229،  201،  202،  211نياد  ن م يه 
 ـ س ـ

 .023سبأ 
 .042سعيد  ن العاو 
 .230سعيد  ن مالأ 
 .11سعيد  ن  را  

 .212سعيد  ن رّي األموي 
،  212،  320،  23م هههههو سهههههفيا   هههههن حهههههرب 

203  ،201. 
 .228لما  الفارس  س

 .204 نو سليم 
 .313 الس  عليهماسليما   ن داوود 

 .288،  210سهل  ن حنيا األنصاري 

 ـ ش ـ 
 .223الشبامّيو  

 .212ه  212( ااض  عل ّ )هريح  ن انار  
 .221هريح  ن هاىنف 
 .244( ذو الثديّ  من اخلوار )هيطا  الّرده  

 ـ ف ـ
 .13( صاح  معاوي )المحاخ  ن ايس 

 .28ضرار  ن  زة المبائ  
 ـ ط ـ

 .212( عم النيب)م و  ال  
 .220( ا ن جرير ، املنرن)الطربي 

،  329،  092،  12،  22،  20 لحهه   ههن عبيههد اهلل 
230  ،221  ،212  ،222  ،221  ،222  ،
224. 

 .281الطنل اف 
 ـ ع ـ

 .222،  212( مم املنمنني)عائش  
 .232عاصم  ن نياد 

 .23( عم النيب)ن عبد املطل  العبا   
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 .221عبد الر ن  ن عّ اب  ن مسيد 

 .220عبد الر ن  ن ميب ليلى 
 .294( ابيل )عبد مشس 

 .222( من هيع  عل ّ )عبد اهلل  ن نمع  
،  11،  12،  11،  24عبههههد اهلل  ههههن عبهههها  

221  ،228  ،212  ،218 248  ،203 
 ،212  ،220  ،229. 

 .230اخلطاب  عبد اهلل  ن عمر  ن
 .221عبد اهلل  ن ايس 
 .222عبد اهلل  ن يزيد 

 .212( جد النيب)عبد املطل  
 .212،  221(  نو)عبد منا  

( كا ههههه  اإلمهههههام علههههه )عبيهههههد اهلل  هههههن ميب رارهههههع 
224. 

 .219عبيدة  ن انار  
 .201عثما   ن حنيا األنصاري 

،  043،  12،  12،  21عثمهههها   ههههن عفهههها  
042  ،092  ،322  ،322  ،329  ،
321  ،228  ،212  ،211  ،211  ،
214  ،210  ،221  ،228. 
،  392،  342،  091،  022،  18العرب 
244  ،212  ،212  ،208  ،220. 

 .249،  221ع يل  ن ميب  ال  
 .232العالف  ن نياد انارث  

 .221،  312عمار  ن ياسر  
 .312العمال   

 201،  211،  322،  342،  093عمههر  ههن اخلطههاب 
 ،233  ،232. 

 .202عمر  ن ميب سلم  املفزوم  
 .222عمرا   ن انصني اخلزاع  

 .200،  329،  002عمرو  ن العاو 
 .281،  331 الس  عليهماعيسى  ن مرر 

 ـ غ ـ
 .222( م و الفرند )غال   ن صعصع  

 .19( ابيل )غامد 
 ـ ف ـ

 .219 234،  209( سيدة النساف)را م  الزهراف 
 .11ررا   ن غنم 

 .212،  312الفراعن  
 .222( الشاعر)الفرند  
 .342الفر  
 .349ررعو  

 ـ ق ـ
 .221،  241اثم  ن العبا  
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 240،  321،  340،  98،  11،  14اريش 

 ،221  ،221  ،218  ،289  ،294. 
 .312ايس  ن سعد 
 .212،  391ايصر ال ياصرة 

 ـ ك ـ
 .212كسرى 

 .322كلي  ايرم  
،  291 292،  224ميههههل  ههههن نيههههاد النفعهههه  ك

202. 
 ـ م ـ

 241 213( األهههن الّنفعهه )مالههأ  ههن انههار  
 ،204  ،200  ،231 222  ،220  ،

222. 
 .222مالأ  ن دحي  

 .222( اخلليف )املأمو  
 248،  241،  282،  98حممهههد  هههن ميب  اهههر 

 ،231  ،223. 
 .220،  22حممد  ن اننفّي  

 .289 نو خمزوم 
 .200( ابيل )حل مذ

 .322،  043مروا   ن انام 
 .032مسعدة  ن صدا  

مصهه ل  ( عيسههى  ههن مههرر)سههبق يف  السلل  عليهاملسههيح  
 .202،  82 ن هب ة الشيبار 

 .244( ابيل )ممر 
،  82،  80،  11،  13،  19معاويهههه   ههههن ميب سههههفيا  

82  ،88  ،89  ،002  ،023  ،320  ،329  ،
208  ،211  ،214  ،282 289  ،294  ،241  ،
204  ،202  ،232  ،221  ،222  ،221  ،210 
 ،212  ،212  ،234. 

 .213مع ل  ن ايس الرياح  
 .092املغ ة  ن األخنس 
 .221املغ ة  ن هعب  

 .230،  218،  312( لعنه اهلل)ا ن ملجم 
 (.امر  ال يس)امللأ المليل منظر 

 .213ه  210املنذر  ن ايارود العبدي 
 .222،  281،  211،  399املهاجرو  

 .212،  222م و موسى األهعري 
،  313،  331،  20 السللل  عليهموسهههى  هههن عمهههرا  

390. 
 ـ ن ـ

 (.انظر عمرو  ن العاو)ا ن النا غ  
 .82ناجي  (  نو)
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 .80( صاح  معاوي )النعما   ن  ش  

 .202نعما   ن عجال  الزرا  
 .281،  312،  314نو  الباا  

 ـ ه ـ
مخهههههههههههههههههو موسهههههههههههههههههى )ههههههههههههههههههارو   هههههههههههههههههن عمهههههههههههههههههرا  

 .390( الس  عليهما
 .212،  340( جد النيب)هاهم 

 .98هاهم  ن ع ب  
 .234ااامشيو  

 .212هشام  ن الاليب  
 .242،  242( من مصحاب عل )مهّام 
 .234،  84( ابيل )هوان  

 ـ و ـ
 .212،  222( املنرن)الواادي 

 ـ ي ـ
 .220،  210اليهود 
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 ـ 14ـ 

 فهرس الحيوان
 ـ أ ـ

 .010( الشاة)اآلنّ  
،  213،  224،  022،  94،  18اإل هههههههههههههههههههههههل 

283  ،202  ،208  ،222  ،228. 
 .201األ ا  
 .089األسد 

 (.النعم)األنعام انظر 
 .221(    مصلع الرم )األنو  

 ـ ب ـ
 .312،  310،  022البعول 
 .213،  311،  314البع  
 .98الباار 

 ـ ث ـ
 .12الثور 

 ـ ج ـ 
 .221،  313،  310ايرادة 
 .022( الناا  اوزورة)ايزور ه 
 .281،  83ايمل 

 ـ ح ـ
 .010( الناا )انانّ  
 .208( من اإل ل)ان ا  
 .338انمار 
 .313،  89،  22انمام 

 .304 ر الوحش 
 .329( اني ا )انول 
 .228اني  

 ـ   ـ
 .308ه  301( اخلفاريش)اخلفا  
 .081،  082،  080اخليل 



 831  .........................................................................................   رهر  انيوا 

 

 ـ د ـ
 321( الّديا )الديأ اخلالس  

 ـ ذ ـ
 .202،  312،  082،  021( الذئاب)الذئ  
،  321،  329،  022( صههههههههههغار النمههههههههههل)الههههههههههذر 
310. 

 ـ ر ـ
 .234( الغنم يف مرا مها)الر يم  

 ـ س ـ
 .222،  234( األنعام ال   سرح)السائم  
 .231،  244،  302،  021( السبا )السبع 
 .221( الصغ  من اإل ل)الّس   

 ـ ف ـ
 .301،  341،  084،  99( المباب)المّب  
 .99،  22،  29المبع 

 .091( الناا )المرو  

 ـ ط ـ 
 .328ه  322الطاوو  

 .222،  243،  390،  312،  313الط  
 ـ ع ـ

 .89( من النو )العجار 
 .313الع اب 
 .231،  24العنز 
 .280العود 
 .092(  لاإل)العوذ 

 ـ غ ـ
 .313،  321الغراب 
 .312،  29( األغنام)الغنم 

 ـ ف ـ
 .321( من اإل ل)الفحور 
 .280،  244( ولد الناا )الفصيل 
 .221الفلو 
 .021( الفحل من اإل ل)الفنيق 
 .329،  081( الفيل )الفيل 
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 ـ ك ـ
 .233،  200،  244كل  كالب 

 ـ ل ـ
 .219( الناا )اللنبو  
 .011( اإل ل)الل اح 

 ـ م ـ
 .092( اإل ل)املطاريل 
 .202،  318،  089،  022( املاعز)املعزى 

 ـ ن ـ
 .028( الناا  املسّن )الناب 
 .280،  042،  24الناا  
 .220النحل 

 .313،  21النعام   
 .244،  324،  322( األنعام)النعم 
 .221،  310ه  314،  321النمل 
 .203( اني ا )النينا  

 ــ ه 
 .234( الغنم املنوك )ااامل  
 .329( ذ ا   صغ ة)اامج  
 .322،  022ااواّم 
 .224،  022،  034( اإل ل)اايم 

 ـ و ـ
 .203،  390( الوحو )الوحش 
 .012( اخلنفساف)الوذح  

 ـ ي ـ
 .220( رئيسها)يعسوب النحل 

 



 839  .........................................................................................   رهر  النبال

 ـ 15ـ 

 فهرس النبات
 .328األناه  
 .328األاحوا  

 .392الرّب 
 .220البذر 
 .282ال مر 

 220( حسهأ السهعدا  ه نبهال ذو ههوخ)انسهأ 
 ،221. 

 .209ح  انصيد 
 .331اخلوو 
 .294،  242الررا  
 .221،  331الشع  

 .391الّشيح  
 .332الّصرب 
 .234،  283( األعشاب)العش  
 .201العفص  
 .221،  332العل م 
 .322الاأل 
 .314الليا 
 .284،  319،  310النفل  
 .284( الفسيل  من النفل)الوديّ  
 .321( نبال تم   ه)الو   

 ـ 16ـ 

 فهرس الكواكب واألفالك
 .020م با  السماف 
 .322ايّو املافو  

 .038الدراري 
،  322،  322،  038،  032،  008الشمس 
310  ،222  ،231. 

 .038الشه  الثواا  
 .221( جنم م ر مم ف يف  ر  اورّة)العّيو  

 .321الفماف  
 .038الفلأ 
،  310،  322،  322،  331،  038،  032ال مهههر 
310. 

 .022الاوك  
 .310،  321،  012،  021النجم 

 .322النجم السّيار 
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 ـ 17ـ 

 فهرس المعادن والجواهر
 .032الّدر 

 .222،  390الذه  
 .328،  321الز رجد 
 .392الزمّرد 

 .328العسجد 
 .390،  321،  032الع يا  
 .321الفم  

 .329كبائس اللنلن  
 .091الاحل 
 .329اللنلن 
 .321،  032اللجني 
 .032املرجا  
 .222،  221( الفم )الور  
 .321( نظاما  من لنلن وجوهر)الوهاح 
 .392اليااول 

 ـ 18ـ 

 فهرس األماكن والبلدان
 .211مذر يجا  

 .202مرده  خرّة 
 .221األااليم السبع  

 .234 ، 212األنبار 
 .211األهوان 
 .202البحرين 
 322،  308،  341،  043،  11،  22البصهههههههرة 

 ،322  ،321  ،329  ،232  ،221  ،222  ،
212  ،212  ،212  ،211 ، 

 289  ،201  ،221  ،212. 
 .290حاضرين 
 .208،  202،  12انجان 
 .244حراف 
 .229حلوا  
 .222ذو اار 
 .088الر ذة 

 .281،  91س يف   ين ساعدة 
 .24( سواد العرا )السواد 

 .81ها ىف الفرال 



 820  ................................................................................   رهر  األماكن والبلدا 

 
،  99،  90،  94،  81،  82،  82،  18الشههههام 
002  ،023  ،021  ،022  ،091  ،232  ،
221  ،213  ،212  ،211  ،241  ،202  ،
221  ،228  ،212  ،220. 
 .339( مي املدين ) يب  
 .212،  391،  044،  12العرا  
 .221العر  
 .80ل مر عني ا
 .229،  211رار  
 .201ردخ 

 .88،  81الفرال 
 .224ارايسيا 
 .211كرما  
 .232،  233،  201الاعب  

 . عدها( الاور )كورا  انظر 
 032،  81،  81،  11،  10الاور  

 023  ،021  ،021  ،091  ،329  ،314  ،
212  ،221  ،288. 

 .312مدائن الرّ  
 .210،  221،  212،  21املدين  
،  231،  204،  248،  241،  282،  98مصهههههههر 
231. 

 .222( الاور  والبصرة)املصرا  
،  221،  220،  231،  231،  241،  339ما  
228. 
 .241املغرب 

 .84منعر  اللنوى 
 .231م  

 .234،  81النفيل  
 .92،  84النهروا  
 .282هجر 
 .224هيت 
 .208،  13اليمام  
 .212،  224،  11،  11اليمن 
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 ـ 19ـ 

 فهرس الوقائع التاريخية
 .219محد 

 .240( يوم اخلند )األحزاب 
 .210،  219 در 

،  042،  043،  12،  22،  22( واعههههههه )ايمهههههههل 
322  ،322  ،321  ،221  ،294  ،222  ،
212  ،230. 
 .234( غزوة)حنني 

 .281،  91( يوم)الس يف  
 022،  91،  90،  94،  88،  81،  21صهههفني 

 ،018  ،019  ،312 ، 

 232  ،212  ،219  ،290  ،228  ،288  ،
223. 

 .240( الي   در)ال لي  
 .219من   

 .321م  ل عثما  
 .223( يوم)الّنهروا  

 .214،  212،  399،  339هجرة الرسور 
 .011،  91اارير 
 .234( غزوة)هوان  

 



 822  ........................................   الفهر  ال فصيل  ملواّد الا اب على  ر ي  صفحا ا يف هذه الطبع 

 ـ 21ـ 

 في هذه الطبعةالفهرس التفصيلي لمواّد الكتاب على ترتيب صفحاتها 
 20ه  1م دم  ال ح يق 

 .9ه  1 الس  عليهحمل  خا ف  عن س ة اإلمام 
 .01ه  9« هنل البالغ »موضوعال 

 .38ه  01مزايا هذه الطبع  
 .39ه  38كلم  هار 

 .20ه  39نداف ألم  اإلسالم 
 .21ه  22م دم  السيد الشريا الرض  

 229ه  21 الس  عليهخط  مم  املنمنني 
يهذكر ريهها ا  هداف  السل  عليهه مهن خطبه  لهه  0م را

 29خلق السماف واألرل وخلق آدم وريها ذكهر انهل 
 .22ه 

 عهد انصهراره مهن  السل  عليهه ومن خطب  له  3رام 
صفني ، وريهها حهار النها  ابهل البعثه  وصهف  آر النهيب 

 .21ه  21مث صف  اوم آخرين 
املعروره  وهه  :  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  2راهم 
، و شههههه مل علهههههى الشهههههاوى مهههههن ممهههههر «  الّش شههههه ي »

ه  28اخلالر  مث  هرجيح صهربه عنهها مث مبايعه  النها  لهه 
24. 
، وهههه  مهههن  السللل  عليهه ومهههن خطبههه  لهههه  2راهههم 

 ، الس  عليهمرصح كالمه 

 نهه : وريها يع  النا  ويهديهم من ضهالام ، وي هار  
 .20خطبها  عد ا ل الطلح  والز   

ملها اهبإ رسهور  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  2راهم 
وخا بهههه العبههها  وم هههو  وسلللل وآلهعليههللاصلىاهلل 

وذلهأ  عهد )سفيا   ن حرب يف م  يبايعا له  اخلالره  
 .م  متت البيع  أليب  ار يف الس يف 

 .23( وريها ينهى عن الف ن  ويبني عن خل ه وعلمه
  عليهه  هأ ن ملها مهه الس  عليهه ومن كالم لهه  1رام 

ي بههع  لحهه  والههز   و  يرصههد امهها ال  ههار ، وريههه يبههني 
 .22  تد   الس  عليهعن صف ه  أنه 

يهذم ريهها م بهها   السلل  عليهه ومهن خطبه  لهه  1راهم 
 .22الشيطا  

يعهين  هه الهز   يف  السل  عليهه ومهن كهالم لهه  8راهم 
حهههار اا مهههت ذلهههأ ويهههدعوه للهههدخور يف البيعههه  ثانيههه  

22. 
 ، الس  عليهه ومن كالم له  9رام 



 هنل البالغ   ...........................................................................................   822

 
 هنهها يف مصهههحاب : صههف ه وصهههف  خصههومه ، وي هههار 

 .22ايمل 
، يريهههد  السللل  عليهه ومهههن خطبههه  لهههه  04راهههم 

 .22الشيطا  مو ياين  ه عن اوم 
،   نهه حممهد  السل  عليهه ومن كهالم لهه  00رام 

 .22 ن اننفي  ملا معطاه الراي  يوم ايمل 
ملها مظفهره اهلل  السل  عليههه ومهن كهالم لهه  03راهم 

:  أصهههحاب ايمهههل ، واهههد اهههار لهههه  عهههإ مصهههحا ه 
وددل م  مخهه  رالنهها كهها  هههاهدنا لهه ى مهها نصههرخ 

 .22اهلل  ه على معدائأ 
يف ذم مهههل  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  02راههم 

 .21ه  22البصرة  عد واع  ايمل 
مثههل  ، يف السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  02راههم 
 .21ذلأ 
ريمها رّده علهى  الس  عليهه ومن كالم له  02رام 

 .21املسلمني من اطائع عثما  لعن  اهلل عليه 
، ملها  ويهع يف  السل  عليهه ومهن كهالم لهه  01رام 

املدين  وريها ترب النا   علمه مبها  هنور  ليهه محهواام 
 .28ه  21، وريها ي سمهم  ص ماسام 

، يف صف  من  الس  عليهه ه ومن كالم ل 01رام 
 ي صدى للحام  ني

م غههإ اخلالئههق  ص اهلل : وريههها . األمهه  ولههيس لههذلأ  أهههل 
 .14ه  29صنفا  
، يف ذم اخهه ال   السلل  عليهه ومهن كههالم لههه  08راهم 

العلماف يف الف يا ، وريهه يهذم مههل الهرمي وياهل ممهر اناهم 
 .10ه  14يف ممور الدين لل رآ  

، االهه لألههعث  هن  الس  عليهالم لهه ه ومن ك 09رام 
اهههيس وههههو علهههى منهههرب الاورههه  تطههه  ، رممهههى يف  عهههإ  

يههههها ممههههه  : كالمههههه هههههه ف اعنضهههههه األههههههعث ريهههههه ، ر هههههار 
 ليه  الس  عليهاملنمنني ، هذه عليأ   لأ ، رففإ 

 .13ه  10:  صره مث اار 
، وريههه ينفههر مههن  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  34راههم 

 .13ه  ص الفرار هلل الغفل  وينب
، وهههه  كلمههه   السللل  عليهه ومهههن خطبههه  لهههه  30راهههم 

 .12ه  13جامع  للعظ  وانام  
حههني  لغههه خههرب  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  33راههم 

النهههاكثني  بيع هههه ، وريهههها يهههذم عملههههم ويلهههزمهم دم عثمههها  
 .12ه  12وي هددهم  انرب 

ل علههى ، و شهه م السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  32راههم 
  ذي  الف راف
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 .11ه  12 الزهد ، و أدي  األغنياف  الشف   

، وهه  كلمهه   السلل  عليهه ومهن خطبه  لههه  32راهم 
جامعهه  لههه ، ريههها  سههوي  ا ههار املفههالا ، والههدعوة  ص 

 .11 اع  اهلل ، والنا  ريها لمما  الفون 
، ريههها ذكههر  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  32راههم 

 .11ه  11الاور  
، وريهها يصها  السل  عليهه ومن خطب  له  31رام 

 .18العرب ابل البعث  مث يصا حاله ابل البيع  له 
، واههد اااهها  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  31راههم 

يسهه نهإ  هها النهها  حههني ورد خههرب غههزو األنبههار عههيش 
 .معاوي  رلم ينهموا

وريها يذكر رمهل ايههاد ، ويسه نهإ النها  ، ويهذكر 
ه  19 انرب ، ويل   عليهم ال بع  لعهدم  اع هه علمه 
10. 
، وهههو رصههل  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  38راهم 

انمهههههد هلل غههههه  م نهههههوط مهههههن »مهههههن اخلطبههههه  الههههه  مواههههها 
 .13ه  10وريه محد عشر  نبيها  «ر  ه
،  عههد غههارة  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  39راههم 

 المحاخ  ن ايس صاح  معاوي  على اناّ   عد

اصهه  انامههني ، وريههها يسهه نهإ مصههحا ه ملهها حههد  يف  
 .12ه  13األ را  

، يف معهه  ا ههل  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  24راههم 
عثمهها  ، وهههو حاههم لههه علههى عثمهها  وعليههه وعلههى النهها  

 .12مبا رعلوا و رافة له من دمه 
، ملها منفهذ عبهد اهلل  الس  عليهه ومن كالم لهه  20رام 

   يس فيئه  ص  اع ه ابهل حهرب ايمهل  ن عبا   ص الز 
12. 
، وريههها يصهها  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  23راههم 

نمانه  ايور ، وي سهم النها  ريهه مخسه  مصهنا  مث يزههد 
 .11ه  12يف الدنيا 

، عنههد خروجههه  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  22راههم 
ل  ار مهل البصرة وريها حامه  مبعهث الرسهل ، مث يهذكر 

 .11ه  11م اخلارجني رمله ويذ
، يف اسهه نفار  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  22راههم 

النا   ص مهل الشام  عهد رراغهه مهن ممهر اخلهوار  ، وريهها 
 .19ه  18ي أرا  النا  وينصح ام  طريق السداد ، 

،  عهد ال حاهيم  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  22راهم 
 ىوما  لغه من ممر انامني ، وريها  د اهلل عل
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 .84ه  19 الئه ، مث  يا  سب  البلوى 

، يف اويهها  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  21راههم 
 .84مهل النهروا  

، جيههري لههرى  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  21راههم 
ه االهه  عهد  السل  عليهاخلطب  ، وريهه يهذكر رمهائله ه 

 .80ه  84واع  النهروا  
وريههها علهه  ،  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  28راههم 

 .80 سمي  الشبه  هبه  مث  يا  حار النا  ريها 
، خطبهها عنهد  السل  عليهه ومن خطبه  لهه  29رام 

علمههه  غهههزوة النعمهها  ا هههن  شههه  صههاح  معاويههه  لعهههني 
ال مهر ، وريهها يبهدي عهذره ، ويسه نهإ النها  لنصههر ه 

، يف  السل  عليهه ومهن كهالم لهه  24راهم  83ه  80
 .82ه  83 «  حام   ن هلل»: ام اخلوار  ملا  ع او 

، وريهها ينهه   السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  20راهم 
 .82عن الغدر ورذر منه 

، وريه رهذر مهن  الس  عليهه ومن كالم له  23رام 
 .82ه  82ا با  ااوى و ور األمل يف الدنيا 

، واد مهار عليه  الس  عليهه ومن كالم له  22رام 
 مصحا ه

عداد نههرب مهههل الشههام  عههد  رسههاله جريههر  ههن عبههد  ا سهه  
 .82اهلل البجل   ص معاوي  ومل ينزر معاوي  على  يع ه 

، ملها ههرب مصه ل   الس  عليهه ومن كالم لهه  22رام 
 ههن هبهه ة الشههيبار  ص معاويهه  ، وكهها  اههد ا  هها  سههيب  ههين 

ومعهه  هم ،  السلل  عليهناجيهه  مههن عامههل ممهه  املههنمنني 
 .82به  املار خا   ه وهرب  ص الشام رلما  ال
، وهههو  عههإ  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  22راههم 

خطبهه   ويلهه  خطبههها يههوم الفطههر ، وريههها رمههد اهلل ويههذم 
 .82الدنيا 
، عنهد عزمهه علهى  السل  عليهه ومهن كهالم لهه  21راهم 

املس   ص الشام ، وهو دعاف دعا  ه ر ه عند وضع رجلهه 
 .81يف الركاب 

، يف ذكهر الاوره   السل  عليهه ومهن كهالم لهه  21م راه
81. 
، عنهد املسه   ص  السل  عليهه ومن خطبه  لهه  28رام 
 نههه خطهه   هها وهههو  النفيلهه  خارجهها مههن : ايههل . الشههام

 .81الاور   ص صفني 
، وريههه مجلهه  مههن  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  29راهم 

 .88ه  81صفال الر و ي  والعلم اإلا  
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، وريهه  يها  ملها  السل  عليهه ومهن كهالم لهه  24راهم 

 .88ترب العامل  ه من الفن ، و يا  هذه الفن 
، ملهها غلهه   السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  20راههم 

علههى هههريع   السلل  عليهمصههحاب معاويهه  مصههحا ه 
 .89ه  88الفرال  صفني ومنعوهم املاف 

 ، وهههه  يف السللل  عليهه ومههن خطبههه  لههه  23راههم 
ال زهيد يف الهدنيا ، وثهواب اهلل للزاههد ، ونعهم اهلل علهى 

 .94ه  89اخلالق 
، يف ذكرى يوم  الس  عليهه ومن خطب  له  22رام 

 .94النحر وصف  األضحي  
، وريهها يصها  الس  عليهه ومن خطب  لهه  22رام 

مصهههحا ه  صهههفني حهههني  هههل مهههنعهم لهههه مهههن ا هههار مههههل 
 .90ه  94الشام 
، واهد اسه بطأ  السل  عليهكهالم لهه ه ومهن   22راهم 

 .90مصحا ه  ذنه ام يف ال  ار  صفني 
، يصهههها  السلللل  عليهه ومههههن كهههالم لههههه  21راهههم 

مصحاب رسور اهلل وذلأ يوم صفني حهني ممهر النها  
 .93ه  90 الصلح 

، يف صهف  رجهل  الس  عليهه ومن كالم له  21رام 
 .93 الس  عليهمذموم ، مث يف رمله هو 

 ، الس  عليهه ومن كالم له  28رام 

م    : كلههههم  ههههه اخلههههوار  حههههني اع زلههههوا اناومهههه  و نههههادوا  
 .92ه  93حام    هلل 

ملا عهزم علهى حهرب اخلهوار   الس  عليهه واار  29رام 
 .92   ال وم عربوا جسر النهروا  : ، وايل له 

: ملا ا ل اخلوار  ، ر يل له  الس  عليهه واار  14رام 
 .92ه  92م  املنمنني ، هلأ ال وم  أمجعهم يا م
 .92    ا لوا اخلوار  :  الس  عليهه واار  10رام 
، ملهها خههّو  مههن  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  13راههم 
 .92الغيل  
، رهذر مهن ر نه   السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  12راهم 
 .92الدنيا 
 ص  ، يف املبهادرة السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  12راهم 

 .92صاّ األعمار 
، وريهها مباحهث  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  12راهم 

 .91لطيف  من العلم اإلا  
، يف  علهيم انهرب  السل  عليهه ومن كهالم لهه  11رام 

وامل ا له  ، واملشههور منهه االههه ألصهحا ه ليله  ااريههر مو مور 
 .91الل اف  صفني 

ملا ان ههت : لوا ، اا الس  عليهه ومن كالم له  11رام 
  ص مم 
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م نههاف السهه يف   عههد ورههاة رسههور  السلل  عليهاملههنمنني 

:  السل  عليه، اهار  وسل وآلهعليههللاصلىاهلل 
منا مم  ومهنام ممه  : االت : ما االت األنصار االوا 

 .98ه  91:  الس  عليه، اار 
، ملها الهد حممهد  السل  عليهه ومهن كهالم لهه  18رام 
 .98ميب  ار مصر رملات عليه وا ل   ن

، يف  هههو يل  السللل  عليهه ومههن كهههالم لهههه  19راههم 
 .99ه  98 عإ مصحا ه 

يف سههحره اليههوم الههذي  السلل  عليهه واههار  14راههم 
 .99ضرب ريه 

، يف ذم مههل  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  10راهم 
العههرا  ، وريههها يههوخبهم علههى  ههرخ ال  ههار والنصههر ياههاد 

 .044 اذيبهم له  ي م ، مث
، علنههم ريههها  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  13راههم 

، وريهها  وآلهعليههللاصللىالنا  الصالة على النيب 
 044 يا  صفال اهلل سبحانه وصف  النيب والدعاف له 

 .043ه 
، االه ملهروا   هن  الس  عليهه ومن كالم له  12رام 

 .043انام  البصرة 
، ملا عزموا على  الس  عليهه ه ومن خطب  ل 12رام 

 .043 يع  عثما  

، ملا  لغهه ا هام  هين  الس  عليهه ومن كالم له  12رام  
 .042ممي  له  املشارك  يف دم عثما  

، يف انهث علهى  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  11راهم 
 .042العمل الصاّ 

، وذلأ حني منعه  الس  عليهه ومن كالم له  11رام 
 .042ن العاو ح ه سعيد  
، اللهم اغفر   ما  الس  عليهه ومن دعاف له  18رام 

 .042منت معلم  ه مين 
، االهههه لهههبعإ  السللل  عليهه ومهههن كهههالم لهههه  19راهههم 

: مصحا ه ملها عهزم علهى املسه   ص اخلهوار  ، واهد اهار لهه 
   سرل يا مم  املهنمنني ، يف ههذا الواهت ، خشهيت م  

 .042ريق علم النجوم  ظفر مبرادخ ، من  
،  عهد رراغهه مهن  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  84راهم 

ه  042حهههرب ايمهههل ، يف ذم النسهههاف  بيهههها  ن صههههن 
041. 
 .041، يف الزهد  الس  عليهه ومن كالم له  80رام 
، يف ذم صهههف   السللل  عليهه ومهههن كهههالم لهههه  83راههم 
 041ه  041الدنيا 
، وههه  اخلطبهه     السللعليهه ومههن خطبهه  لههه  82راههم 

 العجيب  ، و سمى
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وريها نعول اهلل جل هأنه ، مث الوصي     واه  «الغراف»

، مث ال نف  من الدنيا ، مث ما يلحق من دخهور ال يامه  
، مث  نبيه اخللق  ص ما هم ريه من اإلعرال ، مث رمله 

 .002ه  041يف ال ذك   الس  عليه
، يف ذكر عمرو   الس عليهه ومن خطب  له  82رام 

 .002 ن العاو 
، وريها صفال  الس  عليهه ومن خطب  له  82رام 

 .001ه  002مثا  ومن صفال ايالر 
، وريههها  يهها   السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  81راههم 

صههههفال انههههق جههههل جاللههههه ، مث عظهههه  النهههها   ههههال  وى 
 .008ه  001واملشورة 

 يهها   وهه  يف السل  عليهه ومههن خطبه  لهه  81راهم 
صههفال امل  ههني وصههفال الفسهها  ، وال نبيههه  ص ماهها  

ه  008العههنة الطيبهه  ، والظههن اخلهها ىف لههبعإ النهها  
034. 
، وريههها  يهها   السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  88راههم 

 .030لألسباب ال   لأ النا  
، يف الرسههور  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  89راههم 

 وآلهعليههللاصلىاألعظم 

 .033ه  030اإلمام عنه  و الغ 
، و شه مل علهى  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  94راهم 

ه  033اههدم اخلههالق وعظههم خملواا ههه ، وت مههها  ههالوع  
032. 
،  عههر  خبطبهه   السلل  عليهه ومههن خطبهه  لهه  90راهم 

 .الس  عليهاألهباح ، وه  من جالئل خطبه 
روى مسهههعدة  هههن صهههدا  عهههن الصهههاد  جعفهههر  هههن حممهههد 

خطههههههه  ممههههههه  املهههههههنمنني : منهههههههه اهههههههار  السللللللل  عليهما
 ذه اخلطبه  علهى منهرب الاوره  ، وذلهأ م   الس  عليه

يا مم  املهنمنني صها لنها ر نها مثلمها : رجال م اه ر ار له 
: نههراه عيانهها لنههزداد لههه حبّهها و ههه معررهه  ، رغمهه  ونههادى 

الصههههالة جامعهههه  ، رههههاج مع النهههها  حههههإ غهههه  املسههههجد 
و مغمهه  م غهه  اللههو  ، رحمههد  أهلههه ، رصههعد املنههرب وههه

،  وآلهعليههللاصلللىاهلل ومثهه  عليههه وصههلى علههى النههيب 
 .021ه  032: مث اار 
ملها مراده النهها  :  السل  عليهه ومهن كهالم لهه  93راهم 

 .021على البيع   عد ا ل عثما  لعن  اهلل عليه 
، وريهها ينبّهه ممه   السل  عليهه ومن خطب  له  92رام 

 لىاملنمنني ع
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 .028ه  021رمله وعلمه ، ويبنّي ر ن   ين ممي  

، وريهها يصها  الس  عليهه ومن خطبه  لهه  92رام 
اهلل  عاص ، مث يبني رمل الرسور الارر ومهل  ي ه ، مث 

 .024ه  028يع  النا  
، ي هرر رمهيل   السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  92راهم 

 .024الرسور الارر 
، يف اهلل ويف  السلل  عليه ه ومههن خطبهه  لههه 91راههم 

 .020ه  024الرسور األكرم 
، يف مصهحا ه  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  91راهم 

 .022ه  020ومصحاب رسور اهلل 
، يشه  ريهه  ص  السل  عليهه ومهن كهالم لهه  98راهم 

 .022ه  022ظلم  ين ممي  
، يف ال زهيد يف  الس  عليهه ومن خطب  له  99رام 
 .022ه  022الدنيا 
، يف رسهور  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  044راهم 

 .021ه  022اهلل ومهل  ي ه 
، وهههه   السللل  عليهه ومهههن خطبههه  لهههه  040راهههم 

 .021ه  021 حدى اخلط  املش مل  على املالحم 
، دهري ههذا  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  043رام 

 اورى ، وريها

 .028ه  021ل  ذكر يوم ال يام  ومحوار النا  امل ب 
، يف ال زهيهد يف  السل  عليهه ومن خطب  له  042رام 
 .024ه  028الدنيا 
، يف البعثههه   السللل  عليهه ومههن خطبههه  لهههه  042راههم 

 .020ه  024النبوي  
، يف  عهههإ  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لهههه  042راههم 

صههفال الرسههور الاههرر ، و ديهههد  ههين مميهه  وعظهه  النههها  
 .023ه  020
، وريههها يبههني  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  041راههم 

رمههل اإلسههالم ، ويههذكر الرسههور الاههرر مث يلههوم مصههحا ه 
 .022ه  022
، يف  عهإ ميهام  السل  عليهه ومهن كهالم لهه  041راهم 

 .022صفني 
، وههه  مههن  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  048راههم 

 .028ه  022خط  املالحم 
، يف  يها  اهدرة   السل عليهه ومن خطب  لهه  049رام 

 .012ه  028اهلل وانفراده  العظم  وممر البعث 
، يف مركههها   السللل  عليهه ومهههن خطبههه  لههه  004راههم 
 .012ه  012الدين 
، يف ذم الهدنيا  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  000راهم 
 .011ه  012
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، ذكهر ريهها  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  003راهم 

جز اخللق عن وصا اهلل ملأ املول و وري  النفس وع
011. 
، يف ذم  السللل  عليهه ومهههن خطبههه  لهههه  002راهههم 
 .018ه  011الدنيا 
، وريهههها  السللل  عليهه ومهههن خطبههه  لهههه  002راهههم 

 .010ه  019مواع  للنا  
، يف  السلللل  عليهه ومههههن خطبهههه  لههههه  002راههههم 

 .012ه  010ا س س اف 
، وريهههها  السللل  عليهه ومهههن خطبههه  لهههه  001راهههم 
 .012ه  012ح مصحا ه ينص
، يهههو ل  السللل  عليهه ومهههن كهههالم لهههه  001راهههم 

 .012البفالف  املار والنفس 
، يف الصانني  الس  عليهه ومن كالم له  008رام 

 .012من مصحا ه 
، واههد مجههع  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  009راههم 

ه  012النههها  وحمههههم علهههى ايههههاد رسههها وا مليههها 
011. 
، يهذكر رمهله  السل  عليهالم له ه ومن ك 034رام 

 .011 011ويع  النا  
،  عههد ليلهه   السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  030راهم 

 اارير واد اام  ليه

هني نا عن اناوم  مث ممر نا  ا : رجل من مصحا ه ر ار  
 حدى  الس  عليه، رلم ندر مي األمرين مرهد رصفق 

 .018ه  011يديه على األخرى مث اار 
، االه للفوار  ،  الس  عليهه ومن كالم له  033رام 

واهههههد خهههههر   ص معسهههههارهم وههههههم م يمهههههو  علهههههى  ناهههههار 
 .019ه  018 الس  عليهر ار . اناوم 
، االهه ألصهحا ه  السل  عليهه ومن كالم لهه  032رام 

 .084ه  019يف ساح  انرب  صفني 
يف حث مصحا ه  الس  عليهه ومن كالم له  032رام 
 .080ه  084ال  ار ، على 
، يف ال حاههيم  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  032راههم 

 .082ه  083. وذلأ  عد  اعه ألمر انامني
، ملا عو ه  علهى  الس  عليهه ومن كالم له  031رام 

 .082ال سوي  يف العطاف 
، وريه يبني  عإ  الس  عليهه ومن كالم له  031رام 

الشبه  وين إ حاهم  محاام الدين ، وياشا للفوار 
 .082ه  082انامني 

ريمها تهرب  هه عهن  الس  عليهه ومن كالم لهه  038رام 
 .081ه  082املالحم  البصرة 
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يف ذكهههر  السللل  عليهه ومهههن خطبههه  لهههه  039راهههم 

 .088ه  081املااييل واملوانين 
، أليب ذر  السللل  عليهه ومههن كههالم لههه  024راههم 

 .088لر ذة ملا مخر   ص ا هللارحمه
، وريههه يبههني  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  020راههم 

 .089ه  088سب   لبه انام ويصا اإلمام انق 
يعهه  ريههها  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  023راههم 

 .094ه  089ويزهد يف الدنيا 
يعظههم اهلل  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  022راههم 

هههههه  090سههههبحانه ويههههذكر ال ههههرآ  والنهههههيب ويعهههه  النهههها  
093. 
واههد هههاوره  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  022راههم 

ه  093عمهههر  هههن اخلطهههاب يف اخلهههرو   ص غهههزو الهههروم 
092. 
واههد واعههت  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  022راههم 

مشهههاجرة  ينهههه و هههني عثمههها  ر هههار املغههه ة  هههن األخهههنس 
 السللللل  عليهمنههههها مكفياههههه ، ر هههههار علهههه  : لعثمهههها  
 .092: للمغ ة 
يف ممهر البيعه   السل  عليهومهن كهالم لهه  ه 021راهم 
092. 
يف هأ   لح   الس  عليهه ومن كالم له  021رام 

 .092ه  092والز   ويف البيع  له 

يهومىف ريهها  ص  الس  عليهه ومن خطب  لهه  028رام  
 .091ه  092ذكر املالحم 

يف وات الشهورى  الس  عليهه ومن كالم له  029رام 
091. 
يف النههه  عههن  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  024راههم 

 .091عيب  النا  
يف النههه  عههن  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  020راههم 

 .098ه  091 ا  الغيب  ويف الفر   ني انق والبا ل 
عهههن واضهههع  السللل  عليهه ومهههن كهههالم لهههه  023راهههم 

 .098املعرو  يف غ  مهله 
 س س اف ، يف ا الس  عليهه ومن خطب  له  022رام 

وريههه  نبيههه العبههاد  ص وجههوب اسهه غاث  ر هه  اهلل  ذا حههبس 
 .344ه  099عنهم ر   املطر 

يف مبعث الرسل  الس  عليهه ومن خطب  له  022رام 
 .343ه  344ورمل آر البيت 

يف ذم الههدنيا  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  022راههم 
343. 
 شههاره واههد اس السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  021راههم 

عمههههر  ههههن اخلطههههاب يف الشههههفوو ل  ههههار الفههههر   نفسههههه 
 .342ه  342
، ريهها مهواع   السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  021راهم 

 .341ه  342للنا  
يف ذكههر مهههل  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  028راههم 

 .341البصرة 
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ابههل مو هههه  السللل  عليهه ومههن كههالم لهههه  029راههم 
 .348ه  341
يههوم  ريههها  السلل  عليهلههه ه ومههن خطبهه   024راههم 

ه  348 ص املالحههم ، ويصهها رئهه  مههن مهههل المههالر 
349. 
رههذر مههن  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  020راههم 
 .300ه  349الفن 
يف صههفال  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  023راهم 

 .302ه  300اهلل جّل جالله ، وصفال مئم  الدين 
عظههه  يف  السللل  عليهه ومهههن خطبههه  لهههه  022راهههم 

 .302ه  302الغارلني 
يههذكر ريههها  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  022راههم 

 .301ه  302رمائل مهل البيت 
يههذكر ريههها  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  022راههم 

 .308ه  301 ديع خل   اخلفا  
خا هه   ههه  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  021راههم 

ه  308مههههل البصهههرة علهههى جهههه  اا صهههاو املالحهههم 
334. 
رهث النها   السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  021م راه

 .332ه  330على ال  وى 
ينبه ريها على  الس  عليهه ومن خطب  له  028رام 

رمل الرسور األعظم ، ورمل ال هرآ  ، مث حهار دوله  
 .332ه  332 ين ممي  

يبههني ريههها  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  029راههم 
 .332حسن معامل ه لرعي ه 

ريههها مههواع   السلل  عليهومههن خطبهه  لههه  ه 014راههم  
 .339ه  332للنا  وذكر لألنبياف 

يف صهف  النههيب  السل  عليهه ومههن خطبه  لهه  010راهم 
ه  339ومههههل  ي هههه وم بههها  دينهههه ، وريهههها يعههه   هههال  وى 

320. 
لهبعإ مصهحا ه  السل  عليهه ومهن كهالم لهه  013راهم 

نهه م كيهها درعاههم اههومام عههن هههذا امل ههام وم: واههد سههأله 
 .323ه  320محق  ه 

يف عظم  اخلالق  الس  عليهه ومن خطب  له  012رام 
 .322ه  323عز وجّل 

ملها اج مهع النها   السل  عليهه ومن كالم له  012رام 
 ليههه وهههاوا مههها ن مههوه علهههى عثمهها  وسهههألوه خما ب ههه اهههم 

 .322ه  322واس ع ا ه ام ، 
يهههها يهههذكر ر السللل  عليهه ومهههن خطبههه  لهههه  012راهههم 

 .324ه  322عجي  خل   الطاوو  
يذكر  ين ممي  ،  الس  عليهه ومن خطب  له  011رام 

 .320ه  324ويصا آخر الزما  
يف موائل خالر ه  الس  عليهه ومن خطب  له  011رام 
323. 
 عههد مهها  ويههع  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  018راههم 

بهههت لهههو عاا:  اخلالرههه  ، واهههد اهههار لهههه اهههوم مهههن الصهههحا   
 اوما
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 .322ممن مجل  على عثما  

عنههد مسهه   السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  019راهم 
 .322ه  322مصحاب ايمل  ص البصرة 

يف وجههوب  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  014راههم 
 .322ه  322ا با  انق عند ايام انّج  

ملها عهزم علهى  السل  عليهه ومهن كهالم لهه  010راهم 
 .321ه  322ل اف ال وم  صفني 

يههذكر يههوم  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  013راههم 
 .321ه  321الشورى ومصحاب ايمل 

يف رسهور اهلل  الس  عليهه ومن خطب  له  012رام 
، ومهههن ههههو جهههدير  هههأ   وسلللل وآلهعليههللاصلى، 

 .329ه  321ياو  للفالر  ، ويف هوا  الدنيا 
   لح  يف مع الس  عليهه ومن كالم له  012رام 

 هن عبيههد اهلل واههد االههه حهني  لغههه خههرو   لحهه  والههز   
 .324ه  329 ص البصرة ل  اله 

يف املوعظهه   السلل  عليهه ومهن خطبهه  لهه  012راهم 
 .324و يا  ار اه من رسور اهلل 

، وريهها يعه   الس  عليهه ومن خطب  له  011رام 
 .322ه  320ويبني رمل ال رآ  وينهى عن البدع  

يف مع  انامني  الس  عليهه ومن كالم له  011رام  
321. 
يف الشهههادة  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  018راههم 

 .321ه  321وال  وى 
واد سهأله ذعله   الس  عليهه ومن كالم له  019رام 

 .328هل رميت ر أ يا مم  املنمنني : اليمار ر ار 
صهني يف ذم العا السل  عليهه ومن خطبه  لهه  084رام 

 .329ه  328من مصحا ه 
واهد مرسهل رجهال  السل  عليهه ومن كالم لهه  080رام 

من مصحا ه ، يعلم له علم محوار اوم من جند الاور  ، 
اههههد مههههههوا  اللحههههها   هههههاخلوار  ، وكهههههانوا علهههههى خهههههو  منهههههه 

 .314ه  329 الس  عليه
، روي عهههن  السللل  عليهه ومههن خطبههه  لههه  083راههم 

نههها  هههذه اخلطبههه  ممههه  املهههنمنني خطب: نهههو  الباههها  اهههار 
 الاور  وهو اائم على حجارة ، نصبها له  الس  عليه

 .312ه  314جعدة  ن هب ة املفزوم  
يف اهدرة اهلل ويف  الس  عليهه ومن خطب  لهه  082رام 

 .318ه  312رمل ال رآ  ويف الوصي   ال  وى 
االههه للههرب   ههن  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  082راههم 
  حاههم »: ر الطههائ  ، واههد اههار لههه ريههث يسههمعه مسهه
 .318 «   هلل
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رمههد اهلل  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  082راههم 

 319ريها ويثين على رسوله ويصا خل ا من انيوا  
 .313ه 

يف ال وحيهد ،  الس  عليهه ومن خطب  لهه  081رام 
ودمههههع هههههذه اخلطبهههه  مههههن مصههههور العلههههم مهههها   دمعههههه 

 .311ه  313خطب  
، وههه  يف  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  081راههم 

 .318ه  311ذكر املالحم 
يف الوصههي   السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  088راههم 

 .319ه  318 ال  وى 
يف اإلميهها   السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  089راههم 

 .384ه  319ووجوب ااجرة 
، رمهد اهلل  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  094راهم 
 .382ه  384 على نبيه ويع   ال  وى ويثين
رمههد اهلل  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  090راههم 

 .382ه  382ويثين على نبيه ويوص   الزهد وال  وى 
 سهههمى  السللل  عليهه ومهههن خطبههه  لهههه  093راهههم 
 .243ه  382وه    ممن ذم   ليس  «ال اصع »

يصها ريهها  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  092راهم 
 .241ه  242امل  ني 
يصها ريهها  السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  092راهم 

 .248ه  241املنار ني 

رمهد اهلل ويثهين  السل  عليهه ومن خطبه  لهه  092رام  
 .204ه  248على نبيه ويع  

يف  عثهه  النههيب  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  091راههم 
 .200ه  204
 ينبههه ريههه علههى السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  091راههم 

 .203ه  200رميل ه ل بور اوله وممره وهنيه 
ينبه على  حا    الس  عليهه ومن خطب  له  098رام 

علم اهلل  ايزئيال ، مث رث علهى ال  هوى ، ويبهني رمهل 
 .201ه  203اإلسالم وال رآ  

كهها  يوصه   ههه   السلل  عليهه ومههن كهالم لههه  099راهم 
 .208ه  201مصحا ه 

 .208يف معاوي   الس  ليهعه ومن كالم له  344رام 
يعهه   سههلوخ  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  340راههم 

 .209الطريق الواضح 
، روي عنهه منهه  السل  عليهه ومهن كهالم لهه  343راهم 

،   السللل  عليهمااالهههه عنهههد درهههن سهههيدة النسهههاف را مههه  
عنههد  وسللل وآلهعليههللاصلىكاملنههاح   ههه رسههور اهلل 

 .234ه  209اربه 
يف ال زهيههد يف  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  342راههم 

 .230ه  234الدنيا والنغي  يف اآلخرة 
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كها  كثه ا مها   السل  عليهه ومهن كهالم لهه  342راهم 

 .230ينادي  ه مصحا ه 
كلنهم  هه  لحه    الس  عليهه ومن كالم له  342رام 

والههههز    عههههد  يع ههههه  اخلالرهههه  واههههد ع بهههها عليههههه مههههن  ههههرخ 
 .233ه  230وا س عان  يف األمور  ما  مشور ما ،

واهد  هع اومها  الس  عليهه ومن كالم له  341رام 
مهههن مصهههحا ه يسهههبو  مههههل الشهههام ميهههام حهههر م  صهههفني 

232. 
يف  عهإ ميهام  السل  عليهه ومن كالم لهه  341رام 

ي سههر   ص  السلل  عليهصههفني واههد رمى انسههن ا نههه 
 .232انرب 
االهههه ملههها  السللل  عليهه ه ومهههن كهههالم لههه 348راهههم 

 .232ه  232اضطرب عليه مصحا ه يف ممر اناوم  
 البصرة ، واد  الس  عليهه ومن كالم له  349رام 

دخل على العالف ا ن نياد انارث  ه وهو من مصحا ه ه 
 .232ه  232يعوده 
واههد سههأله  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  304راههم 

ميهدي النها  مهن سائل عن محاديث البد  ، وعمها يف 
 .238ه  232اخ ال  اخلرب 

 يف الس  عليهه ومن خطب  له  300رام 

 .239ه  238عجي  صنع  الاو   
كها  يسه نهإ   السل  عليهه ومهن خطبه  لهه  303راهم 

 .239 ا مصحا ه  ص جهاد مهل الشام يف نمانه 
يف متجيههد اهلل  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  302راههم 

ه ومهههن خطبههه  لهههه  302راهههم  224ه  239و عظيمهههه 
، يصها جهوهر الرسهور ، ويصها العلمهاف  الس  عليه

 .220ه  224، ويع   ال  وى 
كهها  يههدعو  ههه    السلل  عليهه ومههن دعههاف لههه  302راههم 
 .223كث ا 
خطبهها  صهفني  السل  عليهه ومن خطبه  لهه  301رام 
 .222ه  223
يف الهههه ظلم  السللل  عليهه ومههههن كهههالم لهههه  301راهههم 
 .221 شا  من اريش وال

يف ذكهر السهائرين  الس  عليهه ومن كالم له  308رام 
 .221ه  221 الس  عليه ص البصرة نر ه 

ملا مّر  طلحه   هن  الس  عليهه ومن كالم له  309رام 
عبيد اهلل وعبد الر ن  ن ع اب  ن مسيد ومها ا يال  يوم 

 .221ايمل 
يف وصههها   السللل عليهه ومهههن كهههالم لهههه  334راهههم 

 .221السالأ الطريق  ص اهلل سبحانه 
 االه الس  عليهه ومن كالم له  330رام 
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 «أَْلهــاُكُم التإكـاثـُُر َحتإــى ُزْرتُـُم اْلَمقــاَبرَ »  عهد  الو هه
 السل  عليهه ومن كالم لهه  333رام  220ه  228

ُيَسـبشُح لَـه َفيهـا بَاْلغُـُدوش وادصـاَل » االه عند  الو هه
ــْن َذْكــَر اهللرَجــ ــٌع َع ــيَهْم َتجــارٌَة و  بـَْي  «اٌل   تـُْلَه

 .222ه  223
االهههه عنهههد  السللل  عليهه ومهههن كهههالم لههه  332راههم 

 «يا أَيُـَّها اإَلْنساُن ما َغرإَك َبَربشَك اْلَكرَيمَ » : الو ه 
 .221ه  222
ي ربم من الظلم  الس  عليهه ومن كالم له  332رام 
 .221ه  221
يل جههىف  ص  السلل  عليهههه ومههن دعههاف لههه  332راههم 

 .228ه  221اهلل م  يغنيه 
يف ال نف  من  الس  عليهه ومن خطب  له  331رام 
 .229ه  228الدنيا 
يلجهأ ريهه  ص  السل  عليهه ومهن دعهاف لهه  331رام 

 .224ه  229اهلل ليهديه  ص الرهاد 
يريهد  هه  عهإ  الس  عليهه ومن كهالم لهه  338رام 
 .224صحا ه م

يف وصهها  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  339راههم 
 .220ه  224 يع ه  اخلالر  

يف رمههل  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  324راههم 
 .222ه  220العمل واند 

خطبهها  هذي  الس  عليهه ومن خطب  لهه  320رام 
 اار ، وهو م وجه  ص

 .222 «ايمل»البصرة ، ذكرها الواادي يف ك اب  
كلهم  هه عبهد اهلل   السل  عليهه ومهن كهالم لهه  323راهم 

 هههن نمعههه  ، وههههو مهههن ههههيع ه ، وذلهههأ منهههه اهههدم عليهههه يف 
 .222خالر ه يطل  منه ما  

 عههد م  ماههدم  السلل  عليهه ومههن كههالم لههه  322راههم 
محدهم على الاالم رحصهر ، وههو يف رمهل مههل البيهت 

 .222، ووصا رساد الزما  
، رواه ذعلهه   السلل  يهعله ومههن كههالم لههه  322راههم 

اليمام  عن م د ا ن ا يب  ، عن عبد اهلل  ن يزيد ، عن 
 .222ه  222مالأ  ن دحي  ، 

، االهه وههو يله   السل  عليهه ومهن كهالم لهه  322رام 
 .222، ودهيزه  وآلهعليههللاصلىغسل رسور اهلل ، 

اا   ريه ذكر ما   الس  عليهه ومن كالم له  321رام 
ه مث نااه  وآلهعليههللاصلىه  عد هجرة النيب ه كا  من

 .221 ه 
يف املسهارع   ص  السل  عليهه ومن خطب  لهه  321رام 

 .221العمل 
يف هأ  انامني  الس  عليهه ومن كالم له  328رام 

 .221وذم مهل الشام 
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يههذكر ريههها  السلل  عليهه ومههن خطبهه  لههه  329راههم 

 .228ه  221ه  وآلهعليههللاصلىآر حممد ه 
االهه لعبهد اهلل  السل  عليهه ومهن كهالم لهه  324رام 

 ن العبا  واد جافه  رسال  من عثما  ، وهو حمصور 
 .228يسأله ريها اخلرو   ص ماله  ينبع 

رهههث  هههه  السللل  عليهه ومهههن كهههالم لهههه  320راهههم 
 .229ه  228مصحا ه على ايهاد 
 211ه  210رسائل مم  املنمنني 

 ص مههل الاوره   السل  عليهه ومهن ك هاب لهه  0 رام
 .212، عند مس ه من املدين   ص البصرة 

 ليهم ،  عهد ره ح  الس  عليهه ومن ك اب له  3رام 
 .212البصرة 
لشهههريح ا هههن  السللل  عليهه ومهههن ك هههاب لهههه  2راهههم 

ه ومهن ك هاب لهه  2راهم  212ه  212انهار  ااضهيه 
 .211شه  ص  عإ ممراف جي الس  عليه
 ص مههعث  ههن  السل  عليهه ومهن ك هاب لهه  2راهم 

 .211ايس عامل مذر يجا  
 211 ص معاوي   الس  عليهه ومن ك اب له  1رام 
 .211ه 

 .211 ليه ميما  الس  عليهه ومن ك اب له  1رام 

 ص جريهر  هن عبهد  السل  عليهه ومهن ك هاب لهه  8راهم  
 .218  اهلل البجل  ملا مرسله  ص معاوي

ه  218 ص معاويه   السل  عليهه ومهن ك هاب لهه  9راهم 
219. 
ه  219 ليهه ميمها  السل  عليهه ومن ك اب لهه  04رام 
210. 
وصهى  ها جيشها  السل  عليهه ومهن وصهي  لهه  00راهم 

 .210 عثه  ص العدو 
وصهى  ها مع هل  السل  عليهه ومهن وصهي  لهه  03راهم 

الشههام يف ثالثهه  آ    ههن اههيس الريههاح  حههني منفههذه  ص 
 .213م دم  له 

 ص ممهه ين مههن  السلل  عليهه ومههن ك ههاب لههه  02راههم 
 .212ه  213ممراف جيشه 

لعسهاره ابهل ل هاف  الس  عليهه ومن وصهي  لهه  02رام 
 .212العدو  صفني 

 السل  عليهكها    الس  عليهه ومن دعاف له  02رام 
 .212ه  212يدعو  ه  ذا ل   العدو حمار ا 

ألصحا ه عند انرب  الس  عليهه وكا  ي ور  01رام 
212. 
 ص معاويههه  ،  السللل  عليهه ومهههن ك هههاب لهههه  01راهههم 

 .212ه  212جوا ا عن ك اب منه  ليه 
 ص عبهد اهلل  ههن  السلل  عليهه ومههن ك هاب لهه  08راهم 

 .211ه  212عبا  وهو عامله على البصرة 
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 ص  عهههإ   السللل عليهه ومهههن ك هههاب لهههه  09راهههم 

 .211عماله 
 ص نيههاد  ههن  السلل  عليهه ومههن ك ههاب لههه  34راههم 

 .م يه وهو خليف  عامله عبد اهلل  ن عبا  على البصرة
 ص نياد  الس  عليهه ومن ك اب له  30رام . 211
 .211ميما 
 ص عبد اهلل  ن  الس  عليهه ومن ك اب له  33رام 

 .218العبا  
االهه ابهل مو هه  السل  ليهعه ومهن كهالم لهه  32راهم 

ه  218على سبيل الوصي  ملا ضر ه ا ن ملجم لعنه اهلل 
219. 
مبهها يعمههل يف  السلل  عليهه ومههن وصههي  لههه  32راههم 
 .284ه  219ك بها  عد منصرره من صفني . ممواله
كا  يا بها ملن   الس  عليهه ومن وصي  له  32رام 

 .283ه  284يس عمله على الصداال 
 ص  عإ عمالهه  الس  عليهومن عهد له  ه 31رام 

 .282 283واد  عثه على الصدا  
 ص حممههد ا ههن  السلل  عليهه ومههن عهههد لههه  31راهم 

ه  282ميب  اههر ه لعنهه  اهلل عليههه ه حههني الههده مصههر 
282. 
 ص معاويهه   السلل  عليهه ومههن ك ههاب لههه  38راههم 
 .289ه  282: جوا ا 
 ص مهل البصرة   الس عليهه ومن ك اب له  39رام 
 .294ه  289

 .294 ص معاوي   الس  عليهه ومن ك اب له  24رام  
للحسهن ا هن عله   السل  عليهه ومن وصي  له  20رام 

عنههد انصههراره  «راضههرين»، ك بههها  ليههه  السلل  عليهما
 .241ه  290من صفني 

 .241 ص معاوي   الس  عليهه ومن ك اب له  23رام 
 ص اثم  ن العبا   الس  عليهك اب له ه ومن   22رام 

 .241ه  241وهو عامله على ما  
 ص حممهد  هن ميب  السل  عليهه ومهن ك هاب لهه  22رام 

 اههر ، ملهها  لغههه  وجههده مههن عزلههه  األهههن عههن مصههر ، مث 
ه  241 ويف األهن يف  وجهه  ص هناخ ابل وصوله  ليهها 

248. 
ص عبهد اهلل  ههن   السلل  عليهه ومههن ك هاب لهه  22راهم 

 .248العبا  ،  عد م  ل حممد  ن ميب  ار 
 ص مخيههه ع يههل  السلل  عليهه ومههن ك ههاب لههه  21راههم 

 هن ميب  الهه  ، يف ذكهر جههيش منفهذه  ص  عههإ األعههداف 
 .204ه  249، وهو جواب ك اب ك به  ليه ع يل 

 .204 ص معاوي   الس  عليهه ومن ك اب له  21رام 
 ص مههل مصهر ملها  السل  عليهله  ه ومن ك اب 28رام 

 .200ه  204وص عليهم األهن 
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 ص عمهرو  هن  السل  عليهه ومهن ك هاب لهه  29راهم 

 .203ه  200العاو 
 ص  عهههإ  السللل  عليهه ومهههن ك هههاب لهههه  24راهههم 

 .203عماله 
 ص  عهههإ  السللل  عليهه ومهههن ك هههاب لهههه  20راهههم 

 .202ه  203عماله 
 ص عمههر  ههن  السلل  عليهه ومههن ك ههاب لههه  23راههم 

 .ميب سلم  املفزوم 
وكهها  عاملههه علههى البحههرين ، رعزلههه ، واسهه عمل نعمهها  

 .202 ن عجال  الزرا  ماانه 
 ص مصه ل   هن  الس  عليهه ومن ك اب لهه  22رام 

 .202هب ة الشيبار ، وهو عامله على مرده  خرّة 
 ص نيههاد  ههن  السلل  عليهه ومههن ك ههاب لههه  22راههم 

 يهههه ، واهههد  لغهههه م  معاويههه  ك ههه   ليهههه يريهههد خديع هههه م
 .201ه  202 اس لحااه 

 ص عثمها   هن  السل  عليهه ومن ك اب لهه  22رام 
حنيا األنصاري ه وكها  عاملهه علهى البصهرة واهد  لغهه 
منههههه دعهههه   ص وليمهههه  اههههوم مههههن مهلههههها ، رممههههى  ليههههها 

 .234ه  201
 ص  عهههإ  السللل  عليهه ومهههن ك هههاب لهههه  21راهههم 

 .230ه  234عماله 
للحسههههن  السللل  عليهه ومهههن وصهههي  لهههه  21راهههم 

ملا ضر ه ا هن ملجهم لعنهه اهلل  الس  عليهماوانسني 
 .233ه  230

 .232 ص معاوي   الس  عليهه ومن ك اب له  28رام  
 ص معاويه  ميمها  السل  عليهه ومهن ك هاب لهه  29راهم 
232. 
 ممرائههه علههى  ص السلل  عليهه ومههن ك ههاب لههه  24راههم 

 .232اييش 
 ص عمالههه علههى  السلل  عليهه ومههن ك ههاب لههه  20راهم 

 .231ه  232اخلرا  
 ص ممههراف الههبالد  السلل  عليهه ومههن ك ههاب لهه  23راهم 

 .231يف مع  الصالة 
ك بهههه لألههههن   السللل  عليهه ومهههن ك هههاب لهههه  22راهههم 

النفع  ، ملا و ه على مصر ومعمااا حهني اضهطرب ممهر 
ها حممد  هن ميب  اهر ، وههو م هور عههد ك بهه وممجعهه مم  

 .222ه  231للمحاسن 
 ص  لحه  والهز    السل  عليهه ومن ك هاب لهه  22رام 
ذكهههههره م هههههو جعفهههههر ( مهههههع عمهههههرا   هههههن انصهههههني اخلزاعههههه )

اإلسههههاايف يف ك ههههاب امل امههههال يف منااهههه  ممهههه  املههههنمنني 
 .221ه  222 الس  عليه
ه  221 ص معاوي   الس  عليهه ومن ك اب له  22رام 
221. 
وصهّ   ها ههريح  السل  عليهه ومهن وصهي  لهه  21راهم 

 .221 ن هاىنف ، ملا جعله على م دم ه  ص الشام 
 ص مههل الاوره  ،  الس  عليهه ومن ك اب له  21رام 

 عند مس ه من
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 .228ه  221املدين   ص البصرة 

ه  ص مههل ك به  السل  عليهه ومهن ك هاب لهه  28راهم 
األمصههار ، ي هه  ريههه مهها جههرى  ينههه و ههني مهههل صههفني 

 .229ه  228
 ص األسهود  هن  الس  عليهه ومن ك اب لهه  29رام 

 .229اطب  صاح  جند حلوا  
 ص العمههار  السلل  عليهه ومههن ك ههاب لههه  14راههم 

 .224ه  229الذين يطأ اييش عملهم 
 هن  ص كميهل  السل  عليهه ومهن ك هاب لهه  10راهم 

نيهههاد النفعههه  ، وههههو عاملهههه علهههى هيهههت ، يناهههر عليهههه 
 ركههه درههع مههن جي ههان  ههه مههن جههيش العههدو  البهها الغههارة 

 .220ه  224
 ص مههل مصهر  السل  عليهه ومن ك اب لهه  13رام 

ه  مار ا   .223ه  220، مع مالأ األهن ملا و ن
 ص ميب موسهى  السل  عليهه ومن ك اب لهه  12رام 

عاملههه علههى الاورهه  ، واههد  لغههه عنههه  األهههعري ، وهههو
 ثبيطه النا  عن اخلرو   ليه ملا ند م نرب مصحاب 

 .222ايمل 
 ص معاويهه  ،  السلل  عليهه ومهن ك ههاب لهه  12راهم 
 .222ه  222جوا ا 
 ليهههه ميمههها  السللل  عليهه ومهههن ك هههاب لهههه  12راهههم 
 .221ه  222
  ص الس  عليهه ومن ك اب له  11رام 

 ن العبا  ، واد   دم ذكره خبال  هذه الروايه   عبد اهلل 
221. 
 ص اهههثم ا هههن  السللل  عليهه ومهههن ك هههاب لهههه  11راهههم 

 .228ه  221العبا  ، وهو عامله على ما  
 ص سهههلما   السللل  عليهه ومهههن ك هههاب لهههه  18راهههم 

 .228ابل ميام خالر ه  هللارحمهالفارس  
ر   ص انههها السللل  عليهه ومهههن ك هههاب لهههه  19راهههم 

 .214ه  229اامدار 
 ص سهههل  ههن  السلل  عليهه ومههن ك ههاب لههه  14راههم 

حنيههها األنصهههاري ، وههههو عاملهههه علهههى املدينههه  ، يف معههه  
 .210اوم من مهلها ن وا مبعاوي  

 ص املنههذر  ههن  السلل  عليهه ومههن ك ههاب لههه  10راههم 
ه مهن معمالهه  ايارود العبدي ، واد خا  يف  عهإ مها و ن

 .213ه  210
 ص عبهد اهلل  ههن  السلل  عليهه ومههن ك هاب لهه  13راهم 

 .213العبا  
 .212 ص معاوي   الس  عليهه ومن ك اب له  12رام 
ك بههه  ههني ر يعهه    السلل  عليهه ومههن حلهها لههه  12راههم 

 .212ه  212واليمن ، ون ل من خ  هشام  ن الاليب 
 ص معاوي  يف مور  الس  عليهه ومن ك اب له  12رام 
 .212ا  ويع له م

 لعبد اهلل الس  عليهه ومن وصي  له  11رام 
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 .212ا ن العبا  ، عند اس فالره  ياه على البصرة 

لعبههد اهلل ا ههن  السلل  عليهه ومههن وصههي  لههه  11راهم 
 .212العبا  ، ملا  عثه لالح جا  على اخلوار  

 ص ميب موسهى  السل  عليهه ومن ك اب لهه  18رام 
 هههها يف ممههههر انامهههني ، ذكههههره سههههعيد  ههههن األههههعري جوا

 .211ه  212 «املغاني»رّي األموي يف ك اب 
ملها اسه فلا ،  الس  عليهه ومن ك اب لهه  19رام 

 .211 ص ممراف األجناد 
 202ه  211حام مم  املنمنني 

 219صدر العامل صندو  سرّه 
 210الفرص  متّر مّر السحاب 

 212لني من عر  العربة راأ ا كا  يف األو 
 212ما مخسر املش   ورافها الع اب 

 211احذروا صول  الارر  ذا جا  واللئيم  ذا هبع 
 219ر د األحب  غر   

 280انام  ضال  املنمن 
 282   هذه ال لوب متّل كما متّل األ دا  
 282نوم على ي ني خ  من صالة يف هأ 

 281رب عامل اد ا له جهله وعلمه معه   ينفعه 
مههن اّصهر يف العمههل ا  لهه   289الفرصهه  غصه   ضهاع  
 290 اام 

 292الدنيا دار ممّر   دار م ّر 
 292ااّم نصا اارم 

 291املرف خمبوف حتت لسانه 
 299لال امر  عااب  حلوة مو مرّة 

 240النا  معداف ما جهلوا 

 242   ال ل   ذا مكره عم   
 242   األجل جّن  حصين  
 241اخلال  يهدم الرمي 

 249خيار خصار النساف هرار خصار الرجار 
 200 ذا اندحم ايواب ، خف  الصواب 

 202اندة ضرب من اينو  
 214ه  202غري  كالمه احمل ا   ص ال فس  

 201   للفصوم  احما 
 209اعذ وا عن النساف ما اس طع م 

 230محسنوا يف ع   غ كم حتفظوا يف ع بام 
 232مار اهلل مكل  عمه  عما 
 232اطع العلم عذر امل علنمني 

 231   صح  املائق رإنه يزين لأ رعله 
 239كفى  األجل حارسا 
 220الف ر من ص  للدين 
 222الغال  الشر مغلوب 

 222من العصم   رخ املعاص  
 221يا مسرى الرغب  ماصروا 

 229العلم يه ا  العمل ، را  مجا ه و   ارحتل عنه 
 220ثرل حوائل النا   ليه من كثرل نعم اهلل عليه ك

 222رب كلم  سلبت نعم  وجلبت ن م  
 222رّب اور منفذ من صور 

 221من مومأ  ص م فاول خذل ه انيل 
 229ا س غفار درج  العلنيني 

 220كل يوم   يعصى اهلل ريه رهو عيد 
 222النا  معداف ما جهلوا 

 222من عظنم صغار املصائ  ا  اله اهلل  ابارها 
 221نيا خل ت لغ ها ومل الق لنفسها الد

 229ال ناع  مار   ينفد 
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