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 ليلة املبيت

أمانته ووصايا من كان لفه النبي )صىل اهلل عليه وسلم( فخرج إليه أهله فخرج وأمره أن يؤدي عنه خ

يويص إليه وما كان يؤمتن عليه من مال فأدى أمانته كلها وأمره أن يضطجع عىل فراشه ليلة خرج وقال 

ين ما رأوك فاضطجع عيل  عىل فراشه فكانت قريش تنظر إىل فراش النبي )صىل اهلل وإن قريشا لن يفقد

يه وسلم( حتى إذا أصبحوا رأوا عليه عليا عليه وسلم( فريون عليه رجال يظنونه النبي )صىل اهلل عل

 فقالوا لو خرج حممد خرج بعيل معه 
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 عىل البيات يف وأشبهت ، األنصار وعدم الوحدة عند السالمفأشبهت حمنتك هبام حمن األنبياء عليهم

:  له قال إذ ، حمتسبا صابرا إسامعيل أطاع كام وأطعت ، أجاب كام أجبت إذ ، السالمعليه الذبيح الفراش

نشاء اهلل من ا ستجدين تؤمر ما افعل أبت يا قال ترى ماذا فانظر أذبحك اين املنام يف أرى اين بنى يا) 

 (الصابرين

أرسعت وكذلك أنت ملا أباتك النبي صىل اهلل عليكام ، وأمرك ان تضطجع يف مرقده ، واقيا له بنفسك ، 

إىل اجابته مطيعا ، ولنفسك عىل القتل موطنا ، فشكر اهلل تعاىل طاعتك ، وابان عن مجيل فعلك بقوله 

  جل ذكره : ) ومن الناس من يرشي نفسه ابتغاء مرضاة اهلل (

 زیارت غدیریه
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 رسول خدا پناه امري مؤمنان صلوات اهلل عليهام

قَ ُكنَّا إَِذا  َرَّ المَبأمُس اتَّ َفَلمم  هِ يم اهللَُّ َعلَ  یبَِرُسوِل اهللَِّ َصلَّ  نَايم اْحم َرَب إِلَ  ُكنم يَ َو آِِلِ  المَعُدوِّ ِمنمُه. یَأَحٌد ِمنَّا َأقم

 2رقم ، ریاتلفس الکمه املحتاج إیل بیمن غر ئایش هيفصل نذکر فنهج ابلالغة، 

 السالم در بيان امري املؤمننی عليه و آله و سلم يهصلی اهلل علعظمت رسول خدا 

ِصيِلِّ َعنم َأِِب َعبمِد اهللَِّ ع َقاَل: َجاَء حِ  َسِن املمَوم ٍ َعنم َأِِب اْلمَ ِن َأِِب َنْصم ِد بم ِن حُمَمَّ َد بم َ َباِر إىَِل َعنم َأْحم َحم ٌ ِمَن األم ْبم

ِمننِیَ  ِمننَِی ع َفَقاَل َيا َأِمرَي املمُؤم م َيُكنم َحتَّى ُيَقاَل َمَتى َأِمرِي املمُؤم َك َو َمَتى ََل َمَتى َكاَن َربَُّك َفَقاَل َلُه َثكَِلتمَك ُأمُّ

ٍد َو ََل َغاَيَة َو ََل ُمنمَتَهى لَِغاَيتِهِ  ِد باَِل َبعم َد المَبعم َقَطَعِت المَغاَياُت ِعنمَدُه  َكاَن َكاَن َرِبِّ َقبمَل المَقبمِل باَِل َقبمٍل َو َبعم انم

ٍد صَو ُمنمَتَهى ُكلِّ َغاَيٍة َفهُ  اَم َأَنا َعبمٌد ِمنم َعبِيِد حُمَمَّ َلَك إِنَّ َت َفَقاَل َويم ِمننَِی َأ َفنَبِيٌّ َأنم َو ُرِوَي  َفَقاَل َيا َأِمرَي املمُؤم

َن ُسؤَ  ضًا َفَقاَل ع َأيم ُلَق َساَمًء َو َأرم نَا َقبمَل َأنم ََيم َن َكاَن َربُّ ُه ُسئَِل ع َأيم  اٌل َعنم َمَكاٍن َو َكاَن اهللَُّ َو ََل َمَكاَن.َأنَّ
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ى، َو َعَزاًء ملَِنم تَ  َوًة ملَِنم َتَأسَّ َهِر صىل اهلل عليه و آله َفإِنَّ فِيِه ُأسم َطم َيِب األم َطم ى. َو َأَحبُّ َفَتَأسَّ بِنَبِيَِّك األم َعزَّ

ِل المِعَباِد إىَِل اهللَِّ  َضُم َأهم فًا. َأهم َها َطرم م ُيِعرم اًم، َو ََل َيا َقضم نم حًا، املمَُتَأِّسِّ بِنَبِيِِّه، َو املمُقمَتصُّ أِلََثِرِه. َقَضَم الدُّ َيا َكشم نم الدُّ

َبَلَها َيا َفَأَبى َأنم َيقم نم َيا َبطمنًا ُعِرَضتم َعَليمِه الدُّ نم َُصُهمم ِمَن الدُّ َغَضُه، َو َعلَِم َأنَّ ا َو َأْخم هللََّ ُسبمَحاَنُه َأبمَغَض َشيمئًا َفَأبم

َرُه. َر َشيمئًا َفَصغَّ َرُه، َو َصغَّ م َيُكنم فِينَا إَِلَّ ُحبُّنَا َما َأبمَغَض اهللَُّ َو َرُسوُلُه، َو َتعمظِيُمنا َما  َو َحَقَر َشيمئًا َفَحقَّ َو َلوم ََل

َر اهللَُّ َو َرُسوُلُه، َلَكَفى بِِه ِشقَ  ِر اهللَِّ. َو َلَقدم َكانَ َصغَّ ًة َعنم َأمم  -َصىلَّ اهللَُّ َعَليمِه َو آلِِه َو َسلَّمَ  -اقًا هللَِِّ، َو حُمَادَّ

َبُه، َو يَ  َقُع بَِيِدِه َثوم َلُه، َو َيرم َسَة المَعبمِد، َو ََيمِصُف بَِيِدِه َنعم ِض، َو ََيملُِس ِجلم َرم اَمَر اَيأمُكُل َعىَل األم ِ َكُب اْلم لمَعاِرَي، رم



. 

ُ َعىَل َباِب َبيمتِِه َفَتُكون فِيِه التََّصاِويُر َفَيُقوُل:  ْتم َفُه، َو َيُكوُن السِّ ِدُف َخلم َواِجهِ  -َيا ُفاَلَنةُ »َو ُيرم َدى َأزم  -ِِلِحم

َيا َو َزَخاِرَفَها نم ُت الدُّ ُت إَِليمِه َذَكرم َرَض َعنِ « َغيِّبِيِه َعنِّي َفإيِنِّ إَِذا َنَظرم َرَها ِمنم  َفَأعم بِِه، َو َأَماَت ِذكم َيا بَِقلم نم الدُّ

َتِقَدَها َقَراراً  ِسِه، َو َأَحبَّ َأنم َتِغيَب ِزينَُتَها َعنم َعيمنِِه، لَِكيمال َيتَِّخَذ ِمنمَها ِرَياشًا، َو َل َيعم ُجَو فِيَها َنفم ، َو ََل َيرم

َخَصَها عَ  ِس َو َأشم َرَجَها ِمَن النَّفم . َو َكَذلَِك َمنم َأبمَغَض َشيمئًا َأبمَغَض ُمَقامًا، َفَأخم ِن المَقلمِب، َو َغيََّبَها َعِن المَبَْصِ

َكَر ِعنمَدهُ   .َأنم َينمُظَر إَِليمِه، َو َأنم ُيذم

َيا ءٍ َلَقدم َكاَن يِف َرُسوِل اهللَِّ صىل اهلل عليه و آله َما َيُدلَُّك َعىَل َمَساِوىَو  نم ا وَ  الدُّ  َمعَ  فِيَها َجاعَ  إِذم . ُعُيوهِبَ

تِِه، َينمُظرم . ُزلمَفتِهِ  َعظِيمِ  َمعَ  َزَخاِرُفَها َعنمهُ  ُزِوَيتم  وَ  َخاصَّ لِِه، َناظِرٌ  َفلم َرمَ  بَِعقم داً  اهللَُّ َأكم بِذلَِك َأمم َأَهاَنُه! َفإِنم  حُمَمَّ

ِك المعَ  -َو اهللَِّ المَعظِيمِ  -َقاَل: َأَهاَنُه، َفَقدم َكَذَب  فم ِ ُه بِاِلم َ َلمم َأنَّ اهللََّ َقدم َأَهاَن َغريم َيعم َرَمُه َفلم ظِيِم، َو إِنم َقاَل: َأكم

َرِب النَّاِس ِمنمهُ  َيا َلُه، َو َزَواَها َعنم َأقم نم ُه،َحيمُث َبَسَط الدُّ ِِلَ َتصَّ َأَثَرُه، َو َوَلَج َموم ى ُمَتَأسِّ بِنَبِيِِّه، َو اقم َو  . َفَتَأسَّ

نَِّة، َو ُمنم إَِلَّ َفال َيأممَ  ًا بِاِلمَ اَعِة، َو ُمَبرشِّ دًا صىل اهلل عليه و آله َعَلاًم لِلسَّ َلَكَة، َفإِنَّ اهللََّ َجَعَل حُمَمَّ ِذرًا ُن اِلمَ

م َيَضعم َحَجرًا َعىَل َحَجٍر، َحّتى َمَض  ِخَرَة َسلِياًم. ََل َيا َْخِيصًا َو َوَرَد اْلم نم لَِسبِيلِِه، َو  بِالمُعُقوَبِة. َخَرَج ِمَن الدُّ

َعَم َعَليمنَا بِِه َسَلفًا َنتَّبُِعُه، َو َقائِ  َظَم ِمنََّة اهللَِّ ِعنمَدَنا ِحنَی َأنم ِه. َفاَم َأعم َعِقَبُه! َو اهللَِّ َلَقدم  دًا َنَطأُ َأَجاَب َداِعَي َربِّ

َتَحَييمُت ِمنم َراِقِعها. َو َلَقدم قَ  َرَعتي هِذِه َحتَّى اسم ُت ِمدم عم ُربم َرقَّ اَل ِِل َقائٌِل: َأََل َتنمبُِذَها َعنمَك؟ َفُقلمُت: اغم

ى! َ ُم الُّسُّ َباِح ََيمَمُد المَقوم  َعنِّي، َفِعنمَد الصَّ
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 خطبه قاصعه

ُي َعَليمِه صىل اهلل عليه و آله َفُقلمُت: َيا َرُسوَل اهللَِّ َما يمَطاِن ِحنَی َنَزَل المَوحم َة الشَّ ُت َرنَّ ُة؟  َو َلَقدم َسِمعم نَّ هِذِه الرَّ

يمَطاُن َقدم »َفَقاَل:  ، َو هَذا الشَّ َت بِنَبِيٍّ َمُع، َو َتَرى َما َأَرى، إَِلَّ َأنََّك َلسم َمُع َما َأسم َك َتسم َأِيَس ِمنم ِعَباَدتِِه. إِنَّ

  .««ٍلكِنََّك َلَوِزيٌر َو إِنََّك َلَعىَل َخريم 

 نهج ابلالغة، خطبه قاصعه

 مصلی اهلل عليه وآله وسل در فراق رسول خداسالم اهلل عليها حرضت زهرا 

ِ حُمم  َو ُرِويَ 
ِن َباكَِيَة المَعنیم كم َة الرُّ ِم ُمنمَهدَّ سم

أمِس َناِحَلَة اِلمِ َبَة الرَّ َد َأبِيَها ُمَعصَّ َا َما َزاَلتم َبعم َشى َأَّنَّ َقَة المَقلمِب ُيغم َْتِ

َن َأُبوُكاَم الَِّذي َكاَن ُيكم  ا َأيم َ َد َساَعٍة َو َتُقوُل لَِوَلَدْيم َن َأُبوُكاَم َعَليمَها َساَعًة َبعم ٍة َأيم َد َمرَّ ًة َبعم ِرُمُكاَم َو ََيمِمُلُكاَم َمرَّ

َتُح َهَذ  ِض َو ََل َأَراُه َيفم َرم مِشَياِن َعىَل األم ا المَباَب َأَبدًا َو ََل الَِّذي َكاَن َأَشدَّ النَّاِس َشَفَقًة َعَليمُكاَم َفاَل َيَدُعُكاَم مَت

َعُل بُِكاَم  ََيمِمُلُكاَم َعىَل َعاتِِقِه َكاَم  م َيَزلم َيفم  ََل
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  حديث يوم الدار

 

َربنَِی(  عبد اهلل بن عّباس عن عن َقم ِذرم َعِشرَيَتَك األم عيل بن أِب طالب ، قال :ملا نزلت هذه اْلية : )َوَأنم

بذلك ذرعا ، وعرفت أيّن متى أنادْيم هبذا األمر أرى منهم ما أكره ، فصمّت عليها حتى جاءين  فضقت»

 من طعام ، واجعل جْبيل ، فقال : يا حمّمد إّنك إن َل تفعل ما تؤمر به سيعذبك ربك ، فاصنع لنا صاعا

، فصنع ِلم الطعام ، « من لبن ، وامجع ِل بني عبد املطلب حتى أبّلغهم عليه رجل شاة ، وأمل لنا عّسا

يا بني عبد املطلب ، أي »وحرضوا فأكلوا وشبعوا ، وبقي الطعام ، قال : ثم تكلم رسول اهلل  فقال : 

م به ، إيّن قد جئتكم بخري الدنيا واْلخرة ، وإّن من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتك واهلل ما أعلم شابا

« رِب أمرين أن أدعوكم ، فأيكم يؤازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي ووصّيي وخليفتي فيكم؟

فأحجم القوم عنها مجيعا ـ وإيّن ألحدثهم سنا ـ فقلت : أنا يا نبي اهلل ، أكون وزيرك عليه ، فأخذ برقبتي 

 «ووصّيي ، وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعواهذا أخي ، »ثم قال : 
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 فقط علی است كه بايد مؤدی آيات باشد !

ُن َسَلَمَة، اُد بم َثنَا َْحَّ َمِد، َقاََل َحدَّ اُن، َوَعبمُد الصَّ َثنَا َعفَّ اٍر َقاَل: َحدَّ ُن َبشَّ ُد بم َنا حُمَمَّ َْبَ ٍب،  َعنم ِساَمِك بمنِ  َأخم َحرم

اَءةَ  َوَسلَّمَ  َعَليمهِ  اهللُ َصىلَّ  النَّبِيُّ  َبَعَث َعنم َأَنٍس َقاَل:  ٍر، َأِِب  َمعَ  بَِْبَ َغ َهَذا َينمبَ  ََل »: َفَقاَل  َدَعاهُ  ُثمَّ  َبكم ِغي َأنم ُيَبلِّ

يِل  اهُ « إَِلَّ َرُجٌل ِمنم َأهم َطاُه إِيَّ  َفَدَعا َعلِيًّا، َفَأعم

َواَن، ُقَراٌد، عَ  ُن َغزم َِن بم ْحم ُمُه َعبمُد الرَّ َثنَا َأُبو ُنوٍح، َواسم ٍد َقاَل: َحدَّ ُن حُمَمَّ َنا المَعبَّاُس بم َْبَ ِن َأِِب َأخم نم ُيوُنَس بم

ِن ُيَثيمٍع،  ِد بم َحاَق، َعنم َزيم َحاَق، َعنم َأِِب إِسم ، َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللُ عَ إِسم َم َعنم َعيِلٍّ اَءةَ  َبَعَث § "َليمِه َوَسلَّ  بَِْبَ

لِ  إىَِل  ةَ  َأهم رٍ  َأِِب  َمعَ  َمكَّ َبَعهُ  ُثمَّ  َبكم ضِ  المكَِتاَب، ُخذِ »: َلهُ  َفَقاَل  بَِعيِلٍّ  َأتم ةَ إىَِل  بِهِ  َفامم ِل َمكَّ ُتُه، »َقاَل: «  َأهم َفَلِحقم

ٍر،  َف َأُبو َبكم ُت المكَِتاَب ِمنمُه، َفانمَْصَ ٌء؟ َقاَل: « َوُهَو َكئِيٌب َفَأَخذم ِزَل يِفَّ ََشم ََل، إيِنِّ »َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل ُأنم

ِل َبيمتِي َغُه َأَنا، َأوم َرُجٌل ِمنم َأهم ُت َأنم ُأَبلِّ  «ُأِمرم

َبا َثنَا َأسم ُن ُعَمَر َقاَل: َحدَّ َثنَا َعبمُد اهللِ بم ُن ََيمَيى َقاَل: َحدَّ ا بم َنا َزَكِريَّ َْبَ يٍك، َأخم ٌط، َعنم فِطمٍر، َعنم َعبمِد اهللِ بمِن ََشِ

ٍد َقاَل:  اَءَة َحتَّى إَِذا َكاَن َوَس  َعَليمهِ  اهللُ َصىلَّ  اهللِ َرُسوُل  َبَعَث §َعنم َعبمِد اهللِ بمِن رقيٍم، َعنم َسعم ٍر بَِْبَ َم َأَبا َبكم لَّ

ِسِه،  ٍر يِف َنفم ا، َفَوَجَد َأُبو َبكم َسَل َعلِيًّا َفَأَخَذَها ِمنمُه، ُثمَّ َساَر هِبَ َفَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ بَِبعمِض الطَِّريِق َأرم

َم:  ُه ََل ُيَؤدِّي َعنِّي إِ »اهللُ َعَليمِه َوَسلَّ  «َلَّ َأَنا َأوم َرُجٌل ِمنِّيإِنَّ
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َياَن َعِن  ِن َعيِلٍّ َعنم ُسفم ِد بم ِن ُشَعيمٍب َعنم َأِِب َعبمِد اهللَِّ ع َقاَل: َبيمنَا َعنمُه َعنم حُمَمَّ ُقوَب بم اِء َعنم َيعم ذَّ بَّاِح اْلمَ الصَّ

ُت ِخَواِن َفاُلوَذٍج َفَقاَل أِلَ  ِدَي َلُه َطسم َحابِِه إِذم ُأهم َبِة يِف َنَفٍر ِمنم َأصم حم ِمننَِی ع يِف الرَّ وا َأِمرُي املمُؤم َحابِِه ُمدُّ صم

ِدَيُكمم َفمَ  ِدَينَا فَ َأيم َتنَا َأنم َنُمدَّ َأيم ِمننَِی َأَمرم ِدَْيُمم َفَمدَّ َيَدُه ُثمَّ َقَبَضَها َفَقاُلوا َيا َأِمرَي املمُؤم وا َأيم َت دُّ َناَها َو َمَددم َمَددم

ُت َأكم  ُه َفَكِرهم م َيأمُكلم ُت َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ص ََل َتَها َفَقاَل إيِنِّ َذَكرم َلهُ َيَدَك ُثمَّ َقَبضم
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ٍد َصىلَّ اهللَُّ َعَليمِه َو آلِهِ  َك ُقلمَت لِنَبِيَِّك حُمَمَّ ُهمَّ إِنَّ ُمم  َلوم  وَ  اللَّ ُفَسُهمم  َظَلُموا إِذم  َأَّنَّ َفُروا جاُؤكَ  َأنم َتغم  َو اهللََّ  َفاسم

رُضم َزَماَن َرُسولَِك َعَليمِه َو آلِِه السَّ  م َأحم ابًا َرِحياًم َو ََل ُسوُل َلَوَجُدوا اهللََّ َتوَّ ُم الرَّ َفَر َِلُ َتغم ُتُه اسم ُهمَّ َو َقدم ُزرم اَلُم اللَّ

ِفرًا َلَك ِمنم ُذُنوِِب َو ُمِقّرًا لَ  َتغم ا َراِغبًا َتائِبًا ِمنم َسيِِّئ َعَميِل َو ُمسم هًا إَِليمَك َك هِبَ ا ِمنِّي َو ُمَتَوجِّ َلُم هِبَ َو َأنمَت َأعم

ِل َبيمتِِه ِعنمَدكَ  ٍد َو َأهم ُهمَّ بُِمَحمَّ نِي اللَّ َعلم ِة َصَلَواُتَك َعَليمِه َو آلِِه َفاجم َ ْحم ِخَرِة  بِنَبِيَِّك َنبِيِّ الرَّ َيا َو اْلم نم َوِجيهًا يِف الدُّ

بنَِی يَ  ُه بِ َو ِمَن املمَُقرَّ ِق اهللَِّ إيِنِّ َأَتَوجَّ ي َيا َنبِيَّ اهللَِّ َيا َسيَِّد َخلم َت َو ُأمِّ ُد َيا َرُسوَل اهللَِّ بَِأِِب َأنم َك إىَِل اهللَِّ َربَِّك ا حُمَمَّ

ِِضَ ِِل َحَوائِِجي َفُكنم ِِل َشفِ  ِفَر ِِل ُذُنوِِب َو َيَتَقبََّل ِمنِّي َعَميِل َو َيقم ُئوُل َو َرِبِّ لَِيغم َم املمَسم يعًا ِعنمَد َربَِّك َو َرِبِّ َفنِعم

اَلمُ  ِل َبيمتَِك السَّ ُد َعَليمَك َو َعىَل َأهم َت َيا حُمَمَّ ِفيُع َأنم َم الشَّ ىَل َرِبِّ َو نِعم  املمَوم
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