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 خطبه امام حسن علیه السالم بعد از شهادت امریاملؤمننی علیه السالم

يزِ قَاَل: نا َحْفُص بُْن خَالِدٍ، عَْن  ْحمَِن قَاَل: نا ُسكَينُ بُْن عَبْدِ الْعَزِ ثَنَا مُعَاذٌ قَاَل: نا عَبْدُ الر َّ حَد َّ
 َ هَ وََأثْنَى عَلَيْهِ، ثُم َّ ق ، فَحَمِدَ الل َّ ٌّ قَامَ اْلحَسَُن بُْن عَلِي ٍ ا قُتَِل عَلِي  ِيهِ، عَْن جَد ِهِ قَاَل: لَم َّ ا بَعْدُ، »اَل: َأب َأم َّ
 َ يْلَةَ رَجُلًا فِي لَيْلَةٍ نَزََل فِيهَا الْقُرْآنُ، وَفِيهَا قُتَِل يُوَشُع بُْن نُونَ فَت هِ لَقَْد قَتَلْتُمُ الل َّ  ى مُوََ،، وَفِيهَا وَالل َّ

 َ هِ رُفَِع عِيسَ، ابُْن مَْريَمَ، مَا َسبَقَهُ َأحَدٌ مِْن قَبْلِهِ، وَلَا لَحِقَهُ َأحَدٌ كَاَن ب عْدَهُ، وَِإْن كَانَ رَُسوُل الل َّ
ِيُل عَْن يَسَارِهِ، وَالل َّ  يُل عَْن يَمِينِهِ، وَمِيكَائ ةِ، ِجبْرِ ي َّ رِ مَ لَيَبْعَثُهُ فِي الس َّ هِ مَا َََ َََ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ

 ِ ا َسبَْع مِائَةِ دِْرهٍَم، َأْو ثَمَانَ مِائَة يَهَا َصْفرَاءَ وَلَا بَيَْضاءَ، ِإل َّ َادٍِم يَْشتَرِ  «دِْرهٍَم، َأْرَصدَهَا ِلخ

 

 8/222املعجم األوسط، الطرباين، 

 خطبه بسیار مهم امام جمتبی علیه السالم

ربیعة االشعري قال : حدثنا عيل كتاب الربهان : أخربنا أمحد بن سعید قال : حدثنا حممد بن الفضل بن 

بن حسان قال : حدثنا عبدالرمحن ابن كثری ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن عيل بن احلسنی : قال : ملا أمجع 

احلسن بن عيل عىل صلح معاوية خرج حتى لقیه فلام اجتمعا قام معاوية خطیبا فصعد املنرب وأمر احلسن 

ة ، فقال : هذا احلسن بن عيل رآين للخالفة أهال ومل ير نفسه أن يقوم أسفل منه بدرجة ، ثم تكلم معاوي

هلا أهال ، وقد أتانا لیبايع ، ثم قال : قم يا حسن ، فقام احلسن  فخطب فقال : احلمد هلل املستحمد باالالء 

 ، وتتابع النعامء ، وصارفات الشدايد والبالء ، عند الفهامء وغری الفهامء املذعننی من عباده المتناعه



. 

املخلوقنی من أن حتیط بمكنون  بجالله وكربيائه وعلوه عن حلوق االوهام ببقائه املرتفع عن كنه طیات

غیبه ، رويات عقول الرائنی ، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له يف ربوبیته ، ووجوده وحدانیته 

اصطفاه وانتجبه وارتضاه ،  ، صمدا ال رشيك له فردا ال وتر معه ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،

فبعثه داعیا إىل احلق رساجا منریا ، وللعباد مما خيافون نذيرا ، وملا يأملون بشریا فنصح لالمة ، وصدع 

 .بالرسالة ، وأبان هلم درجات العاملة شهادة علیها أموت وأحرش ، وهبا يف االجلة اقرب واحرب

فعوا ، إنا أهل بیت أكرمنا اهلل باالسالم ، واختارنا وأقول معرش املالء فاستمعوا ولكم أفئدة وأسامع 

واصطفانا واجتبانا ، فأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهریا والرجس هو الشك فال نشك يف احلق أبدا 

وطهرنا وأوالدنا من كل ]أفن وغیة[ خملصنی إىل آدم مل يفرتق الناس فرقتنی إال جعلنا يف خریمها ، حتى 

 .النبوة ، واختاره للرسالة ، وأنزل علیه كتابهبعث اهلل عزوجل حممدا  ب

ثم أمره بالدعاء إىل اهلل عزوجل ، فكان أيب رضوان اهلل علیه أول من استجاب هلل ولرسوله ، وقد قال اهلل 

فرسول اهلل  بینة « أفمن كان عىل بینة من ربه ويتلوه شاهد منه»جل ثناؤه يف كتابه املنزل عىل نبیه املرسل 

 .الذي يتلوه شاهد منه من ربه وأيب

وقد قال رسول اهلل  حنی أمره أن يسری إىل أهل مكة بربائة : رس هبا يا عيل فاين امرت أن ال يسری هبا إال أنا 

أو رجل مني فعيل من رسول اهلل ورسول اهلل منه ، وقال له حنی قىض بینه وبنی جعفر وبنی زيد بن حارثة 

ني وأنا منك ، وأنت ويل كل مؤمن بعدي فصدق ]أيب[ رسول اهلل يف ابنة محزة وأما أنت يا عيل فرجل م

ووقاه بنفسه ، يف كل موطن يقدمه رسول اهلل ويف كل شديدة ثقة منه وطمأنینة إلیه ، لعلمه بنصیحته هلل 

 .ولرسوله



. 

وكان أيب سابق السابقنی إىل اهلل ورسوله و أقرب االقربنی وقد قال اهلل «السابقون اولئك املقربون

فأيب كان أوهلم إسالما ، «ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة»وجل عز

 .وأقدمهم هجرة وأوهلم نفقة

والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والخواننا الذين سبقونا بااليامن وال جتعل يف »وقال : 

ناس من بعده من مجیع االمم يستغفرون له بسبقهم فال« قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحیم

السابقون االولون من املهاجرين »إياهم إىل االيامن بنبیه  ومل يسبقه إىل االيامن أحد وقد قال اهلل عزوجل : 

جلمیع السابقنی وهو سابقهم وكام أن اهلل عزوجل ]فضل السابقنی[  «واالنصار الذين إتبعوهم باحسان

 .كذلك فضل سابق السابقنی عىل السابقنیعىل املتخلفنی ، ف

يف سبیل اهلل ال أجعلتم سقاية احلاج وعامرة املسجد احلرام كمن آمن باهلل ورسوله وجاهد »وقال تعاىل 

فكان أيب املؤمن باهلل والیوم االخر واملجاهد يف سبیل اهلل وفیه نزلت هذه االية ،  «يستون عند اهلل

بن عمه جعفر ]فقتال شهیدين يف قتىل[ كثریة معهام فجعل اهلل محزة واستجاب رسول اهلل عمه محزة وا

يشاء وذلك سید الشهداء من بینهم ، وجعل جناحنی جلعفر يطری هبام مع ]املالئكة[ يف اجلنان كیف 

وملنزلتهام هذه ولقرابتهام منه ، وصىل رسول اهلل  عىل محزة سبعنی صالة من بنی  ملكاهنام من رسول اهلل

 .الذين استشهدوا[ معه ]الشهداء

وأنه أقرب املقربنی من اهلل ، ورسوله  وجعل لنساء النبي أجرين ]للمحسنة منهن وللمسیئة منهن وزرين

وكان أيب سابق السابقنی إىل اهلل ورسوله و «السابقون اولئك املقربون السابقون»، وقد قال اهلل عزوجل 
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يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم ال »أقرب االقربنی وقد قال اهلل عزوجل 

 .فأيب كان أوهلم إسالما ، وأقدمهم هجرة وأوهلم نفقة « درجة

والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والخواننا الذين سبقونا بااليامن وال جتعل يف »وقال : 

بقهم من بعده من مجیع االمم يستغفرون له بس فالناس «للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحیم قلوبنا غال

السابقون االولون من املهاجرين »ومل يسبقه إىل االيامن أحد وقد قال اهلل عزوجل :  إياهم إىل االيامن بنبیه

جلمیع السابقنی وهو سابقهم وكام أن اهلل عزوجل ]فضل السابقنی[ «واالنصار الذين إتبعوهم باحسان

 .فضل سابق السابقنی عىل السابقنیعىل املتخلفنی ، فكذلك 

أجعلتم سقاية احلاج وعامرة املسجد احلرام كمن آمن باهلل ورسوله وجاهد يف سبیل اهلل ال »وقال تعاىل 

فكان أيب املؤمن باهلل والیوم االخر واملجاهد يف سبیل اهلل وفیه نزلت هذه االية ، « يستون عند اهلل

ه جعفر ]فقتال شهیدين يف قتىل[ كثریة معهام فجعل اهلل محزة واستجاب رسول اهلل عمه محزة وابن عم

سید الشهداء من بینهم ، وجعل جناحنی جلعفر يطری هبام مع ]املالئكة[ يف اجلنان كیف يشاء وذلك 

ملكاهنام من رسول اهلل  وملنزلتهام هذه ولقرابتهام منه ، وصىل رسول اهلل  عىل محزة سبعنی صالة من بنی 

 .ين استشهدوا[ معه]الشهداء الذ

ملكاهنن من رسول اهلل   ضعفنی وجعل لنساء النبي أجرين ]للمحسنة منهن وللمسیئة منهن وزرين

وجعل الصالة يف مسجد رسول اهلل بألف صالة يف سائر[ املساجد إال مسجد خلیله إبراهیم  بمكة ملكان 

حممد وعىل آل ]حممد ، فأخذ[ من كل  رسول اهلل من ربه و لفضیلته وعلم رسول اهلل املؤمننی الصالة عىل



. 

فريضة واجبة ، وأحل اهلل عزوجل الغنیمة لرسوله وأحلها  9مسلم أن يصيل علینا مع الصالة عىل النبي 

 .لنا معه. وحرم علیه الصدقة وحرم علینا معه ، كرامة أكرمنا اهلل هبا ، وفضیلة فضلنا هبا عىل ساير العباد

قل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم »جحده أهل الكتاب : حیث  وقال تبارك وتعاىل ملحمد

فأخرج رسول اهلل من االنفس هو وأيب ، ومن «وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل عىل الكاذبنی

ام إن»البننی أنا وأخي ومن النساء أمي فاطمة ، فنحن أهله ، ونحن منه وهو منا ، وقد قال تبارك وتعاىل : 

أنا  زلت آية التطهری مجعنا رسول اهللفلام ن«يريد اهلل لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ويطهركم تطهریا

اللهم هؤالء أهل » م سلمة خیربي يف يومها فقال : وأيب فجللنا وجلل نفسه يف كساء ألوأخي وامي 

معهم يا رسول اهلل ، بیتي وعرتيت فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهریا ، فقالت ام سلمة : أدخلني 

 فقال هلا : أنت عىل خری ولكنها خاصة يل وهلم.

تكرمة من اهلل لنا ، وفضیلة اختصنا هبا عىل مجیع الناس ، وقد رأيتم مكان أيب من رسول اهلل  ومنزلنا من 

وهو منازل رسول اهلل ، أمره اهلل أن يبني املسجد فابتنى فیه عرشة أبیات تسعة لنبیه واليب العارش ، 

فنحن أهل البیت ، « أهل البیت»متوسطها ، والبیت هو املسجد وهو البیت الذي قال اهلل عزوجل : 

 .ونحن ]الذين[ أذهب اهلل عنا الرجس وطهرنا تطهریا

أهيا الناس إين لو قمت سنة أذكر الذي أعطاه اهلل وخصنا به من الفضل يف كتابه ، وعىل لسان نبیه مل 

زعم إين رأيته للخالفة أهال ومل أر نفيس هلا أهال وكذب دعواه وإين أوىل الناس أحصه كله ، وإن معاوية 

، فاهلل  9بالناس يف كتاب اهلل عىل لسان رسوله غری أنا مل نزل أهل البیت مظلومنی منذ قبض رسول اهلل 



. 

كتاب اهلل  بیننا وبنی من ظلمنا حقنا ، ونزل عىل رقابنا ، ومحل الناس عىل أكتافنا ، ومنعنا سهمنا يف

 .عزوجل من الفئ واملغانم ، ومنع امنا فاطمة  مریاثها من أبیها

إنا ال نسمي أحدا ولكن اقسم باهلل لو أن الناس منعوا أيب ومحوه وسمعوا وأطاعوا العطتهم السامء 

قطرها ، واالرض بركتها ، وملا طمعت فیها يا معاوية ولكنها ملا خرجت من معدهنا تنازعتها قريش ، 

عت أنت فیها ، يا معاوية وأصحابك وقد قال رسول اهلل: ما ولت أمه أمرها رجال قط ، وفیهم من وطم

هو أعلم منه إال مل يزل أمرهم يذهب سفاال حتى يرجعوا إىل ما تركوا ، وقد تركت بنوا إرسائیل هارون 

ابعت غریه ، وقد ، وعكفوا عىل العجل ، وهم يعلمون أنه خلیفة موسى فیهم ، وقد تركت االمة أيب وت

سمعوا رسول اهلل  يقول : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي ، وقد رأوا رسول اهلل 

حیث نصبه بغدير خم ونادى له بالوالية عىل املؤمننی ثم أمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب وقد هرب 

یهم أعوانا هرب ، وقد كف أيب يده رسول اهلل  من قومه إىل الغار ، وهو يدعوهم ، فلام مل جيد عل

وناشدهم واستغاث فلم يغث ، ومل جيد أعوانا علیهم ولو وجد أعوانا علیهم ما أجاهبم ، وقد جعل يف 

 .يف سعة حنی هرب إىل الغار ، إذ مل جيد أعوانا سعة كام جعل النبي

هلل هارون يف سعة حنی وقد خذلتني االمة. فبايعتك ، ولو وجدت علیك أعوانا ما بايعتك ، وقد جعل ا

استضعفوه وعادوه ، وكذلك أنا وأيب يف سعة من اهلل عزوجل حنی تركتنا االمة ، وبايعت غرینا ، ومل 

 .نجد أعوانا ، وإنام هي السنن واالمثال يتبع بعضها بعضا
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غریي  أهيا الناس لو التمستم بنی املرشق واملغرب أن جتدوا رجال أبوه ويص رسول اهلل ، وجده نبي اهلل

وغری أخي مل جتدوا ، فاتقوا اهلل وال تضلوا بعد البیان ، وإين قد بايعت هذا وال أدري لعله فتنة لكم ومتاع 

 .إىل حنی

أهيا الناس أنه ال يعاب إحد برتك حقه ، وإنام يعاب من يأخذها ما لیس له وكل صواب نافع ، وكل خطأ 

امن ، فنفعت سلیامن ومل ترض داود ، وأما القرابة فقد غری ضار ، وقد انتهت القضیة إىل داود ففهمها سلی

لعمه أيب طالب يف املوت قل : ال إله إال اهلل أشفع لك  ل رسول اهللوهي للمؤمن أنفع ، قانفعت املرشك 

يقول له ، إال ما يكون منه عىل يقنی ، ولیس ذلك الحد من الناس  يوم القیامة ، ومل يكن رسول اهللهبا 

ولیست التوبة للذين يعملون السیئات حتى إذا حرض أحدهم املوت قال إين تبت »عزوجل :  لقول اهلل

 «االن وال الذين يموتون وهم كفار اولئك أعتدنا هلم عذابا ألیام

أهيا الناس اسمعوا وعوا ، واتقوا اهلل وارجعوا ، وهیهات منكم الرجعة إىل احلق وقد خامركم الطغیان 

 .من اتبع اهلدى واجلحود ، والسالم عىل

 151-22/151حبار األنوار، العالمة املجليس، 
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 نفس الرسول صلوات اهلل علیهام

فمن ذلك ما تظاهرت به الرواية من أنه صىل اهلل علیه وآله سئل عن بعض أصحابه فقال له قائل: فعيل؟ 

  "إنام سألتني عن الناس ومل تسألني عن نفيس  "فقال: 

 2/251الشايف يف اإلمامة، السيد املرتیض، 

 گیدل عامر در صفنی جنتپس از ق خزيمة بن ثابت

قال أخربنا حممد بن عمر حدثني عبد احلارث بن الفضیل عن أبیه عن عامرة بن خزيمة بن ثابت قال 

شهد خزيمة بن ثابت اجلمل وهو ال يسل سیفا وشهد صفنی وقال أنا ال أصل أبدا حتى يقتل عامر فأنظر 

تله الفئة الباغیة قال فلام قتل عامر بن يارس من يقتله فإين سمعت رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم يقول تق

قال خزيمة قد بانت يل الضاللة واقرتب فقاتل حتى قتل وكان الذي قتل عامر بن يارس أبو غادية املزين 

 طعنه برمح فسقط 

 3/252الطبقات الکربی، ابن سعد، 

 در قرآن كريم واژه نساءكاربرد 

َّا اْكَتَسْبنَ  :در مقابل مردان زنان َّا اْكَتَسُبوا َولِلنِّساِء َنِصیٌب مِم جاِل َنِصیٌب مِم  23 -. نساءلِلرِّ

 332بقره  نَِسآُؤُكْم َحْرٌث لَُّكمْ : شوهران در مقابل زنان



. 

ْیناُكْم ِمْن آِل فِرْ : دخرتان در مقابل پرسان َعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعذاِب ُيَذبُِّحوَن َو إِْذ َنجَّ

ُكْم َعظِیٌم.  99 -بقره  َأْبناَءُكْم َو َيْسَتْحُیوَن نِساَءُكْم َو يِف ذلُِكْم َبالٌء ِمْن َربِّ

 

و ملا مات احلسن بن عيل، حج معاوية فدخل املدينة و أراد أن يلعن علیا عىل منرب رسول اهلله صىله اهلله 

بن أيب وقاص و ال نراه يرىض هبذا، فابعث إلیه و خذ رأيه. فأرسل  سعد هاهنا علیه و سلم، فقیل له: إن

لعنه حتى  فأمسك معاوية عن له ذلك، فقال: إن فعلت ألخرجنه من املسجد ثم ال أعود إلیه! إلیه و ذكر

 ، فلام مات لعنه عىل املنربسعد مات

 العقد الفريد، ابن عبد ربه  112/5

 تالش حریت انگیز شهید ثانی

ل دیشه یملعه»است. رشح او بر كتاب  عیه تش خيتار ریاز برجستگان كم نظ یكي «یثان دیشه» « اوه

 بوده است. هیعلم یهاحوزه یمتن درس یمتامد انیسال

ب خوش فهم و پركار برا معموال  د،یشه گريمهم د اریدرک هبرت عبارات رشح ملعه،  كتاب بس یطاله

نه در  دی. مسالک را شهنندیبیم زیرا ن یاإلسالم حمقق حله  عيدر رشح رشا« مسالک األفهام»با نام 

و  هاكوه انیم یدر رسگردانو  شيو بدون آرامش و آسا زيو گر بیبلكه در تعق ،یشخص یكتابخانه

 نگاشته است. هاابانیب

 نگارش كتاب مسالک خواهد آمد. یادامه داستان چگونگ در



. 

از  یانسخه شود،یم ینگهدار یكه ُنَسخ ممتاز و ارزشمند یاسالم یجملس شورا یدر كتابخانه

 «یجانیاله یحممود بن حممدعل» شان،يشاگرد و مالزم ا ینسخه یهست كه از رو« مسالک األفهام»

 كتابت شده است.

 :ديگویم زیشگفت انگ یانسخه خاطره انيدر پا یجانیاله

كه  یكتاب را هنگام یبعد یاست( بخش سوم و بخش ها یثان دیشارح )منظور، استاد او جناب شه

 یخانه كه از آن : پسديگویم ادامه در و است نوشتهخود پنهان شده بود،  یاز ترس دشمنان ُسنه 

ه، از كوه پناه  یهبه د یو از ده یبه كوه یاستاد، غارت شد و جانش به خطر افتاد، از ترس عامه

 .داشتمیاوضاع و احوال نسخه برم نیمه در را هابخش نيو من هم ا بردیم

را بِرهانم اما نشد و مرا هم به زندان انداختند، سپس او  شانيكه ا دمیكردند، كوش ریاو را دستگ چون

 را به روم فرستادند و چهل و دو روز در زندان به رس برد.

 ت،یامن در و آشكارا آن اطراف و مكه در و بودم شده آزاد ق ۹۵۶سال  یاألول یماه مجاد ینهيآد در

و آهنا خواستند دوباره  دیستاد به من رسالقعده مهان سال خرب شهادت ا یدر ماه ذ نكهيتا ا ستميزیم

به نوشتن  یپنهان مره،و خود را  از آنان هنان ساختم و پس از عُ  تهخيمن گر یمرا گرفتار سازند، ول

 به ق۹۵۵ یاألولیمجاد 9 كشنبهيجملد را در روز  نيآمده و ا ونریماه صفر از مكه ب انيپرداختم و در پا

 .رساندم انجام



. 

ل دیشه»: ۱پ.ن هستند، اما هر  یو احرتام به مذاهب اسالم بيتقر شگامانیاز پ «یثان دیشه»و « اوه

 و نشد داده نسبت هاكه به آن یزشت یهاو چه هبتان انددهيگرد ریتكف دادیو دادگاه ب تیسبع یدو قربان

 شدند. دیشه هم آخر در

 متن و است ۶۱۲، از جمموعه كتابخانه جملس سنا به شامره «مسالک»نسخه از كتاب  نيا: ۲پ.ن

ف صیكه در باال ذكر شد، تلخ «یجانیاله»  ۰۳۳ ص ۱از فهرست كتابخانه جملس سنا ج یو ترصه

 .بود

 ذكر شده است. زین اياز در یارعهمطلب در جملد چهارم ج نيا: ۰پ.ن

ل، بخش ري: تصو۴پ.ن از خاطره  یاو گوشه« مسالک األفهام»نسخه از  نيا یانياز صفحات پا یاوه

 است.« رشح إرشاد األذهان»از كتابش  «یثان دیشه» مبارک خطدوم، دست ريفوق است. و تصو

 :یجانیبه نگارش اله یاز متن عرب یبخش

ي وفقنا للفراغ من نسخه وجعل لنا أسوة حسنة بمصنفه حیث صنف اجلزء الثالث وما هلل الذ واحلمد

بعده إىل آخر الرشح زمان اختفاءه من الطغاة البغاة ملا قصدوه و دخلوا بیته و هنبوه وكان قدس اهلل رسه 

وف )مع تراكم رص لهأشار بقو هیهاربا من رشهم من جبل إىل جبل و قرية إىل أخرى و هذا الذي نعن

احلدثان إىل آخره( و أنا نسخته يف زمان اختفاءي فإهنم ملا حبسوا الشارح رمحه اهلل و كنُت ساعیا يف 

 خالصه فحبسوين و أخذوه إىل الروم وكان مدة حبيس اثننی و أربعنی يوما.

من سنة مخس و ستنی و  وزریثم أطلقُت يوم العرشين من مجادي األوىل و كان يوم اجلمعة يوم الن 

تسعامئة وكنت متظاهرا بمكة و حوالیها إىل أن جاء خرب قتل الشیخ الشهید املربور السعید يف ذي القعدة 



. 

والعمرة عىل ؟؟  احلجمن السنة املذكورة فقصدوا يل ثانیا فاهنزمُت منهم واختفیت و بعد الفراغ من 

صفر من مكة املرشفة إىل الطیبة و وفقني اهلل تعاىل اخلفیة اشتغلت بكتابة الرشح و سافرُت يف آخر شهر 

إلكامل هذا املجلد غدوة يوم األحد ألربع لیال خلون من شهر مجادي األوىل سنة ست و ستنی و تسعامئة 

 بقلم...

 



. 

 ابیات زيبای نواده شهید ثانی

دلیک أيا بن بُثبنا إ  نت حممه

 ين يثلهثر النریه حسنا لنو

 

 ثوبا لبست من اإلمامة ثانیا

ث درعن فضل حی  يف األنام حيده

  132احلسنيات، ص 

 

 زار دادن رسول خداستعلی ، آ دادن آزار

َثنَا  َثنَا حَمُْموُد ْبُن ِخَداٍش، َحدَّ َثنَا ُمْصَعُب ْبُن َحدَّ ، َحدَّ َثنَا َقنَاُن ْبُن َعْبِد اهللَِّ النَّْهِميُّ َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِوَيَة، َحدَّ

اٍص، َعْن َأبِیِه، َقاَل: ُكنُْت َجالًِسا يِف املَْْسِجِد َأَنا َوَرُجاَلِن، َمِعي، َفنِْلنَا ِمْن َعيَلي  ، َفَأْقبََل َسْعِد ْبِن َأيِب َوقَّ

ْذُت بِاهللَِّ ِمْن َغَضبِِه، فَ َرُسوُل  َم َغْضَباَن، ُيْعَرُف يِف َوْجِهِه اْلَغَضُب، َفَتَعوَّ  َما§»َقاَل: اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْیِه َوَسلَّ

 «آَذايِن  َفَقْد  َعلِیًّا آَذى َمنْ  يِل؟ َوَما َلُكمْ 

 مسند أيب يعیل املوصيل، 102/2
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 رسول خداستدشنام به ،  یعل به دادن دشنام

، ثنا إرِْسَ  ، ثنا حَيَْیى ْبُن َأيِب ُبَكرْیٍ ُد ْبُن َسْعٍد اْلَعْويِفُّ ُد ْبُن َكاِمٍل اْلَقاِِض، ثنا حُمَمَّ َنا َأمْحَ ائِیُل، َعْن َأيِب َأْخرَبَ

َديِلِّ َقاَل: َدَخْلُت َعىَل ُأمِّ َسَلَمَة َرِِضَ اهللَُّ  َعنَْها َفَقاَلْت يِل: َأُيَسبُّ َرُسوُل اهللَِّ إِْسَحاَق، َعْن َأيِب َعْبِد اهللَِّ اجْلَ

َم فِیُكْم؟ َفُقْلُت: ُمَعاَذ اهللَِّ، َأْو ُسْبَحاَن اهللَِّ، َأْو َكلَِمًة َنْحَوَها، َفَقاَلْت  : َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْیِه َوَسلَّ

َم َيُقوُل:  َجاُه « َعلِیًّا َفَقْد َسبَّنِي َسبَّ  َمنْ »§َصىلَّ اهللُ َعَلْیِه َوَسلَّ ْسنَاِد، َومَلْ خُيَرِّ  "َهَذا َحِديٌث َصِحیُح اإْلِ

 املستدرک یلع الصحيحني، احلاکم انليسابوري، 130/3

 علیه السالم اساة امری املؤمننیوكه از حسن متعجب مالئ

يف يوم ُأحد ، جاء عيله ُمَتقلهدًا سیَفه  ملها تفرقه الناُس عن رسول اهللهويف حديث ِعمران بن ُحَصنْی قال : 

ا لك مل َتِفرَّ مع الناس؟ فقال : يا رسول اهلله م» رأَسه إلیه فقال له : حتهى قام بنی يديه ، فرفع رسوُل اهلله 

فاشار له إىل قوم انَحَدُروا من اجلبل فَحَمَل علیهم فَهَزمهم ، ثمه أشار َله إىل « أأرجع كافرًا بعد إسالمي! 

فقال : يا  قوم آخرين فحمل علیهم فَهَزمهم ، ثمه أشار إىل قوم فَحَمل علیهم فَهَزمهم ، فجاء جربئیل 

:  من حسن مواساة عيله لك بنفسه ، فقال رسول اهلل هلل ، لقد َعِجبِت املالئكة ) وَعجبنا معهم ( رسول ا

 : وأنا منكامفقال جربئیل« وما يمنعه من هذا وهو منهي وأنا منه » 

 1/85اإلرشاد، الشيخ املفيد، 



. 

 زيارت غديريه

ُب  وآلهعلیهاهللُقْلَت : َوالَِّذي َنْفيِس بَِیِدِه َلَقْد َنَظَر إىل َرُسوُل اهلل صىل ْیِف  َأْْضِ ،  َعيِلُّ  يا:  َفقاَل  ُقُدماً  بِالسَّ

ُه الَنبِيَّ َبْعِدي  َأْنَت ِمنِّي بَِمنِْزَلِة هاروَن ِمْن ُموسى ، إاِله َأنَّ

 

 ماجرای ابراهیم بن طلحه

اٌب ، َواإِلنَس أقالٌم ، َوالَبحَر مِ  َلو أنَّ الِغیاَض  ول اهلل صلی اهلل علیه وآله وسلمرس َعن داٌد ، َواجِلنَّ ُحسه

 ُكتهاٌب ، ما أحَصوا َفضائَِل َعيِلِّ بِن أيب طالٍِب 

 32املناقب للخوارزيم، ص 

 

 

 ابیات زيبای مرحوم رشيف الكاظمی

 بعد المصطفی رتُ ي  أقسمُت لو خَ 

 ريفي ذا الوری والعقل کان مخي  

 

 ضی وبنيه بلل ا المرتما اخترُت إ



. 

 ترنعل الأشبتر الدنيا لم أش

  2/81 ير،دموسوعة شعراء الغ

 


