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مقدمة الكتاب

ورد ذكر نيب اهللا سليمان عليـه الـسالم يف ـج            
البالغة يف مورد واحد يتناول فيه اإلمام أمـري املـؤمنني          
عليه السالم بيان دور املوت الـذي ال يدفعـه ملـك أو     

ــوة أ  ــا   ســلطان أو أي ق ــه مم ــه وحتميت خــرى يف وقوع

يــشكل واعظـــاً قويـــا يف إعـــادة اإلنـــسان إىل جـــادة  
مقومات البقـاء يف  شيء من الصواب، ولو كان ألحٍد     

احلياة لكان لنيب اهللا سليمان عليه السالم، إال أن كـل          
.ما أويت من مقومات مل متكنه من البقاء ودفع املوت
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٦

يه علألمري املؤمنني علي بن أيب طالبمن كالم   
:قالالسالم










)١( 

ويبقـى وجـه اهللا     تفـىن   ن  أن كل اخلالئق البـد      إ

علـي عليـه   مـام  رب لنا اإلض ةففي هذه اخلطب   ،الدائم
بـأن املـوت   عليه السالم يف النيب سليمان     مثاالًالسالم  

كـل  ن أل،لكان سليمان هو الناجي منـه    اًترك أحد لو
نس اإلواجلن،لهاهللا سخررت له فقد ِخاملخلوقات س

.وكذلك الشياطنيالريحله وسخر 

.٢٩٠، ص٢ج: ج البالغة، حتقيق حممد عبده) ١(
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اليت أعطاها القدراتوعلى الرغم من كل هذه 
دركـه  أالنـاس    ةنه كبقيـ  أال  إليه السالم سليمان ع لاهللا  

خـذ  أجيـب  لـذا  البـد لكـل انـسان ان ميـوت     ف،املـوت 
لـك  لك سليمان مـن م    من هذه الدنيا فكل ما م      ةالعرب
.زال مبوته ومل يأخذ معه سوى كفنهقد 

»البقاءإُّـ ولو أّن أحدا يجد«: قال عليه السالم: أوًال

قولــه عليــهليف شــرحه التــستري العالمــةقــال 
ــدنيا:الـــسالم يف الـ

    كناية عن الوسـيلة. والـصواب :
.حتى ينجو منه)أو لدفع(

الـصادق  اإلمـام  يف تفسري القمـي عـن     جاء  وقد  

:عليه السالم
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مثّ قبض روحه بـني الـسماء الرابعـة واخلامـسة،           

:وهو قوله تعاىل

.)١(}ورفَعناه مكَاًنا علِيا{

.٥٧: سورة مرمي، اآلية) ١(
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»لكان ذلك سليمان بن داود«: ثانيًا

:قال شاعر
  
  

:خرآوقال 
   

اّلذي سّخر لـه ملـك الجـّن      «: قال عليه السالم  : ثالثا

»واإلنس

:قال تعاىل

ـــفَ  { ــى   ولِــــسلَيمان الــــريح عاصـِ ــأَمِرِه إِلَــ ــِري بِــ ةً تَجــ

ــيءٍ     رضِ ااألَ ــلِّ شــ ــا ِبكُــ ــا وُكنــ ــي بارْكنــــا فِيهــ لَّتِــ

 ـــــالِمِني٨١(ع (  لَـــــه ـــــونغُوصي ـــــناطِِني ميالـــــش مِـــــنو

 ــال ــم   ويعمُلــــــــون عمــــــ ــك وُكنــــــــا َلهــــــ دون ذَلِــــــ

افِظِني١(}ح(.

:تعاىلوقوله

.٨١: سورة االنبياء) ١(
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}      رـــه ــا شـ هـاحورو رـــها شهوغُـــد يحالـــر انملَيــس ولـِ

ــين   وأَسـ  ــلُ بمعي ــنم الْجِــن ن لْنا لَــه عــين الْقِْطــرِ ومـِ

          مِـن ا نُذِْقـه نهم عـن أَمرِنـَ زِغْ مـِ يـ ـنمـهِ وبهِ بِإِذْنِ ريدي

ن محارِيـب          ) ١٢(عذَابِ السعِريِ    شاء مـِ ا يـ مـ لَـه ون يعملـُ

دو     الْجوابِ وقـُ انٍ كـَ وا   وتَماثِيـلَ وجِفـَ ياٍت اعملـُ رٍ راسـِ

ــن عِبـــــــــــــاِدي    ال ــلٌ مِـــــــــــ داوود شـــــــــــــْكرا وَقِليـــــــــــ

ُكور١(}الش(.

:وقال عز وجل

وحـــشِر لِــــسلَيمان جنــــوده ِمـــن الْجِــــن واِإلنْــــسِ   {

     ون وزَعـي مرِ فَهالطَّيلِ     ) ١٧(و مـادِ النى و وا علـَ حتَّـى إِذَا أَتـَ

ــا  أَيهـــا النمـــلُ ادخلُـــوا مـــساكِنكُم ال  قَالَـــت َنملَـــةٌ يـ

       ونرعش ال يـ م هـو هودنجو انملَيس كُمنطِمح١٨(ي (

     ـي أَن ــالَ رب أَوزِعنـِ ــا وقَ لِهقَو ـن ــاحًِكا مـِ ـسم ضَ فَتَبـ

      يالِــدلَــى وعو ــي ـت علَ مـــي أَنْع ـك الَّتِ أَشــكُر نِعمتـَ

ـي     وأَن أَ ـك فـِ ــي بِرحمتـِ ـاه وأَدخِلْنِ ـالِحا تَرضـَ ــلَ صـ مع

.١٢سورة سبأ، ) ١(
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الِحِنياِدكَ الص١(}عِب(.

:تعاىلوقوله

}و انمــلَي ــا سفَتَن َلَقــدا  الودــس هِ جسِــيلَــى كُرــا عنقَي

  ــاب ــم أَنَ ــ  ) ٣٤(ثُ هـي و ــر لـِ ــالَ رب اْغفِ ــي ملًْكــا ال  قَ ب لِ

ــاب  حـــٍد مِـــن ينبغِـــي ألَ ) ٣٥(بعـــِدي إِنَّـــك َأنْـــت الْوهـ

     ــاب أَص ـث يـح ــاء خرِهِ رــأَم ــرِي بِ تَج يحالــر ــه ــسخَّرنَا لَ فَ

ــواٍص   ) ٣٦( ــاءٍ وغَـ ــلَّ بنـ ــرِين ) ٣٧(والـــشياطِني كُـ وآَخـ

ــي األَ  ــرِنني فِــ ــا فَــــامنن أَو   ) ٣٨(صــــَفادِ  مقَــ هــــَذا عطَاؤنَــ

ـــدَنا لَزْلفَــــى  ) ٣٩(حِــــساٍب أَمــــسِك ِبغَيــــرِ عِنـ لَــــه إِنو

.)٢()}وحسن مآٍَب

أن (للـسيد اجلزائـري   قصص األنبيـاء   وروي يف   

 ـ     لِّسليمان عم منطق الطـري وسنـس ر لـه اجلـن واإل     خ ،
ال أتـاه حـىت     إيسمع مبلـك يف ناحيـة االرض        وكان ال 

ذا إفكــان ،وســخر لــه الــريح،ه ويدخلــه يف دينــهيذلّــ

.١٧:النمل) ١(
.٣٤: سورة ص) ٢(
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،نسوقام اجلن واإلجملسه عكف عليه الطري ىلإخرج 
فـضرب لـه مـن      ،أمر مبعسكره د أن يغزو  اذا أر إوكان  

لة احلرب كلها   آاخلشب وجعل عليه الدواب والناس و     
يريـد أمـر العاصـف مـن الـريح        حىت اذا محل معـه مـا      

ىل حيـث   إحـىت تنتـهي بـه       ،فدخلت اخلـشب فحملتـه    
.وكان غدوها شهرا،يريد

بـن داود   خرج سليمان   :قالوفيه عن األصبغ    

ألـف   ةومعه ثالمثائـ  ،السالم من بيت املقدس    ماعليه
ألـف كرسـي     ةنس وثالمثائـ  كرسي عن ميينه عليها اإل    
تـهم وأمــر  وأمـر الطــري فأظلّ ،عـن يــساره عليهـا اجلــن  

مث رجــع ،ئناالــريح فحملتــهم حــىت وردت ــم املــد 

.وبات يف أصطجر

ــد ــاوان  امث غ ــرة برك ــهى اىل جزي ــر مث ،فانت أم
،الريح فخفضتهم حـىت كـادت أقـدامهم تـصيب املـاء        

هل رأيتم ملكا أعظم من هذا؟:فقال بعضهم لبعض
أعظم ةوأحدةلثواب تسبيح:فنادى ملك من السماء
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.)١()مما رأيتم

:وفيه عن أيب جعفر عليه السالم قال







)٢( 

ينبغـي ألحـد مـن    هب لي ملكا ال {:معنى قوله : رابعًا

}بعدي

ملكا مل عليه السالممانسليهن اهللا أعطى لنبيإ
ــه ســ  ألهيعطــ ــنيب وعترت ابقوحــد مــن بعــده ولكــن ال

ــك  ــنيب ســليمان   ،ســليمان باملل ــال ال ــذلك ق ــه فل علي
هب يل ملكـا ال ينبغـي ألحـد مـن بعـدي ومل              السالم  

ــسيد نعمــة اهللا    ) ١( ــاء واملرســلني لل ــبني يف قــصص األنبي ــور امل الن

.٣٣٤ص: اجلزائري
.نفس املصدر السابق) ٢(
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وعلـي  ن اهللا أعطى كـل ملكـه حملمـد     يقل من قبلي أل   
فهم السابقون ، والسالمةوعترته عليهم أفضل الصال

.قبل كل سابق

خلقهم ،العرشةأشباح نور يف أظل   ا  فلقد كانو 
وهـي أمسـاء   مسـاء  ألادم آلـذي علـم   فا،اهللا قبل خلقـه   

فبهـذه  ،نبياءيع األمعلمها جل الطاهرة ةالرسول والعتر 
دعـى ـذه    والإفما من نيب     ،مساء كانت معجزام  األ
.مساءاأل

هل البيت عليهم السالم اعطـاهم اهللا مـا        أن  إف

.هئنبياأألحد من مل يعِط

ــد  ــن فق ــايف ع ــد   روي يف الك ــن حمم ــسني ب احل

ى بن حممد، عن أمحد بن حممد بن االشعري، عن معل
عبداهللا، عن علي بن حممد النـوفلي، عـن أيب احلـسن         

:مسعته يقول: لسالم قالعليه ايصاحب العسكر
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)١( 
ــها يف شــرح حبيــب اهللا اخلــوئيجــاء قــد و ومن

خرب من خزانة   (: قال الراوي حديث البساط املعروف  
ــري      ــني أم ــق أمجع ــى اخلل ــة عل ــرض الطاع ــا مفت موالن

حـدثنا أبـو    :لب عليه الـسالم   علي بن أيب طا    املؤمنني
عبد اللَّه بن زكريا عـن ابـن جـوهر بـن األسـود عـن                

ي اهللا رضـ حممد بن سابغ يرفعه إىل سـلمان الفارسـي         
:أنه قالعنه

ــؤ   ــا أمــري امل ــد موالن ــا جلوســا عن ــه كن منني علي
حلـسني عليهمـا    ه احلسن وا  اولدأنا و  ،السالم ذات يوم  

ــسالم ــن،ال ــد ب ــةاحلوحمم ــ،نفي ــن أيب بكــر وحمم ،د ب

األئمـة علـيهم الـسالم    يباب ما أعطـ   : كليينالكايف للشيخ ال  )١(
.٣، ح٣٣٠، ص١ج: من اسم اهللا األعظم
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ذا إفــ،ومقــداد بــن أسـود الكنــدي ،وعمـار بــن ياسـر  
:التفت إليه احلسن عليه السالم وقال





 

:نيفقال له أمري املؤمن


 

:فقال احلسن عليه السالم


 

:قال عليه السالم

 

وقام وصلّى ركعـتني مثّ ذهـب إىل صـحن داره           

يده حنو املغرب حتى بان لنا من كفّـه       حنن نراه، فمد  و
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ســحابة وهــو ميــدها حتــى أوقفهــا علــى الــدار، وإىل   
جانب تلك السحابة سحابة أخرى، مثّ أشار إىل ريـح         

:وقال

 

فو اللَّه العظيم لقد رأينـا الـسحاب والـريح قـد         

اللَّــه وحــده ال نــشهد أن ال إلــه إالّ(:هبطــا يقــوالن
شريك له ونشهد أنّ حممدا عبده ورسوله ونشهد أنك   

حممد رسول اللَّه وأنت وليه، مـن   ،  وصي رسول كرمي  

شك فيك فقد هلك و من متسك بك فقد سلك سبيل 
ن حتـى صـارتا كأمـا       ت الـسحابتا  أطأمثّ تط ؛  )النجاة

فقــال لنــا أمــري ،حتــهما كاملــسك األذفــرائبــساطان ور
اجلـسوا علـى الغمـام فجلـسنا     : ؤمنني عليه السالم  امل

إنّ أمـري املـؤمنني     : مثّ قـال سـلمان    ،  وأخذنا مواضـعنا  
:قال

 

فرفعتنا رفعا رفيعـا فـاذا حنـن وأمـري املـؤمنني يف         
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تلك على كرسي من نور وعليه ثوبان أصفران وعلى   
ن رأسه تاج مـن ياقوتـة صـفراء ويف رجليـه شـراك مـ               

ياقوت يتأللؤ ويف يده خامت مـن درة بيـضاء يكـاد نـور      
ابنــه احلــسن عليــه فقــال لــه، وجهــه يــذهب األبــصار

:السالم


 

:فقال عليه السالم






 

.»نعم«:قال

فأدخل يده حتـت ثيابـه واسـتخرج خامتـا عليـه            
:أسطر، وقالفص من ياقوت مكتوب عليها أربعة 
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فبقينا متعجبا من ذلك فقال عليه      : قال سلمان 

:السالم


 

:فقال احلسن عليه السالم


 

:فقال عليه السالم للريح

 

فـو اللَّـه ملّـا مسعـت الـريح قولـه            : فقال سلمان 

فعنا إىل اهلواء حتـى أتينـا إىل   السحاب ور دخلت تلك 
ــل شــامخ يف اهلــواء وعليــه شــجرة جافــة تــساقط    جب

ما بال هذه الشجرة قد جفّت وماتت،       : أوراقها فقلنا 
:قال
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٢٠

:حلسن عليه السالمفقال ا


 

ــه -فقــال هلــا أمــري املــؤمنني فمــا أجابــت، علي

:-السالم 

 

تقـول   هـي فو اللَّه لقد مسعناهـا و     : قال سلمان 
لبيك لبيك يا وصـي رسـول اللَّـه وخليفتـه مـن بعـده               

ــ ــا، فقال ــا :للحــسنتحقّ ــاك أمــري  أي ــد إنّ أب ــا حمم ب
للّــه عــز ياملـؤمنني جييــئين يف كـلّ ليلــة و يــسبح عنـد   

تـه غمامـة   ءذا فرغ من تسبيحه جاإوجلّ ويستظلّ يب ف   
ــها    ــوح من ــضاء تف ــ بي ــة امل ــي  رائح ــا كرس سك وعليه

سري بــه فــال أراه إىل وقتــه ذلــك، تــفــيجلس عليهــا مثّ 
ائحتـه  وكان يتعاهـدين كـلّ ليلـة وكنـت أعـيش مـن ر           

والذي تراه   ،فقطعين منذ أربعني ليلة مل أعرف له خربا       
فاسـأله يـا    ،مني مما أنكرتـه مـن فقـده والغـم واحلـزن           
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حتى يتعاهدين جبلوسه عندي فقد عـشت مـن          يسيد
.إليهيحته يف هذا الوقت وبنظرئرا

فقــام عليــه ،متعجبــا مــن ذلــكتفبقيــ: قــال
اللَّـه  و: سلمانقال ،السالم ومسح يده املباركة عليها   

وهـي  ابيده لقد مسعت هلا أنينـا وأنـا أراهـ    يالذي نفس 

ختضر حتى أنبتت ورقا وأمثرت بقدرة اللَّـه عـز وجـلّ          
ــن     ــى م ــت أحل ــا فكان ــسالم، فأكلن ــه ال ــه علي وبربكات

يا أمري املؤمنني هذا عجب فقـال عليـه         : السكر، فقلنا 
:السالم

 

:لسالم إىل موضعه وقال للريحمثّ عاد عليه ا

 

 حابة ورفعنا حـىت رأينـا   فدخلت الريح حتت الس

الدنيا مبثل دور الرأس ورأينا يف اهلواء ملكا رأسه حتت 
ــرب     ــده يف املغ ــر البحــور وي ــاله يف قع ــشمس ورج ال

ال إله إالّ اللَّه : واألخرى يف املشرق فلما خربنا به قال   
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هد أنّ حممـدا عبـده ورسـوله        وحده ال شريك له وأشـ     
وأنك وصيه حقّا ال شك فيك ومـن شـك فيـك فهـو        

.كافر

يا أمري املؤمنني من هـذا امللـك ومـا بـال            : فقلنا
يـــده يف املغـــرب وأخـــرى يف املـــشرق؟ فقـــال عليـــه  

:السالم






 

مثّ سار بنا حـىت وقفنـا علـى يـأجوج ومـأجوج              

:فقال عليه السالم للريح

 

وأشــار بيــده إىل جبــل شــامخ إىل قــرب الــسد  
نه قطعـة ليلـة يفـور    أصر وإذا به سواد ك ارتفاعه مد الب  
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:منه دخان فقال عليه السالم


 

صـنف  : فرأيتهم ثالثـة أصـناف  : فقال سلمان 

ة وعشرون ذراعا مـن عـرض سـتني ذراعـا،           ائطوله م 
ة وسبعون ذراعا مـن عـرض       ائوالصنف الثاين طوله م   

ذنـه  أالـصنف الثالـث أحـدهم يفـرش         ومثانني ذراعـا،  
.حتته واألخرى فوقه

:للريح-عليه السالم -مثّ قال 

 

خـضراء وهـو     ةفسارت بنا إىل جبل مـن ياقوتـ       

ــين آدم وهــذا    ــه ملــك يف صــورة ب حمــيط بالــدنيا وعلي
فلما نزل امللـك إىل أمـري املـؤمنني عليـه      ،املوكل بقاف 
:السالم قال

 

بسم اللَّه الـرمحن الـرحيم      : فأسرع امللك وقال  
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.مثّ طار

ــهينا إىل    ــا يف ذلــك حــىت انت ــال ســلمان وطفن ق

يا أمري املؤمنني   : شجرة جافة من الشجرة األوىل فقلنا     
عليـه الـسالم   -ما بال هذه الشجرة قد ماتت؟ فقـال     

.»سلوها«:-

:قال احلسن عليه السالم




 

ــلمان  ــال س ــي    تف: ق ــق وه ــسان طل ــت بل كلّم

با حممـد إنـي كنـت أفتخـر علـى األشـجار           أيا  :تقول
وذلـك أنّ أبـاك كـان      يفصارت األشـجار تفتخـر علـ      

الثلث األول من اللّيل يـستظلّ       جييئين يف كلّ ليلة عند    
يب ساعة مثّ يأتيه فرس أدهم فريكبـه وميـضي فـال أراه              

حته وأفتخر بـه فقطعـين    ئإىل وقته وكنت أعيش من را     
.منذ أربعني ليلة فغمين ذلك فصرت كما ترى
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سأل اللَّـه يف ردهـا كمـا        أيا أمري املؤمنني    : فقلنا
اهان يـا شــاه شــ : كانـت فمــسح يـده املباركــة مثّ قــال  

فسمعنا هلا أنينا وهي تقول أشهد أنك أمني هذه األمة      
ووصــي رســول اللَّــه مــن متــسك بــك فقــد جنــا ومــن  

ورقــت فجلــسنا أخالفــك فقــد غــوى، مثّ اخــضرت و
ين ذهـب هـذا امللـك      أفقلنا  .حتتها وهي خضرة نضرة   

:املوكّل بقاف؟ قال عليه السالم


 

فقلنا يا أمري املؤمنني ما يزالـون عـن مواضـعهم       

:ذنك؟ فقال عليه السالمإإالّ ب


 

يــا أمــري املــؤمنني كنــت معنــا جالــسا يف : فقلنــا

فقـال عليـه الـسالم      وقت كنت يف قـاف؟     يمرتلك فأ 
:لنا
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:فغمضناها مثّ قال عليه السالم

 

ذا حنن قـد بلغنـا مكّـة، فقـال عليـه           إففتحناها ف 
:السالم


 

يا أمري املؤمنني هذا العجـب مـن وصـي           : فقلنا

:رسول اللَّه فقال




 

مثّ أتينا إىل روضة نضرة كأنها من رياض اجلنـة          

ذا حنن بشاب يصلّي بني قربين، فقلنا يا أمري املؤمنني          إف
:-عليه السالم -من هذا الشاب؟ فقال 
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فلما نظر إلينا صاحل أتى إىل أمري املـؤمنني عليـه           
، فلمــا فــرغ مــن بكائــه قلنــا مــم  هــو يبكــيالــسالم و

إنّ أمري املؤمنني كان مير يب كلّ يوم عند : تبكي؟ فقال
الصبح وكنت آنس به وأزداد يف العبـادة فقطعـين منـذ          

ذلك ومل أملك من شدة شوقي إليه أربعني يوما فأمهّين
يــا أمــري املــؤمنني هــذا هــو : وأصــابين مــا تــراه، فقلنــا
أنت معنا يف كلّ يـوم وتـأيت      ،العجب من كلّ ما رأينا    

:فقال عليه السالم،إىل هذا الفىت

 

ــا معــه  : فقلنــا ــه الــسالم وقمن نعــم، فقــام علي

إىل بستان مل نر قطّ مثلـه وفيـه مـن           فمشينا حىت دخلنا  
، فلمـا   ىواألطيـار تتغنـ    يواألار جتـر   ،مجيع الفاكهة 

نظرت األطيار إىل أمري املـؤمنني عليـه الـسالم جعلـت       
ذا حنـن بـسرير عليـه شـاب ملقـى         إف،تظلّ على رأسه  

على ظهره وليس يف يده خامت وعند رأسه ثعبان وعند 
املـؤمنني عليـه الـسالم    رجليه ثعبان فلما نظرا إىل أمري    
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انكبا على قدميـه ميرغـان وجوههمـا علـى التـراب مثّ             
ــا   ــالتراب فقلن ــارا ك ــو    :ص ــذا ه ــؤمنني ه ــري امل ــا أم ي

:سليمان؟ قال

 

خرج من يده اخلـامت وجعلـه يف يـد سـليمان     أمثّ  

:مثّ قال





 

أشهد أن  : فسمعنا سليمان يقول  : قال سلمان 

ال إله إالّ اللَّه وحده ال شـريك لـه وأشـهد أنّ حممـدا                
أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره علـى  ،عبده ورسوله 

، وأشـهد أنـك وصـي     الدين كلّه ولـو كـره املـشركون       

رسول اللَّه األمني اهلادي، وإني سألت ربي عز وجـلّ   
.أن أكون من شيعتك ولوال ذلك ما ملكت شيئا
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فلما مسعـت ذلـك وثبـت وقبلـت       : قال سلمان 
مثّ نام سليمان وقمنـا   ،أقدام أمري املؤمنني عليه السالم    

ــه      ــال علي ــاف؟ فق ــا وراء ق ــسألته م ــاف ف ــدور يف ق ن
:السالم


 

يا أمري املؤمنني كيف علمك بذلك؟     : فقلت له 
:قال عليه السالم
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)١( 
ــرح العالمــ   ــاء يف ش ــستري ةوج ــسري الت يف تف

: قوله تعاىللالقمي 
}و انمــلَي ــا سفَتَن َلَقــدا  الودــس هِ جسِــيلَــى كُرــا عنقَي

أَنَاب ٢(}ثُم(.

اًأنّ ســليمان ملّــا تــزوج باليمانيــة ولــد منــها ابنــ 

ن، وكـان  وكان حيبه، فـرتل ملـك املـوت علـى سـليما        
ففـزع  كثريا ما يرتل عليه، فنظر إىل ابنه نظـرا حديـدا،          

إنّ ملـك املـوت نظـر    «: سليمان من ذلك، فقال ألمه   

.»إىل ابين نظرة أظنه قد أمر بقبض روحه

هل لكم حيلـة يف أن      «: فقال للجن والشياطني  
 ؟»من املوتجتعلوه يفر

، ٦ج: منهاج الرباعة يف شرح ج البالغة حلبيـب اهللا اخلـوئي         ) ١(

.٥٥٩-٥٥٨ص
.٣٤:سورة ص) ٢(
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أنا أضعه حتت عني الشمس : فقال واحد منهم
إنّ ملك املوت خيـرج مـا       «: فقال سليمان  ،قيف املشر 

.»بني املشرق واملغرب

ــهم  ــال واحــد من ــسحاب  : فق ــا أضــعه يف ال أن
ــسحاب، فجــاء ملــك   ،واهلــواء فرفعــه ووضــعه يف ال

فقبض روحـه يف الـسحاب، فوقـع جـسده ميتـا       املوت
.على كرسي سليمان، فعلم أنه قد أخطأ

الــصادق عليــه الــسالم أنــه اإلمــام وروي عــن 

:قال





 

} ابأَو ـــدِ إِنَّــــه ذَا الَْأيـ وداوَنا دـــد بـع اْذكُــــرــا ) ١٧(و إِنَّــ

) ١٨(معه يـسبحن بِالْعـشِي والْإِشـراقِ    سخَّرنَا الْجِبالَ  

        ابأَو لٌّ لَـه شورة كـُ حـم رالطَّي١٩(و (   لْكَـهنَا مدـدشو
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.)٢(»)١(}وآَتَيناه الْحِكْمةَ وفَصلَ الْخِطَابِ

الكايف عن النيب صلى اللّه عليه وآلـه        يف  يورو

:قالوسلم 




)٣( 

مات موسى كليم اللّه عليـه الـسالم      : ويف اخلرب 

مـات موسـى، و    : يف التيه، فصاح صائح من الـسماء      
!؟أي نفس ال متوت

مــع النبــّوة وعظــيم «:قولــه عليــه الــسالم: خامـساً 

»الّزلفة

:التقرب إليه تعاىل، قال تعاىل:أي

ــا{ أَيهـــا النـــاس علِّمنـــا وورِث ســـلَيمان داوود وقَـــالَ يـ

.٢٠–١٧: سورة ص) ١(

.٧٤، ص٢ج: ج الصباغة يف شرح ج البالغة) ٢(
.١١٢، ص٣ج: الكايف للكليين) ٣(
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      ـو ــذَا لَهـ ه ءٍ إِنــي ــلِّ ش ــن كُ ــا مِ أُوتِينــرِ و الطَّي ــق منطِ

بِني١(}الْفَْضلُ الْم(.

:وقال تعاىل

رى الْهدهـــــد أَم وَتفَقَّــــد الطَّيــــر َفقَــــالَ مــــا ِلــــي َلــــا أَ      {

    الْغَــائِبِني مِــن ٢٠(كَــان (   ا أَوـــدِيدا شــذَابع ـه نـذِّبلَأُع

أْتِيني بِـسلْطَانٍ مـبٍِني      لَيـ أَو ـهنح٢١(لَأَذْب (  ــرغَي كَـثفَم

بٍإ             سـ ِمـن جِئُْتـكتُِحـطْ بِـهِ و ا لَـم ِبمـ طـتعِيٍد َفقَـاَل َأحب

ـنيٍ   ــإٍ يقـِ ب٢٢(بِن (    ـت أُوتِيـو ـم لِكُهـتَم أَةــر ام تـد جـإِنِّــي و

       ظِـــيمع شـــرـــا عَلهءٍ وـــيُكـــلِّ ش ا ) ٢٣(مِـــنتُهـــد جـو

      ـن زَيـونِ اللَّــهِ ود ـن ـا يــسجدون لِلــشمسِ مـِ هـمقَوو

ــا    ــم لَ بِيلِ فَهــنِ الــسع مهدفَــص مــالَهمأَع طَانيالــش ــملَه

ــسجدوا لِلَّــهِ الَّــذِي يْخــرِج الْخَــبء  اال) ٢٤(دون يهتَــ ي

      و ون ا تُْخفـُ مـ لَمعيضِ واْلأَراتِ واومفِي الس   ون لِنـا تُع مـ

ــه ال) ٢٥( ــيِم   اللَّـ ــرشِ اْلعِظـ اْلعـ بر ــو ــا هـ ــه إِلَّـ ــالَ ) ٢٦(إَِلـ قـَ

ـــن اْل   ــت مـِ كُنـ أَم قْتـــد أَصـ ظُرنــن ـــاذِبِسـ ) ٢٧(ني كـَ

.١٦: سورة النمل، اآلية) ١(
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٣٤

ب بِكِتَــابِي هــذَا فَ  الاْذهـ  َفــاْنظُر مهــنلَّ عَتــو ُثــم هِمِقــهِ إَِلــي

  ــونجِعراذَا ي ٢٨(مـ (    إَِلــي َلــأُ إِنِّـي أُْلِقــيا الْم هـــا أَيي قَاَلـت

 ـرِيم ــاب كـَ ـلَيمان وإِنَّــه ِبــسِم    ) ٢٩(كِتَ سـ مِــن إِنَّــه

ــرحِ   ــرحمِن الــ ــِه الــ ــي وأُْتــــونِي   اال) ٣٠(يمِ اللَّــ َتعُلــــوا علَــ

  لِمِنيسا            ) ٣١(م ـرِي مـونِي فِـي أَم ا الْمـألُ أَفْتـُ هـا أَي يـ قَالَت

قَـالُوا نَحـن   ) ٣٢(كُنت قَاطِعةً أَمرا حتَّـى تَـشهدونِ    

اذَ      كِ فَـانْظُرِي مـ إِلَيـ رالْـأَمدِيدٍ وأْسٍ شأُولُو بةٍ وا أُولُو قُو

 رِينــــأْم ـــًة    ) ٣٣(تَ يـُلــــوا قَرخُلــــوكَ إِذَا دالْم إِن قَاَلــــت

     كَـــــَذِلكــــا أَِذلَّــــةً وِلهَأه ةُلــــوا َأعِـــــزعجا ووهدأَْفــــس

 ــون ــم    ) ٣٤(يْفعلُـ ــاظِرة ِبـ ــةٍ فَنـ ــَلةٌ إِلَـــيهِم بِهدِيـ ــي مرِسـ وإِنِّـ

  ــلُون ــع الْمرســـ ــاء ســـــ ) ٣٥(يرجِـــ ــا جـــ ــالَ َفَلمـــ لَيمان قَـــ

ــْل      ب ــاكُم ــا آَتَ مِم ــر يخ اللَّــه ــانِي ــا آَتَ ــالٍ فَم ونَنِ بِمــد أَتُمِ

  ــونحتَفْر تِكُمــدِيبِه ٣٦(أَْنـتُم ( مهنــأْتِيفَلَن هِمــي ــع إِلَ ارجِ

    ــم ــلَ لَهـــم بِهـــا ولَنْخـــرِجنهم مِنهـــا أَذِلَّـــةً وهـ بِجنـــودٍ لَـــا قِبـ

قَــــاَل يــــا َأيهــــا اْلمــــألُ َأيكُــــم يــــأِْتينِي  ) ٣٧(رون صـــاغِ 

   لِمِنيــس ــأْتُونِي مـ ــلَ أَن يـ ــها قَبـ ــت  ) ٣٨(بِعرشِـ ــاَل عِْفريـ قَـ
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٣٥

        قَامِـكم مِـن وم لَ أَن تَقـُ هِ قَبـ مِن الْجِن أَنَا آَتِيـك بـِ

     أَِمني ِه لََقِويلَيإِنِّي ع٣٩(و (  ـدقَالَ الَّـذِي عِن   مِـن عِلْـم ه

      فُـكطَر ـكإِلَي تَـدري لَ أَنبِهِ قَب الْكِتَابِ أَنَا آَتِيك

ضْلِ ربـي لِيبلُـونِي           فَلَما رآَه مستَقِرا عِنده قَالَ هـذَا مِـن فـَ

      كُرـش ـا يـ فَإِنَّمـ ـكَر شـ ــنمو أَكْفُــر أَم ـكُر أَأَشـ

الَ  ) ٤٠(ن ربـي غَنِـي َكـرِيم      لِنفْسِهِ ومن كَفَر فَإِ    قـَ

ي أَم تَكُـون مِـن   نَكِّروا لَها عرشـها نَنظُـر أَتَهتَـدِ    

ــذِين ال ــدون الَّـ ــذَا   ) ٤١(يهتَـ ــلَ أَهكـَ ــاءت قِيـ ــا جـ فَلَمـ

ـا        لِهـقَب ـن ــا اْلعِلْــم مـِ أُوتِينو ـو هـ كَأَنَّــه ـت عرشــكِ قَالـَ

  لِمِنيـسا مكُن٤٢(و (        مِـن د بـتَع ت ا كَانـَ ا مـهـدصو

  ٍم كَـــافِِرينقَـــو مِـــن ـــا َكانَـــتونِ اللَّـــِه إِنَّه٤٣(د (

ــا رَأتْــــه حــــسِبتْه لُجــــةً         ــلَ َلهــــا ادخِلــــي الــــصرح َفَلمــ ِقيــ

        ِمــن دــرمم حــرص ــه ــشفَت عــن ســاقَيها قَــاَل إِنَّ وكَ

 بر قَالَـــت ارِيرــو ــَلمت مـــع     قـَ ــسِي وأَسـ ــت َنفْـ ــي َظَلمـ إِنِّـ

اَلمِنيالْع بلِلَّهِ ر انملَي١(}س(.

.٤٤-٢٠: سورة النمل، اآليات) ١(
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٣٦

ــًا ــسالم : سادسـ ــه الـ ــه عليـ ــى قولـ ــا «: َّـ معنـ فلّمـ

»استوفى طعمته

مل يأكـل اللقمـة األخــرية، ومل   اإلنـسان  فمـا دام  
.يشرب اجلرعة األخرية من رزقه من الدنيا ال ميوت

واسـتكمل  «: عليـه الـسالم    َّـ معنـى قولـه    : سابعًا

»مّدته

:تعاىلقال 

ــاء أَجُلهــــــم ال { ــا  فَــــــِإذَا جــــ ــاعةً ولَــــ يــــــسَتأِْخرون ســــ

ونتَقْدِمس١(}ي(.

أنه): اإلكمال(و أجله املسمى عند ربه، روى       

.سنة) ٧١٢(عاش 

ــك     ــسالم أنّ مل ــه ال ــصادق علي ــن ال وروي ع

إنـي أقـبض    «: املوت قال للنيب صلى اللّه عليـه و آلـه         
فــأقوم يف ناحيــة مــن   ،روح ابــن آدم فيجــزع أهلــه  

ما هذا اجلزع فو اللّه ما تعجلناه قبـل       : ، فأقول دارهم

.٦١ةيآسورة النحل ) ١(
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٣٧

أجله، وما كان لنا يف قبـضه مـن ذنـب، فـإن حتتـسبوا         
وتـــصربوا تـــؤجروا، وإن جتزعـــوا تـــأمثوا وتـــوزروا،  

فاحلذر احلذر إنه   واعلموا أنّ لنا فيكم عودة مثّ عودة،      
رقها وال يف غرا أهـل بيـت مـدر وال وبـر      ليس يف ش  

وألنـا  تـصفّحهم يف كـلّ يـوم مخـس مـرات،       أإالّ وأنا   
أعلم بصغريهم وكبريهم منـهم بأنفـسهم، ولـو أردت          

.»ما قدرت عليها حتى يأمرين ربيقبض روح بعوضة

رمتـه قـسي    «:قولـه عليـه الـسالم     َّـ معنى   : ثامنًا

»الفناء بنبال اِّـوت

   وأقـواس   :اجلـوهري قـال قـسي :
على وأصل قسي قؤوس   ،مجع القوس يذكّر و يؤنث    

) قـسو (، وصـيروه  ، إالّ أنهم قـدموا الـالم      فعول وزن
ياء وكسروا القـاف، كمـا      مثّ قلبوا الواو  ) للوعف(على  

.)فليـع (علـى   ) قـسي (فـصارت   ) عصي(كسروا عني   
   نيااالرحتال من الـد.   يقـال اجلـوهر :

مـن  السهام العربية، وهي مؤنثـة ال واحـد هلـا          : النبل
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٣٨

قولـه  .لفظها، وقد مجعوها على نبال، وأنبال     
:تعاىل

ا دلَّهـم عَلـى موِتـهِ إِلَّـا دابـُة             { مـ تو ـِه اْلمـلَيا عنا قَـضَيفََلم

تِ الْجـِ         نـيتَب ـرا خ فَلَمـ أَتَهسضِ تَأْكُلُ مِناْلأَر  لَـو أَن ن

ــي اْلعـــــَذابِ        ــا لَبِثُـــــوا فِـــ ــون اْلغَيـــــب مـــ ــانُوا يعَلمـــ كَـــ

.)٢())١(}اْلمهِنيِ

وأصــبحت «:قولــه عليــه الــسالمَّـ معنــى : تاســعًا

وورثهـا  كن معّطلـة،   الديار منه خالية واِّـسا   

»خرونآقوم 

عليه السالم وقد رجع من صفّني من كالم له  و
:قال عليه السالمفأشرف على القبور بظاهر الكوفة




.١٤: سورة سبأ، اآلية) ١(

، ٢ج: التـستري للعالمـة  ج الصباغة يف شرح ـج البالغـة       ) ٢(
.٧٧-٧٦ص
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٣٩




)١( 

حدثنا أمحد بـن زيـاد بـن جعفـر     جاء يف العيون  
بن إبراهيم بـن هاشـم عـن    يحدثنا عل: اهلمداين قال 

بن معبد عن احلسني بـن خالـد عـن أيب           يأبيه عن عل  
بـن موسـى الرضـا عـن أبيـه موسـى بـن               ياحلسن عل 

يد عن أبيه حممد بن علـ جعفر بن حمم جعفر عن أبيه    
:عليهم السالم قال











.١٣١احلكمة : حممد عبدهحتقيقج البالغة ) ١(
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٤٠
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٤١




















 

ا دلَّهـم عَلـى موِتـهِ إِلَّـا دابـُة             { مـ تو ـِه اْلمـلَيا عنا قَـضَيفََلم

أَتَهسضِ تَأْكُلُ مِن١(}...الْأَر(.

.١٤: سورة سبأ، اآلية) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٢

 

}...       ون لَمـعانُوا ي و كـَ فَلَما خر تَبينتِ الْجِن أَن لـَ

.}ابِ اْلمهِنيِالْغَيب ما لَبُِثوا فِي اْلعَذ


}


{)١( 

، ٢ج: ر الرضــا عليــه الــسالم للــشيخ الــصدوق عيــون أخبــا) ١(
.٢٤٠-٢٣٩ص
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٤٣

املصادر

.القرآن الكرمي. ١

طبعــة / حتقيــق حممـد عبــده  / ـج البالغــة  . ٢
/ ره فــاتن حممــد خليــل الليــوث جديــدة خــرج مــصاد

دار احيـاء  -مؤسسة التاريخ العريب للطباعـة والنـشر        

.التراث العريب

/ ــج الــصباغة يف شــرح ــج البالغــة     . ٣
/ العالمــة احملقــق احلــاج الــشيخ حممــد تقــي التــستري  

.لبنان–بريوت / مؤسسة التاريخ العريب 

/النور املبني يف قصص االنبيـاء واملرسـلني         . ٤
قدمـه وعلـق عليـه عـالء     / السيد نعمـة اهللا اجلزائـري       

/ منـشورات االعلمـي للمطبوعـات     / الدين االعلمي   
.لبنان–بريوت 
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٤٤

/ منــهج الرباعــة يف شــرح ــج البالغـــة     . ٥
١٢٦١العالمة احملقق املريزا حبيب اهللا اخلوئي اهلـامشي       

دار احملجــــة / سن عقيــــل صــــححه حمــــ/ ١٣٢٤–
.البيضاء

ــايف . ٦ ــيين  /الك / ٣٢٩تــويف / للــشيخ الكل

/ الطبعـة الثالثـة     / علي اكرب الغفـاري     : حتقيق وتعليق 
النـشر دار  / املطبعـة حيـدري   / ش ١٣٦٧سـنة الطبـع   

.طهران–الكتب االسالمية 

الـشيخ  / عيون اخبار الرضا عليـه الـسالم        . ٧

حتقيق الشيخ حسني االعلمـي  / ٣٨١الصدوق الوفاة   
ــع /  ــنة الطبـ ــسة / ١٩٨٤–١٤٠٤سـ ــابع مؤسـ مطـ

.لبنان–االعلمي بريوت 
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٤٥

اِّـحتويات

٥...............................................................................مقدمة الكتاب  

٧..........................» ولو أّن أحدا يجد إُّـ البقاء  « : قال عليه السالم   : أوًال

٩...................................................» لكان ذلك سليمان بن داود  «: ثانيًا

٩...............» اّلذي سّخر له ملك الجّن واإلنس    «: قال عليه السالم   : ثالثا 

١٣................} هب لي ملكا ال ينبغي ألحد من بعدي  {: معنى قوله : رابعًا

٣٢..................» مع النبّوة وعظيم الّزلفة     «: قوله عليه السالم   :  خامسًا

٣٦.........» فلّما استوفى طعمته    «: َّـ معنى قوله عليه السالم     : سادسًا

٣٦..................»واستكمل مّدته « : َّـ معنى قوله عليه السالم    : سابعًا

٣٧...» رمته قسي الفناء بنبال اِّـوت    «:  َّـ معنى قوله عليه السالم    : ثامنًا

ــه عليــه الــسالم : تاســعًا ــة  «: َّـ معنــى قول ــبحت الــديار منــه خالي وأص

٣٨...........................................» واِّـساكن معّطلة، وورثها قوم آخرون      
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