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 االهداء
  .إليك يا صاحب املعجزات الباهرات الباقيات

  .إليك يا نيب الرمحة وخامت النبيني
  .وإىل آلك الطيبني الطاهرين املعصومني الغر امليامني
وأن  ،وكلــي أمــل بــاهللا تعــاىل أن ينــال رضــاكم ،أقــدم هــذا اجلهــد املتواضــع يف إحيــاء هــذا الكتــاب

  . بنون إنه مسيع الدعاءيكون ذخرا ليوم ال ينفع فيه مال وال
  نبيل رضا علوان
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  تقريظ
تفّضــل األخ اخلطيــب والشــاعر احلســيين الشــيخ حمّمــد بــاقر االيــرواين النجفــي دام توفيقــه وأحتفنــا 

  .بأبيات من شعره تضّمنت تاريخ صدور الكتاب
  وله مّنا جزيل الشكر

مــــــــــــــــــن هبــــــــــــــــــة املــــــــــــــــــوىل الكــــــــــــــــــرمي الواهــــــــــــــــــب 
فزنــــــــــــــــــــــــــــا بنيــــــــــــــــــــــــــــل اخلــــــــــــــــــــــــــــري واملواهــــــــــــــــــــــــــــب   

  
نســــــــــــــــــــــــــــأله الّتأييــــــــــــــــــــــــــــد واملزيــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــب    توفيقــــــــــــــــــــــــــــــــــه واليســــــــــــــــــــــــــــــــــر يف املطال
  

فــــــــــــــــــــاألمر موكــــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــّل امســــــــــــــــــــه 
غالـــــــــــــــــــــــــــب وفـــــــــــــــــــــــــــوق كـــــــــــــــــــــــــــّل غالـــــــــــــــــــــــــــب و   

  
حنمــــــــــــــــــــــــــــــده علــــــــــــــــــــــــــــــى عظــــــــــــــــــــــــــــــيم منّــــــــــــــــــــــــــــــه 

ان قــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــدانا للّطريــــــــــــــــــــــق الّصــــــــــــــــــــــائب   
  

  اهللا قـــــــــــــــــــــــــــد أهلمنـــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــّب الـــــــــــــــــــــــــــوالو 

آلل بيـــــــــــــــــــــــــــــت املصـــــــــــــــــــــــــــــطفى األطايـــــــــــــــــــــــــــــب   
  

  هــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــادة للــــــــــــــــــــّدين والــــــــــــــــــــّدنيا معــــــــــــــــــــا

مــــــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــــــاهم مل يعــــــــــــــــــــــــد خبائـــــــــــــــــــــــــب و   
  

ــــــــــــــــــــــــورى و  اهللا قــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــرّفهم علــــــــــــــــــــــــى ال
خّصـــــــــــــــــــــــــــــــــــهم بأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف املراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــةو    أصـــــــــــــــــــــــــــــــــبحت طـــــــــــــــــــــــــــــــــاعتهم مقرون

بطاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة اهللا كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــرض واجـــــــــــــــــــــــــــــــــــب   
  

ال يشــــــــــــــــــــــــــــــــــفعون يف غــــــــــــــــــــــــــــــــــد إالّ ملــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
واالهــــــــــــــــــــــــم رغـــــــــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــــــــدّو الّناصـــــــــــــــــــــــــيب   

  
  هــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو الكتـــــــــــــــــــاب خـــــــــــــــــــري شـــــــــــــــــــاهدو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــــــراع كاتــــــــــــــــــــــــــــــــب    أحتفن
  

ن الّرضــــــــــــــــــا حّققـــــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــين الّنبيــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــالغ اجلهــــــــــــــــــــــــد وشــــــــــــــــــــــــوق جــــــــــــــــــــــــاذب    بب

  
ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــا ( :إىل املـــــــــــــــــــــــــال أّرخت   قـــــــــــــــــــــــــل علن

  )عنوانــــــــــــــــــــــــــــــــه الّثاقــــــــــــــــــــــــــــــــب يف املناقــــــــــــــــــــــــــــــــب   

  
 

٢٢٤/  ٩٠/  ٦٣٤/  ١٨٢  ١٥١/  ١٣٠  
  هجري ١٤١١ا:موع 
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  بسم اهللا الّرحمن الّرحيم
  مقدمة المحقق

د بامللـك املتفـرِّ  ،العزيـز ا:يـد ،احلميـد الويلُّ  ،واآلخر بعد فناء األشياء ،احلمد هللا األّول بال ابتداء
  .له اخللق واألمر ،الفّعال ملا يريد ،والقدرة

رين ومنـذرين مبشِّـ وبعـث فـيهم رسـالً  ،وجعلهـم دلـيال علـى إهلّيتـه ،واحلمد هللا الذي اخللق بقدرته
 ومعجــزاتٍ  وأيّـد كـّل رسـول بآيـات ،يـأمروDم بعبادتـه ،لـئال يكـون للنـاس علـى اهللا حّجـة بعـد الرسـل

  .على صدق نبّوته جعلها دليالً 
أّول ) القــرآن العظــيم  (وصــاحب املعجــز املبــني  ،وصــّلى اهللا علــى حمّمــد خــامت األنبيــاء واملرســلني

  .من حكيم محيد تنزيلٌ  ،ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه عزيزٌ  كتابٌ   ،الثقلني
ــى آلــه الطّيبــني  ،اهلــداة املهــدّيني ،واملقــرونني بالكتــاب املبــني ،ثــاين الثقلــني ،والصــالة والســالم عل

جنـــوم اهلـــدى وأعـــالم  ،ومنهـــل الفضـــائل واملكرمـــات ،واملعجـــزات الظـــاهرات ،ذوي اآليـــات البـــاهرات
  .ما غّرد طري وشدا ؛قىالتُ 
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  :أّما بعد
أن يـريهم بعـض املعجـزات وخـوارق العـادات  ،أو وصـيٍّ  ،نـّيب مرسـل فقد كان الناس يطالبون كلَّ 

فمـا  ،طريـق إىل معرفـة صـدقه واثبـات صـّحة نبّوتـه ووصـايته لتصـديقه واالميـان بـه فـذلك أثبـتُ  رطاً ش
  ؟هو املعجز

مثّ تعــورف يف الفعــل الــذي يعجــز القــادر عــن االتيــان  ،مــا جيعــل غــريه عــاجزا :املعجــز يف اللغــة« 
  .مبثله

لعــادة النــاس يف زمــان  نــاقضٌ  ،او متكينــه ،أو بــأمره ،مــن فعــل اهللا ،حــادثٍ  هــو كــلِّ  :ويف الشــرع
  .)١(» أو ما جيري جمراه  ،تكليف مطابق لدعوته

يظهرهــا اهللا علــى يــدي النــيب أو  ،وعالمــة صــدق ،ودليــل قــاطع ،فــاملعجزة إذن هــي برهــان ســاطع
 ودفـع الشـكِّ  ،ميكن للناس من خالهلا التمييز بني الصـادق والكـاذب ،الوصي عند دعائه أو ادعائه

 ن هلــك عــن بّينــة وحييــا مــن حــيِّ وليهلــك َمــ ،هلــم حّجــة يف معصــيته وخمالفتــه لــئال تبقــى ،والريــب فيــه
  .عن بّينة

ذكر الشـيخ املصـّنف أربعـة منهـا يف مقّدمـة   ،وشروط ال بّد من توّفرها ومعرفتها وللمعجز أحكامٌ 
  .)٢(كتابه هذا 

أوضـحها داللـة و  ،واشرفها منزلة وأمساهـا رتبـة ،أعظم معجزات األنبياء إذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ 
 ،الــذي فــرض اعجــازه علــى كــّل مــن مسعــه علــى تفــاوت مــراتبهم يف البالغــة) القــرآن الكــرمي  ( :هــي

  ؛أعجزهم اسلوبه ونظمه يف االجياز واإلطالة معاً  ؛واختالف مشارaم وتباين ختصصا_م
__________________  

  .٩٧٤ :٣اخلرائج واجلرائح ) ١(
  .٤٠راجع ص ) ٢(
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٦ 

وإخبـــاره عـــن  ،مـــم الســـالفة وســـري األنبيـــاءفه عـــن الغيـــوب املاضـــية وأخبـــار االُ كشـــ  ،حكمـــه ،علومـــه
خاّصـــة وأن ســـائر معجـــزات األنبيـــاء كانـــت وقتيّـــة  ،وامتـــاز ببقائـــه وخلـــوده ؛احلـــوادث اآلتيـــة والغيـــب

ولئـك الرسـل لذا فهـو دليـل علـى صـدق اُ  ،ومل يشاهدها إالّ من عاصرها وحضرها ،ذهبت يف حينها
  .عن حاهلم وخمربٌ  ،ق هلمو مصدِّ إذ ه ،واألنبياء

دخـل جّلهـا حـّد  ،وأوسـع مـن أن حتـوى ،وقد وصـلتنا أخبـار وأحاديـث هـي أكثـر مـن أن حتصـى
حتكــــي مجيعهــــا  ،وبأســــانيد صــــحيحة مصــــّححة ،إذ جــــاءت مرويّــــة بطــــرق وأوجــــه كثــــرية ،االشــــتهار

ـــه وعلـــيهم أمجعـــني ـــه صـــلوات اهللا علي ـــاينوا aـــا مـــن  ،معجـــزات ودالئـــل النـــيب واألئمـــة مـــن أهـــل بيت ب
  .ومسوا aا على سائر األنبياء واألوصياء املتقّدمني ،سواهم

وخيــربوDم مبــا يف ســرائرهم وقلــوaم  ،فكــانوا يــرون أصــحاaم ومــواليهم وخمــالفيهم خــوارق العــادات
ـــاس  ،ومبـــا كـــانوا يفعلونـــه يف خلـــوا_م ،مـــن احلاجـــات واإلرادات  ،كـــان جّلهـــا ظـــاهرا جلماعـــة مـــن الن

كتظليــــل الغمامــــة علــــى رأس الرســــول   ،وتنــــاقلوه يف جمالســــهم ،ســــهم يف أوقــــات كثــــريةشــــاهدوه بأنف
وتــالوة  ،وحنــني اجلــذع ،وتســبيح احلصــى ،ورّد الشــمس ،وانشــقاق القمــر ،قبــل البعثــة وبعــدها 

بـاألعالم  وملحقـا ،وغـري ذلـك ممّـا يعـّد خرقـا للعـادة ،آيـات مـن القـرآن بعـد ذحبـه رأس احلسني 
  .والدالئل الباهرة الدالّة على أDّم احلّجة العظمى على اخللق

 فأّمـا ظهـور املعجـزات علـى األئمـة واألعـالم«  :قال الشيخ أبو عبد اهللا املفيد يف أوائل املقاالت
وقـد جـاءت بكوDـا  ،وال ممتنع قياسا ،فإنّه من املمكن الذي ليس بواجب عقال - أي العالمات -

  وقطعت عليها من جهة السمع ،األخبار على التظاهر واالنتشار منهم 
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٧ 

  .)١(» ومعي يف هذا الباب مجهور أهل اإلمامة  ،وصحيح اآلثار
وقد أثرى علماء الفريقني املكتبة االسالمّية مبؤلّفات حوت نزرا يسريا من معجزات ودالئل النـيب 

  .ومن اولئك العلماء األعالم شيخنا عماد الدين الطوسي ،وأهل بيته املنتجبني  
  :المؤلف

هـــو الشـــيخ الفقيـــه املـــتكّلم احملـــّدث عمـــاد الـــدين أبـــو جعفـــر حمّمـــد بـــن علـــي بـــن محـــزة الطوســـي 
  .املشهدي

 ،فقيـه. .. الشـيخ اإلمـام «بــ  وصفه معاصره الشيخ منتجب الدين علي بن بابويـه يف الفهرسـت
  .)٢(» . .. واعظ ،عامل

يف كتابيــه ) مـن علمـاء القــرن السـابع  (ووصـفه الشـيخ الفقيــه احلسـن بـن علــي بـن حمّمـد الطــربي 
حّجــــة  ،ناصــــر الشــــريعة ،العالّمــــة الفقيــــه ،الشــــيخ اإلمــــام «بـــــ  الكامــــل البهــــائي ومناقــــب الطــــاهرين

ّنفاته  وذكـر مـن مصـ» اإلسالم عماد الـدين أبـو جعفـر حمّمـد بـن علـى بـن حمّمـد الطوسـي املشـهدي 
  .)٣(كتاب الثاقب يف املناقب 

الشيخ الفقيـه املـتكّلم األمـني أبـو جعفـر «  :وذكره العالّمة اخلوانساري يف روضات اجلّنات فقال
 ،املشتهر بالعماد الطوسـي املشـهدي ،الرابع عماد الدين حمّمد بن علي بن حمّمد الطوسي املشهدي

 ،مــن املتــون الفقهيّــة املشــهورة ،والواســطة ،الوســيلة صــاحب ،واملكــّىن عنــد فقهائنــا األجلّــة بــابن محــزة
  واملشار إىل فتاويه وخالفاته النادرة يف ،الباقية إىل هذا الزمان

__________________  
  .٤٠ :أوائل املقاالت) ١(
  .١٦٤ :الفهرست) ٢(
  .٢٦٢ :٦روضات اجلّنات ) ٣(
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٨ 

أو تالميــذ ولــده الشــيخ  ،يخ الطائفــةويظهــر أنـّـه كــان يف طبقــة تالميــذ شــ. .. كتــب علمائنــا األعيــان
  .». .. أيب علي

يف مقّدمـة  ) مـن علمـاء القـرن السـابع  (مثّ نقل كـالم الشـيخ الفقيـه حيـىي بـن سـعيد اهلـذيل احللّـي 
قـــال شـــيخنا الســـعيد أبـــو جعفـــر «  :قـــال» نزهـــة النـــاظر يف اجلمـــع بـــني األشـــباه والنظـــائر « كتـــاب 

وقـــال الشـــيخ أبـــو جعفـــر حمّمـــد بـــن علـــي الطوســـي . .. هحمّمـــد بـــن احلســـن الطوســـي قـــّدس اهللا روحـــ
  .». .. وقال الشيخ أبو الصالح. .. وقال الشيخ أبو يعلى سّالر. .. يف الوسيلة املتأّخر 

قــد ظهــر مــن هــذه العبــارة تقــّدم منزلــة الرجــل علــى منزلــة مثــل ســّالر «  :قــال العالّمــة اخلوانســاري
بــل قـــد يلـــوح منهـــا  ،كانــا مـــن كبـــار فقهـــاء زمــن شـــيخنا الطوســـي اللـــذين   ،وأيب الصــالح احللـــيب

  .)١(» . .. مشارفته إيّاهم يف الطبقة
  ابن حمزة مشترك

ويف  ،ابـن محـزة يطلـق علـى مجاعـة«  :قال العالّمة املتتّبع املريزا عبد اهللا أفنـدي يف ريـاض العلمـاء
ســـي املتـــأّخر صـــاحب الوســـيلة وغريهـــا يف األغلـــب األشـــهر يـــراد منـــه الشـــيخ أبـــو جعفـــر الثـــاين الطو 

الفقيـه  ،أعين الشيخ اإلمام عماد الدين أبو جعفر حمّمد بن علي بن محـزة الطوسـي املشـهدي ،الفقه
  .»أيضا من باب االختصار ) حمّمد بن محزة  (ويقال فيه  ؛املعروف

  .مثّ ذكر مجاعة ممّن يطلق عليهم كنية ابن محزة
__________________  

  .٢٦٦ - ٢٦٢ :٦ات اجلّنات روض) ١(
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٩ 

  :آثاره العلمّية
ذكــــره األفنــــدي يف الريــــاض نقــــال عــــن رســــالة لتلميــــذ الشــــيخ حســــني بــــن مفلــــح  :التعمــــيم - ١

  .)١(الصيمري املعمولة لذكر بعض مشايخ الشيعة 
ومسّـاه  ،وعـن بعـض العلمـاء ومل يـذكر امسـه ،ذكره األفندي نقال عن الرسـالة املـذكورة :التنبيه - ٢
  .)٢(التنّبه  :األخري هذا

  .)٣(وذكرمها اخلوانساري يف الروضات عن بعض الفهارس 
  .وسيأيت احلديث عنه يف فصل مستقل ،وهو هذا الكتاب :الثاقب في المناقب - ٣
  .الرائع في الشرائع - ٤
  .مسائل في الفقه - ٥
  .)٤( عّد الكتاب الثالثة األخيرة الشيخ منتجب الدين من مصّنفاته :المعجزات - ٦

  .الّحتاد موضوعهما ،ولعل كتاب املعجزات هذا هو نفسه كتاب الثاقب يف املناقب
نسب هذا الكتـاب الشـيخ زيـن الـدين يف رسـالة اجلمعـة إىل  :نهج العرفان إلى هداية اإليمان - ٧

فيكـون الطربسـي مـن غلـط  ،أنّـه هـو هـذا الشـيخ« واسـتظهر املـريزا األفنـدي  ،عماد الـدين الطربسـي
  والصواب ،اخالنسّ 

__________________  
  .١٢٣ :٥رياض العلماء ) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
  .٢٦٥ :٦روضات اجلّنات ) ٣(
  .١٠٧ :فهرست منتجب الدين) ٤(
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١٠ 

  .)١(» إذ مل يعهد عماد الدين الطربسي  ،الطوسي
يف  ،انDــج العرفــان إىل ســبيل االميــ«  :ولكــن الشــيخ آقــا بــزرك الطهــراين ذكــره يف الذريعــة قــائال

 ،وحتفــة األبــرار ،صــاحب بضــاعة الفــردوس ،لعمــاد الــدين الطــربي احلســن بــن علــي ابــن حمّمــد ،الفقــه
  .)٢(» ينقل عنه الشهيد الثاين يف رسالة اجلمعة  ،وكامل البهائي

مــن أجــّل «  :وقــال ،والشــيخ الطهــراين يف الذريعــة ،ذكــره الشــيخ منتجــب الــدين :الواســطة - ٨
  .)٣(» ل عليها املتون الفقهّية املعوّ 

وقـال عنـه الشـيخ الطهـراين يف  ،ذكره الشيخ منتجـب الـدين وغـريه :الوسيلة إلى نيل الفضيلة - ٩
  .)٤(» من املتون الفقهّية املعّول عليها واملنقول عنها يف الكتاب الفقهّية «  :الذريعة
» ان الـورى غيـاث سـلط« نسبه إليه السّيد ابن طاوس يف كتابـه  :كتاب في قضاء الصالة - ١٠

  .)٥(ونقل عنه 
  :أساتذته وشيوخه

ـــايب الشـــيخ احلســـن بـــن علـــي  ـــات مـــن خـــالل كت ـــة اخلوانســـاري يف روضـــات اجلّن اســـتظهر العالّم
ومن سائر ما يوجد مـن النقـل عنـه يف كتـب » الكامل البهائي « و » مناقب الطاهرين « الطربسي 

  أنّه كان ،الفتاوى واالستدالل
__________________  

  .١٢٣ :٦ياض العلماء ر ) ١(
  .٤٢١ :٢٤الذريعة ) ٢(
  .١١ :٢٥الذريعة  ،١٠٧ :الفهرست) ٣(
قــم ) قــده  ( - وطبــع أخــريا ضــمن منشــورات مكتبــة أيــة اهللا العظمــى املرعشــي ،٧٥ :٢٥الذريعــة  ،١٠٧ :الفهرســت) ٤(

  .بتحقيق الشيخ حمّمد حسون ،املقّدسة
  .٢٦٦ :٦انظر روضات اجلّنات ) ٥(
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١١ 

  )١(أو من تالميذ ولده الشيخ أيب علي  ،ذ شيخ الطائفة حمّمد بن احلسن الطوسييف طبقة تالمي
أنّــه كــان يف طبقــة  ،الــذي ذكرنــا نــّص عبارتــه» نزهــة النــاظر « ممّــا يف مقّدمــة  )٢(واســتظهر أيضــا 

ـــــدين أيب الصـــــالح احللـــــيب  تلميـــــذ الشـــــيخ الطوســـــي والســـــّيد )   ه ٤٤٧ - ٣٧٤ (الشـــــيخ تقـــــي ال
ــى ســّالر بــن عبــد العزيــز الــديلمي الــذي هــو مــن  ؛)٣( املرتضــى علــم اهلــدى ويف طبقــة الشــيخ أيب يعل

  .)٤(  ه ٤٦٣أو  ٤٤٨واملتوّىف سنة  ،شيوخ ابن الشيخ الطوسي
مع أنّه خالف مـا يظهـر مـن االجـازة وكتـب الرجـال واألخبـار «  :رغم أنّه شّكك يف ذلك فقال

 «)٥(.  
تلميـــذ  قـــال بعـــض العلمـــاء يف كتابـــه أنّـــه وقـــد «  :وقـــال الشـــيخ األفنـــدي يف ريـــاض العلمـــاء

  .)٦(» ويف كونه تلميذا للشيخ الطوسي حمل نظر . .. الشيخ الطوسي
وهــو الــذي  ،أو بواســطة ،وقــد يقــال إنّــه يــروي عــن الشــيخ بــال واســطة«  :وقــال يف موضــع آخــر

 - بـن محـزة اجلعفـري أي أيب يعلـى حممـد بـن احلسـن - ال اآليت ،ينقل قوله يف صالة اجلمعة باحلرمة
  .)٧(» كما قد يظن   ،الذي كان خليفة الشيخ املفيد
__________________  

  .٢٦٣ :٦روضات اجلّنات ) ١(
  .٢٦٦ :املصدر السابق) ٢(
  .٤٥٧ :رجال الشيخ الطوسي) ٣(
  .١٢٧ :٢أمل اآلمل ) ٤(
  .٢٦٦ :٦روضات اجلّنات ) ٥(
  .١٧ :٦و  ١٢٣ :٥رياض العلماء ) ٦(
  .١٦ :٦لسابق املصدر ا) ٧(
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١٢ 

ويف  ،»ابــن محــزة « ولعــل منشــأ هــذا اخللــط هــو اشــرتاك الشــيخ عمــاد الــدين وأيب يعلــى بكنيــة 
« حـــىت أّن بعــــض العلمـــاء نســـبوا كتــــاب  ،وكوDمــــا مـــن كبـــار فقهــــاء عصـــرمها ،»حمّمـــد « امسيهمـــا 

قـول أيب يعلـى رغم أّن الشيخ عماد الدين قد نقل  ،إىل الشيخ أيب يعلى» الوسيلة إىل نيل الفضيلة 
  .)١(» والرمي واجب عند أيب يعلى «  :يف كتاب احلج من الوسيلة ،يف الرمي

ألنـّـه ممّـن نبــغ يف النصـف الثـاين مــن القـرن الســادس  ،والواقـع أنّـه بعيــد الطبقـة عــن هـؤالء األعـالم
  .كما سيأيت بيانه  ،اهلجري

  .الشوهاين - احلسن أو - والثابت أنّه تلميذ الشيخ الفقيه اجلليل حمّمد بن احلسني
حّدثنا شيخي أبو جعفر حمّمد بن احلسـني بـن جعفـر الشـوهاين «  :روى عنه يف كتابه هذا قائال

  .)٢(»  يف داره مبشهد الرضا  
 ،وقـــد مسعـــت شـــيخي أبـــا جعفـــر حمّمـــد بـــن احلســـن الشــــوهاين «  :ويف موضـــع آخـــر قـــال
. .. وقـد ذهـب عـّين اسـم الـراوي ،وهـو يقـرأ مـن كتابـه ،يف داره ،والسـالم مبشهد الرضا عليه الصالة

 «)٣(.  
للســّيد ابــن » غيــاث ســلطان الــورى « وروى عنــه أيضــا يف كتابــه يف قضــاء الصــالة علــى مــا يف 

  :قال ،طاوس
حكى ابن محزة يف كتابه يف قضـاء الصـالة عـن الشـيخ أيب جعفـر حمّمـد بـن احلسـني الشـوهاين « 

  .)٤(» ّوز االستيجار عن امليت أنّه كان جي
__________________  

  .٤٤٢ :٨سلسلة الينابيع الفقهّية ) ١(
  .٤ح  ١٢٧ :الثاقب يف املناقب) ٢(
  .٢ح  ٣٦٩ :املصدر السابق) ٣(
  .٢٦٦ :٦روضات اجلّنات ) ٤(
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١٣ 

  .واهللا أعلم ،أنّه مل يكن حّيا حني تأليف الكتاب ويستفاد من قوله يف الثاقب 
الشـــيخ العفيـــف أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن «  :تـــرجم لـــه الشـــيخ منتجـــب الـــدين يف الفهرســـت قـــائال

  .)١(» ثقة  ،صاحل ،فقيه ،نزيل مشهد الرضا عليه وعلى آبائه الطاهرين السالم ،احلسني الشوهاين
وأيب الوفــاء  ،أيب علــي احلســن بــن حمّمـد بــن احلســن الطوســي :وهـو يــروي عــن الشــيخني املفيـدين

 (كمـا ذكـر ذلـك تلميـذه ابـن شهرآشـوب   ،عـن الشـيخ الطوسـي ،ار بن علي املقـرئ الـرازيعبد اجلبّ 
  .)٢(» مناقب آل أيب طالب « يف كتابه )   ه ٥٨٨املتوّىف سنة 

وأنّــه مــن  ،مــن هــذا أيضــا يســتفاد أّن الشــيخ عمــاد الــدين يــروي عــن الشــيخ الطوســي بواســطتني
  .طبقة الشيخ ابن شهرآشوب السروي

  :راوون عنهتالميذه وال
يـــروي عنـــه الســـّيد النّســـابة جـــالل الـــدين عبـــد احلميـــد بـــن الســـّيد مشـــس الـــدين فخـــار بـــن معـــد 

  .احلسيين
عنــــد ذكــــره ابــــن محــــزة  ،صــــرّح بــــذلك احملّقــــق الكركــــي يف إجازتــــه للقاضــــي صــــفي الــــدين عيســــى

  :حيث قال ،صاحب الوسيلة
فمنهـا الطـرق املتعـّددة  ؛ق املتعـّددةوقد رويت مجيع مصّنفاته ومرويّاته باألسـانيد الكثـرية والطـر « 

  إىل الشيخ السعيد مجال الدين أمحد بن
__________________  

  .٣٩١رقم  ١٦٥ :فهرست منتجب الدين) ١(
وقـد ورد فيهـا  ،٢٣٣ :٩أعيان الشـيعة  ،٦١ :٥رياض العلماء  ،٢٥٩ :٢وراجع أيضا أمل اآلمل  ،١١ :١املناقب ) ٢(

  موافقا ملا يف الثاقب) احلسني  (صّغرا وم) احلسن  (اسم أبيه مكّربا 
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١٤ 

عـن شـيخه السـّيد  ،عن السّيد السعيد العامل النّسابة تاج الدين حمّمد بن معّية العلـوي احلسـين ،فهد
عـــن والــده الســـّيد عبـــد  ،العــامل الفاضـــل علـــي بــن عبـــد احلميـــد بــن فخـــار العلـــوي احلســيين املوســـوي

  .)١(» عن ابن محزة  ،احلميد
ومؤلّـف  )   ه ٦٣٠املتـوّىف سـنة  (أّن ابـن محـزة هـو يف طبقـة السـّيد فّخـار بـن معـد من هذا يعلم 

  .»احلّجة على الذاهب إىل تكفري أيب طالب « كتاب 
  :عصره

ومــن  ،ممّـا يؤســف لــه أّن كثـريا مــن أعــالم الفكــر اإلسـالمي مل يســّجل هلــم تـاريخ املــيالد أو الوفــاة
 ،فأمهلهمـا مـن تـرجم لـه ،_م الشيخ عماد الدين ابن محزةاولئك الذين مل يهتد لتاريخ ميالدهم ووفا

  .حيث مل نعرف الكثري منهم ،بل أمهلوا ذكر كثري من أساتذته وشيوخه وتالمذته والراوين عنه
ــف   ،ممّــا تقــّدم يف فصــول هــذه املقّدمــة تبــّني لنــا أنّــه عــاش يف القــرن الســادس اهلجــري ،ولكــن وأّل

  .كتابه هذا يف النصف الثاين منه
وقـــد نقلـــت ذلـــك مـــن «  :قـــال بعـــد أن أورد حـــديثا ،يؤّكـــد ذلـــك مـــا ذكـــره هـــو يف كتابـــه هـــذاو 

ونقلهـــــا إىل الفارســـــية يف ســـــنة ثـــــالث وســـــبعني  ،النســـــخة الـــــيت انتســـــخها جعفـــــر الدوريســـــيت خبطّـــــه
ـــا ببلـــدة كاشـــان ،وأربعمائـــة ـــة مـــن الفارســـية ثاني ـــق ،وحنـــن نقلناهـــا إىل العربّي يف مثـــل هـــذه  ،واهللا املوّف

  .)٢(» سنة ستني ومخسمائة  :السنة
  منها قّصة أنو شروان ،وأورد يف هذا الكتاب بعض مشاهداته

__________________  
  .٧٦ :١٠٨حبار األنوار ) ١(
  .٢٣٩ :الثاقب يف املناقب) ٢(
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رسـوال إىل السـلطان سـنجر بـن )   ه ٥٥١املتـوّىف سـنة  (ا:وسي األصفهاين الذي بعثـه خوارزمشـاه 
  .)١()   ه ٥٥٢ (وقي املتوّىف سنة ملكشاه السلج

  :مدفنه
  :قال السّيد الصدر يف تأسيس الشيعة لعلوم االسالم

وقـــربه اليـــوم  ،ودفـــن يف بســـتان خـــارج البلـــد ،غـــري أنّـــه تـــوّىف يف كـــربالء ،ال أعـــرف تـــاريخ وفاتـــه« 
  .)٢(» رضي اهللا تعاىل عنه  ،معروف خارج باب النجف

  .وعند ذكره ملصّنفاته يف الذريعة ،)٣(ت العيون وأّكد ذلك الشيخ الطهراين يف الثقا
ومرقــده يف الطريــق العــامل املــؤّدي إىل مدينــة «  :بعــد أن أثــىن عليــه ،وقــال ســلمان هــادي طعمــة

  .)٤(»  - طويريج - اهلنديّة
  :الثاقب في المناقب

  .هذاولعله  ،كما ذكروا له كتابا يف املعجزات  ،وقد ذكره يف عداد مصّنفاته جّل من ترجم له
فالبـــاب األّول يف معجـــزات الرســـول  ،وحـــوى كـــّل بـــاب عـــّدة فصـــول ،وهـــو يف مخســـة عشـــر بابـــا

  .وفيه مخسة عشر فصال ،
__________________  

  .٢٠٦ :املصدر السابق) ١(
  .٣٠٤ :تأسيس الشيعة لعلوم االسالم) ٢(
  .٢٧٣ :الثقات العيون يف سادس القرون) ٣(
  .١١٦ :تراث كربالء) ٤(
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ومــا  ،والبــاب الثــاين يف بيــان معجــزات األنبيــاء الــيت ذكرهــا اهللا تعــاىل يف القــرآن وبيــان فضــائلهم
وفيــه أحــد  ،ممـّـا يضــاهيها ويشــاكلها ويــدانيها وعلــيهم الســالمجعلــه اهللا تعــاىل ألهــل بيــت نبّينــا عليــه 

  .عشر فصال
كتابــا )   ه ٥٧٣املتــوّىف ســنة  (ي وقــد ألّــف معاصــره الفقيــه احملــّدث املفّســر قطــب الــدين الراونــد

ومعجـــزات أوصـــيائه  املـــوازاة بـــني معجـــزات نبّينـــا « مسّـــاه  ،يف موضـــوع هـــذا البـــاب باخلصـــوص
اخلــــرائج « مثّ إنّــــه أحلقــــه بكتابــــه  ،حــــوى أربعــــة وأربعــــني فصــــال»  ومعجــــزات األنبيــــاء  ،

  .لسابع عشر منهوجعله الباب ا» واجلرائح 
ـــــا األبـــــواب الثالثـــــة عشـــــر االخـــــرى فهـــــي يف معجـــــزات فاطمـــــة  واألئمـــــة االثـــــين عشـــــر  أّم

.  
  :فقال ،وأّما الباعث له على تأليف هذا الكتاب فقد ذكره هو يف املقّدمة

مــن حبضــرة مــن هــو شــعبة  ،ومــن فضــائلهم طرفــا ،مثّ إّين ذكــرت ذات يــوم مــن خصــائهم نتفــا« 
ــــاء ،تلــــك الدوحــــة الغــــرّاء  ،واســــتطرف شــــاردها ،فاستحســــن واردهــــا ،وزهــــرة مــــن تلــــك الروضــــة الغّن
ومجـــع مـــا بـــّذ مـــن  ،وتزويـــق ظالهلـــا ،وأشـــار بتصـــنيف أمثاهلـــا ،واستوســـع نطاقهـــا ،واســـتحّلى مـــذاقها

  .». .. وشّذ عن فرائدها ،فوائدها
  .الذي مل يصرّح بامسه ،شريفكان استجابة لرغبة ذاك السّيد ال» الثاقب « فتأليفه هلذا 

  :مصادر الكتاب
  :منها ،استقى أحاديث وروايات كتابه هذا من طرق عديدة

  .كما تقّدم  ،عن شيخه أيب جعفر الشوهاين -
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ـــة  ،كحكايـــة أنـــو شـــروان املتقّدمـــة  ،مشـــاهداته الشخصـــّية لكرامـــات حـــدثت يف زمانـــه - وحكاي
  .)١(حمّمد بن علي النيسابوري 

إّن أصــحابنا رضــي اهللا عــنهم قــد «  :كمــا أشــار لــذلك يف املقّدمــة  ،مؤلفــاتنقــال عــن كتــب و  -
وأوقـــع يف  ،وأنـــا ألـــتقط منهـــا مـــا هـــو أروع إىل الســـمع ،صـــّنفوا يف هـــذا املعـــىن كتبـــا وصـــحفا ضـــخمة

  .)٢(» وأمأل للصدر  ،القلب
  :ومن الكتاب اليت صرّح بأمسائها

مــن  ،ّمــد بــن أمحــد ابــن شــاذان القّمــيللشــيخ احملــّدث أيب احلســن حم :كتــاب بســتان الكــرام - ١
  .)٣(نقل حديثني من جزئه السادس والثمانني  ،أعالم القرن الرابع واخلامس

 (للحـــاكم النيســـابوري أيب عبـــد اهللا حمّمـــد بـــن عبـــد اهللا ابـــن البيـــع الشـــافعي  :مفـــاخر الرضـــا - ٢
  .)٤(» املستدرك على الصحيحني « صاحب )   ه ٤٠٥ - ٣٢١
  .)٥()   ه ٤٣٠ - ٣٣٦ (للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين  :ءحلية األوليا - ٣
  .)٦(أليب موسى  :فضائل البتول - ٤
  .)٧(للموليين  :سير األئمة - ٥

__________________  
  .٢٠٦ :الثاقب) ١(
  .٣٦ :املصدر نفسه) ٢(
  .٣٢٨ :املصدر نفسه) ٣(
  .٦ح  ٥٤٦ ،٢ح  ٤٩٦ ،١ح  ٤٨٣ :املصدر نفسه) ٤(
  .٣٥٤ :املصدر نفسه) ٥(
  .٤ح  ٥٥ :املصدر نفسه) ٦(
  .٢ح  ١٤٩ :املصدر نفسه) ٧(
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ّـــه مل يصـــلنا يف هـــذا العصـــر مـــن هـــذه الكتـــاب اخلمســـة إالّ كتـــاب  ـــى مـــا أعلـــم فان حليـــة « وعل
  .»األولياء 

ومـــن أجـــل هـــذا وغـــريه فقـــد تفـــّرد كتابنـــا هـــذا بأحاديـــث نـــادرة كـــان هـــو املصـــدر هلـــا يف عصـــرنا 
فبقيــت فيــه أحاديــث مل نعثــر هلــا علــى  ،كانــت مهّمــة ختــريج أحاديثــه كّلهــا عســرية جــّدالــذا   ،احلاضــر

  .مصدر آخر
  :النسخ المعتمدة في التحقيق

النسخة احملفوظة يف خزانة مكتبة مساحة البحاثة احملقق العالمة السيد حممد علي الروضـايت  - ١
نفســها فقابلنــا عليهــا مــن أوهلــا إىل األصــفهاين دام مؤيــدا فقــد تفضــل مشــكورا ومســح لنــا باملخطوطــة 

وكانـــت أصـــح النســـخ ألن عليهـــا تصـــحيح صـــاحب  ،ورقـــة ٢٢٩آخرهـــا وحتتـــوي املخطوطـــة علـــى 
ــى التلفيــق بــني النســخ مــع ) قــدس  (روضــات اجلنــات  ومــع ذلــك مل أجعلهــا األصــل بــل عملــت عل

ا_ا أنـه مت تثبيت االختالف بني النسخ يف اهلامش وكانت النسخة خبـط واحـد وذكـر يف آخـر صـفح
بعــون اهللا تعــاىل وتوفيقــه علــى يــد أفقــر عبــاد اهللا الغــين حممــد بــن حممــد احلــراري األترجيــي كــان اهللا لــه 

  .»ر « وقد رمزت هلا باحلرف . ولوالديه واملؤمنني غفورا رحيما
حتـت رقـم  )ع(النسخة احملفوظة يف خزانة مكتبة مسجد گوهرشاد يف مشـهد اإلمـام الرضـا  - ٢
 ،٥*  ١٥عرضــها *  ورقــة طوهلــا ١٥٢يتكــون الكتــاب مــن  ،ين مكتوبــة بــالقلم األمحــرالعنــاو  ٥٤٦
وقـد . سطرا من النسخ اجليـد وخبـط واحـد مـع خـتم احلـاج السـيد سـعيد النـائيين مؤسـس املكتبـة ٢١

  .ك :رمزت هلا باحلرف
  النسخة احملفوظة يف خزانة مكتبة ملك يف طهران حتت - ٣
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والعنــاوين مكتوبــة بــالقلم األمحــر مــن خمطوطــات  ،مــد بــن قســطكتبــت خبــط الناســخ حم  ٣٧٥٦رقــم 
ســـطرا يف كـــل صـــفحة  ١٥ورقـــة عـــدد األســـطر  ٢٤٤القـــرن الثـــاين عشـــر اهلجـــري تقـــع النســـخة يف 

  .»م «  :وقد رمزت هلا باحلرف ٣٠ ١٤حبجم واحد 
العامــة يف   النســخة احملفوظــة يف خزانــة مكتبــة آيــة اهللا العظمــى الســيد املرعشــي النجفــي - ٤

ـــة قـــم املقدســـة حتـــت رقـــم  وكتـــب  ،كتبهـــا خبـــط النســـخ الشـــيخ علـــي الزاهـــد القمـــي) ٢٨٢٣(مدين
ــالغ ومقابلــة خبــط الناســخ ويف بــدايتها  عناوينهــا بــاخلط األســود ويف حاشــيتها تصــحيح وعالمــات ب

ســطرا  ١٥ورقــة يف كــل ورقــة  ٢٧٢تقــع النســخة يف » حســني الطباطبــائي « وDايتهــا خــتم بيضــوي 
  .»ش «  :سم وكانت كثرية السقط واألغالط وقد رمزت هلا باحلرف ١٥ ٢١م حبج
العامـة »  « النسخة الثانية احملفوظة يف خزانة مكتبة آية اهللا العظمـى املرعشـي النجفـي  - ٥

املوجــــود منهــــا إىل Dايــــة حيــــاة الســــيدة  ٨٣عــــدد األوراق ) ١٢٥١(يف قــــم املقدســــة رقــــم ا:موعــــة 
وقـد رمـزت  ،والنسـخة مـن القـرن الثـامن أو التاسـع ،والباقي سـاقط مـن النسـخة اء فاطمة الزهر 
  .»ع «  :هلا باحلرف

حتــت رقــم   ه ١٠٦٤النســخة احملفوظــة يف خزانــة مكتبــة روضــة خــريي مبصــر خمطوطــة ســنة  - ٦
) ١٣٩٧(مصــورة يف معهــد املخطوطــات العربيــة يف الكويــت حتــت رقــم  ،١٩٧عــدد األوراق  ٥٤٥

  .»ص «  :وقد رمزت هلا باحلرف
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  :شكر وتقدير
أتقدم بالشكر اجلزيل الوافر لسماحة حجة اإلسالم واملسلمني أسـتاذنا احملقـق السـيد عبـد العزيـز 

ملــا ألقــاه مــن تشــجيع يف االســتمرار يف حتقيــق هــذا الكتــاب وإرشــادي إىل » دام ظلــه « الطباطبــائي 
احب الروضـات يف أصـفهان فقـد جتشـم الـذهاب إمكان وجود نسخ خطية جيدة آخرهـا نسـخة صـ

معنـــــا إىل أصـــــفهان وتفضـــــل علينـــــا مساحـــــة البحاثـــــة احملقـــــق العالمـــــة الســـــيد حممـــــد علـــــي الروضـــــايت 
وكـذلك أشـكر  ،األصفهاين دام مؤيدا باعطائها ومقابلتها من أوهلا إىل آخرها وله منـا جزيـل الشـكر

إخــراج هــذا الســفر اجلليــل إىل الوجــود كمــا  األخ عزيــز احلــاج رحــيم اخلفــاف ملــا بــذل مــن مشــاركة يف
أشــكر االخــوة يف مؤسســة بعثــت ملــا قــدموه يل مــن مالحظــات قيمــة راجيــا مــن اهللا العلــي القــدير أن 

  .يوفقهم خلري الدارين وخدمة الدين احلنيف
  نبيل رضا علوان  . ه ١٤١١ - شهر ذي الحجة - قم المقدسة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مقدمة المؤلف

الــذي لــه اخللــق واألمــر  ،الــدائم طولــه ،الفــائض فضــله ،الغالــب جنــده ،)١(احلمــد هللا العلــي جمــده 
وال  ،ال معّقـــب حلكمـــه ،وهـــو العلـــيم القـــدير ،وإليـــه املرجـــع واملصـــري ،والنصـــر )٣(وبيـــده اخلـــذالن  ،)٢(

وأحصـى كـّل  ،أحـاط بكـّل شـيء علمـا ، راّد لقضـائهوال ،وال حمـيص عـن قـدره ،عن علمـه )٤(عازب 
  .شيء عددا

 ،وســــائقها التحقيــــق ،شــــهادة قائــــدها التوفيــــق ،وحــــده ال شــــريك لــــه ،وأشــــهد أن ال إلــــه إالّ اهللا
  .البيان )٦(وراعيها  ،اإليقان )٥(وباعثها 

  )٧(انتجبه من أفضل أرومة  ( ،وأشهد أّن حمّمدا عبده ورسوله
__________________  

  .العلي حبمده :ويف هامشها ،يف ص العزيز) ١(
  .ص ، ك ،ليس يف ر) ٢(
  .اخلذل :م ،يف ش) ٣(
  .وال غائب :ويف ع. وال غاية آلخره : ك ،يف ر) ٤(
  .وباغيها :ويف ر) ٥(
  .وداعيها :يف ر) ٦(
  .» ٧ :٦ - أرم - جممع البحرين« . األصل الذي ينتسب إليه :األرومة) ٧(

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٣٢ 

 ،تناسـخته كـرائم األصـالب إىل شـرائف األرحـام ،)١() ومعـدن فضـيلة  ،قبيلة وأفضل ،وأكرم جرثومة
وزكــــا  ،ومل يكنفــــه إالّ مـــن ذكــــا شــــهابه ،ومل تلحقـــه الضــــاللة بعنادهــــا ،مل تدّنســـه اجلاهليــــة بأجناســــها

مــن هاشــم وعبــد  ،ومعــدن احلســب ،فــأظهره مــن بيــت العــرب ،وكــرم حمتــده ،وطــاب مولــده ،نصــابه
  .وأنزل عليه القرآن ،وعّلمه البيان )٢() وغّذاه باحللم  ،علمفربّاه بال ( ،املطلب

ســـكارى يف  ،والنـــاس حيـــارى يف ســـكرة ،ومنـــاهج احلـــّق طامســـة ،ومعـــامل الـــدين دارســـة )٣(بعثـــه 
ــق ،وهــدى إىل الصــدق ،فــدعا إىل احلــقّ  ،حــرية ــى الرشــد ،)٤(وأمــر بالقصــد  ،ونصــح اخلل  ،وبعــث عل

 )٦(وثّبـــت  ،حـــّىت أقـــام عمـــود الـــدين ،ويبيـــت ليلـــه مكابـــداً  ،هـــداً ويظـــّل Dـــاره جما ،)٥(واحتمـــل العنـــاء 
ورسـخت قواعـد  ،دعـائم اإلميـان )٧(ورسـت  ،ونكب الشـّك خائبـاً  ،ونفر الشرك هارباً  ،قواعد اليقني

  .ولو كره املشركون )١٠(وخلص الدين هللا  ،ونّفذ األحكام ،اإلسالم )٩(وأظهر  ،اإلحسان )٨(
ورّكــز فــيهم رايــة  ،متــه نظــر الوالــد لولــدهنظــر ألُ  ،نقضــى حنبــه وآثــر جــوار ربـّـهمثّ إنـّـه ملـّـا دنــا أجلــه وا

  وخّلف ،ونصب هلم لواء الصدق ،احلقّ 
__________________  

  .ليس يف ك) ١(
  .وزيّنه بالعلم واحللم : ك ،ص ،يف ر) ٢(
  .ابتعثه :ع ،م ،يف ش) ٣(
  .» ١٣٧قصد  - جممع البحرين« . إىل احلقّ  هداية الطريق املوصل :والقصد ؛بالصدق :ع ،ص ، ك ،يف ر) ٤(
  .وتوّسد البأساء ،وترك الفناء :م زيادة ،ع ،يف ش) ٥(
  .وأثبت : ك ،يف ر) ٦(
  .وغرس :ع ،يف ص) ٧(
  .قوائم :ع ،يف ر) ٨(
  .فظهر : ك ،يف ر) ٩(
  .ر ، ليس يف ك» وخلص الدين هللا « ) ١٠(
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  .قائدين إىل الرمحة ،لني يف الظلمةدلي ،وعرتته أهل بيته ،كتاب اهللا  :فيهم الثقلني
َولَْو 7َن ِمْن ِعنِْد َلـْ-ِ اِهللا لَوََجـُدوا  ( :قـال اهللا تعـاىل ،وذكر أّن الكتاب يصّدق بعضه بعضـا

وال  ،وإن كـان ال ينطـق بلسـانه ،ويـدعو إىل اهلـدى ،وفيـه مـا جيلـو العمـى )١( )ِفيِه اْخِتالفاً َكِثـ-اً 
والـدليل  ،صـادق )٢(ومقـر  ،إالّ بدليل نـاطق ،وال يظهر ما يف مطاويه ،يهوال يذكر ما ف ،حيكم ببيانه

 :إّين خملّـف فـيكم الثقلـني«  :بقولـه ونصبه عليهم أميناً  ،له قرينا )ص(على أحكامه من جعله النّيب 
فــإّن اللطيــف اخلبــري نّبــأين أDّمــا لــن  ،مــا إن متّســكتم aمــا لــن تضــّلوا ،وعــرتيت أهــل بيــيت ،كتــاب اهللا

  .وصاحبان ال يفرتقان ،فهما قرينان مّتفقان .)٣(» رتقا حّىت يردا علّي احلوض يف
ــْن  ( :قــال اهللا تعــاىل ،ومــنهم ظهــر برهانــه ،وعلــيهم أنــزل قرآنــه ،وقــد جعــل عنــدهم بيانــه َفَم

َ
أ

ْن ُفْهدى فَما لَُكْم 
َ
ي إِالL أ ْن ال يَِهدِّ Lم

َ
ْن يُتLبََع أ

َ
َحقُّ أ

َ
  )٤( )َكيَْف َ\ُْكُموَن َفْهِدي إZَِ اYَْقِّ أ

إِنLمـا  ( :بقوله تعـاىل ،)٥(املأمونون من اخلطل  ،وقد دّل الكتاب على أDّم املعصومون من الزلل
ْهَل 

َ
  يُِريُد اُهللا fُِْذِهَب َقنُْكُم الرِّْجَس أ

__________________  
  .٨٢ :اآلية/ سورة النساء ) ١(
  .مقرر :ص ،يف ر) ٢(
أخرجــــه احلفــــاظ وأئمــــة احلــــديث يف الصــــحاح  )ص(مشــــهور متــــواتر عــــن رســــول اهللا  ،بــــتثا ،هــــذا حــــديث صــــحيح) ٣(

و  ،٣٧١ :٤و  ،٥٩ ،٢٦ ،١٤ :٣أخرجـه أمحـد بـن حنبـل يف مسـنده  :واملسانيد والسنن واملعاجم بطرق كثـرية صـحيحة
ــــه فضــــائل الصــــحابة  ،١٨٩ ،١٨٢ ،١٨١ :٥  ١٠٣٢/  ٦٠٣/  ٢ ،عــــن أيب ســــعيد اخلــــدري ٩٩/  ٥٨٥ :٢ويف كتاب

ــــه ٢٤٠٨ومســــلم يف صــــحيحه رقــــم   ،٣٠٩ :٩والتســــرتي يف إحقــــاق احلــــق  ٢٤٠ :ويف كمــــال الــــدين ،مــــع اخــــتالف في
  .وكتاب عبقات األنوار حديث الثقلني ،٥٢ :٢والفريوزآبادي يف فضائل اخلامسة من الصحاح الستة 

  .٣٥ :اآلية/ سورة يونس ) ٤(
  .اخلطأ :ص ،يف) ٥(
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َرjُْم َيطْ    .)١( )ِه-اً اlَْيِْت َوُيَطهِّ
يـَن آتَيْنـاُهُم الِْكتـاَب  ( :بقولـه ،العلمـاء بالتأويـل ،ونّبه على أDّم هم األمنـاء علـى التنزيـل ِ

Lrا
وvَِك يُْؤِمنُوَن بِِه 

ُ
ٍء  (وذكـر أنّـه  )٢( )َفتْلُونَُه َحقL تِالَوتِِه أ ْnَ ْطنـا ِ} الِْكتـاِب ِمـْن L٣( )ما فَر(. 
وبقيّــة  ،وهــم ورثــة األنبيــاء ،العــاملون بــأمره ،امللهمــون لســرّه ،املون حبكمــهالعــ ،فهــم الفــائزون بعلمــه

إِنL اَهللا اْصَط  آَدَم َونُوحـاً َوآَل  ( :واملهتـدون إىل الصـواب بقولـه تعـاىل ،ومحلة الكتاب ،األصفياء
ًة َنْعُضها ِمْن َنْعٍض َواهللاُ . إِبْراِهيَم َوآَل ِعْمراَن َ$َ الْعالَِم"َ  Lي فدّل علـى أDّـم  )٤( ) َسِميٌع َعِليٌم ُذرِّ

 ،صـاحبها )٥(ويسـفر  ،ويشـهر مواضـعها ،ليظهـر مواقعهـا ،واألسـوة مـن األسـوة ،الصفوة مـن الصـفوة
  .)٧(وال يتخلل مواكبها  ،وال يتقحم راكبها ،وال يبهم خطاaا ،وال يغلق باaا ،)٦(ويزهر مصباحها 
ُقـوَن إِنL اَهللا َوما 7َن اُهللا fُِ  ( :قـال اهللا تعـاىل Lلَُهـْم مـا َفت َ ْذ َهداُهْم َحLk يُبَ"ِّ ِضلL قَْوماً َنْعَد إِ

ٍء َعِليٌم  ْnَ ِّ٨( )بُِكل(.  
َك ِفيِه ِمْن َنْعِد ما جاَءَك  ( :بقوله تعـاىل وهدى إليه سبيالً  ،مثّ بّني على ذلك دليالً  Lَفَمْن َحاج

 
َ
ْغُفَسُكْم ُعمL نَبْتَِهـْل ِمَن الِْعلِْم َفُقْل تَعالَْوا نَْدُع أ

َ
ْغُفَسنا َوأ

َ
بْناَءُكْم َونِساَءنا َونِساَءُكْم َوأ

َ
بْناَءنا َوأ

 "َ ْجَعْل لَْعنََت اِهللا َ$َ الْ>ِذنِ   ،والنفس واألسوة ،فنّبه على أDّم هم الذريّة والصفوة .)٩( )َفنَ
__________________  

  .٣٣ :اآلية/ سورة األحزاب ) ١(
  .١٢١ :اآلية/ البقرة سورة ) ٢(
  .٣٨ :اآلية/ سورة األنعام ) ٣(
  .٣٤ - ٣٣ :اآليتان/ سورة آل عمران ) ٤(
  .يستقر :يف ص) ٥(
  .ع ،ليس يف ص» ويزهر مصباحها « ) ٦(
  .مواليها :ويف ص خ ل ،مناكبها :م ،يف ر) ٧(
  .١١٥ :اآلية/ سورة التوبة ) ٨(
  .٦١ :اآلية/ سورة آل عمران ) ٩(
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 ،واملكّرمـــون باالجتبـــاء ،واملخصوصـــون باالصـــطفاء ،واملطّهـــرون مـــن الريـــب ،مـــن الكـــذب ونؤ واملـــربّ 
ــى اخلليقــة وفصــل احلكــم  ،علــى حــّط رحــل الطلــب بفنــائهم بعثــاً  ،واهلــداة إىل الطريقــة ،واحلجــج عل

  .بقضائهم
ادِ  ( :قال اهللا تعاىل Lونُوا َمَع الصjُُقوا اَهللا َو Lيَن آَمنُوا اي ِ

Lrَها ا فُّ
َ
  )١( )ِقَ" يا ك

َوَربَُّك Aَْلُُق مـا يَشـاُء َوAَْتـاُر مـا  ( :وأضافه إىل أمره بقوله تعـاىل ،مثّ نفى االختيار عن غريه
ُة  َ-َِGْ٢( )7َن لَُهُم ا( جـه  ،واجتهدوا يف إطفاء نوره ،فتناسى أكثر األّمة وصّيتهD وإخفـاء)ويـأىب  ،)٣

فأمـّدهم علـى  ،ويرسـي دعائمـه ،وحييـي معاملـه ،يزهـر سـراجهو  ،ويوّضح منهاجـه ،اهللا إالّ أن يتّم نوره
وتعنـــو لـــه  ،وتـــتقّلص لـــه الشـــفاه ،)٤(ممّـــا ختـــّر لـــه اجلبـــاه  ،وتباعـــدهم يف الـــديار ،تشـــردهم يف األقطـــار

ويرويــه  ،مــا تــأثره املقــّر واجلاحــد ،وبــواهر البّينــات ،وتتضــاءل لــه األلبــاب مــن زواهــر اآليــات ،الرقــاب
 ،وعلــى كثــرة األعــداء ظهــوراً  ،وعلــى كــّر األيّــام عــّدة ،زداد علــى مــّر األيّــام جــّدةوتــ ،الشــامخ واملعانــد

  .وتبيني احملّجة ،لتأكيد احلّجة ،aورا )٥(وعلى فرتة األولياء 
حبضـرة مـن هـو شـعبة مـن  ،ومـن فضـائلهم طرفـاً  ،)٦( مثّ إّين ذكرت ذات يوم من خصائصهم نتفاً 

 ،شـــاردها )٧(واســـتطرف  ،فاستحســـن واردهـــا ،وضـــة الغنـــاءوزهـــرة مـــن تلـــك الر  ،تلـــك الدوحـــة الغـــرّاء
  ،وتزويق ظالهلا ،وأشار بتصنيف أمثاهلا ،واستوسع نطاقها ،واستحلى مذاقها

__________________  
  .١١٩ :اآلية/ سورة التوبة ) ١(
  .٦٨ :اآلية/ سورة القصص ) ٢(
  .aجته : ك ،م ،يف ش) ٣(
  .حبركة احلياة :ع ،ص ،م ،يف ش) ٤(
  .» ٤٣ :٥ - فرت - لسان العرب« . الضعف :والفرتة. األلباء :م ، ريف) ٥(
  .نيفاً  :ص ، ك ،م ،ش ،يف ر) ٦(
  .واستطرب :ويف ر. واستطرد :م ،ع ،يف ش) ٧(
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وطفقــت أمجــع  ،فاســتخرت اهللا ســبحانه يف ذلــك ،وشــّذ مــن فرائــدها ،مــن فوائــدها )١(ومجــع مــا بــّذ 
وإمـام  ،مـن املعجـزات لسـّيد األنبيـاء طرفـاً  ن أذكـر أّوالً وأنظم أ ،وتركيب عجيب ،على ترتيب غريب

مثّ اثّين مبا يف كتاب اهللا سبحانه وتعـاىل مـن آيـات األنبيـاء ودالالت  ،)ص(األولياء حمّمد املصطفى 
مـن آيـات أئّمتنـا  ،وبدل كّل فضيلة فضيلة تضـاهيها ،مثّ إّين أذكر بإزاء كّل آية ما توازيها ،األصفياء

  .)عليهم  صلوات اهللا (
مـن  وأذكـر قلـيالً  ،)  ( وابتدئ بذكر أمري املـؤمنني علـي ،وأرّتب النظام ،مثّ أستأنف الكالم

  .من دالالته وطرفاً  ،آياته
مـا يـدّل علـى شـرف  ،)  ( فاطمـة الزهـراء ،احلـوراء املرضـية ،مثّ أذكر لسـّيدة النسـاء اإلنسـية

  .ئلهاويهدي إىل وضوح دال ،فضائلها
 ،بعــض آياتــه ،إىل احلّجــة املنتظــر ،علــى الرتتيــب والنســق ،مثّ أذكــر لكــّل واحــد مــن األئّمــة 

مـــن  )٢(إذ لـــو ذهبـــت أمجـــع مـــا ظهـــر مـــن اآليـــات ومـــا aـــر علـــى أيـــديهم  ،ليـــدّل علـــى شـــرف غايتـــه
  .ونفد البياض ،وفين القلم ،وتعّذر اإلمكان ،الدالالت لضاق الزمان

وأنــا ألــتقط  ،ضــخمة وصــحفاً  قــد صــّنفوا يف هــذا املعــىن كتبــاً ) رضــي اهللا عــنهم  (ا وإّن أصــحابن
الثاقــب يف املناقــب  «بـــ  وقــد مسّيتــه ،وأمــأل للصــدر ،وأوقــع يف القلــب ،منهــا مــا هــو أروع إىل الســمع

«.  
إنّــه وّيل ذلـــك  ،وال يكلــين إىل ســـواه ،لرضــاه وأســأل اهللا ســبحانه وتعـــاىل أن جيعــل ذلــك خالصـــاً 

  .ادر عليهوالق
__________________  

  .ويف ندر .» ٤٧٧ :٣ - بذذ - لسان العرب« . التفرق واالنتشار :البذّ ) ١(
  .ش ،ع ،ليس يف ص» على أيديهم « ) ٢(
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  الباب األّول
  )ص(في ذكر طرف من معجزات نبّينا محّمد 
  ويحتوي على خمسة عشر فصالً 
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٣٩ 

  :فصل - ۱
  الكتاب (*)في بيان مقدمات 

وأزرى  ،العرتانـا الفتـور ،ونؤّلف أكثر آياتـه ،)١(وفّقك اهللا أنّا لو ذهبنا جنمع مجيع معجزاته اعلم 
 ،آيـة) عليه وعليهم أفضل الصالة والسـالم  (ألنّه مل يعط أحد من األنبياء املاضني  ،بنا القصور )٢(

 ،)ضـل الصـالة والسـالم عليـه أف (وسـّيد اخللـق  ،ألنّه أفضل البشر ،)٣(إالّ وقد اعطي مثلها وزيد له 
  .وتيّمنا بنشره ،بذكره وقد اقتصرنا على عّدة آيات تربكاً 

ألنّــه بــاق علــى مــّر  ،القــرآن :فأظهرهــا وأســناها وأaرهــا وأaاهــا ،وقــد ظهــرت معجزاتــه علــى أحنــاء
 )٤(ولـو ذكـرت مـا فيـه لطـال  ،وال كثـرة الـتالوة إالّ aـاء ،ال يزيده طول األحقاب إالّ اعـتالء ،األزمان
  .ومل يسع سطره الكتاب ،اخلطاب

  وحيكم حبقيتها ،يشهد بصّحتها القرآن ،وله معجزات أخر
__________________  

  .مقدمة ،ك ،م ،يف ش(*) 
  .معاجزه ،ص ،ر ،ك ،ش ،يف م) ١(
  .وازرانا القصور :ع ،ويف ص ،وازدرآ :ش ،يف م) ٢(
  .وأزيد :م ،ك ،ش ،يف ر) ٣(
  .ال نفصل :ع ،ويف ص ،ألطلت :ك ،يف ر) ٤(
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  .لشهر_ا بني أهل اإلسالم )١(فأعرضنا عن ذكر ذلك  ،واملعراج ،مثل انشقاق القمر ،البيان
  :وللمعجز أحكام ال بّد من معرفتها

  .أن يكون من فعل اهللا تعاىل :أحدها
  .للعادة أن يكون خارقاً  :وثانيها
أو يف الصفة حنو القـرآن  ،املوتى مثل إحياء ،مثله على اخللق يف اجلنس أن يكون متعّذراً  :وثالثها

  .وانشقاق القمر
ــى صــدق املــّدعي فحســب )٢(وإّمنــا يــدّل  ،لــدعوى املــّدعي أن يكــون موافقــاً  :ورابعهــا  ،املعجــز عل

  .أو الصالح ،أو اإلمامة ،للنبّوة كان مّدعياً   )٣(سواء 
إذا كــان  - ةحبسـب املصــلح - املعجــز علـى أيــدي الصــاحلني مـن عبــاده )٤(وقـد يظهــر اهللا تعـاىل 

وشـرح ذلـك وبيانـه مـذكوران يف  ،كمـا ذهـب إليـه قـوم  ،فال يـدّل باإلبانـة علـى النبـّوة ،الوقت يقتضيه
  .موضعهما

  .أو بعدها ،إما ظهر قبل بعثته )ص(وما ظهر من آياته 
 ،لطمـــوح األبصـــار إليـــه ،لـــه يف قلـــوب النـــاس تعظيمـــاً  ،إّمنـــا أظهـــره اهللا تعـــاىل علـــى يـــده :فـــاألّول

  .اخللق عليهواعتماد 
  على أنّه )٧(ليدّل  )٦(عقيب دعواه  )٥(إّمنا أظهره  :واآلخر

__________________  
  .ع ،ص ،ليس يف م) ١(
  .ش زيادة علم ،ع ،ص ،يف ر) ٢(
  .ك حبسب سؤاله إن ،م ،يف ش) ٣(
  .علم :ش زيادة ،ع ،ص ،يف ر) ٤(
  .ظهر :يف ر) ٥(
  .أو على غري ذلك :ش زيادة ،ع ،يف ر) ٦(
  .ليصح السياق» ليدل « وأبدلناه بكلمة  ،دل ع :،ش ،ويف ك ،يس يف مل) ٧(
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٤١ 

  .املهتدى مبقاله ،املقتدى بفعاله ،احملق فيما ابتناه ،الصادق فيما اّدعاه
ـــإن ظهـــر ال عقيـــب  وتـــذكريا للمتأمـــل  ،وتعريفـــا للنـــاظر ،دعـــواه كـــان ذلـــك تنبيهـــا للحاضـــر )١(ف

أو  ،سـواء ظهـر علـى يـده ،أو بسـبب أمـر يقتضـي ذلـك ،سواء كان ابتداء من القـدمي تعـاىل ،الذاكر
أو إDـاء  ،أو نفـاذ أمـر ،أو عـون ويلّ  ،أو كبـت عـدوّ  ،أو دفع البالء ،على يد غريه من إجابة الدعاء

أو ترهيــب عــن  ،أو ترغيــب يف اإلســالم ،مّنــة )٢(أو تضــعيف  ،أو إحيــاء ســّنة ،أو تقــدمي نــذر ،عــذر
  .اآلثام

 ،وال يبعـد حظـه ،ليسـهل حفظـه ،)ص(من ذلـك مقـدار مائـة آيـة لـه  - بعون اهللا - وحنن نذكر
  .ألنّه وّيل ذلك والقادر عليه ،والعصمة من الزلل ،التوفيق على العمل )٣(ومن اهللا استمد 

__________________  
  .بعقب :يف ر) ١(
  .زاد على أصل الشيء وجعله مثليه :أضعف الشيء وضعفه وضاعفه) ٢(

  .» ٢٠٤ :٩ - ضعف - لسان العرب« . واالضعاف وهو التضعيف ،أو أكثر
  .استمداد :ك ،ع ،ص ،يف ش) ٣(
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٤٢ 

  :فصل - ۲
  في بيان ظهور آياته التي ظهرت على يديه في المياه

  أحد عشر حديثاً  :وفيه
كــــان يف بعــــض غزواتــــه فنفــــد   )ص(إّن رســــول اهللا «  :قــــال ،عــــن أمــــري املــــؤمنني  - ١/  ١
فـو الـذي  ،انفجري ماءً  ،أنا رسول رسول اهللا إليك :وقل ،قم إىل هذه الصخرة يا عليّ  :فقال ،املاء

فلّمـا  ،فسال منها من كـّل ثـدي مـاء ،فطلع منها مثل ثدي البعري ،لقد بّلغتها الرسالة ،أكرمه بالنبّوة
وجـاء القـوم حـّىت . انطلق يا علّي فخذ مـن املـاء :فقال ،وأخربته )ص(رأيت ذلك أسرعت إىل النّيب 

  .»وا أوتوض ،وشربوا ،وسقوا دواaم ،ألوا قرaم وإداوا_مم
يــا علــّي  :فقــال ،وقــد نفــد املــاء ،يف بعــض غزواتــه )ص(أمــرين «  :أنـّـه قــال وعنــه  - ٢/  ٢

انبع فنبـع املـاء مـن بـني أصـابعنا  :فقال ،فوضع يده اليمىن ويدي معها يف التور ،فأتيته به. آتين بتور
 «)١(.  

  .شبه ركوة يغسل منها اليد والوجه :والتور
__________________  

  .باختالف ٥٠/  ٤١٧/  :٢إثبات اهلداة  - ١
  .حنوه ١٢٩ :٤دالئل النبوة للبيهقي  ،١٠٥ :١مناقب ابن شهر اشوب  - ٢

  .أصابعه :م ،ك ،يف ر) ١(
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٤٣ 

ـــان بـــن عثمـــان - ٣/  ٣  )ص(ســـول اهللا ملـّــا نـــزل ر «  :أن قـــال عـــن أيب عبـــد اهللا  ،عـــن أب
 ،)ص(فشـــرب  ،فـــأيت مبـــاء. اطلبـــوا يل مـــاءً  ):ص(فقـــال  ،شـــكوا إليـــه العطـــش وقّلـــة املـــاء ،احلديبيـــة

  .» اغرتف الناس بالقصاع منه فجاشت حىتَّ  ،وصّبه يف القليب ،وغسل منه وجهه
فأتيـــت  ،يف بعـــض غزواتـــه إىل ركـــيّ  )ص(بعثـــين رســـول اهللا «  :قـــال ،عـــن علـــّي  - ٤/  ٤
آتـين بشـيء  :فقـال ،نعـم :فقلـت ؟فيـه طـني :فقـال ،فرجعـت إليـه فأخربتـه ؛فإذا ليس فيه ماء ،الركيّ 
فـإذا املـاء قـد ارتفـع حـّىت  ،فألقيتـه فيـه ،اذهب والقه بـالركيّ  :فقال ،فتكّلم فيه ،فأتيته بطني منه ،منه

ا تعجب يـا علـّي أّن مأ: ، فأخربته بالذي رأيت، فقالفجئت مسرعاً  ،امتأل الركّي وفاض من جانبيه
  .»اهللا أنبعه بقدرته 

يف بعـــض  )ص(كـــان رســـول اهللا   :قـــال ،عـــن أنـــس ،عـــن أيب هدبـــة إبـــراهيم بـــن هدبـــة - ٥/  ٥
يــا رســول اهللا  :فقــال لــه أصــحابه ،معهــا راويــة ،فــإذا جباريــة ســوداء حبشــية ،فغلــبهم العطــش ،غزواتــه

  .هذه راوية ماء
  يا عبد اهللا ما تريد :واجلارية تقول ،فأخذ خبطام البعري :قال

__________________  
وابـــن شـــهر اشـــوب يف  ،٥٩٠/  ٢والواقـــدي يف املغـــازي  ،٣٤٥ :١و  ٣٩٨/  ١اخلصـــائص الكـــربى طبعـــة بـــريوت  - ٣

  ,٦٣ح  ٢٠٧ص  ٧وانظر ج . يف املناقب حنوه ٨٤ ،٨٣/  ٣٦ :٥ورواه البخاري . حنوه ١٠٤ :١مناقبه 
  ,١٨٠/  ٢٩٠ :١ة إثبات اهلدا ،١/  ٥٧٧ :٢اخلصال  - ٤
التـــاج  ،٤٥٩٨/  ٩٢ ؛٤مصـــابيح الســـنة  ،١٠/  ١٥٢ :١صـــحيح البخـــاري  ،٣١٢/  ٤٧٤ :١صـــحيح مســـلم  - ٥

  .باختالف ،٣٧٨ :٣اجلامع لألصول 
    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٤٤ 

 ،فحـّل الراويـة ،فجـاؤوا aـا .»هـاتوا أوعيـتكم «  :مثّ نادى أصحابه» ال بأس عليك «  :قال !؟مّين 
 فزّودوهـا كسـراً  .»زّودوهـا مـن متـركم «  :مثّ قـال ، القـوم أوعيـتهمومـأل ،فلم يبـق فيهـا شـيء مـن املـاء

مثّ مســح  ،علــى وجههـا فــابيّض وجههـا )ص(فمســح يـده  .»أدين مـّين «  :مثّ قـال للجاريــة ،ومتـرات
  .فإذا الراوية كأDّا مل ينقص منها شيء ،»بسم اهللا «  :وقال ،يده على الراوية

واجلارية ليسـت  ،والراوية راوييت ،أّما البعري فبعريي :ل موالهافقا ،فذهبت اجلارية إىل أهلها :قال
  !؟أو لست جباريتك :فقالت ،جبارييت
. ) ..ص(اســــتقبلين رجــــل يســــّمى حمّمــــد رســــول اهللا  :قالــــت !؟فمــــا بــــال وجهــــك أبــــيض :قــــال

  .وقّصت عليه القّصة
وإّن ماءنـا مـن مكـان  ،ةمغـور  يا رسول اهللا إّن لنا بئـراً  :وقال ،)ص(فأتى موالها رسول اهللا  :قال
  .بعيد

ولو ال أنّه قال ذلـك » بسم اهللا «  :وقال )١(فتفل فيها بريقه الشريف  ،فأراه .»فأرنيها «  :قال
  .عذباً  وشربوا منها ماءً  ،لكن صار ثلثيها ،لغرّقهم املاء

  .ويف ذلك عّدة آيات
فــدعا  ،فشــكونا إليــه الظمــأ ،يف غــزوةٍ  )ص(كــان رســول اهللا «  :قــال عــن علــّي  - ٦/  ٦

ــ ،مثّ نصــب يــده املباركــة فيهــا ،بركــوة ميانيــة فصــدرنا وصــدرت  ،رت مــن بــني أصــابعه عيــون املــاءفتفجَّ
  .»وسقاء وقربة  )٢(ومألنا كّل مزادة  ،اخليل رواء

__________________  
  .ع ،ص ،ليس يف ك» بريقه الشريف « ) ١(
  .باختالف ٣٤١/  ٣٣٩ :١ :اثبات اهلداة ،١٧/  ٢٨ :١اخلرائج واجلرائح  ،٢٣ :١كشف الغمة  - ٦

  .» ٤٨٢ :٢ - زيد - الصحاح« . هي الراوية :واملزادة ،ليس يف ص) ٢(
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٤٥ 

 )ص(فـــأخرج  ،وإذا مثّ قليـــب جافّـــة ،باحلديبيـــة )ص(كّنـــا معـــه «  :قـــال ،وعنـــه  - ٧/  ٧
ا السـهم إىل هـذه القليـب فـاغرزه فيهـا اذهب aـذ :وقال له ،من كنانته وناوله الرباء بن عازب سهماً 

  .»فتفّجرت اثنتا عشرة عينا من حتت السهم  ،ففعل ذلك .)١(
 ،دعـــا بامليضـــاة فنصـــب يـــده فيهـــا ،ويـــوم امليضـــاة عـــربة وعالمـــة«  :قـــال ،وعنـــه  - ٨/  ٨

ومحلـوا مـا  ،وسـقوا دواaـم ،وشـربوا حـاجتهم ،وارتفع حّىت توّضأ منها مثانية آالف رجـل ،ففاض املاء
  .»أرادوا 
بيســان  :يف بعـض غزواتـه علــى مـاء يقــال لـه )ص(مـّر النــّيب  :قــال ،عـن عـرو بــن الـزبري - ٩/  ٩

 ،بــل هــو نعمــان«  ):ص(فقــال  ،وهــو مــاء مــاحل ،يــا رســول اهللا امســه بيســان :فقيــل ،فســأل عنــه ،)٢(
  .)٣(فغري اهللا املاء وعذب  ،فغّري االسم» وهو طّيب 

  كنت  :قال يل أبو طالب :قال ،)٤(و بن سعيد عن عمر  - ١٠/  ١٠
__________________  

  .٣٤١/  ٣٣٩ :١اثبات اهلداة  ،١١١ :٤دالئل البيهقي  ،٧٤ :وحنوه يف كنز الفوائد ،٢١٩ :االحتجاج - ٧
  .aا :ع ،يف ص) ١(
  ,٣٣٩ :١ :واثبات اهلداة ،٧٣ :ومثله يف كنز الفوائد ،٢١٩ :االحتجاج - ٨
  .٢٩٢ :١معجم ما استعجم  ،٥٢٧ :١ ،معجم البلدان - ٩

  .نيسان :يف ص) ٢(
والبكــــري يف معجــــم مــــا  ،٥٢٧ :١وروى احلمــــوي يف معجــــم البلــــدان . هــــو موضــــع يف جهــــة خيــــرب مــــن املدينــــة :وبيســـان

  .غزوة ذي قرد :هذا احلديث عن الزبري وفيهما أّن الغزوة هي ٢٩٢ :١استعجم 
  .وعذبه :ع ،ص ،ك ،يف ر) ٣(
  .٧٥ :١ صفة الصفوة - ١٠

/  ٥٣٩ :٢راجــــع االصــــابة  ،عمـــري بــــن إســــحاق والصـــحيح مــــا أثبتنـــاه :ويف ر ،عمــــر بـــن إســــحاق :يف األصـــل) ٤(
٥٨٤٦.  
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٤٦ 

وقــد علمــت أنّــه لــيس  ،فشــكوت إليــه ،فاشــتّد احلــّر فعطشــت ،)١(مــع ابــن أخــي بســوق ذي ا:ــاز 
مثّ  ،األرض )٢(قبـه فـألقم ع ،فنزل ،فثىن وركه ،نعم :فقلت»  ؟يا عّم عطشت«  :فقال ،عنده شيء
  .فشربت حّىت رويت» اشرب يا عّم «  :رفع وقال
فــــإذا هــــو بــــواد  ،)٣(إىل حنــــني  )ص(خــــرج رســــول اهللا «  :قــــال ،عــــن علــــّي  - ١١/  ١١
والــوادي  ،العــدّو مــن وراثنــا ،يــا رســول اهللا :فقــالوا ،فقــّدرناه فــإذا هــو قــدر أربــع عشــرة قامــة ،يشــخب
ــْدَرjُوَن  ( :ب موســى كمــا قــال أصــحا  ؛أمامنــا ــا لَُم Lفقــال )ص(فنــزل رســول اهللا  ،)٤( )إِن: 

  .فأرين قدرتك ،اللهم إّنك جعلت لكّل نّيب مرسل داللة
فكـان فتحنـا  ،ورجعنـا ،واإلبـل ال تنـدى أخفافهـا ،وعربت اخليل ال تندى حوافرهـا ،)ص(فركب 

«.  
__________________  

  .» ١١٨٥ :٤معجم ما استعجم « . وهو عن ميني املوقف بعرفة ،ن أسواق العربم كان سوقاً   :ذو ا:از) ١(
  .كعبه  :يف هامش ص) ٢(
 :١اثبـات اهلـداة  ،٣٢ :١ومثلـه يف مناقـب ابـن شـهر اشـوب  ،٨٤/  ٥٤ :١اخلرائج واجلرائح  ،٢١٨ :االحتجاج - ١١

٣٣٩.  
  .خيرب :واملناقب ،يف اخلرائج) ٣(
  .٦١ :اآلية/ سورة الشعراء ) ٤(

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٤٧ 

  :فصل - ۳
  في بيان آياته الواردة في األطعمة واألشربة

  تسعة أحاديث :وفيه
 ،خبدجيـة  )ص(كان سـبب تـزويج النـّيب   :قال ،أخربنا أبو صاحل عن ابن عّباس - ١/  ١٢

 :فقــال ،فــرآه الراهــب ،قــد نــزل حتــت شــجرة )ص(وكــان النــّيب  - خدجيــة )١(عبــد  - أنّــه أقبــل ميســرة
ــ واهللا مــا جلــس يف هــذا ا:ــالس بعــد  ،فإنّــه نــيبّ  :قــال ،مــن أهــل مكــة :فقــال ؟الــذي معــكن هــذا َم

  .أحد غريه عيسى 
فـدعت خدجيـة  ،ويبقى الطعام ،إّين كنت آكل معه حّىت أشبع :فأقبل إىل خدجية فقال هلا :قال

ــ ،ودعــت أختهــا هالــة ،بقنــاع عليــه رطــب د العــزى بــن عبــد وهــي امــرأة أيب العــاص بــن الربيــع بــن عب
  .فأكلوا حىت شبعوا ومل ينقص منه شيء ،)ص(ودعت النّيب  ،الشمس
نِْذرْ  ( :ملّا نزلت«  :قال ،عن علّي  - ٢/  ١٣

َ
  َوأ

__________________  
  .مثله ٢٦١ :١وابن يف سريته  ،١٩٩ :١ :سرية ابن هشام ،٣٧٧/  ٣٣٠ :مناقب ابن املغازيل - ١

  .غالم :ك ،يف م) ١(
  .٩٩ :اثبات الوصية ،١٩٤ :٢أمايل الطوسي  - ٢
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قَْربَِ" 
َ
وكـان الرجـل مـنهم ليأكـل  ،مـن أهـل بيتـه )٢(ثالثـني  )ص(دعـا رسـول اهللا  )١( )َعِشَ-تََك اْأل

  .»فأكلوا حّىت شبعوا  فقّرب إليهم رجالً  ،)٣( جذعة ويشرب زقاً 
  .ويف احلديث طول

كـان [  )٤(إّن أبـا أمامـة أسـعد بـن األرت  :قـال ،نادهيرفعه بإسـ ،عن أبان بن عثمان - ٣/  ١٤
وكــان يأكــل معــه  ،راقعليــه ُعــ ثريــداً  ،يف قصــعة وعشــاءً  كــّل يــوم غــداءً   )ص(يبعــث إىل رســول اهللا ] 

  .مثّ ترد القصعة كما هي ،من حوله حّىت يشبعوا
الــذي ال إلــه واهللا  :أبــا هريــرة كــان يقــول حــّدثنا جماهــد أنَّ  :قــال )٥(عــن عمــر بــن ذر  - ٤/  ١٥
وإّين كنــت ألشــّد احلجــر علــى بطــين مــن  ،إّين كنــت ألعتمــد بيــدي علــى األرض مــن اجلــوع ،إالّ هــو
  ، فمّر يب أبو بكر)٦(ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي خيرجون منه  ،اجلوع

__________________  
  .٢١٤ :اآلية/ سورة الشعراء ) ١(
  .األربعني :ك ،)خ ل ( يف ع ) ٢(
  .قربا :ك ،يف ر) ٣(

٣ - ...  
تــويف بالذحبــة يف  ،كنيتــه أبــو أمامــة  ،وهــو أســعد بــن زرارة بــن عــدس بــن عبيــد األنصــاري اخلزرجــي ،كــذا يف النســخ  )٤(

 :١وســـري أعـــالم النـــبالء  ،٣٢ :١واالصـــابة  ،١٣٨ :٥و  ٧١ :١أســـد الغابـــة « راجـــع  ،قبـــل بـــدر) ص(حيـــاة الرســـول 
  .» ٨٤ :٣حلديث ومعجم رجال ا ،٣٣/  ٥ :ورجال الطوسي ،٢٩٩
  .باختالف يسري ١١٩ :٨صحيح البخاري  ،٥١٥ :٢٠مسند أمحد بن حنبل  - ٤

راجـع  ،وروى عنه أبو حنيفـة وخلـق كثـري ،روى عن جماهد ،هو عمر بن ذر بن عبد اهللا بن زرارة اهلمداين الكوىف) ٥(
ويف »  ٣٨٥ :٦أعــالم النــبالء  ســري ،٤٤٤ :٧_ــذيب التهــذيب  ،١٠٨ :٥حليــة األوليــاء  ،١٠٧ :٦اجلــرح والتعــديل « 

  .عمر بن زر :نسخه ر
  .فيه :ع ،م ،ك ،يف ر) ٦(
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  .فمّر يب ومل يفعل ،وما سألته إالّ ليشبعين ،فسألته عن آية من كتاب اهللا
  .وما سألته إالّ ليشبعين ومل يفعل ،مثّ مّر يب عمر فسألته عن آية من كتاب اهللا

«  :فقــال ،ومـا يف وجهـي ،وعـرف مـا يف نفســي ،رآين فتبّســم حـني ،)ص(مثّ مـّر يب أبـو القاسـم 
  .»التحق «  :]قال [  ،لبيك يا رسول اهللا :فقلت .»يا أبا هريرة 
مــن «  :يف قــدح فقــال فوجــدت لبنــاً  ،ودخلــت ،فــأذن يل ،واســتأذنت ،واتبعتــه ودخــل ،ومضــى

  .- أو فالنة - أهداه لك فالن :قالوا»  ؟أين هذا اللنب
  .»احلق أهل الّصّفة وادعهم «  :قال. لّبيك يا رسول اهللا :قلت» يا أبا هريرة «  :قال
صـــدقة  )ص(وإذا أتتــه  ،إىل أهــل ومـــال )١(ّفة أضــياف أهـــل اإلســالم ال يـــأوون وأهــل الصُّـــ :قــال

 :فقلـت ،فسـاءين ذلـك ،وإذا أتته هديّة أصاب منها وأشركهم فيها ،ومل يتناول شيئاً  ،بعث aا إليهم
 !؟وأنـا الرسـول ،كنت أرجو أن أصيب من هذا اللنب شربة أتقّوى aـا  !؟فةما هذا اللنب يف أهل الصّ 

ومل يكـن بـد مـن طاعـة اهللا  !؟وما عسى أن يبلغين من هـذا اللـنب ،وا فأمرين فكنت أعطيهمؤ فإذا جا
فأخـذوا جمالسـهم  ،فـأذن هلـم ،فـأقبلوا حـّىت اسـتأذنوا ،فأتيتهم فدعو_م ،ومن طاعة رسوله ،عّز وجل
  .من البيت

 ،فأخـذت القـدح» خـذ وأعطهـم «  :قـال ،لبيـك يـا رسـول اهللا :فقلـت ،»يا أبا هريرة «  :قالف
وقــد  ،)ص(مثّ يــرّد القـدح حــّىت انتهيـت إىل رســول اهللا  ،فيشــرب حـّىت يــروى ،وجعلـت أعطيــه الرجـل

  روي القوم
__________________  

  .ال يؤولون :يف ع) ١(
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. لبيــك :فقلــت .»يــا أبــا هريــرة «  :إيل فتبّســم وقــالونظــر  ،فأخــذ القــدح فوضــعه علــى يــده ،كّلهــم
  .»اقعد واشرب «  :قال ،صدقت يا رسول اهللا :قلت» بقيت أنا وأنت «  :قال

والـــذي  :حـــّىت رويـــت وقلـــت» اشـــرب  ،اشـــرب«  :يقـــول )ص(فمـــا زال  ،فشـــربت حـــّىت رويـــت
  .ما أجد له مسلكاً  ،بعثك باحلّق نبّياً 

  .وشرب الفضلة ،وّمسى ،وأثىن عليه ،حمد اهللا عّز وجلف ،فأعطيته :قال» فاعطين «  :قال
مل يكـــن شــيء أحـــّب  ،)ص(إّن رســول اهللا  :قـــال ،عـــن أيب هريــرة ،عــن ابـــن ســريين - ٥/  ١٦

 ،فـذبح شـاة فـأمر aـا فسـلخت مثّ قطعـت ،فدخل على قوم مـن األنصـار ،إليه يف الشاة من الكتف
» هـــات الكتـــف «  :مثّ قـــال ،جـــاءه بـــهف» هـــات الكتـــف «  ):ص(فقـــال رســـول اهللا  ،مثّ انضـــجت
إّين ذحبــــت شــــاة  ،بــــأيب أنــــت وأمــــي يــــا رســــول اهللا :فقــــال» هــــات الكتــــف «  :مثّ قــــال ،فجــــاءه بــــه
  .»به  أما إّنك لو سكّت جلئت مبا دعوتُ «  :قال ،وقد أتيتك بثالث أكتاف ،واحدة
 ،حبفـر اخلنـدق )ص(لى النـّيب أشار ع إّن سلمان «  :قال ،عن الصادق  - ٦/  ١٧

  .»فأمر أصحابه أن حيفروا 
يـــا  :فقـــال ،وكـــان أصـــغر القـــوم ،جـــابر بـــن عبـــد اهللا األنصـــاري )ص(فأرســـلوا إىل النـــّيب «  :قـــال

  رسول اهللا إنّا لنضرب باملعاول فما نقدر على
__________________  

  .مثلهعن جابر  ،١٥٤ :١اخلرائج واجلرائح  ،٥٥ :٢اخلصائص الكربى  - ٥
اخلـرائج  ،٥٩ :الفصـول املهمـة ،١٠٣ :١مناقـب ابـن شـهر اشـوب  ،١٧٨ :٢تفسـري القمـي  ،١٣٨ :قرب االسـناد - ٦

  .٢٤١/  ١٥٢ :١واجلرائح 
 ،١٣٩ :٥صــحيح البخــاري  ،٢١٦ :٢ودحــالن يف ســريته  ،٢٢٩ :٣ســرية ابــن هشــام  ،٤٥٢ :٢والواقــدي يف مغازيــه 

  .٣٥٣ :١اثبات اهلداة  ،٤٢٢ :٣دالئل النبوة  ،١٨٩ :٣سرية ابن كثري  ،١٦١٠ :٣صحيح مسلم 
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فعلــم جــابر  ،فمــا اســتطاع ،بــه )١(ليســتقل  )ص(فــذهب النــّيب  ،خــذ بيــدي :قــال. شــيء مــن األرض
  ).ص(وكان ال يرجع أحد حّىت يستأذن النيب  ،أّن ذلك الضعف إّمنا هو من اجلوع

 ،فانصــــرفت» انصــــرف «  :قــــال. إّين أحــــّب أن تــــأذن يل ،يــــا رســــول اهللا :فأتيتــــه فقلــــت :قــــال
إّين أحـّب أن  :فقـال ،حني ظن أDّم قد فرغوا )ص(فأتى النّيب  ،)٢(وذحبت جذعة  ،وطحنت صاعاً 

  .جتيئين أنت ورجل أو رجالن ممّن أحببت
فـدنا مـن النـّيب  :قـال ،وقد عـّدوا بـاألمس ألـف رجـل. أيّها الناس أجيبوا جابر بن عبد اهللا :فقال

  .أجيبوا جابرا ،أيّها الناس :فقال. عندي إالّ جذعة وصاع طحنته إنّه ليس :وقال ،)ص(
فأDيـت  :قالـت ،فأخربها ؟ومل :قالت ،قد افتضحنا :وقال ،فانطلق حّىت دخل على زوجته :قال

  ؟)ص(ما كان عندك إىل النّيب 
  .مل يكن ليفضحك )ص(فإّن رسول اهللا  ،أسكت :قالت ،نعم :قال

ـــّيب  ّمســـي واغـــريف  :مثّ قـــال هلـــا ،وحّلقهـــم عشـــرة عشـــرة ،حافودعـــا بعشـــر صـــ ،)ص(فـــدخل الن
  .وّمسي واثردي وأبقي ،وأبقي
 ،مثّ دعـا مائـة أخـرى ،فقـاموا ،فدعا مائة فما رئي مـنهم إالّ أثـر أصـابعهم )ص(وّمسى النّيب  :قال

ّىت حـ ،مائـة ،فمـا زال جيـيء مائـة ،)٤(فما رئي مـنهم إالّ أثـر أصـابعهم  )ص(وّمسى النّيب  ،)٣(فجلسوا 
 ،واجلـــريان ،فبقـــي الطعـــام كمـــا هـــو حـــّىت اســـتطعموه العيـــال :قـــال ،وكـــّل ذلـــك يســـّمي ،فـــرغ القـــوم
  .»والصبيان 

__________________  
  .» ٥٦٥ :١١ - قلل - لسان العرب« . محله ورفعه :أقّل الشيء واستقله) ١(
  .» ٤٤ :٨ - عجذ  - لسان العرب« . جذعة :واألنثى ،صغريها :اجلذع من الدواب واألنعام) ٢(
  .فتحلقوا :ويف ع ،ك ،م ،ليس يف ر» فجلسوا « ) ٣(
  .مثّ دعا مائة أخرى :ش زيادة ،يف م) ٤(
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ـــس بـــن مالـــك ،عـــن أبـــان ،عـــن ســـيف - ٧/  ١٨ ـــا مـــع النـــّيب   :قـــال ،عـــن أن يف غـــزوة  )ص(كّن
 ،بقيــة بــرّ  ،فجــاءه رجــل بكــّف بــرّ »  ؟هــل فــيكم أحــد معــه شــيء«  :فقــال ،)١(فــانتقص زاد القــوم 

ولقــد  ،فأخــذ النـاس منـه ،مث كشـف عنـه ،فــدعا اهللا تعـاىل ،مثّ غطـاه ،فبسـط لـه ثوبـا مثّ رمــى بـه عليـه
مـا بقـي أحـد  ،فأخـذ العسـكر منـه علـى هـذا النحـو ،حـّىت ميـأله رأيت أحدب وهو يشـّد كّمـه رباطـاً 

  .فأقلع وهو كما هو ،إالّ أخذ حاجته
فلـم جيـد إالّ بضـع  ،فـدعا بفضـلة زاد هلـم ،ادشكوا إليه يف غزوة تبـوك نفـاد الـز  :مثله - ٨/  ١٩
«  :وقـال ،ودعا ربّه مثّ صـاح يف النـاس فـاحنلقوا ،فمّسها بيده املباركة ،فطرحت بني يديه ،عشرة مترة

والتمــرات كّلهــا   ،ومــألوا مــزاودهم وأوعيــتهم ،فأكــل القــوم فصــاروا كأشــبع مــا كــانوا» كلــوا بســم اهللا 
  .يروDا عيانا ،كهيئتها
 ،عبــد اهللا بــن عمــرو بــن حــزام - أو استشــهد - تــويف :قــال ،عــن جــابر بــن عبــد اهللا - ٩/  ٢٠

اذهــب «  ):ص(فقــال  ،فــأبوا ،علــى غرمائــه أن يضــعوا مــن ديــنهم شــيئاً  )ص(فاســتغثت برســول اهللا 
«  :مثّ قــال - أو يف وســطه - فقعــد علــى أعــاله ،مثّ أعلمتــه فجــاء ،ففعلــت»  فصــّنف متــرك أصــنافاً 

  .كأنّه مل ينقص منه شيء  ،وبقي متري ،هلم حّىت وفيتهم لتُ فكِ  .»كل للقوم 
__________________  

  .حنوه ،١٤/  ٢٧ :١اخلرائج واجلرائح  - ٧
  .فانفض القوم :م ،ك ،يف ر) ١(
  ,٤٣٩/  ٨٩ :٢اثبات اهلداة  ،٣٦ :اعالم الورى ،١٥/  ٢٨ :١اخلرائج واجلرائح  ،١٧٠ :١كنز الفوائد  - ٨
  .١٠٤ :١شوب مناقب ابن شهرآ - ٩
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٥٣ 

  :فصل - ۴
  عليه من السماء (*)نزل في ظهور آياته فيما أُ 

  ثالثة عشر حديثا :وفيه
فلّمـــا أصـــبحوا  ،شـــديداً  أمطـــرت املدينـــة ليلـــة مطـــراً «  :قـــال ،عـــن أيب عبـــد اهللا  - ١/  ٢١

وهــو  - فخرجــوا مــن املدينــة إىل جبــل ريّــان ،بعلــي فمــّر برجــل مــن أصــحابه )ص(خــرج رســول اهللا 
فـــإذا رّمانـــة مـــدالة مـــن رّمـــان  ،رأســـه )ص(فرفـــع رســـول اهللا  ،فجلســـوا عليـــه - جبـــل مســـجد اخليـــف

يـا فـالن هـذه الرّمانـة  :وقـال ،وأكـل منهـا وأطعـم عليّـا  ،ففلقهـا )ص(فتناوهلا رسـول اهللا  ،اجلّنة
  .»أو وصّي نّيب  ،ال يأكلها يف الدنيا إالّ نيبّ  ،من رّمان اجلّنة

اشــتكى احلســن بــن علــّي بــن أيب «  :قــال ،عــن أبيــه  ،عــن علــّي بــن احلســني - ٢/  ٢٢
ـــرئ طالـــب  ـــة مســـجد النـــّيب  ،وب ـــّيب  ،فســـقط يف صـــدره ،)ص(ودخـــل بعقب  ،)ص(فضـــّمه الن
  فأدخل ،)١( أشتهي خربزاً  ،نعم :قال ؟فداك جّدك تشتهي شيئاً  :وقال

__________________  
  .نزل :ميف ) *(

  .حنوه ،٥٦ :مدينة املعاجز - ١
  .عن مصدرنا هذا ،٥٥ :مدينة املعاجز - ٢

  .البطيخ :كلمة فارسية مبعىن  :اخلربز) ١(
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٥٤ 

وإّين  ،فلــم أحلقــه ،فأتبعتــه بصــري :قــال حذيفــة. يــده حتــت جناحــه مثّ هــزّه إىل الســقف )ص(النــّيب 
ففتحـه  ،مـن طـرف حجـره معطـوف فـإذا هـو قـد دخـل مـن البـاب وثوبـه ،ألراعي السقف ليعـود منـه

 )ص(فتبّســم النــّيب  ،وتفاحتــان ،وســفرجلتان ،ورّمانتــان ،وكــان فيــه بطيختــان ،)ص(بــني يــدي النــّيب 
  :وقال

 ،مــن جّنــات النعــيم )١(ينــزل إلــيكم رزقكــم  ،احلمــد هللا الــذي جعلكــم مثــل خيــار بــين إســرائيل« 
وكـان  ،فمضـى احلسـن  صـيباً وخبـأ جلـّدك ن ،امض فداك جّدك وكل أنـت وأخـوك وأبـوك وأّمـك

 ،فتغــري البطــيخ ،)ص(حــّىت قــبض رســول اهللا  ،يــأكلون مــن ســائر األعــداد ويعــود أهــل البيــت 
ومل  ،فــأكلوه فلــم يعــد ،فتغــّري الّرمــان ،ومل يزالــوا كــذلك حــّىت قبضــت فاطمــة  ،فــأكلوه فلــم يعــد

وبقيــت التفاحتــان  ،فــأكلوه فلــم يعــد ،فتغــّري الســفرجل ،ني يزالــوا كــذلك حــّىت قــبض أمــري املــؤمن
 ،فأكلتهــا ،وجــد_ا عنــد رأســه وقــد تغــّريت ،فلّمــا كــان يــوم آخــر عهــدي باحلســن ،معــي ومــع أخــي

  .»وبقيت األخرى معي 
كنــت بكــربالء مــع عمــر بــن ســعد لعنــه اهللا فلّمــا   :)٢(وروي عــن أيب حمــيص أنّــه قــال  - ٣/  ٢٣
فتشـته  فلّمـا صـرع  ،ورّدهـا ،مـن ردائـه واشـتمها )٤(اسـتخرجها  ،العطـش حلسـني ا )٣(ركب 

أّن املالئكـة تتلـّذذ بروائحهـا  ،ومل ميكين الوصـول إلـيهم ،من رجال رأيتهم ومسعت صوتاً  ،فلم أجدها
  .وقيام النهار ،عند طلوع الفجر ،عند قربه

__________________  
  .إليكم :بدل ،عليكم :م ويف رربك :يف م) ١(

  .٩٧/  ٢٥٥ :مدينة املعاجز - ٣
  .aا وكنت كنت عارفاً   :يف م زيادة) ٢(
  .كرب  :يف ع) ٣(
  .أخرجها :يف ع) ٤(
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٥٥ 

  .أخذت موضع احلاجة ،ويف احلديث طول
 ،أّن جربئيــل جــاء بالّرمــانتني)  فضــائل البتــول  (وروى أبــو موســى يف مصــّنفه  - ٤/  ٢٤

فلّمــــا  ،وأهــــل البيــــت يــــأكلون منهــــا ،وأعطــــى احلســــن واحلســــني  ،والتفــــاحتني ،لســــفرجلتنيوا
مــن  فمــن زار احلســني  ،والتفاحتــان بقيتــا معهمــا ،تغــّري الّرمــان والســفرجل توفّيــت فاطمــة 

  .خملصي شيعته باألسحار وجد رائحتها
  .واهللا أعلم ،وقد وقع هذا االختالف يف الرواية ؟ثنانولست أدري أن األمرين واحد أم ا

إذ أتــــاه جربئيــــل  ،يتضــــّور جوعــــاً  )ص(بينمــــا رســــول اهللا «  :قــــال ،عــــن علــــّي  - ٥/  ٢٥
 وكــّرباً  وســّبحاً  ،لــت التحفــة يف يــدهوهلَّ  ،فهّلــل اجلــام ،جبــام مــن اجلّنــة فيــه حتفــة مــن حتــف اجلنّــة 
  .مثل ذلك )١(ففعلوا  ،ما أهل بيتهفتناوهل ،وّمحداً 

 ،فإDّــا حتفــة مــن اجلنّــة ،هــاكلُ   :وقــال لــه ،فتناولــه جربئيــل  ،فهــّم أن يتناوهلــا بعــض أصــحابه
وإّين ألجــــد  ،وأكلنــــا )ص(فأكــــل  ،أو وصــــي نــــيبّ  ،وإDّــــا ليســــت تصــــلح إالّ لنــــيبّ  ،أحتفــــك اهللا aــــا

  .»حالو_ا إىل ساعيت هذه 
علـــى فاطمـــة  )ص(دخـــل رســول اهللا  :قـــال ،مرســالً  ،الــرمحن بـــن أيب ليلـــىعــن عبـــد  - ٦/  ٢٦
يــــا «  :فقالــــت  - يف حــــديث طويــــل - وفضــــل زوجهــــا وابنيهــــا ،وذكــــر فضــــل نفســــها ،

  ،رسول اهللا
__________________  

  ,١١٣/  ٥٥ :مدينة املعاجز - ٤
  .٣٣٧ :١ :اثبات اهلداة ،٢١١ :االحتجاج - ٥

  .ففعال :يف م) ١(
  .٤٠٥ :معامل الزلفى - ٦
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٥٦ 

  .»قومي فهايت العفاص من املسجد  ،يا فاطمة«  :فقال» واهللا لقد بات ابناي جائعني 
فإنّه من أطـاعين فقـد أطـاع  ،يا فاطمة قومي«  :قال» يا رسول اهللا ما لنا من عفاص «  :قالت

  .»ومن عصاين فقد عصى اهللا  ،اهللا
  .ىفإذا هي بعفاص مغطَّ  ،سجدفقامت فاطمة إىل امل :قال
 )١(بعلـــّي  علـــيَّ «  :فقـــال ،فــإذا هـــو طبـــق مغطّـــى مبنــديل شـــامي )ص(ّدام النـــّيب فوضـــعته قُـــ :قــال

  .»وأيقظي احلسن واحلسني 
 ،وزبيــب يشــبه زبيــب الطــائف ،فــإذا فيــه كعــك أبــيض يشــبه كعــك الشــام ،مثّ كشــف عــن الطبــق

فقــال هلــم  - وصــيحاين مثــل صــيحاين املدينــة. يــة غــريهويف روا - يســّمى الرائــع )٢(ومتــر يشــبه العجــوة 
  .»كلوا «  ):ص(النّيب 

 ،جـوداً  مطـروا باملدينـة مطـراً «  :قـال ،عـن أيب عبـد اهللا  ،عن سـليمان الـديلميّ  - ٧/  ٢٧
 ،ومعــه عــّدة مــن أصــحابه املهــاجرين واألنصــار ،)ص(خــرج رســول اهللا  ،فلّمــا أن انقشــعت الســحابة

وأصـحابه  ،ينتظـر عليّـاً  )ص(جلـس النـّيب  ،فلّما خرجوا مـن بـاب املدينـة ،ليس يف القوم وعلّي 
  .حوله

هــذا علــّي قــد  ،يــا حممــد :فقــال لــه جربئيــل  ،مــن املدينــة إذ أقبــل علــيٌّ  ،فبينمــا هــو كــذلك
فلّمـا دنـا مـن . ال يـزولتـزول اجلبـال و  ،ويقـول صـواباً  ،ميشي كمـاالً  ،نقّي القلب ،نقّي الكّفني ،أتاك
  ،عليّ  )٣(وميسح به وجه  ،أقبل ميسح وجهه بكّفه ،)ص(النّيب 

__________________  
  .أدعي علّياً  :يف ش) ١(
  .» ٣١ :١٥ - عجا - لسان العرب« . وهو من أجود التمر باملدينة ،ضرب من التمر :العجوة) ٢(
  .٤٢/  ٢٠٨ :مدينة املعاجز - ٧

  .وجهه :يف ك) ٣(
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٥٧ 

فـأنزل اهللا علـى نبيّـه كلمـح  .أنـا املنـذر وأنـت اهلـادي مـن بعـدي :وهو يقول )١(سح به وجه نفسه ومي
نَْت ُمنِْذٌر َوِلKُِّ قَْوٍم هاٍد  ( :البصر

َ
  .)٢( )إِنLما أ

مــن  فــإذا هــو بكــّف أشــّد بياضــاً  ،مثّ رفــع رأســه ،مثّ ارتفــع جربئيــل  ،)ص(فقــام النــّيب  :قــال
فلّمـا  ،بضـجيج )ص(فأقبلت الّرمانة _وي إىل النـّيب  ،أشّد خضرة من الزمّرد ،ت رّمانةقد أدل ،الثلج

 وأفضـل البنـيت وابــينّ  ،كـل  :وقـال لـه ،مثّ دفعهـا إىل علـّي  ،عـّض منهـا عّضـات ،صـارت يف يـده
هديّـة مـن عنـد اهللا هـذه  ،أيّهـا النـاس :وقال ،مثّ التفت إىل الناس - يعين احلسن واحلسني  -
فاعــــذروين  ،فلــــو أذن اهللا يل أن آتــــيكم منهــــا لفعلــــت ،وإىل ســــبطيّ  ،وإىل ابنــــيت ،وإىل وصــــّيي ،إيلّ 

  .عافاكم اهللا
ضـّجت  ،إّن الرمانـة ملّـا اجتنيـت :فقال ؟فما كان ذلك الضجيج ،فداك )٣(جعلت  :قال سلمان

  .بالتسبيح )٤(الشجرة 
سـبحان  ،سـبحان مـن سـّبحت لـه الشـجر النـاظرة :الق ؟ما تسبيح الشجرة ،جعلت فداك :قال

  .»سبحان رّيب الكرمي  ،سبحان من قدح من قضباDا النار املضيئة ،رّيب اجلليل
  .إنّه من تسبيح مرمي  :ويقال
ومل يكــــن طعمنــــا منــــذ  ،يف منــــزيل )ص(أتــــاين رســـول اهللا «  :قــــال ،عـــن علــــّي  - ٨/  ٢٨
والـذي أكرمـك بالكرامـة مـا طعمـت أنـا  :فقلـت ؟يا علّي هل عندك من شـيء :ال يلفق ،ثالثة أيّام

  وزوجيت وابناي
__________________  

  .ع ،ليس يف ك» علّي وميسح به وجه نفسه « ) ١(
  .٧ :اآلية/ سورة الرعد ) ٢(
  .جعلين اهللا :يف ع) ٣(
  .اضطرب الشجر :يف م) ٤(
  .١٠٨/  ٥٤ :مدينة املعاجز - ٨
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٥٨ 

  .ثة أيّاممنذ ثال
 ،خرجـت السـاعة :فقالـت ؟وانظري هل جتدين شيئاً  ،يا فاطمة ادخلي البيت ):ص(فقال النّيب 

وجفنـة  ،فـدخلت فـإذا بطبـق عليـه رطـب ،ادخـل بسـم اهللا :فقـال ؟أدخلها أنا ،يا رسول اهللا :فقلت
  .نعم :قلتف ؟الرسول الذي محل هذا الطعام )١(رأيت أ: ، فقال)ص(فحملتها إىل النّيب  ،من ثريد
كــّل خــّط مــن جنــاح جربئيــل  :فقــال ،مــن بــني أمحــر وأخضــر وأصــفر :قلــت ؟كيــف هــو  :فقــال
فمــا رؤي األخـذ مــن أصـابعنا وأيــدينا  ،فأكلنـا مــن الثريـد حــّىت شـبعنا ،مكلّـل بالـدّر واليــاقوت ،
«.  

الســماء إن  :قـال ،عــن الزهـرّي عــن سـعيد بـن املســيب ،عـن معّمـر ،عـن عبـد الــرزاق - ٩/  ٢٩
اDـــض بنــــا إىل «  :قـــال لعلـــّي  )ص(فلّمــــا أصـــبح  ،لـــيالً  )ص(طشـــت علـــى عهـــد رســـول اهللا 

  .»العقيق ننظر إىل حسن املاء يف حفر األرض 
فلّمــا وصــلنا إىل العقيــق نظرنــا  ،علــى يــدي فمضــينا )ص(فاعتمــد رســول اهللا «  :قـال علــّي 

  .»إىل صفاء املاء يف حفر األرض 
 .»لـــو أعلمتـــين مـــن الليـــل الختـــذت لـــك ســـفرة مـــن الطعـــام  ،يـــا رســـول اهللا«  :قـــال علـــّي 

 )٢(إذ حنن بغمامة قد أظّلتنـا بـربق  ،إّن الذي أخرجنا إليه ال يضّيعنا فبينا حنن وقوف ،يا عليّ  :فقال
 ،العيــون مثلهــامل تــر  ،ســفرة عليهــا رّمــان )ص(فألقــت بــني يــدي رســول اهللا  ،ورعــد حــّىت قربــت مّنــا

  وقشر ،قشر من اللؤلؤ :على كّل رّمانة ثالثة أقشار
__________________  

  .فرأيتأ: يف ر، ك، ص) ١(
  .٤٠٣ :معامل الزلفى - ٩

  .بربيق :م ،ع ،يف ش) ٢(
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٥٩ 

  .وقشر من الذهب ،من الفّضة
 ،انعــن الرّمــ )١(وكشــفنا . هــذا أطيــب مــن ســفرتك ،بســم اهللا وكــل يــا علــيّ  :قــل :يل )ص(فقــال 

ــإذا فيــه ثالثــة ألــوان مــن احلــبّ  وحــّب كــالزمّرد  ،وحــّب كــاللؤلؤ األبــيض ،حــّب كاليــاقوت األمحــر :ف
فضــربت  ،فلّمــا أكلــت ذكــرت فاطمــة واحلســن واحلســني ،فيــه طعــم كــّل شــيء مــن اللــّذة ،األخضــر

  .مثّ رفعت السفرة ،ووضعتهن يف كّمي ،بيدي إىل ثالث رّمانات
مـن أيـن  :فقـال أحـدمها ).ص(فلقينـا رجـالن مـن أصـحاب رسـول اهللا  ،منازلنـا )٢(مثّ انقلبنا نريـد 
إّن  :فقـال ،لـو أعلمتنـا الّختـذنا لـك سـفرة تصـيب منهـا :قال ،من العقيق :قال ؟أقبلت يا رسول اهللا

فهـــل كـــان  ،إّين أجـــد منكمـــا رائحـــة طيبـــة ،يـــا أبـــا احلســـن :وقـــال اآلخـــر. الـــذي أخرجنـــا مل يضـــيعنا
فاغتممــت مــن  ،ي إىل كّمــي ألعطيهمــا رّمانــة فلــم أر يف كّمــي شــيئاً فضــربت يــد ؟عنــدكم مثّ طعــام

  ذلك
وجــــدت يف كّمــــي  ،إىل منزلــــه وقربــــت مــــن بــــاب فاطمــــة  )ص(فلّمــــا افرتقنــــا ومضــــى النــــّيب 

واألخـريني إىل احلسـن  ،فـدخلت وألقيـت رّمانـة إىل فاطمـة ،فنظرت فـإذا الرّمـان يف كّمـي ،خشخشة
 :فقلــت ؟حتــّدثين أم أحــّدثك ،يــا أبــا احلســن :فلّمــا رآين قــال ،)ص( النــّيب مثّ خرجــت إىل ،واحلســني

كأنّـك كنـت معــي   ،يـا رســول اهللا :فقلـت ،فـأخرب مبــا كـان ؛فإنـّـه أشـفى للغليـل ،حـّدثين يـا رسـول اهللا
«.  

  .ويف ذلك عّدة آيات ؛ويف حديث آخر فيه طول
  خرج رسول :قال ،عن أنس بن مالك ،عن أبان - ١٠/  ٣٠

__________________  
  .فقشرنا :ويف هامش ص ،فكسرنا :وهامش ك ،ع ،يف ص) ١(
  .إىل :يف م) ٢(
١٠ - ...  
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فلقيـين  ،فانطلقـت» انطلـق وادع يل علـّي بـن أيب طالـب « يـا أنـس  :فقال يل ،حنو البقيع )ص(اهللا 
  .قيع وهو يدعوكإّن رسول اهللا أتى حنو الب :فقلت»  ؟أين رسول اهللا«  :فقال ،علّي  )١(

ــى  ،وإذا غمامــة قــد أظّلتهمــا حنــو البقيــع ،فجعــال ميشــيان وأنــا خلفهمــا ،فأتــاه ،فــانطلق ــيس عل ل
فأكلــه  ،)٢(يشــبه األتــرج  وأخــذ منهــا شــيئاً  ،مــن الغمامــة شــيئاً  )ص(فتنــاول النــّيب  ،املدينـة منهــا شــيء

  .»هكذا يفعل كّل نّيب بوصّيه «  :مثّ قال ،وأطعم علّياً 
 يومـــاً  - لعنـــه اهللا - بعـــث إّيل احلجـــاج :قـــال ،عـــن أنـــس ،عـــن مثامـــة بـــن عبـــد اهللا - ١١/  ٣١
  .واهللا ألسوأنك :فقلت يف نفسي ؟ما تقول يف أيب تراب :فقال

وعلـّي  ،وهو راكـب علـى محـاره ،الفجر )٣(وقد صّلى  ،وأنا غالم ،)ص(خرجت أريد النّيب  :قال
فاتبعتهمـــا حـــّىت أتينـــا أكمـــة باملدينـــة فنـــزل » نـــا اتبع ،يـــا أنـــس«  :فقـــال ،وهـــو معتنقـــه بيمينـــه ،ميشـــي

كــن هاهنــا إىل   ،يــا أنــس«  :وقــال ،مثّ جلــس هــو وعلــّي علــى األكمــة ،عــن احلمــار )ص(رســول اهللا 
  .»أن آتيك 

فجـاءت سـحابة  ،اآلن ينـزالن :فقلـت ،الشـمس )٤(فجلسا يتحّدثان ويضـحكان إىل أن طلعـت 
 ،وأنـا أنظـر ،فيأكلـه ويطعـم عليّـاً  ،يتناول منهـا شـيئاً  )ص(فرأيت رسول اهللا  ،فأظّلتهما عن الشمس
  بأيب :فقلت ،يف يد عليّ  )ص(فنزال ويد رسول اهللا  ،إىل أن اجنلت الغمامة

__________________  
  .فتلقاين :م ،ك ،ص ،يف ر) ١(
  .» ٢٨٠ :٢ - ترج - جممع البحرين« . هي من أفضل ما يوجد من الثمار يف سائر البلدان :األترج) ٢(
  .٣٢٠ :١أمايل الطوسي  - ١١

  ).ص(النّيب  :ص زيادة ،ك ،يف ش) ٣(
  .ويضحكان إذ طلعت :ص ،م ،يف ك) ٤(
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  .نعم :قلت»  !؟قد رأيت«  :قال ،لقد رأيت عجباً  ،وأّمي يا رسول اهللا
ــس«  :قــال ــى هــذه األكمــة مائــة نــيبّ  ،يــا أن ــس عل ومائــة وصــّي كّلهــم تظّلهــم هــذه  ،إنّــه قــد جل
  .أظّلتين وأظّلت علّياً كما   ،الغمامة

وال وصــّي أكـــرم علـــى اهللا مـــن  ،مـــا جلــس علـــى هـــذه األكمـــة نــّيب أكـــرم علـــى اهللا مـــّين  ،يــا أنـــس
  .)١(» وصّيي هذا 

 )ص(أيت رســــول اهللا  :قــــال ،عــــن جــــابر بــــن عبــــد اهللا ،عــــن ســــامل بــــن أيب اجلعــــد - ١٢/  ٣٢
فبينا هـو يشـّمها إذ  ،فناوهلا ،ّمد ناوهلا علّيايا حم :فقال جربئيل  ،بفاكهة من اجلّنة وفيها أترجة

  .من الطالب الغالب إىل علّي بن أيب طالب :فخرج من وسطها رّق مكتوب فيه ،انفلقت
أترجـة مـن أتـرج  )ص(أهديت إىل رسول اهللا  :قال عن جابر  ،عن أيب الزبري - ١٣/  ٣٣
 )ص(فلّمـا أصـبح رسـول اهللا  ،)٢(دينة أن يعتبقـوا برحيهـا حّىت كاد أهل امل ،ففاح رحيها باملدينة ،اجلّنة

 وأطعــم علّيــاً  ،فأكــل واحــدة ،دعــا باألترجــة فقطعهــا مخــس قطــع ،يف منــزل أم ســلمة رضــي اهللا عنهــا
 :فقالـت لـه أّم سـلمة ،وأطعـم احلسـني واحـدة ،وأطعم احسـن واحـدة ،وأطعم فاطمة واحدة ،واحدة

  ؟لست من أزواجكأ
أمــرين أن آكــل منهــا  ،ولكنهــا حتفــة مــن حتــف اجلّنــة أتــاين aــا جربئيــل ،ســلمةبلــى يــا أّم «  :قــال

  .وأطعم عرتيت
 ،فمــن وصــلها وصــله اهللا ،منوطــة بــالعرش ،إّن رمحنــا أهــل البيــت موصــولة بــالرمحن ،يــا أّم ســلمة

  .»ومن قطعها قطعة اهللا 
__________________  

  .عليّ  :يف م زيادة) ١(
  ,٤٠٥ :معامل الزلفى - ١٢
  .٤٠٥ :معامل الزلفى - ١٣

  .يعبقوا رحيها :يف م) ٢(
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  :فصل - ۵
  واألعضاء المبانة والمجروحة ،في ظهور آياته في إبراء المرضى

  أحد عشر حديثاً  :وفيه
فمســــحها  ،طعنــــة يف عينــــه )١(أصــــاب عبــــد اهللا بــــن أنــــس «  :قــــال عــــن علــــّي  - ١/  ٣٤

  .»فما عرفت من األخرى  ،)ص(رسول اهللا 
حمّمـد بـن مسـلمة  )ص(ملّـا بعـث رسـول اهللا  :قـال ،عن عبد اهللا بن كعب بن مالك - ٢/  ٣٥

مــن األنصــار  رجــل مــن املســلمني رجــالً  )٣(يف رجــال مــن األنصــار إىل كعــب بــن األشــرف وثبــت  )٢(
  .فمسح عليه فربئت )ص(فأتوا به إىل النّيب  ،فجرح فحملوه

__________________  
  .١١٧ :١مناقب ابن شهرآشوب  - ١

  .تصحيف. عبد اهللا بن أنيس :ص واملناقب ،ك ،يف ر) ١(
  .٣٦٩ :٢سري أعالم النبالء  ،١٩٣ :٢أنظر الكامل يف التاريخ  - ٢

يف السـنة الثالثـة مـن اهلجـرة لقتـل كعـب  )ص(بعثه رسـول اهللا  ،هو حمّمد بن مسلمة بن سلمة األنصاري األوسي) ٢(
علــى جرحــه  )ص(احلــارث بــن أوس بــن معــاذ فتفــل النــيب  :يب يف أثنــاء القتــالوالــذي أصــ ،فقتلــوه ،بــن األشــرف اليهــودي

  .» ٣٦٩ :٢سري أعالم النبالء  ،١٤٣ :٢الكامل يف التاريخ « أنظر  ،فربئ
 :٢ - ثبــت - لســان العــرب« انظــر  ،ليثبتــوك أي جيرحــوك جراحــة ال تقــوم معهــا :ومنــه قولــه تعــاىل ،جــرح :ثبــت) ٣(
٢٠ «.  
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قتـــل علـــّي بـــن أيب طالـــب «  :قـــال ،عـــن أيب عبـــد اهللا  ،ة بـــن عّمـــارعـــن معاويـــ - ٣/  ٣٦
 ،جراحــــة )١(مثــــانون  وأصــــابه يومئــــذٍ  ،وقتــــل ســـائر النــــاس ســــبعة ،يـــوم أحــــد أربعــــة عشــــر رجــــالً  

  .»منها شيء  )٢(فلم ينفح  ،)ص(فمسحها رسول اهللا 
 خلـــت علـــى أيب عبـــد اهللا د :قـــال ،عـــن أيب عـــوف ،عـــن محّـــاد بـــن أيب طلحـــة - ٤/  ٣٧
ادع اهللا يل أن  ،يــا رســول اهللا :وقــال ،)ص(مكفــوف البصــر أتــى النــّيب  إّن رجــالً «  :وقــال ،فــألطفين

  .»يرّد إّيل بصري 
  .فرّد عليه بصره ،فدعا اهللا له«  :قال

ب عليـه اجلنّـة تثـا ):ص(فقـال . بصـري ادع اهللا يل أن يرّد عليَّ  ،يا رسول اهللا :مثّ أتاه آخر فقال
اهللا أكـرم مـن أن  :قـال !؟وإّن ثواaـا اجلنّـة ،يـا رسـول اهللا :فقـال .؟أم يرّد عليـك بصـرك ،أحّب إليك
  )٣(» مثّ ال يثيبه اجلّنة  ،بذهاب بصره مؤمناً  يبتلي عبداً 
يـــا  :فقلـــت ،)٤(وبكّفـــي ســـلعة  ،)ص(أتيـــت النـــّيب  :قـــال ،عـــن شـــرحبيل بـــن حســـنة - ٥/  ٣٨

 ):ص(فقـال  ،وعنـان الدابـة ،ذه السلعة حتول بيين وبني قائم سيفي ملّا أقـبض عليـهإّن ه ،رسول اهللا
  فدنوت» أدن مّين « 

__________________  
  .ذيله ١٣٧ :٣وحنوه يف دالئل البيهقي  ،١٤٨ :١روى حنوه يف اخلرائج واجلرائح  - ٣

  .سبعون :ع ،يف ص) ١(
  .نزف منه الدم :ونفح اجلرح. يقرح :يف م) ٢(
  .٨/  ٢٩٢ :بصائر الدرجات - ٤

  .وال جيعل ثوابه اجلّنة :ع ،ص ،يف ك) ٣(
٥ - ...  

 - لســان العــرب« . وزيــادة حتــدث يف اجلســد مثــل الغــدة ،الشــق يكــون يف اجللــد :والســلعة ،لســعة :م ،ش ،يف ر) ٤(
  .» ١٦٠ :٨ - سلع

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٦٤ 

فمــــا زال  ،لعةعلـــى الســـ )١(ووضــــع يـــده  ،فتفـــل يف كّفـــي ،ففتحتهـــا .»افـــتح كّفــــك «  :فقـــال ،منـــه
  .وما أرى أثرها ،ميسحها بكّفيه حّىت رفع

مــــن  إذ ســــأل عــــن رجــــلٍ  ،جــــالس )ص(بينــــا رســــول اهللا «  :قــــال ،عــــن علــــّي  - ٦/  ٣٩
فـإذا هـو   ،)ص(فأتـاه  ،قد صار من البالء كهيئة الفرخ ال ريـش عليـه ،يا رسول اهللا :فقيل ،أصحابه

  ؟قد كنت تدعو يف صحتكل«  :فقال له ،كالفرخ من شّدة البالء
  .أميا عقوبة تعاقبين aا يف الدنيا واآلخرة فاجعلها يل يف الدنيا ،يا ربّ  :أقول ،نعم :قال

  .وقنا عذاب النار ،ويف اآلخرة حسنة ،هم ربّنا آتنا يف الدنيا حسنةاللّ  :هالّ قلت ):ص(فقال 
  .»وخرج معنا  ،وقام صحيحاً  ،ا أنشط من عقالفكأمنَّ  ،فقاهلا
ولقـــد أتـــاه رجـــل مـــن جهينـــة جمـــذوم متقطـــع مـــن «  :قـــال ،وعنـــه صـــلوات اهللا عليـــه - ٧/  ٤٠
ــــه «  :مثّ قــــال ،فتفــــل فيــــه ،مــــن املــــاء فأخــــذ قــــدحاً  ،)ص(فشــــكا إىل رســــول اهللا  ،اجلــــذام امســــح ب
  .»ففعل حّىت مل يوجد فيه شيء  ،جسدك
حـد فلّمـا أن كـان يـوم اُ  ،حاً صحي قتادة بن ربعي كان رجالً  إنَّ «  :قال ،وعنه  - ٨/  ٤١

إّن  ،يــا رســول اهللا :فقــال )ص(مثّ أتــى النــّيب  ،فأخــذها بيــده ،فبــدرت حدقتــه ،أصــابته طعنــة يف عينــه
إالّ بفضــل  ،فلــم تكــن تعــرف ،مثّ وضــعها يف مكاDــا ،مــن يــده )ص(فأخــذها  ،امــرأيت اآلن تبغضــين

  .»وفضل ضوئها على العني األخرى  ،حسنها
__________________  

  .كّفه  :ك ،يف م) ١(
  ,٢٢٣ :االحتجاج - ٦
  ,٢٢٤ :االحتجاج ،٣٦ :١اخلرائج واجلرائح  - ٧
  اثبات اهلداة ،٣٨ :اعالم الورى ،٣٠/  ٣٢ :١اخلرائج واجلرائح  - ٨
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٦٥ 

أصـاب حمّمــد بـن ســلمة يـوم كعــب بـن األشــرف مثـل ذلــك يف «  :قــال ،وعنـه  - ٩/  ٤٢
  .»فما تبينا  ،)ص( فمسحها رسول اهللا ،ويده ،عينه

 ،تفــل رسـول اهللا يف رجـل عمــرو بـن معــاذ :قـال ،عـن أبيــه ،عـن عبـد اهللا بــن بريـدة - ١٠/  ٤٣
  .حني قطعت رجله فربئت

 ،مــّر أعمــى علــى رســول اهللا«  :قــال ،عــن أيب جعفــر  ،عــن أيب محــزة الثمــايل - ١١/  ٤٤
ما من شيء أوتـاه مـن الـدنيا أحـّب إّيل  :قال ؟ركفتشتهي أن يرّد اهللا عليك بص، أيا فالن :فقال له

  .بصري من أن يرّد اهللا عليَّ 
 ،إّين أســألك وأدعــوك ،اللهــم :مثّ قــل )١() صــّل ركعتـني  (مثّ  ،توضــأ واســبغ الوضــوء ):ص(فقـال 

إّين أتوّجـه بـك إىل اهللا ربّـك  ،يـا حمّمـد ،نـّيب الرمحـة ،)ص(وأتوّجـه إليـك بنبيّـك حمّمـد  ،وأرغب إليـك
  .ّيب لريّد بك علّي بصريور 

حـّىت رجــع األعمـى وقـد رّد اهللا عليــه  ،)٢(وال خطــا خطـوة  ،مـن جملسـه )ص(فمـا قـام النــّيب  :قـال
  .»بصره 
فمـا قـام مـن عنـده  ،فتفل يف فيـه ،أتاه رجل أعرايب أبرص«  :قال ،عن علّي  - ١٢/  ٤٥

  .» إالّ صحيحاً 
__________________  

  .اختالف مع ،٤٤٩/  ٩٢ :٢
  ,١١٧ :١مناقب ابن شهرآشوب  - ٩

  ,٥٠ :١اخلرائج واجلرائح  - ١٠
/  ٥٦٩ :٥ســـــنن الرتمـــــذي  ،بســـــتة طـــــرق ،١٦٨ - ١٦٦ :٦دالئـــــل النبـــــوة  ،٨٨/  ٥٥ :١اخلـــــرائج واجلـــــرائح  - ١١

  .بإسنادهم إىل عثمان بن حنيف مجيعاً  ،٣٧١ :٣أسد الغابة  ،٣١٣ :١مستدرك احلاكم  ،٣٥٧٨
  .ك ،م :ليس يف) ١(
  .وال حل حبوته :ص ،م ،ك ،يف ر) ٢(
  .٢٢٤ :االحتجاج - ١٢
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٦٦ 

  :فصل - ۶
  في بيان ظهور آياته في كالم الجمادات وغيرها

  مثانية أحاديث :وفيه
 ،يف شــعاب مّكـــة )ص(كنــت مــع رســول اهللا «  :قــال ،عــن علــّي  ،عــن حبّــة - ١/  ٤٦

  .»وأمسع تسليم الشجر واحلجارة عليه 
إذا حنــن بصــائح  ،)ص(بينـا حنــن مــع رســول اهللا  :قــال ،عــن أيب بكــر ،عـن أيب هريــرة - ٢/  ٤٧
  .اهللا ورسوله أعلم :قالوا»  ؟هل تدرون ما قالت النخلة«  ):ص(فقال النّيب  ،من خنلة
 )ص(فســّماه النــّيب  ،» ووصـّيه علــّي بــن أيب طالــب  ،هــذا حمّمــد رســول اهللا :قالــت«  :قـال

  .الصيحاين :يف ذلك اليوم
  من ملوك فارس إّن رجالً «  :قال ،عن علّي  - ٣/  ٤٨

__________________  
  ,٩٠ :٢مناقب ابن شهرآشوب  - ١
 :٢اخلـرائج واجلـرائح  ،١٣٦ :ينـابيع املـودة ،١٣٧ :١فرائـد السـمطني  ،٢٢١ :مناقب اخلـوارزمي ،١٣٣ :مائة منقبة - ٢

 ،٢٦٥ :٣الســرية الذهبيــة  ،٣١٧ :١لســان امليــزان  ،٧٩ :١يــزان االعتــدال م ،١٥٣ :٢مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،٤٧٨
  ,١٥٢/  ٦٥ :مدينة املعاجز ،٢٦/  ١٥٧ :غاية املرام ،٣٢ :٢الصراط املستقيم 

  .٥٥٨ح  ٥٢٩/  ٣عنه إثبات اهلداة  ،٥ح  ٤٩١/  ٢اخلرائج واجلرائح  - ٣
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٦٧ 

وحـده ال  ،أدعـو إىل شـهادة أن ال إلـه إالّ اهللا :قـال ؟يا حمّمد أخربين إىل ما تـدعو :قال ،أديباً  عاقالً 
  .عبده ورسوله وأّن حممداً  ،شريك له
  .ويف غري شيء حمدود ،بكل مكان موجود :قال ؟وأين اهللا يا حمّمد :قال
  .ألنّه تبارك وتعاىل خلق الكيف واألين ،ليس كيف وال أين :قال ؟وأين هو ؟كيف هو  :قال
أيـن جـاء للزائـل مـن  )١() مـن  :وإّمنـا يقـال ،مـن أيـن جـاء :الال يقـ :قـال ؟أين جـاء (فمن  :قال

  .وربّنا تعاىل ال يزول ،مكان إىل مكان
فلـم يبـق  ؟أنّـه أرسـلك )٢(فكيـف يل أن أعلـم  ،بال كيف ،عظيماً  يا حمّمد إّنك لتصف أمراً  :قال

أشـهد  :نـهإالّ قـال مـن مكا ،وال جبـل ،وال سـهل ،وال شجر ،ال حجر وال مدر ،حبضرته ذلك اليوم
  .عبده ورسوله وأّن حمّمداً  ،وحده ال شريك له ،أن ال إله إالّ اهللا
فقلـت . وأّن حمّمـدا عبـده ورسـوله ،وحده ال شريك له ،وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا :فقال الرجل

  .أشهد أن ال إله إالّ اهللا وأّن حممدا رسول اهللا :أنا
ودمـه مـن  ،حلمه من حلمـي ،وأقرب اخللق إيلّ  )٣(هذا خري أهلي  :قال ؟من هذا ،يا حمّمد :فقال
إالّ  ،كمــا كــان هــارون مــن موســى  ،وبعــد وفــايت ،يف حيــايت )٤(وهــو وزيــري  ،وروحــه مــن روحــي ،دمــي

  أنّه ال نيبّ 
__________________  

  .ما بني القوسني ليس يف ع) ١(
  .ليس يف ع» يل أن « ) ٢(
  .أهل بييت :ع ،يف ص) ٣(
  .الوزير :ئر النسخويف سا ،كذا يف ر) ٤(
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٦٨ 

  .»عبد اهللا  ):ص(مثّ مسّاه النّيب . تكن على احلقّ  ،فامسع له وأطع ،بعدي
عليـه  ،بأعلى الـوادي تراءى له جربئيل «  :قال ،أيب جعفر الباقر  )١(عن  - ٤/  ٤٩

 ، أخــربه أنّــه رســول اهللامثّ  ،فأجلســه عليــه ،مــن درانيــك اجلّنــة )٢( فــأخرج لــه درنوكــاً  ،جّبــة مــن ســندس
 :فقـال ،بثوبـه )ص(أخذ رسـول اهللا  )٣(االنصراف  فلّما أراد جربئيل  ،وأمره مبا أراد أن يأمره به

وال مـدر إالّ سـّلم  ،فمـا مـّر بشـجر ،فلحـق بـالغنم ،)ص(فعلـم رسـول اهللا . جربئيـل :قـال ؟مـا امسـك
  .»عليه 

 ،)ص(دعــاين رســول اهللا «  :أنـّـه قــال عــن علــّي  ،)٥(حــنش بــن املعتمــر  )٤(عــن  - ٥/  ٥٠
 ،وأنـا شـاب حـدث ،هلم سـن ،يا رسول اهللا إDم قوم كثري :فقلت ،فوّجهين إىل اليمن ألصلح بينهم

حمّمـد  ،يـا ثـرى ،يـا مـدر ،يـا شـجر :إذا صرت بـأعلى عاقبـة أفيـق فنـاد بـأعلى صـوتك ،يا عليّ  :قال
  .رسول اهللا يقرئكم السالم

__________________  
  .١٦٣ ،١٥٧ :١اخلصائص الكربى  ،١٢/  ١٥٤ :أمايل الصدوق ،٨٣ :الرسالة املفردة ،٢٠ :١تفسري القمي  - ٤

  .أخربنا :يف م) ١(
  .» ٤٢٣ :١٠ - درنك - لسان العرب« ضرب من الثياب  :الدرنوك) ٢(
  .أن يقوم :يف ك وهامش م) ٣(
 ،٨٨ :نـــور األبصـــار ،٦/  ٤٩٢ :٢اخلـــرائج واجلـــرائح  ،١/  ١٨٥ :قأمـــايل الصـــدو  ،١/  ٥٢١ :بصـــائر الـــدرجات - ٥

  .٦٧ :١فرائد السمطني  ،مثله ،١٣ :خمتصر البصائر ،١١٦ :روضة الواعظني ،قطعة منه
  .اخربنا :يف م) ٤(
« راجـــع  ،ومـــا أثبتنـــاه هـــو الصـــواب ،حـــبش :ويف ع ،خنـــيس بـــن املغـــرية :ك ،ويف ر ،احلســـن بـــن املعتمـــر :يف م) ٥(

  .» ٦٣٢/  ٢٠٥ :١تقريب التهذيب  ،١٠٤/  ٥١ :٣_ذيب التهذيب  ،٣٠٦ :٦ال احلديث معجم رج
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٦٩ 

فـإذا هـم بأسـرهم مقبلـون  ،فذهبت فلّما صرت بأعلى عاقبة أفيق أشرفت على أهـل الـيمن :قال
فناديـت  ،شـاهرون سـالحهم ،)٢(متنكبـون قسـيهم  ،مشـرعون أسـّنتهم ،رمـاحهم )١(مشرعون  ،حنوي

وال  ،فلــم يبــق شــجر ،حمّمــد رســول اهللا يقــرئكم الســالم ،يــا ثــرى ،يــا مــدر ،جريــا شــ :بــأعلى صــويت
فاضـطربت  ،وعليك السالم ،وعلى حمّمد رسول اهللا السالم :إالّ ارتّج بصوت واحد ،وال ثرى ،مدر

 ،فأصــلحت بيــنهم ،وأقبلــوا إّيل مســرعني ،فوقــع الســالح مــن أيــديهم ،قــوائم القــوم وارتعــدت ركــبهم
  .»وانصرفت عنهم 

ــرب«  :قــال ،وعنــه  - ٦/  ٥١  - الشــّك مــن الــراوي ،أو يــوم حنــني - ولقــد أخــذ يــوم خي
ــق :مثّ قــال للحجــر ،فســمع للحجــر تســبيح وتقــديس ،حجــراً  ــق فــانفلق ثــالث فل فســمع لكــّل  ،انفل

  .»واملّنة هللا  ،فلقة تسبيح ال تسمع ألخرى
 )ص(دخــل رســول اهللا  :قــال ،لنجــاريّ مثّ ا ،عــن إبــراهيم بــن عبــد األكــرم األنصــاريّ  - ٧/  ٥٢

فلّما دخل نـاداه حجـر علـى رأس  ،من حوائط بين النّجار وأبو أيوب حائطاً  ،هو وسهل بن حنيف
  .فكّلمه ،)٣(تنضح السواين عليها  ،بئر هلم

  .مثّ ناداه الرمل وكّلمه
  السالم :نادته العراجني من كل جانب ،فلّما دنا من النخل

__________________  
  .» ١٢٣٦ :٣ - شرع - الصحاح« مصّوبون  ،مسددون :مشرعون) ١(
  .» ٩٦ :٤ - قسس - جممع البحرين« ثياب من كتان خملوطة حبرير  :القسيّ ) ٢(
  ,٢٣٥ :االحتجاج - ٦
  .٨/  ٥٢٤ :بصائر الدرجات - ٧

املعجـم الوسـيط  ،ن البئـرالناقـة يسـتقى عليهـا مـ :أو الناعور وأيضاً  ،وهي ما يعرف بالساقية ،مجع سانيه :السواين) ٣(
  .٤٠٤ :١٤لسان العرب  ،مادة سىن ٤٥٧ :١
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  .فأخذ منها فأكل وأطعم ،خذ مّين  :وكّل واحد منها يقول. عليك يا رسول اهللا
اللهـم بـارك «  :وقـال ،)ص(فبـارك عليهـا رسـول اهللا  ،فلّمـا أحسـته سـجدت ،مثّ دنا من العجـوة

  .»وانفع aا  ،عليها
  .)١(وأّن العجوة من اجلّنة  ،أّن الكمأة من املّن وماؤها شفاء للعنيفمن مثّ روت العاّمة 

يقــــوم يف أصــــل  )ص(كــــان رســــول اهللا   :قــــال ،وعــــن جــــابر بــــن عبــــد اهللا األنصــــاري - ٨/  ٥٣
مثّ اّختـــذ منـــربا فحـــّن اجلـــذع إىل رســـول اهللا  - الشـــّك مـــن الـــراوي ،إىل جـــذع خنلـــة :أو قـــال - شـــجرة

 ،فمسـحه بكفـه الشـريف فســكن ،)ص(حـّىت أتـاه رســول اهللا  ،جدحـّىت مسـع حنينـه أهــل املسـ )ص(
  .لو مل يأته حلّن إىل يوم القيامة :فقال بعضهم

  .)٢(فسّبحت يف كّفه  ،من حصى املسجد كّفاً   )ص(ولقد أخذ رسول اهللا 
__________________  

مع الصـــحيح الرتمـــذي يف اجلـــا ،٥١١ ،٤٩٠ ،٤٢١ ،٣٥٧ ،٣٥٦ ،٣٠٥ ،٣٠١ :٢مســـند أمحـــد بـــن حنبـــل ) ١(
  .٢٢باب  - ٤٠٠ :٤
  .٤٣ :١أسد الغابة  ،٢٦ :١اخلرائج واجلرائح  ،٩٠ :١مناقب ابن شهرآشوب  - ٨

  .٢٤٨/  ١٥٩ :١اخلرائج واجلرائح ) ٢(
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  :فصل - ۷
  وفي كالم الطفل الذي لم يبلغ حين الكالم ،من كالم البهائم (*)في بيان آياته 

  تسعة أحاديث :وفيه
 ،فطلبـه الراعـي ،فأخذها عدا ذئب على شاةٍ  :قال ،سعيد اخلدري أخربنا أبو  - ١/  ٥٤

  .ساقه اهللا تعاىل إيلّ  تنزع مّين رزقاً  ،ال تّتقي اهللاأ: قال ،فأقعى الذئب على ذنبه ،فانتزعها منه
  .يتكّلم بكالم اإلنس ،ذئب مقع على ذنبه !إّن هذا لعجب :فقال الراعي له
حيــّدث النــاس بأنبــاء مــا قــد  )ص(حمّمــد  !؟ئــك مبــا هــو أعجــب مــن هــذاأالّ أنب :فقــال لــه الــذئب

  .سبق
 )ص(مثّ أتـى النـّيب  ،فزواهـا إىل زاويـة مـن زواياهـا ،فأقبل الراعي بغنمـه حـّىت حصـل باملدينـة :قال
أخـرب «  :فلّمـا اجتمـع النـاس قـال للراعـي ،وأمر فنودي بالصالة جامعـة ،فخرج إىل املسجد ،فأخربه

  مبا
__________________  

  .ظهور معجزاته :يف ع) *(
 ١٢ :١أمـايل الطوسـي  ،٢١٨١/  ٤٧٦ :٤ووردت قطعـة منـه يف اجلـامع الصـحيح  ،٣٥١ :تاريخ اإلسالم للـذهيب - ١

  .٨٣ :٣مسند أمحد بن حنبل  ،٤١ :٦ ،دالئل النبوة ،٣٨/  ٣٦ :١اخلرائج واجلرائح 
  .مثله ٦١ :٢ي يف اخلصائص الكربى والسيوط ،٤٧٦ :٤وروى الرتمذي ذيله يف اجلامع الصحيح 
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ال تقـــوم الســـاعة حـــّىت تكّلـــم  ،والـــذي نفســـي بيـــده«  ):ص(فقـــال رســـول اهللا  ،فـــأخربهم ،»رأيـــت 
مبا حيـدث علـى أهلـه بعـده  )١(وشراك نعاله فتخربه فخذه  ،ويكّلم الرجل عذبة سوطه ،السباع الناس

«.  
فأتـاه فطـرده  ،أبـا األشـعث ابـن قـيس اخلزاعـيكلّـم الـذئب «  :قال ،عن علّي  - ٢/  ٥٥

  .منك أصفق وجهاً  ما رأيت ذئباً  :مثّ قال له يف املرّة الرابعة ،مرّة بعد أخرى
 ،مــّين مــن تــوّىل عــن رجــل لــيس علــى وجــه األرض أفضــل منــه بــل أصــفق وجهــاً  :فقــال لــه الــذئب

مــن  ،فيرتكونــه ،ال إلــه إالّ اهللا :يقــول ،ميلــك شــرقها وغرaــا ،وال أمت بصــرية وال أمت أمــراً  ،وال أنــور نــوراً 
  !؟رسول رّب العاملني ،أنا أم أنت الذي تتوىل عن هذا الرجل الكرمي :أصفق وجهاً 

ويشــقى يف  ،الويــل ملــن يصــلى جهــّنم غــداً  )٢(بــل  :قــال الــذئب !؟ويلــك مــا تقــول :قــال اخلزاعــي
  .وال يدخل يف حزب حمّمد ،النشور أبداً 

وأقــول  ،وأؤمــن بــه ،فمــن الــذي حيفــظ علــّي غنمــي ألنطلــق إليــه ،يبحســيب حســ :مثّ قــال اخلزاعــي
  .أنا أحفظها عليك حّىت تذهب إليه وترجع :قال له الذئب ؟الكلمة

  .اهللا تعاىل لك :قال الذئب ؟فمن يل بذلك :قال اخلزاعي
الســــالم  :فقـــال ،)ص(حــــّىت جـــاء اخلزاعـــي إىل رســـول اهللا  ،فلـــم يـــزل الـــذئب يف غنمـــه حيفظهـــا

  .آمنت وصّدقت ،رسول اهللا وأّن حممداً  ،أشهد أن ال إله إال اهللا ،رسول اهللاعليك يا 
__________________  

  .وحتّدثه :يف ع) ١(
  .٣٣ :نور االبصار ،٨٧/  ١٨١ :تفسري اإلمام العسكري  - ٢

  .سقط من ر» الذئب بل « ) ٢(
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إالّ وذلـك الـذئب  ،تقر بعـد ذلـك بأيّـامفلم أسـ ،وأنا معه أمسع منه ذلك ،مثّ أخربه بكالم الذئب
  .»قلت للخزاعي كذا وكذا  ،يا أبا احلسن :بني يدّي يقول

أنــت الــذي أعتقتــين مــن  :وقــال ،وأخــذ أبــو األشــعث ســخلة مــن غنمــه فــذحبها للــذئب«  :قــال
  .»النار 

خـرج أعـرايب مـن بـين سـليم يـدور  :قـال ،عن ابـن عبـاس ،عن أيب صاحل ،عن الكليب - ٣/  ٥٦
أنـت السـاحر الكـّذاب  ،يا حممـد :وقال ،)ص(وجاء إىل النّيب  ،فصّريه يف كّمه فصاد ضّباً  ،الربيةيف 

فـــو الـــالت والعـــّزى لـــو ال أن يســـّميين  ؟بعثـــك إىل األســـود واألبـــيض الـــذي تـــزعم أّن يف الســـماء إهلـــاً 
  .قومي بالعجول لضربتك بسيفي حّىت أقتلك

فـإّن احللـيم كـاد أن  ،يـا أبـا حفـص مهالً «  ):ص( فقال النيبّ  ،فقام عمر بن اخلطّاب ليبطش به
  .» يكون نبّياً 

  ؟هكذا تفعل العرب ،يا أخا بين سليم«  ):ص(مثّ قال النّيب 
وتكـون  ،وعليـك مـا علينـا ،أسلم يا أعرايب فيكون لك مـا لنـا !تأتينا يف جمالسنا و_جونا بالكالم

  .»يف اإلسالم أخانا 
  .وألقى الضّب من كّمه. من بك حّىت يؤمن بك هذا الضبّ ال أؤ  ،فو الالت والعّزى :فقال
فقـــال  ،فالتفــت إليــه» يــا ضــّب «  ):ص(فقـــال النــّيب  ،فعــدا الضــب ليخــرج مــن املســجد :قــال

  .أنت حممد رسول اهللا :فقال»  ؟من أنا«  :له )ص(
  أعبد من اّختذ إبراهيم :فقال. من تعبد ):ص(النيب  :فقال

__________________  
  .٤٣/  ٣٨ :١اخلرائج واجلرائح  ،٣٣٨ ،٣٣٧ :١الوفا يف أحوال املصطفى  ،٣٦ :٦ل النبوة دالئ - ٣
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  .واصطفاك حبيباً  ،وناجى موسى كليماً  ،خليالً 
وشـــهد لـــه  كّلـــم حمّمـــداً   ،ال يفقـــه وال يعقـــل ،اصـــطدته بيـــدي ســـبحان اهللا ضـــبٌ  :فقـــال األعـــرايب

 وأشــهد أّن حمّمـــداً  ،وحــده ال شــريك لــه ،إال اهللا أشـــهد أن ال إلــه ،بعــد عــني ال أطلــب أثــراً  ،ةبــالنبوَّ 
  .عبده ورسوله

  :وأنشأ يقول
  أال يــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــول اهللا إنّــــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــــادق

  وبوركـــــــــــــــــــــت هاديـــــــــــــــــــــا فبوركـــــــــــــــــــــت مهـــــــــــــــــــــديّاً    

   
ـــــــــــــن احلنيفـــــــــــــة بعـــــــــــــد مـــــــــــــا   شـــــــــــــرعت لنـــــــــــــا دي

  غـــــــــــــــــــــدونا كأمثـــــــــــــــــــــال احلمـــــــــــــــــــــري الطواغيـــــــــــــــــــــا   

   
  ويــــــــــــــا خــــــــــــــري مرســــــــــــــل فيــــــــــــــا خــــــــــــــري مــــــــــــــدعوٍّ 

  إىل اإلنــــــــــــــــــــس مثّ اجلــــــــــــــــــــّن لبيــــــــــــــــــــك داعيــــــــــــــــــــا   

   
  فــــــــــــــــنحن أنــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــن ســــــــــــــــليم عديـــــــــــــــــدنا

  أتينـــــــــــــــــــــــاك نرجـــــــــــــــــــــــو أن ننـــــــــــــــــــــــال العواليـــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــاً  فبوركــــــــــــــــــــــت يف األقــــــــــــــــــــــوام حّي   ومّيت

  مثّ بوركــــــــــــــــــــت ناشــــــــــــــــــــيا بوركــــــــــــــــــــت طفــــــــــــــــــــالً و    

   
  .من القرآن ّلم سوراً فعُ » عّلموا األعرايب «  ):ص(فقال النّيب 

  .ويف احلديث طول
يف  فنزلـت داراً  ،حّجـة الـوداعحججـت  :قـال ،ورواية أخـرى عـن معـرض بـن معقـب - ٤/  ٥٧
أتــاه رجــل مــن أهــل  !ورأيــت منــه عجبــاً  ،ووجهــه يتهّلــل مثــل دارة القمــر ،)ص(فرأيــت النــّيب  ،مّكــة

أنـت رسـول  :فقـال الطفـل» مـن أنـا «  ):ص(فقـال النـّيب  ،فرأيته يف خرقـة ،اليمامة بابن له يوم ولد
  .»بارك اهللا فيك  ،صدقت«  :قال. اهللا

  .»م بعدها حّىت شّب ومل يتكلّ «  :قال
  .مبارك اليمامة :وكّنا نسّميه باليمامة :قال أيب
  جاء إىل رسول :قال ،عن ابن عمر ،عن نافع - ٥/  ٥٨

__________________  
  ,٣٩٧ :٤أسد الغابة  - ٤
/  ٣١١ :قصــص األنبيــاء للراونــدي ،٩٧ :٢اخلصــائص الكــربى  ،باســناده إىل ابــن عمــر ٦١٩ :٢مســتدرك احلــاكم  - ٥

٣٨٦.  
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  .بقطعه )ص(فأمر النّيب  ،أنه سرق مجالً  :قوم فشهدوا على رجل بالزور )ص(اهللا 
 ،حـــّىت ال يبقـــى مـــن الصـــالة شـــيء ،هـــّم صـــّل علـــى حمّمـــد وآل حمّمـــدفـــوّىل الرجـــل وهـــو يقـــول اللّ 
حــّىت ال  ،وآل حمّمــد وارحــم حمّمــداً  ،حــّىت ال يبقــى مــن الربكــات شــيء ،وبــارك علــى حمّمــد وآل حمّمــد

  .حّىت ال يبقى من التسليم شيء ،وسّلم على حمّمد وآل حمّمد ،ن الرمحة شيءيبقى م
«  :وقـال ،بـرّده )ص(فـأمر النـّيب  ،يا رسـول اهللا إنّـه بـريء مـن سـرقيت :وقال ،فتكّلم اجلمل :قال

  .وذكر كالمه من الدعاء. .. اللهّم صّل على حمّمد وآل حمّمد :قلت :قال»  ؟يا هذا ما قلت آنفاً 
 ،حــّىت كــادت حتــول بيــين وبينــك ،كــذلك نظــرت إىل مالئكــة اهللا خيوضــون ســبل املدينــة«  :قــال

  .»احلوض يوم القيامة ووجهك أشّد بياضا من الثلج  لرتدّن عليَّ 
فجــــــاء_م بقــــــرة هلــــــم  ،ريــــــح يف عيــــــد هلـــــماجتمـــــع آل ذُ «  :قــــــال ،عـــــن علــــــّي  - ٦/  ٥٩
 حمّمــدٌ  ،فجــاء بــال إلــه إالّ اهللا ،بصــوت فصــيح ،مــع رجــل يصــيح ،أمــر جنــيح ،يــا آل ذريــح :فصــاحت
  .عّجلوا بال إله إالّ اهللا تدخلوا اجلّنة ،رسول اهللا
  .»يطلبونه حّىت أسلموا  ،)ص(فو اهللا ما شعرنا إالّ بال ذريح قد أقبلوا إىل النّيب  :قال

  .وروي هذا اخلرب أطول من ذلك
  .فقال ذلك ،ليذحبوه وروي أّن القوم أحضروا ثوراً 

__________________  
  .٤٩٦وحنوه يف ص  ،عن جابر باختالف يسري ،٥٢٢ :٢اخلرائج واجلرائح  ،٢٩٦ :االختصاص - ٦
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 ،وكنـا معـه )ص(فلّمـا بصـرت بـالنّيب  ،كانت بقرة يف بين سـامل«  :قال ،وعنه  - ٧/  ٦٠
أحـاكمكم  ،ير الصـادقمـع الـوز  ،جـاءكم الرجـل الصـاحل ،يـا بـين سـامل :وقالـت ،فأقبلت تلوذ وتعـدو

واســتمتعوا  ،يــا رســول اهللا إّين وضــعت هلــم اثــين عشــر بطنــاً  ،إليــه فإنّــه قاضــي اهللا يف األرض ورســوله
وأنـت األمـني  ،وهـم اآلن يريـدون ذحبـي ،ومل يرتكـوا يل نسـالً  ،وشربوا مـن لبـين ،وأكلوا من زبدي ،يب

  .ال إله إالّ اهللا :الصادق بقول ،)١(على وحيه 
 ،ما نريد معها بعد يومنـا هـذا مـن شـاهد ،أال والذي بعثك باحلّق نبياً  :وقالوا ،و ساملفامن به بن

  .»وهذا وزيرك  ،وال نشّك أّنك نبّيه ورسوله ،وال بّينة
 ،األرض )٢(فضــــرب جبرانــــه  ،)ص(أقبــــل مجــــل إىل رســــول اهللا «  :قــــال ،وعنــــه  - ٨/  ٦١

 ،لــك هــذا اجلمــل )٣(ســجد  :فقــال القــوم ،راغــب الســائلالطالــب ال ،ورغــا وبكــى كالســاجد املتــذّلل
 ،إّن هــذا اجلمــل يشــكو أربابــه ،بــل اســجدوا هللا تعــاىل :هلــم )ص(فقــال  ،فــنحن أحــّق بالســجود منــه

  .يسجد لشيء ألمرت املرأة تسجد لزوجها ولو أمرت شيئاً 
  فإذا قد أقبل ،مع اجلمل لينصفه من أربابه )٤(فهّم أن ينهض 

__________________  
  مثله ،٢٨٧ :قصص الراوندي ،٢٩٦ :االختصاص - ٧

  .على وجه األرض :ع ،يف ص) ١(
الوفـا يف أحــوال املصـطفى البـن اجلــوزي  ،٣٤٦ :تــاريخ االسـالم ،٣/  ٣٧١ :بصـائر الـدرجات ،٢٩٦ :االختصـاص - ٨
٣٠٢ :١.  

  .» ٢٢٥ :٦ - جرن - جممع البحرين« . مقدم عنقه من مذحبه إىل منحره :جران البعري) ٢(
  .يسجد :ع ،ص ،ك ،يف ر) ٣(
  .يبعث :يف ر) ٤(
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مـا بـال هـذا البعـري  ):ص(فقـال  ،فأقبـل إليـه. هلـم يـا أعـرايب ):ص(فقال رسول اهللا  ،صاحبه أعرايبّ 
  ؟يشكو أربابه

  ؟يا رسول اهللا ما يقول :فقال
مثّ إّنكـم  ،كبـرياً   حـّىت صـار عـوداً  ،وعملـتم عليـه )١( إّنكـم انتجعتمـوه صـغرياً «  :يقـول ):ص(قال 
ولقــد قــال  ،واصــطفاك بالرســالة مــا كــذبك ،والــذي بعثــك بــاحلّق والنبــوة :فقــال األعــرايب. أردمت حنــره

  .احلقّ 
وإّمـــا أن . وإمـــا أن تبيعـــه ،إمـــا أن _بـــه يل :مـــن ثـــالث يـــا أعـــرايب اخـــرت مـــين واحـــدةً  ):ص(فقـــال 

  .جتعله سائبة هللا عّز وجل
وكـان ذلـك . وإّين أشـهدكم أّين جعلتـه سـائبة هللا تعـاىل :فقال. يا رسول اهللا قد وهبته لك :فقال

  .»فال يدفعونه  )٢(اجلمل يأيت أعالف الناس 
إذ  ،يف فضـــاء مـــن املدينـــة )ص(بينـــا النـــّيب  :قـــال ،عـــن أنـــس ،)٣(عـــن محيـــد الطويـــل  - ٩/  ٦٢

  وأقبـل يبكـي يف ،)ص(حـّىت بـرك بـني يـدي رسـول اهللا  ،ويسـيل عرقـه علـى أخفافـه ،أقبل مجل يعدو
 ،عـت األحشـاءحسبك قـد قطَّ «  ):ص(فقال النّيب  ،حّىت امتألنا دموعاً  ،)ص(رسول اهللا  )٤(كفي 

  وإن كنت ،فلك صدقك فإن كنت صادقاً  ،وأنضجت الكالء
__________________  

  .» ٣٩٤ :٤ - جنع - جممع البحرين« طلب الكأل  :االنتجاع) ١(
  .القوم :ع ،يف ص) ٢(
  .عن دالئل النبوة بإسناده عن غنيم بن أوس ١٤٩ :٦نهاية أخرجه يف البداية وال - ٩

 ،٣٤ :٣_ــذيب التهــذيب « راجــع  ،والظــاهر أن الصــحيح مــا أثبتنــاه ،محيــد الطوســي :وهــامش ك ،ع ،يف ص) ٣(
  .»وقد اختلفوا يف اسم أبيه  ،٣٢٨/  ٢٦٦ :١الضعفاء الكبري  ،٥٨٩/  ٢٠٢ :١تقريب التهذيب 

  .كف  :يف ع) ٤(
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  .»وليس خبائب الئذنا  ،مع أّن اهللا تعاىل قد أمن عائذنا ،يك كذبكفعل كاذباً 
 ؟يــا رســول اهللا مــا يقــول هــذا البعــري :فقــال أصــحابه ،)ص(فــربك بــني يــدي رســول اهللا  ،مثّ تــأّخر

وبـئس جـزاء اململـوك  ،فهرب واسـتغاث بنبـّيكم ،بنحره وأكل حلمه )١(هذا بعري قد هّم أهله «  :قال
  .»من املوت  )٢(ق عليه أن جيزع حقي ،الصاحل من أهله
فلـم  ،إذ أقبـل أصـحابه يف طلبـه ،فبينمـا هـو كـذلك ،حيّدث أصـحابه ويسـألونه )ص(وأقبل النّيب 

يــا  :فقــالوا»  ؟مــا بلّيــتكم«  :وقــال ،فــرّد علــيهم ،فســّلموا )ص(يزالــوا يف أثــره حــّىت وقفــوا علــى النــّيب 
  .يكرسول اهللا بعرينا هرب مّنا فلم نصبه إالّ بني يد

  ؟ما يقول ،يا رسول اهللا :قالوا»  ؟ففيم اشتكاؤه ،إنّه يشكو«  :فقال
 ،فأمناها وبارك فيهـا فلم يزل حّىت اختذمتوه يف إبلكم فحالً  ،)٣( ذكر أنه كان فيكم خواراً «  :قال

وإذا كـان الصـيف رحلـتم عليــه إىل  ،والـدفء )٤(وكـان إذا كـان الشـتاء رحلـتم عليـه إىل موضــع الكـن 
 ،فهرب واسـتجار بنبـيكم ،وأكل حلمه ،مهمتم بنحره ،فلّما أدركت هذه السنة ا:دبة ،كألموضع ال

  .»وحقيق عليه أن جيزع من املوت  ،وبئس جزاء اململوك الصاحل
  .وال نبيعه ولنرتكه ،واهللا ال ننحره ،قد كان ذلك يا رسول اهللا :فقالوا

__________________  
  .أصحابه :ع ،يف ص) ١(
  .يهرب :ع ،يف ص) ٢(
  .» ٢٩٣ :٣ - خور - القاموس« . سهل املعطف كثري اجلري :اخلوار) ٣(
  .» ٣٠٢ :٦ - كنن - جممع البحرين« . ما سرت من الربد واحلر :الكن) ٤(
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إّن اهللا  ،وأنـا أوىل بالرمحـة مـنكم ،واستعاذ فلـم تعيـذوه ،قد استغاث فلم تغيثوه ،كذبتم«  :فقال
ــؤمنني ،ب املنــافقنيتعــاىل قــد نــزع الرمحــة مــن قلــو  فبــاعوه  .»مبائــة  )١(فبيعــوه  ،وأســكنها يف قلــوب امل

ــا البعــري«  :مثّ قــال. مبائــة درهــم )ص(فاشــرتاه رســول اهللا  ،مبائــة ــق أيّه » وأنــت حــّر لوجــه اهللا  ،انطل
مثّ رغــا  ،»آمــني «  :فقــال ،مثّ رغــا الثانيــة» آمــني «  :فقــال ،)ص(فقــام ورغــا بــني يــدي رســول اهللا 

مــا يقــول  :فقلنــا ،وبكينــا مــن حولــه )ص(مثّ رغــا الرابعــة فبكــى رســول اهللا  ،»آمــني «  :فقــالالثالثــة 
أيّهــا النــّيب القرشــّي عــن اإلســالم  جــزاك اهللا خــرياً  :أمــا إنّــه يقــول«  :فقــال ؟يــا رســول اهللا ،هــذا البعــري
 ؛يكمـــا حقنـــت دمـــ - )٢(وروى عـــذاقها  - حقـــن اهللا دمـــاء أّمتـــك :فقـــال ،آمـــني :قلـــت ؛والقـــرآن
مثّ قـــال يف  ،آمـــني :قلـــت ؛أعطاهـــا اهللا مناهــا مـــن الـــدنيا كمـــا ســكنت روعـــيت :فقـــال ؛آمـــني :فقلــت
فقــال النــّيب  ،وبكينــا معــه )ص(فبكــى رســول اهللا » ال جعــل اهللا بأســها بينهــا يف دار الــدنيا  :الرابعــة

يكـــون فنـــاء وأخـــربين أنّـــه ال ،وســـألته هـــذه اخلصـــلة فمنعنيهـــا ،هـــذه ســـألتها رّيب فأعطانيهـــا«  ):ص(
  .»أّميت إالّ بالسيف 

__________________  
  .فبيعوين :ع ،ك ،ص ،يف ر) ١(
 - لســان العــرب« . واملــراد دعــاء بكثــرة اخلــري ألّمتــه ،وهــو النخلــة أو كــّل غصــن لــه شــعب :مجــع عــذق :عــذاقها) ٢(
  .عداّمها :ويف ر ،عذاaا :ع ،ويف ص ،» ٢٣٨ :١٠ - عذق
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  :فصل - ۸
  والشاة المسمومة ،من كالم الذراع ،ن ذلكفي بيان ما يقرب م

  أربعة أحاديث :وفيه
وأنـا رديـف أيب  شـهدت خيـرباً  :قـال ،عـن أنـس ،عـن احلسـن ،عن املبارك بن فضـالة - ١/  ٦٣
فسـاء صـباح  ،إنّـا إذا نزلنـا بسـاحة القـوم ،خربـت خيـربا ،اهللا أكـرب«  ):ص(فقال رسول اهللا  ،طلحة

  .»املنذرين 
قــال  ،فلّمــا ذهــب ليأكــل منهــا ،)ص(فوضــعتها بــني يــدي النــّيب  ،ســمومةفجــاءت امــرأة بشــاة م

 ،أو عضـــوا منهـــا - إّن فخـــذها ،والـــذي نفســـي بيـــده ،ارفعـــوا أيـــديكم فإDّـــا مســـمومة«  :ألصـــحابه
  .»قد كّلمين  - الشّك من الراوي

أو  :قالـــت»  ؟مـــا محلـــك علـــى أن أفســـدتيها بعـــد أن أصـــلحتيها«  :فأرســـل إىل اليهوديـــة فقـــال
ـــاً  :قلـــت ،واهللا ألخربنّـــك مـــا محلـــين علـــى ذلـــك :قالـــت ؟مـــت ذلـــكعل ـــاً  إن كنـــت نبّي ـــإّن اهللا  ،حّق ف

  .وإن مل تكن كذلك أرحت الناس منك ،سيعلمك
بعثـوا  ،وحاصر أهلهـا ،ملّا نزل الطائف )ص(إّن رسول اهللا «  :قال ،عن علّي  - ٢/  ٦٤

  فنطق ،مسمومة )١(إليه شاة مصلية 
__________________  

  ,٦٤٣ :٢املغازي للواقدي  ،٣٥ :إعالم الورى ،٢٧ :١اخلرائج واجلرائح  - ١
  .٣/  ٢٧ :اخلرائج واجلرائح - ٢

  .» ٤٦٧ :١٤ - صال - لسان العرب« . مشوية :مصلية) ١(
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٨١ 

  .»فإّين مسمومة  ،يا رسول اهللا ال تأكلين :وقال الذراع منها
 ،يــا عبــدة :فقــالوا ،عبــدة :ليهــود أتــت امــرأة مــنهم يقــال هلــاإّن ا«  :قــال ،عنــه  - ٣/  ٦٥

وقـــد جـــاءك املـــأل مـــن بـــين  ،وهـــدم ركـــن اليهـــود ،قـــد هـــدم ركـــن بـــين إســـرائيل لقـــد علمـــت أّن حممـــداً 
  .على أن تسّميه يف هذه الشاة فهم جاعلون لك جعالً  ،إسرائيل aذا السّم له

 :وقالـت ،)ص(وأتـت رسـول اهللا  ،بيتهـا مثّ مجعـت الرؤسـاء يف ،فعمدت عبدة إىل الشـاة فشـو_ا
ومعـه  ،)ص(فقـام . رؤساء اليهود فزرين بأصحابك )١(وقد حضرين  ،يا حمّمد قد علمت ما جيب يل

ــفوســهل بــن حُ  ،وأبــو أيــوب ،وأبــو دجانــة ،علــّي  فلّمــا  ،ومجاعــة مــن املهــاجرين واألنصــار ،ني
 ،وا علــى عصــيهمأوقــاموا علــى أرجلهــم وتوكــ ،فدخلــوا وأخرجــوا الشــاة شــّدت اليهــود آنافهــا بالصــو 

وكرهنـا أن يصـل إليـه  ،إنّـا إذا زارنـا نـيب مل يقعـد منّـا أحـد :فقـالوا ؛اقعدوا ):ص(فقال هلم رسول اهللا 
ـــأّذى بـــه إّمنـــا فعلـــت ذلـــك خمافـــة ســـورة الســـم  ،وكـــذبت اليهـــود عليهـــا لعنـــة اهللا. مـــن أنفاســـنا مـــا يت

  .ودخانه
فــــإّين  ،مــــه يــــا حمّمــــد ال تــــأكلين :تكّلمــــت كتفهــــا فقــــال  ،فلّمــــا وضــــعت الشــــاة بــــني يديــــه

 إن كـان نبيّـاً  :قلـت :قالـت ؟ما محلك على مـا صـنعت :فقال هلا ،عبدة فدعا النيب  ،مسمومة
  .أرحت قومي منه وإن كان كاذباً  ،مل يضرّه صادقاً 

بســـم اهللا الـــذي يســـّميه بـــه كـــل  :قـــل :يقـــول ،الســـالم اهللا يقرئـــك :فقـــال ،فهـــبط جربئيـــل 
وبقدرتـه الـيت خضـع هلـا   ،وبنـوره الـذي أضـاءت بـه السـماوات واألرضـوان ،وبه عّز كـّل مـؤمن ،مؤمن

  ،والسحر ،من شّر السمّ  ،وانتكس كّل شيطان مريد ،كّل جبار عنيد
__________________  

  .٩١ :١مناقب ابن شهر أشوب  ،٦١ :روضة الواعظني ،٢/  ١٨٦ :أمايل الصدوق - ٣
  .حضرت :يف ع) ١(

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٨٢ 

ُل ِمَن الُْقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َورLََْـٌة  (الذي ال إلـه إالّ هـو  ،بسم اهللا العلّي امللك الفرد ،واللمم ِّNََوُغ
الِِمَ" إِالL َخساراً  L١( )لِلُْمْؤِمِنَ" َوال يَِزيُد الظ(.  

  .»مث أمرهم أن حيتجموا . كلوا :مثّ قال ،فتكّلموا به ،وأمر أصحابه ،ذلك )ص(فقال النّيب 
حــّىت  ،وهــو ابــن شــهر ،أقبلــت امــرأة ومعهــا ابــن هلــا :قــال ،عــن يزيــد بــن أيب حبيــب - ٤/  ٦٦

السالم عليك يـا رسـول  :فقال الغالم من حجرها ،فاكفهّرت عليه بوجهها )ص(جاءت رسول اهللا 
فقـــال رســـول اهللا  ،فـــأنكرت األم ذلـــك مـــن ابنهـــا :القـــ ،الســـالم عليـــك يـــا حمّمـــد بـــن عبـــد اهللا ؛اهللا
  .» ؟وأّين حمّمد بن عبد اهللا ،فما يدريك أين رسول اهللا«  ):ص(

. وهــو قـــائم علـــى رأســـك ينظـــر إليـــك ،والـــروح األمـــني جربئيـــل  ،عّلمنيـــه رّب العـــاملني :قــال
  .ة لنبوتك كي يؤمن بك بقية قومكودالل ،يا حمّمد هذا تصديق لك بالنبوة :فقال جربئيل 

  .» ؟ما امسك يا غالم«  ):ص(قال رسول اهللا 
  .فسّمين يا رسول اهللا ،وأنا به كافر ،ّمسوين عبد العزى :قال
  .»أنت عبد اهللا «  :قال
  .ادع اهللا عّز وجل أن جيعلين من خدمك يف اجلّنة ،يا رسول اهللا :قال

  .وجّل يعطيه ما سألادع اهللا عّز  :فقال جربئيل 
  مثّ شهق ،والشقّي من كذبك ،السعيد من آمن بك :قال الغالم

__________________  
  .٨٢ :اآلية/ سورة اإلسراء ) ١(
  .عن حممد بن إسحاق ،١٠١ :١أورد قطعة منه ابن شهرآشوب يف مناقبه  - ٤
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٨٣ 

لقد كنت مكّذبـة بـك إىل  ،فداك أيب وأمي ،يا رسول اهللا :وقالت ،فأقبلت األّم عليه ،شهقة فمات
يــا أســفي  ،وأشــهد أنّــك رســول اهللا ،وأنــا أشــهد أن ال إلــه إال اهللا ،لــدن مــا رأيــت مــن آيــات نبّوتــك

  .على ما فات مّين 
» مــع املالئكــة  ان، إّين ألنظــر إىل حنوطــك وكفنــكفــو الــذي أهلمــك اإلميــ ،أبشــري«  :فقــال هلــا

  .عليهما ودفنها مجيعاً  ، هللاى رسول ا، فصلَّ فما برحت حّىت شهقت وفاضت نفسها
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٨٤ 

  :فصل - ۹
  اللبن من ضرع الشاة التي ما بها لبن (*) في ظهور آياته من درور

  ثالثة أحاديث :وفيه
لعقبـة بـن أيب  كنت أرعى غنماً   :قال ،عن عبد اهللا بن مسعود )١(عن زر بن حبيش  - ١/  ٦٧
ولكـن  ،نعـم :قلت»  ؟يا غالم هل من لنب«  :فقال يل ،وأبو بكر )ص(فمّر يب رسول اهللا  ،معيط
  .)٢(»  ؟فهل من شاة مل يقرaا الفحل«  :فقال. مؤمتن

وســقى أبــا  ،فشــرب ،فحلبــه يف إنــاء ،فأتيتــه بشــاة فمســح ضــرعها بيــده الشــريفة فنــزل اللــنب :قــال
  .فقلص» اقلص «  :مثّ قال للضرع ،بكر

  .عّلمين من هذا القول ،يا رسول اهللا :فقلت ،مثّ لقيته بعد ذلك :قال
__________________  

  .درّ  :ص ،يف ش) *(
  .٢٠٣ :١اخلصائص الكربى  - ١

 :٧معجـم رجـال احلـديث « راجـع  ،ومـا أثبتنـاه هـو الصـواب ،ذرين بن حـبش :ويف ش ،ذر بن حبش :م ،يف ك) ١(
واالصــــــابة يف متييــــــز  ،٣٣/  ٢٥٩ :١تقريــــــب التهــــــذيب  ،٢٧٧ :٣_ــــــذيب التهــــــذيب  ،٢٠٠ :٢أســــــد الغابــــــة  ،٢١٧

  .»ضمن ترمجة عبد اهللا بن مسعود  ٣٦٩ :٢الصحابة 
  .الفحول :يف ع) ٢(
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٨٥ 

  .»إّنك عليم معّلم مكّرم  ،يرمحك اهللا«  :فمسح رأسي وقال :قال
أّن النــّيب  ،قبــل البطحــاء - أخــا معبــد - قــال إنّــه مســع هشــاماً  ،عــن حمــرز بــن هديــد - ٢/  ٦٨

ودليلهمــا الّليثــي عبــد اهللا بــن  ،)١(هــو وأبــو بكــر وعــامر ابــن فهــرية  ،مــن مّكــة ملـّـا خــرج مهــاجراً  )ص(
 ،تسـقي وتطعـم ،بفنـاء اخليمـة )٣(برزة حتتيب  ،وكانت امرأة جلدة ،مّروا على خيمة أم معبد )٢(أريقط 

مسـنتني  )٤(وكـان القـوم مـرّملني  ،فلم يصـيبوا عنـدها شـيئا مـن ذلـك ،ليشرتوا منها ومتراً  فسألوها حلماً 
  .القرى )٥(لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم  :فقالت

 :قالـت»  ؟مـا هـذه الشـاة يـا أم معبـد«  :فقـال ،إىل شاة يف كسـر اخليمـة )ص(فنظر رسول اهللا 
  .شاة خلفها اجلاهد عن الغنم

  .هي أجاهد من ذلك :قالت»  ؟هل aا من لنب«  :فقال
__________________  

 ،٤٤٦ :١اخلصـــائص الكـــربى  ،٥٨ :٦جممـــع الزوائـــد  ،٩ :٣رك للحـــاكم املســـتد ،٢٣٨/  ٤٣٦ :٢دالئـــل النبـــوة  - ٢
  .٢٤ :١كشف الغمة   ،٣٢ :اعالم الورى ،٤٧ :٢سرية احلليب . ٢٣٠ :١الطبقات الكربى  ،١٣٢ :٢سرية ابن هشام 

  .» ٢٥٦ :٢االصابة « راجع  ،وما أثبتناه هو الصحيح ،عامر بن مهرية :م ،يف ك) ١(
  .» ٢٧٤ :٢االصابة « راجع  ،وما أثبتناه هو الصحيح ، بن أرهطعبد اهللا :م ،ك ،يف ر) ٢(
. وقـد يكـون باليـدين ،هو أن يضم االنسان رجليه إىل بطنه بثوب جيمعهما بـه مـع ظهـره ويشـده عليهـا :االحتباء) ٣(

  .» ١٦١ :١٤ - حبا - لسان العرب« 
  .أي جمدبتني :ومسنتني ،مزملني :ويف ع»  ٢٦٥ :٢النهاية « . أي نفد زادهم :وكان القوم مرّملني) ٤(
  .ما أعوزكم :ع ،ك ،م ،يف ر) ٥(
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٨٦ 

  .نعم بأيب أنت وأمي إن كان aا لنب فاحلبها :قالت .»تأذنني يل أن أحلبها أ « :قال
ودعــا هلــا يف شــأDا  ،ومسّــى اهللا تعــاىل ،فمســح بيــده علــى ضــرعها ،بالشــاة )ص(فــدعا رســول اهللا 

  .ودّرت ،عليه )١(ت فتفاجَّ 
 ،مثّ ســـقاها حـــّىت رويـــت ،حـــّىت عـــاله الثمـــال فحلـــب فيهـــا شـــخباً  ،)٢(ربض الـــرهط بإنـــاء يـُــفـــدعا 

 ،»ســـاقي القـــوم آخـــرهم شـــربا «  )ص(وقـــال  ،مثّ شـــرب آخـــرهم شـــرباً  ،وســـقى أصـــحابه حـــّىت رووا
فغـادره  ،حـّىت امـتأل اإلنـاء ،علـى بـدء عـوداً  حـّىت أراضـوا مثّ حلـب ثانيـاً  ،بعـد Dـل علـالً  فشربوا مجيعـاً 

  .ندها وارحتلوا عنهاع
  .ويف احلديث طول مع اختالف الروايات

وأبـو بكـر مسـتخفيني  ،)ص(ملـا انطلـق النـّيب  :قـال ،عن قيس بن النعمـان السـكوينّ  - ٣/  ٦٩
غــري أن  ،واهللا مــا يل شــاة حتلــب :فقــال ،واستســقياه مــن اللــنب :قــال مــرّا بعبــد يرعــى غنمــاً  ،يف الغــار
  .وما بقي هلا لنب ،نةمحلت أّول الس )٣( هنا عناقاً 

 ،وسـقى أبـا بكـر )٤( مثّ حلـب عسـاً  ،فـدعا هلـا بالربكـة ،فأتى aا ،»ائتنا aا «  ):ص(فقال النّيب 
  !فو اهللا ما رأيت مثلك قط !؟باهللا من أنت :فقال العبد ،مثّ حلب أخرى وسقا الراعي وشرب

__________________  
  .» ٣٣٩ :٢ - فجج - لسان العرب «. أي فرجت رجليها للحلب :تفاّجت الناقة) ١(
 ١٥١ :٧ - ربــض - لســان العــرب« . أي يــرويهم حــىت يــثقلهم فينــاموا لكثــرة اللــنب الــذي شــربوه :يــربض الــرهط) ٢(
«.  
  .١٩٢ :٣البداية والنهاية  - ٣

  .» ٢١٩ :٥ - عنق - جممع البحرين« . األنثى من ولد املعز قبل استكماهلا احلول :العناق) ٣(
  .» ١٤٠ :٦ - عسس - لسان العرب« . لقدح الكبري الضخما :العس) ٤(
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٨٧ 

  .نعم :فقال .»أتراك إن خّربتك تكتم «  ):ص(فقال 
  .)١(أنت الذي تزعم قريش أنّه صابئ  :فقال» إّين حمّمد رسول اهللا «  :فقال
  .وأّن ما جئت به حقّ  ،فإّين أشهد أّنك رسول اهللا :قال .»إDّم ليقولون ذلك «  :فقال
__________________  

  .» ٥٩ :١ - صبا - الصحاح«  .هو الذي خرج من دين إىل دين آخر :الصابئ) ١(
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  :فصل - ۱۰
  وغيره ،في بيان ظهور آياته في االستسقاء وإظالل السحاب عليه

  خمسة أحاديث :وفيه
كانـت   :يـلقال إمساع» يا بّين حدثنا «  :قال البنه إمساعيل ،عن أيب عبد اهللا  - ١/  ٧٠

  .عناقه )ص(فريعى فيها رسول اهللا  ،فتنبت األرض من ساعتها ،السماء متطر بغري سحاب
  .ويف ذلك آيتان

يف  كــــــان ذات يــــــوم جالســــــاً   )ص(غــــــريه أّن النــــــّيب  وروى أيضــــــاً  ،وعــــــن علــــــّي  - ٢/  ٧١
مثّ أنشـــأ  .)٢(صـــيح وال صـــيب ي )١(مـــا لنـــا بعـــري يـــربط  :وقـــال ،إذ جـــاءه أعـــرايب ووقـــف عليـــه ،املســـجد
  :يقول

ـــــــــــــــــــاك يـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــري الربيـــــــــــــــــــة كّلهـــــــــــــــــــا[    أتين

   ]لرتمحنــــــــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــــــــا لقينــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن األزل    

   
  أتينــــــــــــــــــــــــاك والعــــــــــــــــــــــــذراء يــــــــــــــــــــــــدمى لباDــــــــــــــــــــــــا

  أم الصـــــــــــيب عـــــــــــن الطفـــــــــــل )٤(قـــــــــــد شـــــــــــغلت و    

   
__________________  

١ - ...  
  .٣٧ :وقطعة منه يف إعالم الورى ،٧٢ :١أمايل الطوسي  ،٣/  ٣٠١ :أمايل املفيد - ٢

  .نيط :ويف ع ،نشط :يف م) ١(
  .مصلح :يف م) ٢(
  .ما بني املعقوفتني اثبتناه من املصدرين) ٣(
  .ذهلت :م ،ك ،يف ر) ٤(
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  ألقـــــــــــــــــــــــى بكّفيــــــــــــــــــــــــه الفـــــــــــــــــــــــىت اســــــــــــــــــــــــتكانةو 

  مــــــــــا ميــــــــــّر وال حيــــــــــل )١( مــــــــــن اجلــــــــــوع ضــــــــــعفاً    

   
  ال شـــــــــــــــيء ممـــــــــــــــا يأكـــــــــــــــل النـــــــــــــــاس عنـــــــــــــــدناو 

)٣(والغســـــل )٢(ســـــوى احلنظـــــل العـــــامى والعلهـــــز   
  

   
  يس لنـــــــــــــــــــــــــــا إالّ إليـــــــــــــــــــــــــــك فرارنـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــو 

  أيــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــرار النــــــــــــــــــــاس إالّ إىل الّرســــــــــــــــــــلو    

   
 اللهـم اسـقنا غيثـاً «  :وخطـب وقـال ،وقلـب الـرداء ،حّىت صعد املنرب ،جيّر رداءه )ص(فقام النّيب 

 ،وتنبــت بــه الــزرع ،متــأل بــه الضــرع ،وال البــث نافعــا غــري ضــار )٤(غــري رائــث  غــدقاً  مريئــاً  هنيئــاً  ،مغيثــاً 
  .»األرض بعد مو_ا وحتيي به 
 :وجـاء أهـل البطحـاء يصـيحون )٥(حّىت ألقـت السـماء بأرواقهـا  ،فو اهللا ما رّد يده إىل حنره :قال

اللهــم علــى الربــا  ،اللهــم حوالينــا وال علينــا :فرفــع رأســه إىل الســماء وقــال ،الغــرق الغــرق يــا رســول اهللا
  .وأصول الشجر ،وبطون األودية ،)٦(واآلكام 
حــّىت  )ص(فتبّســم رســول اهللا  ،حــّىت أحــدق aــا كاإلكليــل ،الســحابة عــن املدينــةفاجنابــت  :قــال

  .بدت نواجذه
  .آيتان ويف ذلك أيضاً  ،ويف احلديث طول

__________________  
  .هوناً  :م ،ك ،يف ر) ١(
 :٥ - علهـــز - لســـان العـــرب« كانـــت العــرب يف اجلاهليـــة تأكلـــه يف اجلــدب . مَلـــوبـــر خيلـــط بــدماء احلَ  :العلهــز) ٢(
٣٨١ «.  
ومـا  ،الغمـر :ويف مجيـع النسـخ .» ٥١٩ :١١ - غسـل - لسـان العـرب« الرديء والرذل من كل شيء  :الغسل) ٣(

  .يف املنت أثبتناه من البحار
  .» ١٥٧ :٢ - ريث - لسان العرب« غري بطيء  :غري رائث) ٤(
  .» ١٣٢ :١٠ - روق - لسان العرب« أي احلت باملطر والوبل وجّدت  :أرواقها) ٥(
  .االهضام :ر ،ع ،ك ،ويف م ،» ٢١ :١٢ - أكم - لسان العرب« مجع أكمة وهي الرابية  :اإلكام) ٦(
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 ،فغافلــت عنــه ،)ص(انفلــت مــّين رســول اهللا  :قالــت حليمــة :قــال ،عــن ابــن عّبــاس - ٣/  ٧٢
 ،اءحـّىت وجدتـه علـى املـ ،فخرجـت أطلبـه ،فذهب إىل البهم مع أخته الشـيماء قبـل الـبهم علـى املـاء

  !؟يف هذا احلرّ أ: فقلت
ـــه ـــف وقفـــت ،رأيـــت غمامـــة تظلـــل عليـــه ،فمـــا وجـــد أخـــي حـــرّاً  :فقالـــت أخت وإذا ســـار  ،إذا وق

  .أعوذ باهللا من شّر ما أحذر على ابين :فقالت أّمها. حىت انتهى إىل هذا املوضع ،سارت
إىل أن قــبض  ،لــدإّن الغمامــة كانــت تظّللــه مــن يــوم و «  :قــال ،علــّي ] عــن [  - ٤/  ٧٣

  .»يف حضره وأسفاره 
 ،يـوم اجلمعـة )ص(استسـقى رسـول اهللا  :قال ،عن أيب لبابة ،عن سعيد بن املسيب - ٥/  ٧٤
  .وما يف السماء سحابة نراها. إن التمر يف املربد ،يا رسول اهللا :فقلت» هم اسقنا اللّ «  :فقال

حــّىت يقــوم أبــو لبابــة «  :وقــال يف الثالثــة ،قاهلــا ثالثــاً  ،»هــم اســقنا اللّ «  ):ص(فقــال رســول اهللا 
  .»بإزاره  )١(يسد ثعلب مربده  عرياناً 
  ).ص(وصّلى بنا رسول اهللا  ،شديداً  وأمطرت مطراً  ،السماء )٢(فاستهّلت  :قال
واهللا لـــن تقلــع حـــّىت تقــوم أنـــت فتســـد  ،يــا أبـــا لبابــة :فأطافـــت األنصــار بـــأيب لبابــة يقولـــون :قــال

  .لعت السحابةفأق ،ثعلب مربدك بإزارك
__________________  

  .حنوه ،٣٠ :الفضائل لشاذان بن جربائيل - ٣
  .مرسالً  ،١٢٤ :١مناقب ابن شهرآشوب  - ٤
  .٥٧٨ :٢دالئل النبوة  ،١٢٦ :١زاد املعاد  - ٥

  .» ٢١٣ :١النهاية « ثقبه الذي يسيل منه ماء املطر  :والثعلب ،موضع جيفف فيه التمر :املربد) ١(
  .فاDلت :يف ك) ٢(
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  :فصل - ۱۱
  في ظهور آياته في طاعة الشجر والحجر له

  مثانية أحاديث :وفيه
 :يقـول مسعنـا أبـا عبـد اهللا  :قـاال ،بـن عبـد اهللا مجيعـاً  )١(محّاد بـن عثمـان وخملـد  - ١/  ٧٥

 ،اه رجـلأتـ )ص(إّن رسـول اهللا  ،ومنهم مـن ال يـؤمن إالّ بـالنظر ،إن من الناس من يؤمن بالكالم« 
فرجعـت كـّل  ،فافرتقتـا .تفرقـا :مثّ قـال ،فاجتمعتا ،اجتمعا :لشجرتني )ص(فقال . أرين آية :فقال له

  .»واحدة منهما إىل مكاDا 
حــال النخــل  ،إىل حصــن بــين قريظــة )ص(ملـّـا ســار رســول اهللا «  :قــال ،وعنــه  - ٢/  ٧٦

حــّىت بــدا لــه احلصــن  ،ومشــاالً  بت النخــل ميينــاً فــذه ،للنخــل بيــده كــذا )ص(فقــال  ،بينــه وبــني احلصــن
«.  

 )٢(يــــوم بطحــــاء إىل شــــجرة  )ص(لقــــد بعــــث رســــول اهللا «  :قــــال ،عــــن علــــّي  - ٣/  ٧٧
  .وتقديس ،و_ليل ،ولكّل غصن منها تسبيح ،فأجابت

__________________  
  .١/  ٢٧٣ :بصائر الدرجات - ١

 ١٠٦ ،١٠٥ :١٨معجـم رجـال احلـديث « راجـع  ،أثبتناه هو الصحيح وما ،جمالد :ر ،وهامش ك ،ع ،يف ص) ١(
«.  
  ,١٩٠ :٢تفسري القمي  - ٢
  .٢٢٥ :االحتجاج - ٣

  .قاصداً  :يف شن زيادة) ٢(
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. اشـــهدي :مثّ قـــال هلـــا ،فالتزقـــت ،التزقـــي :مثّ قـــال هلـــا ،فانشـــّقت نصـــفني. انشـــّقي :مثّ قـــال هلـــا
  .ففعلت. والتقديس ،والتهليل ، مكانك بالتسبيحارجعي إىل :مثّ قال هلا ،فشهدت له بالنبّوة

  .وكان موضعها جنب اجلزّارين مبّكة
  .والشهادة بالنبوة ،والتسبيح ،وااللتزاق ،واالنشقاق ،وا:يء ،ويف ذلك عّدة آيات من الذهاب

وقـــد أراد  ،مـــا تـــذكر وحنـــن منصـــرفون مـــن الغـــزوة الفالنيـــةأ: عـــن أيب بكـــر قـــال لعمـــر - ٤/  ٧٨
فانقلعـــت بأصـــوهلا  ،فـــدعا بشـــجرة وكانـــت بالبعـــد ،وكـــان مكشـــوفاً  ،أن يقضـــي حاجتـــه )ص(النـــّيب 

«  :مثّ قـــال هلـــا ،فقـــام خلفهـــا حـــّىت عمـــل مـــا أراد ،فوقفـــت يف وجهـــه )ص(فأقبلـــت إليـــه  ،وعروقهـــا
  !.؟فرجعت إىل موضعها .»ارجعي إىل موضعك 

 ،مـــــن النـــــوم )٢( نٌ ِســـــوهـــــو وَ  )١(يف غـــــزوة الطـــــائف مـــــّر بـــــني طلـــــح  )ص(وروي أنّـــــه  - ٥/  ٧٩
ــى ســاقني إىل زماننــا  ،فمــّر بــني نصــفيها ،فانشــّقت لــه نصــفني ،فاعرتضــته ســدرة وبقيــت الســدرة عل

  ).ص(تسمى سدرة النّيب  ،هذا
ومعــــه رجــــل مــــن  ،يف موضــــع )ص(كــــان رســــول اهللا «  :قــــال ،عــــن الصــــادق  - ٦/  ٨٠
اجتمعـا  :فقـل هلمـا - يعـين النخلتـني - نيائـت االثنتـ :فقـال للرجـل ،فـأراد قضـاء حاجتـه ،الصحابة
  فجاء الرجل إىل ذلك ،فقضى حاجته ،aما )ص(فاسترت رسول اهللا  ،فاجتمعتا

__________________  
  ,٤/  ٢٧٤ :بصائر الدرجات - ٤
  .١٣٤ :١وابن شهرآشوب يف مناقبه  ،٢٦ :١اخلرائج واجلرائح  - ٥

  .» ٣٩٢ :٢ - طلح - جممع البحرين«  .شجر املوز أو شجر عظيم كثري الشوك :الطلح) ١(
  .» ٣٢٦ :٦ - وسن - جممع البحرين« أي نعسان ) ٢(
  .٩/  ٢٧٦ :بصائر الدرجات - ٦
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  .» فلم ير شيئاً  ،املوضع
ملـّـا «  :قــال ،عــن أيب جعفــر حمّمــد بــن علــّي البــاقر  ،وروى أبــو اجلــارود العبــدي - ٧/  ٨١

وكــان النــّيب  ،خشــية أن يغتالــه املشــركون ،بــن أيب طالــب  فطلبــه علــيّ  ،الغــار )ص(صــعد النــيب 
  ؟مالك يا عليّ  :فقال )ص(وعلّي على ثبري فبصر به النّيب  ،يف حراء )ص(

  .إّين خشيت أن يغتالك املشركون ،بأيب أنت وأّمي :فقال
ـــّيب  ـــاولين يـــدك يـــا علـــي ):ص(فقـــال الن ـــّي . ن برجلـــه اجلبـــل  فزحـــف اجلبـــل حـــّىت ختطـــى عل

  .»واملّنة هللا  ،مثّ رجع إىل قراره ،اآلخر
فخفـت  ،ومسعت أصـوات قـريش ،يف الغار )ص(كنت مع النّيب   :قال ،عن أيب بكر - ٨/  ٨٢
فــانفجر عــن حبــر عجــاج  ،رفســة )١(فــرفس جانــب الغــار . قــد جــاءوا ليقتلــوك ويقتلــوين معــك :وقلــت

قــد قربــت ســفائن «  :وم يف ســفينة وقــال يلفرأيــت جعفــر بــن أيب طالــب يقــ ،فيــه ســفائن مــن فضــة
  .»إن جاءوا من هاهنا خرجنا من هاهنا  )٢(الفضة 

__________________  
  ,٩/  ٤٢٧ :بصائر الدرجات - ٧
  .مثله ١٤ ،١٣/  ٤٤٢ :بصائر الدرجات - ٨

  .فسمعت :يف ر زيادة) ١(
  .قال :يف ع زيادة) ٢(
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٩٤ 

  :فصل - ۱۲
  في ظهور آياته في إحياء الموتى

  ثالثة أحاديث :يهوف
ـــاء ميـــت«  :قـــال ،عـــن علـــّي  - ١/  ٨٣  ،كفعـــل عيســـى   ،ولقـــد ســـألته قـــريش إحي

فــأحى هلــم بــإذن  ،انطلــق يــا علــّي مــع القــوم إىل املقــابر :مثّ قــال ،فــدعاين مثّ وّشــحين بــربدة الســحاب
  .وعشائرهم ،وأجدادهم ،وأّمها_م ،من سألوك من آبائهم ،اهللا

فقــاموا مــن قبــورهم ينفضــون الــرتاب  ،فــدعوت اهللا تبــارك وتعــاىل بامســه األعظــم ،لقــت معهــمفانط
  .»جّلت عظمته  ،عن رءوسهم بإذن اهللا تعاىل

كـان   )ص(إّن رسـول اهللا  :قـال ،)١(وابـن عمرويـه  ،عن مسمع بن عبد امللـك كـردين - ٢/  ٨٤
 ،فــانتهى إىل امرأتــه ،نصــار ولــه عنــاقفقــام رجــل مــن األ ،إليــه ،)٢(وهــو يــذكر الّلحــم وقرمــه  ،قاعــداً 

  ؟وما ذلك :قالت ؟هل لك من غنيمة باردة :فقال هلا
  .يذكر الّلحم ويشتهيه )ص(إّين مسعت رسول اهللا  :قال

__________________  
  .مثله ،٢٢٦ :١رواه ابن شهرآشوب يف مناقبه  - ١
  .٤/  ٢٩٣ :بصائر الدرجات - ٢

  .كما يف بصائر الدرجات  ،ويهمسعت من ير  :الظاهر أنه تصحيف) ١(
  .» ١٣٧ :٦ - قرم - جممع البحرين«  :شدة شهوة اللحم حّىت ال يصرب عنه :القرم) ٢(
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٩٥ 

فلّمـــا جـــاء aـــا ذحبـــت  ،يعرفهـــا )ص(وكـــان رســـول اهللا  ،ومل يكـــن عنـــدهم غريهـــا ،خـــذها :قالـــت
 ،فأكـل وأكلـوا»  مـاً كلوا وال تكسـروا عظ« : ، مثّ قالبني يدي أصحابه )ص(مث وضعها  ،وشويت

  .وإذا هي على بابه تلعب ،ورجع األنصاري
يف نصــف النهــار  )ص(قالــت كنــت عنــد رســول اهللا  ،عــن أم ســلمة رضــي اهللا عنهــا - ٣/  ٨٥

  .ووجهه إليهم ،فصري ظهري إىل ظهره ؟ندخل يا رسول اهللا :فقالوا ،إذ أقبل ثالثة من أصحابه
ــ وإبــراهيم  ،إبــراهيم زعمــت أنّــك خــري مــن ،يــا حمّمــد :فقــال األّول مــنهم  ،ذه اهللا خلــيالً اختَّ

  ؟فأي شيء اّختذك
  ؟فمىت كّلمك ،وموسى كّلمه اهللا عّز وجل تكليماً  ،زعمت أّنك خري من موسى :وقال الثاين
  ؟فمىت أحييت ميتاً  ،وعيسى أحيا املوتى ،زعمت أّنك خري من عيسى :وقال الثالث

 ،فــــالبس قميصـــي هــــذا ،قـــم يــــا حبيـــيب«  :لعلــــّي مثّ قـــال . .. ويف احلـــديث طـــول وجــــواب
  .»فأحيه هلم بإذن اهللا تعاىل حميي املوتى  ،فانطلق aم إىل قرب يوسف بن كعب

ــرب دارس ،فــأتى aــم إىل البقيــع ــى إىل ق مث  ،مثّ تكّلــم بكلمــات فتصــدّع القــرب ،فــدنا منــه ،حــّىت أت
 ،فـإذا شـيخ يـنفض الـرتاب عـن رأسـه وحليتـه ،»ملـوتى قـم بـإذن اهللا تعـاىل حميـي ا«  :ركله برجله وقال

 !أكفـر بعـد اإلميـان :وهـو يقـول ،مثّ التفـت إىل القـوم كأنّـه عـارف aـم. يا أرحم الرامحني :وهو يقول
  .أماتين اهللا منذ ثالمثائة عام ،صاحب األخدود ،أنا يوسف بن كعب
  .اقتصرت على املوضع املقصود ،ويف احلديث طول

__________________  
  .وبإسناده عن الرضا  ،حنوه ٩٢/  ٢٦٢ :١اثبات اهلداة  ،٢٥٢ :٩٨ :مدينة املعاجز - ٣
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٩٦ 
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٩٧ 

  :فصل - ۱۳
  في ظهور آياته في ظهور النور

  ستة أحاديث :وفيه
 )ص(أتيـــت رســــول اهللا «  :قــــال ،عــــن قتـــادة بــــن ملحـــان )١(عـــن حيـــان بــــن عمـــري  - ١/  ٨٦
فينظــر يف  ،حــّىت أن املــاّر ليمــّر يف الطريــق ،فكــان لــوجهي بريــق ،فمســح يــده علــى وجهــي ،ألبايعــه

  ).ص(هذه من بركة يد رسول اهللا  :فأقول ،وجهي كأّمنا ينظر يف مرآة
 ،يـا رسـول اهللا :قـال ،ملّا أسلم طفيل بن عمرو الدوسـي :عن أيب عون الدوسي قال - ٢/  ٨٧

  .»اللهم اجعل له آية «  ):ص(فقال  ،وداعيهم إليك ،وأنا راجع إليهم ،إّين امرؤ مطاع يف قومي
  تطلعه على )٢(حّىت إذا كان بثنية  ،فخرج إىل قومه :قال

__________________  
  ،٣٥٧ :٨_ذيب التهذيب  ،٢٢٩ :٥االصابة  - ١

ومــا  ،أمـري بــن بصـيان :ويف ك ،عمــري بـن حيــان :ع ،ويف ص ،أمـري بــن حنـان :م ،ويف ش. أمـري بـن حيــان :يف ر) ١(
  .وانظر مصادر التخريج»  ٦٧ :٣_ذيب التهذيب  ،٤٧٢ :٧_ذيب الكمال « راجع  ،و الصحيحأثبتناه ه

 ،٢٢٥ :٢ومضــــمونه يف االصــــابة  ،٣٦٤ :١ســــرية احللــــيب  ،٢٠٤ :١ابــــن اجلــــوزي يف الوفــــا  ،٥٤ :٣أســــد الغابــــة  - ٢
  .١١٨ :١مناقب ابن شهرآشوب 

  .» ٧٧ :١ - ثنا - جممع البحرين« . الطريق العايل يف اجلبل :الثنية) ٢(
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٩٨ 

فــإّين أخشــى أن يظّنــوا يب  ،هــم يف غــري وجهــياللّ  :فقــال ،وقــع نــور بــني عينيــه مثــل املصــباح ،احلاضــر
  .فتحول النور إىل وسطه كالقنديل املعّلق. أDّا مثله وقعت يف وجهي لفراق دينهم

ــاد بــن بشــر :قــال ،عــن أنــس بــن مالــك - ٣/  ٨٨ يف  )ص( كانــا عنــد النــيبّ   )١( وأســيداً  ،إن عّب
ـــا ميشـــيان  ،فخرجـــا مـــن عنـــده فأضـــاءت عصـــا أحـــدمها مثـــل الســـراج ،)٢(ليلـــة ظلمـــاء حنـــدس  فكان

  .أضاءت عصا هذا وعصا هذا ،فلّما أرادا أن يفرتقا إىل منازهلما ،بضوئها
فتفرقنـا  ،يف سـفر )ص(كّنا مـع النـّيب   :قال ،عن أبيه )٣(عن حممد بن محزة األسلمي  - ٤/  ٨٩

وإّن  ،ومـــا هلـــك مـــنهم أحــــد ،)٤(فأضـــاءت أصـــابعي حـــّىت مجعــــوا عليهـــا ظهـــورهم  ؛يف ليلـــة ظلمـــاء
  .)٥(أصابعي لتنري 

أحببــت أن أصــّلي  ،يف ليلــة مطــرية )ص(أتيــت النــّيب  :قــال ،عــن قتــادة بــن النعمــان - ٥/  ٩٠
فإذا أتيـت بيتـك فـإّن  ،خذه فإنّه سيضيء لك أمامك عشرا«  :وقال ،عرجونا )ص(فأعطاين  ،معه

  قد الشيطان
__________________  

  .٢٧٢ ،١٩٠ ،١٣٨ :٣مسند أمحد بن حنبل  ،٢٨٨ :٣مستدرك احلاكم  ،١٥١ :٣اسد الغابة  - ٣
  .انظر مصادر ختريج احلديث ،وما أثبتناه هو الصحيح ،أسد :يف مجيع النسخ) ١(
  .حدس :ويف م ،» ٩١٦ :٣ - حندس - الصحاح« . الليل الشديد الظلمة :احلندس) ٢(
  .٤٥١ :٤_ذيب تاريخ دمشق  ،١٧٣/  ٤٦ :٢يخ البخاري تار  - ٤

  .ه األعلىجدَّ ) سالمان ( والظاهر أنّه تصحيف  ،ابن سليمان :زاد يف ر) ٣(
  .٣٣٣/  ٧ :انظر _ذيب الكمال

  .ظهرهم وأراد بالظهور ما يركب عليه :ك ،ع ،ص ،يف ش) ٤(
  .لتبني :وهامش ك ،ع ،يف ص) ٥(
  .٣٥/  ٣٤ :١اخلرائج واجلرائح  - ٥
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٩٩ 

  .»فأعله به حّىت يسبقك  ،فانظر يف الزاوية عن يسارك حّىت تدخل ،خلفك
 :فقالـت أهلـي ،فعلوتـه بـه حـّىت سـبقين بـه ،فـإذا سـواد ،)ص(فنظرت حيث قال النـّيب  ،فدخلت
  .فإذا بضبع !؟ما تصنع
د وكـان إذا سـج ،العشـاء )ص(بينما حنن نصّلي مع رسول اهللا  :قال ،عن أيب هريرة - ٦/  ٩١

حـّىت يضـعهما علـى  ،رفيقـاً  على ظهره فإذا أراد أن يركع أخـذمها أخـذاً  وثب احلسن واحلسني 
  .ووضعهما على فخذيه ،صالته فانصرف )ص(حّىت قضى رسول اهللا  ،فإذا عاد عادا ،األرض
  .»ال «  :فقال ؟ال أذهب aما، أيا رسول اهللا :فقمت إليه وقلت :قال
  .فما زاال يف ضوئها حّىت دخال» احلقا بأّمكما «  :فقال ،برقةفربقت هلما  :قال

__________________  
  .١٨١ :٩جممع الزوائد  ،١٦٧ :٣مستدرك احلاكم  ،٥١٣ :٢مسند أمحد بن حنبل  - ٦
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١٠٠ 

  :فصل - ۱۴
  في بيان ظهور آياته من اإلخبار بالغائبات

  ستة أحاديث :وفيه
  .ولكن اقتصرنا على طرف منه ،تاج إىل جمّلدة ضخمةالح ،اعلم أّن هذا الباب لو استقصيناه

فلّمـا  ،خرجـت يف اهلزميـة مـع عبـد اهللا بـن عزيـز :قـال ،عن حمّمد بن علـّي بـن عتـاب - ١/  ٩٢
فسـألين  ،فـإذا أنـا بشـيخ كبـري هـرم ،صرت بطوس أتيت قـرب أيب احلسـن علـّي بـن موسـى الرضـا 

 ،حـّدثين صـاحب هـذا القـرب :فقـال ،وaـدم السـور ،رأيت فـيهم فأخربته مبا ناهلم ومبا ،عن أهل الري
كأّين بأهـل الـري وقـد ولـيهم رجـل يقـال «  :أنه قال )ص(عن النّيب  ،عن آبائه ،جّده ،عن أبيه عن

ويرفـع رأسـه علـى  ،فيضـرب عنقـه يف يـوم النحـر ،فيؤتى به طربستان ،فيؤسر) عبد اهللا بن عزيز  (له 
  .»خشبة ويطرح بدنه يف بئر 

قــد  :وقــال يل ،فحّدثتــه احلــديث فتغــري لــون وجهــه ،فرجعــت إىل الــري وابــن عزيــز يف البلــد :قــال
  .وال بّد من مناصحة من استكفانا أمره ،وأرجو أن يكفيين اهللا ذلك ،يكون اسم يوافق امساً 

  فكرهت ذلك وندمت على قويل حّىت تبّني ذلك يف :قال
__________________  

  .٤٦٩/  ٢٤٧ :١  مسند اإلمام الرضا - ١
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١٠١ 

  .فما عدت إليه حّىت نزل به ما حّدثت به. ال عليك قد أّديت ما مسعت :فقال ،وجهي
  .ويف احلديث عّدة آيات

حــّىت ال  ،خيــرب أهــل مّكــة بأســرارهم )ص(كــان رســول اهللا «  :قــال ،عــن علــّي  - ٢/  ٩٣
  .منها شيء )١(يبقى 

  .جئت يف فكاك ابين :ى املدينة وقالمنها أّن عمري بن وهب أت
وقــد ذكــر صــفوان قتلــى بــدر  ،بــل قلــت لصــفوان وقــد اجتمعــتم بــاحلطيم ،كــذبت  ):ص(فقــال 

لــو ال  :فقلــت !؟وهــل حيــاة بعــد أهــل القليــب ،مــع مــا صــنع بنــا ،واهللا املــوت خــري مــن البقــاء :وقــال
  .عيال ودين ألرحتك من حمّمد

يصـيبهّن مـا أصـاaّن مـن خـري أو  ،عل بناتك مـع بنـايتوأج ،أن أقضي دينك عليَّ  :فقال صفوان
  .وجهزين حّىت أذهب وأقتله فجئت لتقتلين ،فاكتمها عليّ  :فقلت أنت. شر

  .)٢(وأّنك رسول اهللا  ،وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا ،صدقت يا رسول اهللا :فقال
ملـّـا بعــث  )ص(ول اهللا إّن رســ :قــال ،وعــن ابــن شــهاب مفصــالً  ،جممــالً  وعنــه  - ٣/  ٩٤

  كان ذات يوم  ،اجليش إىل مؤتة
__________________  

  .٢٢٥ :االحتجاج - ٢
  .يسقى :ويف ر ،ال يرتك :يف ص) ١(
  .عبده ورسوله وأّنك نّيب حقّ  وأشهد أن حممداً  :يف هامش ص) ٢(

 :٢مغـازي الواقـدي  ،١٢٨ :٢طبقـات ابـن سـعد  ،٢٣ :٣تـاريخ الطـربي  ،مثلـه ٢٤٧ - ٢٤١ :٤البدايـة والنهايـة  - ٣
  .٢٥٦/  ١٦٦ :١اخلرائج واجلرائح  ،٣٧٥ ،٣٥٨ :٤دالئل النبوة  ،١٥ :٤سرية ابن هشام  ،بسند آخر ٧٦٢ ،٧٦١
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١٠٢ 

فجــاءه الشــيطان فحبــب  ،أخــذ الرايــة زيــد بــن حارثــة«  ):ص(فنظــر إىل معــركتهم فقــال  ،علــى املنــرب
 فمضـى قـدماً  !؟حتبّـب إّيل الـدنيا ،ب املـؤمننيحني استحكم اإلميـان يف قلـو  :فقال ،إليه احلياة الدنيا
  .)١(ودخل اجلّنة وهو يسعى  ،استغفروا له«  ):ص(فقال »  حّىت استشهد 

اآلن  :فقــال ،وكــرّه إليــه املــوت ،مثّ أخـذ الرايــة جعفــر بــن أيب طالــب فجــاءه الشـيطان فمنّــاه احليــاة
فصـــّلى » مثّ مضـــى قـــدما حـــّىت استشـــهد  !؟دنياحـــني اســـتحكم اإلميـــان يف قلـــوب املـــؤمنني متنيـــين الـــ

  .ودعا له ،عليه
ـــة ،اســـتغفروا ألخـــيكم جعفـــر فإنّـــه شـــهيد«  :مث قـــال وهـــو يطـــري جبنـــاحني مـــن  ،لقـــد دخـــل اجلّن

  .ياقوت حيث يشاء يف اجلّنة
فشــّق ذلــك علــى » مثّ دخــل اجلّنــة معرتضــا  ،فاستشــهد ،مثّ أخــذ الرايــة بعــده عبــد اهللا بــن رواحــة

  ؟ما اعرتضاه ،يا رسول اهللا :يلفق ،األنصار
  .فسري عن قومه» فدخل اجلّنة  ،فشجع ،فغابت نفسه ،)٢(ملّا أصابه اجلرح نكل «  :فقال

بــل  :فقــال .»وإن شــئت أخــربين  ،إن شــئت أخربتــك«  ):ص(فقــال  ،)٣(ه َيــنمثّ ورد علــى ابــن مُ 
 مـا تركـت مـن حـديثهم حرفـاً  ،قّ وإّنك واّلذي بعثـك بـاحل :أخربين يا رسول اهللا فأخربه خربه كّله قال

  .» )٤(إّن اهللا رفع يل األرض حّىت رأيت معركتهم «  ):ص(فقال  .مل تذكره
__________________  

  .سيفي :ويف ك ،يسقى :يف م) ١(
  .زيادة فدخل النار :يف ر) ٢(
  .» ٢٤٧ :٤البداية والنهاية البن كثري « انظر  ،ومنية أّمة ،يعلى بن أمية :وهو) ٣(
  .معركتكم :يف م) ٤(
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مــن  )١(تســعة نفــر  يــأتيين غــداً  :ذات يــوم )ص(قــال النــّيب «  :قــال ،عــن علــّي  - ٤/  ٩٥
  .وال يسلم ثالثة ،فيسلم منهم ستة نفر ،حضرموت

  .هو كما قلت يا رسول اهللا :فقلت أنا أصّدق اهللا ورسوله ،فوقع يف قلوب أناس كثري
وأنـت  ،وتعلـم مـا أعلـم ،وإمـامهم تـرى مـا أرى ،سـوب املـؤمننيويع ،أنـت الصـّديق األكـرب :فقال

والــــوزير  ،وأنــــت اهلــــادي الثــــاين ،ولــــذلك خلقــــك ونــــزع منــــك الشــــك والضــــالل ،أول املــــؤمنني إميانــــاً 
  .الصادق

 ،أقبــل تســعة رهــط مــن حضــرموت ،وقعــد يف جملســه وأنــا عــن ميينــه )ص(فلّمــا أصــبح رســول اهللا 
فعــرض . اعــرض علينــا اإلســالم ،يــا حممــد :فقــالوا ،فــرّد  ،فســّلموا عليــه ،)ص(حــّىت دنــوا منــه 

  .وانصرفوا ،فأسلم الستة ومل يسلم ثالثة ،عليهم
وأمــا أنــت يــا  ،أّمــا أنــت يــا فــالن فســتموت بصــاعقة مــن الســماء :للثالثــة )ص(فقــال رســول اهللا 

طلـب إبلـك فيسـتقبلك وأما أنت يـا فـالن فإنّـك ختـرج يف  ،فالن فيضربك أفعى يف موضع كذا وكذا
  .أناس من كذا فيقتلونك

ال يتقـدمون وال يتـأخرون عّمـا قلـت  ،صـدق اهللا ورسـوله :فقلـت ،فوقع يف قلوب كثري من الناس
  .وال زلت صدوقاً  ،صّدق اهللا قولك ):ص(فقال 

مـا فعـل  :فقال هلم ،)ص(فأقبل الستة الذين أسلموا فوقفوا على رسول اهللا  ،فأتى لذلك ما أتى
وإنـّـا جئنــاك  ،وكـّل مــات مبــا قلـت ،مــا جــاوزوا مـا قلــت ذي بعثــك بــاحلّق نبيّـاً والـَّ :فقــالوا ؟كمأصـحاب
  لنجّدد

__________________  
  .١٩٦ :كشف اليقني - ٤

  .رهط :ع ،يف ص) ١(
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  .»وأنك األمني على األحياء واألموات  ،ونشهد أنك رسول اهللا ،اإلسالم
ــ«  :قــال ،وعنــه  - ٥/  ٩٦ لعنــه  - يــوم أقبــل أبــو جهــل )ص(ت صــاحب رســول اهللا كن

هـل  ،وأّن ربّـك خيـربك مبـا تفعلـه ،وأّنك تعلم الغيـب ،لست تزعم أّنك نّيب مرسلأ: وهو يقول - اهللا
  ؟ختربين بشيء فعلته مل يطّلع عليه بشر

الـذهب الّـذي دفنتـه يف بيتـك يف موضـع   ،ومل يكـن معـك أحـد ،ألخربّنك مبـا فعلتـه ):ص(فقال 
  .لئن مل تقر ألظهرّن ذلك ):ص(فقال  ،فأنكر ؟هل كان ما قلت ،ونكاحك سودة ،ا وكذاكذ

فأّمـا أنـا فـال  ،قد علمت أّن معك رجل من اجلّن خيربك جبميع مـا نفعلـه :فعلم أنه سيظهره فقال
  .ال أقول إّنك نّيب أبداً 

 ،وألقـتلّن أشـراركم ،عتبـة وألقـتلّن الوليـد بـن ،وألقـتلّن عتبـة ،وألقتلّن شـيبة ،ألقتلنك ):ص(فقال 
ولتدينّن يل الدنيا شـرقها  ،وآلخذّن مّكة عنوة ،وألوطئّن اخليل بالدكم ،وألقطعّن دابركم ودابر خمزوم

والعاقبـة  ،وطلقـاء هـذا وذريّـيت ميـّتعهم اهللا إىل حـني ،وليعاديين قوم مـن قـريش يكونـوا طلقـاي ،وغرaا
  .بالنصر لرجل من ذرّييت
  .»ففعل اهللا aم ذلك  ،عليه اللعنة وهو كاملستهزئ فتوىل عّنا أبو جهل

  قال :قال عن جابر بن عبد اهللا األنصاري  - ٦/  ٩٧
__________________  

٥ - ...  
 ٥٣ :كفايـة األثـر  ،٤٦٩ :١ ،الكـايف مسـنداً  ،٥٦ :االختصـاص ،٢٣٣ :علـل الشـرائع ،٩/  ٢٨٩ :أمايل الصدوق - ٦
وذكـــره املامقـــاين يف  ،٩٣ :٢حليـــة األبـــرار  ،قطعـــة منـــه ٢٦٨ :اعـــالم الـــورى ،١٢/  ٢٧٩ :١ اخلـــرائج واجلـــرائح ،٥٦ -

  .يف ترمجة احلسن ٢٤٣٤/  ٢٧٦ :١رجاله 
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إنـّـك ســتبقى حــّىت تلقـى ولــدي حمّمــد بــن علــّي بـن احلســني بــن علــّي بــن أيب «  ):ص(يل رسـول اهللا 
  .»قيته فاقرأه مّين السالم فإذا ل ،املعروف يف التوراة بالباقر ،طالب 

فوجـــد حمّمــد بــن علـــّي  فــدخل جـــابر علــى علــّي بـــن احلســني زيــن العابــدين  :قــال الــراوي
 )ص(مشائـل رسـول اهللا  :فأدبر فقـال جـابر. أدبر :مثّ قال ،فأقبل .يا غالم أقبل :فقال ،عنده غالماً 
  .ورّب الكعبة

وصـاحب األمـر مـن  ،هذا ابـين«  :فقال ؟من هذا :فقال له مثّ أقبل على علّي بن احلسني 
  .»حمّمد الباقر  :بعدي

نفسي لنفسك الفداء يا ابن رسـول اهللا اقبـل سـالم  :فقام جابر فوقع على قدميه يقبلهما ويقول
  .يقرئك السالم )ص(إن رسول اهللا  ،أبيك

الســـالم مـــا  )ص(يب رســـول اهللا يـــا جـــابر وعلـــى أ«  :وقـــال فـــدمعت عينـــا أيب جعفـــر  :قـــال
  .»وعليك يا جابر مبا بّلغت  ،دامت السماوات واألرض

 ،ســتقتلك الفئــة الباغيــة«  ):ص(بقولــه  مــا أخــرب بــه أبــا اليقظــان عّمــار بــن ياســر  :ومنهــا
  .)١(» وآخر زادك ضياح من لنب 

  .)٢(كثني والقاسطني واملارقني أنه سيقاتل النا  ما أخرب به أمري املؤمنني  :ومنها
__________________  

 ،٢١٤ :٥و  ١٩٩ ،١٩٧ :٤و  ٩١ ،٢٨ ،٢٢ ،٥ :٣و  ،٢٠٦ ،١٦٤ ،١٦١ :٢مســـند أمحـــد بـــن حنبـــل ) ١(
 ،٧٠/  ٢٢٣٥ :٤صـــــــحيح مســـــــلم  ،١٢٢ :١صـــــــحيح البخـــــــاري  ،٣١٥ ،٣١١ ،٣٠٠ ،٢٨٩ :٦و  ،٣٠٧ ،٣٠٦
  .مثله بأسانيد خمتلفة ٤٢ :إعالم الورى ،٧٣ ،٧٢

  .٤٣ :إعالم الورى ،١٠٩ :١ :مناقب ابن شهرآشوب) ٢(
    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



١٠٦ 

  .)١(على رأسه  ضرباً  ،ما أخربه أنّه ميوت قتالً  :ومنها
إذا «  :ووضـــع تربتــه عنـــد أّم ســـلمة رضـــي اهللا عنهـــا وقـــال ،مـــا أخـــرب بقتـــل احلســـني  :ومنهــا

  .)٢(» صار هذا دما عبيطا فاعلمي أّن ابين احلسني قد قتلوه 
  .)٣(وعثمان بن عّفان  ،ما أخرب بقتل عمر بن اخلطّاب :ومنها
  .)٤(ما أخرب أن معاوية سيطلب اإلمارة  :ومنها
  .)٥(ما أخرب خبرب بين أمّية  :ومنها
فإّمنـا اقتصـرنا علـى هـذا املقـدار  ،وأمثـال ذلـك ال حيصـى كثـرة ،مـا أخـرب مبلـك ولـد العبّـاس :ومنها

  .)٦(ألّن استيفاء آياته ال ميكن أن حتصى 
__________________  

  .١٩/  ٥٢ :١ عيون أخبار الرضا ) ١(
  .٣٦٠ :١١احقاق احلق  ،١٩٣ :الصواعق احملرقة ،١٤٦ذخائر العقىب  ،٢١٢ :٢اخلصائص الكربى ) ٢(
  .يف قتل عثمان ٢٠٨ :٢اخلصائص الكربى  ،إالّ أّن فيه إخباره عن قتل عمر ،١٣٣ :مدينة املعاجز) ٣(
  .١٩٩ - ١٩٨ :٢ئص الكربى اخلصا) ٤(
  .٢٠٠ :٢اخلصائص الكربى ) ٥(
  .٢٠٢ :٢اخلصائص الكربى ) ٦(
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  :فصل - ١٥
  شتى (*) في بيان ظهور آياته في معان

  أربعة عشر حديثاً  :وفيه
بعــث إىل امللــوك رســال فــأنطقهم اهللا  )ص(إّن رســول اهللا  :قــال ،أبــو أمامــة البــاهلي - ١/  ٩٨

  .بلسان من أرسل إليه
أنفـذ دحيـة  )ص(إّن رسـول اهللا «  :قال ،عن الصادق  ،عن املعّلى بن خنيس - ٢ / ٩٩

  .فتكلم بالرومية ،فتفل يف فيه ،الكلّيب إىل قيصر ملك الروم
  .»وملّا أنفذ عبد اهللا بن جحش إىل كسرى تفل يف فيه فتكلم بالفارسية الدريّة 

فـأمر بـه فوضـع علـى األرض  ،بطعـام )ص(لنـيب أيت ل :قال ،عن أيب أمامة الباهلي - ٣/  ١٠٠
  ووضع إحدى قدميه على ،فجثا على ركبتيه

__________________  
  .من آيات :يف ع) *(

  .بسند آخر ٣ :٢اخلصائص الكربى  - ١
٢ - ....  
 ١١٨ :١ :مناقـــب ابــن شهرآشـــوب ،حنــوه ١٦ :مكــارم األخـــالق ،٢/  ٢٧١ :٦الكـــايف  ،٣٨٨/  ٤٥٧ :احملاســن - ٣

  .نهقطعة م
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 !تأكــل كمــا يأكــل العبيــد ،يــا حمّمــد :مزّاحــة فقالــت )١(فــدخلت امــرأة بــرزة  ،وأقبــل يأكــل ،األخــرى
  .»اجلسي  ،أي عبد أعبد من حمّمد«  :فقال

فناوهلــا  ،فأخرجهــا. إالّ الــذي يف فيــك :فقالــت ،فناوهلــا. أنــا واهللا ال آكــل إالّ مــا نــاولتين :فقالــت
  .فما رؤيت ممازحة بعد ذلك أبداً  ،ها احلياءفصّب اهللا علي ،فابتعلتها ،إيّاها

جبـابر  )ص(مـّر رسـول اهللا «  :قـال عن أيب عبـد اهللا  ،عن إمساعيل بن عّمار - ٤/  ١٠١
 ،ضـعيف )٢(يـا رسـول اهللا إن بكـري  :فقـال ؟ال تسـريأ يـا جـابر :فقال ،بن عبد اهللا األنصارّي 

  .وإّمنا أخرجته من النضح حني خرجت ،احلوال يستطيع أن يسري سري الرو 
هـم اللّ  :وهـو يقـول ،معه يف يده )٤(ذنب بكره مبحجن  )٣(] أصل [  )ص(فغمز رسول اهللا  :قال
  .»اللهّم امحله  ،امحله

 ،وكـــان جـــابر بـــن عبـــد اهللا حيلـــف بـــاهللا ليســـبق النـــاس حـــّىت رجعـــت«  :قـــال أبـــو عبـــد اهللا 
  .» وجعل يسري بني يدي اإلبل

  كان سراقة بن  :قال ،عن ابن عباس ،عن عكرمة - ٥/  ١٠٢
__________________  

« وهــي مــع ذلــك عفيفــة عاقلــة جتلــس للنــاس وحتــدثهم  ،الــيت ال حتتجــب احتجــاب الشــواب :الــربزة مــن النســاء) ١(
  .» ٧ :٤ - برز - جممع البحرين

  .٣٥٣٨٤/  ٣٦٩ :١٢حنوه كنز العمال  ،٢٤٧/  ١٥٨ :١اخلرائج واجلرائح  - ٤
  .» ٢٢٩ :٣ - بكر - جممع البحرين« بكرة  :واألنثى ،الفيت من اإلبل :البكر) ٢(
  .من نسخة ر) ٣(
  » ٣٤٧ :١ - حجن - النهاية« عصا معقفة الرأس  :واحملجن ،حبجر :ص ،ك ،م ،يف ر) ٤(
 :١الطبقــــات الكــــربى  ،٣٣ :إعــــالم الــــورى ،٧١ :١وابــــن شهرآشــــوب يف املناقــــب  ،١/  ٢٣ :١اخلــــرائج واجلــــرائح  - ٥

  .١٠٥ :٢الكامل يف التاريخ  ،٢٣٢
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١٠٩ 

ثالثـة  لقـد رأيـت ركبانـاً  ،يـا سـراقة :فأتـاه رجـل فقـال ،من قـريش يف ناحيـة مّكـة جعشم املدجلي قريباً 
  .ألختذن عند قريش يداً  ،ينبغي أن يكون هذا حمّمد :فقال سراقة. قد مّروا

 ،والفرســان والنجائــب ،ال يف كــّل طريــقوكانــت قــريش قــد بعثــت الرجــ ،فركــب فرســه وأخــذ رحمــه
هـذا فـارس  :قـال أبـو بكـر ،)ص(فلّما حلق سراقة برسول اهللا  ،وخرج منهم مجاعة على طريق املدينة

  .قد غشينا
وعلــــم ســــراقة أنـّـــه مــــن صــــنع اهللا  ،فــــارتطم فرســــه يف األرض» هــــم اكفــــه عنّــــا اللّ «  ):ص(فقــــال 

  .فو اهللا ألرّدّن عنك قريشاً  ،ادع اهللا أن خيلصين ،يا حمّمد :فقال )ص(فنادى رسول اهللا  ،تعاىل
فلحـــق ســـراقة برســـول اهللا  ،فوثـــب فرســـه» فخّلصـــه  هـــم إن كـــان صـــادقاً اللَّ «  ):ص(فقـــال النـــّيب 

 )٢(فخـذ مـا شـئت مـن محـالن  )١(فإنـك متـر بـراع يل  ،مـن كنـانيت خـذ سـهماً  ،يا حمّمـد :وقال ،)ص(
  .»ال حاجة لنا إىل ذلك «  ):ص(وغنم فقال 

  .ويف احلديث طول
مثـــن جـــزور قـــد  ،كـــان يطلـــب أبـــا جهـــل بـــدين  إّن رجـــالً «  :قـــال ،عـــن علـــّي  - ٦/  ١٠٣
 :فقــال بعــض املســتهزئني» فطلبــه الرجــل فلــم يقــدر عليــه  ،واشــتغل عنــه وجلــس يشــرب ،اشــرتاه منــه
  .فلي عليه دين ،من عمرو بن هشام :قال ؟ممّن تطلب
  فدلّه على. نعم :قال ؟احلقوق فأدلك على من يستخرجأ: قال

__________________  
  .برعايت :م ،ك ،يف ر) ١(
 :١١ - محــل - لســان العــرب« وقيــل هـو مــن ولــد الضــأن اجلــذع فمـا دونــه  ،اخلــروف :مفردهــا احلمــل :احلمـالن) ٢(
١٨١ «.  
  .مثله ٢٩ :وإعالم الورى ،١٣٠ ،١٢٩ :١وابن شهرآشوب يف مناقبه  ،٢٤ :١اخلرائج واجلرائح  - ٦
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١١٠ 

  .وأرّده ،حاجة فأسخر به ليت حملّمد إيلَّ  :وكان أبو جهل يقول ،)ص(النّيب 
 ،قــد بلغــين أن بينــك وبــني عمــرو بــن هشــام حســاباً  ،يــا حمّمــد :وقــال لــه )ص(فــأتى رســول اهللا 
  .)١(فاستشفع بك إليه 
ا كنّــاه أبــا وإّمنــ» قــم يــا أبــا جهــل وأد للرجــل حّقــه «  :وقــال لــه ،معــه فأتــاه )ص(فقــام رســول اهللا 
فعلـت ذلـك  :قال له بعض أصحابه ،فلّما رجع ،فقام مسرعا حّىت أّدى إليه حّقه ،جهل ذلك اليوم

  .من حمّمد فرقاً 
ــألأل إنّــه ملـّـا أقبــل رأيــت عــن ميينــه رجــاال بأيــديهم حــرابُ  ،وحيكــم اعــذروين :قــال وعــن يســاره  ،ت

 ،متنعت مل آمـن أن يبعجـوا بـاحلراب بطـينلو ا ،وتلمع النريان من أبصارمها ،ثعبانني تصطك أنياaما
  .ويقضمين الثعبانان

شــاءت بنــو عبــد  )٢(ولــو  ،أنــا أقتــل حمّمــداً  :أبــا جهــل قــال يومــاً  إنَّ «  وعنــه  - ٧/  ١٠٤
  .ال تزال تذكر به إّنك إن فعلت ذلك اصطنعت إىل أهل الوادي معروفاً  :قالوا ،املطّلب قتلوين به

  .فإذا جاء وسجد أخذت حجرا فشدخته به ،سجود حول الكعبةإنّه لكثري ال :قال
وأطـــال يف  ،وســـجد ،مثّ صـــّلى فأطـــال يف صـــالته ،)٣( وطـــاف بالبيـــت ســـبعاً  ،)ص(فجـــاء النـــّيب 

أقبـل عليـه فحـل مـن قبـل  ،فلّمـا أن قـرب منـه ،وأتـاه مـن قبـل رأسـه فأخذ أبـو جهـل حجـراً  ،سجوده
  وطرح احلجر فشدخ ،هل فزع وارتعدت يدهفلّما رآه أبو ج ،فاغرا فاه )ص(رسول اهللا 

__________________  
  .عليه :يف ر) ١(
  .مثله ٢٩ :إعالم الورى ،٢٤ :١اخلرائج واجلرائح  - ٧

  .وإن :يف ر) ٢(
  .أسبوعاً  :يف ر) ٣(

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



١١١ 

  .ما رأيناك اليوم :فقال أصحابه ،يفيض عرقاً  ،متغريا لونه ،)٢( فرجع مدمياً  ،)١(رجله 
 ،فرميــــت احلجــــر ، فإنّــــه أقبــــل مــــن عنــــده فحــــل فــــاغر فــــاه يكــــاد يبتلعــــينوحيكــــم اعــــذروين :قــــال

  .»فشدخت رجلي 
أبلغـك أّن  :قـال يل عمـر بـن عبـد العزيـز :قـال )٣(سعيد بـن عبـد الـرمحن اجلحشـي  - ٨/  ١٠٥

 :قلـت ؟من النخـل فصـار يف يـده سـيفاً  أعطى عبد اهللا بن جحش يوم أحد عسيباً  )ص(رسول اهللا 
  .الشّك من الراوي ،أشياخنا :أو قال. آبائيحّدثين بذلك  ،نعم

دعــاين إىل الــدخول يف  ،يــا رســول اهللا :قلــت :قــال ،عــن العّبــاس بــن عبــد املطّلــب - ٩/  ١٠٦
ــث  ،وتشــري إليــه بإصــبعك ،)٤(رأتــك يف املهــد تنــاغي القمــر  :قالــت أّمــك :دينــك أمــارة لنبوتــك فحي

  .أشرت إليه يذهب إليه
يســجد ] حــني [  )٥(وأمســع وجبتــه  ،ويلهيــين عــن البكــاء ،ينكنــت أحّدثــه وحيــّدث«  ):ص(قــال 

  .»حتت العرش 
  ملّا نزل رسول :قالت ،عن هند بنت اجلون - ١٠/  ١٠٧

__________________  
  .رجليه :يف ر) ١(
  .مذموماً  :ك ،يف ر) ٢(
  .مع اختالف يسري مسنداً  ،٢٥٠ :٣دالئل النبوة  - ٨

 :١٠_ــذيب الكمــال « راجــع  ،ومــا أثبتنــاه مـن املصــدر ،اللحــين :ويف ع ،اللجــين :ويف ك ،احلجمـي :ش ،يف ع) ٣(
  .» ١٧٠/  ٣٩ :٤واجلرح والتعديل  ،١٦٤٣/  ٤٩٢ :٢تاريخ البخاري  ،٥٢٥
  .٢١١ :١سرية ابن كثري  - ٩

  .وما أثبتناه من املصدر ،القسم :يف مجيع النسخ وردت) ٤(
  .» ١٥٤ :٥النهاية « . الصوت :الوجبة) ٥(
  .٢٥ :١كشف الغمة   ،١٢٢ :١ابن شهرآشوب  مناقب - ١٠
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فاخضـّرت وأنـارت  ،يف فيـه علـى عوسـجة يابسـة ومـّج مـاءً  ،توّضأ للصالة ،خبيمة أّم معبد )ص(اهللا 
  .ونستشفي aا للمرضى ،وكنا نتبارك aا ،وحسن محلها ،وظهر يل خضر ورقها ،)١(

  .ذهبت aجتها ونضار_ا )ص(فلّما تويف رسول اهللا 
  .انقطع مثرها ل أمري املؤمنني فلّما قت

وورقهــا ذابــل  ،فلّمــا كــان بعــد مــّدة طويلــة أصــبحنا يومــا وإذا aــا قــد انبعــث مــن ســاقها دم عبــيط
فبتنـــا ليلتنـــا مهمـــومني فـــزعني نتوقـــع  ،عظـــيم فعلمنـــا أنـــه حـــدث حـــدثٌ  ،يقطــر منـــه مثـــل مـــاء اللحـــم

  .الداهية
وصـوت باكيـة  ،من حتتها ووجبة شـديدة وضـّجة ورّجـة يالً وعو  فلّما أظلم الليل علينا مسعنا بكاءً 

مثّ كثــرت الرنّــات . ويــا بقّيــة الســادة األكــرمني ،ويــا ابــن البتــول ،يــا ابــن الوصــيّ  ،يــا ابــن النــيبّ  :تقــول
 ،ويبســـت الشـــجرة ،فأتانـــا بعـــد ذلـــك قتـــل احلســـني  ،ممّـــا يقولـــون ومل أفهـــم كثـــرياً  ،واألصـــوات

  .وذهب أثرها ،وجّفت
 )ص(فأعطـــاين النـــّيب  )٢(قـــدم جلـــب  :قـــال ،وعـــن عـــروة بـــن أيب اجلعـــد البـــارقيّ  - ١١/  ١٠٨

فبعــت إحــدامها منــه بــديا  ،فلحقــين رجــل ،نارفاشــرتيت شــاتني بــدي» رت aــا شــاة اشــ«  :وقــال دينــاراً 
قــد  ول» بـارك اهللا لـك يف صـفقة ميينـك «  :وقـال فـرّده علـيَّ  ،بشـاة ودينـار )ص(مثّ أتيـت النـّيب  ،نـار

  .فأربح يف اليوم أربعني ألفاً  - أو قال بالكوفة - بالكناسة] بعد ذلك [ كنت أقوم 
__________________  

  .» ٢٤٣ :٥ - نور - لسان العرب« . وهو الورد األبيض ،أي أخرجت النور :أنارت) ١(
  .١٢٥٨/  ٥٥٩ :٣سنن الرتمذي  ،٢٩/  ١٠ :٣سنن الدار قطين  ،٣٧٦ :٤مسند أمحد بن حنبل  - ١١

  .» ٢٦٨ :١ - جلب - لسان العرب« أي ما جيلب من البضاعة من بلد إىل بلد  :جلب) ٢(
    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



١١٣ 

خرج علينا أمري املـؤمنني علـّي بـن أيب طالـب  :قال ،عن عبد الرمحن بن أيب ليلى - ١٢/  ١٠٩
صــّلى  مثّ  ،فخطــب ،)١(وراح يف ثيــاب كثــاف  ،يف يــوم مجعــة وقــد راح النــاس يف األزر واألرديــة 
  .ودخل

مثّ دعـا مبـاء  ،فراح هو يف ثوبني ،والطيالسة ،والسراويالت ،مثّ إّن الناس وثبوا فراحوا يف األكسية
  .فنظرت إىل العرق يرشح من جبينه ،وهو على املنرب فشرب

هــــل رأيــــت مــــن أمــــري املــــؤمنني مــــا  :فــــذكرت ذلــــك أليب فقلــــت ،ودخــــل ،فصــــّلى ،مثّ نــــزل :قــــال
  .ال :قال !؟رأيت

وقـد  )ص(ما بلغك ما قال رسـول اهللا ، أيا أبا ليلى«  :فقال :قال ،عليه أبو ليلى وسألهودخل 
 :مثّ قـال ،مثّ ألصـقها بعيـين ،فتفـل يف راحتـه ،فجئت أ_ادى بـني رجلـني ،وأنا أرمد ،دعاين يوم خيرب

وال  ، السـاعةحـّىت  ،وال رمـداً  ،وال بـرداً  ،فو اهللا ما وجدت حـرّاً  !؟اذهب اللهم عنه احلر والربد والرمد
  .»أجدها حّىت أموت 

 ،يف غـــزوة حنـــني )ص(كنـــت مـــع النـــّيب   :قـــال )٢(عـــن أيب عبـــد الـــرمحن الفهـــري  - ١٣/  ١١٠
لبسـت المـيت وركبـت  ،فلّمـا زالـت الشـمس ،فنزلنا حتت ظـل شـجرة ،فسرنا يف يوم قائظ شديد احلر

  ليكالسالم ع :فقلت ،وهو يف فسطاطه )ص(وانطلقت إىل رسول اهللا  ،فرسي
__________________  

  .حنوه ،٢١٣ :٤دالئل النبوة  - ١٢
  .كتان  :يف نسخة ر) ١(
  .باختالف يسري ١٤١ :٥دالئل النبوة  - ١٣

الطبقــات الكــربى « راجــع  ،ومــا أثبتنــاه مــن املصــدر ،القمــي :ع ،ويف ص ،العلقمــي :ك ،ويف ر ،املنقــي :يف ش) ٢(
  .» ٣٣٠ :٤ية البداية والنها ،٢٤٥ :٥وأسد الغابة  ،٤٥٥ :٥
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١١٤ 

مـن حتـت شـجرة كـأّن ظلهـا ظـّل طـائر  فنـادى بـالالً » أجل «  :قد حان الرواح قال )١(يا رسول اهللا 
دفتـاه مـن ليـف لـيس فيـه  فأخرج سـرجاً » اسرج فرسي «  :فقال. وأنا فداك ،لبيك وسعديك :فقال

  .عشيتنا )٢(فركب وركبنا فضاممناهم  ،أشر وال بطر
فقـــال رســـول اهللا  ،كمـــا قـــال اهللا تعـــاىل  ،يالن وّىل املســـلمون مـــدبريناخلـــ )٣(فلّمـــا تســـامت  :قـــال

 :مـن تـراب فقـال وأخـذ كّفـاً  ،عن فرسـه )ص(مثّ اقتحم » يا عباد اهللا أنا عبد اهللا ورسوله «  ):ص(
  .فهزمهم اهللا تعاىل» شاهت الوجوه « 

حـد إالّ امـتألت عينـاه مل يبـق منـا أ :أDّـم قـالوا ،عـن آبـائهم ،أخربين أولئـك :قال يعلى بن عطاء
  .بني السماء واألرض كإمرار احلديد على الطست احلديد )٤(ومسعنا صلصلة  ،وقتلوا ،وفوه تراباً 
إّن األســود بــن قــيس العنســي بينــا هــو  :قــال ،عــن شــرحبيل بــن مســلم اخلــوالين - ١٤/  ١١١

  .ما أمسع :قال ؟أتشهد أّين رسول اهللا :فقال له ،باليمن فبعث إىل أيب مسلم اخلوالين فأتاه
فــأمر بنــار عظيمــة فأججــت مثّ ألقــى أبــا مســلم . نعــم :قــال ؟رســول اهللا فتشــهد أن حمّمــداً  :قــال

ــف هــذا عنــك :فقيــل لألســود ،فلــم تضــرّه ،اخلــوالين فيهــا  ،أفســد عليــك مــن اتّبعــك ،إنّــك إن مل تن
  .فأمره بالرحيل

__________________  
  .الرواح :يف مجيع النسخ ما عدا نسخة ك زيادة) ١(
  .» ٣٥٨ :١٢ - ضمم - لسان العرب« أي اجتمعنا عليهم من مسالك وجهات خمتلفة  :فضاممناهم) ٢(
  .» ٣٩٧ :١٤ - مسا - لسان العرب« أي تبارت  :تسامت) ٣(
  .» ٤٠٨ :٥ - صلصل - جممع البحرين« صوت احلديد وهي أشد من الصليل  :الصلصلة) ٤(
 ،١٢٨ :٢حليـة األوليـاء  ،مفصـالً  ،٣١٧ :٧تـاريخ ابـن عسـاكر  ،اختالف يسـريبـ ،٨/  ٨ :٤سري أعالم النبالء  - ١٤

  .إىل قوله ومل تضره ،١٤٩ :٨البداية والنهاية 
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١١٥ 

  الباب الثاني
  في بيان معجزات األنبياء التي ذكرها اهللا تعالى

  وما جعله اهللا تعالى ،في القرآن وبيان فضائلهم
  وعليهم السالمألهل بيت نبينا عليه 

  ضاهيها ويشاكلها ويدانيهامما ي
  فصالً  وفيه أحد عشر
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١١٧ 

  :فصل - ۱
  في ذكر آدم

  اثنا عشر حديثاً  :وفيه
بفضـــائل  ،وآيـــة قدرتــه ،وجعلـــه بــديع فطرتــه ،واصــطفاه ،إّن اهللا ســبحانه وتعــاىل خلـــق آدم 

«   كمـا روي عـن الصـادقني  ،وجعله حجـة قبـل أن حيـتج بـه عليـه ،إعالء لقدره وتنويها بامسه
  .»احلّجة قبل اخللق ومع اخللق وبعد اخللق 
وبـدل كـّل كرامـة   ،مثّ نذكر بإزاء كـّل فضـيلة فضـيلة توازيهـا ،وإّمنا نذكر فضائله املذكورة يف القرآن

  .كرامة ألئمتنا 
بقولــه  ،ه قبــل خلقــهأّن اهللا ســبحانه وتعــاىل أخــرب مالئكتــه بتعظــيم قــدر  فــأّول فضــيلة آلدم 

ــًة  ( :تعــاىل رِْض َخِليَف
َ
ــٌل ِ} اْأل kِّ جاِع  ،وDايــة الفضــل ،وهــذه الفضــيلة يف غايــة الشــرف )١( )إِ

مثّ كشـف عـن عظـم  ،ينـوب عنـه يف احلكـم بـني خليقتـه حيث أخرب سـبحانه وتعـاىل أنّـه جيعـل أحـداً 
  .قدره ورفع شأنه بإخباره عنه ألهل طاعته

مــا يضــاهي ذلــك ويوازيــه يف  اىل أعطــى أمــري املــؤمنني وســّيد الوصــيني فــإّن اهللا ســبحانه وتعــ
  .وهو ما روته الثقات ومحلة اإلثبات ونطقت به اآلثار واشتهرت به األخبار ،القدر والنباهة

__________________  
  .٣٠ :اآلية/ سورة البقرة ) ١(
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١١٨ 

مكتـــوب علـــى «  :أنـــه قـــال )ص(رســـول اهللا عـــن  ،فعـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا  - ١/  ١١٢
وذلــك قبــل أن خيلــق اهللا تعــاىل . وعلــّي أخــو رســول اهللا ،حمّمــد رســول اهللا ،ال إلــه إالّ اهللا :بــاب اجلنّــة

  .»السماوات واألرض بألفي عام 
أنه كتب على قائمة من قوائم عرشـه قبـل خلـق  ،يف املشهور من األثر وروي أيضاً  - ٢/  ١١٣

 وأيّدتـه ونصـرته بعلـّي بـن أيب طالـب  ،حمّمـد رسـول اهللا ،ال إله إالّ اهللا«  :بألفي عام آدم 
«.  

ملـّـــــا أســــــري يب إىل  )ص(قــــــال رســــــول اهللا  :وروي عــــــن أيب أيب احلمــــــراء أنـّـــــه قــــــال - ٣/  ١١٤
يدتــه بعلــّي بــن أ ،حمّمــد رســول اهللا ،ال إلــه إالّ اهللا :رأيــت علــى ســاق العــرش األميــن مكتوبــاً  ،الســماء

  .ونصرته به ،أيب طالب 
يف مواضـــع   )ص(وأّمـــا اخلالفـــة فـــإّن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل جعـــل لـــه ذلـــك علـــى لســـان نبّيـــه حمّمـــد 

  .»وخليفيت يف أميت  ،أنت وصّيي يف أهلي«  ):ص(كقوله   ،ومواطن مجة ،كثرية
ــف مــن ولــده صــلوا ــَد اُهللا  ( :ت اهللا عليهمــاوقــد أنــزل اهللا ســبحانه يف املهــدي احلّجــة اخلل وََع

اYِاِت  Lيَن آَمنُوا ِمنُْكْم وََعِملُوا الص ِ
Lrا  

__________________  
ميــزان  ،٩١ :واملغـازيل يف املناقــب ،٢٢ :تـذكرة اخلــواص ،٣٩١٩/  ٣٨٧ :٧تـاريخ بغــداد  ،٢٥٦ :٧حليـة األوليــاء  - ١

 ،٣٥ :٥منتخـب كنـز العمـال  ،١١ :٩جممـع الزوائـد  ،٦٦ :ذخائر العقـىب ،٤٥٧ :١لسان امليزان  ،٢٦٩ :١ :االعتدال
  ,٦٣٨٠/  ١٢٣ :٤الفردوس للديلمي 

 :٥كنــز العمــال   ،٨٥٧/  ٣٥٣ :٢وابــن عســاكر يف تــاريخ دمشــق  ،٦٩ :ذخــائر العقــىب ،٢٧٢ :٢الريــاض النضــرة  - ٢
  ,٦١/  ٣٩ :املغازيل يف مناقبه ،٢٣٥ :١فرائد السمطني  ،٣٥
  .٣٥ :٥كنز العمال   ،٢٣٥ :١ :فرائد السمطني ،٦٩ :ذخائر العقىب ،٢٧٢ :٢الرياض النضرة  - ٣
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١١٩ 

يـَن ِمـْن َقـبِْلِهْم  ِ
Lrْخلََف ا رِْض َكَما اْستَ

َ
ْخِلَفنLُهْم ِ} اْأل ومـن اسـتخلفه اهللا تعـاىل  .اآليـة )١( )لَيَْستَ

  .فهو اخلليفة
ن غــريهم إّمنــا اســتخلفه ألّن مــن ادعــى اخلالفــة مــ ،ويف اآليــة تنبيــه علــى أDّــا ليســت فــيمن ســواهم

َكَمــــا  ( :وقــــد قـــال اهللا عــــّز مــــن قائـــل ،ومل يســــتخلفه اهللا تبــــارك وتعـــاىل ،واختــــاره اخللـــق ،النـــاس
يَن ِمْن َقبِْلِهْم  ِ

Lrْخلََف ا متميّـزا بالعصـمة مـن  ،ومن استخلفه اهللا كان مطّهـرا مـن األدنـاس )٢( )اْستَ
  .وليس ذلك من صفة من تصّدى لألمر ،الناس

وفضــيلة  ،ومنقبــة منيفــة ،فيــا هلــا مــن مرتبــة شــريفة ،حقيقــة ذلــك )ص(وي عــن آل حمّمــد وقــد ر 
  .وحّجة قاهرة ،باهرة

نِْبئُـوYِ  (مثّ قـال للمالئكـة  ،أنه سبحانه وتعاىل عّلم آدم األمساء كّلها وأهلمـه معانيهـا :والثانية
َ
أ

ْسماِء هُؤالِء إِْن ُكنْتُْم صاِدِقَ" 
َ
ْسـمائِِهْم  ( قال آلدم  ،اعرتفوافلّما عجزوا و  )٣( )بِأ

َ
نِْبـئُْهْم بِأ

َ
أ

فأذعن املخلصون ومتـّرد  ،أمرهم بالسجود تكرمة له ،فلّما عرفت املالئكة فضيلته وأيقنوا برتبته )٤( )
واعتقـد يف نفسـه مـا  ،وادعى أنّه خري منـه ،واستكرب حسداً  ،وجحد عناداً  ،من كان من أهل النفاق

 ،وأخرجــه مــن جــواره ،وومســه باللعنــة ،فطــرده عــن بابــه ،فغضــب اهللا عــّز وجــل عليــه ،لــه مل جيعلــه اهللا
ــاٌد  ( :وانقــاد حلكمــه بالســجود لــه بقولــه تعــاىل ،ومــدح مــن أذعــن ألمــره ،وأهبطــه عــن داره ــْل ِعب بَ

ْمِرهِ َفْعَملُـوَن  * ُمْكَرُمونَ 
َ
 ،ىل بـه بـني املـؤمن واملنـافقفميّـز اهللا تعـا )٥( )ال يَْسِبُقونَُه بِالَْقْوِل َوُهْم بِـأ

  .)٦(واملخلص واملدغل 
__________________  

  .٥٥ :اآلية/ سورة النور ) ١(
  .٥٥ :اآلية/ سورة النور ) ٢(
  .٣١ :اآلية/ سورة البقرة ) ٣(
  .٣٣ :اآلية/ سورة البقرة ) ٤(
  .٢٧ ،٢٦ :اآليتان/ سورة األنبياء ) ٥(
  .وهو تصحيف ،املدعن :ويف ر .» ٢٤٤ :١١ - دغل - لسان العرب« الفساد  :الدغل) ٦(
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١٢٠ 

وهـو  ،ويقارaا ويـدانيها ،ما مياثل هذه الفضائل ويوازيها وقد أعطى اهللا تعاىل أمري املؤمنني 
 ،عّلمـــه ألـــف بـــاب (واملنقـــول مـــن اخلـــرب  ،علـــى مـــا روي يف املشـــهور مـــن األثـــر )ص(أّن رســـول اهللا 

  .) )١(ففتح له من كّل باب ألف باب 
  .)٢(» أنا مدينة العلم وعلّي باaا «  ):ص(وقال 

  .)٣(» سلوين عّما دون العرش «  :وبّني صحة ذلك قول أمري املؤمنني 
  .)٤(» سلوين قبل أن تفقدوين «  :وقوله
  لو - إال أنبأتكم ،ما من فئة تضل فئة أو _دي فئة«  :وقوله

__________________  
فرائــــد  ،مثلــــه ،٣٦ :٢ابــــن شهرآشــــوب يف املناقــــب  ،بأســــانيد خمتلفــــة - ١٦بــــاب  - ٣٢٢ :بصــــائر الــــدرجات) ١(

  .١٠٠ :١٥كنز العمال   ،١٢٠ :٣الغدير  ،٢٣٦ :٧جممع الزوائد  ،٤٨٣ :٢تاريخ دمشق  ،١٠١ :١السمطني 
 ،٣٢٠ :٦يف كتــب العامــة واخلاصــة منهــا _ــذيب التهــذيب » أنــا مدينــة العلــم وعلــي باaــا « قــد تــواتر حــديث ) ٢(

وكنـز العمـال  ،١٢٧ ،١٢٦ :٣واملسـتدرك علـى الصـحيحني  ،بعـدة طـرق ٢٤٨ :٤وتاريخ بغداد  ،٤٦ :٣وفيض القدير 
 ،٤٦٩ ،٥٢ :٥و  ،٣٧٧ ،٢٧٦ :٤واحقـــــــاق احلـــــــق وملحقاتـــــــه  ،٣٦٤٦٣/  ١٤٧ :١٣و  ،٣٢٨٩٠/  ٦٠٠ :١١
 ،٤٢٨ ،٤١٥ :٢١و  ،٥٢٥ :٢٠و  ،٣٧٧ ،٢٩٧ - ٢٧٧ :١٦و  ،١٤٩ :٩ و ،١٨٤ :٨ و ،٥٠٤ ،٥٠١

ذكـر عـدة  ٢٥٠ :٢وفضائل اخلمسة من الصـحاح السـتة  ،وعبقات األنوار جملد حديث أنا مدينة العلم ،٧٩ :٦والغدير 
  .مصادر من العامة

  .٢باب  - ٢٨٦ :بصائر الدرجات) ٣(
قبـل أن سـلوين  حديث طويـل كـرر فيـه قولـه  ٥/  ٣٠٤و  ٦/  ٩٢ :التوحيد ،١/  ٢٨٠ :أمايل الصدوق) ٤(

  .٣٧٧ - ٣٧٤ :ارشاد القلوب ،٢٥٨ :االحتجاج ،٣٨ :٢املناقب  ،٢٣٥ :االختصاص ،تفقدوين عدة مرات
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١٢١ 

  .)١(» وحمّط رحاهلا إىل يوم القيامة  ،بسائقها وقائدها وناعقها - شئت
ســلوين «  :مسعتـه وهــو يقـول :قــال ،وقولـه وقـد روى عنــه عبايـة بــن ربعـي األسـدي - ٤/  ١١٥

  .»ال تسألوين عن علم الباليا واملنايا واألنساب ، أقبل أن تفقدوين
وغـــري ذلـــك غـــري خـــاف عنـــد علمـــاء أهـــل  ،ومصـــحف فاطمـــة  ،واجلامعـــة ،وحـــديث اجلفـــر

  .ويف إحصاء ذلك كثرة البيت 
يت قــال يف اخلطبــة الّــ ،فقــد روى أبــو إســحاق الســبيعي أّن احلســن بــن علــّي  - ٥/  ١١٦

 ،جربئيــل عــن ميينــه ،يوجهــه ويكنفــه )ص(وكــان رســول اهللا «  :خطبهــا بعــد وفــاة أمــري املــؤمنني 
  .»وميكائيل عن مشاله ال يرجع حّىت يفتح اهللا على يده 

مــــا «  ):ص(قــــال رســــول اهللا  :قــــال ،ويصــــدق ذلــــك مــــا رواه جــــابر بــــن عبــــد اهللا - ٦/  ١١٧
  ؟وما سهم اهللا ،يا رسول اهللا :قلنا» تهم بسهم اهللا اعتصى علّي أهل مملكة قط إالّ رمي

وميكائيــل عــن  ،مــا بعثتــه يف ســرية قــط إالّ رأيــت جربيــل عــن ميينــه ،علــّي بــن أيب طالــب«  :قــال
  .»حّىت يعطي اهللا حلبييب النصر والظفر  ،يساره وملك املوت أمامه يف سحابة تظله

__________________  
 :٢املناقــب  ،٩٢/  ٤٤ :٧شــرح الــنهج  ،٨٩/  ١٨٢ :D١ــج البالغــة  ،مثلــه ،٨٦/  ٥٨ :١ :أمــايل الطوســي) ١(
٣٩.  
  .ذكره بأسانيد متعددة مثله - من نفس الصفحة ٢وباب  ١/  ٢٨٦ :بصائر الدرجات - ٤
 ،٣٠ :١٦شــرح الــنهج  ،٢٠٨ :اعــالم الــورى ،١٨٨ :ارشــاد املفيــد ،٧٢ :تفســري فــرات ،٢٧٦ :١أمــايل الطوســي  - ٥

  .ويف املصادر كلها ورد باملثل ٣١ - ٣٠ :مقاتل الطالبيني
  .١٣٩ :٢املناقب البن شهرآشوب  ،١٣٤ :كفاية الطالب - ٦
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١٢٢ 

فــإذا  ،إّن اهللا تعــاىل جعــل مالئكــة ســياحني يف األرض«  ):ص(وقــال رســول اهللا  - ٧/  ١١٨
  .»وسهم ؤ مّروا بآل حمّمد مسحوا بأجنحتهم ر 

بعـد قتـل عثمــان  - قـال أمـري املـؤمنني «  :قـال ،روى أبـو جعفـر البـاقر  - ٨/  ١١٩
هـل فـيكم أحـد سـّلم عليـه جربئيـل وميكائيـل وإسـرافيل يف ثالثـة آالف  ،أنشدكم باهللا :- بن عفان

  .ال :قالوا»  ؟من املالئكة يوم بدر غريي
 واحلسـن واحلسـني  ،دخلـت علـى أمـري املـؤمنني :قـال ،روى األصبغ بن نباتة - ٩/  ١٢٠

 ،وبلّـغ aمـا أملهمـا فيـك ،بـارك اهللا لـك يف فتيانـك :قلـت لـه ،شـديداً  وهو ينظـر إليهمـا نظـراً  ،عنده
  .وبّلغ بك أملك فيهما

يــا رســـول اهللا إّين   :فلّمــا انصــرفت قلـــت ،)ص(وصــّليت مــع رســـول اهللا  خرجــت يومـــاً «  :فقــال
هـــل  )ص(لت ابنـــة رســـول اهللا فســـأ ،عـــيمُ  ،فجئـــت نصـــف النهـــار وأنـــا جـــائع ،كنـــت يف ضـــيعة يل
حسـبنا  :يقـوالن ،فأقبل ابناك احلسـن واحلسـني مظهـرين ،شيئا ءفقامت لتهيّ  ،عندها شيء تطعمين
كنـت أنـا يف   :فقـال احلسـن ؟كيـف حسـبكما جربئيـل ورسـول اهللا  :فقلت ).ص(جربئيل ورسول اهللا 

ول اهللا إىل حجـر فكنت أنا أثب من حجـر رسـ ،واحلسني يف حجر جربئيل ،)ص(حجر رسول اهللا 
  .واحلسني يثب من حجر جربئيل إىل حجر رسول اهللا ،جربئيل

مــا زلــت أنــا وجربئيــل نلهــو aمــا منــذ أصــبحنا حــّىت زالــت  ،صــدق ابنــاي ):ص(فقــال رســول اهللا 
  .الشمس

__________________  
  ,٧ ،٦ذيل حديثي  ،٥٣٠ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٧
  ,١/  ١١٥ :بصائر الدرجات - ٨
  . واهللا ما كنا نعرف املنافقني إالّ ببغضهم علّياً  :عن جابر أال إنّه قال ،٢٣٨ :قب اخلوارزميمنا - ٩
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١٢٣ 

  .»يف الصورة اليت كان ينزل علّي فيها  :قال ؟قلت ففي أي صورة كان جربئيل
  .وأمثال ذلك ال حتصى كثرة

وبـني مـن  ،وبني من ولد لرشـده ،والنفاقبني اإلميان  أمري املؤمنني علماً  وقد جعل اهللا تعاىل علّياً 
  .ولد لغّيه

  .)١(» حّبك إميان وبغضك نفاق «  ):ص(فقال رسول اهللا 
  .)٢(» وال يبغضك إالّ منافق  ،ال حيّبك إالّ مؤمن«  :له )ص(وقال رسول اهللا 

ــاس  - ١٠/  ١٢١ ال حيبــك إالّ طــاهر «  :قــال )ص(يف حــديث طويــل أنّــه  روى ابــن عّب
  .»وال يبغضك إالّ خبيث الوالدة  ،الوالدة

كنـا خنتـرب أوالدنـا علـى   :قالـت - مع احنرافها عن علّي  - روي عن عائشة - ١١/  ١٢٢
  .فمن أحّبه علمنا أنه لرشده ،حبّب علّي ابن أيب طالب  )ص(عهد رسول اهللا 

  :كر يف ذلك أبيات عنهاوقد ذُ 
ـــــــــــــــرب  ـــــــــــــــى احملـــــــــــــــك حـــــــــــــــك )٣(إذا مـــــــــــــــا الت   عل

  تبــــــــــــــــــــــني غشــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــري شــــــــــــــــــــــكّ    

   
__________________  

  ٥/  ٤٩٦ :أمايل الصدوق) ١(
 :كفايــة الطالــب  ،١٦١ :٢أمــايل الطوســي  ،١٢/  ١٤٥ :علــل الشــرائع ،٤٢٦ :١٤و  ٤١٧ :٨تــاريخ بغــداد ) ٢(
  .٢٩٢ :٦و  ١٢٨ ،٩٥ ،٨٤ :١وابن حنبل يف مسنده  ،١٢٢ :الصواعق احملرقة ،٦٨
  ,٦٩ :جاالحتجا  - ١٠
  .طبع مصر ٤٨٦ :١عن شرح النهج  ٢٩٦ :٣٩رواه ا:لسي يف حباره  - ١١

  .الغش :يف ر) ٣(
   

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



١٢٤ 

  ففينــــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــــش والــــــــــــــــــــــذهب املصــــــــــــــــــــــفى

ـــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــبه احملـــــــــــــــــــــــــــــــكّ       علـــــــــــــــــــــــــــــــّي بينن

   
وهــــو يــــدور علــــى جمــــالس األنصــــار  وكــــان جــــابر بــــن عبــــد اهللا األنصــــارّي  - ١٢/  ١٢٣
 ،يا معشر األنصار أّدبـوا أوالدكـم علـى حـّب علـيّ  ،»فقد كفر  علّي خري البشر فمن أىب«  :ويقول

  .فمن أىب فانظروا يف شأن أمه
  .وأمثال هذا كثرية وال ميكن استيفاؤها

__________________  
نقلـــه عـــن ابـــن  ،٦٧ :٣وابـــن شهرآشـــوب يف املناقـــب  ٤٧ :واألمـــايل ،٤/  ١٤٢ :رواه الصـــدوق يف علـــل الشـــرائع - ١٢

  .والطربي يف الوالية واألعمش عن أيب وائل وعن عطية عن عائشةجماهد يف التاريخ 
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١٢٥ 

  :فصل - ۲
  في ذكر نوح وهود وصالح

  مخسة أحاديث :وفيه
فإنّــه  ،إّن اهللا ســبحانه وتعــاىل مل يــذكر يف كتابــه ا:يــد ألحــد مــنهم آيــة ســوى آيــة الناقــة لصــاحل

 )١( )هِذهِ ناقَُة اِهللا لَُكـْم آيَـًة  ( :لوذكرها يف كتابه العزيز فقال عّز من قائ ،تعاىل جعلها له آية
aم باملــاء وأنّــه تعــاىل كــان عــذَّ  ،وإهــالك قــوم مــنهم بســبب آيــة ختــالف العــادة ،والــريح ،فأّمــا الطوفــان

وحـــديثا ملـــن  ،وعظـــة ملـــن تـــدبّر ،وجعلهـــم عـــربة ملـــن عقـــل ،وأبـــادهم ،وأفنـــاهم وقطـــع دابـــرهم ،والــريح
ألنّـه سـبحانه  ،وال ألحـد مـن أوصـيائه ،)ص(جيعـل ذلـك لنبّينـا  مثّ مل ،على وجه خيرق العـادة ،تذّكر

ًة لِلْعالَِمَ"  ( :نّيب الرمحة كما قال عّز امسه )ص(وتعاىل جعله  َLَْر Lرَْسلْناَك إِال
َ
  .)٢( )َوما أ

  .وأعالهم فضالً  ،وأكرمهم سجية ،أحسن األنبياء خلقا )ص(وكان 
  لكلّ «  :خلقه اجلميلمن كرمه الفائض و  )ص(وقد قال  - ١/  ١٢٤

__________________  
  .٧٣ :اآلية/ سورة األعراف ) ١(
  .١٠٧ :اآلية/ سورة األنبياء ) ٢(

  ١٠٣/  ٢٩ :١اخلصال  - ١
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١٢٦ 

  .»وإّين أخبأت دعويت شفاعة ألهل الكبائر من أميت  ،نّيب دعوة مستجابة
ليعتـــرب aـــم مـــن جيـــيء  ،لواهلـــالك الشـــام ،وإّمنـــا فعـــل تعـــاىل بـــاألمم املاضـــية مـــن العـــذاب املـــدمر

ــى الكبــائر ،بعــد مــا اســتحقوا ذلــك بأفعــاهلم القبيحــة ،بعــدهم ــى الكفــر  ،وإصــرارهم عل ومتــاديهم عل
ومل يسـّد هلـم  ،وعلى من بعث إليه باب التوبة ،وإّن اهللا سبحانه وتعاىل مل يغلق على نبّينا ،واجلحود

  ).ص(بربكته ورفع عنهم عذاب االستئصال  ،طريق األوبة إىل يوم القيامة
كمــا   ،ملـّـا دخــل الســفينة محــل معــه مــن كــّل زوجــني اثنــني  وقــد روي أّن نوحــاً  - ٢/  ١٢٥

وقــد محــل معــه أصــل كــّل شــيء مــن القضــبان والبــذور واحلــب  ،قــال ســبحانه وتعــاىل يف كتابــه العزيــز
أورقــت وأمثــرت فنبتــت وربــت و  ،أخــذ القضــبان الــيت كانــت معــه فغرســها ،فلّمــا هــبط بســالم ،والنــوى

  :من ساعتها
  :مبثل ذلك وهو وإّن اهللا تعاىل قد فّضل أئمتنا 

إذ دخـــل عليـــه  كنـــت عنـــد أيب عبـــد اهللا   :قـــال ،مـــا روى أبـــو هـــارون العبـــدي - ٣/  ١٢٦
  .)١(مبا تفتخرون علينا ولد عبد املطلب  :رجل وقال

مثّ غرسـها يف األرض  ،رطبـة ففلقهـا واسـتخرج نواهـا فأخـذ  ،وكان بني يديه طبق فيه رطـب
  فخرجت من ،وتفل عليها

__________________  
٢ - ...  
ويف مجيــع  ،١٩/  ١٨٨ :٢والصــراط املســتقيم  ،٤٦٨/  ١٦٧ :ومدينــة املعــاجز ،مثلــه ،٦٢٤ :٢اخلــرائج واجلــرائح  - ٣

  .عن املعلى بن حنيس :املصادر
  .أيب طالب :ع ،ص ،يف ر) ١(
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وأخـذ واحـدة ففلقهـا  ،فقـّدم إليـه يف طبـق ،واجتـىن منهـا رطبـاً  ،وربـت حـّىت أدركـت ومحلـت ،عتهاسا
خـزّان  )ص(أهـل بيـت رسـول اهللا  ،حمّمد رسـول اهللا ،ال إله إال اهللا :وإذا على نواها مكتوب ،فأكل

  .اهللا يف أرضه
  .» !؟تقدرون على مثل هذاأ « :مثّ قال أبو عبد اهللا 

ـــى بســـيط األرض أحـــد أبغـــض علـــيَّ  :رجـــلقـــال ال منـــك وقـــد  واهللا لقـــد دخلـــت عليـــك ومـــا عل
  .خرجت وما على بسيط األرض أحد أحّب إّيل منك

فقـد آتـى ربّنـا تبـارك وتعـاىل أهـل البيـت  ،وما أظهـر اهللا سـبحانه وتعـاىل aـا مـن اآليـة ،وأما الناقة
  :وهو. وجيانسه وحياكيه ،ما يقارب ذلك ويدانيه )١( 

يف داره  ما حدثنا به شيخي أبو جعفر حمّمد بن احلسـني بـن جعفـر الشـوهاين  - ٤/  ١٢٧
ـــاس  ،بإســـناده يرفعـــه إىل عطـــاء ،مبشـــهد الرضـــا  قـــدم أبـــو الصمصـــام  :قـــال ،عـــن ابـــن عّب

مثّ  ،وأحسـن التسـليم ودخـل وسـّلم ،وأنـاخ ناقتـه علـى بـاب املسـجد ،)ص(العبسّي علـى رسـول اهللا 
  ؟أّيكم الفىت الغوي الذي يزعم أنه نيبّ  :قال

 ،مـــا تـــرى صـــاحب الوجـــه األقمـــر، أيـــا أخـــا العـــرب :فقـــال ،فوثـــب إليـــه ســـلمان الفارســـّي 
  والتواضع ،واجلمعة واجلماعة ،)٢(والتاج واللواء  ،والقرآن والقبلة ،واحلوض والشفاعة ،واجلبني األزهر

__________________  
  .بيت نبيه صلوات اهللا عليهم :يف ع) ١(
  .قطعة منه ١٧٥ :١ :واخلرائج واجلرائح ،٢٧٨ :إرشاد القلوب ،٣٣٢/  ٢مناقب ابن شهرآشوب  - ٤

  .اهلراوة :وهامش ك ،ع ،يف ص) ٢(
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 ،واالقســــام والقضــــية ،والتكبــــري والتهليــــل ،والســــيف والقضــــيب ،واإلجابــــة )١(واملســــكنة  ،والســــكينة
والصــــالة  ،والنجــــدة ،والشــــجاعة ،والســــخاء ،والعلــــو والرفعــــة ،والنــــور والشــــرف ،كــــام احلنيفــــةواألح

واملقـام  ،واليـوم املشـهود ،واملشـعر احلـرام ،واملقـام ،وزمزم ،واإلحرام ،واحلج ،والزكاة املكتوبة ،املفروضة
  ).ص( ذلك سّيدنا وموالنا حمّمد رسول اهللا ،والشفاعة الكربى ،واحلوض املورود ،احملمود

وأي شيء يف بطـن نـاقيت  ؟ومىت جييء املطر ؟فقل مىت تقوم الساعة إن كنت نبّياً  :فقال األعرايب
  ؟ومىت أموت ؟وأي شيء أكتسب غداً  ؟هذه

اقـرأ هـذه  ،يـا حمّمـد :وقـال فهـبط األمـني جربئيـل  ،ال ينطق بشـيء ساكتاً  )ص(فبقي النّيب 
رْحاِم َوما تَـْدرِي َغْفـٌس مـا ذا إِنL اَهللا ِعنَْدُه عِ  (. اآلية

َ
ُل الَْغيَْث َوَيْعلَُم ما ِ} اْأل ِّNَاَعِة َوُي Lلُْم الس

رٍْض َيُموُت إِنL اَهللا َعِليٌم َخِبٌ- 
َ
يِّ أ

َ
  .)٢( )تَْكِسُب َغداً َوما تَْدرِي َغْفٌس بِأ

فـأي شـيء يل  ،ول اهللاوأقـر أنّـك حممـد رسـ ،مّد يدك فإين أشـهد أن ال إلـه إال اهللا :قال األعرايب
  ؟عندك إن أتيتك بأهلي وبين عّمي مسلمني

عليهـا  ،سـود احلـدق ،بـيض البطـون ،لك عندي مثانون ناقة محر الظهور«  ):ص(فقال له النّيب 
  .»من طرائف اليمن ونقط احلجاز 

  :اكتب يا أبا احلسن«  :وقال إىل علي بن أيب طالب  )ص(مثّ التفت النيب 
  أقّر حمّمد بن عبد اهللا بن ، الرمحن الرحيمبسم اهللا

__________________  
  .املسألة :ك ،يف ص) ١(
  .٣٤ :اآلية/ سورة لقمان ) ٢(
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أّن  ،وجـواز أمـره ،وأشـهد علـى نفسـه يف صـحة عقلـه وبدنـه ،عبد املطلب بـن هشـام بـن عبـد منـاف
ســـود  ،بـــيض البطـــون ،ر الظهـــورمحـــ ،ويف ذّمتـــه مثـــانني ناقـــة ،وعنـــده ،أليب الصمصـــام العبســـّي عليـــه

  .»وأشهد عليه مجيع أصحابه  ،عليها من طرائف اليمن ونقط احلجاز ،احلدق
فقــدم أبــو الصمصــام وقــد أســلم بنــو العــبس   ،)ص(وخــرج أبــو الصمصــام إىل أهلــه فقــبض النــّيب 

  .قبض :قالوا ؟)ص(ما فعل رسول اهللا  ،يا قوم :فقال أبو الصمصام ،كّلهم
  .ما خّلف فينا أحداً  :قالوا ؟عدهفمن الوصّي ب :قال
  .أبو بكر :قالوا ؟فمن اخلليفة من بعده :قال

مثــانني  )ص(إّن يل علــى رســول اهللا  ،يــا خليفــة رســول اهللا :فــدخل أبــو الصمصــام املســجد فقــال
  .عليها من طرائف اليمن ونقط احلجاز ،سود احلدق ،بيض البطون ،ناقة محر الظهور

ال  )ص(واهللا مــا خلّــف فينــا رســول اهللا  ،ســألت مــا فــوق العقــل ،يــا أخــا العــرب :فقــال أبــو بكــر
فأخــذها أمــري املــؤمنني علــّي بــن أيب  ،ودرعــه الفاضــلة ،وخلّــف فينــا بغلتــه الدلــدل ،صــفراء وال بيضــاء

ونبّينـــا حمّمـــد ال يـــورث فصـــاح ســـلمان الفارســـّي  ،)١() فأخـــذناها حنـــن  ( وخلّـــف فينـــا فـــدكاً  ،طالـــب
ــربدى يــا أبــا بكــر بــاز گــذار ايــن كــار بكســى كــه حــق اوســتكــردى ونكــ  : . ردى وحــق أمــري ب
 - فأقامــه إىل منــزل علــّي  ،مثّ ضـرب يــده علــى يــدي أيب الصمصـام. رّد العمــل إىل أهلــه :فقـال

ادخـــــل أنـــــت وأبـــــو «  :فنـــــادى علـــــّي  ،فقـــــرع ســـــلمان البـــــاب - وهـــــو يتوضـــــأ وضـــــوء الصـــــالة
  .»الصمصام العبسّي 

__________________  
  .مكرر ما بني املعقوفني من ر. فأخذ_ا حبق :ص ،ع ،يف ر ك) ١(

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



١٣٠ 

  !؟من هذا الذي مسّاين بامسي ومل يعرفين ،أعجوبة ورّب الكعبة :فقال أبو الصمصام
  ).ص(هذا وصّي رسول اهللا  :فقال سلمان 

فمـــن أراد العلـــم فليـــأت  ،وعلـــّي باaـــا أنـــا مدينـــة العلـــم«  ):ص(هـــذا الـــذي قـــال لـــه رســـول اهللا 
  .»الباب 

ومـن أىب فقـد كفـر  ،علـّي خـري البشـر فمـن رضـي فقـد شـكر«  ):ص(هذا الذي قال رسول اهللا 
«.  

ا  ( :هذا الذي قال اهللا تعاىل فيه f١( )وََجَعلْنا لَُهْم لِساَن ِصْدٍق َعِلي(  
َفَمْن 7َن ُمْؤِمناً  ( :هذا الذي قال اهللا تعاىل فيه

َ
  .عند اهللا )٢( )َكَمْن 7َن فاِسقاً ال يَْستَُووَن  أ

َجَعلْتُْم ِسقايََة اYْاجِّ وَِعماَرَة الَْمْسِجِد اYَْراِم َكَمْن آَمَن بِاِهللا  ( :هذا الذي قال اهللا تعاىل فيـه
َ
أ

  .)٣( )َواfَْْوِم اْآلِخِر وَجاَهَد ِ} َسِبيِل اِهللا ال يَْستَُووَن ِعنَْد اِهللا 
نِْزَل إfََِْك ِمْن َربَِّك  ( :الذي قال اهللا تعاىل فيههذا 

ُ
ُسوُل بَلِّْغ ما أ Lَها الر فُّ

َ
  .اآلية )٤( )يا ك

َك ِفيِه ِمْن َنْعِد ما جاَءَك ِمَن الِْعلِْم  ( :هذا الذي قال اهللا تعاىل فيه Lاآلية )٥( )َفَمْن َحاج.  
__________________  

  .٥٠ :اآلية/ سورة مرمي ) ١(
  .١٨ :اآلية/ سورة السجدة ) ٢(
  .١٩ :اآلية/ سورة التوبة ) ٣(
  .٦٧ :اآلية/ سورة املائدة ) ٤(
  .٦١ :اآلية/ سورة آل عمران ) ٥(
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ِة ُهُم  ( :هذا الذي قـال اهللا تعـاىل فيـه Lَنpْْصحاُب ا
َ
ِة أ Lَنpْْصحاُب ا

َ
ْصحاُب اLqاِر َوأ

َ
ال يَْستَوِي أ

  .)١( )الْفائُِزوَن 
ـَرjُْم  ( :قـال اهللا فيـه هذا الـذي ْهـَل اlَْيْـِت َوُيَطهِّ

َ
إِنLما يُِريُد اُهللا fُِْذِهَب َقـنُْكُم الـرِّْجَس أ

  .)٢( )َيْطِه-اً 
الَة  ( :هذا الـذي قـال اهللا تعـاىل فيـه Lيَن يُِقيُموَن الص ِ

Lrيَن آَمنُوا ا ِ
Lrَوا ُrُُُّكُم اُهللا َورَُسوfِما َوLإِن

 L٣( )7َة َوُهْم راِكُعوَن َوُيْؤتُوَن الز(.  
ــى رســول اهللا  :فــدخل وســّلم عليــه مثّ قــال ،ادخــل يــا أبــا الصمصــام وســلم عليــه  )ص(إّن يل عل

  .عليها من طرائف اليمن ونقط احلجاز ،سود احلدق ،بيض البطون ،مثانني ناقة محر الظهور
  .هودفع الوثيقة إلي ،نعم :قال»  ؟معك حّجةأ « :فقال علّي 

أال مــــن أراد أن ينظـــر إىل قضــــاء ديــــن  ،يــــا ســـلمان نــــاد يف النـــاس«  :فقـــال أمــــري املـــؤمنني 
  .»إىل خارج املدينة  غداً  )٤(فليخرج  )ص(رسول اهللا 

غــدا  !؟كيــف يقضــي الــدين ولــيس معــه شــيء  :خــرج النــاس وقــال املنــافقون )٥(فلّمــا كــان بالغــداة 
عليهــا طرائــف الــيمن  ،ســود احلــدق ،بــيض البطــون ،ر الظهــورومــن أيــن لــه مثــانون ناقــة محــ ،يفتضــح

  !.؟ونقط احلجاز
  يف أهله وخرج علّي  ،فلّما كان الغد اجتمع الناس

__________________  
  .٢٠ :اآلية/ سورة احلشر ) ١(
  .٣٣ :اآلية/ سورة األحزاب ) ٢(
  .٥٥ :اآلية/ سورة املائدة ) ٣(
  .فليجتمع الناس :يف ر) ٤(
  .بعد الغداة :يف ع) ٥(
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مثّ  ،وأســّر إىل ابنــه احلســن ســرّا مل يــدر أحــد مــا هــو ،)ص(ومجاعــة مــن أصــحاب رســول اهللا  ،وحمّبيــه
  .»يا أبا الصمصام امض مع ابين احلسن إىل كثيب الرمل «  :قال

 فكلّـم األرض ،الكثيـب )١(وصـّلى ركعتـني علـى  ،ومضى معـه أبـو الصمصـام فخرج احلسن 
 ،)ص(بقضــيب رســول اهللا  - أي ضــرب الكثيــب - وضــرب األرض ،ال يــدرى مــا هــي ،بكلمــات

  :مكتوب عليها سطران من نور ،فانفجر الكثيب عن صخرة ململمة
  .)حمّمد رسول اهللا  ،ال إله إالّ اهللا ،بسم اهللا الرمحن الرحيم (السطر األّول 
  .)علّي ويل اهللا  ،ال إله إالّ اهللا ( :وعلى اآلخر

قـد يـا «  :قـال احلسـن  ،ضرب احلسن تلك الصخرة بالقضيب فانفجرت عن خطـام ناقـةو 
عليهـا مـن  ،سـود احلـدق ،بـيض البطـون ،محـر الظهـور ،فقاد فخرج منها مثانون ناقة» أبا الصمصام 

 !؟استوفيت حقـك يـا أبـا الصمصـام«  :فقال له ورجع إىل علّي  ،طرائف اليمن ونقط احلجاز
  .فقال نعم» 

  .فخرقها ،فسّلمها إليه» سلم الوثيقة «  :قال
إّن اهللا عــّز وجـــّل خلـــق هــذه النـــوق يف هـــذه  ،)ص(هكـــذا أخـــربين أخــي وابـــن عّمـــي «  :مثّ قــال
  .»قبل أن خيلق اهللا ناقة صاحل بألفي عام  ،الصخرة

  .)٢(هذا من سحر علّي قليل  :مثّ قال املنافقون
  :وهو ،خروروي هذا اخلرب على وجه آ

__________________  
  .عند :يف ر) ١(
  .ما هذا من سحر علي بقليل :يف م) ٢(
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عــن يعقــوب بــن يزيــد  ،عــن محــزة بــن داود الــديلميّ  ،مــا روى أبــو حمّمــد اإلدريســيّ  - ٥/  ١٢٨
عــن شــهر  ،عــن أيب محــزة الثمــايلّ  ،عــن حبيــب األحــول ،عــن أمحــد بــن حمّمــد بــن أيب نصــر ،األنبــاريّ 

نـادى يف  ،وجلـس أبـو بكـر مكانـه ،)ص(ملّـا قـبض النـّيب  :قـال ،ن ابـن عبّـاس عـ ،بن حوشـب
 ،وليـــأت معـــه بشـــاهدين ،فليـــأت أبـــا بكـــر ،أو عـــدة ،أال مـــن كـــان لـــه علـــى رســـول اهللا ديـــن :النـــاس

ـــّي  ـــادى عل ـــى االطـــالق مـــن غـــري طلـــب شـــاهدين ون  متقلـــداً  فجـــاء أعـــرايب متلثمـــاً . بـــذلك عل
 وســاق احلــديث ومل يــذكر االســم وال القبيلــة - رى منــه إالّ حــافرهال يـُـ ،كنانتــه وفرســه  متنكبــاً  ،بســيفه

فلّمـا ذهـب سـلمان  ،وفضـة بعبيـدها مـوقرة ذهبـاً  ،محر بأزّمتها وأثقاهلـا ،وكان ما وعد به مائة ناقة -
بطالـــب عـــدة والـــده مـــن  حبـــاً مر «  :قـــال لـــه حـــني بصـــر بـــه ،بـــاألعرايب إىل أمـــري املـــؤمنني  

  .» )ص(رسول اهللا 
 :إّن أبـاك قـدم علـى رسـول اهللا وقـال«  :فقـال ؟ما وعد أيب فداك أيب وأمـي يـا أبـا احلسـن :فقال

فمــا جتعــل يل إن  ،وإين ضــعيف احلــال ،إن دعــو_م إىل اإلســالم أجــابوين ،أنــا رجــل مطــاع يف قــومي
  ؟دعو_م إىل اإلسالم فأسلموا

ومـا عليـك أن جتمعهمـا يل يـا رسـول  :قال»  ؟أم من أمر اآلخرة ،مر الدنيامن أ«  ):ص(فقال 
  !؟وقد مجعهما اهللا ألناس كثرية ،اهللا

 ،فأّمـا يف اآلخـرة فأنـت رفيقـي يف اجلنّـة ،أمجـع لـك خـري الـدنيا واآلخـرة :وقـال )ص(فتبّسم النّيب 
  .وأّما يف الدنيا فقل ما تريد

  .وفضة موقرة ذهباً  ،امائة ناقة محر بأزّمتها وعبيده :قال
__________________  

بــاب  - ٦٦٥ :غايـة املـرام ،٢٢١/  ٨٦ :مدينـة املعــاجز ،حنـوه ،٤٩ :خصـائص األئمــة ،١٧٥ :١اخلـرائج واجلـرائح  - ٥
  .مثله ،٣٣٦/  ٤٩٤ ،١٩٠/  ٤٥٧ :٢اثبات اهلداة  ،ح - ١٢٨
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 :فقــال ،فع ذلــك إىل ولــديومل ألقــك فتــد ،املــوت وقضــى علــيَّ  ،وإن دعــو_م فأجــابوين :مثّ قــال
يكـون مـن بعـدك مـن يقـوم عنـك فيـدفع  ،)١(فإن أتيتك وقد رفعك اهللا ومل أدركـك  :فقال أبوك. نعم

  ؟أو إىل ولدي ذلك إيلَّ 
ـــدنيا بعـــد يـــومي هـــذا ،نعـــم :قـــال ـــى أن ال أراك وال تـــراين يف دار ال وســـيجيبك قومـــك فـــإذا  ،عل

 ،وقد مضـى أبـوك ودعـا قومـه فأجـابوه .»وصّيي حضرتك الوفاة فليصر ولدك إىل ولّيي من بعدي و 
 :فقــال األعــرايب .»ومنجــز وعــده  ،أو إىل وصــّيه فهــا أنــا وصــّيه ،)ص(وأمـرك باملصــري إىل رســول اهللا 

  .صدقت يا أبا احلسن
ســر aــذا الرجــل إىل  ،يــا أبــا حمّمــد«  :وقــال مث كتــب لــه علــّي خرقــة بيضــاء وناوهلــا احلســن 

فـإن دفـع إليــك  ،وانتظـر سـاعة حــّىت تـرى مـا يفعــل ،واقـذف اخلرقــة ،سـّلم علــى أهلـهو  ،وادي العقيـق
  .ومضيا بالكتاب .»فادفعه إىل الرجل  ،شيء

علـــى  فلّمـــا أشـــرف احلســـن بـــن علـــّي  ،فســـرت مـــن حيـــث مل يـــرين :قـــال ابـــن عّبـــاس 
أنــا ابــن وصــّي رســول  ،لــربرة األتقيــاءالســالم علــيكم أيهــا الســّكان ا«  :نــادى بــأعلى صــوته ،الــوادي

وقــد قــذف  .»وابــن وصــّيه ورســوله إلــيكم  ،)ص(أنــا احلســن بــن علــّي ســبط رســول اهللا  ،)ص(اهللا 
 ،لبيــك لبيــك يــا ســبط رســول اهللا وابــن البتــول :فســمعت مــن ذلــك الــوادي صــوتاً  ،اخلرقــة يف الــوادي

ومل أدر مـن  - نا أنا كذلك إذ ظهـر غـالمفبي. انتظر لندفع إليك ،مسعنا وأطعنا ،وابن سّيد األوصياء
ومل يــزل خيــرج غــالم بعــد غــالم يف يــد كــّل غــالم  ،تتبعهــا ســت ،وبيــده زمــام ناقــة محــراء - أيــن ظهــر

خـــذ بزمـــام نوقـــك «  :فقـــال احلســـن  ،حـــّىت عـــددت مائـــة ناقـــة محـــراء بأزّمتهـــا وأمحاهلـــا ،قطـــار
  .»رمحك اهللا  ،وعبيدك ومالك وامض aا

__________________  
  .القك :ك ،م ،يف ر) ١(
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فـإّن اهللا سـبحانه  ،لنجاة أهله من املـاء سبباً  وأما السفينة اليت قّدرها اهللا تبارك وتعاىل لنوح 
مثـل أهـل بيـيت كمثـل «  ):ص(سفينة لنجـاة أّمتـه مـن النـار فقـال  )ص(وتعاىل جعل أهل بيت نبّيه 

  .)١(» ختّلف عنها هلك  ومن ،فمن ركبها جنا ،سفينة نوح
وهــذا دليــل قــاطع  ،مــن الغــرق جنــاة أّمتــه كمــا أّن aــا جنــاة قــوم نــوح  )٢(أن aــم  )ص(فبــّني 

ــى أّن الواجــب اتبــاعهم واالقتــداء aــم ــؤمن بــه ومل يركــب  ،ألّن مــن آمــن بــه واتبعــه جنــا ،عل ومــن مل ي
وهـذا  ،دّل على أDّم املقتـدى aـم ،م بركوaاوأمره ،وملّا جعل نفس أهل بيته السفينة ،السفينة هلك

  .واضح حبمد اهللا تعاىل ولطفه ومنه
__________________  

عـــن مصـــادر مجّـــة  ٢٧٠ :٩وأخرجـــه يف احقـــاق احلـــق  ،٩١ :١٢تـــاريخ بغـــداد  ،١٥١ :٣املســـتدرك للحـــاكم ) ١(
  .فراجع
  .أDّم :يف ع) ٢(
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  :فصل - ۳
  في ذكر إبراهيم خليل اهللا

  أحاديثسبعة  :وفيه
إحــدامها قولــه  :وأّمــا إبــراهيم خليــل اهللا صــلوات اهللا عليــه فــإّن اهللا تعــاىل ذكــر لــه آيتــني يف القــرآن

ـيَن . قُلْنا يا ناُر ُكوYِ بَرْداً وََسالماً َ$ إِبْراِهيمَ  ( :تعـاىل ِsَْخ
َ
َجَعلْنـاُهُم اْأل راُدوا بِِه َكيْـداً فَ

َ
 )َوأ

)١(.  
َ  ( :والثانية قوله تعاىل Ltَْك  ( )٢( )َذ اُهللا إِبْراِهيَم َخِليًال َواfَِإ Lُْهنuَُف ِ-ْ Lْرَبَعًة ِمَن الط

َ
ُخْذ أ فَ

نL اَهللا َعِزيٌز َحِكيٌم 
َ
تِينََك َسْعياً َواْعلَْم أ

ْ
  .)٣( )ُعمL اْجَعْل َ$ vُِّ َجبٍَل ِمنُْهنL ُجزْءاً ُعمL اْدُقُهنL يَأ

إىل آهلــتهم  دخــل إبــراهيم  ،أنّــه ملـّـا خــرج القــوم إىل عيــدهم ،والســبب يف هــّم منــرود بإحراقــه
فلّمـا رأى منـرود ذلــك أّجـج لــه  ،مثّ وضـع القــدوم علـى عنقــه ،فأخـذها وكســرها إالّ كبريهـا ،)٤(بقـدوم 

  .وسالماً  وجعلها عليه برداً  ،فوقاه اهللا حّر النار ،وألقاه باملنجنيق فيها ،عظيمة ناراً 
__________________  

  .٧٠ ،٦٩ :اآليتان/ سورة األنبياء ) ١(
  .١٢٥ :اآلية/ سورة النساء ) ٢(
  .٢٦٠ :اآلية/ سورة البقرة ) ٣(
  .» ١٣٧ :٦ - قدم - جممع البحرين« اآللة اليت ينحت aا النجار  :القدوم) ٤(
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 ،ود يف ربّــه تعــاىلأنّــه ملـّـا حــاّج منــر  ،إحيــاء املــوتى مــن اهللا تعــاىل والســبب يف طلــب إبــراهيم 
ودلّـــس علـــى  ،ه علـــى األغبيـــاءأنـــا أحيـــي وأميـــت ومـــوَّ  :قـــال ،ريب الـــذي حييـــي ومييـــت :قـــال إبـــراهيم

فلّمـــا aـــت لقولـــه  ،وقتـــل مـــن بـــرئ مـــن عـــرض النـــاس ،الضـــعفاء بـــإطالق مـــن أراد قتلـــه مـــن الســـجن
ِت بِهـا ِمـ ( :تعاىل

ْ
ـِق فَـأ ِwْْمِس ِمَن الَْم Lبِالش xِ

ْ
طالبـه منـرود بإحيـاء  )١( )َن الَْمْغـرِِب فَإِنL اَهللا يَأ

وقـد أخـذ  ،ودعـاهنّ  ،وفرّقهـا علـى جبـال ،وخلط أجـزاءهن ،وقطّعهن ،فأخذ أربعة من الطري ،املوتى
  .فأتينه سعياً  ،وسهنؤ بيده ر 

وهـو أنّـه ملـّـا أمـر الــدوانيقي احلسـن بــن  ،مثـل ذلــك وقـد أعطـى اهللا ســبحانه وتعـاىل ألئمتنــا 
 ،وقويـت )٢(بأهلها فأضـرم فيهـا النـار  بإحراق دار أيب عبد اهللا  - وهو واليه على املدينة - زيد

أنا ابـن أعـراق «  :مثّ خرج منها وقال ،ووقف ساعة يف معظمها ،من البيت ودخل النار خرج 
  .)٣( وعرق الثرى لقب إبراهيم » الثرى 

فـادعى اإلمامـة  ،ملّـا تـويف جعفـر الصـادق  :قـال ،ا رواه املفّضـلومثل ذلـك مـ - ١/  ١٢٩
وأرســل إىل عبــد اهللا  ،جبمــع حطـب كثــري يف وسـط داره فـأمر موســى  ،عبـد اهللا بــن جعفـر ولــده

أمــر موســـى أن  ،مجاعــة مـــن وجــوه اإلماميــة ومــع موســى  ،فلّمــا صـــار إليــه ،يســأله املصــري إليــه
  ،وجلس بثيابه يف وسط النار ،مثّ قام موسى  ،حّىت صار كّله مجراً  ،ل النار يف احلطبجيع

__________________  
  .٢٥٨ :اآلية/ سورة البقرة ) ١(
  .فاشعل النار :ك ،م ،يف ر) ٢(
  .٦/  ٧٨ :٣اثبات اهلداة  ،باختصار ،٢٣٦ :٣مناقب ابن شهرآشوب ) ٣(

  .٩٣/  ٤٥٩ :مدينة املعاجز ،١٨٩ :٢الصراط املستقيم  ،٢٤٦/  ٢كشف الغمة   ،٣٠٨ :١اخلرائج واجلرائح  - ١
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  .ورجع إىل ا:الس ،مثّ قام ونفض ثوبه ،القوم ساعة )١(وأقبل حنو 
فرأينــا  :قــالوا. فــاجلس يف ذلــك ،تــزعم أنّــك اإلمــام بعــد أبيــك )٢(أنــت «  :فقــال ألخيــه عبــد اهللا

  .حّىت خرج من دار موسى  ،رداءه فقام جيرّ  ،عبد اهللا قد تغّري لونه
  .وما يقارب ذلك ويدانيه

كنـت «  :قـال ،عن أبيـه ،عن أيب عبد اهللا  ،ما حّدث به عبد اهللا بن العالء - ٢/  ١٣٠
 )٣(احلــق دارك فقــد  :فقــال إذ أتــاه آتٍ  ،مــن األنصــار نعــود شــيخاً  مــع أيب علــّي بــن احلســني 

  .تاحرتق
فقــــال . واهللا قــــد احرتقــــت :وقــــال ،ومل يلبــــث أن عــــاد ،فــــذهب. واهللا مــــا احرتقــــت :فقــــال 
يبكــون ويقولــون أليب صــلوات اهللا  ،وعــاد ومعــه مجاعــة مــن أهلنــا وموالينــا. مــا احرتقــت ،واهللا :
وإّن ألوثــق مبــا  ،بتذّ مــا احرتقــت وال كــذبت وال ُكــ ،واهللا ،كــال  :فقــال أيب. قــد احرتقــت دارك :عليــه

  .ملا أخرب به أعينكم ،يف يدي منكم
 ،وكـّل جانـب منهـا ،وقمت معه حّىت أتينـا والنـار تتوقـد عـن أميـان منازلنـا وعـن مشائلهـا ،وقام أيب

وعزتــك وجاللـك ال أرفــع رأســي حــّىت  :وقــال يف ســجوده ،مثّ عـدل أيب إىل املســجد فخــّر هللا سـاجداً 
  .»تطفيها 
  .»وصار إىل داره وقد احرتق ما حوهلا  ،فع رأسه حّىت مخدت النارما ر  ،واهللا«  :فقال

  :وهو ،وأما إحياء املوتى
__________________  

  .حيدث :يف اخلرائج) ١(
  .إن كنت :يف اخلرائج) ٢(

  .خمتصراً  ٧٤ :٢كشف الغمة   ،١٥٠ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ٢
  .فإDّا :ع ،يف هامش ر) ٣(
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١٣٩ 

واملفّضــل بـــن  ،أنــا كنّــا عنــد أيب عبـــد اهللا   :بــن ظبيـــان قــال )١(مــا رواه يــونس  - ٣/  ١٣١
عـــن قـــول  فســـألنا أبـــا عبـــد اهللا  ،واحلســـن بـــن ثـــوير بـــن أيب فاختـــة ،وأبـــو ســـلمة الســـرّاج ،عمـــر

ِرYِ َكيَْف تُْ}ِ الَْمْوz ( :إبراهيم صلوات اهللا عليه
َ
ْرَبَعـةً  - إلى قولـه - رَبِّ أ

َ
ُخـْذ أ ـْ-ِ  فَ Lِمـَن الط

  .)٢( )فuَُُْهنL إfََِْك 
  .نعم :قلنا .» ؟تريدون أن أريكم ما أري إبراهيم أ « :فقال أبو عبد اهللا 

 ،وس وبــاز وغــراب وديــكو فــإذا حنــن بطــا ،»يــا ديــك  ،يــا غــراب ،يــا بــاز ،سو يــا طــاو «  :فقــال
واللحــم  ،فــإذا العظــام تتطــاير بعضــها إىل بعــض )٣( مثّ دعــاهن ،وفــّرق حلمهــن علــى اجلبــال ،فقطّعهــن
  .حّىت عادت كما كانت بإذن اهللا تعاىل ،والعصب إىل العصب ،إىل اللحم
وقد أعطينا من الكرامـة مـا أعطـي  ،قد أريتكم ما أرى إبراهيم قومه«  :أبو عبد اهللا  :فقال
  .» إبراهيم 

 ،ويف القــرآن آيــة أخــرى خلليــل اهللا إبــراهيم  ،معادلــة هلــاو  ،وهــذه كمــا علمــت شــاكلة لتلــك
كمـا قـال   ،بعـد العقـم واليـأس وجعلهـا ولـوداً  ،وهـي مـا رّد اهللا علـى سـارة زوجتـه الشـباب بعـد الشـيبة

ْسحاَق َفْعُقـ ( :اهللا تعاىل ْسحاَق َوِمْن َوراِء إِ ناها بِإِ ْ Lwَب َضِحَكْت فَ تُُه قائَِمٌة فَ
َ
قالَـْت يـا . وَب َواْمَرأ

نَا َعُجوٌز َوهذا َنْعِ| َشيْخاً 
َ
ِ~ُ َوأ

َ
أ
َ
  َويْلkَ أ

__________________  
  .٩٥/  ٣٨٧ :مدينة املعاجز ،٣٠٠ :٢كشف الغمة   ،٢٩٧ :١اخلرائج واجلرائح  - ٣

  .» ٣٣٧ :٣تنقيح املقال « راجع  ،والصحيح ما أثبتناه ،داود :يف النسخ) ١(
  .٢٦٠ :اآلية/ سورة البقرة ) ٢(
  .»يا طاوس يا بازي يا غراب يا ديك  :فذحبهن مث فصلهن أعضاء مث أمر أن تفرق أعضاؤهن مث قال«  :يف م) ٣(
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١٤٠ 

ٌء َعِجيٌب  ْnََهذا ل Lما مياثل ذلك وقد أظهر اهللا على يد زين العابدين  )١( )إِن.  
رأيــت  :قالــت ،بــة الوالبيــةعــن حبا ،وهــو مــا روى عبــد الكــرمي بــن عمــرو اخلثعمــيّ  - ٤/  ١٣٢

ـــاً   ،يضـــرب aـــا بيـــاع اجلـــري ،)٢(ة هلـــا ســـبابتان رَّ ومعـــه دِ  ،يف شـــرطة اخلمـــيس  أمـــري املـــؤمنني علّي
فقــام إليــه ابــن  ،وجنــد بــين مــروان ،يــا بيــاعي مســوخ بــين إســرائيل«  :ويقــول هلــم ،والزمــار ،واملارمــاهي

أقـــوام حلقـــوا اللحـــى وتركـــوا «  :فقـــال ؟ين مـــروانيـــا أمـــري املـــؤمنني ومـــا جنـــد بـــ :األحنـــف فقـــال لـــه
  .»الشوارب 

 ،حـــّىت قعـــد يف رحبـــة املســـجد ،فلـــم أزل أقفـــو أثـــره ،مثّ اتّبعتـــه ،منـــه أحســـن نطقـــاً  فلـــم أر ناطقـــاً 
وأشـار بيــده إىل  -، »ائتيـين بتلـك احلصــاة «  :قــال ؟ومــا داللـة اإلمامـة ،يــا أمـري املـؤمنني :فقلـت لـه
فقــدر  (يـا حبابــة إذا اّدعـى مـدع اإلمامـة «  :مثّ قـال يل ،ع يل خبامتــه فيهـافطبـ ،فأتيتـه aـا ،- حصـاة

  .»واإلمام ال يعزب عنه شيء يريده  ،فاعلمي أنه إمام مفرتض الطاعة ،كما رأيت  )٣() أن يطبع 
وهـــو يف جملـــس أمـــري  ،فجئـــت إىل احلســـن ،مثّ انصـــرفت حـــّىت قـــبض أمـــري املـــؤمنني  :قالـــت
  .نعم لبيك يا موالي :قلت» يا حبابة الوالبية «  :والناس يسألونه فقال يل ،املؤمنني 
  .فطبع فيها كما طبع أمري املؤمنني  ،فأعطيته احلصاة .»أين ما معك «  :فقال

  وهو يف مسجد ،مثّ أتيت احلسني  :قالت الوالبية
__________________  

  .٧٢ ،٧١ :تاناآلي/ سورة هود ) ١(
  .٢٠٨ :اعالم الورى ،١/  ٥٣٦ :٢كمال الدين  - ٤

  .» ٨١/  ٢ - سبب - جممع البحرين« اي طرفان  :سبابتان) ٢(
  .وفعل :ص ،يف ر) ٣(
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فرتيــدين مــين ، أعلــى مــا تريــدين إّن يل يف الداللــة دلـيالً «  :مثّ قــال ،فقــّرب ورّحــب ،)ص(رسـول اهللا 
  .نعم :فقلت»  ؟داللة اإلمامة

  .فطبع يل فيها ،فناولته احلصاة .»هايت ما معك «  :الفق
وأنــا  ،الكــرب إىل أن عييــت )١(وقــد بلغــين  ،قالــت مثّ أتيــت علــّي بــن احلســني زيــن العابــدين 

فيئســت مــن الداللــة  ،بالعبــادة مشــغوالً  وســاجداً  فرأيتــه راكعــاً  ،أعــّد يومئــذ مائــة وثــالث عشــرة ســنة
  .د إيل شبايبوعا ،فأومى إيل بالسبابة

  ؟يا سّيدي كم مضى من الدنيا وكم بقي :فقلت :قالت
  .»فال  ،وأما ما بقي ،فنعم ،أّما ما مضى«  :فقال
  .فطبع يل فيها ،فأعطيته احلصاة ،»هايت ما معك «  :مث قال

  .فطبع يل فيها ،مثّ أتيت أبا جعفر 
  .طبع يل فيهاف الصادق  مثّ أتيت أبا عبد اهللا جعفراً 
  .فطبع يل فيها مثّ أتيت أبا احلسن موسى 

  .فطبع يل فيها مثّ أتيت الرضا 
  .وعاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشهر على ما ذكر حمّمد بن هشام

 َوjَــذلَِك نُــِري إِبْــراِهيمَ  ( :وهــى قولــه تعــاىل ،قصــة أخــرى يف القـرآن وخلليـل اهللا إبــراهيم 
رِْض َوfَُِكوَن ِمَن الُْموقِِنَ" 

َ
ماواِت َواْأل L٢( )َملَُكوَت الس(.  

__________________  
  .بلغ يب :يف ص) ١(
  .٧٥ :اآلية/ سورة األنعام ) ٢(
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كشــط لــه عــن الســموات حــّىت نظــر «  :قــال ،عــن أيب جعفــر  ،فــروى عمــران - ٥/  ١٣٣
  .»ض إىل العرش والكرسي والسموات واألر 

  .ما حياكي ذلك وقد أعطى اهللا تبارك وتعاىل أمري املؤمنني 
ْو  ( :يف تفسري قولـه تعـاىل وهو ما روي عن الطاهرين  - ٦/  ١٣٤

َ
فَ>َن قاَب قَوَْسـْ"ِ أ

ْد  
َ
 ،علـــيّ رفـــع اهللا تعـــاىل احلجـــاب بينـــه وبـــني  ،ملـّــا عـــرج بـــه إىل الســـماء )ص(أّن رســـول اهللا  )١( )أ

  .وبيان ذلك. قدمه )ص(حّىت نظر إىل حيث وضع 
 ،أنـه عـن ابـن عبّـاس  ،عن أيب صـاحل ،ما حّدث املعلى بن هالل عن الكليبّ  - ٧/  ١٣٥

  .مخساً  وأعطى علّياً  ،أعطاين اهللا تعاىل مخساً «  :يقول )ص(مسعت رسول اهللا  :قال
وأعطـاين الكـوثر  ،وجعلـه وصـّياً  ،وجعلـين نبيّـاً  ،لـمجوامـع الع وأعطـى عليّـاً  ،أعطاين جوامع الكلم

وفـــتح لـــه أبـــواب  ،وأســـري يب إىل الســـماء ،وأعطـــاه اإلهلـــام ،وأعطـــاين الـــوحي ،السلســـبيل )٢(وأعطـــاه 
  .»السماوات واحلجب حّىت نظر إيل ونظرت إليه 

  فداك أيب ،ما يبكيك :فقلت له ،)ص(مثّ بكى رسول اهللا  :قال
__________________  

تفسـري التبيـان  ،٨/  ٥٣٢ :١تفسري الربهان  ،مفصالً  - ٢٠باب  - ١٢٦ :بصائر الدرجات ،٣٢٢ :االختصاص - ٥
  ,٣٢٢ :٢جممع البيان  ،١٧٧ :٤
  عن األمايل للشيخ الطوسي حنوه ٧٧/  ٣٧٠/  ١٨أخرجه يف البحار  - ٦

  .٩ :اآلية/ سورة النجم ) ١(
 ،٥٧/  ٣٩٣ :وروي صـــدر احلـــديث يف اخلصـــال ،٤١ :صـــطفىبشـــارة امل ،١٦٨/  ٥فضـــائل شـــاذان بـــن جربائيـــل  - ٧

  ،١٠٩ :روضة الواعظني ،١٩٢و  ١٩١ :١أمايل الطوسي 
  .واعطى علّياً  :يف ص) ٢(
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فنظــرت  ،يــا حمّمــد انظــر حتتــك :أن قــال يل ،يــا ابــن عبّــاس إّن أّول مــا كلمــين بــه رّيب «  :قــال ؟وأمــي
ونظـــرت إىل علـــّي وهـــو رافـــع رأســـه إىل  ،توإىل أبـــواب الســـماء قـــد فتحـــ ،إىل احلجـــب قـــد اخنرقـــت

  .»فكلمين وكلمته  ،السماء
  .حّدثين مبا كلمك به رّبك ،يا رسول اهللا :فقلت
فهـا هـو  ،فاعلمـه ،وصـّيك ووزيـرك وخليفتـك مـن بعـدك يـا حمّمـد قـد جعلـت عليّـاً  :قـال يل :قال

  .قد قبلت :فقال يل ،وأنا بني يدي رّيب عّز وجلّ  ،فأعلمته. يسمع كالمك
فمـــا  ،فرأيـــت املالئكــة يتباشـــرون ،فـــرّد  ،أمر اهللا تعـــاىل املالئكــة أن يســـلموا عليـــه ففعلــتفــ

لقــد دخــل  ،يــا حمّمــد والــذي بعثــك بــاحلّق نبّيــا :ويقولــون ،مــن املالئكــة إالّ وهــم يهنئــوين مــررت مبــأل
  .السرور على مجيع املالئكة

يـا حمّمـد  :فقـال ؟وسـهمؤ مل نكسوا ر  ،ائيليا جرب  :وسهم فقلتؤ ورأيت محلة العرش قد نكسوا ر 
فـإDّم اسـتأذنوا اهللا عـّز وجـّل  ،ما مـن ملـك مـن املالئكـة إالّ وقـد نظـر إىل علـّي مـا خـال محلـة العـرش

  .فأذن هلم ،يف هذه الساعة أن ينظروا إىل عليّ 
لـّي فعلمت أّين مل أطـأ موطئـا إالّ وقـد كشـف لع ،وهو خيربين به ،فلّما هبط جعلت أعلمه بذلك

  .»ملّا رأيت من علمه به  ،حّىت نظر إليه ،عنه
  .»عليك حبّب علّي بن أيب طالب «  :أوصين قال ،يا رسول اهللا :قلت :قال ابن عباس

  .»عليك حبّب علّي «  :قال. أوصين ،يا رسول اهللا :قلت :قال
ال يقبـل اهللا مـن  ،واّلذي بعثين بـاحلّق نبيّـاً  ،يا ابن عّباس«  :قال. أوصين ،يا رسول اهللا :مث قلت

  عبد حسنة حّىت يسأله عن حّب عليّ 
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١٤٤ 

وإن مل  ،بــل عملــه ويـؤمر بــه إىل اجلنّــةفــإن كـان مــن أهــل واليتـه قُ  ،وهــو أعلـم بــذلك ،ابـن أيب طالــب
علـى مـبغض  )١( وإّن النار ألشد غيظـاً  ،ويؤمر به إىل النار ،مل يسأله عن شيء ،يكن يف أهل واليته

  )١(. هللا ولد علّي منها على من زعم أنّ 
 ،أمجعـوا علـى بغضـه لعـّذaم اهللا بالنـار ،واألنبيـاء واملرسـلني ،يا ابن عباس لـو أّن املالئكـة املقـربني

  .»وما كانوا ليفعلوا ذلك 
ــيت ،يــا ابــن عّبــاس«  :قــال ؟وكيــف يبغضــونه ،يــا رســول اهللا :قلــت ومل  ،قــوم يــذكرون أDّــم مــن أّم

أكــرم  مــا بعــث اهللا نبّيــاً  ،والــذي بعثــين بــاحلقّ  ،لون عليــه غــريهيفّضــ ،جيعــل اهللا هلــم يف اإلســالم نصــيباً 
  .»وال وصّيا أكرم عليه من علّي وصّيي  ،عليه مّين 

  .وإنّه ألكرب عملي ،)ص(فلم أزل له كما أمرين رسول اهللا  :قال ابن عّباس 
«  :مـا تـأمرين بـه قـال فـداك أيب وأّمـي يـا رسـول اهللا :الوفـاة قلـت لـه )ص(فلّما حضر رسول اهللا 

  .» وال ولياً  وال تكونن هلم ظهرياً  ،خالف من خالف علّياً  ،يا ابن عّباس
  ؟فلم ال تأمر الناس برتك خمالفته ،يا رسول اهللا :قلت
  .مثّ أفاق ،فبكى حّىت أغمي عليه :قال
ــاس ســبق فــيهم علــم رّيب وال خيــرج اهللا أحــداً «  :فقــال وأنكــر  ،مــن الــدنيا ممّــن خالفــه يــا ابــن عّب

  .حّىت يغّري خلقته ،حّقه
وارض  ،ومـل حيـث مـال ،فاسـلك طريقـه ،يا ابن عّباس إذا أردت أن تلقـى اهللا وهـو عنـك راضٍ 

فإن اليسـري مـن الشـك كفـر بـاهللا  ،وال يدخلنك فيه شك ،ووال من وااله ،وعاد من عاداه ،به إماماً 
  .»تعاىل 

__________________  
  .غضباً  :هامشي ك وص ،يف م) ١(
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١٤٥ 

  :فصل - ۴
  في بيان آيات إسماعيل مّما ذكره اهللا تعالى في القرآن

  حديثان :وفيه
وفضــيلة رائقــة يف حــال كونــه  ،يف القــرآن آيــة واحــدة إّن اهللا ســبحانه وتعــاىل ذكــر إلمساعيــل 

  .فاآلية طفالً 
ملـّـا وضــعه إبــراهيم «  :أنــه قــال عــن أيب عبــد اهللا  ،مــا ذكــر املفّضــل بــن عمــر - ١/  ١٣٦

مثّ أقبلـــت  ،فصـــعدت علـــى الصـــفا ،وخرجـــت هـــاجر ،ونفـــد ماؤمهـــا ،ومعـــه أّمـــه هـــاجر ،بـــأرض مّكـــة
  .»ولو تركته لساح  ،فجمعته ،فإذا عقبه يفحص يف املاء ،راجعة إىل إمساعيل 

  .وقد جعل اهللا ما يوافق ذلك للرضا علّي بن موسى  ،ويف احلديث طول
ملـّــا  :قــال ،وهــو مــا حــّدث بـــه أبــو الصــلت عبـــد الســالم بــن صــاحل اهلـــروي الفقيــه - ٢/  ١٣٧

يـا ابـن  :فبلغ قرب القرية احلمراء قيل له ،من نيسابور يريد املأمون خرج علّي بن موسى الرضا 
  رسول

__________________  
  .حنوه ١٦ :١راهيم القمي تفسري علي بن إب ،١٠٧/  ١١٠ :قصص األنبياء للراوندي - ١
  .١/  ١٣٦ :٢ عيون أخبار الرضا  - ٢
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  .ما معنا ماء :فقيل له» ئتوين مباء إ«  :فنزل وقال ؟اهللا قد زالت الشمس أو ال تصلي
  .أ به هو ومن معهاألرض بيده فنبع من األرض املاء فأخذ ما توضَّ  فبحث 

 ،وإّن إنســانا حفــر املنبــع ليجــري املــاء ،»عــني الرضــا « يقــال للمنبــع و  ،واملــاء بــاق إىل يومنــا هــذا
  .واملوضع مشهور ،فعاد املاء ،مثّ أهيل الرتاب فيه ،ةفذهب املاء وانقطع مدَّ  ،ويتخذ عليه مزرعة

 ،وتسـليمه ألمـر اهللا تعـاىل ،فهـو مـا نبّـه عليـه اهللا تعـاىل مـن قـوة يقينـه ،وأما فضيلة إمساعيل 
كمـا قـال اهللا   ،وشـديد البلـوى ،وعظـيم احملنـة ،والصرب على ما ابتاله به مـن الـذبح ،نقياد حلكمهواال
ِجُدkِ إِْن  ( :تعاىل بَِت اْفَعْل ما تُـْؤَمُر َسـتَ

َ
ْذَ!َُك فَاْغُظْر ما ذا تَرى قاَل يا أ

َ
kِّ أ

َ
رى ِ} الَْمناِم ك

َ
kِّ أ إِ

ابِِريَن  L١( )شاَء اُهللا ِمَن الص(.  
بـــاخلروج مـــن مســـقط  )ص(حـــني أمـــر اهللا تبـــارك وتعـــاىل نبيّـــه  ،مثـــل ذلـــك وقـــع لعلـــّي وقـــد 
وصــــارت   ،وقـــد تألــــب املشـــركون عليـــه واجتمعـــوا ،إذ مل يبــــق aـــا ناصـــر ،إىل املدينـــة مهـــاجراً  ،رأســـه

ويعـــرض  ،ويقـــوم مقامـــه ،وأمـــره اهللا تعـــاىل أن يلـــتمس مـــن ينـــام مكانـــه ،كلمـــتهم واحـــدة علـــى ذلـــك
ذلـك  )ص(فـذكر  ،الكفـار )٢(ومعرّة  ،ليدفع به عن نفسه مضرّة البوار ،وللبالء صدره ،اء حنرهلألعد
ونــام علــى  ،وتلقــى بــالقبول واإلقبــال عليــه ،وأســرع إىل االمتثــال ،ومــا تلكــأ ،فهــّش إليــه ،لعلــّي 

 ( :عـاىل يف شــأنهوقـد أنـزل اهللا تبــارك وت ،وتعـرض لألعـداء والقتــل غـري حمتفــل ،الفـراش غـري مكــرتث
  .)٣( )َوِمَن اLqاِس َمْن يwَِْي َغْفَسُه ابِْتغاَء َمرْضاِت اِهللا َواُهللا َرؤٌُف بِالِْعباِد 

__________________  
  .١٠٢ :اآلية/ سورة الصافات ) ١(
  .معركة :يف ع) ٢(
  .٢٠٧ :اآلية/ سورة البقرة ) ٣(
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١٤٧ 

  :فصل - ۵
  في ذكر آيات يوسف

  حديثان :وفيه
 :وهــي قولـه تعــاىل ،يف القـرآن آيــة واحـدة هللا سـبحانه وتعـاىل قــد ذكـر للصــديق يوسـف إّن ا

َصَدقَْت َوُهَو  ( ْهِلها إِْن 7َن قَِميُصُه قُدL ِمْن ُقبٍُل فَ
َ
قاَل ِ+َ راوََدتِْ* َقْن َغْفnِ وََشِهَد شاِهٌد ِمْن أ

 َ" اِدِقَ" َو,ِْن 7َن قَِميُصُه قُدL . ِمَن الْ>ِذنِ L١( )ِمْن ُدبٍُر فََكَذبَْت َوُهَو ِمَن الص(.  
ومل جيبهـا إىل  ،عـن نفسـه وقـد راودت امرأتـه يوسـف  ،وسبب ذلك أّن العزيز ملّا دخـل داره

ْو َعـذاٌب  ( :وقد تعّلقت بـه ،ما التمست
َ
ْن يُْسـَجَن أ

َ
ْهِلَك ُسـوءاً إِالL أ

َ
راَد بِأ

َ
قالَْت ما َجزاُء َمْن أ

fٌِم 
َ
  )٢( )أ

  .)٣( )ِ+َ راوََدتِْ* َقْن َغْفnِ  ( :وقال يوسف
  .فشهد له مبا ذكره اهللا تعاىل يف كتابه ،فسأله يوسف  ،وكان هناك مهد فيه طفل رضيع

  :ما يزيد على ذلك وقد أعطى اهللا تعاىل علّي بن احلسني 
__________________  

  .٢٧ - ٢٦ :يتاناآل/ سورة يوسف ) ١(
  .٢٥ :اآلية/ سورة يوسف ) ٢(
  .٢٦ :اآلية/ سورة يوسف ) ٣(
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١٤٨ 

ملـّـا قتــل «  :أنـّـه قــال مسعــت أبــا جعفــر  :قــال ،وهــو مــا روى عّمــار الســاباطي - ١/  ١٣٨
لـه مـا  :لوقـا وأقبل حمّمـد بـن احلنفيـة إىل علـّي بـن احلسـني بـن علـّي  ،احلسني بن علّي 

  .وأسن منك ،وأنا أكثر رواية ،الذي فّضلك عليّ 
  .أحلت على غائب :قال له حمّمد بن احلنفية ،يا عمّ  كفى باهللا شهيداً   :قال
اللهـّم انطقهــا  ،اللهـم انطقهـا«  :شـاة حلـوب فقــال وكـان يف دار علـّي بــن احلسـني  :قـال

«.  
فـأمر سـودة اخلادمـة تتخـذ  ،)١(استودعك علمه ووحيه  يا علّي بن احلسني إّن اهللا :فقالت الشاة

  .يل العلف
مثّ ضـرب بيــده  ،أدركـين أدركـين يـا ابـن أخـي :مثّ قــال ،فصـفق حمّمـد بـن احلنفيـة علـى وجهـه :قـال

  .»اهتد هداك اهللا  :على كتفه فقال
ــا ( :آيــة أخــرى يف كتابــه بقولــه وقــد ذكــر اهللا ســبحانه وتعــاىل ليوســف  Lــِه  فَلَم ــوا بِ َذَهبُ

ْمِرِهْم هـذا َوُهـْم ال يَْشـعُ 
َ
ئَنLُهْم بِأ نَبِّ وَْحيْنا إfَِِْه 0َُ

َ
ْن 1ََْعلُوُه ِ} َغيابَِت اpُْبِّ َوأ

َ
ُعوا أ َ2ْ

َ
 )٢( )ُروَن َوأ

 ،وجنبـــه األذى ،وحفظـــه مـــن الـــردى ،وقّـــاه اهللا تعـــاىل ســـوء صـــنيعهم ،فلّمـــا ألقـــوه يف غيابـــت اجلـــبّ 
وقد أكـرم اهللا تعـاىل البـاقر  )٤(وصب  )٣(ومل ينبه  ،ومل يصبه نصب ،ومل تزل به قدم ،حبيث مل ينله أمل

  :مبا يوازي ذلك ويضاهيه 
__________________  

  .عنه ١٠٥/  ٣٢٢ :مدينة املعاجز - ١
  .ورمحته :ع ،يف ص) ١(
  .١٥ :اآلية/ سورة يوسف ) ٢(
  .يثنيه :ويف ع .» ٢٢٩ :١الصحاح «  :انظر ،أي يصبه :هُ نبِ يَ ) ٣(
  .» ١٤٢ :١ - وصب - القاموس احمليط« . أي املرض :الوصب) ٤(
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١٤٩ 

كــان   بإســناده أّن البــاقر ) ســري األئمــة  (علــى مــا رواه املــوليين يف تصــنيفه يف  - ٢/  ١٣٩
ـــه أّمـــه ،فوقـــع فيهـــا ،فجـــاء إىل رأس بئـــر يف داره ،صـــبّياً  ـــاه زيـــن  ،فصـــاحت ،فأحّســـت ب وأخـــربت أب

فرجعــت عنــه  ،ومل يضــطرب يف صــالته ،ومل خيففهــا ،فلــم يقطــع الصــالة ،وهــو يصــّلي العابــدين 
إىل أن متّكـن  ،وتـرتدد ذاهبـة إىل أبيـه وجائيـة إىل البئـر ،وطفقت تبكي وتنظر يف البئر ،إىل رأس البئر
فلّمــا مســع  ،مــا أغلــظ أكبــادكم يــا معشــر بــين هاشــم :فقالــت ،وغلــب عليهــا الضــعف ،منهــا احلــزن

 ،وتناولـــه وأخرجـــه ،وأدخـــل يـــده فيهـــا ،وجـــاء إىل رأس البئـــر ،أّمت صـــالته ،ذلـــك زيـــن العابـــدين 
مثّ بكت مـن  ،به وضحكت سروراً  ،فلّما نظرت إليه استبشرت ،»خذيه يا ضعيفة اليقني «  :وقال
  .»يا ضعيفة اليقني «  :قوله 

  .إذ أخرجه من البئر العميقة من غري حبل ورشاء ،دين ويف ذلك آية أخرى لزين العاب
__________________  

  باختالف يسري ،٨٢/  ٦٣ :العدد القوية ،١٣٥ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ٢
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١٥٠ 

  :فصل - ۶
  في ذكر آيات أيوب

 ،فصـرب عليـه ،وولـدهمبا ابـتاله يف نفسـه وأهلـه ومالـه  إّن اهللا سبحانه وتعاىل ملّا ابتلى أيوب 
ورّد عليــه أهلــه ومالــه ومــثلهم  ،وعّوضــه مــن مجيــع ذلــك ،وأثابــه علــى ذلــك ،وســّلم ألمــر ربّــه تعــاىل

ـيْطاُن  ( :وقـال )نادى َربLُه  (على بليتـه  صابراً  ،فلّما استكمل أيّام حمنته ،معهم Lـِ*َ الش Lَمس ِّk
َ
ك

ْصٍب وََعذاٍب  وركـض  )٢( )رِْجِلَك هـذا ُمْغتََسـٌل بـارٌِد َو3َاٌب اْرُكْض بِ  ( :فقـال تعـاىل )١( )بِنُ
وشـــرب وذهـــب عنــه مـــا كــان جيـــده مـــن  ،وظهـــرت لــه منهـــا عـــني مــاء فاغتســـل منهــا ،برجلــه األرض

  .رمحة من ربّه عّز وجلّ  ،ومثلهم معهم ،واتاه أهله ،ورجع إليه شبابه ،الوجع
وعلـى كـّل حمنـة قـد طـار  ،وشـيطان مريـد ،يـدقـد صـربوا علـى أذيّـة كـّل جبّـار عن وإّن أئمتنا 

 ،ومـا ضـعفوا ومـا اسـتكانوا ،فما وهنوا ملا أصاaم يف سـبيل اهللا ،وشديدة قد استطار ضررها ،شررها
  .وجعل اهللا هلم ما هو أزيد من ذلك وأوكد رمحة منه

  ومل ،ملّا قتل يف سبيل اهللا وصرب عليه وإّن احلسني 
__________________  

  .٤١ :اآلية/ سورة ص ) ١(
  .٤٢ :اآلية/ سورة ص ) ٢(
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مــن صــلبه األئمــة  )١(وأخــرج  ،فبــارك اهللا عليــه ،يبــق منــه غــري زيــن العابــدين علــّي بــن احلســني 
ـــه وقـــادة احلـــق إىل جّنتـــه وجعلهـــم حججـــاً  ،اهلـــداة زاهـــرة يهتـــدى aـــم يف  وجعلهـــم جنومـــاً  ،علـــى بريّت

كّلمــا غـاب مــنهم جنــم طلــع آخــر مكانــه وزيـّـن   ،وجــادة اليقــني ،ة الــدينإىل حمجــ ،ظلمـات الشــبهات
ــق األرض مــن ولــده  ،مــا بقــي مــن الــدنيا أثــر ،ال ينقطــع ضــياؤه وال خيمــد aــاؤه ،بــه زمانــه مثّ قــد طّب

ـــف )٢(وحالحـــل  ،بكـــّل ســـّيد شـــريف ـــغ الســـماء قـــدراً  ،)٣( ،غطري وحـــاز مـــن جملـــس الشـــرف  ،قـــد بل
  .صدراً 

وهـو مـا أوردنـاه  ،ما هو أفضل مـن ذلـك ليه فقد أعطي زين العابدين وأّما رجوع الشباب إ
فرجـــع إليهـــا الشـــباب يف  ،مـــن نظـــره إىل حبابـــة الوالبيـــة بعـــد مـــا كـــربت وشـــاخت ،يف هـــذا الكتـــاب

  .وعاشت مدة مديدة ،احلال
لكتـاب مــا فقــد أوردنـا يف هــذا ا .ورجـوع صــحته إليـه ،وأّمـا مـا نبــع مـن العــني وفـار منهــا مـن املــاء

ومـن إشـار_م إىل املـريض حـّىت ذهـب  ،من خروج املاء من احلجـر ،يزيد على ذلك من آيا_م 
  .على ما سنفّصل ذلك يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل ،عنه املرض ورجع إليه الصّحة

__________________  
  .وجعل :يف ع) ١(
  .» ٣٧١ :٣القاموس احمليط « . روءةالسيد الشجاع أو الضخم الكثري امل :احلالحل) ٢(
  .» ١٠٦ :٥ - غطرف - جممع البحرين« . السّيد السخي :الغطريف) ٣(
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  :فصل - ۷
  في بيان آيات كليم اهللا موسى

  ثالثة عشر حديثاً  :وفيه
 ،أنّـه خلــق يف بطـن أّمــه حبيـث مل يعـرف أحــد بأDّـا حامــل ،أّول آيـة قـد أظهرهــا اهللا ملوسـى 

ملـّـا  ،ويشــق يف طلبـه بطــون احلبــاىل ،ألّن فرعــون كـان يطلبــه ،لــه  حفظــاً  ،ن مجيــع اخللـقوسـرت عــ
 فصــنع اهللا تعــاىل لــه  ،قيــل لــه أّن زوال ملكــه يكــون علــى يــد مولــود يكــون مــن شــأنه كــذا وكــذا

  .بذلك ما خفي على الناس أمره
حـــني  ،ا صـــاحب الزمـــان صـــلوات اهللا عليـــهوقـــد فعـــل اهللا تبـــارك وتعـــاىل مـــا يضـــاهي ذلـــك ملوالنـــ

ملـّـا مسعــوا أن زوال ملكهــم يكـون علــى يــد ولــد احلســني بــن  ،وراقبــوا أمـر أبيــه ،طلـب بنــو العبّــاس أثــره
 حــّىت أن حكيمــة  ،حــّىت مل يعــرف أهلــه بــأن أّمــه حامــل ،فــأخفى اهللا تعــاىل أمــره ،علــّي 

ومـا نـرى aـا أثـر  :قالـت» الليلـة يولـد حّجـة اهللا مـن نـرجس «  :قالت حني قال هلا أبـو حمّمـد 
  .»سيظهر لك وقت الصبح «  :فقال !؟حبل

  .حّىت خفي على الناس أمره ،مثّ ملّا وضع صنع اهللا تعاىل له ما يبهت العقول
  فقد أعطاه اهللا تبارك وتعاىل آيات كثرية وأّما موسى 
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وإنــزال  ،ونتــق اجلبــل فــوق أّمتــه ،وفلــق البحــر ،وانقــالب العصــا حيّـة ،ن غــري ســوءمـن اليــد البيضــاء مــ
ـــه يف التيـــه ـــه وعلـــى أّمت ـــتالع األرض لقـــارون بـــأمره ،وانفجـــار احلجـــر باملـــاء ،املـــّن والســـلوى علي  ،واب

  .وإظالل الغمام على رأسه ورأس أّمته
  .يع ذلك ومياثله ويدانيه ويشاكلهما يقارب مج وقد أعطى اهللا سبحانه وتعاىل أئمتنا 

كمــا قــال اهللا تعــاىل يف غــري موضــع يف    ،فإنّــه أخــرج يــده بيضــاء مــن غــري ســوء فأمــا موســى 
  .)١( )َواْضُمْم يََدَك إZِ َجناِحَك tَُْرْج َنيْضاَء ِمْن َلْ-ِ ُسوٍء  ( :كتابه منها
ْدِخْل يََدَك ِ} َجيِْبَك tَُْرْج نَ  ( :وقال

َ
  .)٢( )يْضاَء ِمْن َلْ-ِ ُسوٍء أ

  .ما يزيد على ذلك وقد أعطى اهللا تعاىل الرضا 
دخلـــــت علـــــى الرضـــــا  :قـــــال ،عـــــن أخيـــــه ،)٣(وهـــــو مـــــا روى احلســـــن بـــــن منصـــــور  - ١/  ١٤٠
 ،وكــان لــيال فكــأّن يــده aــا ضــياء عشــرة مصــابيح )٤(فرفــع يديــه  ،يف بيــت داخــل جــوف بيــت 

  .فخلى يده مثّ أذن له ،ليه رجلفاستأذن ع
مـــا هـــو أجـــّل مـــن ذلـــك  فقـــد أعطـــى اهللا تبـــارك وتعـــاىل أئمتنـــا  ،وأّمـــا انقـــالب العصـــا حّيـــة

  وهو ما قد أوردناه يف هذا ،وأفضل
__________________  

  .٢٢ :اآلية/ سورة طه ) ١(
  .١٢ :اآلية/ سورة النمل ) ٢(

  .٣٤٨ :٤آشوب مناقب ابن شهر  ،٤٠٧ :١الكايف  - ١
 ،وهـو الصـواب ،وما أثبتناه مـن الكـايف ،احلسني بن منقرة :ع ،ش :ويف ،احلسني بن منصور :واملناقب ،م ،يف ك) ٣(
احلســن بــن  :مــن نســخة ش حيــث ورد الســند ٢٢٠ :ويؤيــده مــا يف صــفحة»  ١٤٠ :٥معجــم رجــال احلــديث « راجــع 

  ... منصور عن أخيه
  .يده :يف ع) ٤(
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حـّىت ابتلـع السـاحر بقـوة  ،من قلب الصورة علـى السـرت أسـداً  معجزة موسى يف باب  ،الكتاب
  .بني يدي هارون ،اهللا تعاىل

 ،ومن قلب الصورتني أسدين على املسند حـّىت ابتلعـا محيـد بـن مهـران حاجـب املـأمون بـني يديـه
  .)١( بأمر الرضا 

بـني  وذلـك بـأمر أيب احلسـن الثالـث  ، تعـاىلبـإذن اهللا ومن قلب الصورة علـى املسـورة أسـداً 
  .)٢(وقد ذكرنا مجيع ذلك يف الكتاب  ،حّىت ابتلع املشعبذ اهلندي ،يدي املتوكل
 ،أزداد بـه يقينـاً  أعطـين شـيئاً  :قلـت أليب عبـد اهللا  :قـال ،وروى أبـو الصـامت - ٢/  ١٤١

فــإذا املفتــاح  ،فناولتــه ،وكــان يف كمــي مفتــاح» عــك هــات مــا م«  :قــال يل ،وأنفــي الشــك مــن قلــيب
  .فعاد مفتاحاً  ،ففعلت» أنح وجهك عين «  :مثّ قال ،ففزعت منه ،أسد

كـــان بـــني رجـــل مـــن شـــيعة علـــّي وبـــني رجـــل آخـــر مـــن   :قـــال وروى ســـلمان  - ٣/  ١٤٢
فشــكا إىل أمــري  ،فمــال مــع شــيعته علــى شــيعة علــيّ  ،فاختصــما إىل ذلــك الغــري ،شــيعة غــريه خــالف

  .»أن يكون بينك وبني شيعيت عمل  )٣(مل أDك أ « :وقال فذهب  ،صاحبه املؤمنني 
 ،فلّما مسعت ذلك منـه خفـت مـن هيبتـه وشـجاعته ،يا سلمان :قال يل ذلك الغري :قال سلمان

 ،وفــتح فــاه ليبتلعــين ،قوســه بعصــاهو  ،ويف يــده قــوس عربيــة فمــا شــّبهته إالّ مبوســى ابــن عمــران 
  .فرده ،إالّ عفوت عين )ص(يا علّي حبّق أخيك رسول اهللا  :حّىت قلت له

__________________  
  .سوف تأيت خترجيات الرواية يف معاجز اإلمام الرضا ) ١(
  .سوف تأيت خترجيات الرواية يف معاجز اإلمام اهلادي ) ٢(

  ٢٣٧/  ٤١٦ :مدينة املعاجز ،٣٠٦ :١واجلرائح  اخلرائج - ٢
  .١٩٨/  ٧٩ :مدينة املعاجز - ٣

  أمنعك :يف ر )٣(
    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



١٥٥ 

ْحـَر  ( :فكمـا قـال اهللا سـبحانه وتعـاىل وأّما انفالق البحـر ملوسـى  َlِْن ا4ِْْب بَِعصـاَك ا
َ
أ

ــوِْد الَْعِظــيِم  Lــْرٍق 7َلط ــ>َن vُُّ فِ ــاْغَفلََق فَ مــن مصــر فاتّبعــه فرعــون  رج موســى وقــد خــ )١( )فَ
 )قاَل L7َ إِنL َم6ِ َر5ِّ َسيَْهِديِن . إِنLا لَُمْدَرjُونَ  ( :فلّما قارب البحر قال أصـحاب موسـى ،جبنوده

فسـلك كـّل سـبط  ،يف البحـر فضربه فظهر اثنـا عشـر طريقـاً  ،فأمره تعاىل أن يضرب بعصاه البحر )٢(
  .قاً من بين إسرائيل طري

  .ما يداين ذلك وقد أظهر اهللا سبحانه وتعاىل ألمري املؤمنني 
مــّد الفــرات «  :أنّــه قــال ،عــن أيب عبــد اهللا  ،مــا حــّدث بــه أبــو بصــري :وهــو - ٤/  ١٤٣

 ،لغـرقحنـن خنـاف ا ،يـا أمـري املـؤمنني :فأقبل إليـه النـاس فقـالوا ،عندكم على عهد أمري املؤمنني 
  .فاهللا اهللا )٣(وقد امتألت جنبتاه  ،ألّن الفرات قد جاء بشيء من املاء مل نر مثله قط

 )٤(حـــّىت انتهـــى إىل الفـــرات وهـــو يزجـــر  ،ومشـــاالً  والنـــاس حولـــه ميينـــاً  ،فركـــب أمـــري املـــؤمنني 
ع الفــرات قرعــة مثّ إنّــه قــر  ،فوقــف النــاس ينظــرون فــتكّلم بكــالم خفــي عــرباين لــيس بعــريب ،بأمواجــه
  ويف رواية أخرى فقال - وأقبل الناس ،فنقص الفرات ذراعاً  ،واحدة

__________________  
  .٦٣ :اآلية/ سورة الشعراء ) ١(
  .٦٢ - ٦١ :اآليتان/ سورة الشعراء ) ٢(
  .٤١٥ :٢اثبات اهلداة  ،١٥٤ :اليقني ،٢٦ :خصائص أمري املؤمنني - ٤

  .جنباه :ويف م ،اخبيتنا :يف ك) ٣(
لعلّــه كنايــة عــن شــدة  :والزجــر. » ٢٠٢ :١ - زجــا - جممــع البحــرين«  :ومعنــاه يســوق أو يــدفع ،يزجــي :يف م) ٤(

 :٣ - زخـر - جممـع البحـرين«  .مـاؤه وارتفعـت أمواجـه رَ ثـُـمـّد وكَ  :ألّن معنـاه) يزخـر ( ولعل الكلمة  ،دفع الفرات أمواجه
٣١٦ «.  
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 فــنقص ذراعــاً  ،فقــرع قرعــة أخــرى. ا يــا أمــري املــؤمننيزدنــ :فقــالوا .» ؟هــل يكفــيكم ذلــك«  :- هلــم
  .»لو أردت لقرعته حّىت ال يبقى فيه شيء من املاء  :فقال  ،يكفينا :فقالوا ،آخر

قلـع اهللا سـبحانه  ،ملّا استثقلوا أحكام التوراة ومل يعملـوا aـا فإّن قوم موسى  ،وأّما نتق اجلبل
لـــئن مل تؤمنـــوا  :وقـــال هلـــم موســـى  ،وســـهمؤ فرفعـــه يف اهلـــواء فـــوق ر  ،لهمـــن أصـــ وتعـــاىل جـــبالً 

ٌة  ( :كما قال اهللا تعاىل. لسقط عليكم ،وتعملوا aا ،بالتوراة Lُه ُظلـ Lنـ
َ
ْقنَا اpَْبَـَل فَـْوَقُهْم َكك ْذ َغتَ َو,ِ

ٍة َواْذكُ  Lُه واقٌِع بِِهْم ُخُذوا ما آتَيْناُكْم بُِقوLن
َ
ُقوَن َوَظنُّوا ك Lُكْم َيتL١( )ُروا ما ِفيِه لََعل(.  

  .ما يقارب ذلك ويدانيه وقد أعطى اهللا تعاىل لبعض أئمتنا 
بـني  كنـت مـع أيب عبـد اهللا   :قـال ،وهو ما حّدث به عبد الرمحن بن احلّجاج - ٥/  ١٤٤

مـا جيــب مــن  ،يـا ســّيدي :فقلــت ،حـدولـيس معنــا أ ،وأنــا علـى محــار ،وهـو علــى بغلـة ،مّكـة واملدينــة
فنظـرت واهللا إىل اجلبـل » لـو قـال هلـذا اجلبـل سـر لسـار  ،يـا عبـد الـرمحن«  :فقـال ؟عّظم حّق اإلمام

  .فوقف» إّين مل أعنك  ،واهللا«  :فنظر واهللا إليه فقال ،يسري
ــى أّمتــه يف التيــه ــ ،وأّمــا إنــزال املــّن والســلوى عليــه وعل ه يف التيــه أربعــني وهــو أنّــه ملـّـا بقــي هــو وأّمت

 ( :كمـا قـال اهللا تعـاىل  ،أنزل اهللا تعاىل كّل غـدوة علـيهم املـن والسـلوى ،واحتاجوا إىل القوت ،سنة
لْوى ُ;ُوا ِمْن َطيِّباِت ما َرَزقْناُكْم  Lَوالس Lا َعلَيِْهُم الَْمنqْنَْز

َ
  .)٢( )َوأ

__________________  
  .١٧١ :اآلية/ سورة األعراف ) ١(
  .٦٢١رائج واجلرائح اخل - ٥

  .١٦٠ :اآلية/ سورة األعراف ) ٢(
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١٥٧ 

  .ممّا يشاكله ويدانيه ،ومل ينقص عنه ،ما يزيد عليه فقد أعطى اهللا تبارك وتعاىل األئمة 
شـكوا  ،ملّـا امتـد مقامـه بصـّفني ،أّن أمـري املـؤمنني  ،وهو ما حّدث به الثقات - ٦/  ١٤٥

يصـل  غـداً «  :هلـم فقـال  ،يؤكـل حبيـث مل جيـد أحـد مـن أصـحابه شـيئاً  ،د والعلفإليه نفاد الزا
علـى تـل كـان هنـاك ودعـا بـدعاء وسـأل  صـعد  )١(فلمـا أصـبحوا تقاضـوه » إليكم ما يكفـيكم 

ــف دواaــم قبلــت إالّ وقــد أ ،فمــا اســتقر قــراره ،مثّ نــزل فرجــع إىل مكانــه ،اهللا تعــاىل أن يطعمهــم ويعل
وفـــرّغ أصـــحاب  ،امـــتألت بـــه الـــرباري )٢(حـــّىت  ،وعليهـــا اللحمـــان والتمـــور والـــدقيق ،العـــري بعـــد العـــري

وجـالل  ،وغريهـا مـن الثيـاب ،وما كان معهم مـن علـف الـدواب ،اجلمال مجيع األمحال من األطعمة
اإلنـس كـانوا أم أو مـن  ،ومل يـدر مـن أي البقـاع وردوا ،مثّ انصـرفوا ،ومجيـع مـا حيتـاجون إليـه ،الدواب

  .وتعجب الناس من ذلك ،من اجلنّ 
فاســــتكثرته يف  ،أليب عبــــد اهللا  محلــــت مــــاالً  :وقــــال ،وروى بعــــض أصــــحابنا - ٧/  ١٤٦
مثّ تكلـــم  ،فـــأمر أن يأتيـــه بـــه ،فـــإذا طشـــت يف آخـــر الــدار ،دعــا الغـــالم ،فلّمـــا أدخلتـــه عليـــه ،نفســي

 ،وبـني الغـالم )٣() حالـت بيـين  (نري من الطشـت حـّىت فاحندرت الدنا ،بكالم أومى aا إىل الطشت
  .»ألطّهركم  ،إمنا آخذ منكم ما آخذ !؟ترانا حنتاج إىل ما يف أيديكمأ « :فالتفت إّيل وقال :قال

__________________  
  .١٩٧/  ٤٥٨ :٢اثبات اهلداة  ،٤/  ٥٤٣ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٦

  .» ٣٤٤ :١ - اقض - جممع البحرين« . طلبه منه :تقاضاه الدين :يقال ،طلبوه :تقاضوه) ١(
  .حبيث :يف ع) ٢(
  .١٧٧/  ٤٠٥ :مدينة املعاجز ،١٤١/  ١١٧ :٣اثبات اهلداة  ،١٢/  ٦١٤ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٧

  .وما أثبتناه من اخلرائج ،حال بينه :يف مجيع النسخ) ٣(
    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



١٥٨ 

 ،كـان معـه حجــر حيملـه معــه حيـث يــذهب فهـو أن موســى  ،وأّمـا انفجـار املــاء مـن احلجــر
َة َقيْناً قَْد َعِلَم  ( ؛ضرب احلجـر بعصـاه ،فلّما احتاج هو وقومه إىل املاء َwْفَاْغَفَجَرْت ِمنُْه اثْنَتا َع

َبُهْم  َwْناٍس َم
ُ
  .)١( )vُُّ أ

  :من خشبة رحله وقد أخرج اهللا تعاىل املاء للصادق 
وقـد أتـى لـه  ،ه الشيخ أبو جعفر حمّمـد بـن معـروف اهلـاليل اخلـرّازوهو ما حّدث ب - ٨/  ١٤٧

إىل احلــرية فأقمــت aــا ثالثــة  إىل أيب عبــد اهللا جعفــر  )٢(أتيــت  :مائــة ومثــان وعشــرون ســنة قــال
ــرب أمــري املــؤمنني  ،فمــا قــدرت عليــه مــن كثــرة النــاس ،أيّــام  ،فلّمــا كــان اليــوم الرابــع مضــى إىل ق
مثّ نـبش الرحـل  ،فـاعتزل عـن اجلـاّدة فبـال ،غلبه البول ،إىل بطن الطريق )٣(فلّما صار  ،مضيت معهف

  :ودعا ربّه فقال يف دعائه ،فتطّهر للصالة فقام وصّلى ركعتني ،فخرج له املاء
  .»واجعلين من النمط األوسط  ،وال ممّن تأخر فرهق ،هم ال جتعلين ممّن تقدم فمرقاللّ « 

  .»ال تتحدث مبا رأيت  ،يا غالم«  :وقال يل
  .وقد أوردت له يف معجزاته
__________________  

  .٦٠ :اآلية/ سورة البقرة ) ١(
ومــــا يف املــــنت  ،عــــن حممــــد بــــن ميمــــون اهلــــاليل :وفيــــه ،٢٣٨ :٤ :مناقــــب ابــــن شهرآشــــوب ،١١٥ :دالئــــل اإلمامــــة - ٨

 :ورجـال الشـيخ ،٨٠١٢/  ٣٤٣ :١١و  ١١٨١٠/  ٢٦٧ :١٧معجـم رجـال احلـديث « راجـع  ،والدالئل هو الصواب
  .»يف ترمجة علي بن احلسن القشريي  فيمن مل يرو عنهم  ٢٩/  ٤٨١
  .مضيت :يف ر) ٢(
  .صرنا :يف ع) ٣(
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١٥٩ 

ومـا رواه  ،ما رواه داود الّرقّي من إظهار املاء يف السبخة يف طريـق احلـّج عينـا فـّوارة - ٩/  ١٤٨
  .حيىي بن هرمثة
مـن ظهــور عـني املــاء لــه حـني خــرج مـن املدينــة معــه  ه يف آيـات أيب جعفــر الثــاين وقـد ذكرنــا
  .وأمثال ذلك كثرية ال حتصى ،إىل املتوكل

أعطيــك  :ذات مجــال وهيئــة وهــو أّن قــارون قــال المــرأة كانــت بغيــاً  ،وأّمــا ابــتالع األرض لقــارون
ــف درهــم إن جئــت غــداً   ،جــالس يف بــين إســرائيل يتلــو علــيهم التــوراة وهــو إىل موســى  مائــة أل

  .إّن موسى دعاين إىل نفسه فأنعمت له ،يا معشر بين إسرائيل :وقلت
ال واهللا ال  !؟قد فعلت مـا فعلـت فأذهـب إىل بـين إسـرائيل وأرميـه بالفاحشـة :مث قالت يف نفسها

  .أفعل
 ،وعليه ثيـاب محـر ،قارون يف زينتهوجاءه  ،يف بين إسرائيل فلّما كان يف الغد جلس موسى 

إّن قـــارون أعطـــاين مائـــة ألـــف درهـــم  :وســـهم مث قالـــت ملوســى ؤ فقامـــت علـــى ر  ،وجــاءت املـــرأة
حبضـرتك ومعـاذ اهللا  ،إّن موسـى دعـاين إىل نفسـه :وأقـول هلـم ،على أن أقوم علـى بـين إسـرائيل اليـوم

فأخذتــه إىل . خذيــه :فقــال لــألرض فغضــب موســى . لقــد أكرمــك اهللا تعــاىل ،أن يكــون ذلــك
  .ارمحين ،اهللا اهللا ،يا موسى :فقال ،ساقه

  ،ارمحين ،اهللا اهللا ،يا موسى :فقال ،فأخذته إىل حقويه. خذيه :فقال 
  .)١(فابتلعته األرض حّىت غاب . خذيه :فقال 

  .ما يوازي ذلك شرفاً  وقد ظهر على يد ويل اهللا جعفر بن حمّمد الصادق 
__________________  

  .٤١٧ :مدينة املعاجز - ٩
  .مثله ١٦٥ :٢روى ابن كثري يف قصص األنبياء ) ١(
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١٦٠ 

كنـــت بـــني يـــدي   :قـــال ،وهـــو مـــا حـــّدث بـــه صـــاحل بـــن األشـــعث البـــزّاز الكـــويفّ  - ١٠/  ١٤٩
مثّ  ،واتكــأ علــيَّ  فــنهض قائمــاً  ،فيهــا فنظــر ،املفّضــل إذ وردت عليــه رقعــة مــن موالنــا الصــادق 

أســرع يــا مفّضــل  :فقــال ،فخــرج إليــه عبــد اهللا بــن وشــاح ،إىل بــاب حجــرة الصــادق  )١(تســايرنا 
  .أنت وصاحبك هذا ،يف خطواتك

خـذ  ،يـا مفّضـل :فقـال ،وبني يديه امـرأة ،قد قعد على كرسي فدخلنا فإذا باملوىل الصادق 
  .رأة وأخرجها إىل الربية يف ظاهر البلد فانظر ما يكون من أمرها وعد إّيل سريعاهذه االم

فلّمـــا توســـطتها  ،وســـرت aـــا إىل بريـــة البلـــد فامتثلـــت مـــا أمـــرين بـــه مـــوالي  :فقـــال املفضـــل
فطلعت غمامة سوداء مثّ أمطـرت عليهـا  ،فتنحيت عن املرأة. احذر يا مفضل :مسعت مناديا ينادي

 ،ورجعــت مســرعا إىل مــوالي  !فهــالين مــا رأيتــه وال أثــراً  للمــرأة حســاً  )٢(حــّىت مل يكــن  حجــارة
»  ؟تعــــرف املــــرأة، أيــــا مفضــــل«  :فقــــال  ،فســــبق إيل احلــــديث ،ومهمــــت أن أحدثــــه مبــــا رأيــــت

يفّقـــه وقـــد كنـــت ســـّريته إىل فـــارس ل ،هـــذه امـــرأة الفضـــال بـــن عـــامر«  :فقـــال. ال يـــا مـــوالي :فقلـــت
ال  ،هــذا مــوالي جعفــر شــاهد عليــك :فلّمــا كــان عنــد خروجــه مــن منزلــه قــال المرأتــه ،أصــحايب aــا

. واقعـــاً  إن خنتـــك يف نفســـي أمطـــر اهللا علـــّي مـــن الســـماء عـــذاباً  ،نعـــم :فقالـــت. ختـــونيين يف نفســـك
 ،إذا هتكـــت امـــرأة ســـرتها ،يـــا مفضـــل ،فـــأمطر اهللا عليهـــا مـــا طلبـــت ،فخانتـــه يف نفســـها مـــن ليلتهـــا

والعقوبــة إىل العــارفني والعارفــات أســرع  ،وقصــمت ظهرهــا ،هتكــت حجــاب اهللا ،وكانــت عارفــة بــاهللا
«.  

  ملّا مكث وأّما تظليل الغمام عليهم فهو أّن موسى 
__________________  

  .٢٣٩ :٢مناقب ابن شهرآشوب  - ١٠
  .تياسرنا :يف ع) ١(
  .أر :ع ،يف ص) ٢(
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١٦١ 

وقايـــة هلـــم مـــن حـــّر  ،فظلـــل اهللا الغمـــام علـــيهم ،ني ســـنة أثـّــر فـــيهم حـــّر الشـــمسبقومـــه يف التيـــه أربعـــ
ـلْوى  ( :كما قال اهللا تعـاىل  ،الشمس Lَوالس Lا َعلَيِْهُم الَْمـنqْنَْز

َ
فقـد  )١( )َوَظلLلْنا َعلَيِْهُم الَْغماَم َوأ

  .وهو ما يشابه ذلك ويدانيه وحياكيه أعطى اهللا تعاىل أمري املؤمنني 
«  :أنّـه قـال )ص(عن رسـول اهللا  -  - ما رواه جابر بن عبد اهللا األنصاري - ١١/  ١٥٠

وملــك املــوت أمامــه يف  ،وميكائيــل عــن يســاره ،مــا بعثتــه قــط يف ســرية إالّ ورأيــت جربئيــل عــن ميينــه
  .»حّىت يعطي اهللا حبييب النصر والظفر  ،سحابة تظلله

ُبوُه بِبَْعِضها َكذلَِك يُْ}ِ اُهللا الَْمـْوz  ( :ا قال اهللا تعاىلوهو م ،وأّما إحياء املوتى  )َفُقلْنا ا4ِْ
ــق ســبط مــن األســباط قتيــل )٢( ــى طري وا إىل موســى أبــه والتجــ )٣(ا ؤ فتــدار  ،وشــرح ذلــك أنّــه وجــد عل
ربوا بــبعض فلّمــا فعلــوا ذلــك وضــ ،فــأمرهم اهللا تعــاىل بــذبح بقــرة علــى مــا شــرح يف كتابــه العزيــز ،

  .قتلين فالن بن فالن :أحياه اهللا تعاىل حّىت قال ،)٤(حلمها القتيل 
  :ما يشابه ذلك وهو وقد أعطى اهللا تبارك وتعاىل أمري املؤمنني 

ــــاً «  :قــــال ،مــــا حــــّدث بــــه البــــاقر  - ١٢/  ١٥١ يف أزقــــة الكوفــــة  مــــّر يومــــاً   إّن علّي
  )٥(ل قد محل جريثا فانتهى إىل رج

__________________  
  .١٦٠ :اآلية/ سورة األعراف ) ١(
  .٦٧/  ٤٠ :مدينة املعاجز ،٦/  ١٧٤ :١اخلرائج واجلرائح  - ١١

  .٧٣ :اآلية/ سورة البقرة ) ٢(
  .» ١٣٦ :١ - درأ - جممع البحرين« . تدافعوا واختلفوا يف القتل :اؤ تدار ) ٣(
  .للقتيلوضربوه ببعض اللحم  :يف ع) ٤(
  .٢٩/  ٦٢٩ :٢اخلرائج واجلرائح  - ١٢

 :٢ - جــرث - جممــع البحــرين« . مارمــاهي :ويقــال لــه بالفارســية ،ضــرب مــن الســمك يشــبه احليّــات :اجلريــث) ٥(
٢٤٣ «.  
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١٦٢ 

  !.؟مىت كان االسرائيلي جريثاً  :وقال ،فأنكر الرجل. انظروا إىل هذا قد محل إسرائيلياً  :فقال
  .إنّه إذا كان اليوم اخلامس ارتفع هلذا الرجل من صدغه دخان فيموت مكانهأما  :فقال 

إىل  فلّما دفن جاء أمـري املـؤمنني  ،فمات فحمل إىل قربه ،فأصابوه يف اليوم اخلامس كذلك
راد الـراد علـى علـّي كـال :وهـو يقـول ،بـني يديـه فإذا الرجل قـام قائمـاً  ،مثّ رفسه برجله ،فدعا اهللا ،قربه

  .على اهللا وعلى رسوله
  .»فانطبق القرب عليه  ،فعاد فيه. عد يف قربك :قال 
إذ دخـــل عليـــه شـــاب  كنـــت عنـــد أيب عبـــد اهللا   :قـــال ،وحـــّدث داود الرقـــيّ  - ١٣/  ١٥٢

فإDّـا مل متـت  ،اذهـب«  :قـال. فلّمـا دخلـت املدينـة ماتـت ،إين نذرت أن أحّج بأهلي :يبكي فقال
دخلـت عليهـا  :وقـال فإDّا مل متت فخـرج ورجـع ضـاحكاً  ،اذهب«  :قال !ماتت وسجيتها :قال» 

  .ولكن ليطمئن قليب ،بلى :قال ؟»أو مل تؤمن  ،يا داود«  :قال. وهي جالسة
هــذا  ،يــا ســّيدي :فقلــت» يــا داود قــد اشــتقت إىل بيــت رّيب «  :فلّمــا كــان يــوم الرتويــة قــال يل

وقــرأ  ،فخـرج ،ففعلـت» وشــّد زمامهـا  ،يت العشــاء اآلخـرة فارحـل يل نـاقيتإذا صـلّ «  :قـال !عرفـات
َحٌد  (

َ
 )١(مـن  اً ءفسـرنا هـد ،وأردفـين خلفـه ،مثّ استوى علـى ظهـر ناقتـه )يس  ( و )قُْل ُهَو اُهللا أ

  .وقعد يف موضع ما كان ينبغي ،الليل
  فقرأ يف أّول ،وأنا عن ميينه ،وأقام ،نقام فأذَّ  ،فلّما طلع الفجر

__________________  
١٣ - ...  

 ١٨٠ :١ - هـدأ - لسـان العـرب« اهلزيع من الليل وهو الطائفة منه أو حنو ثلثه أو ربعه وقيل ساعة منـه  :اهلدء) ١(
«.  
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١٦٣ 

<  ( و )اYَْْمُد  ( :ركعـة َحـٌد  ( و )اYَْْمُد  (ويف الثانيـة  )الضُّ
َ
مثّ  ،وقنـت )قُـْل ُهـَو اُهللا أ

هـذا الـذي شـفع إىل اهللا  :الشـاب ومعـه املـرأة فقالـت لزوجهـا لعت الشمس مرَّ فلّما ط ،سّلم وجلس
  .يف إحيائي
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١٦٤ 

  :فصل - ۸
  في بيان آيات داود مّما ذكره اهللا تعالى في القرآن

  أربعة أحاديث :وفيه
Lqَـا rَُ اYَِْديـدَ  ( :قـال اهللا تعـاىل

َ
ْ-َ َوأ L5ِ َمَعُه َوالط وِّ

َ
ِن اْقَمـْل . يا ِجباُل أ

َ
ْر ِ} أ سـابِغاٍت َوقَـدِّ

ِْد  Lsيـا جبـال سـريي  :ومعنـاه علـى القـول األّول ،هو التسبيح :وقيل ،سري النهار :والتأويب )١( )ال
  .معه

وقد ذكرنا سري اجلبال معـه فيمـا  ،وقد جعل اهللا تبارك وتعاىل مثل ذلك ملوالنا أيب عبد اهللا 
ْقنَا اpَْ  ( :ذكر يف قوله ْذ َغتَ   .)٢( )بََل فَْوَقُهْم َو,ِ
 ،)٣(فسأله عـن حـّق اإلمـام  جاء رجل إىل أىب عبد اهللا  :وروى أبو بصري قال - ۱/  ۱۵۳
وإذا ذئـب قــد  ،ودابّتـه قائمـة ،يصـّلي فخـرج فـإذا أبـو عبـد اهللا  .»تـأيت ناحيـة أحـد «  :قـال لـه
جئـت أسـألك  :فقلـت» قـد فعلـت «  :مثّ قـال لـه ،ّر الرجـلكمـا يسـا  فساّر أبا عبد اهللا  ،أقبل

إّن الــذئب أخــربين أن زوجتــه بــني اجلبــل قــد «  :فقــال !فرأيــت مــا هــو أعظــم مــن مسـأليت ،عـن شــيء
  عسر عليها الوالدة

__________________  
  .١١ ،١٠ :اآليتان/ سورة سبأ ) ١(
  .١٧١ :اآلية/ سورة األعراف ) ٢(

  .٣٩٣ :مدينة املعاجز - ١
  .املؤمن :ع ،م ،يف ص) ٣(
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١٦٥ 

مـن نسـلكم  سـلط أحـداً علـى أن ال يُ  ،فقلـت قـد فعلـت ،فادع اهللا تعـاىل هلـا أن خيلصـها ممـا هـي فيـه
« لــو قــال للجبــال  :قــال ؟مــا حــق املــؤمن علــى اهللا تعــاىل :فقلــت .» علــى أحــد مــن شــيعتنا أبــداً  )١(

 ،ضــربت لــه مــثالً «  :و عبــد اهللا فقــال أبــ ،فأقبــل اجلبــل يتــداّك بعضــه إىل بعــض» بــت أويب ألوَّ 
  .فرجع إىل مكانه» ليس إيّاك عنيت 

  .سبحي معه :ومعناه على القول الثاين
  :ما مياثل ذلك ويشاكله وهو وقد أعطى اهللا تبارك وتعاىل ملوالنا زين العابدين 

كـان القـوم ال خيرجـون   :قـال - يف رواية الزهـريّ  - ما حّدث به سعيد بن املسيب - ٢/  ١٥٤
فنــزل يف بعــض  ،وخرجــت معــه ،فخــرج ،مــن مّكــة حــّىت خيــرج زيــن العابــدين علــّي بــن احلســني 

ففزعنـــا فرفـــع  ،فلـــم يبـــق شـــجر وال مـــدر إالّ ســـّبح معـــه ،وســـّبح يف ســـجوده ،وصـــّلى ركعتـــني ،املنـــازل
هـذا التسـبيح األعظـم «  :فقـال. يـا ابـن رسـول اهللا ،نعم :قلت»  ؟فزعتأ يا سعيد«  :وقال ،رأسه
«.  

يف آيــــات أيب جعفــــر حمّمــــد بــــن علــــّي البــــاقر  ،وأّمــــا تســــبيح الطــــري فقــــد ذكرنــــا يف هــــذا الكتــــاب
  :يف آخر حديث وهو 

ــإخراج البــاقر إليــه ،مــا أجــاب بــه عبــد امللــك بــن مــروان عاملــه وإنّــه ليقــرأ يف  :فقــال ،حــني أمــره ب
  .فإّن قراءته تشبه مزامري آل داود ،من صوته تعجباً  حمرابه فتجتمع الطري والسباع

ــَد  ( :وأّمــا قولــه تعــاىل ــا rَُ اYَِْدي Lqَ
َ
فإنّــه أالن لــه احلديــد ليتخــذ لــه الــدروع منــه كأنّــه  )٢( )َوأ

  .الشمعة يف يده
  :مثل ذلك وهو وقد أعطى اهللا تعاىل ألمري املؤمنني 

__________________  
  .نسلك :ويف ك ،لهانس :يف ص) ١(

  .١٣٦ :٤رواه ابن شهرآشوب يف مناقبه  - ٢
  .١٠ :اآلية/ سورة سبأ ) ٢(

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



١٦٦ 

وهــو يأخــذ بيــده  ،ورأى بــني يديــه حديــداً  ،مــا روى بعــض مواليــه أنّــه دخــل عليــه - ٣/  ١٥٥
 أصـنع الـدرع«  :فقال ،فسألته عنه :كأنّه الشمعة يف يده قال  )١(ويسرده  وجيعله حلقاً  ،ويدققه ،منه
«.  

وهــو حـديث طويــل قــد اقتصــرنا  ،حــديث خالــد بـن الوليــد ،ويشـهد بصــحته ،وممّـا يصــحح ذلــك
  .على املوضع املقصود لشهرته

كنـا   :قـاال ،وحدث به عبد الرمحن بن العّباس وجابر بـن عبـد اهللا رضـي اهللا عنهمـا - ٤/  ١٥٦
وكثـرت  ، جـيش قـام غبـارهفإذا خبالد بن الوليـد قـد واىف يف ،عند أيب بكر وقد أضحى النهار جلوساً 

ووقـف بــإزاء أيب  ،فنـزل عـن فرســه ،وقــد فتـل فــتالً  ،فــإذا بقطـب رحــى ملـوي يف عنقـه ،صـواهل خيلـه
علــت اعـدل يـا بـن أيب قحافـة حيـث جُ  :فابتـدأ وقـال ،منظـره )٢(فرمقـه النـاس بـأعينهم وراعهـم  ،بكـر

يرتفــع الطــايف مــن الســمك  ومــا ارتفعــت إىل هــذا املكــان إالّ كمــا ،يف املوضــع الــذي لســت لــه بأهــل
  - يف كالم طويل أعرضنا عن ذكره - .على املاء
فرأيــت ابــن أيب طالــب  ،يف طلــب املرتــدين )٣(مــن الطــائف إىل هــذه  نكفئــاً إّين رجعــت مُ  :مثّ قــال
 وبـــدرت حقـــداً  ،أعيـــنهم مـــن حســـدك )٤(ومعـــه رهـــط عصـــاة عتـــاة مـــن الـــذين شـــزرت محـــاليق  
  ،عليك

__________________  
  .٨٩ :وعنه يف مدينة املعاجز ،٣٢٥ :٢روى ابن شهرآشوب يف مناقبه  - ٣

« . ألنه يسرد ويثقـب طرفـا كـل حلقـه باملسـمار ومسي سرداً  ،اسم جامع للدروع وسائر احللق وما أشبهها :السرد) ١(
  .» ٢١١ :٣ - سرد - لسان العرب

 ،٧٥٧ :٢اخلــــرائج واجلــــرائح  ،بــــاختالف ،٣٧٨ :ارشــــاد القلــــوب ،باختصــــار ،٢٩٠ :٢مناقــــب ابــــن شهرآشــــوب  - ٤
  .٥٠٩ :٢إثبات اهلداة  ،باختصار

  .وراaم :يف ع) ٢(
  .جدة :يف ارشاد القلوب) ٣(
  .» ١٥٢ :٥ - محلق - جممع البحرين« . باطن أجفان العني :محاليق مجع محالق) ٤(
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١٦٧ 

وابـــن  ،وأخـــا غفـــار ،واملقـــداد ،مـــنهم عّمـــار بـــن ياســـر ابـــن مسيّـــة الســـوداء ،وقرحـــت أفئـــد_م ملكانـــك
فتبـني يل املنكـر مـن  )١(وغـالم امسـر حبشـي قـد بقـل وجهـه  ،وغالمـني أعـرف أحـدمها بوجهـه ،العوام
وقــد أســرج لــه  ،ولــبس رداءه )ص(وقــد توّشــح بــدرع رســول اهللا  ،واحلســد يف امحــرار أعيــنهم ،قلــوaم
فبادرتـه  ،فقـبض علـى حليتـه اً وأطرق موحش ،)٢(فلّما رآين امشأز وبربر  ،وقد نزل على عني ماء ،دابته

فبـدأ  ،مـن مراوغتـه ونزل من معي حبيث نزلوا اتقاءً  ،فنزلت ،)٣(بالسالم استكفي شره واتقي وحشته 
فالتفـــت إّيل  ،) )٤( تقـــدمت بـــه إيلَّ  (يقـــرعين مبـــا كنـــت  ،وحمـــض عداوتـــه ،يب ابـــن ياســـر بقبـــيح لفظـــه

  .وكقعقة الرعد ،وقد ازدحم الكالم يف حلقه كهمهمة األسد ،األصلع الرأس
لــو أقــام علــى رأيــه  ،وامي اهللا :فقلــت»  ؟يــا أبــا ســليمان أو كنــت فــاعالً «  :فقــال يل بغضــب منــه
 ،وأخرجه إىل طبعـه الـذي أعرفـه لـه عنـد الغضـب ،فأغضبه قويل إذ صدقته ؛لضربت الذي يف عيناك

 )٥(مثلـك يقــدر  ،يـا ابـن اللخنــاء«  :فقــال يل ،فعلمـت أنـّـه قـد عـزب عنــه عقلـه ،وبـدرت عينـاه علــيّ 
ويلـك إّين لسـت مـن  ،أن يدير امسي يف هلواته اليت ال عهد هلـا بكلمـة حكمـة )٦(وجيسر  ،على مثلي

مثّ ضــرب بيــده إىل ترقــويت » وإّين ألعــرف مبنيــيت ومقتلــي منــك بنفســك  ،)٧(قــتالك وقتلــى صــاحبك 
لغليظ فمـّد عنقـي وجعل يسوقين إىل رحى احلارث بن كلدة فعمد إىل القطب ا ،فنكسين عن فرسي

  ينفتل له ،بكلتا يديه ولواه يف عنقي
__________________  

  .» ٦١ :١١ - بقل - لسان العرب« . أول ما نبتت حليته :بقل وجهه) ١(
  .» ٥٦ :٤ - برر - لسان العرب« . الصوت وكالم من غضب :الرببرة) ٢(
  .أستكفي أسرته واتقي حاشيته :يف م) ٣(
  .د تكلمات وتقدمت به إليهق :ص ،ك ،يف هامش ر) ٤(
  .يقدم :يف م) ٥(
  .وجيرتي :ك ،ع ،يف ش) ٦(
  .أصحابك :ك ،يف م) ٧(
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١٦٨ 

فــال جــزاهم اهللا  ،وال كفــوين شــره ،وأصــحايب هــؤالء وقــوف مــا أغنــوا عــّين ســطوته ،كالعلــك املســّخن
ومخـدت أرواحهـم   ،وسـالت جبـاههم عرقـاً  ،فرقاً  )١(فإDّم ملّا نظروا إىل بريق عينيه سجدوا  ،عّين خرياً 

لقـد اجتمـع علـى فـّك هـذا  ،)٣(فو الذي رفع السماء بغـري أعمادهـا  ،نظروا إىل ملك مو_م )٢(كأمنا 
فـدّلين عجـز النـاس عـن  ،فما قدروا علـى فّكـه ،من أشداء العرب - أو يزيدون - القطب مائة رجل
وخـذ يل منـه  ،نـت فاكـهففـّك هـذا اآلن عـّين إن ك ،أو قـوة ملـك قـد رّكبـت فيـه ،فتحه أنّه سحر منه
فقـد ألبسـين ابـن أيب طالـب مـن العـار  ،وإالّ حلقت بدار عزيت ومستقر كراميت ،حبقي إن كنت آخذه

  .ما صرت به ضحكة ألهل الديار
إىل  - يف كـالم طويـل - ما ترى إىل مـا خيـرج مـن هـذا الرجـلأ: وقال ،فالتفت أبو بكر إىل عمر

فصـــربوا إىل أن وافـــوا أمـــري املـــؤمنني  ،مـــا هـــو مشـــهور وقـــال هلـــم ،أن دعـــوا قـــيس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة
«  :فـــدخلوا ومعهـــم خالـــد فلّمـــا بصـــر إىل خالـــد قـــال ،فقـــاموا بـــأمجعهم إليـــه واســـتأذنوا عليـــه ،

  - يف كالم طويل شرحه - »نعم القالدة قالدتك  ،يا أبا سليمان نعمت صباحاً 
واألشـجع  ،وطـارق بـن شـهاب ،يدة األسلميّ إىل أن قام بر  ،وتشّفع أبو بكر فلم جيب إىل ذلك

 ،واهللا ما خلالد وعنقـه إالّ مـن محـل بـاب خيـرب بقـوة يـده ،يا أبا احلسن :فقالوا )٤(بن محدان العجلّي 
  .ومحله حّىت عرب الناس عليه ،ودحا به وراء ظهره

__________________  
  .» ١٦١ :١ - حدد - عجم الوسيطامل«  .نظروا إليه حبدة وغضب وتفرقوا :استحدوا :ص ،ك ،يف ر) ١(
  .كأDم  :ص ،ك ،يف ع) ٢(
  .بأعمادها :ك ،م ،يف ر) ٣(
  .٩٦ :١انظر أسد الغابة  ،ولعله تصحيف األشج العبدي ،عامر بن األشجم :يف إرشاد القلوب) ٤(
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١٦٩ 

بــو إىل أن قــال أ ،فلــم جيــب أحــداً  ،يف مجلــة مــن ســأله وخاطبــه أيضــاً  وقــام عّمــار بــن ياســر 
وفككــت عـــن عنقــه هـــذا  ،إالّ مـــا رمحــت خالـــداً  )ص(ســألتك حبـــق أخيــك حمّمـــد رســول اهللا  :بكــر

  .احلديد
 ،فأدنــاه ،إليــه فجــذب خالــداً  ،وكــان كثــري احليـاء ،اســتحيا )ص(فلّمـا ســأله حبــق أخيــه رسـول اهللا 

 ،ى بالنـاركفتل أحدكم العلك احملّمـ  ،فرمى به ،فشيئاً  وقبض على رأس احلديد وجعل يفتل منه شيئاً 
إّن اهللا بكرمـه وفضـله «  :فقـال هلـم ،وعجب من حضر من فعله ،فكّرب الناس ،حّىت أتى على آخره

  .»فبئس القوم أنتم  ،سيشتت مشلكم ويأخذ حبقي منكم
  :ومها هذان ،فتمثل عّمار بن ياسر ببييت شعر

)٣(مســـــــــــاواة ضــــــــــــيغم  )٢(ســـــــــــرحان  )١(يـــــــــــزاول 
  

  فضعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعه إذ رام ذاك فهشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما   

   
  ى لــــــــــــــــــــــــه إذ رام مــــــــــــــــــــــــا ال ينالــــــــــــــــــــــــهأهـــــــــــــــــــــــو و 

ـــــــــــــــــــــه فحطمـــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــالكّف من   إىل رأســـــــــــــــــــــه ب

   
__________________  

  .» ٣١٦ :١١ - زول - لسان العرب« . من املزاولة وهي احملاولة واملعاجلة :يزاول) ١(
  .» ٤٨١ :٢ - سرح - لسان العرب« . الذئب :السرحان) ٢(
  .» ٣٥٧ :١٢ - ضيغم - لسان العرب« . األسد :الضيغم) ٣(
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  :فصل - ۹
  في بيان معجزات نبّي اهللا سليمان في القرآن

  أربعة عشر حديثاً  :وفيه
وقـد ذكـر يف كتابـه العزيـز منهـا أنّـه  ،)١(آيـات بـاهرة  إّن اهللا سبحانه وتعاىل أعطـى سـليمان 

وأسـأل  ،ريوسّخر له اجلّن والسـباع والطـ ،وعّلمه منطق الطري ،وسّخر له الريح ،أعطاه احلكمة صبياً 
  .له عني القطر

 ( :فقــــد أورده يف كتابــــه العزيــــز بقولــــه ،فأّمــــا مــــا أعطــــى اهللا تعــــاىل ســــليمان إيــــاه احلكمــــة صــــبياً 
ْمناهـــا ُســـلَيْماَن  Lبـــأّن  فحكــم ســـليمان  ،يف زرع قـــوم )٣(وقصــته أّن غنمـــا نفشــت  )٢( )َفَفه

فــإذا بلــغ الــزرع  ،صــاحب الغــنم أرضــه صــاحب الغــنم يعطيهــا لصــاحب األرض لينتفــع aــا حــّىت يــزرع
  .وأخذ األرض مزروعة ،رّد الغنم عليه ،احلّد الذي نفشت فيه غنمه

  وزيادة ،مثل ذلك وقد أعطى اهللا تعاىل أئمتنا 
__________________  

  .باهرات :يف ع) ١(
  .٧٩ :سورة األنبياء اآلية) ٢(
  .» ٣٥٧ :٦ - نفش - لسان العرب«  .من غري علم راعيها تفرقت ليالً  :نفشت) ٣(
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  :منها ما اشتهر عند اخلاص والعام من حديث ،عليه
 ،يف دهليــــز داره فــــرأى موســــى  ،أيب حنيفــــة حــــني دخــــل دار الصــــادق  - ١/  ١٥٧
 :فقـال ؛ذلـك )١(وأنـا أسـرب  ،إّن هـؤالء يزعمـون أDّـم يعطـون العلـم صـبية :فقال يف نفسه ،وهو صيب
أســأت  ،يــا شــيخ«  :وقــال ،فنظــر إليــه نظــر مغضــب ؟إذا دخــل الغريــب بلــدة فــأين حيــدث ،يـا غــالم
  .» ؟فأين السالم ،األدب
وسـّلمت  ،مثّ رجعـت إليـه ،وقـد نبـل يف عيـين ،ورجعـت حـّىت خرجـت مـن الـدار ،فخجلـت :قال
  ؟أين حيدث )٢(الغريب إذا دخل بلدة  ،يا ابن رسول اهللا :وقلت ،عليه

 ،ومســـاقط الثمـــار ،ويفء النـــزّال ،ومشـــارع املـــاء ،)٤(شـــطوط األDـــار  )٣(يتجنـــب «  :فقـــال 
  .»مثّ حيدث أين شاء  ،ورواكدها ،وجماري املياه ،وجواّد الطرق ،وأفنية الدور

أو مـن  ،إّمـا أن تكـون مـن اهللا«  :وقـال فنظـر إيلَّ  ؟ممّـن املعصـية ،يـا ابـن رسـول اهللا :فقلت :قال
وإن   ؛)٦(مبـــا مل جينـــه  )٥(فهـــو أكـــرم مـــن أن يأخـــذ العبـــد  ،فـــإن كانـــت مـــن اهللا ،نهمـــا معـــاً أو م ،العبـــد

 ،فلـم يبـق إالّ أن تكـون مـن العبـد ؛فهو أعدل من أن يأخـذ العبـد مبـا هـو شـريك فيـه ،كانت منهما
  .»وإن عاقب فبعدله  ،فإن عفا فبفضله
ًة َنْعُض  (وقرأت  ،غرورقت عينايف: قال أبو حنيفة Lي   ها ِمنْ ُذرِّ

__________________  
  .٢٣٠ :٢وعنه يف حلية األبرار  ،٢٩٧ :اعالم الورى - ١

  .» ٣٤٠ :٤ - سرب - لسان العرب« أخترب  :أسرب) ١(
  .قرية :يف م) ٢(
  .يتوقى :يف ع) ٣(
  .البلد :يف ص) ٤(
  .من أن يؤاخذه :ص ،يف ع) ٥(
  .يكتسبه :يف ص) ٦(
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  .)١( )َنْعٍض َواُهللا َسِميٌع َعِليٌم 
بــني  )٢(مــع حيــىي بــن أكــثم قاضــي القضــاة ببغــداد  وحــديث أيب جعفــر الثــاين  - ٢/  ١٥٨

«  :فأجابـه قـال ؟وهـو ابـن تسـع سـنني ،حني سأله عن حمرم وطئ بيض صيد ،يدي املأمون مشهور
أو  ،كــان  واحملــرم حــراً  ؟أم بــاض يف احلــرم ،وبــاض يف احلــل ؟أو مــن طــري احلــرم ،الصــيد مــن طــري احلــل

 ؟أو مبتـدئاً  ،كـان  معيـداً  ؟أو سـهواً  ،واحلـر وطـأه عمـداً  ؟أم بغري إذنـه ،والعبد أحرم بإذن مواله ؟عبداً 
  .فبهت حيىي ،إىل غري ذلك من االنقسامات» . ..؟ والطري من صغار الطري أم من كبارها

قـد شـرح  وهـو  ،فتبّني للناس عجـزه ،عن مسألة املرأة فلم حير جواباً  وسأله أبو جعفر 
  .املسائل على ما هو مشروح يف موضعه

حـني وردا املدينـة واسـتأذنا  ،وحديث بريهة النصراّين مع هشام بـن احلكـم معـروف - ٣/  ١٥٩
مثّ أخربمهـا مبـا  ،وسـّلم بريهـة ،فسـّلم هشـام عليـه ،يف الدهليز فرأيا موسى  ،على الصادق 

إيّـاك أطلـب  ،املسـيح لقـد كـان يقـرأ كـذلك :فلّما مسع بريهة ذلك قـال ،طفق يقرأ اإلجنيلف ،جاءا له
فأسـلم بريهـة  ،صـبياً  وكـان . هـذا ابـن الصـادق  :فقال هشام ؟من هذا ،منذ مخسني عاماً 

  .على يده قبل الوصول إىل الصادق 
  .وأمثال ذلك كثرية ال حتصى كثرة

  وهو ما قال اهللا سبحانه ،ّما تسخري الريح لسليمان وأ
__________________  

  .٣٤ :سورة آل عمران اآلية) ١(
  .٤٤٥ ،٤٤٤ :االحتجاج - ٢

  .)قاضي القضاة ببغداد ( القاضي بدل  :يف ع) ٢(
  .١٥٩/  ١٣٩ :االمامة والتبصرة ،١ذيل حديث /  ٢٧٠ :التوحيد - ٣
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يَح ُغُدوُّها َشْهٌر َوَرواُحها َشْهٌر َولُِسلَ  ( :وتعاىل ملّـا أراد أن يركـب  وإّن سـليمان  )١( )يْماَن الرِّ
وجلـس  ،ووضع الكراسي حـول السـرير ،ووضع عليه سريره ،أمر بفرش البساط ففرش بساطه ،الريح

 ،مـل البسـاطوأمر الريح بأن حت ،وجلس هو فوق البساط ،وزراؤه وقواده على الكراسي حول السرير
  .مثله وترجع رواحاً  ،وحتمل ما فوقه وتسري غدوة مسرية شهر

  :مثل ذلك وما يشاaه وهو ما حّدث به وإّن اهللا تعاىل أعطى أئمتنا 
يف املســـجد عنـــد  كّنـــا جلوســـاً   :قـــال ،عـــن أنـــس ،عـــن قتـــادة ،عـــن الزهـــريّ  ،معّمـــر - ٤/  ١٦٠

مثّ  ،فدعوتـه ،» علـّي بـن أيب طالـب  ادعُ «  :فقـال يلوقد كان أهدي إليـه بسـاط  ،)ص(النّيب 
وأمـرين أن أبسـط  ،)ص(فـدعو_م كمـا أمـرين نـّيب اهللا  ،أمرين أن أدعو أبا بكر وعمر ومجيـع أصـحابه

وأمـــر أبــــا بكـــر وعمــــر  ،فـــأمره بــــاجللوس علـــى البســــاط مثّ أقبــــل علـــى علــــّي  ،البســـاط فبســـطته
فلّمـا اسـتقّر بنـا ا:ـالس أقبـل  ،فجلست مع مـن جلـس ،مع أمري املؤمنني  )٢(وعثمان باجللوس 

واهللا خليفـيت عليـك  ،)٣(امحليـين  ،يـا ريـح الصـبا :قـل ،يـا أبـا احلسـن«  :وقـال على علّي  )ص(
  .»وهو حسيب ونعم الوكيل 

  كما أمره  فنادى أمري املؤمنني علّي  :قال أنس
__________________  
  .١٢ :اآلية/ سورة سبأ ) ١(
/  ٢٣٢ :مناقـب ابـن املغـازيل ،١١٣ :سـعد السـعود ،باختصار ،٢١٠ :١اخلرائج واجلرائح  ،١١٦/  ٨٣ :الطرائف - ٤

/  ٤١٩ :٢اثبــات اهلــداة  ،١٤ :عيــون املعجــزات ،١٢٥ :٤احقــاق احلــق  ،٧٣٢/  ٣٧٢ :العمــدة البــن بطريــق ،٢٨٠
  .باختصار ٥٩

  .على البساط :ك زيادة ،ريف ) ٢(
  .ارفعينا :يف م) ٣(
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١٧٤ 

«  :مثّ نـادى ،مـا كـان إالّ هنيهـة حـّىت صـرنا يف اهلـواء ،بـاحلّق نبيّـاً  فو الذي بعـث حمّمـداً  ،)ص(النّيب 
تـدرون ، أيـا معشـر النـاس«  :فأقبـل علـّي علينـا وقـال ،فـإذا حنـن يف األرض» ضـعيين  ،يا ريـح الصـبا

  .ال :فقلنا»  ؟ومبن قد حللتم ؟أين أنتم
7نُوا ِمْن آياتِنـا  (الذين  ،أنتم عند أصحاب الكهف والرقيم«  :فقال أمري املؤمنني علّي 

 ،فسـّلم علـى القـوم ،فـأّول مـن قـام أبـو بكـر .»فمن أحّب أن يسـّلم علـى القـوم فلـيقم  )١( )َعَجباً 
 فلـم يزالـوا يقومـون واحـداً  ،ّدوا عليـه جوابـاً فلـم يـر  ،وسـّلم علـيهم ،مثّ قـام عمـر ،فلم يرّدوا عليـه جوابـاً 

الســـالم «  :فنـــادى ،إىل أن قـــام أمـــري املـــؤمنني  ،ويســـّلمون ومل يـــرّدوا علـــيهم جوابـــا ،بعـــد واحـــد
»  )٣( )7نُـوا ِمـْن آياتِنـا َعَجبـاً  (الـذين  ،الكهف والرقيم )٢(فتية أصحاب  ،عليكم أيّتها الفتية

  ).ص(األنام حممد  )٤(أيّها اإلمام وابن عم سّيد  ،ورمحة اهللا وبركاتهوعليك السالم  :فقالوا
 - حبــّق ابــن عّمــك حمّمـــد ،يــا أبــا احلســن :قـــالوا ،فلّمــا مســع القــوم كالمهــم ألمــري املــؤمنني 

  .سل القوم ما باهلم سّلمنا عليهم فلم يرّدوا علينا اجلواب -) ص(
»  ؟)ص(مــــا بــــالكم مل تــــرّدوا الســــالم علــــى أصــــحاب رســــول اهللا  ،أيّتهــــا الفتيــــة«  :فقــــال 

وابــن  ،وأنــت خــري الوصــيني ،ســّلم إالّ علــى نــّيب أو وصــي نـيبّ مرنـا أن ال نُ قــد أُ  ،يــا أبــا احلســن :فقـالوا
وزوج فاطمــــة ســـــّيدة نســــاء العـــــاملني مــــن األّولـــــني  ،وأنــــت أبـــــو األئمــــة املهـــــديني ،عــــم خــــري النبيّـــــني

  .احملجلني إىل جنات النعيم )٥( وقائد الغر ،واآلخرين
__________________  

  .٩ :اآلية/ تضمني من سورة الكهف ) ١(
  .أهل :ص ،يف ع) ٢(
  .٩ :اآلية/ تضمني من سورة الكهف ) ٣(
  .أخا :هامش ك ،يف هامش ر) ٤(
  = ويريد بياض ،مجع أغر من الغرة وهي بياض يف الوجه :الغر) ٥(
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١٧٥ 

» امحليــين  ،يــا ريــح الصــبا«  :مثّ نــادى ،رنــا بــاجللوس علــى البســاطفلّمــا اســتتم القــوم كالمهــم أم
  .فإذا حنن يف األرض» ضعيين  ،يا ريح الصبا«  :مثّ نادى. فإذا حنن يف اهلواء

 ،للصـــالة أو يـــا معاشـــر النـــاس، توضـــ« : ، فقـــالفـــإذا حنـــن بعـــني مـــاء ،فـــوكز األرض برجلـــه :قـــال
  ).ص(» مع النّيب  ،)١(فإّنكم تدركون صالة الفجر 

»  ،امحليــين ،يــا ريــح الصــبا«  :)٢(مثّ أمرنــا بــاجللوس علــى البســاط فجلســنا مثّ قــال  ،قــال فتوضــأنا
فـإذا حنـن يف األرض يف مسـجد رسـول اهللا » ضـعيين  ،يا ريـح الصـبا«  :مثّ نادى ،فإذا حنن يف اهلواء

منا علـى النـّيب وسـلّ  ،وما فات بعده ،فصّلينا معه ما بقي من الصالة ،وقد صّلى ركعة واحدة ،)ص(
احلـديث منـك  :فقلـت»  ؟حتـّدثين أم أحـّدثك، أيا أنس«  :وقال ،فأقبل بوجهه الكرمي علينا ،)ص(

  .حّىت كأنّه كان معنا ،فحّدثين. أحسن
  :وقد نظم هذا املعىن بعض الشعراء ،ويف احلديث طول

  فـــــــــــوق البســـــــــــاط حتملـــــــــــه الـــــــــــر )٣(مـــــــــــن هـــــــــــو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرقيمني      يــــــــــــــــــــــــــــــــــح إىل الكهــــــــــــــــــــــــــــــــــف وال

   
  يـــــــــــــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــــــــــرام aـــــــــــــــــــــــــــــافعـــــــــــــــــــــــــــــاين الفت

  كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم باســـــــــــــــــــــــــــــــــــــط الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذراعنيو    

   
  فقـــــــــــــــــــــــــــال قومـــــــــــــــــــــــــــا فســـــــــــــــــــــــــــّلما ســـــــــــــــــــــــــــرتى

ـــــــــــــــــــــــــــني      مـــــــــــــــــــــــــــّين ومـــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــرهم عجيب

   
  فســــــــــــــــــــــــــــّلما فلــــــــــــــــــــــــــــم جيبهمــــــــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــــــــد

  مل يكونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدينو    

   
  فســـــــــــــــــــــــــــــّلم املرتضـــــــــــــــــــــــــــــى فقيـــــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــــــه

  لبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك دون هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين   

   
ومنطـــق كـــّل  ،منطـــق الطـــري معرفـــة فقـــد أعطـــى اهللا تعـــاىل أئمتنـــا  ،وأّمـــا علمـــه مبنطـــق الطـــري

  :ويدل على ذلك ما رواه ،شيء
__________________  

  .» ٤٢٤ :٣ - غرر - جممع البحرين« . وجوههم= 
  .الظهر :يف م) ١(
  .نادى :م ،ك ،يف ص) ٢(
  .ومر :يف م) ٣(

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



١٧٦ 

ج فلّمــا خــر  ،فاختصــمنا يف إمامتــه ،مــّر بنــا الرضــا  :قــال ،عبــد اهللا بــن ســوقة - ٥/  ١٦١
فلّمـا  ،نـرى رأي الزيديـة ،وحنـن خمـالفون لـه - مـن أهـل الرقّـة - خرجت أنا ومتيم بـن يعقـوب السـرّاج

فـإذا هـو قـد جـاء حـىت  ،إىل خشـف منهـا صرنا يف الصحراء فإذا حنن بظبـاء فأومـأ أبـو احلسـن 
عـل اخلشـف يضـطرب وج ،فمسح رأسه ودفعه إىل غالمه ،فأخذه أبو احلسن  ،وقف بني يديه

أو  ،يـا عبـد اهللا«  :مثّ قـال يل ،فسـكن ،بكـالم مل نفهمـه فكّلمه الرضا  ،لكي يرجع إىل مرعاه
  .وأنا تائب إىل اهللا ،أنت حّجة اهللا على خلقه ،يا سّيدي ،بلى :قلت»  ؟مل تؤمن

ــح بــأيب احلســن  ،فجــاء الظــيب وعينــاه تــدمعان» اذهــب «  :مثّ قــال للظــيب  ،)١(ورغــا  فتمّس
  .اهللا ورسوله وابن رسوله أعلم :قلت»  ؟تدري ما يقولأ « :فقال أبو احلسن

  .حني أمرتين بالذهاب )٢(وحزنت  ،فأجبتك ،دعوتين فرجوت أن تأكل من حلمي :يقول :قال
حنـن  فـإذا ،فربزنـا ،كنـت عنـد أيب عبـد اهللا   :عن جـابر قـال ،وممّا رواه صفوان - ٦/  ١٦٢

 ؟كـم مثــن هـذا اجلــدي«  :فقـال أبـو عبــد اهللا  ،فصـاح اجلــدي ،ليذحبــه برجـل قـد أضــجع جـدياً 
  .»خّل سبيله «  :فقال ،ودفعها إليه ،فحّلها من كّمه ،أربعة دراهم :فقال» 

__________________  
  .١٢٦ح  ٥٠٨ومدينة املعاجز  ،٣٠١ :٣اثبات اهلداة  ،٣٦٤ :١اخلرائج واجلرائح  - ٥

  .» ٣٢٩ :١٤ - رغا - لسان العرب« . صّوت وضج :رغا) ١(
  .وحرمتين :ص ،ع ،يف ر) ٢(
 مرســــــالً  ١٥/  ١٨٧ :٢الصــــــراط املســــــتقيم  ،١٧٨/  ٤٠٥ :مدينــــــة املعــــــاجز ،١٥/  ٦١٦ :٢اخلــــــرائج واجلــــــرائح  - ٦

  .وباختصار
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ــى دراجــة ،فســرنا :قــال بــو عبــد اهللا فأومــأ أ ،فصــاحت الدراجــة ،فــإذا حنــن بصــقر قــد انقــّض عل
  !)١(من أمرك  لقد رأيت عجباً  :فقلت ،فرجع عن الدراجة ،إىل الصقر مبّكة 

أسـتجري بـاهللا وبكـم أهـل البيـت  :اجلدي ملّـا أضـجعه الرجـل ليذحبـه وبصـر يب قـال ،نعم«  :فقال
  .»ولو أّن شيعتنا استقاموا ألمسعتهم منطق الطري  ؛وكذلك الدراجة )٢() ممّا يراد يب  (

وأنـا أحّدثـه  ،يف حـائط كنـت مـع الرضـا   :قال ،وقد حّدث سليمان اجلعفريّ  - ٧/  ١٦٣
تـدري مـا أ « :فقال يل ،ويضطرب ،ويكثر الصياح ،وأخذ يصيح ،فوقع بني يديه ،إذ جاءه عصفور

تأكـل إّن حيـة تريـد أن  :يقـول«  :اهللا ورسوله وابن رسوله أعلم قـال :فقلت»  ؟يقول هذا العصفور
  .وادخل البيت واقتل احلّية ،)٣(وخذ تلك السكني والنسعة  ،فقم ؛فراخي يف البيت

  .فقتلتها ،فإذا حّية جتول يف البيت ،ودخلت البيت ،)٤(وأخذت النسعة  ،فقمت :قال
  وقد أوردنا يف هذا الكتاب حديث الورشان مع الصادق عليه

__________________  
  .منك ومن أمرك عجباً  :يف ص) ١(
  .وما أثبتناه من اخلرائج ،فلم يراجعين :يف مجيع النسخ) ٢(
مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،١٢/  ٣٥٩ :١اخلــرائج واجلــرائح  ،١٧٢ :دالئــل االمامــة ،١٩/  ٣٥٤ :بصــائر الــدرجات - ٧
/  ٢٤ :١٦مسـتدرك الوسـائل  ،٩/  ٣٩١ :٨الوسـائل  ،١٩٧ :٢الصراط املستقيم  ،٣٠٥ :٢كشف الغمة   ،٤٤٧ :٣
١.  

. ومــــا اثبتنـــاه مـــن اخلــــرائج ،الشــــمعة وكالمهـــا تصـــحيف :ويف بعضـــها اآلخـــر ،النشــــقة :ورد يف بعـــض النســـخ) ٤ ،٣(
  .» ٣٥٢ :٨ - نسع - لسان العرب« . للبعري وغريه هو سري مضفور جيعل زماماً  :والنسعة

  .. » ٣٤٥ :٨ - نبع - لسان العرب« وهي العصا  :النبعة :ويف البصائر
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 ،وغـري ذلـك )٣( ؛وحـديث الطـري وغريهـا مـع زيـن العابـدين  ؛)٢(لشاة معه وحديث ا ،)١(السالم 
  .فال نطيل الكتاب بتعدادها

 ( :وهــــو كمــــا قــــال اهللا تعــــاىل يف كتابــــه العزيــــز يف غــــري موضــــع ،وأّمــــا تســــخري اجلــــن والشــــياطني
صاَب 

َ
ْمِرهِ رُخاًء َحيُْث أ

َ
يَح َ@ِْري بِأ ْرنا rَُ الرِّ Lَسخ اٍص َوالشL . فَ Lاٍء وََغوLَنن Lvُ "َِغَ" . ياِط Lَوآَخِريَن ُمَقر

ْصفاِد 
َ
  .)٤( )ِ} اْأل

ْمِرنا نُِذقُْه ِمـْن  ( :وقـال تعـاىل
َ
ْذِن َربِِّه َوَمْن يَِزْغ ِمنُْهْم َقْن أ نِّ َمْن َفْعَمُل َنْ"َ يََديِْه بِإِ ِpَْوِمَن ا

ِع-ِ  Lما يَشاءُ . َعذاِب الس ُrَ َواِب َوقُُدوٍر راِسياٍت  َفْعَملُوَنpْ7َ اِريَب َوتَماِعيَل وَِجفاٍنCَ ٥( )ِمْن(.  
ـــه ـــه اجلـــّن والشـــياطني حـــّىت انقـــادوا ل ـــه ،وأطـــاعوه ،وقـــد ســـخر اهللا تعـــاىل ل ـــأمره ،وعملـــوا بإذن  ،وب

  .واستسلموا حلكمه مذعنني
  :هوهو ما حّدث ب ،ذلك وحياكيه )٦(ما يشاكل  وقد _ّيأ ألئمتنا 

وكـــان  ،كـــان رجـــل مـــن أهـــل خراســـان ممّـــا وراء النهـــر  :قـــال ،)٧(عيســـى بـــن مهـــران  - ۸/  ۱۶۴
وقـد وظّـف علـى نفسـه أليب عبـد اهللا الصـادق  ،وكان حيّج كّل سنة ،حمّبا ألهل البيت  ،موسراً 
  تساويه يف ،وكانت حتته ابنة عم له ،يف كّل سنة ألف دينار من ماله 
__________________  
  .٣٩٠ :٣٢٠ :يأيت يف املنقبة) ١(
  .٤٢٥ :٣٦٠ :يأيت يف املنقبة) ٢(
  .٣٩٠ :٣٢٠ :يأيت يف املنقبة) ٣(
  .٣٨ ،٣٧ ،٣٦ :اآليات/ سورة ص ) ٤(
  .١٣ ،١٢ :سورة سبأ اآلية) ٥(
  .ما يشابه :يف ص) ٦(
  .٩١/  ٣٨٦ :ينة املعاجزمد ،١٤٨/  ١١٨ :٣وعنه يف إثبات اهلداة  ،٦٢٧ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٨

  » ٨٠٧/  ٢٩٧ :رجال النجاشي« راجع  ،وما أثبتناه هو الصحيح ،عيسى بن هارون :م ،ك ،يف ر) ٧(
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 ،فأجاaــا إىل ذلــك. حــّج يب يف هــذه الســنة ،يــا ابــن عــم :فقالــت يف بعــض الســنني ،اليســار والديانــة
ومـن اجلـواهر  ،بناته مـن فـواخر ثيـاب خراسـانو  ومحلت لعيال أيب عبد اهللا  ،للحجّ  )١(فتجهزوا 

 ،وصـــّري زوجهــا ألــف دينـــار الــيت أعـــدها يف كــيس أليب عبـــد اهللا  ،أشــياء كثـــرية خطــرية )٢(والبــز 
  .فيها حلي وطيب )٣(وصّري الكيس يف ربعة 

وسـأله اإلذن  ،أهلـهوأعلمـه أنّـه حـّج ب ،فسـّلم عليـه ،فلّما ورد املدينة صـار إىل أيب عبـد اهللا 
ــى أهلــه وبناتــه ،هلــا يف املصــري إىل منزلــه  ،فصــارت إلــيهم ،فــأذن هلــا أبــو عبــد اهللا  ،للتســليم عل
  .عندهّن وانصرفت فأقامت يوماً  ،وقرّبت ما محلت إليهن

. أخرجــي تلــك الربعــة لنســّلم األلــف إىل أيب عبــد اهللا  :فلّمــا كــان مــن الغــد قــال هلــا زوجهــا
 ،وثياaـا )٤(وكان فيها حليهـا  ،فلم جيد الدنانري ،وفتح القفل ،فأخرجها .هي يف موضع كذا :فقالت

قـد «  :فقـال لـه ،وصـار إىل أيب عبـد اهللا  ،فاستقرض ألف دينار من أهل بلده ورهن احللي aا
  .»وصلت األلف إلينا 

  !عمي وغري ابنة ،وما علم غريي مبكاDا ؟وكيف ذلك :قال
فــإّين كّلمــا أريــد أمــرا بعجلــة  ،مــن شــيعيت مــن اجلــنّ  ،فوّجهنــا مــن أتــى aــا ،مّســتنا ضــيقة«  :قــال

  .»أبعث أحدا منهم 
فوجـد امرأتـه  ،فزاد ذلك يف بصرية الرجل وسّر به واسـرتجع احللـي ممّـن رهنـه مثّ انصـرف إىل منزلـه

  ،فسأل عن خربها ،جتود بنفسها
__________________  

  .فتجهزت :ص ،يف ع) ١(
  .» ٣١٠ :٥ - بزز - لسان العرب« ضرب من الثياب  :البز) ٢(
 ربـع - لسـان العـرب« انظـر  ،ويقال هلـا اجلونـة ،حيفظ العطار فيها الطيب ،ليلة مستديرة مغشاة باجللدسُ  :الربعة) ٣(

- ١٠٧ :٨ «.  
  .طيبها :م ،يف ك) ٤(
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وشـّد حنكهـا وتقـدم  ،فغّمضـها وسـّجاها. حلالـةهذه ا )١(أصاaا وجع يف فؤادها يف  :فقالت جوير_ا
 ،وأخــربه وصــار إىل أيب عبــد اهللا  ،يف إصــالح مــا حتتــاج إليــه مــن الكفــن والكــافور وحفــر قربهــا

  .وسأله أن يتفّضل بالصالة عليها
مل  )٢(فـإّن أهلـك  ،انصـرف إىل رحلـك«  :ركعتـني ودعـا مثّ قـال للرجـل فصّلى أبو عبـد اهللا 

  .»وهي يف حال سالمة  ،تأمر وتنهى ،وستجدها يف رحلك ،متت
وخــرج أبــو عبـــد اهللا  ،وخــرج يريــد مّكــة ،فأصــاaا كمــا وصــف أبــو عبــد اهللا  ،فرجــع الرجــل

 ،والنـــاس قـــد حّفـــوا بـــه ،يريـــد احلـــّج فبينمـــا املـــرأة تطـــوف إذ رأت أبـــا عبـــد اهللا يطـــوف بالبيـــت 
  .هو أبو عبد اهللا  :قال ؟ن هذا الذي حّف به الناسم :فقالت لزوجها

  .هذا الرجل الذي رأيته يشفع إىل اهللا تعاىل حّىت رّد روحي يف جسدي ،واهللا :قالت
أوصـــاين أبـــو  :قـــال ،الصـــرييفّ  )٣(عـــن ســـدير البصـــرّي  ،عـــن إبـــراهيم بـــن أيب الـــبالد - ٩/  ١٦٥

  ،)٥(على راحليت إذا إنسان يلوي ثويب  )٤(فبينا أنا يف الروحاء  :الق .حبوائج له باملدينة جعفر 
__________________  

  .فهي على :يف اخلرائج) ١(
  .امرأتك :ص ،يف ع) ٢(
  .باختالف فيه ٨٤ :عيون املعجزات ،٦٨/  ٨٥٣ :٢اخلرائج واجلرائح  ،٢/  ١١٦ :بصائر الدرجات - ٩

 ٣٤ :٨معجــم رجــال احلــديث « انظــر  ،واملــذكور يف ترمجتــه أنــه كــويف. ســدير البصــري الصــرييف :يف النســخ كلهــا) ٣(
«.  

  .» ٦٣٧ :٢مراض االطالع  ،٧٦ :٣معجم البلدان « من املدينة  موضع على حنو أربعني ميالً  :الروحاء) ٤(
  .يلّوح بثوبه :يف اخلرائج) ٥(
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  .اال حاجة يل فيه :فقال ،فظننت أنّه عطشان فناولته اإلداوة ،فملت إليه
  .فإذا هو خامت أيب جعفر  ،فلّما نظرت إىل اخلامت ،وطينه رطب فناولين كتاباً  :قال
  .الساعة :قال ؟مىت عهدك بصاحب الكتاب :فقلت له :قال
  .مث التفّت فإذا ليس أحد غريي ؛وفيها شيء يأمرين به :قال
وطينـه  )١(ل أتـاين بكتـاب منـك رجـ ،جعلـت فـداك :فقلـت ،فلقيتـه ،فقدم أبـو جعفـر  :قال
  .»إذا عجل بنا أمر أرسلنا بعضهم  ،نعم«  :قال !!رطب

إّن لنــا خــّداما مــن اجلــّن «  :وقــال - aــذا اإلســناد - )٢(وزاد حمّمــد بــن احلســني  - ١٠/  ١٦٦
  .»فإذا أردنا السرعة بعثناهم 

 ؛إّن عنـده قومـاً  :فقيـل يل دخلـت علـى أيب جعفـر  :قـال ،أبو محزة الثمـايلّ  - ١١/  ١٦٧
هــذا  :فقلــت ،فــدخلت عليــه ،مثّ أذن ،مل يعرفــوا ،فخــرج قــوم أنكــر_م ،حــّىت خرجــوا فمــا لبثــت قلــيالً 

جــاءوا  ،إّن هــؤالء وفــد شــيعتنا مــن اجلــنّ  ،يــا أبــا محــزة«  :فقــال. زمــان بــين أمّيــة وســيفهم يقطــر دمــاً 
  .»يسألوين عن معامل دينهم 

  لقيت أبا جعفر :قال ،ائق احلاجعن أيب حنيفة س - ١٢/  ١٦٨
__________________  

  .بكتابك :يف ص) ١(
  .باختالف فيه ٨٤ :عيون املعجزات ،٦٨/  ٨٥٣ :٢اخلرائج واجلرائح  ،٢/  ١١٦ :بصائر الدرجات - ١٠

  .وهو ابن أيب اخلطاب راوي احلديث عن إبراهيم) ٢(
  .باختالف فيه ،٨٤ :عيون املعجزات ،٧٠/  ٨٥٥ :٢اخلرائج واجلرائح  - ١١
اخلـــرائج  ،٢٠٢ :اثبـــات الوصـــية ،١٩٠ :دالئـــل اإلمامـــة ،٦/  ٤٤٨ :١الكـــايف  ،١٤/  ١٢٢ :بصـــائر الـــدرجات - ١٢

  = اعالم ،٢/  ٣٣٧ :١واجلرائح 
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وأن  ،امــض حــّىت يقـدم علينــا أبــو الفضــل ســدير ،ال«  :قــال ؟أقــيم حــّىت تشـخص :فقلـت لــه ،
  .»نكتب إليكم  مثّ  ،لنا بعض ما نريد یءيهي

 ،والكتـــاب رطـــب ،فـــأتى رجـــل طويـــل أدم بكتـــاب خامتـــه رطـــب ،فســـرت يـــومني وليلتـــني :قـــال
  .»فأقم حّىت نأتيك  ،وحنن شاخصون إن شاء اهللا تعاىل ،إّن أبا الفضل قد قدم علينا«  :فقرأته
فـإذا أردنـا  ،جلـنّ مـن ا إّن لنـا أتباعـاً «  :قـال !واخلـامت رطبـاً  أتاين الكتاب رطبـاً  :فأتاين فقلت :قال

  .»منهم  بعثنا واحداً  أمراً 
وقـــد أوردنـــا يف هـــذا الكتـــاب يف بـــاب أمـــري املـــؤمنني  ،ومـــن أمثـــال ذلـــك أخبـــار كثـــرية ال حتصـــى

  .صلوات اهللا عليه من آياته حديث الشيخ وما اختطف من محزة وما اسرتدها أمري املؤمنني 
ـــا تســـخري الســـباع ـــا يف هـــذا  ،وأّم ـــاد األســـد هلـــم مبـــرأى مـــنهم الكتـــاب كثـــرياً فقـــد أوردن  ،مـــن انقي

ومــن مســارّة الــذئب للصــادق  ،)١(يف هــذا الكتــاب مــن حــديث جويريــة بــن مســهر  ،وبرســالتهم إليــه
  .فال نطول الكتاب بتعدادها ،)٢( ومن مسارّة األسد ملوسى بن جعفر  ،

إّن اهللا قــد أســأل النحــاس لــه حــّىت اســتعملوه يف  ،بوهــو النحــاس الــذائ ،وأّمــا إســالة عــني القطــر
  .مثّ مجد ،تشييد البنيان

  من ،ما يزيد على ذلك وقد أعطى اهللا تعاىل أئمتنا 
__________________  

  .١٠٥ :٣اثبات اهلداة  ،٤٥٦ :٣مناقب ابن شهرآشوب  ،٣٢٦ :الورى= 
  .٢٥٠ :٢١٧ :يأيت يف املنقبة) ١(
  .٤٥٦ :٣٨٤ :نقبةيأيت يف امل) ٢(
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١٨٣ 

  :ما حّدث به :وهو ،هلم )١(ومن إلقاء األرض مقاليدها  ،قلب احلجر ذهباً 
ـــراهيم بـــن موســـى القـــزاز - ١٣/  ١٦٩ ـــس الرضـــا  كنـــت يومـــاً   :قـــال ،إب  ،خبراســـان يف جمل

فمـال إىل  ،وجـاء وقـت الصـالة ،فخـرج يسـتقبل بعـض الطـالبني ،فأحلحت عليـه يف شـيء طلبتـه منـه
 :فقلـت» أّذن «  :فقـال ،ولـيس معنـا ثالـث ،وأنـا معـه ،فنزل حتت شجرة بقرب القصر ،ر هناكقص

 ،ال تـؤخر الصـالة عـن أّول وقتهـا إىل آخـر وقتهـا ،غفـر اهللا لـك«  :فقال. ننتظر يلحق بنا أصحابنا
  .»ابدأ بأّول الوقت  ،من غري عّلة عليك
 ،وأنـا حمتـاج ،ملـّدة يف العـدة الـيت وعـدتنيهاقـد طالـت ا ،يا ابن رسـول اهللا :فقلت ،فأّذنت وصلينا
  .ال نظفر مبسألتك يف كّل وقت ،وأنت كثري الشغل

مثّ ضـــرب بيـــده إىل موضـــع احلّكـــة فـــأخرج ســـبيكة  ،شـــديداً  فحـــّك األرض بســـوطه حّكـــاً  :قـــال
  .»واكتم ما رأيت  ،فانتفع aا ،بارك اهللا لك فيها ،خذها إليك«  :فقال ،ذهب
فصــرت  ،حــّىت اشــرتيت خبراســان ملكــني مــا كــان قيمتــه ســبعني ألــف دينــار ،فبــورك يل فيهــا :قــال

  .أغىن الناس من أمثايل هناك
وقــد مــال بيــده  ،كنــت مــع الرضــا   :قــال ،وحــديث إمساعيــل بــن أيب احلســن - ١٤/  ١٧٠

  ،إىل األرض كأنّه يكشف شيئا
__________________  

  .ليد كبدهااقا :ع ،ص ،ك ،ويف ر ،اقاليدها :يف م) ١(
 ،٢٧٠ :االختصــــاص ،٣٠٩ :ارشــــاد املفيــــد ،٦/  ٤٠٨ :١الكــــايف  ؛- ٢ - بــــاب - ٣٩٤ :بصــــائر الــــدرجات - ١٣

  ,٦/  ٤٧٤ :مدينة املعاجز ،٣٢٦ :اعالم الورى
 ،٥١٠ :مدينــــة املعــــاجز ،٩٦ :مشــــارق أنــــوار اليقــــني ،٣٠٤ :٢كشــــف الغمــــة   ،٤/  ٣٤٠ :١اخلــــرائج واجلــــرائح  - ١٤

  .١٩٥ :٢الصراط املستقيم 
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١٨٤ 

. لــو أعطـاين واحـدة منهــا :فقلـت يف نفسـي ،فغابــت ،مثّ مســح بيـده عليهـا ،فظهـرت سـبائك ذهـب
  .»إّن هذا األمر مل يأت وقته  ،أال«  :قال

وغـري  ،ومـن الطسـت ،وخـروج الـذهب مـن التـور ،من أمثال آيات موالينـا  وقد أوردنا كثرياً 
  .ذلك ما ال حيصى كثرة
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  :فصل - ۱۰
  ي ظهور آيات آصف بن برخيا وصّي سليمان بن داود مّما ف

  ذكره اهللا تعالى في القرآن
  حديث واحد :وفيه

تُوYِ ُمْسِلِم"َ  ( :وهـو قولـه تعـاىل
ْ
ْن يَأ

َ
تِيِ* بَِعرِْشها َقبَْل أ

ْ
يُُّكْم يَأ

َ
نَـا . ك

َ
نِّ أ ِpْقاَل ِعْفِريٌت ِمَن ا

ْن َيُقوَم ِمْن َمقامِ 
َ
ِم"ٌ آِييَك بِِه َقبَْل أ

َ
kِّ َعلَيِْه لََقوِيD أ نَـا . َك َو,ِ

َ
ِي ِعنَْدُه ِعلٌْم ِمَن الِْكتـاِب أ

Lrقاَل ا
ا ِعنَْدُه  fِقر ا َرآُه ُمْستَ Lَْك َطْرفَُك فَلَمfَِإ Lْن يَْرتَد

َ
  .شكر اهللا تعاىل حاضراً  )١( )آِييَك بِِه َقبَْل أ

 وقـد ذكرنـا يف آيـات أيب جعفـر الثـاين  ،لك كثـرياً أمثال ذ وقد أعطى اهللا تعاىل أئمتنا 
  .)٢(ذهابه من املدينة إىل طوس لغسل أبيه 

مـن الشـام إىل  وخروجه مبن كان يعبد اهللا بالشام يف املوضع الذي نصب فيـه رأس احلسـني 
  .)٣(ومن مّكة إىل الشام يف ساعة  ،ومن املدينة إىل مّكة ،املدينة

__________________  
  .٤٠ - ٣٨ :اآلية/ سورة النمل ) ١(
  .٥٠٩ :٤٣٥ :يأيت يف املنقبة) ٢(
  .٥١٠ :٤٣٦ :يأيت يف املنقبة) ٣(

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



١٨٦ 

  .من املدينة إىل مّكة وأدائه املناسك يف ساعة من الليل ضي الصادق ومُ 
ورجوعـه إليهـا مـن سـاعته  من املدينة إىل املـدائن لغسـل سـلمان  وخروج أمري املؤمنني 

  :وهو ما حّدث به ،وسنذكر يف ذلك حديثا غريبا
أتيــت املدينــة  ملـّـا تــويف موســى بــن جعفــر  :قــال ،حمّمــد بــن الفضــل اهلــامشيّ  - ١/  ١٧١

إّين صــائر  :وقلــت ،وأوصــلت إليــه مــا كــان معــي ،فســّلمت عليــه بــاألمر ،فــدخلت علــى الرضــا 
 ،)١(وال شـــك  وقـــد نعــي إلــيهم موســى بــن جعفــر  ،وعرفــت كثــرة اخــتالف النــاس ،إىل البصــرة

  .فلو أريتين شيئا من ذلك ،أDّم سيسألوين عن براهني اإلمام
فـــأبلغ أولياءنـــا بالبصـــرة وغريهـــا أّين قـــادم  ،شـــيء مـــن هـــذا مل خيـــف علـــيَّ «  :فقـــال الرضـــا 

  .»باهللا وال قوة إالّ  ،عليهم
مـــن بردتـــه وقضـــيبه وســـالحه وغـــري  ،عنـــد األئمـــة  )ص(مثّ أخـــرج إّيل مجيـــع مـــا كـــان للنـــّيب 

  .»بعد ثالثة أيام من وصولك إليهم ودخولك البصرة «  :قال ؟ومىت تقدم عليهم :فقلت ،ذلك
بــل وفاتــه بيــوم ق إّين أتيــت موســى بــن جعفــر  :فلّمــا قــدمتها ســألوين عــن احلــال فقلــت هلــم

وتوّجــه إىل املدينــة بــودائعي  ،فــإذا واريتــين يف حلــدي فــال تقــيمنّ  ،إّين ميــت ال حمالــة«  :فقــال ،واحــد
  وصاحب األمر من ،هذه وأوصلها إىل ابين علّي بن موسى فهو وصّيي

__________________  
والصـــراط  ،١٢٤/  ٥٠٥ :املعـــاجز ومدينـــة ،١٠٤/  ٣٨٦ :١وعنـــه يف إثبـــات اهلـــداة  ،٣٤١ :١اخلـــرائج واجلـــرائح  - ١

  .٥/  ١٩٥ :٧املستقيم 
  .وما أشك :ك ،يف م) ١(
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 ،وهـو يـأتيكم بعـد ثالثـة أيـام مـن يـومي هـذا ،وأوصـلت الودائـع إليـه ،ففعلت ما أمـرين بـه ،»بعدي 
  .فاسألوه عّما شئتم

 ،عتـــزالينحـــو حنـــو الزيديـــة واال وكـــان ناصـــبياً  ،القـــوم )١(فانتـــدب للكـــالم عمـــرو بـــن هـــّذاب عـــن 
 )٢(يــا حمّمــد إن احلســن بــن حمّمــد رجــل مــن أفاضــل أهــل البيــت يف ورعــه وزهــده وعلمــه ومستــه  :فقــال

ــيس هــو كشــاب مثــل علــّي بــن موســى الرضــا  عــن معضــالت األحكــام  )٣(ولعلــه لــو ســئل  ،ول
  .ذلك )٤(أجاب عن 

 فــإّن علّيــا  ،ذلــك ال تقــل يــا عمــرو :- يف ا:ــالس وكــان حاضــراً  - فقــال احلســن بــن حمّمــد
 ،فكفـاك بـه دلـيالً  ،وهذا حمّمد بن الفضل يقول إنّـه يقـدم إىل ثالثـة أيـام ،على ما وصفه من الفضل

  .وتفرقوا
فقصـد منـزل احلسـن  ،قـد واىف فلّما كان يف اليوم الثالث مـن دخـويل إىل البصـرة وإذا الرضـا 

أحضــر مجيــع  ،يــا حســن :فقــال ،يتصــرف بــني أمــره وDيــه ،ديــهوقــام بــني ي ،بــن حمّمــد وأخلــى لــه داره
وأحضــر جــاثليق النصــارى ورأس  ،وغــريهم مــن شــيعتنا ،القــوم الــذين حضــروا عنــد حمّمــد بــن الفضــل

  .فمر القوم أن يسألوا عّما بدا هلم ،اجلالوت
تكــاملوا فلّمــا  ،وهــم ال يعلمــون ملــا يــدعوهم احلســن بــن حمّمــد ،فجمعهــم كّلهــم والزيديــة واملعتزلــة

هـل تـدرون مل  ،السـالم علـيكم ورمحـة اهللا وبركاتـه«  :مثّ قـال ،وسـادة فجلـس عليهـا ثين للرضا 
  من :قالوا»  )٥(لتطمئن أنفسكم «  :فقال. ال :فقالوا ؟»بدأتكم بالسالم 

__________________  
  .من :ع ،يف ر) ١(
  .وسنته :ع ،يف ر) ٢(
  .ولو أنّه سئل :يف ع) ٣(
  .يف :م ،ك ،ع ،يف ر) ٤(
  .لتطمئنوا عند أنفسكم :ك ،م ،ع ،يف ر) ٥(
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  .؟أنت رمحك اهللا
أنــا علــّي بــن موســى بــن جعفــر بــن حمّمــد بــن علــّي بــن احلســني بــن علــّي بــن أيب طالــب «  :قــال
 - وأقـرأين ،مـع وايل املدينـة )ص(صـّليت اليـوم الفجـر يف مسـجد رسـول اهللا  ،وابن رسول اهللا 
 ،لـه فأشـرت عليـه مبـا فيـه احلـظُّ  ،واستشارين يف كثـري مـن أمـوره ،كتاب صاحبه إليه - أن صّلينابعد 

 ،ليكتب عندي جواب كتـاب صـاحبه ،بعد هذا العصر من هذا اليوم ووعدته أن يصري إّيل بالعشيِّ 
ابـن رسـول  يـا :فقالـت اجلماعـة .»وال حـول وال قـوة إالّ بـاهللا العلـي العظـيم  ،له مبا وعدته وأنا وافٍ 

 :فقاموا لينصرفوا فقـال هلـم. وأنت عندنا الصادق القول ،أكرب منه اهللا ما نريد مع هذا الدليل برهاناً 
فإّين إّمنا مجعتكم لتسألوا عّما شئتم من آثار النبوة وعالمـات اإلمامـة الـيت ال جتـدوDا  ،ال تنصرفوا« 

  .»فهلموا مسائلكم  ؛إالّ عندنا أهل البيت
. إّن حمّمد بن الفضل اهلامشّي ذكر عنـك أشـياء ال تقبلهـا القلـوب :بن هّذاب فقالفابتدأ عمرو 

وأنّـــك  ،أخربنـــا عنـــك أنّـــك تعلـــم كـــّل مـــا أنزلـــه اهللا تعـــاىل :قـــال»  ؟ومـــا تلـــك«  :فقـــال الرضـــا 
  .تعرف كّل لسان ولغة

  .»موا فاسألوا فهل ،فأنا أخربته بذلك ،صدق حمّمد بن الفضل«  :فقال الرضا 
 ،وهــذا فارســيّ  ،وهــذا هنــديّ  ،وهــذا رومــيّ  ،فإنّــا خنتــربك قبــل كــّل شــيء باأللســن واللغــات :قــال

  .فأحضرناهم ،وهذا تركيّ 
  .»إن شاء اهللا  ،وأجيب كّل واحد منهم بلسانه ولغته ،فليتكلموا مبا أحّبوا«  :قال

 ،فتحـّري النـاس وتعجبـوا ،لغـا_مفسأل كـّل واحـد مـنهم مسـألة بلسـانه ولغتـه فأجـاaم بألسـنتهم و 
  .بأنّه أفصح منهم بلغا_م فأقّروا مجيعاً 
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١٨٩ 

إن أنــا أخربتــك بأنــك ســتبلى يف هــذه األيـّـام «  :إىل عمــرو بــن هــّذاب وقــال مثّ نظــر الرضــا 
  .فإّن الغيب ال يعلمه إالّ اهللا ،ال :قال»  ؟يل كنت مصدقاً   ،بدم ذي رحم لك

ً  ( :و لـيس اهللا يقـولأ«  :قال  َحـدا
َ
إِالL َمـِن اْرتHَـ . Gلُِم الَْغيِْب فَال ُفْظِهُر َ$ َليِْبِه أ

وحنن ذريّة ذلك الرسـول الـذي أطلعـه اهللا علـى مـا  ،عنده مرتضى )ص(فرسول اهللا  )١( )ِمْن رَُسوٍل 
يــا ابــن هــذاب  وإّن الــذي أخربتــك بــه ؛فعلمنــا مــا كــان ومــا يكــون إىل يــوم القيامــة ،شــاء مــن غيبــه

وإن صـّح فـتعلم أنّـك  ،فـإن مل يصـّح مـا قلـت لـك يف هـذه املـّدة فـإّين كـّذاب ،لكائن إىل مخسة أيّـام
   ؛على اهللا وعلى رسوله الرادُّ 

وهـذا   ،وال جـبالً  فـال تبصـر سـهالً  ،وتصري مكفوفاً  ،ولك داللة أخرى أما إّنك ستصاب ببصرك
  ؛كائن بعد أيّام

  .»فتضرب بالربص  ،كاذبة  لف مييناً أّنك ستح :ولك داللة أخرى
أم   ،صــدق الرضــا  :فقيــل لــه ،تــاهللا لقــد نــزل ذلــك كلّــه بــابن هــّذاب :قــال حمّمــد بــن الفضــل

  .ولكنين كنت أجتلد ،لقد علمت يف الوقت الذي أخربين به أنّه كائن ،واهللا :قال ؟كذب
 :قـال»  ؟)ص(اإلجنيـل علـى نبـوة حمّمـد  ل دلَّ ه«  :التفت إىل اجلاثليق فقال مثّ إّن الرضا 

  .لو دّل اإلجنيل على ذلك ملا جحدناه
اســم مــن أمســاء  :الــيت لكــم يف الســفر الثالــث فقــال اجلــاثليق )٢(أخــربين بالســكتة «  :فقــال 
  .»ال جيوز لنا أن نظهره  ،اهللا تعاىل

__________________  
  .٢٧ :اآلية/ سورة اجلن ) ١(
  .ما السكينة :م ، عيف) ٢(
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ر بـين وأنّـه بشَّـ ،عيسـى بـه )١(وأقـّر  ،وذكره ،)ص(فإن قررتك أنّه اسم حمّمد «  :قال الرضا 
فــإّين ال أرّد اإلجنيــل وال  ،رت بــهإن فعلــت أقــرّ  :قــال اجلـاثليق»  ؟تقــر بــه وال تنكــره، أإسـرائيل مبحّمــد

  .أجحده
 .»الســفر الثالــث الّــذي فيــه ذكــر حمّمــد وبشــارة عيســى مبحّمــد فخــذ علــّي «  :قــال الرضــا 
  .هات :قال اجلاثليق

مـن هـذا  ،يـا جـاثليق«  :فقـال ،حـّىت بلـغ ذكـر حمّمـد ،فأقبل الرضا يتلو ذلك السـفر مـن اإلجنيـل
  .صفه :قال اجلاثليق»  ؟النّيب املوصوف

النـــّيب األمـــّي  ،صـــا والكســـاءهـــو صـــاحب الناقـــة والع ،ال أصـــفه إالّ مبـــا وصـــفه اهللا تعـــاىل«  :قـــال
وحيــل هلــم  ،يــأمرهم بــاملعروف وينهــاهم عــن املنكــر ،الـذي جيدونــه مكتوبــا عنــدهم يف التــوراة واإلجنيــل

يهـــدى إىل  ،ويضـــع عـــنهم إصـــرهم واألغـــالل الـــيت كانـــت علـــيهم ،وحيـــّرم علـــيهم اخلبائـــث ،الطّيبـــات
  .والصراط األقوم ،واملنهاج األعدل ،)٢(الطريق األفضل 

هـــل جتـــد هـــذه الصـــفة يف االجنيـــل هلـــذا  ،حبـــّق عيســـى روح اهللا وكلمتـــه ،بـــاهللا يـــا جـــاثليق ســـألتك
هــــذه الصــــفة يف  ،نعــــم :فقــــال ،وعلــــم أنّــــه إن جحــــد اإلجنيــــل كفــــر فــــأطرق اجلــــاثليق مليــــاً »  ؟النــــيبّ 

  .ومل يصح عند النصارى أنّه صاحبكم ،وقد ذكر عيسى هذا النيبّ  ،اإلجنيل
فخــذ  ،وأقــررت مبــا فيــه مــن صــفة حمّمــد ،أّمــا إذا مل تكفــر جبحــود اإلجنيــل«  :فقــال الرضــا 

  .»احلسن واحلسني  )٣(وذكر ابنته وذكر  ،وذكر وصّيه ، أوجدك ذكرهعلّي السفر الثاين فإينِّ 
__________________  

  .وإقرار :م ،ك ،يف ع) ١(
  .األقصد :ك ،يف ر) ٢(
  .بنيه :يف ع) ٣(
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 ،عــامل بــالتوراة واإلجنيــل والزبــور ورأس اجلــالوت ذلــك علمــا أّن الرضــا  )١(فلّمــا مســع اجلــاثليق 
وقـد بّشـر بــه  ،إالّ جبحــود التـوراة واإلجنيـل والزبــور ،وال دفعـه ،لقـد أتـى مبــا ال ميكننـا رّده ،واهللا :فقـاال

جيـوز لنـا أن  وأّمـا امسـه حمّمـد فـال ،ولكن مل يتقرر عندنا صـحة أنّـه حمّمـد هـذا ،موسى وعيسى مجيعاً 
  .وحنن شاّكون أنه حمّمدكم أو غريه ،نقّر لكم بنبوته

فهـل بعـث اهللا قبـل أو بعــد مـن ولـد آدم إىل يومنــا  ،)٢(احتججـتم بالشــك «  :فقـال الرضـا 
أو جتدونــه يف شــيء مــن الكتــاب الــيت أنزهلــا اهللا تعــاىل علــى مجيــع األنبيــاء غــري  ؟امســه حمّمــد هــذا نبيّــاً 
ألنــا إن  ،ال جيــوز لنــا أن نقــّر لكــم بــأّن حمّمــدا أنّــه حمّمــدكم :وقــالوا ،فــأحجموا عــن جوابــه » ؟حمّمــد

  .أقررنا لكم مبحّمد ووصّيه وابنته وابنيه على ما ذكرمت أدخلتمونا يف اإلسالم كرها
 وذّمـــة رســـوله أنـّــه ال ينالـــك منّـــا شـــيء ،أنـــت يـــا جـــاثليق آمـــن يف ذّمــة اهللا«  :فقــال الرضـــا 

  .»تكره ممّا ختافه وحتذره 
) علــّي  (وهــذا الوصــي الــذي امســه ) حمّمــد  (فــإّن هــذا النــّيب الــذي امســه  ،فأّمــا إذا آمنتــين :قــال

يف التــوراة ) احلســن واحلســني  (وهــذان الســبطان اللــذان امسهمــا ) فاطمــة  (وهــذه البنــت الــيت امسهــا 
  .واالجنيل والزبور
وهـــذا  ،)ص(تـــوراة واالجنيـــل والزبـــور مـــن اســـم هـــذا النـــّيب فهـــذا الـــذي ذكرتـــه يف ال« قـــال الرضـــا 

  .» ؟أم كذب وزور ،صدق وعدل ،وهذين السبطني ،وهذه البنت ،الوصيّ 
  .وما قال اهللا إالّ احلقّ  ،صدق وعدل :قال

  :قال لرأس اجلالوت ،فلّما أخذ الرضا إقرار اجلاثليق بذلك
__________________  

  .هودعامل الي :م زيادة ،ك ،يف ر) ١(
  .احتجزمت :يف ع) ٢(
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بــارك اهللا عليــك وعلــى  ،هــات :قــال .»فــامسع اآلن يــا رأس اجلــالوت الســفر األّول مــن زبــور داود « 
حــّىت انتهــى إىل ذكــر حمّمــد وعلــّي وفاطمــة  ،مــن الزبــور ،الســفر األّول فقــرأ الرضــا . مــن ولــدك

ولـك مـين  ؟هـذا يف زبـور داود ،س اجلـالوت حبـّق اهللاسألتك يـا رأ«  :فقال ،واحلسن واحلسني 
  .»األمان والذّمة والعهد ما قد أعطيت اجلاثليق 

  .هذا بعينه ألفيته يف الزبور بأمسائهم ،نعم :فقال رأس اجلالوت
 ،فبحق العشر اآليات اليت أنزهلا اهللا تعاىل على موسـى بـن عمـران يف التـوراة«  :قال الرضا 

»  ؟صــفة حمّمــد وعلــّي وفاطمــة واحلســن واحلســني يف التــوراة منســوبني إىل العــدل والفضــلهــل جتــد 
  .بربّه وأنبيائه ومن جحدها كان كافراً  ،نعم :قال

 رأس اجلــالوت متعجبــاً  )١(فبهــت » فخــذ اآلن علــّي ســفر كــذا مــن التــوراة «  :فقــال الرضــا 
هـذا أمحـد  ،نعـم :قـال رأس اجلـالوت )ص(ذكر حمّمد  من تالوته وبيانه وفصاحة لسانه حّىت إذا بلغ

فــتال . وتفســريه بالعربيّــة حمّمـد وعلــّي وفاطمــة واحلسـن واحلســني  ؛)٢(وايليـا وفطــيم وشــرب وشـبري 
ـــو ال  ،واهللا يـــا ابـــن حمّمـــد :- ملـّــا فـــرغ مـــن تالوتـــه - فقـــال رأس اجلـــالوت ،الرضـــا الســـفر إىل متامـــه ل
فـو اهللا الـذي أنـزل التـوراة  ،واتّبعـت أمـرك ،آلمنـت بأمحـد ،على مجيع اليهود الرئاسة اليت حصلت يل

 )٣(وال رأيــت أحســن  ،مــا رأيــت أقــرأ للتــوراة واالجنيــل والزبــور منــك ،والزبــور علــى داود ،علــى موســى
  .وفصاحة هلذه الكتاب منك وتفسرياً  بياناً 

__________________  
  .وأقبل :يف م وهامش ص) ١(
  .شر وبشريوب :يف ع) ٢(
  .منك :يف مجيع النسخ زيادة) ٣(
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حـــني حضـــر وقـــت  - فقـــال هلـــم ،معهـــم يف ذلـــك اليـــوم إىل وقـــت الـــزوال فلـــم يـــزل الرضـــا 
 ،أنا أصّلي وأصري إىل املدينة للوعـد الـذي وعـدت بـه وايل املدينـة ليكتـب جـواب كتابـه«  :- الزوال

  .»وأعود إليكم بكرة إن شاء اهللا تعاىل 
ى بالنـاس وخّفـف القـراءة وركـع فصـلَّ  وتقـّدم الرضـا  ،وأقـام ،فأّذن عبد اهللا بن سـليمان :قال

  .وانصرف ،متام السّنة
 ،واجلـاثليق يسـمع ،فـأتوه جباريـة روميـة فكّلمهـا بالروميـة ،فلّما كان من الغد عاد إىل جملسه ذلك

 ؟حمّمــد أو عيســى :يــا أمــة اهللا أّميــا أحــّب إليــك«  :بالروميــة فقــال الرضــا  ،وكــان فهمــا بالروميــة
 فأّمـا إن عرفـت حمّمــداً  ،حـني مل أكـن أعـرف حمّمـدا ،كـان فيمـا مضـى عيسـى أحـّب إيلّ   :فقالـت .»

  .نيبّ  ومن كلِّ  ،اآلن أحّب إّيل من عيسى فمحمدٌ 
ل معـــاذ اهللا بـــ :قالـــت ؟فتبغضـــني عيســـى ،فـــإذا كنـــت دخلـــت يف ديـــن حمّمـــد :فقـــال هلـــا اجلـــاثليق
  .أحّب إيلّ  ولكّن حممداً  ،أحّب عيسى وأؤمن به

ومــا  ،ومــا قلــت أنــت هلــا ،ت بــه اجلاريــةمــفّســر للجماعــة مــا تلك«  :للجــاثليق فقــال الرضــا 
  .»أجابتك به 

وهــو نصــراين  ،يــا ابــن حممــد هاهنـا رجــل ســندي :مث قـال اجلــاثليق ،ففّسـر هلــم اجلــاثليق ذلــك كلــه
فـــتكلم معـــه بالســـنديّة مث  ،فأحضـــره .»أحضـــرنيه «  :فقـــال لـــه ،ديّةصـــاحب احتجـــاج وكـــالم بالســـن

 ،الســندّي يقــول بالســنديّة فســمعتُ  ،أقبـل حياّجــه وينقلــه مــن شــيء إىل شــيء بالســنديّة يف النصــرانية
  .»قد وّحد اهللا تعاىل بالسنديّة «  :فقال الرضا  )١(ثبطى ثبطى ثبطلة 

__________________  
  .نيطي نبطي نباطة :م ،ك ،يف ر) ١(
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أشـهد  :إىل أن قـال بالسـنديّة ،من حـال إىل حـال )١(مثّ كلمه يف عيسى بن مرمي فلم يزل يدرجه 
فظهـر مـن حتتهـا زنـار يف  ،مثّ رفع منطقـة كانـت عليـه. وأشهد أّن حمّمدا رسول اهللا ،أن ال إله إالّ اهللا

  .يا ابن رسول اهللا ،اقطعه أنت بيدك :فقال ،وسطه
الســندّي إىل  )٢(خــذ «  :مثّ قــال حملّمــد بــن الفضــل اهلــامشيّ  ،فقطعــه ،بســّكني الرضــا  فــدعا

  .وامحلهم مجيعا إىل املدينة ،واكسه وعياله ،احلّمام وطّهره
اآلن صــّح عنــدكم مــا كــان حمّمــد بــن الفضــل يلقــي علــيكم  :قــال ،القــوم )٣(فلّمــا فــرغ مــن خماطبــة 

ولقــد ذكــر لنــا حمّمــد بــن  ،قــد بــان لنــا منــك فــوق ذلــك أضــعافا مضــاعفة واهللا ،نعــم :فقــالوا .»عــّين 
  .»إالّ أّين أمحل مكّرما معّظما مبّجال  ،صدق حمّمد«  :فقال. الفضل أّنك حتمل إىل خراسان

فلّمــا أصــبح ودّع  ،وبــات عنــدنا تلــك الليلــة ،فشــهد لــه اجلماعــة باإلمامــة :قــال حمّمــد بــن الفضــل
 ،عـدل عـن الطريـق ،فتبعته أشيعه حّىت إذا صرنا يف وسـط الربيـة ،ومضى ،دوأوصاين مبا أرا ،اجلماعة

 :فغمضـته مثّ قـال» فغمض طرفك  ،انصرف يف حفظ اهللا ،يا حمّمد«  :مثّ قال ،فصّلى أربع ركعات
ومحلــت الســندّي  :قــال ومل أر الرضــا  ،فــإذا أنــا ببــاب منــزيل بالبصــرة ،ففتحهــا» افـتح عينــك « 

  . املدينة يف وقت املوسموعياله إىل
  .إالّ أّين أوردت اجلميع صيانة للخرب ،ويف ذلك عّدة آيات ال تتعلق مبا قصدناه

__________________  
  .يزحزحه :م ،يف ك) ١(
  .أدخل :ك ،يف ع) ٢(
  .خماطبات :م ،ك ،يف ع) ٣(
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  :فصل - ۱۱
  القرآنمّما ذكره اهللا تعالى في  (*) بيان آيات روح اهللا عيسى بن مريم

  أربعة وعشرون حديثاً  :وفيه
ْدتَُك  ( :قال اهللا تعاىل Lيـ

َ
ْذ ك تَِك إِ ْذ قاَل اُهللا يا ِعيnَ اْنَن َمْرَيَم اْذُكْر نِْعَمIِ َعلَيَْك وََ$ واِ~َ إِ

ْذ َعلLْمتَُك الِْكتاَب َواYِْْكَمةَ  يـَل  بُِروِح الُْقُدِس تَُكلُِّم اLqاَس ِ} الَْمْهِد َوjَْهًال َو,ِ ِKْ َواL0ـْوراَة َواْإلِ
ْكمَ 

َ
ُئ اْأل ِQَْوُي kِْذ ْذkِ َفتَنُْفُخ ِفيها َفتَُكوُن َطْ-اً بِإِ ْ-ِ بِإِ Lَكَهيْئَِة الط "ِ ْذ tَْلُُق ِمَن الطِّ بْـَرَص َو,ِ

َ
َه َواْأل

 kِْذ ْذ tُِْرُج الَْمْوz بِإِ ْذkِ َو,ِ   .)١( )بِإِ
  ( :وقـال اهللا تعـاىل

َ
qِـا َوآِخِرنـا َوآيَـًة َربLنا أ Lو

َ
ماِء تَُكوُن qَا ِقيداً ِأل Lنِْزْل َعلَيْنا مائَِدًة ِمَن الس

اِزِقَ"  Lنَْت َخْ-ُ الر
َ
  .)٢( )ِمنَْك َواْرُزقْنا َوأ
  .)٣( )بَْل َرَفَعُه اُهللا إfَِِْه . َوما َقتَلُوُه يَِقيناً  ( :وقال تعاىل

  .)٤( )ا َصلَبُوُه َولِكْن ُشبَِّه لَُهْم َوما َقتَلُوُه َوم ( :وقال عّز وجلّ 
  َوُهزِّي إfَِِْك  ( :وقال اهللا تعاىل يف حّق أّمه وهو يف بطنها

__________________  
  .معجزات عيسى ابن مرمي :يف م) *(
  .١١٠ :سورة املائدة اآلية) ١(
  .١١٤ :سورة املائدة اآلية) ٢(
  .١٥٨ ،١٥٧ :سورة النساء اآلية) ٣(
  .١٥٧ :اآلية النساء) ٤(
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ا  fْخلَِة تُساقِْط َعلَيِْك ُرَطباً َجِني Lqْذِع ا ِUِ( )١(.  
 L لَـِك  ( :وقال اهللا تعـاىل

َ
ُ;Lما َدَخَل َعلَيْها َزjَِريLا الِْمْحراَب وََجَد ِعنَْدها ِرْزقاً قاَل يا َمـْرَيُم ك

  .)٢( )يَشاُء بَِغْ-ِ ِحساٍب  هذا قالَْت ُهَو ِمْن ِعنِْد اِهللا إِنL اَهللا يَْرُزُق َمنْ 
يأتيهـا  ،وجلسـت هـي يف حمراaـا تعبـد اهللا عـّز وجـل ،وضـّمها إليـه ،فكفلهـا زكريـا فأّما مرمي 

  .رزقها بكرة وعشياً 
وجـاءت بـه فاطمـة إىل رسـول اهللا  ،مثـل ذلـك وإّن اهللا جّل ثنـاؤه قـد أعطـى فاطمـة الزهـراء 

ُهَو ِمْن ِعنْـِد اِهللا إِنL اَهللا يَـْرُزُق َمـْن يَشـاُء  ( :قالـت»  ؟أّىن لك هـذا ،اطمةيا ف«  :فقال )ص(
  .)٢( )بَِغْ-ِ ِحساٍب 
احلمـد هللا الـذي جعــل يف أهـل بيـيت نظـري زكريـا ومـرمي إذ قـال هلــا «  :يديـه وقـال )ص(فرفـع النـّيب 

 L لَِك هذا قالَْت ُهَو ِمْن ِعنِْد اِهللا  (
َ
  .)إِنL اَهللا يَْرُزُق َمْن يَشاُء بَِغْ-ِ ِحساٍب يا َمْرَيُم ك
خرجـت إىل مّكـة  :قالـت أم أميـن :قال ،عن الصادق  ،وروى علّي بن معّمر - ۱/  ۱۷۲

يـا  :مثّ رفعـت رأسـي إىل السـماء وقلـت ،حّىت خفت على نفسي ،فأصابين عطش شديد يف اجلحفة
  .»دلو من السماء  نزل إيلَّ ف ،تعطشين وأنا خادمة ابنة نبّيك، أربّ 

وحـــّق ســـّيديت مـــا جعـــت وال عطشـــت ســـبع  ،فشـــربت ،دلـــو مـــن مـــاء اجلنّـــة«  :ويف روايـــة أخـــرى
  .»سنني 

مـن  فأنزل اهللا تعـاىل عليهـا دلـواً  ،شديداً  عطشت فيما بني مّكة واملدينة عطشاً  :ويف رواية أخرى
  فما عطشت ،فشربت منها ،السماء

__________________  
  .٢٥ :ة مرمي اآليةسور ) ١(
  .٣٧ :سورة آل عمران اآلية) ٢(

  .باختالف فيه ،٤١٥ :معامل الزلفى - ١
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  .وإن كان أهل املدينة لتستعني aا عليها يف اليوم الشديد احلر وما يصيبها عطش ،بعدها أبدا
مــع العّبــاس بــن  كنــت جالســاً   :قــال يزيــد بــن قعنــب :قــال ،وروى ســعيد بــن جبــري - ٢/  ١٧٣
أّم  - طّلب وفريق من بين عبد العزى بـإزاء بيـت اهللا احلـرام إذ أقبلـت فاطمـة بنـت أسـد عبد امل

رّب إّين مؤمنـــة  :فقالـــت ،وقـــد أخـــذها الطلـــق ،وكانـــت حاملـــة لتســـعة أشـــهر - أمـــري املـــؤمنني 
وأنّــه  ،وإّين مصــّدقة بكــالم جــّدي إبــراهيم اخلليــل  ،ومبــا جــاء مــن عنــدك مــن رســل وكتــب ،بــك

وحبـق املولـود الـذي يف بطـين ملـا يّسـرت علـّي  ،فبحق الـذي بـىن هـذا البيـت العتيـق ،بىن البيت العتيق
  .والديت

وغابـت عـن  ،ودخلـت فاطمـة فيـه ،عـن ظهـره )٢(قـد انفـتح  )١(فرأينـا البيـت  :قال يزيد بن قعنـب
فعلمنــا أن ذلــك أمــر مــن اهللا  ،م ينفــتحفرمنــا أن ينفــتح لنــا قفــل البــاب فلــ ،والتصــق احلــائط ،أبصــارنا
إّين فضــلت  :مثّ قالـت ،وبيـدها علـّي بـن أيب طالـب صـلوات اهللا عليـه ،مثّ خرجـت بعـد الرابـع ،تعـاىل

يف موضـع ال حيـب  ألّن آسية بنت مزاحم امرأة فرعـون عبـدت اهللا سـراً  ،على من تقّدمين من النساء
ت عمــران هــّزت النخلــة اليابســة بيــدها حــّىت أكلــت منهــا وإّن مــرمي بنــ ،أن يعبــد اهللا فيــه إالّ اضــطراراً 

فلّمـــا أردت أن أخـــرج  ،وأكلـــت مـــن مثـــار اجلّنـــة وأرزاقهـــا ،وإّين دخلـــت بيـــت اهللا احلـــرام ،جنيـــاً  رطبـــاً 
إّين شـققت امسـه  :يقـول ،واهللا تعاىل العلي األعلى ،وهو عليّ  مسّيه علّياً  ،يا فاطمة :هتف يب هاتف

  من
__________________  

 :بشـارة املصـطفى ،يرويه عن يزيد بن قعنب ،٦٢ :معاين األخبار ،٩/  ١١٤ :أمايل الصدوق ،١٣٥ :علل الشرائع - ٢
اثبـات اهلـداة  ،٦٢ :١كشـف الغمـة   ،قطعـة منـه ١٧١ :١اخلـرائج واجلـرائح  ،٦ :كشف اليقـني  ،٧٦ :روضة الواعظني ،٨
٤٢٩ :٢.  

  .الباب :م ،ك ،ش ،يف ر) ١(
  .انشق :يف هامش ص) ٢(

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



١٩٨ 

 ،ويقّدســـين ،وهــو الـــذي يــؤذن فــوق ظهـــر بيــيت ،ووقفتــه علــى غـــوامض علمــي ،وأّدبتــه بـــأديب ،امســي
  .وويل ملن أبغضه وعصاه ،فطوىب ملن أحّبه وأطاعه ،وميّجدين

ا ( :وأّما قوله تعاىل fي ِVَ قَْد َجَعَل َربُِّك َ\ْتَِك Yَِْز\َ Lال
َ
ْذِع  َوُهزِّي إfَِِْك . فَناداها ِمْن َ\ِْتها أ ِUِ

ا  fْخلَِة تُساقِْط َعلَيِْك ُرَطباً َجِني Lqناداهـا مـن حتتهـا ملّـا ولـدت عيسـى  فـإّن مـرمي  .)١( )ا: 
 جنيـاً  تسـاقط عليـك رطبـاً  ،فـإذا جعـت فهـزي جبـذع النخلـة ،تشـربني منـه إّن اهللا قد جعل حتتـك Dـراً 

  .فكلي منه
مـن ظهـور  وقـد ذكرنـا كثـرياً  ،ألئمتنـا صـلوات اهللا علـيهم أمثـال ذلـك وإّن اهللا عّز وجـّل قـد جعـل

  ،العني هلم يف مواضع
ة أّن علّي بن موسى الرضا صلوات اهللا عليه ملّا خـرج مـن ة والعامَّ وقد روت اخلاصَّ  - ۳/  ۱۷۴

 ،توضـأوطلـب املـاء لي ،فـدخل وقـت الصـالة ،من القرية احلمـراء وبلغ قريباً  ،إىل مرو نيسابور متوجهاً 
والعـني باقيـة  ،فنبع له عني ماء فتوضأ هـو ومـن كـان معـه منهـا ،نزل وحّك األرض بسوطه ،فلم جيد

  .)عني الرضا  ( :إىل اليوم يقال هلا
ألئمتنـا  ،)٢(يف هـذا الكتـاب  وأّما خروج الرطب من الشجر اليـابس فقـد ذكرنـا أمثـال ذلـك كثـرياً 

  .صلوات اهللا عليهم
  حججت مع :بن أيب محزة قالفقد روى علّي  - ۴/  ۱۷۵

__________________  
  .٢٤ ،٢٣ :اآليتان/ سورة مرمي ) ١(

  .٣٤٣ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،١/  ١٣٦ :٢ عيون اخبار الرضا  - ٣
  .يأيت) ٢(
 / ١٨٥ :٢الصراط املسـتقيم  ،١٣٤/  ٤٠٣ :٣اثبات اهلداة  ،١٩٩ :٢كشف الغمة   ،٢٩٦ :١اخلرائج واجلرائح  - ٤
  .عن كتابنا هذا ٧٨/  ٣٨٢ :مدينة املعاجز ،قطعة منه ٣
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 :مثّ قـال ،فحّرك شـفتيه بـدعاء مل أفهمـه ،فجلسنا يف بعض الطريق حتت خنلة يابسة ،الصادق 
  .» )١(أطعمينا ممّا جعل اهللا تعاىل فيك من رزق عباده  ،يا خنلة« 

أدن «  :قـال ،وعليهـا الرطـب ،بأوراقهـا فنظرت إىل النخلة وقـد متايلـت حنـو الصـادق  :قال
مــا رأيــت   :فــإذا حنــن بــأعرايب يقــول ،أطيــب رطــب وأعذبــه فأكلنــا منهــا رطبــاً » وكــل  ،بســم اهللا :فقــل

لـــيس فينـــا ســـاحر وال   ،حنـــن ورثـــة األنبيـــاء«  :فقـــال الصـــادق  !أعظـــم مـــن هـــذا كـــاليوم ســـحراً 
_تـــدي إىل  كلبـــاً   )٢(وإن أحببـــت أن أدعـــوا اهللا فتمســـخ  ،بـــل نـــدعو اهللا فيســـتجيب دعاءنـــا ،كـــاهن
  .»وتدخل عليهم فتبصبص ألهلك  ،منزلك

 فقــال يل ،ومضــى علــى وجهــه ،يف وقتــه فصــار كلبــاً  ،فــدعا اهللا تعــاىل. بلــى :قــال األعــرايب جبهلــه
بص فجعـل يبصـ ،فـدخل منزلـه ،)٣(فاتبعته حـّىت صـار يف حيّـه » بعه ات« : الصادق صلوات اهللا عليه

فبينمـا حنـن  ،فأخربتـه مبـا كـان فانصرفت إىل الصـادق  ،فأخذوا له عصا فأخرجوه ،ألهله وولده
وأقبــل يتمـــرّغ يف  ،وجعلــت دموعـــه تســيلٍ  ،يف حديثــه إذ أقبــل حـــّىت وقــف بــني يـــدي الصــادق 

  .ودعا اهللا تعاىل فعاد أعرابياً  ،فرمحه ،ويعوي ،الرتاب
  .وألفاً  نعم ألفاً  :قال»  ؟هل آمنت يا أعرايب«  :فقال له الصادق 

ــِه قــالُوا  ( :فهــو مــا قــال اهللا تعـاىل ،وأّمـا كــالم عيســى صــلوات اهللا عليــه يف املهــد ْfَِشــارَْت إ
َ
فَأ

ا fالِْكتـاَب وََجَعلَـِ* . َكيَْف نَُكلُِّم َمْن 7َن ِ} الَْمْهِد َصِبي َkَِقبُْد اِهللا آتا ِّk ـاقاَل إِ fوََجَعلَـِ* .  نَِبي
ْفَن ما ُكنُْت 

َ
  ُمباَرWً أ

__________________  
  .مما يرزق عباده :يف ص) ١(
  .ميسخك :يف ع) ٢(
  .إىل حيث يذهب :ص ،ك ،ع ،ش ،يف ر) ٣(
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ا  f7ِة ما ُدْمُت َحي Lالِة َوالز Lبِالص kِوْصا
َ
  .)١( )َوأ

وقــد تكلــم أبــو عبــد اهللا احلســني  ،ويف املهــد ،وقــد تكّلــم أئمتنــا صــلوات اهللا علــيهم يف بطــن األمّ 
  .وتكلمات من قبل فاطمة يف بطن أّمها ،بن علّي صلوات اهللا عليهما يف بطن األمّ 

ــى الصــادق جعفــر بــن حمّمــد صــلوات اهللا  :قــال ،روى يعقــوب الســرّاج - ٥/  ١٧٦ دخلــت عل
فيـه موسـى  ،ضـفة أخـرىوأشـار إىل مهـد يف » سـّلم علـى مـوالك «  :فقـال ،فسّلمت عليـه ،عليهما

وعليــك «  :قــال. الســالم عليــك يــا مــوالي :وقلــت ،فمشــيت إليــه ،بــن جعفــر صــلوات اهللا عليهمــا
  .»يا يعقوب إنّه قد ولد لك البارحة بنت فسّميتها باسم يبغضه اهللا تعاىل فغريه  ،السالم

ع الرضـا كنـت مـ  :قـال - يف هذا الكتاب )٢(وقد أوردته  - وروى حمّمد بن ميمون - ٦/  ١٧٧
إىل  فأكتـب يل كتابـاً  ،إّين أريـد أن أقـدم إىل املدينـة :فقلـت لـه ،مبّكة قبل خروجـه إىل خراسـان 

فــأخرج  ،وقــد كـان ذهـب بصـري ،وصـرت إىل املدينـة ،فكتـب ،فتبّســم ،أيب جعفـر صـلوات اهللا عليـه
» فضـــه وانشـــره «  :خلـــادمفقـــال ملوفـــق ا ،وناولـــه الكتـــاب ،فحملـــه يف املهـــد ،اخلـــادم أبـــا جعفـــر إلينـــا

  ففّضه
__________________  

  .٣١ ،٣٠ ،٢٩ :اآليات/ سورة مرمي ) ١(
مناقــــــب ابــــــن  ،١٦١ :دالئــــــل اإلمامــــــة ،١٦٢ :اثبــــــات الوصــــــية ،٢٩٠ :ارشــــــاد املفيــــــد ،١١/  ٣١٠ :١الكــــــايف  - ٥

 :٢األبــــرار حليــــة  ،١٦٣ :٢الصــــراط املســــتقيم  ،٢٩٠ :اعــــالم الــــورى ،٢٢١ :٢كشــــف الغمــــة   ،٤٠٧ :٣شهرآشــــوب 
  ,١٠/  ٥٢٥ويأيت احلديث يف ص  ،٣١ :عوامل الكاظم  ،١١/  ٤٣١ :مدينة املعاجز ،٢٩٠
 :مدينـة املعـاجز ،٣٩٦ :٢حلية األبـرار  ،٣٦٥ :٢كشف الغمة   ،٣٧٢ :١اخلرائج واجلرائح  ،٢٠٣ :إثبات الوصية - ٦

  .٢٤/  ٣٣٨ :٣اثبات اهلداة  ،٥٣١
  .كأوردت ذل :ك ،م ،يف ر) ٢(
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 ،يا ابـن رسـول اهللا :فقلت»  ؟بصرك )١(ما أصاب  ،يا حمّمد«  :مثّ قال ،ونظر فيه ،ونشره بني يديه
  .فذهب بصري كما ترى ،اعتلت عيناي

ــى عيــين :قــال  ،فقّبلــت يــده ورجلــه ،فعــاد إّيل بصــري كأصــح مــا كــان ،فمــّد يــده فمســح aــا عل
  .وانصرفت من عنده وأنا بصري

يف حــديث  - عــن حكيمــة بنــت حمّمــد  ،)٢(ن علــي الطهــوّي وروى حمّمــد بــ - ٧/  ١٧٨
بيـــيت «  :قـــال ،فلّمـــا أردت االنصـــراف ،دخلـــت علـــى أيب حمّمـــد صـــلوات اهللا عليـــه :قالـــت - طويـــل

الذي حييي اهللا عّز وجل بـه األرض  ،فإنّه سيولد الليلة املولود الكرمي على اهللا عّز وجلّ  ،الليلة عندنا
 ،مـن نـرجس«  :قـال !؟)٣(مـن احلبـل  ولسـت أرى بنـرجس شـيئاً  ،ممّـن يـا سـّيدي :قلـت» بعد مو_ـا 

  .»ال من غريها 
فأخربتـــه مبـــا  ،فعـــدت إليـــه ،فلـــم أر aــا أثـــر حبـــل ،وبطنـــاً  فقّلبتهـــا ظهـــراً  ،إليهـــا )٤(فقمـــت  :قالــت

 يظهـر ألّن مثلهـا مثـل أّم موسـى مل ،إذا كان وقت الفجر يظهـر aـا احلبـل«  :مثّ قال ،فتبسم ،فعلته
يف طلـب  )٥() بطـون احلبـاىل  (ألّن فرعـون كـان يشـق  ،ومل يعلم به أحد إىل وقت والد_ـا ،aا احلبل
  .»وهذا نظري موسى صلوات اهللا عليهما  ،موسى

__________________  
  .ما حال :ك ،م ،يف ر) ١(
كشــف   ،١/  ٤٥٥ :١جلــرائح اخلــرائج وا ،١٤٠ :غيبــة الطوســي ،٢٦٨ :دالئــل اإلمامــة ،٢/  ٤٢٦ :كمــال الــدين - ٧

إحقـــاق احلـــق  ،٧/  ٥٩٠ :مدينـــة املعـــاجز ،٥٣٦ :٢مثلـــه حليـــة األبـــرار  ،٢٣٤ :٢الصـــراط املســـتقيم  ،٤٩٨ :٢الغمـــة 
٨٨ :١٣.  

نعـم ذكــر الســيد  ،أحــداً  ومل أجـد aــذه العنـاوين يف أصــحاب اهلـادي  ،الظهــريي :ويف ص ،الظهـوري :يف م) ٢(
  احلديث الطهوري يف أصحاب الرضا اخلوئي يف معجم رجال 

  .احلمل :س ،ص ،يف ع) ٣(
  .جئت :يف م) ٤(
  .احلوامل :ك ،يف م) ٥(
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مــا أرى  ،يــا مــواليت :فقالــت ،وســألتها عــن حاهلــا :قالــت. فعــدت إليهــا وأخرب_ــا :قالــت حكيمــة
  .من هذا يب شيئاً 

إىل  ئمــة بــني يــدي تتقلــب جنبــاً وهــي نا ،فلــم أزل أرقبهــا إىل وقــت طلــوع الفجــر :قالــت حكيمــة
ومسّيـت  ،فضـممتها إىل صـدري ،وثبـت فزعـة ،وقـت طلـوع الفجـر ،حـّىت إذا كـان آخـر الليـل ،جنب
  .ظهر يب األمر الذي أخربك موالي :قالت ؟ما حالك :فقلت هلا ،عليها

نَْزqْاُه ِ} fَْلَِة الَْقْدرِ  (اقرئـي عليهـا  :فصاح أبو حمّمد 
َ
كمـا   ،فأقبلـت أقـرأ عليهـا )١( ) إِنLا أ

  .وسّلم عليّ  ،فأجابين اجلنني من بطنها يقرأ مبثل ما أقرأ ،أمرين
ال تعجـيب مـن أمـر «  :فصـاح يب أبـو حمّمـد صـلوات اهللا عليـه ،ففزعت ملّا مسعـت :قالت حكيمة

الم حــــّىت فلــــم يســــتتم الكــــ»  يف أرضـــه كبــــاراً  وجيعلنــــا حججــــاً  ،إّن اهللا ينطقنـــا باحلكمــــة صــــغاراً  ،اهللا
فعـدوت حنـو أيب حمّمـد صـلوات اهللا  ،كأّمنا ضرب بيـين وبينهـا حجـاب  ،فلم أرها ،غيبت عّين نرجس
  .»فإّنك ستجدينها يف مكاDا  ،ارجعي يا عّمة«  :فقال يل ،عليه وأنا صارخة

وإذا أنـا aـا وعليهـا مـن أثـر  ،فلم ألبث حّىت انكشف الغطـاء الـذي بيـين وبينهـا ،فرجعت :قالت
 ،رافـع سـبابتيه حنـو الســماء ،جـاث علـى ركبتيــه ،وإذا بالصــيب سـاجد بوجهـه ،مـا غشـي بصـري النـور

) ص( - وأشــهد أّن جــّدي رســول اهللا ،وحــده ال شــريك لــه ،أشــهد أن ال إلــه إالّ اهللا«  :وهــو يقــول
ال مثّ قـــــ ،مثّ صـــــّلى علـــــيهم ،إىل أن بلـــــغ إىل نفســـــه إمامـــــاً  مثّ عـــــّد إمامـــــاً » وأّن أيب أمـــــري املـــــؤمنني  -

وامـــأل األرض يب  ،وثّبـــت وطـــأيت ،ومتـــم يل أمـــري ،اللهـــّم اجنـــز يل مـــا وعـــدتين«  :صـــلوات اهللا عليـــه
  »وهاتيه  ،يا عّمة تناوليه«  :وقال ،فصاح يب أبو حمّمد»  وقسطاً  عدالً 

__________________  
  .١ :سورة القدر اآلية) ١(

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٢٠٣ 

فتناولــه مــّين  ،ســّلم علــى أبيــه ،و علــى يــديوهــ ،فلّمــا مثلتــه بــني يــدي أبيــه ،فتناولتــه وأتيــت بــه حنــوه
  .والطري يرفرف على رأسه
  .ويف احلديث طول

ملّـا  :زيـادة وهـي ويف رواية موسـى بـن حمّمـد بـن القاسـم بـن محـزة بـن جعفـر  - ٨/  ١٧٩
لـى يـده ع وأمـرَّ  ،مثّ أدىل لسانه يف فيه ،ووضع قدميه على صدره ،ناولته وضع يده حتت أليته وظهره

  .فتكلم مبا ذكرنا» تكلم يا بين «  :مثّ قال ،عينيه ومسعه ومفاصله
فأتيـت » هـايت ابـين «  :فقـال ،فلّما كان اليـوم السـابع جئـت وسـّلمت وجلسـت :قالت حكيمة

مثّ  ،وعسـالً  كأّمنـا يغّذيـه لبنـاً   ،مثّ أدىل لسـانه يف فيـه ،ففعـل بـه كفعلتـه األوىل ،وهـو يف اخلرقـة ،به إليه
ْن َغُمنL  (بسم اهللا الـّرمحن الـّرحيم «  :مثّ تال ،فتكلم على ما ذكرناه» لم يا بين تك«  :قال

َ
َونُِريُد أ

ًة َوKََْعلَُهُم الْواِرِع"َ  Lئِم
َ
رِْض َوKََْعلَُهْم أ

َ
ْضِعُفوا ِ} اْأل يَن اْستُ ِ

Lrرِْض َونُِرَي . َ$َ ا
َ
َن لَُهْم ِ} اْأل َوُغَمكِّ

  .» )١( )ُجنُوَدُهما ِمنُْهْم ما 7نُوا Xََْذُروَن فِرَْعْوَن َوهاماَن وَ 
حـّدثتين نسـيم جاريـة أيب حمّمـد صـلوات  :قـال ،عن إبـراهيم بـن حمّمـد بـن عبـد اهللا - ٩/  ١٨٠
 ،ففرحـــت» يرمحــك اهللا «  :فقــال يل ،فعطســـت ،دخلــت عليـــه بعــد مولــده بليلــة :قالــت ،اهللا عليــه

أمـان مـن املـوت ثالثـة «  :قـال. بلـى :فقلـت»  ؟لعطـاسال أبشـرك باأ « :فقال يل صلوات اهللا عليـه
  .»أيّام 

  .وأمثال ذلك كثرة ال حتصى
  وأّما ما عّلمه اهللا تعاىل من الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل

__________________  
  .١٤٢ :غيبة الطوسي ،مفصالً  ،١/  ٤٢٤ :كمال الدين - ٨

  .٦ ،٥ :سورة القصص اآلية) ١(
  .١٣٩ :غيبة الطوسي ،٥ذيل حديث /  ٤٣٠ :كمال الدين - ٩

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٢٠٤ 

فــال حاجــة  ،فقــد ذكرنــا أمثــال ذلــك يف هــذا الكتــاب ،يف الصــبا كمــا ذكــره اهللا تعــاىل يف كتابــه العزيــز
  .لنا إىل إطالة الكتاب بتكرارها

فقـد ذكرنـا يف هـذا  ،بإذن اهللا فيكون طرياً  ،فينفخ فيها ،وأّما ما كان خيلق من الطني كهيئة الطري
  .)١( وابنه الرضا  ،ملوسى اب ما يشاكله من قلب الصورة أسداً الكت

مـا  :منهـا ،وسـنذكر أشـياء أخـر ،فقد ذكرنا أمثال ذلـك ،وأّما ما كان يربئ من األكمه واألبرص
  :حّدث به
ــى «  :قــال ،عــن أيب عبــد اهللا  ،عــن أبيــه ،عمــر بــن أذينــة - ١٠/  ١٨١ دخــل األشــرت عل
حبـك يـا  :قـال ؟ما أدخلك علّي يف هذه الساعة :مثّ قال ،فأجابه] فسّلم [ وات اهللا عليه علّي صل

  .أمري املؤمنني
  .أربعة نفر ،نعم :قال ؟فهل رأيت ببايب أحداً  :قال

 مـا تصـنعون هـا :فقـال ،ومقعـد ،وأبـرص ،ومكفـوف ،)٢(فـإذا بالبـاب أكمـه  ،فخرج واألشرت معه
 ،فقـرأ علـيهم ،فيه كتاب أبيض ،أبيض فأخرج رقاً  ،له )٣( قاً ع ففتح حُ فرج. جئناك ملا بنا :قالوا ؟هنا

  .» فقاموا كّلهم من غري علةٍ 
فرأيـت عنـد الكعبـة جـاريتني تقـول  ،حججـت :قـال ،وروى عبد الواحـد بـن زيـد - ١١/  ١٨٢

  ال وحق املنتجب :إحدامها لألخرى
__________________  

  .للرضا وابنه :يف ك) ١(
  .٢٨١/  ١٠٥ :مدينة املعاجز ،١٩٦ :١اجلرائح اخلرائج و  - ١٠

  .» ٣٦٠ :٦ - كمه - جممع البحرين« . املولود أعمى :األكمه) ٢(
  .» ١٤٩ :٥ - حقق - جممع البحرين« . الوعاء الصغري :احلق) ٣(
اربعــــني منتجــــب  ،٣٣٤ :٢مناقــــب ابــــن شهرآشــــوب  ،٧١ :بشــــارة املصــــطفى ،٥/  ٥٤٣ :٢اخلــــرائج واجلــــرائح  - ١١
  .٢٨٠/  ١٠٥ :مدينة املعاجز ،١/  ٧٥ :الدين
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  .كذا وكذا  )١(ما فعلت  ،بعل فاطمة املرضّية ،العادل يف القضّية ،احلاكم بالسويّة ،للوصّية
  ؟ومن الذي تصفينه aذه الصفة ،أيّتها اجلارية :فقلت هلا
ـــ :ورئـــيس األئمـــة ،ربـــاين األّمـــة ،وبـــاب األحكـــام ،ذلـــك واهللا علـــم األعـــالم :قالـــت ن أيب علـــّي ب

  .طالب 
وذكـرت  - وقـد قتـل أيب وعّمـي وابـن عمـي !؟وكيف ال أعرفه :قالت !؟وأنت تعرفينه :فقلت هلا

  ،يـا أّم األيتـام«  :وقـال ،فسـّلم ،ولقـد دخـل ذات يـوم علـى والـديت ،بني يديـه - مجاعة من عشري_ا
. وهـي ممتحنـة بأوالدهـا ،اكيف حال من فقدت قيمهـ  ،يا أمري املؤمنني :فقالت أّمي»  ؟كيف أنت

فردمهـا اهللا  ،ومسح بيده على عيـين ،فلّما نظر إّيل توجع ،وقد ذهبت عيناي ،وأخرجتين ويب جدري
  .وإّين ألنظر بربكته يف الليلة الظلماء إىل اجلمل الشارد ،علّي يف احلال

حتّقــر أ: الـتوق ،فرمــت بـه إيلّ  ،فأعطيتهـا ،وحللــت دينـاراً  ،فعمـدت إىل نفقـيت :قـال عبـد الواحــد
  :مثّ تولت وأنشأت تقول هذه األبيات !؟حمّب علّي بن أيب طالب 

ــــــــــث حــــــــــّب علــــــــــّي يف جنــــــــــان    فــــــــــىت )٢(مــــــــــا ب

  إالّ وقــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــهدت بالنعمــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــنعم   

   
  ال لـــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــدم زّل الزمـــــــــــــــــــــــــــان aـــــــــــــــــــــــــــاو 

ــــــــــــــت     ــــــــــــــد ثبت   مــــــــــــــن بعــــــــــــــدها قــــــــــــــدم )٣(إالّ وق

   
  مــــــــــــا ســــــــــــّرين أن أكــــــــــــن مــــــــــــن غــــــــــــري شــــــــــــيعته

ـــــــــــــو أّن يل مـــــــــــــا ح    ـــــــــــــه العـــــــــــــرب والعجـــــــــــــمل   وت

   
حنن واهللا اليوم يف عيال أكرم خلف عـن أفضـل سـلف حنـن يف عيـال أيب حمّمـد احلسـن  :مثّ قالت

  .صلوات اهللا عليه
  وهو أّن أنو ،وأعجب من مجيع ما ذكرناه ما شاهدناه يف زماننا

__________________  
  .ما كان :وهامش ك ،ع ،يف ص) ١(
  .» ٩٣ :١٣ - جنن - ربلسان الع« . القلب :اجلنان) ٢(
  .وما أثبتناه هو الصواب ،أثبتت :كان يف األصل) ٣(
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فأرســـله رســـوال إىل حضـــرة الســـلطان  ،)١(كـــان مبنزلـــة عنـــد خوارزمشـــاه   ،شـــروان ا:وســـّي األصـــفهاينّ 
وكـان يهـاب أن يـدخل علـى السـلطان ملـا قـد عـرف  ،وكـان بـه بـرص فـاحش ،)٢(سنجر بن ملكشاه 

قــال لـه بعــض  ،فلّمـا وصــل إىل حضـرة الرضــا صـلوات اهللا عليــه بطـوس ؛منــه )٤( مـن نفــور الطبـائع )٣(
ألجابـك  ،وتشفعت به إىل اهللا سبحانه وتعاىل ،وتضرعت حول قربه ،وزرته ،لو دخلت قبته :الناس
  .وأزال عنك ذلك ،إليه

 ،ولعــل خــدم املشــهد مينعــوين مــن الــدخول يف حضــرته فقيــل لــه غــري زيــك ،إّين رجــل ذّمــي :فقــال
  .وادخلها من حيث ال يطّلع على حالك أحد

فلّمــا  ،وجعلــه وســيلة إىل اهللا ســبحانه وتعــاىل ،وابتهــل ،وتضــرع بالــدعاء ،واســتجار بقــربه ،ففعــل
فغشــي  ،فلــم جيــد بــه أثــراً  ،وتفّقــد بدنــه ،مثّ نــزع ثوبــه ،فلــم يــر فيهــا أثــر الــربص ،نظــر إىل يــده ،خــرج
وهــذا  ،وأنفـق عليــه مـاالً  ،به صــندوق مـن الفّضــةوقــد جعـل للقــرب شـ ،وحســن إسـالمه ،وأسـلم ،عليـه

  .مشهور شائع رآه خلق كثري من أهل خراسان
ال يبصـر  ،أّن حمّمد بن علي النيسابوري قد كـّف بصـره منـذ سـبع عشـرة سـنة وممّا شاهدناه أيضاً 

  فورد حضرته صلوات اهللا ،وال أثراً  عيناً 
__________________  

تـويف يف مجـادى اآلخـرة سـنة  ،للسـلطان سـنجر وكـان مطيعـاً  ،متّلك مدة طويلة ،صاحب خوارزم ،هو خوارزمشاه) ١(
  .» ١٤٢ :٤العرب  ،١٥٢ :٦الوايف بالوفيات  ،٣٢٢ :٢٠سري اعالم النبالء « راجع  ،إحدى ومخسني ومخسمائة

ك بـين وزال مبوتـه ملـ ،تويف سنة اثنتـني ومخسـني ومخسـمائة ،وهو سنجر بن ملكشاه السلجوقي صاحب خراسان) ٢(
 :١٥الـوايف بالوفيـات  ،٤٢٧ :٢وفيـات األعيـان « راجـع . واستوىل خوارزم شاه علـى أكثـر مملكتـه ،سلجوق عن خراسان

  .» ٣٦٢ :٢٠سري أعالم النبالء  ،٢٣٧ :٢البداية والنهاية  ،٤٧١
  .عرفت :يف ك) ٣(
  .الطباع :يف م) ٤(
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 ،ورفــع رأســه بصــرياً  ،جهــه علــى قــربه باكيــاً فوضــع و  ،وزار ،إذ دخلهــا متضــرعاً  عليــه مــن نيســابور زائــراً 
 ،وقــد تــزّوج بــه ،ة عمــرهوأقــام باملشــهد الشــريف بقيَّــ ،ة مديــدةوبقــي بعــد ذلــك مــدَّ  ،ومسّــي بــاملعجزي

وقـــــد عرفـــــه بـــــذلك الســـــلطان  ،عـــــرف إالّ بــــاملعجزيومل يُ  ،ومل توجعــــه عينـــــه بعـــــد ذلـــــك ،ورزق أوالداً 
  .اق خربهافيا هلا من فضيلة قد فاق فضلها ور  ،والرعّية

  :بإذن اهللا تعاىل ما حّدث به حّىت كان طرياً  ،وممّا يشاكل نفخه يف الطني
مــن أهــل  وّجــه املنصــور إىل ســبعني رجــالً  :قــال - املنصــور )١(حاجــب  - الربيــع - ١٢/  ١٨٣

وأّنكــم  ،أنــتم ورثــتم الســحر مــن آبــائكم مــن أيـّـام موســى بــن عمــران ،وحيكــم :فقــال ،فــدعاهم ،بابــل
مـن  فـاعملوا شـيئاً  ،وأّن أبـا عبـد اهللا جعفـر بـن حمّمـد سـاحر كـاهن مـثلكم ،املـرء وزوجـه لتفرقـون بـني

  .واملال اجلزيل ،فإّنكم إن aتموه أعطيتكم اجلائزة العظيمة ،السحر
وجلـس كـّل واحـد  ،فصوروا سبعني صورة من صور السباع ،فقاموا إىل ا:الس الذي فيه املنصور

 :مثّ قــال حلاجبــه ،ووضــع التــاج علــى رأســه ،ر علــى ســرير ملكــهوجلــس املنصــو  ،مــنهم جبنــب صــاحبه
  .ابعث إىل أيب عبد اهللا واحضره الساعة

، ويلكــــم«  :ومــــا قــــد اســــتعد لــــه غضــــب وقــــال ،وإليــــه ،ونظــــر إلــــيهم ،فلّمــــا دخــــل عليــــه :قــــال
  .»أنا حّجة اهللا الذي أبطل سحر آبائكم يف أيّام موسى بن عمران  !؟تعرفوينأ

  ليأخذ كّل واحد ،أيّتها الصور املتمثلة«  :همثّ نادى برفيع صوت
__________________  

  .٣٦٢ :وعنه يف مدينة املعاجز ،١٤٤ :دالئل اإلمامة - ١٢
  .صاحب :ك ،ص ،يف ر) ١(
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  .»بإذن اهللا تعاىل  ،منكم صاحبه
 ووقـع املنصـور عـن سـريره مغشـياً  ،وابتلعـه يف مكانـه ،وافرتسـه ،فوثـب كـّل سـبع إىل صـاحبه :قال

. ارمحين وأقلين فإّين تبت توبـة ال أعـود إىل مثلهـا أبـداً  ،اهللا يا أبا عبد اهللا ،اهللا :فلّما أفاق قال ،ليهع
  .»وعفوت عنك  ،قد أقلتك«  :فقال صلوات اهللا عليه وآله

  .قل للسباع أن ترّدهم إىل ما كانوا ،يا سّيدي :مثّ قال
  .»يد السباع هذه السحرة فستع ،إن أعادت عصا موسى سحرة فرعون ،هيهات«  :قال

أّين مثـــل ذلـــك  :»يف أيّـــام موســـى  :أنـــا حّجـــة اهللا الـــذي أبطـــل ســـحر آبـــائكم«  :ومعـــىن قولـــه
  .احلّجة

  :منها ،مع املنصور آيات كثرية عجيبة وللصادق 
  :ما حّدث به

مـة الصـادق وأنّه كـان يقـول بإما ،وكان وزيرا للدوانيقي )١(حمّمد بن األسقنطورّي  - ١٣/  ١٨٤
يــا أمــري املـــؤمنني مــا هـــذه  :فقلـــت ،علــى اخلليفــة وهـــو يكفــر دخلــت يومـــاً  :قـــال ،صــلوات اهللا عليــه

. وتركـــت ســـّيدهم ومـــوالهم وإمـــامهم ،قتلـــت مـــن ذرّيـــة فاطمـــة ألــف ســـّيد أو يزيـــدون :قـــال ؟الفكــرة
ــؤمنني :فقلــت وأنّــه  ،وقــد علمــت أنّــك تقــول بإمامتــه ،جعفــر بــن حمّمــد :قــال ؟ومــن ذاك يــا أمــري امل

  .ولكن اآلن أفرغ منه ،إمامي وإمامك وإمام هذا اخللق مجيعاً 
  مثّ دعا ،من الغم لقد أظلمت الدنيا عليَّ  :قال ابن األسقنطوري

__________________  
  .٢٠١ ،١٨ :مهج الدعوات ،٨٩ :عيون املعجزات - ١٣

ومل  ،وأنّـه كــان مـن نــدماء املنصــور ،ســكندرياال) عبيــد اهللا ( حممـد بــن عبـد اهللا  :االسـقبطوري ويف املهــج :يف ع) ١(
  .جند له ترمجة يف كتبنا الرجالية
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 ،لـه مثّ دعـا سـيافاً  ،فبقيـت أنـا وهـو ،فأكل وشرب وأمر احلاجب أن خيرج الناس من جملسه ،باملوائد
  .لبيك يا أمري املؤمنني :قال. يا سّياف :فقال

إذا رفعـت عمــاميت عـن رأســي فاضــرب فــ ،الســاعة احضـر جعفــر بـن حمّمــد وأشــغله بـالكالم :قـال
  .نعم يا سّيدي :قال السّياف. عنقه

 ،ال واهللا :فقـال !؟)ص(تقتـل ابـن رسـول اهللا ، أويلك يا سّياف :وقلت ،فلحقت السّياف :قال
  !؟وما الذي تفعل :فقلت. وال أفعل ذلك

ــــق  ،وشــــغله بــــالكالم ،إذا حضــــر جعفــــر بــــن حمّمــــد :قــــال وقلــــع قلنســــوته مــــن رأســــه ضــــربت عن
  .الرأي الذي أصبت :قلت. وال أبايل إىل ما صرت إليه ،لدوانيقيّ ا

فلحقتـه يف  ،وكـان ينـزل موضـع اخللفـاء ،على محار مصري فأحضر جعفر بن حمّمد  :قال
  .»اكفين شرّه  ،يا كايف موسى فرعون«  :السرت وهو يقول

مثّ أطبــق  .»يــا دائــم يــا دائــم «  :ولوهــو يقــ ،وبــني الــدوانيقيّ  )١(مثّ حلقتــه يف الســرت الــذي بيــين 
ورأيـت الـدوانيقّي يسـعى بـني  ،فرأيت القصر ميوج كأنّه سفينة يف جلّـة البحـر ،ومل أدر ما قال ،شفتيه
 ،وأخـــذ بعضـــده ،وارتعـــدت فرائصـــه ،وقـــد اصـــطكت أســـنانه ،مكشـــوف الـــرأس ،حـــايف القـــدم ،يديـــه

مــا الــذي  ،يــا مــوالي :وقــال ،دي مــوالهوجثــا بــني يديــه كمــا جيثــو العبــد بــني يــ ،وأجلســه علــى ســريره
أســألك أن ال تعــود تــدعوين «  :قــال. مــرين بــأمرك :قــال» قــد دعــوتين فجئتــك «  :قــال ؟جــاء بــك

  .وطاعة ألمرك مسعاً  :قال. حّىت أجيئك
  ودعا أبو جعفر الدوانيقيّ  ،مثّ قام وخرج صلوات اهللا عليه وآله

__________________  
  .بينه :يف ع) ١(
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ومـا انتبـه إالّ  ،وارتعـدت فرائصـه ،ولـبس الثيـاب عليـه ،ونـام ،)٣(واحلواصـل  )٢(والسمور  )١(ج بالدواوي
  .يا أمري املؤمنني ،نعم :قلت ،أنت جالس يا هذا :قال يل ،فلّما انتبه ،نصف الليل

  .يا أمري املؤمنني ،نعم :قلت ؟رأيت هذا العجبأ: قال
 ،لـّي رأيـت قصـري ميـوج كأنّـه سـفينة يف جلـج البحـرملّا أن دخل جعفر بـن حمّمـد ع ،ال واهللا :قال

وهــو  ،وشــفته العليـا يف أعالهـا ،ووضــع شـفته السـفلى يف أســفل قبّـيت هـذه ،قــد فغـر فـاه ورأيـت تنينـاً 
إّن اهللا تعــاىل قــد أمــرين أن أبتلعــك مــع أهــل قصــرك ومــن  ؛يــا منصــور :يقــول يل بلســان عــريب مبــني

 ،يــدي ورجلــي )٤(ت منــه ذلــك طــاش عقلــي وارتعشــت فلّمــا مسعــ. إن أحــدثت حــدثاً  حضــرك مجيعــاً 
مــا تعلــم أّن جعفــر بــن حمّمــد خليفــة اهللا يف ، أأســكت :قــال !؟أســحر هــذا يــا أمــري املــؤمنني :فقلــت
  !.؟أرضه

وقــــد ذكــــره اهللا تعــــاىل يف  ،فهــــو مشــــهور عنــــد اخلــــاص والعــــام ،املــــوتى وأّمــــا إحيــــاء عيســــى 
  .القرآن

 ،طرفـاً  وسـنورد أيضـاً  ،وقد أوردنا بعضه ،من ذلك ات اهللا عليهم كثرياً وقد أعطى اهللا أئمتنا صلو 
  :وهو ما حّدث به

ونظـر  ،مـّر مـوالي أمـري املـؤمنني صـلوات اهللا عليـه مبقـربةٍ  :قـال ،األصبغ بـن نباتـة - ١٤/  ١٨٥
  حتب أن أريك آيةأ « :فقال ،إىل القبور

__________________  
  .» ١٩٦ :١ - داج - القاموس احمليط« . اللحاف :الدواويج مجع الدّواج كرّمان) ١(
  .» ٥٣ :٢ - مسر - القاموس احمليط« . هي دابة يتخذ من جلدها الفراء الثمينة :السمور) ٢(
وهــو الغطــاء املتخــذ مــن فــراء هــذين  ،يتخــذ منــه الفــرو ،طــائر كبــري لــه حوصــلة عظيمــة ،ةلَ وَصــمجــع حَ  :لاِصــوَ احلَ ) ٣(

  .٥٨٦ :٢وجي املعجم الزوول. احليوانني
  .وارتعدت :ك ،ع ،يف ص) ٤(
  .٣٧ :مدينة املعاجز - ١٤
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  .نعم يا موالي :فقلت»  ؟بإذن اهللا تعاىل
 ،السـالم عليـك يـا أمـري املـؤمنني :فقـام شـيخ وقـال» قـم يـا ميـت «  :وقـال ،فأشـار بيـده إىل قـرب
نــا عمــرو بــن دينــار أ :فقــال»  ؟مــن أنــت يــا شــيخ«  :فقــال صــلوات اهللا عليــه. وخليفــة رّب العــاملني

  .قتلين أصحاب معاوية مع أمري األنبار ،قتلت يف واقعة األنبار ،اهلمداينّ 
 إّن علـّي بـن أيب طالـب  :وقـل هلـم ،اذهب إىل أهلك وأوالدك وحـّدثهم مبـا رأيـت«  :فقال

  .»أحياين ورّدين إليكم بإذن اهللا 
فإّن اهللا تعـاىل قـد أعطـى  ،ناس وما يّدخرون يف بيو_مينبئ مبا يأكل ال وأّما ما كان عيسى 

  :أئمتنا صلوات اهللا عليهم أفضل من ذلك فقد روى
حججـت أربعـني  :قـال ،عن بّكار القّمـي ،عن بعض أصحابنا ،املعلى بن حمّمد - ١٥/  ١٨٦
مثّ  ،فأقمــت حــّىت صــدر النــاس ،فقــدمت مّكــة ،)١(صــبت بنفقــيت جبمــع فلّمــا كــان يف آخرهــا اُ  ،حّجـة
 ،وأنظـــــر إىل ســــّيدي أيب احلســـــن موســـــى  ،)ص(فــــأزور رســـــول اهللا  ،أصـــــري إىل املدينـــــة :قلــــت

  .فأستعني به على طريقي إىل الكوفة ،فأمجع شيئاً  ،وعسى أن أعمل بيدي
رجعـــــت إىل  مثَّ  ،فســـــّلمت عليـــــه ،)ص(فأتيـــــت رســـــول اهللا  ،فخرجــــت حـــــّىت صـــــرت إىل املدينـــــة

فبينــا أنــا كــذلك إذا أنــا  ،فقمــت فيــه رجــاء أن يســّبب اهللا يل عمــالً  ،لفعلــةاملصــّلى الــذي يقــوم فيــه ا
يـا  :وقلـت ،فـذهبت اجلماعـة فاتّبعتـه ،فجئـت فوقفـت معهـم ،ةلَـعَ فـاجتمع حولـه الفَ  ،برجل قد أقبـل

  فإن رأيت أن تذهب يب ،إّين رجل غريب ،عبد اهللا
__________________  

 :مدينــــة املعــــاجز ،باختصــــار ،١١/  ١٩٠ :٢الصــــراط املســــتقيم  ،عــــة منــــهقط ،١٣/  ٣١٩ :١اخلــــرائج واجلــــرائح  - ١٥
٩٧/  ٤٥٩.  
  .» ١٦٣ :٢معجم البلدان «  :هو املزدلفة :مجع) ١(
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  .اذهب :قال. نعم :قلت ؟أنت من أهل الكوفة :فقال. معهم فتستعملين
أســـبوع إىل وكنـــا ال نعطـــى مـــن  ،فعملـــت فيهـــا أيّامـــاً  ،فانطلقـــت معـــه إىل دار كبـــرية تبـــىن جديـــدة

اسـتعملين علـيهم حـّىت اسـتعملهم  :فقلـت للموّكـل ،وكان العملة ال يعملـون ،واحداً  إالّ يوماً  ،أسبوع
  .فكنت أعمل معهم واستعملهم. قد استعملتك :قال. وأعمل معهم

فإّين لواقف ذات يـوم علـى السـلم إذ نظـرت إىل أيب احلسـن موسـى بـن جعفـر صـلوات اهللا  :قال
» انـــزل  !بكـــار جئتنـــا«  :فقـــال ،مثّ رفـــع رأســـه إيلَّ  ،فـــدار فيهـــا ،يف ســـّلم الـــدار عليـــه قـــد أقبـــل وأنـــا

  .فنزلت
 ،صــبت بنفقـيت جبمــعأُ  ،جعلــت فـداك :قلـت»  ؟هنــا مـا تصــنع هـا«  :فتنّحــى ناحيـة فقــال :قـال

فقلــــت أطلــــب  ،فأتيــــت املصــــّلى ،مثّ إّين صــــرت إىل املدينــــة ،فأقمــــت يف مكــــة إىل أن صــــدر النــــاس
. فســـألته أن يســـتعملين كمـــا يســـتعملهم ،فـــذهب برجالـــه ،إذ جـــاء وكيلـــك )١(نـــا قـــائم فبينـــا أ ،عمـــالً 
  .»أقم يومك هذا «  :فقال

فجعـل الوكيـل يـدعو  ،جـاء فقعـد علـى البـاب ،وكان اليـوم الـذي يعطـون فيـه ،فلّما كان من الغد
أدن «  :يل حّىت إذا كان يف آخـرهم قـال ،وكّلما ذهبت ألدنو قال يل بيده كذا ،برجل رجل ويعطيه

هــذه نفقتــك إىل الكوفــة  ،خــذ«  :قــال ،فــدفع إّيل صــرّة فيهــا مخســة عشــر دينــاراً  ،فــدنوت )٢(» مــّين 
 مثّ ذهــب وعــاد إيلَّ  ،ومل أســتطع أن أرّده. جعلــت فــداك ،نعــم :فقلــت»  اخــرج غــداً «  :مثّ قــال .»

  .»قبل أن تذهب  ائتين غداً «  :قال أبو احلسن  :فقال ،الرسول
  اخرج الساعة حّىت تصري إىل«  :فقال ،لّما كان من الغد أتيتهف

__________________  
  .واقف :ك ،يف ر) ١(
  .فلما دنوت :يف ع) ٢(

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٢١٣ 

  .»وهاك هذا الكتاب فادفعه إىل علّي بن أيب محزة  ،خيرجون إىل الكوفة فإّنك توافق قوماً  ،)١(فيد 
فـإذا قـوم قـد _يّـأوا للخـروج إىل  ،صـرت إىل فيـد مـا تلّقـاين خلـق حـّىت  ،فال واهللا ،فانطلقت :قال

ــيالً  ،وصــحبتهم إىل الكوفــة ،فاشــرتيت بعــرياً  ،الكوفــة مــن الغــد أصــري إىل منــزيل  :فقلــت ،فــدخلتها ل
ــــن أيب محــــزة ،فأرقــــد ليلــــيت هــــذه ــــاب مــــوالي إىل علــــّي ب فأتيــــت منــــزيل فــــأخربت أّن  ،مثّ أغــــدو بكت

  .اللصوص دخلوا حانويت قبل قدومي بأيّام
فبينـــا أنـــا جـــالس متفّكـــر فيمـــا ذهـــب يل مـــن حـــانويت إذا أنـــا  ،ّمـــا أن أصـــبحت صـــّليت الفجـــرفل

 ،يــا بّكــار :مثّ قــال يل ،م علــيَّ فعانقتــه وســلَّ  ،فــإذا علــّي بــن أيب محــزة ،فخرجــت ،بقــارع يقــرع البــاب
  .وقد كنت على ا:يء إليك الساعة ،نعم :قلت .هات كتاب سّيدي

 ،فأخـذه وقّبلـه ،فدفعتـه إليـه ،فأخرجـت الكتـاب .)٢( ممسـياً قد علمـت أنّـك قـدمت  ،هات :قال
مثّ  ،ففــك الكتــاب وقــرأه ،إىل ســّيدي شــوقاً  :قــال ؟مــا يبكيــك :فقلــت ،وبكــى ،ووضــعه علــى عينيــه

  .قلت نعم ؟دخل عليك اللصوص ،يا بّكار :وقال ،رفع رأسه إيلَّ 
  .نعم :أخذوا ما كان يف حانوتك قلت :قال
فقّومــت مــا ذهــب  وأعطــاين أربعــني دينــاراً  ،أخلــف عليــك مــا ذهــب منــكإّن اهللا تعــاىل قــد  :قــال

قيمــة مــا  ففــتح الكتــاب فــإذا فيــه بــأن ادفــع إىل بّكــار أربعــني دينــاراً  ،فــإذا قيمتــه أربعــون دينــاراً  ،مــّين 
  .واملنة اهللا ،ذهب من حانوته

__________________  
  .» ٢٨٢ :٤لدان معجم الب« . بليدة يف نصف طريق مّكة إىل الكوفة :فيد) ١(
  .ليالً  :يف م) ٢(
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 ،خرجت إىل الرضا صـلوات اهللا عليـه وامـرأيت aـا حبـل :قال ،عن أمحد بن عمر - ١٦/  ١٨٧
 ،فسـّمه ،وهـو ذكـر«  :فقـال يل. فـادع اهللا أن جيعلـه ذكـراً  ،إّين خّلفت أهلـي وهـي حامـل :فقلت له

  .»عمر 
  .»مسّه عمر «  :قال ،وأمرت األهل به ،نويت أن أمسيه علّياً  :فقلت

ال نصــّدق بعــدها  :فقــال يل جــرياين ،فســّميته عمــر ،فــوردت الكوفــة وقــد ولــد يل ابــن ومسّــي عليّــا
  .فعلمت أنّه كان أنظر يل من نفسي. بشيء ممّا كان حيكى عنك

امــرأيت أخــت حمّمــد  :قلــت للرضــا صــلوات اهللا عليــه :قــال ،وعــن بكــر بــن صــاحل - ١٧/  ١٨٨
حمّمــد  :فقلــت يف نفســي» مهــا اثنــان «  :قــال. اهللا تعــاىل أن جيعلــه ذكــراً فــادع  ،بــن ســنان aــا حبــل

  .»واألخرى أّم عمرو  ،علّياً  سم واحداً «  :فدعاين بعد انصرايف فقال ،وعليّ 
مـا  :فسـّميت كمـا أمـرين فقلـت ألّمـي ،فقدمت الكوفة وقـد ولـد يل غـالم وجاريـة يف بطـن واحـد

  .عى أم عمروإّن أّمي كانت تد :فقالت ؟معىن أم عمرو
فــدخلت علــى  ،حججــت ســنة :قــال ،جعفــر بــن الشــريف اجلرجــاينّ  وروى أيضــاً  - ١٨/  ١٨٩

فـأردت أن  ،مـن املـال وقـد كـان أصـحابنا محلـوا معـي شـيئاً  ،أيب حمّمد صـلوات اهللا عليـه بسـّرمن رأى
  أسأله

__________________  
  ,١٤٨/  ٥١١ :مدينة املعاجز ،١٢/  ١٩٧ :٢الصراط املستقيم  ،١٦/  ٣٦١ :١اخلرائج واجلرائح  - ١٦
الصـــــراط  ،٢٢٨ :الفصـــــول املهمـــــة ،٣٠٥ :٢كشـــــف الغمـــــة   ،١٧٦ :نـــــور األبصـــــار ،٥٢ :١اخلـــــرائج واجلـــــرائح  - ١٧

  ,٥١١ :مدينة املعاجز ،١٩٧ :٢املستقيم 
 :٣اثبــــات اهلــــداة  ،٣/  ٢٠٦ :٢الصــــراط املســــتقيم  ،٤٢٧ :٢كشــــف الغمــــة   ،٤/  ٤٢٤ :١اخلــــرائج واجلــــرائح  - ١٨
  .باختصار ،٦٤/  ٤١٨
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  .»ادفع ما معك إىل املبارك خادمي «  :فقال قبل أن قلت ذلك ،إىل من أدفعه
أو لســـت «  :فقـــال. ون عليـــك الســـالمأإّن شـــيعتك جبرجـــان يقـــر  :فقلـــت ،ففعلـــت ذلـــك :قـــال
  .بلى :قلت»  !؟بعد فراغك من احلجّ  منصرفاً 
وتــدخلها يــوم اجلمعــة  ،وتســعني يومــاً  فإنّــك تصــري إىل جرجــان مــن يومــك هــذا إىل مائــة«  :قــال

فـامض  ؛فـاعلمهم أّين أوافـيهم آخـر النهـار ،يف أّول النهار ،لثالث ليال مضني من شهر ربيع اآلخر
وولـد لولـدك الشـريف ابـن  ،وتقـدم علـى أهلـك وولـدك ،فـإّن اهللا سيسـّلمك ويسـّلم مـا معـك ،راشداً 

  .»ويكون من أوليائنا  ،اهللا بهوسيبلغ  ،فسّمه الصلت بن الشريف بن جعفر بن الشريف
كثـري املعـروف  - وهـو مـن شـيعتك - إّن إبراهيم بن إمساعيـل اخللنحـيّ  ،يا ابن رسول اهللا :قلت

وهـــو أحــــد املتقّلبـــني يف نعــــم اهللا  ،خيـــرج إلــــيهم يف الســـنة أكثــــر مـــن مائــــة ألـــف درهــــم ،إىل أوليائـــك
  .جبرجان
ورزقـه اهللا  ،وغفر له ذنوبـه ،صنعه إىل شيعتناشكر اهللا أليب إسحاق وإبراهيم بن إمساعيل  :فقال

  .»سم ابنك أمحد  :يقول لك احلسن بن عليّ  :فقل له ،باحلق قائالً  ،ذكرا سوياً 
حــّىت وافيــت جرجــان يف يــوم اجلمعــة أّول  ،وســّلمين اهللا تعــاىل ،وحججــت ،فانصــرفت مــن عنــده

فـأعلمتهم أّن اإلمـام وعـدين أن  ،وجـاءين أصـحابنا يهّنئـوين ،كما ذكر صلوات اهللا عليه وآلـه  ،النهار
  .وأعّدوا مسائلكم وحوائجكم كّلها ،فتأّهبوا ملا حتتاجون إليه ،يوافيكم يف آخر هذا النهار

 ،فــو اهللا مــا شــعرنا إالّ وقــد وافانــا أبــو حمّمــد ،فلّمــا صــّلوا الظهــر والعصــر اجتمعــوا كّلهــم يف داري
ــ فســّلم هــو أّوالً  ،وحنــن جمتمعــون ،فــدخل علينــا إّين كنــت «  :مثّ قــال ،فاســتقبلناه وقّبلنــا يديــه ،اعلين

  وعدت
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فصــّليت الظهــر والعصــر بســّرمن رأى وصــرت  )١(جعفــر بــن الشــريف أن أوافــيكم يف آخــر هــذا اليــوم 
  .»فامجعوا مسائلكم وحوائجكم كّلها  ،وها أنا قد جئتكم اآلن ،إليكم ألجّدد بكم عهداً 

أصـيب ببصـره  إن ابـين جـابراً  ،يـا ابـن رسـول اهللا :قـال ،فأّول من ابتـدأ باملسـائل النصـر بـن جـابر
فمســح بيــده علــى عينيــه فصــار » فهاتــه «  :قــال .)٢(فــادع اهللا تعــاىل أن يــرّد عليــه بصــره  ،منـذ أشــهر

  .بصرياً  )٣(
فأجـاaم إىل كـّل مـا سـألوه حـّىت قضـى حـوائج اجلميـع  ،يسـألونه حـوائجهم ،مثّ تقّدم رجل فرجل

  .وانصرف من يومه ذلك ،ودعا هلم خبري ،)٤(
صـحبت أبـا  :قـال ،وحّدث علّي بـن زيـد بـن علـّي بـن احلسـني بـن زيـد بـن علـيّ  - ١٩/  ١٩٠

» أمهـــل «  :قـــال ،وأردت االنصـــراف ،فلّمـــا صـــار إىل الـــدار ،مـــن دار العاّمـــة إىل منزلـــه حمّمـــد 
فـــإّن جاريتـــك  ،جاريـــة صـــّريها يف مثـــن«  :وقـــال ،فأعطـــاين مائـــة دينـــار ،فـــدخل مثّ أذن يل فـــدخلت

  .»فالنة قد ماتت 
ماتـــت  :فمضـــيت فـــإذا الغـــالم قـــال ،وكنـــت خرجـــت مـــن املنـــزل وعهـــدي aـــا أنشـــط مـــا كانـــت

  .جاريتك فالنة الساعة
  .فماتت ،شربت ماء فشرقت :قال ؟ما حاهلا :قلت

__________________  
  .النهار :يف ش) ١(
  .عينيه :م ،يف ك) ٢(
  .فعاد :م ،يف ك) ٣(
  .القوم :ميف ) ٤(
 :٢حليــة األبــرار  ،٤٢٨ :٢كشــف الغمــة   ،٥٣١ :٢مناقــب ابــن شــهر اشــوب  ،٥/  ٤٢٦ :١اخلــرائج واجلــرائح  - ١٩
  .٨١/  ٥٧٤ :مدينة املعاجز ،٤٩٣
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فركبـت  ،إىل الصـحراء يومـاً  ركـب أبـو حمّمـد  :قال ،عن أيب هاشم اجلعفريّ  - ٢٠/  ١٩١
فجعلــت أفكــر يف  ،إذ عــرض يل فكــر يف ديــن كــان علــيَّ  ،أنــا خلفــهامي و وهــو قــدَّ  ،فبينــا نســري ،معــه

  .أي وجه يكون قضاؤه
 ،بسـوطه خطـة يف األرض فخطَّ  ،مثّ احنىن على قربوس سرجه» اهللا يقضيه «  :فالتفت إّيل وقال

  .»واكتم  ،انزل فخذ ،يا أبا هاشم«  :وقال
إن كـان  :فقلـت ، الفكـرفعـرض يل ،فوضـعتها يف خفـي وسـرنا :قـال ،فنزلت فإذا بسـبيكة ذهـب

ومــا حنتــاج  ،وجيــب أن ننظــر اآلن يف نفقــة الشــتاء ،وإالّ فــإّين أرّضــي صــاحبه aــا ،الــدين )١(فيهــا متــام 
  .إليه من كسوة وغريها

  .»واكتم  ،فخذ ،انزل«  :مثّ قال ،وخّط بسوطه خطة مثل األوىل ،فالتفت إّيل مثّ احنىن ثانية
 ،مثّ انصــــرف إىل منزلـــــه ،وســـــرنا يســــرياً  ،يف خفــــي اآلخــــرة فجعلتهــــا فنزلــــت فــــإذا بســــبيكة فضَّـــــ
 ،مثّ وزنـــت ســـبيكة الـــذهب ،وعرفـــت مبلغــه ،وحســبت ذلـــك الـــدين ،وانصــرفت إىل منـــزيل وجلســـت
  .ما زادت وال نقصت ،فخرجت بقسط ذلك الدين

واهللا  ،ومـن تأمــل ذلــك عــرف أن ذلـك يزيــد علــى مــا أخربنــا مبـا يــأكلون ومــا تــّدخرون يف بيــوتكم
  .املوفق

ْذ ِجئْتَُهمْ  ( :وأّما قوله تعاىل ْذ َكَفْفُت بَِ* إVِْاِثيَل َقنَْك إِ   َو,ِ
__________________  

ــــــد ،٥/  ٥٠٧ :١الكــــــايف  - ٢٠ ــــــادة ،٢/  ٤٢١ :١اخلــــــرائج واجلــــــرائح  ،حنــــــوه ،٣٨٦ :ارشــــــاد املفي مناقــــــب ابــــــن  ،بزي
  .٤٩١ :٢حلية األبرار  ،٤١٢ :٢كشف الغمة   ،٥٣١ :٣شهرآشوب 

  .عامة :يف ك) ١(
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ــاِت   ،فتبعــه إنســان ليأخــذه ويقتلــه ،بيتــاً  فــدخل  ،فهــو أّن بــين إســرائيل أرادوا قتلــه )١( )بِاlَْيِّن
فلــم  ،وهــو يصــيح أنـّـه فــالن ،وظنّــوا أنـّـه عيســى ،فأخذتــه اليهــود ،فـألقى اهللا تعــاىل شــبيه عيســى عليــه

وقـد رفـع اهللا  ،فأيقنت اليهود أنّه شّبه هلـم ،تهفلّما صلبوه رجع إىل صور  ،وصلبوه ،وقتلوه ،يقبلوا منه
  .عيسى إليه

  :ومثل ذلك جرى يف أيب عبد اهللا الصادق صلوات اهللا عليه وهو ما حّدث به
ملـّـا جــيء  :قــال - لبــين العّبــاس وكــان ســّيافاً  - عــن رجــل مــن كنــدة ،أبــو خدجيــة - ٢١/  ١٩٢

فـأتى أبـا  ،ومهـا حمبوسـان ،أمـر بقتلهمـا ،ه إمساعيـلوابن ،إىل الدوانيقّي بأيب عبد اهللا صلوات اهللا عليه
مثّ  ،فقاتلــه ســاعة مثّ قتلــه ،مثّ أخــذ إمساعيــل ليقتلــه ،فأخرجــه وضــربه بســيفه حــّىت قتلــه ،عبــد اهللا لــيالً 

  .وأرحتك منهما ،لقد قتلتهما :فقال ؟ما صنعت :فقال له ،جاء إليه
فقــال أبــو جعفــر  ،فاســتأذنا ،جالســان فلمــا أصــبح فــإذا أبــو عبــد اهللا صــلوات اهللا عليــه وإمساعيــل

فاذهـب  :بلى لقد عرفتهما كما أعرفك قـال :قال[  ؟لست زعمت أّنك قتلتهماأ: الدوانيقّي للرجل
ورجعـت فأخربتـه  )٣(قـال فبهـت . فـإذا جبـزورين منحـورين ،فـانظر )٢(] إىل املوضع الـذي قتلتهمـا فيـه 

  .ال يسمعن هذا منك أحد :فنكس رأسه وقال
  َوما َقتَلُوُه َوما َصلَبُوُه َولِكْن ُشبِّهَ  ( :قوله تبارك وتعاىلوهذا مثل 

__________________  
  ١١٠ :سورة املائدة اآلية) ١(
  ٢٤/  ٣٦٢ :مدينة املعاجز ٢٠/  ١٨٨ :٢الصراط املستقيم  ،٢٧/  ٦٢٦ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٢١

  .ما بني املعقوفتني أثبتناه من اخلرائج ومدينة املعاجز) ٢(
  .فحمدت :ر ،ويف ك ،فقمت :يف ع) ٣(
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  .)١( )لَُهْم 
  :وممّا يقارب ذلك ما حّدثت به

 ،أّم الفضــــل بنــــت املــــأمون زوجــــة أيب جعفــــر حمّمــــد بــــن علــــّي بــــن موســــى  - ٢٢/  ١٩٣
ومــا  :قيــل !؟وأمــر جليــل فـوق الوصــف واملقــدار )٢(ال أخــربك عــن أيب جعفــر بشـيء عجيــب أ: قالـت
  !؟ذاك

 :فيقـول ،فأشـكو ذلـك إىل أيب ،فرمبـا أمسعـين الكـالم ،وأراقبـه أبـداً  ،كنـت أغـار عليـه كثـرياً   :قالت
  ).ص(فإنّه بضعة من رسول اهللا  ،يا بنّية احتمليه

 ،جاريـــة مـــن ولـــد عّمـــار بـــن ياســـر وســـّلمت علـــيَّ  فبينمـــا أنـــا جالســـة ذات يـــوم إذ دخلـــت علـــيَّ 
 ،وأنـا زوجـة أيب جعفـر حمّمـد بـن علـيّ  ،ن ياسـرأنـا جاريـة مـن ولـد عّمـار بـ :قالت ؟من أنت :فقلت
ــى احتمالــه. زوجــك ــبالد ،فــدخلين مــن الغــرية مــا مل أقــدر عل وكــاد  ،وّمهمــت أن أخــرج وأصــيح يف ال

  .وكسو_ا ،وأحسنت رفدها )٣(فكظمت غيظي  ،الشيطان أن حيملين على اإلساءة إليها
وكـــان ســـكران ال  ،تـــه اخلـــربفخربّ  ،فـــدخلت علـــى أيب ،فلّمـــا خرجـــت عـــّين مل أمتالـــك أن Dضـــت

  .ألقطعنه :فركب وقال ،فأتى به .بالسيف يا غالم عليَّ  :فقال ،يعقل
  ما صنعت ،إنّا هللا وإنّا إليه راجعون :قلت ،فلّما رأيت ذلك منه

__________________  
  .١٥٧ :سورة النساء اآلية) ١(
 ،٣٦ :مهــج الــدعوات ،مفصــالً  ،٧٤ :خطــاراألمــان مــن األ ،٣٦٥ :٢كشــف الغمــة   ،٣٧٢ :١اخلــرائج واجلــرائح  - ٢٢

  .باختصار ،٤٦/  ٣٤٣ :٣اثبات اهلداة  ،٤٧/  ٥٣٠ :مدينة املعاجز ،٤١٢ :٢حلية األبرار 
  .خبرب عظيم :يف ع) ٢(
  .غضيب :يف م) ٣(
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 ،يضـربه بالسـيف حـّىت قطّعـه )١(فـدخل عليـه والـدي فمـا زال  ،وجعلت ألطـم علـى وجهـي !؟بزوجي
  .ومل أرقد ليلي ،جت خلفه هاربةوخر  ،ه خرجإنَّ  مثَّ 

 :قلـت لـه !؟ومـا صـنعت :قـال !؟تـدري مـا صـنعت البارحـةأ: فلّما أصـبحت أتيـت أيب فقلـت لـه
 :قلـت !؟ويلـك مـا تقـولني :فقـال ،مثّ أفـاق بعـد حـني ،وغشـي عليـه )٢(فـربق عينـه  !قتلت ابن الرضا

مثّ  ،شـديداً  مـن ذلـك اضـطراباً دخلت عليه ومل تزل تضربه بالسيف حّىت قتلته فاضـطرب  ،واهللا ،نعم
صـدقت يـا أمـري  :قـال !؟مـا هـذا الـذي تقـول هـذه املـرأة :فلّمـا أيت بـه قـال. بياسـر اخلـادم عليَّ  :قال

ـــى صـــدره وخـــّده. املـــؤمنني ـــه راجعـــون :وقـــال ،فضـــرب بيـــده عل ّـــا إلي ّـــا هللا وإن ـــا ،إن ـــا  ،هلكن  )٣(وعطبن
فـإّن نفسـي تكـاد أن  ،وعّجل إّيل بـاخلرب )٤(اذهب ويلك وانظر ما القصة  ،وافتضحنا إىل آخر األبد

  .خترج الساعة
البشـــرى يـــا أمـــري  :فمـــا لبـــث ياســـر أن عـــاد إليـــه فقـــال ،فخـــرج ياســـر وأنـــا ألطـــم خـــّدي ووجهـــي

 ،وعليــه قمــيص ،فــإذا هــو جــالس ،دخلــت عليــه :قــال !؟مــا عنــدك ،ولــك البشــرى :فقــال !املــؤمنني
 أحـّب أن _ـب يل قميصـك هـذا أصـّلي فيــه يـا ابـن رسـول اهللا :وقلـت ،فسـّلمت عليـه ،وهـو يسـتاك
بــل أهــب «  :فقــال ؟هــل بــه أثــر جراحــة وأثــر الســيف ،وإّمنــا أردت أن أنظــر إىل جســده. وأتــربّك بــه

ونظــرت إىل جســده  ،فخلعــه. لســت أريــد غــري هــذا القمــيص :فقلــت .»لــك مــا هــو خــري مــن هــذا 
  إّن يف ،ما بقي بعد هذا شيء :الوق ،شديداً  فبكى املأمون بكاءً  ،ما به أثر )٥(وكأنّه العاج 

__________________  
  .فلم يزال :يف ع) ١(
  .فزهق عقله :يف هامش ص) ٢(
  .وعصينا :يف م) ٣(
  .القضية :يف ص وهامش ك) ٤(
  .األبيض :يف هامش ص زيادة) ٥(
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  .لعربة )١(ذلك 
  .قد اقتصرنا على املوضع املقصود منها ،ويف القصة طول

فهــو مــا قــال اهللا تعــاىل يف كتابــه  ،املائــدة مــن الســماء تعــاىل علــى عيســى وأّمــا مــا أنــزل اهللا 
َل َعلَيْنـا مائِـَدًة ِمـَن  ( :العزيز ِّNَْن ُفـ

َ
ْذ قاَل اYَْواِريُّوَن يا ِعيnَ اْنَن َمْرَيَم َهْل يَْستَِطيُع َربُّـَك أ إِ

ُقوا اَهللا إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِن"َ  Lماِء قاَل اي Lْن قَـْد . الس
َ
ُكَل ِمنْها َوَيْطَمLZِ قُلُوُبنا َوَغْعلَـَم أ

ْ
ْن نَأ

َ
قالُوا نُِريُد أ

اِهِدينَ  Lنِْزْل َعلَيْنا مائِـَدًة ِمـَن . َصَدْقتَنا َونَُكوَن َعلَيْها ِمَن الش
َ
قاَل ِعيnَ اْنُن َمْرَيَم اللُهمL َربLنا أ

qِا َوآخِ  Lو
َ
ماِء تَُكوُن qَا ِقيداً ِأل Lاِزِق"َ الس Lنْـَت َخـْ-ُ الـر

َ
kِّ . ِرنا َوآيًَة ِمنَْك َواْرُزقْنـا َوأ قـاَل اُهللا إِ

َحداً ِمَن الْعالَِمَ" 
َ
بُُه أ َعذِّ

ُ
بُُه َعذاباً ال أ َعذِّ

ُ
kِّ أ ُ]ا َعلَيُْكْم َفَمْن يَْكُفْر َنْعُد ِمنُْكْم فَإِ ِّNَ٢( )ُم(  

  .وخل فأنزل اهللا تعاىل عليه سبعة أرغفة مع مسك وبقل
  .»وأكل منها خلق كثري «  :ويف رواية أيب حممد احلسن العسكري  - ٢٣/  ١٩٤

  .وقد ذكرت أمثال ذلك يف الكتاب
 )ص(رسـول اهللا  )٣(صـّلى أيب مـع  :قالت ،وقد حّدثت زينب بنت علّي  - ٢٤/  ١٩٥

مل آكـل منـذ ثالثـة «  :فقـال»  ؟عنـدكم طعـامهـل «  :فقـال مثّ أقبل على علـّي  ،صالة الفجر
  .» أيّام طعاماً 
  وهي تتلوى من ،فدخال عليها» امض بنا إىل ابنيت فاطمة «  :قال

__________________  
  .هذا :يف ع) ١(
  .١١٥ - ١١٢ :سورة املائدة اآليات) ٢(
  ,١٩٥ :التفسري املنسوب لإلمام العسكري  - ٢٣
  .كالمها عن الثاقب  ،٥٤ :مدينة املعاجز ،٤٠٦ :معامل الزلفى - ٢٤

  .وما أثبتناه من املصدرين ،عند :يف النسخ املخطوطة) ٣(
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«  :فاسـتحيت وقالـت»  ؟هـل عنـدك طعـام ،فـداك أبـوك ،يـا فاطمـة«  :فقـال ،وابناها معهـا ،اجلوع
فاحتملتهـــا  ،وحلمـــاً  فالتفـــت فـــإذا صـــفحة مآلنـــة ثريـــداً  ،مثّ مسعـــت حّســـاً  ،مثّ قامـــت وصـــّلت» نعـــم 

 ،فجمــع عليّــا وفاطمــة واحلســن واحلســني  ،)ص(ووضــعتها بــني يــدي رســول اهللا  ،وجــاءت aــا
 ،خرجـت مـن عنـدها ولـيس عنـدها طعـام«  :ويقـول ،وجعل علـّي يطيـل النظـر إىل فاطمـة ويتعجـب

 L لَـِك هـذا؟  ( ،يـا بنـت رسـول اهللا«  :فقـال ،مثّ أقبل عليها»  !؟فمن أين هذا
َ
 ( :قالـت»  )ك

  .)١( )إِنL اَهللا يَْرُزُق َمْن يَشاُء بَِغْ-ِ ِحساٍب  ،ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللاِ 
 :إذ قـال هلـا ،احلمد هللا الذي جعـل يف أهـل بيـىت نظـري زكريـا ومـرمي«  :وقال )ص(فضحك النّيب 

 L لَِك هذا قالَْت ُهَو ِمْن ِعنِْد اِهللا إِنL اَهللا يَْرُزُق َمْن يَشاءُ  (
َ
  )١( )بَِغْ-ِ ِحساٍب  ك

مل يـنقص  ،إن مل يـزد علـى ذلـك وما أخرج اهللا تعاىل من الثمر من الشجر اليابس ألئمتنـا 
  .فال نطيل الكالم بإعادته ،عنه

__________________  
  .٣٧ :آل عمران اآلية) ١(
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  الباب الثالث
  في ذكر معجزات أمير المؤمنين

  بي طالب وسّيد الوصيين علّي بن أ
  وفيه تسعة فصول
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  :فصل - ۱
  في بيان ظهور آياته في إحياء الموتى

  أربعة أحاديث :وفيه
 :قـال ،عـن أيب عبـد اهللا  ،مـوىل أيب جعفـر ،عن عبد الرمحن بـن كثـري اهلـامشيّ  - ١/  ١٩٦

إذ  ،مـن اجلبـل بصـفني وكـان قريبـاً  ،بالنـاس يريـد صـفني حـىت عـرب الفـرات خرج أمري املـؤمنني « 
ــق اجلبــل عــن  ،أ وأّذنمثّ توضَّــ ،فــأمر بــالنزول فنزلــوا ،حضــرت صــالة املغــرب وملـّـا فــرغ مــن األذان انفل

 ،السـالم عليـك يـا أمـري املـؤمنني ورمحـة اهللا وبركاتـه :فقـال ،ووجـه أبـيض ،بلحية بيضـاء ،هامة بيضاء
 ،والفاضـل الفـائق مـرياث الصـديقني ،والعـامل املـؤمن ،حملجلـنيوقائد الغّر ا ،بوصي خامت النبّيني مرحباً 

وصـّي عيسـى بـن مـرمي روح  ،يا أخي مشعون بـن محـون ،وعليك السالم«  :فقال ،»وسّيد الوصيني 
  » !؟كيف حالك  ،اهللا

وال أحسـن  ،أعظـم بـالء يف اهللا وال أعلـم أحـداً  ،وأنـا منتظـر روح اهللا ينـزل ،خبـري رمحـك اهللا :قال
  وقد رأيت ،اصرب يا أخي على ما أنت فيه حّىت تلقى احلبيب غداً  ،منك وال أرفع مكاناً  ،باً ثوا غداً 

__________________  
ـــــــن  ،٦٢/  ٧٤٣ :٢اخلـــــــرائج واجلـــــــرائح  ،٥/  ١٠٤ :أمـــــــايل املفيـــــــد ،١٦/  ٢٨٠ :بصـــــــائر الـــــــدرجات - ١ مناقـــــــب اب

  .٥٦/  ٣٦ :مدينة املعاجز ،٢٤٦ :٢شهرآشوب 
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ومحلــوهم علــى اخلشــب فلــو تعلــم  ،نشــروهم باملناشــري ،قــوا مــن بــين إســرائيلأصــحابك بــاألمس مــا ل
ولـو تعلـم  ،ما أعّد هلـم مـن عـذاب ربّـك وسـوء نكالـه مل يفـروا )١() املارقة املفارقة لك  (هذه الوجوه 

والســالم  ،هــذه الوجــوه املبّيضــة مــا أعــد اهللا هلــم مــن الثــواب اجلزيــل متّنــت لــو أDــا قرضــت باملقــاريض
  .ا أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاتهعليك ي

 ،وابــن عبّــاس ،فســأله عّمــار بــن ياســر ،إىل قتــال القــوم وخــرج أمــري املــؤمنني  ،مثّ التــأم اجلبــل
 ،وعمـــرو بـــن احلمـــق ،وقـــيس بـــن ســـعد ،وأبـــو أيّـــوب األنصـــاريّ  ،وهاشـــم بـــن عتبـــة ،ومالـــك األشـــرت

فــأخربهم أنّــه مشعــون بــن  ،ي اهللا عــنهم عــن الرجــلوأبــو اهليــثم بــن التيهــان رضــ ،وعبــادة بــن الصــامت
فقـــال لـــه عبـــادة بـــن  ،فـــازدادوا بصـــرية ،مسعـــوا منـــه كالمـــه] وكـــانوا قـــد [  محـــون وصـــي عيســـى 

فــو اهللا  ،بآبائنــا وأّمهاتنــا نفــديك ،ال يهلعــن قلبــك يــا أمــري املــؤمنني :الصــامت وأبــو أيّــوب األنصــاري
فقـال . وال يتخلف عنـك مـن املهـاجرين واألنصـار إالّ شـقي )ص(لننصرنك نصرة أخيك رسول اهللا 

  .هلما معروفا وذكرمها خبري
 ،يف حــــديث طويــــل - عــــن ســــلمان  ،عــــن مشــــر بــــن عطيــــة ،عــــن األعمــــش - ٢/  ١٩٧

) أّم فـروة  ( :يقـال هلـا إن امرأة من األنصار قتلت جتنيا مبحبة علّي  :قال - أخلص لك فائدته
اللهـّم يـا حميــي «  :ذهــب إىل قربهـا ورفـع رأسـه إىل الســماء وقـال ،فلّمـا واىف ،غائبـا ان علـّي وكـ

واجعلهـا عـربة ملـن  ،أحـي لنـا أّم فـروة ،ويـا منشـئ العظـام الدراسـات بعـد الفـوت ،النفوس بعد املوت
  .»عصاك 

__________________  
  .وما أثبتناه من اخلرائج ،غرب السامهةال :ويف م ،الغري السامهة :ش ،ص ،ك ،يف ر) ١(

اثبــات اهلــداة  ،٦٠/  ٣٧ :مدينــة املعــاجز ،١٠٠/  ٢١٥مصــباح األنــوار  ،مفصــالً  ،٩/  ٥٤٨ :٢اخلــرائج واجلــرائح  - ٢
  .خمتصراً  ١٩٩/  ٤٥٩ :٢
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٢٢٧ 

قـومي  ،يـا أمـة اهللا«  :وقـال ،فـرفس قربهـا. امـض ملـا سـألت ،يا أمري املـؤمنني :فإذا aاتف يهتف
  .»اهللا تعاىل بإذن 

فـــأىب اهللا عــّز وجـــّل لنـــورك إالّ  ،أرادوا إطفــاء نـــورك :فبكـــت وقالـــت ،فخرجــت أّم فـــروة مـــن القــرب
  .ولو كره الكافرون ،ولذكرك إالّ ارتفاعاً  ،ضياء

غالمـني وعاشــت بعـد أمـري املــؤمنني  )١(وولـدت بعــد ذلـك  ،إىل زوجهـا فرّدهـا أمـري املــؤمنني 
  .ستة أشهر
 :قــال ،عــن أيب عبــد اهللا  ،بــن ســدير )٢(عــن حنّــان  ،عــن حمّمــد بــن أيب عمــري - ٣/  ١٩٨

 :وقـال ،وكلمهـا ،التفـت إىل مججمـة ملقـاة ،صالة الظهر بأرض بابل ملّا صّلى أمري املؤمنني « 
  .ملك بلد فالن ،أنا فالن بن فالن :فقالت»  ؟من أنت ،أيّتها اجلمجمة« 

فأقبلـــت » ومـــا كـــان يف عمـــرك  ،ومـــا كنـــت ،اخلـــرب علـــيَّ  فقـــصَّ  ،أنـــا أمـــري املـــؤمنني « :قـــال علـــيّ 
  .»وما كان يف عصرها من خري وشر  ،اجلمجمة وقّصت خربها

وقـد بـين مسـجد علـى  ،إّن مسجد اجلمجمة معروف بأرض بابل :وقال مصنف هذا الكتاب 
يزوره أكثـر مـن ميـّر بـه مـن احلّجـاج  ،)٣(معروف وهو إىل اليوم باق  ،املوضع الذي كّلمته مججمة فيه

  .وغريهم
__________________  

  .ولدين :ص زيادة ،يف ع) ١(
  .٥٢/  ٣٥ :مدينة املعاجز ،٣٣٦ :٢مناقب ابن شهرآشوب  ،١/  ٣٥١ :علل الشرائع - ٣

 ٣٠٠ :٦ديث رجــال احلــ» معجــم « راجــع  ،ومــا أثبتنــاه هــو الصــحيح ،محــاد :ك ،ع ،ص ،ويف ر ،جـابر :يف م) ٢(
«.  

  .معمور :ك ،يف م) ٣(
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٢٢٨ 

  إّن أمـــري املـــؤمنني «  :قـــال ،عـــن أيب عبـــد اهللا  ،)١(عـــن عيســـى شـــلقان  - ٤/  ١٩٩
وقـــد  ،إّن أخـــي وابـــن أيب فـــارق الـــدنيا :مـــنهم أتـــاه وقـــال وإّن شـــاباً  ،كانـــت لـــه خئولـــة يف بـــين خمـــزوم

  .فأرين قربه :قال. نعم :فقال ؟تهي أن تراهتشأ: فقال له. شديداً  حزنت عليه حزناً 
ـــع بـــربد  :قـــال ـــا انتهـــى إىل القـــرب  ،ودعـــا بدعائـــه املســـتجاب )ص(رســـول اهللا  )٢(فخـــرج وتقّن فلّم

فقـــال  ،بلســـان الفـــرس )٣(منكـــل  :وهـــو يقـــول ،فخـــرج مـــن قـــربه ،مثّ ركضـــه برجلـــه ،تلملمـــت شـــفتاه
ــى غــري ســّنتكم  ،بلــى :فقــال !؟مل متــت وأنــت رجــل مــن العــربأ : فانقلبــت  ،)٤(ولكــن متنــا عل

  .»ألسنتنا 
__________________  

ــــدرجات - ٤  :٢مناقــــب ابــــن شهرآشــــوب  ،١٧٣ :١اخلــــرائج واجلــــرائح  ،٧/  ٤٥٦ :١الكــــايف  ،٣/  ٢٧٣ :بصــــائر ال
  .٧٩/  ٤٢٦ :٢اثبات اهلداة  ،٥٣/  ٣٦ :مدينة املعاجز ،مثله ١٥٩. اهلداية الكربى ،٢٨٤ :ارشاد القلوب ،٣٤٠
انظــر معجــم رجــال احلــديث  ،مــن أصــحاب اإلمــام الصــادق  ،يلقــب شــلقان ،هــو عيســى بــن أيب منصــور) ١(
٢١٠ :١٣.  

  .برداء :ص ،يف هامش ك) ٢(
  .لبيك لبيك سيدنا :وذكران معناها ،وفيه شاال :ويف اخلرائج ،رميكا :يف البصائر) ٣(
  .سنتك :ك ،يف م) ٤(

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٢٢٩ 

  :فصل - ۲
  ور آياته مّما رؤي في المنام ثّم ظهر حكمهفي بيان ظه

  في اليقظة من تغيير صور أعدائه وقتلهم
  مثانية أحاديث :وفيه

  .يف تغيري صورة من أنكر عليه ويف ظهور آياته 
 ،كان هارون الرشيد يقعد للعلمـاء يف يـوم عرفـة  :قال ،عن حمّمد بن عمر الواقديّ  - ١/  ٢٠٠

وحضـــر حمّمـــد بـــن احلســـن وأبـــو  ،يقعـــد إىل جنبـــه وكـــان هامشيـــاً  ،الشـــافعيّ فقعـــد ذات يـــوم وحضـــره 
كـّل مـنهم يصـلح   ،من أهل العلـم فيهم سبعون رجالً  ،ا:الس بأهله وغصَّ  ،يوسف فقعدا بني يديه

  .أن يكون إمام صقع من األصقاع
 مـــا كـــان إلضـــاعة :فقلـــت ؟تـــأخرت ملَِ  :فقـــال الرشـــيد ،فـــدخلت يف آخـــر النـــاس :قـــال الواقـــدي

  .ولكين شغلت بشغل عاقين عّما أحببت ،حق
فقـــال الرشـــيد  ،وقـــد خـــاض النـــاس يف كـــّل فـــن مـــن العلـــم ،فقـــرّبين حـــّىت أقعـــدين بـــني يديـــه :قـــال
. أربعمائـة حـديث وأكثـر :فقـال ؟كـم تـروي يف فضـائل علـّي بـن أيب طالـب  ،يا ابـن عمـي :للشافعي
  قل :فقال له

__________________  
  .٣٩٤/  ١٣٩ :جزعنه يف مدينة املعا - ١
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٢٣٠ 

  .يبلغ مخسمائة أو يزيد :قال. وال ختف
  .حنو ألف حديث أو أكثر :قال ؟كم تروي يا كويف من فضائله  :مثّ قال حملّمد بن احلسن

يــا  :قــال. أخــربين وال ختــشَ  ؟كــم تــروي أنــت يــا كــويف مــن فضــائله  :فأقبــل علــى أيب يوســف فقــال
  .فضائله أكثر من أن حتصى لو ال اخلوف لكانت روايتنا يف ،أمري املؤمنني

فــتكلم وأخــربين كــم  ،أنــت آمــن :قــال. منــك ومــن عمالــك وأصــحابك :قــال ؟مــّم ختــاف :قــال
  ؟فضيلة تروي فيه

  .ومخسة عشر ألف حديث مرسل ،مخسة عشر ألف خرب مسند :قال
قــال  ،فقلــت مثــل مقالــة أيب يوســف ؟مــا تعــرف يف ذلــك أنــت :فأقبــل علــّي وقــال :قــال الواقــدي

وإّين  ،أجـّل مـن كـّل فضـيلة ترووDـا أنـتم ،ومسعتهـا بـأذين ،كين أعرف له فضيلة رأيتها بعيينل :الرشيد
  .لتائب إىل اهللا تعاىل ممّا كان مّين من أمر الطالبية ونسلهم

  .إن رأيت أن ختربنا مبا عندك ،وّفق اهللا أمري املؤمنني وأصلحه :فقلنا مجيعاً 
واإلنصــاف  ،الرعيــة )١(وأمرتــه بالعــدل يف  ،دمشــقولّيــت عــاملي يوســف بــن احلّجــاج ب ،قــال نعــم
فرفــع إليــه أّن اخلطيـــب الــذي خيطــب بدمشـــق يشــتم أمــري املـــؤمنني  ،فاســتعمل مــا أمرتـــه ،يف القضــية

 ،فــأقّر لــه بــذلك ،فأحضــره وســأله عــن ذلــك :قــال ،يف كــّل يــوم وينتقصــه علــّي بــن أيب طالــب 
فلـذلك لـه احلقـد يف  ،ألنـه قتـل آبـائي وسـىب الـذراري :لقـا ؟وما محلك على مـا أنـت عليـه :فقال له

  ولست ،)٢(قليب 
__________________  

  .على :م ،يف ع) ١(
  .صدري :ك ،م ،يف ر) ٢(
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٢٣١ 

  .أفارق ما أنا عليه
فلّمـا مثـل بـني  ،على حالته من القيـود فأمرته حبمله إيلَّ  ،وكتب إّيل خبربه ،وحبسه )١(فقّيده وغّله 

ويلـك قتـل  :قلـت. نعـم :فقـال !؟أنت الشـامت لعلـّي بـن أيب طالـب :وقلت ،بهوصحت  ،يدي زبرته
وال تطيـب  ،مـا أفـارق مـا أنـا عليـه :فقـال ).ص(وأمر النـّيب  ،وسىب من سىب بأمر اهللا تعاىل ،من قتل

  .نفسي إالّ به
 فـــأمرت اجلـــّالد فجلـــده ،وظهــره إيلّ  ،هاهنـــا )٣(فأقمتــه حبضـــريت  ،)٢(فــدعوت بالســـياط والعقـــابني 

وأدخـل ذلـك  ،فـأمرت بـه فنحـي عـن العقـابني ،فبال يف مكانـه ،فأكثر الصياح والغياث ،مائة سوط
 ،ففعـــل ذلـــك ،وأمـــرت أن يغلـــق البـــاب عليـــه وإقفالـــه - وأومـــى بيـــده إىل بيـــت يف اإليـــوان - البيـــت

  .ومل أبرح من موضعي هذا حّىت صّليت العتمة ،وأقبل الليل ،ومضى النهار
 ؛أضــرب علــى عالوتــه :مــرّة أقـول ،وبــأي شـيء أعذبــه ،يف قتلـه ويف عذابــه أفكــر مثّ بقيـت ســاهراً 

الفكــر يف أمــره حــّىت  )٤(فلــم أمت  ،أو قتلــه بالســوط ،ومــرّة أفّكــر يف تفريقــه ،أقطــع أمعــاءه :ومــرّة أقــول
قــد هـــبط  )ص(وإذا النـــّيب  ،فــإذا أنـــا ببــاب الســماء وقـــد انفــتح ،غلبتــين عيــين فنمـــت يف آخــر الليـــل

 ،وعليــه حلتــان ،مثّ هــبط احلسـن  ،وعليــه ثـالث حلــل ،مثّ هـبط علــّي  ،لــلوعليـه مخــس ح
  وعليه حّلة مثّ هبط جربئيل  ،مث هبط احلسني وعليه حلتان
__________________  

  .غلقه :ك ،ش ،يف ص) ١(
مبـد الرجـل عليهـا اجللـد  وكانـت سـابقاً . عصـرأحد أدوات التعذيب ومهـا خشـبتان ميـدد الرجـل بينهمـا وي :العقابان) ٢(

  .» ٦٢١ :١ - عقب - لسان العرب« انظر  ،أو احلبل
  .املعاقبني :ويف م

  .بني يدي :يف هامش ص) ٣(
  .واستمر :يف ص) ٤(
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٢٣٢ 

ومعــه كــأس فيــه مــاء كأصــفى مــا يكــون مــن  ،يف Dايــة الوصــف ،فــإذا هــو مــن أحســن اخللــق ،واحــدة
يــا شـــيعة «  :فنـــادى بــأعلى صـــوته ،فأعطــاه» أعطــين الكـــأس «  ):ص(فقــال النـــّيب  ،املــاء وأحســـنه

وكـان يف داري  ،أعـرفهم كّلهـم فأجابوه من حاشييت وغلمـاين وأهـل الـدار أربعـون نفسـاً » حمّمد وآله 
  .فسقاهم من املاء وصرفهم ،أكثر من مخسة آالف إنسان

أخـــذ  ا رآه علـــّي فلّمـــ ،فـــأخرج إليـــه ،فكـــأّن البـــاب قـــد انفـــتح» أيـــن الدمشـــقي «  :مثّ قـــال
فقــال » هــذا يظلمــين ويشــتمين مــن غــري ســبب أوجــب ذلــك  ،يــا رســول اهللا«  :بتالبيبــه وقــال 
  .»خله يا أبا احلسن «  :

نعـم  :فقـال»  !؟أنت الشامت لعلّي ابن أيب طالـب«  :وقال ،على زنده بيده )ص(مثّ قبض النّيب 
  .»وانتقم منه  ،واحمقه ،خهاللهّم امس«  :فقال

وجربئيـل وعلـّي  ،)ص(وصـعد النـّيب  ،ورّد إىل البيـت كمـا كـان ،كلبـاً  - وأنـا أراه - فتحـول :قال
  .ومن كان معهم 

فقلــت  ،فــأخرج وهـو كلــب ،فــدعوت الغــالم وأمـرت بإخراجــه إيلّ  ،مـذعوراً  مرعوبــاً  فانتبهـت فزعــاً 
  فها هو ذا يف البيت. وأمرت برّده ،أسه كاملعتذرفأومى بر  ؟كيف رأيت عقوبة رّبك  :له

وهـو يف صـورة  ،فـإذا أذنـاه كـآذان النـاس ،فـأخرج وقـد أخـذ الغـالم بإذنـه ،مثّ نادى وأمر بإخراجه
هـــذا  :فقـــال الشـــافعي للرشـــيد ،وحيـــرك شـــفتيه كاملعتـــذر ،فوقـــف بـــني أيـــدينا يلـــوك بلســـانه ،الكلـــب
  .،ولست آمن أن تعّجله العقوبة ،مسخ

فــإذا صــاعقة قــد ســقطت  ،كمــا كــان بأســرع مــن أن مسعنــا وجبــة وصــيحة  ،ه فــرّد إىل بيتــهفــأمر بــ
  على سطح البيت فأحرقته وأحرقت
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  .)٢(وعّجل اهللا بروحه إىل نار جهّنم  ،فصار رماداً  ،)١(الكلب 
 فـاتق اهللا يف ذريّـة ،ت aـاظَـعِ ظـة وُ هذه معجزة وعَ  ،يا أمري املؤمنني :فقلت للرشيد :قال الواقدي

  .وأحسنت توبيت ،أنا تائب إىل اهللا تعاىل ممّا كان مّين  :فقال الرشيد. هذا الرجل
ـــّي العنـــزيّ  ،عـــن حمّمـــد بـــن كثـــري - ٢/  ٢٠١ ـــر بـــن عبـــد احلميـــد ،ومنـــدل بـــن عل وزاد  - وجري

عـــن  - وســـياق احلـــديث ملنـــدل ،وقـــال بعضـــهم مـــا مل يقـــل الـــبعض ،بعضـــهم علـــى بعـــض يف اللفـــظ
فيمـا بيـين  فبقيـت متفكـراً  ،و جعفـر الـدوانيقي يف جـوف الليـل أن أجـببعث إّيل أب :قال ،األعمش

أمري املؤمنني يف هذه الساعة إالّ ليسألين عـن فضـائل علـّي بـن أيب  ما بعث إيلَّ  :فقلت ،وبني نفسي
  .ولعلين إن أخربته قتلين طالب 
وعنـــده  ،نوت منـــهفـــد. ادن مـــّين  :فقـــال ،ودخلـــت عليـــه ،ولبســـت كفـــين ،فكتبـــت وصـــّييت :قـــال

  .فدنوت حّىت كادت متس ركبيت ركبته. أدن :مثّ قال ،فلّما رأيته طابت نفسي شيئاً  ،عمرو بن عبيد
مــا حاجتـك يــا أمــري  :قلـت. واهللا لتصـدقين وإالّ صــلبتك :فقــال ،فوجــد رائحـة احلنــوط مـّين  :قـال
  ؟املؤمنني
  ؟ما شأنك متحنطاً  :قال
عسـى أن يكـون أمـري املـؤمنني  :فقلـت يف نفسـي ،بأتاين رسولك يف جوف الليل أن أجـ :قلت

  فكتبت ،ولعلي إن أخربته قتلين ،بعث إّيل يف هذه الساعة ليسألين عن فضائل أمري املؤمنني 
__________________  

  .البيت :ص ،ك ،يف ر) ١(
  .اىل النار وبئس القرار :يف ك) ٢(

 :بشـــارة املصـــطفى ،بـــاختالف ،٤٣١ - ٤٢٧ :ارشـــاد القلـــوب ،١١٦ :فضـــائل شـــاذان ،٢٠٠ :مناقـــب اخلـــوارزمي - ٢
  .مفصالً  ١٧٠
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  .ولبست كفين ،وصييت
أسـألك اهللا  ،ال حـول وال قـوة إالّ بـاهللا العلـي العظـيم :وقـال. فاسـتوى جالسـاً  فكـان متكئـاً  :قال

  .مري املؤمننييا أ يسرياً  :فقلت ؟كم حديثا تروي يف فضائل علّي أمري املؤمنني   ،يا سليمان
  .عشرة آالف حديث فما زاد :قلت ؟كم  :فقال

تنســـى كـــّل  يـــا ســـليمان واهللا ألحـــّدثك حبـــديث يف فضـــائل علـــّي بـــن أيب طالـــب  :فقـــال يل
  .حّدثين يا أمري املؤمنني :فقلت. حديث مسعته

بفضـائل علـّي  فـأتقرب إىل النـاس ،وكنـت أتـرّدد يف البلـدان ،كنـت هاربـا مـن بـين أميّـة  ،نعم :قال
وحــدثت بــني  ،فــدخلت مســجداً  ،حــّىت وردت بعــض الــبالد - يف حــديث طويــل - بــن أيب طالــب

  ؟ممّن أنت يا فىت :فقال ،يدي إمام املسجد بفضائل علّي 
  .بل عريب :قلت ؟عريب أم موىل :قال. من أهل الكوفة :قلت

ــى  ،آلخــر مــؤذنوا ،أحــدمها إمــام ،فكســاين ومحلــين وأرشــدين إىل أخــوين لــه وأخــذ بيــدي حــّىت أت
واهللا مـا كـان فـالن  ،أّما البغلـة والكسـوة فأعرفهمـا :فقال ،فإذا أنا برجل قد خرج إيلَّ  ،ورجع ،اإلمام

فحـــدثين حبـــديث يف فضـــائل علـــّي  ،)ص(حيملـــك ويكســـوك إالّ أنّـــك حتـــّب اهللا عـــّز وجـــّل ورســـوله 
  .وذكرت احلديث ،صلوات اهللا عليه فحّدثته

 ؟عــريب أم مــوىل :قــال. مــن أهــل الكوفــة :قلــت ؟مــن أيــن أنــت ،يــا بــين :ذلــك قــال يلفلّمــا قلــت 
 ،يـا شـاب :مثّ قـال - أو درهـم - وأعطاين عشرة آالف دينـار فكساين ثالثني ثوباً . بل عريب :قلت

  .قضيت إن شاء اهللا :قلت. وقد أقررت عيين ويل إليك حاجة
ي املـبغض لعلـّي بـن أيب طالـب صـلوات كـي تـرى أخـ  ،فـأت مسـجد آل فـالن إذا كان غداً  :قال
  .اهللا عليه
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فقمـت للصـالة  ،فلّمـا أصـبحت أتيـت املسـجد الـذي وصـف يل ،تلـك الليلـة فطالت علـيَّ  :قال
فنظـرت يف وجهـه  ،فذهب لريكع فإذا قد سقطت عمامته مـن رأسـه ،فإذا إىل جنيب شاب متعّمم )١(

علمـت مـا تكلمـات بـه يف صـاليت حـّىت سـّلم  فـو اهللا مـا ،ووجهه وجه خنزيـر ،فإذا رأسه رأس خنزير
 ،فنظــرت. انظــر إىل هــذه الــدار :وقــال يل ،فبكــى !؟مــا الــذي أرى بــك ،يــا وحيــك :فقلــت ،اإلمــام
  .فدخلت .ادخل :فقال يل
وكّلمــا   ،بــني األذان واإلقامـة ألــف مـرّة كّلمــا أصـبحت لعنــت عليّـاً   ،آلل فـالن كنـت مؤذنــاً   :فقـال

فأتيت داري فاتكـأت علـى هـذا الـدكان  ،آالف مرة فخرجت من منزيل كان يوم اجلمعة لعنته أربعة
ورأيـت كــأّن  ،وعلـّي فــرحني )ص(فرأيـت يف املنـام كــأّين باجلنّـة وفيهــا رسـول اهللا  ،فنمــت ،الـذي تـرى

يـــا حســـني «  :ومعـــه كـــأس وقـــال ،وعـــن يســـاره احلســـني  ،عـــن ميينـــه احلســـن  )ص(النـــّيب 
  .فشربوا» اسق اجلماعة «  :فقال فسقاه» اسقين 

تــأمرين ، أيــا جــّداه«  :فقــال لــه احلســني» اســق املتكــئ علــى هــذا الــدكان «  :مثّ رأيــت كأنّــه قــال
وقـد لعنـه يف هـذا اليـوم  ،وهو يلعـن والـدي يف كـل يـوم ألـف مـرة بـني األذان واإلقامـة ،أن أسقي هذا
  .» !؟أربعة آالف مرّة
وعلــّي  وتشـتم عليّــاً  ،وعلـّي مــّين  مالــك عليـك لعنــة اهللا تلعـن عليّــاً «  :وقـال يل )ص(فأتـاين النــّيب 

» قــم غـّري اهللا مــا بـك مــن نعمــة «  :وقــال ،وضــربين برجلـه ،فرأيتــه كأنّـه قــد تفــل يف وجهـي»  !؟مـّين 
  .ووجهي وجه خنزير ،فانتبهت من نومي فإذا رأسي رأس خنزير

  .ال :قلت ؟دكهذان احلديثان يف يأ: مثّ قال يل أبو جعفر الدوانيقي
__________________  

  .يف الصف :م ،ك ،يف ر) ١(
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وال يبغضـــه إالّ  ،واهللا ال حيبّـــه إالّ مـــؤمن ،)١(وبغضـــه كفـــر  ،حـــّب علـــّي إميـــان ،يـــا ســـليمان :فقـــال
  .منافق

حضــرت بغــداد يف ســنة إحــدى وأربعمائــة  :قــال ،عــن جعفــر بــن حمّمــد الدوريســيت - ٣/  ٢٠٢
 :فقـــال ،فأجـــاب ،فجـــاءه علـــوي وســـأله عـــن تأويـــل رؤيـــا رآهـــا ، يف جملـــس املفيـــد أيب عبـــد اهللا

ويل فيــه كتــب  ،إّين قــد بقيــت يف هــذا العلــم مــّدة :قــال ؟أقــرأت علــم التأويــل ،أطــال اهللا بقــاء ســّيدنا
  .مجّة

  .خذ القرطاس واكتب ما أملي عليك :مثّ قال
فلّمـا  ،ومل يكن لـه ولـد ،تب كثريةوكان له ك ،كان ببغداد رجل عامل من أصحاب الشافعي  :قال

إذا فرغــت مــن دفــين فاذهــب  :وقــال ،يقــال لــه جعفــر الــدقّاق وأوصــى إليــه حضــرته الوفــاة دعــا رجــالً 
وسـّلم . واصرف مـا حصـل مـن مثنهـا يف وجـوه املصـاحل الـيت فّصـلتها ،وبعها )٢(بكتيب إىل سوق البيع 

  .إليه التفصيل
الفــــالين فإنّــــه يبــــاع فيــــه  )٣(الكتــــاب فليحضــــر الســــوق مــــن أراد أن يشــــرتي  :مثّ نــــودي يف البلــــد
  .الكتاب من تركة فالن

مــن كتبــه كتــب عليــه  ومــن اشــرتى شــيئاً  ،وقــد اجتمــع هنــاك خلــق كثــري ،فـذهبت إليــه ألبتــاع كتبــا
 ،وكتبـت مثنهـا علـى نفسـي ،وأنـا قـد اشـرتيت أربعـة كتـب يف علـم التعبـري ،جعفر الدقّاق للوصي مثنـه
  فلّما مهمت بالقيام قال يل ،بتاع توفية الثمن يف األسبوعوهو يشرتط على من ا

__________________  
  .نفاق :ك ،يف م) ١(

  .٣٩٥/  ١٤٠ :عنه يف مدينة املعاجز - ٣
  .سوق البيع :وهي كلمة فارسية وترمجتها ،سوق الفروش :يف مجيع النسخ) ٢(
  .املكان :ك ،ويف هامش ر ،اخلان :يف م) ٣(
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  .فإنّه نصرة ملذهبك ،فإنّه جرى على يدي أمر ألذكره لك ،يخمكانك يا ش :جعفر
 ،وكـــان يف حملــة بــاب البصــرة رجــل يــروي األحاديـــث ،إنّــه كــان يل رفيــق يــتعّلم معــي :مثّ قــال يل

 ،وكنت ورفيقي نذهب إليه برهـة مـن الزمـان) أبو عبد اهللا احملدث  ( :يقال له ،والناس يسمعون منه
ــث ــى حــديثا مــن فضــائل أهــل البيــت  وكّلمــا ،ونكتــب عنــه األحادي  ،طعــن فيــه ويف روايتــه أمل

ومــا  :مثّ قــال ،صــلوات اهللا عليهمــا مــن األيـّـام فــأملى يف فضــائل البتــول الزهــراء وعليّــاً  حــّىت كــان يومــاً 
وقــال فيهــا كلمــات  ،وطعــن يف فاطمــة. فــإّن عليــا يقتــل املســلمني ،وفاطمــة تنفــع هــذه الفضــائل عليّــاً 

  .منكرة
 ،فإنّـه رجـل ال ديـن لـه وال ديانـة ،هـذا الرجـل )١(ال ينبغـي لنـا أن نـأيت  :ال جعفر فقلـت لرفيقـيق

  .وهذا ليس مبذهب املسلمني ،وإنّه ال يزال يطّول لسانه يف علّي وفاطمة
فعزمنـا أن نـذهب . فإنـه رجـل ضـال[ فمن حقنا أن نـذهب إىل غـريه  ،إّنك لصادق :قال رفيقي

  .ليهوال نعود إ] إىل غريه 
ورأيــت  ،فالتفــت فرأيــت أبــا عبــد اهللا احملــّدث ،فرأيــت مــن الليلــة كــأّين أمشــي إىل املســجد اجلــامع

ــاله أخــاف أن وا: ســجد اجلــامع، فقلــت يف نفســيميشــي إىل امل ،مصــرياً  محــاراً  أمــري املــؤمنني راكبــاً  وي
مل تســبين  ،يــا ملعــون«  :وقــال لــه ،فلّمــا قــرب منــه ضــرب بقضــيبه عينــه اليمــىن. يضــرب عنقــه بســيفه

  .أو أعميتين :وقال ،فوضع احملّدث يده على عينه اليمىن»  !؟وفاطمة
فــإذا هــو قــد جــاءين  ،فانتبهــت ومهمــت أن أذهــب إىل رفيقــي وأحكــي لــه مــا رأيــت :قــال جعفــر
  فقلت !؟تدري ما وقعأ: فقال ،متغري اللون

__________________  
  .نأخذ من :ص ،ع ،يف ر) ١(
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٢٣٨ 

فكـان كمـا ذكرتـه مـن غـري زيـادة  ،فـذكر. لبارحـة رؤيـا يف أيب عبـد اهللا احملـّدثرأيـت ا :فقـال. قل :له
فاذهــب بنــا اآلن  ،وكنــت مهمــت بإتيانــك ألذكــره لــك ،أنــا رأيــت مثــل ذلــك :فقلــت لــه ،وال نقصــان

  .وننصح له لريجع عن هذا االعتقاد ،ومل نتواطأ عليه ،مع املصحف لنحلف له أنّا رأينا ذلك
ال ميكـــن أن  :فجــاءت جاريـــة وقالــت ،فقرعنـــا ،فــإذا البـــاب مغلــق ،ب دارهفقمنــا ومشــينا إىل بـــا

 ؟فقلنــــا مــــا وقــــع لــــه. ال ميكــــن ذلــــك :مثّ قرعنــــا البــــاب ثانيــــة فجــــاءت وقالــــت ،فرجعــــت. يــــرى اآلن
إّن علـّي بـن أيب طالـب قـد  :ويقـول ،ويصـيح مـن نصـف الليـل ،إنّه قد وضع يده على عينه :فقالت
 ،ففتحــت. افتحــي البــاب فإنّــا قــد جئنــاه هلــذا األمــر : فقلنــا هلــاويســتغيث مــن وجــع العــني. أعمــاين
فإنّـه  ،مـا فعلـت بـه ،مـايل ولعلـّي بـن أيب طالـب :ويسـتغيث ويقـول ،فرأيناه علـى أقـبح هيئـة ،فدخلنا

  .قد ضرب بقضيب على عيين البارحة وأعماين
وال  ،ي أنــت عليـــهارجــع عــن اعتقــادك الــذ :وقلنــا لــه ،وذكرنــا لــه مــا رأينــا يف املنــام :قــال جعفــر

لــو كــان علــّي بــن أيب طالــب أعمــى عيــين  ،ال جزاكمــا اهللا خــرياً  :فأجــاب وقــال. تطــّول لســانك فيــه
  .ليس يف هذا الرجل خري :وقلنا ،فقمنا من عنده. األخرى ملا قّدمته على أيب بكر وعمر

ــ  ،العني األخــرىمثّ رجعنــا إليــه بعــد ثالثــة أيّــام لــنعلم مــا حالــه فلّمــا دخلنــا عليــه وجــدناه أعمــى ب
فليفعــل علــّي بــن أيب طالــب مــا  ،ال أرجــع عــن هــذا االعتقــاد ،ال واهللا :فقــال !؟مــا تغــريتأ: فقلنــا لــه

  .فقمنا ورجعنا. أراد
وحلـق بـالروم  ،وارتـّد ابنـه )٥(إنّه قد دفـن  :فقيل ،مث عدنا إليه بعد أسبوع لنعلم إىل ما وصل حاله

  على علّي بن أيب طالب تعصباً 
__________________  

  .قد دفناه :فقيل لنا :يف ر) ٥(
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٢٣٩ 

ِ رَبِّ الْعـالَِمَ"  ( :فرجعنا وقرأنا ،صلوات اهللا عليه Lَْمـُد ِبYْيَن َظلَُمـوا َوا ِ
Lrَفُقِطَع دابُِر الَْقْوِم ا( 

)١(.  
ونقلهـا إىل الفارسـية يف  ،جعفـر الدوريسـيت خبطـه )٢(وقـد نقلـت ذلـك مـن النسـخة الـيت انتسـخها 

واهللا املوفـق  ،ببلـدة كاشـان وحنن نقلناها إىل العربية مـن الفارسـية ثانيـاً  ،ث وسبعني وأربعمائةسنة ثال
  .سنة ستني ومخسمائة :يف مثل هذه السنة

 ،ودخلـت البصـرة ،خرجـت يف طلـب العلـم :قـال ،عن عثمان بـن عّفـان الشـجري - ٤/  ٢٠٣
ب أتيتــك مــن بلــد بعيــد ألقتــبس إّين رجــل غريــ :فقلــت ،فصـرت إىل حمّمــد بــن عبّــاد صــاحب عبــادان

  .من علمك شيئاً 
  .فقلت من سجستان ؟؟من أين أنت :فقال يل

  .ما طلبت علمك لو كنت خارجياً  :فقلت. من بلد اخلوارج :قال
  .بلى :فقلت ؟حّىت إذا أنت دخلت بالدك حتّدث به الناس ،ال أخربك حبديث حسنأ: فقال
 ،ودفـــن ،فـــرأى يف منامــه كأنـّــه قــد مـــات ،دينوكـــان مـــن املتعبــ ،كـــان يل جــار  :اكتـــب عــّين  :قــال
جــالس  )ص(فــإذا النــّيب  )ص(فمــررت حبــوض النــّيب  :قــال ،وعــرب علــى الصــراط ،وحوســب ،وحشــر

فصـــــرت إىل احلســـــن صـــــلوات اهللا عليـــــه  ،واحلســـــن واحلســـــني يســـــقيان األّمـــــة ،علـــــى شـــــفري احلـــــوض
 ،فــأىب أن يســقيين ،فاســتقيتهفصــرت إىل احلســني عليــه الصــالة والســالم  ،فــأىب أن يســقيين ،فاســتقيته

  فصرت إىل
__________________  

  .٤٥ :سورة األنعام اآلية) ١(
  .نسخها :يف ص) ٢(
ومدينــة  ،باختصــار ،٣٤٥ :٢مناقــب ابـن شهرآشــوب  ،مثلــه ،٢٢٣ :١اخلــرائج واجلـرائح  ،٣٤٦ :٢أمـايل الطوســي  - ٤

  .عن ابن شهرآشوب ،٣٩١و  ١٣٩ :املعاجز
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 ،صرت إىل احلسن فاستقيته فلـم يسـقين وأىب ،إّين رجل من أّمتك ،سول اهللايا ر  :فقلت )ص(النّيب 
  !فصرت إىل احلسني فاستقيته فأىب

إّين رجـل  ،يـا رسـول اهللا :وقلت ،فبكيت» وإن قصدت أمري املؤمنني ال يسقيك «  ):ص(قال 
  .من أّمتك ومن شيعة عليّ 

إّين رجـل  ،يـا رسـول اهللا :قلـت» نهـه فلـم ت - صـلوات اهللا عليـه - يلعـن عليّـاً  لـك جـارٌ «  :قال
  .وهو من حاشية السلطان ،ليس يل قوة ،ضعيف
 )ص(فأخـذت السـّكني مـن يـد النـّيب » امـض واذحبـه «  :وقـال سـّكيناً  )ص(فـأخرج النـّيب  :قـال

ورجعــت  ،فأصــبته نائمــا علــى فراشــه فذحبتــه ،)١(فــدخلت  ووجــدت البــاب مفتوحــاً  ،وصــرت إىل داره
» ها_ــا «  :فقــال. وهــذه الســّكني ملطخــة بدمــه ،لقــد ذحبتــه ،يــا رســول اهللا :لــتفق )ص(إىل النــّيب 

فنـاولين الكـأس فمـا أدري شـربت أم ال » اسـقه «  :مثّ قـال للحسـن صـلوات اهللا عليـه ،فدفعتها إليـه
  .فقمت إىل الصالة )٢( مذعوراً  مثّ انتبهت فزعاً 

يـــا  :قالـــت ؟مـــا هـــذا الصـــراخ :فقلـــت جلـــارييت ،فلّمـــا انتشـــر عمـــود الصـــبح مسعـــت صـــراخ النســـاء
فمــا كــان إالّ ســاعة يســرية حــّىت جــاء احلاجــب وأعوانــه  .وجــد علــى فراشــه مــذبوحاً  إّن فالنــاً  ،مــوالي

 وأنـــا ،إّن القـــوم بـــراء ،اتـــق اهللا عـــّز وجـــلّ  ،أيّهـــا األمـــري :فصـــرت إىل األمـــري وقلـــت ،يأخـــذون اجلـــريان
 ،أيّهــا األمــري :فقلــت !تهم علــى مثــل هــذالســت عنــدنا مبــ ؟ذا تقــولوحيــك، مــا: فقــال األمــري. ذحبتــه

  .والقوم براء ،أنت بريء ،جزاك اهللا خرياً  :قال األمري ،هذا شيء يف املنام وحكيت احلكاية بأسرها
__________________  

  .وأصبت الغرفة :م ،ك ،ويف ر ،فقصدت الغرفة :يف ص زيادة) ١(
  .مرعوبا :يف ك) ٢(
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ا_م األمـري داود ولـد السـلطان البارسـالن  :قالوا ،راسانوحّدث مجاعة من أهل خ - ٥/  ٢٠٤
فقــبض  ،)ص(الشــريف أبــا علــّي بــن عبيــد اهللا العلــوي املعــروف بــابن نودولــت بامليــل إىل آل حمّمــد 

ــف دينــار ومخســني ــف درهــم وثالثــون أل فــرأى أمــري  ،وشــّدد عليــه ،وحبســه ،عليــه وأخــذ منــه مائــة أل
وقــال لــه افــرج عــن أيب علـــّي  ،ملنــام كأنّــه قــد أعطــاه قـــارورة فيهــا كــافورذات ليلــة يف ا املــؤمنني 
  .»واردد عليه ماله  ،العلوي

وبيـــده ســـيف  ،علـــى فـــرس أشـــهب راكبـــاً  ثانيـــة فـــرآه  مثّ رقـــد رقـــدةً  ،فاســـتيقظ ونســـي املنـــام
األربعـــة  وكأنّـــه صـــلوات اهللا عليـــه قتـــل النفـــر» مل أقـــل لـــك افـــرج عـــن ولـــدي أ « :فقـــال لـــه ،مصـــلت

ولطـم األمـري جعفـرا بكّفـه  ،وبانـت رءوسـهم ،وضـرب رقـاaم ،الذين كانوا يف دار العلوي املوّكلني بـه
بــل  :فقــال» أو أقتلـك  ،افــرج عنــه ،يــا شـقي«  :وقــال ،وحــّم مــن أجلـه ،لطمـة انتشــر بعــض حماسـنه

  .أفرج عنه
وغــرم لــه  ،مــن مالــهوفــرج عــن العلــوي ورّد عليــه مجيــع مــا أخــذه  ،فاســتيقظ وهــو مهمــوم حممــوم

  .بقّيته
 :فقــــالوا ،فســــأهلم عــــن آبــــائهم ،فلّمــــا أصــــبح أحضــــر أوالد املــــوّكلني الــــذين كــــانوا يف دار العلــــوي

وسـهم عـن ؤ وقـد بانـت ر  ،فلّمـا مضـوا شـاهدوهم. امضـوا :فقـال. شاهدناهم البارحـة يف دار العلـوي
  .أبداDم وهلكوا

 رأيـــت رجـــالً  :قـــال ،ومل يســـّمه ،عـــن شـــيخ مـــن قـــريش ،عـــن عيســـى بـــن عبـــد اهللا - ٦/  ٢٠٥
قـد حلفـت بـاهللا  ،نعـم :فقـال ،فسألته عـن سـبب ذلـك ،وهو مغطيه ،بالشام قد اسوّد نصف وجهه

  .تعاىل أن ال يسألين عن ذلك أحد إالّ حّدثته
__________________  

  ,٢٢٧ :١دار السالم  - ٥
  .١٢٧ :الروضة يف الفضائل ،١١٥ :فضائل شاذان بن جربائيل - ٦
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فبينمـا أنـا  ،كثـري الـذكر لـه بـاملكروه  ،شديد الوقيعة يف أمري املـؤمنني علـي صـلوات اهللا عليـه كنت
 ؟أنـــت صـــاحب الوقيعـــة يف علـــّي صـــلوات اهللا عليـــه :فقـــال ،يف املنـــام إذ أتـــاين آتٍ  ،ذات ليلـــة نـــائم

فأصــبحت وشــق وجهــي أســود كمــا تــرى وال شــك يف ذلــك وال  ،فضــرب شــق وجهــي. بلــى :فقلــت
  .شبهة

بينمــا أمــري املــؤمنني «  :قــال ،عــن أيب جعفــر صــلوات اهللا عليــه ،عــن جــابر اجلعفــي - ٧/  ٢٠٦
وحيّرض الناس على قتاله إذ اختصـم إليـه  ،علّي صلوات اهللا عليه يف مسجد الكوفة جيهز إىل معاوية

ــؤمنني صــلوات اهللا عليــه «  :وقــال لــه ،رجــالن فعــال صــوت أحــدمها يف الكــالم فالتفــت إليــه أمــري امل
فقـال الرجـل بأصـابعه وتضـرّع إىل أمـري املـؤمنني  ،فبهـت الـذين حولـه ،فإذا رأسه رأس كلـب» سأ اخ
  .فعاد كما كان ،فحّرك شفتيه. أقله عثرته ،يا أمري املؤمنني :فقال من حوله ،

وأنــــت جتهــــز إىل  ،)١(القــــدرة متكنــــك علــــى مــــا تريــــد  ،يــــا أمــــري املــــؤمنني :فوثــــب أصــــحابه وقــــالوا
  !؟ةمعاوي

لــو شــئت أن أطــول برجلــي  ،والــذي فلــق احلبّــة وبــرأ النســمة«  :فــأطرق هنيهــة ورفــع رأســه مثّ قــال
وهـــذه اجلبـــال واألدويـــة حـــّىت أضـــرب aـــا صـــدر  ،هـــذه القصـــرية يف طـــول هـــذه الفيـــايف الـــيت تســـريوDا

 وقبــل أن ،ولــو أقســمت علــى اهللا تعــاىل أن أؤتــى بــه قبــل أن أقــوم مــن جملســي هــذا ،معاويــة لفعلــت
ْمِرهِ َفْعَملُـوَن . ِعباٌد ُمْكَرُمونَ  (ولكن  ،يرتد إىل أحدكم الطرف لفعل

َ
ال يَْسِبُقونَُه بِالَْقْوِل َوُهْم بِـأ

( )٢( «.  
__________________  

 ،٧٥٧ :٨إحقــاق احلــق  ،٥٤٨/  ١٩٩ :مدينــة املعــاجز ،٢٧٢ :إرشــاد القلــوب ،مثلــه ،١٧٢ :١اخلــرائج واجلــرائح  - ٧
  .مثله ،٤٥٧ :٢داة إثبات اهل. حنوه

  .نرى :ك ،م ،يف ر) ١(
  .٢٧ ،٢٦ :سورة األنبياء اآليتان) ٢(
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٢٤٣ 

وأسـف  ،فغضـب الرجـل ،فحكـم للمـرأة عليـه ،وروي أنّـه اختصـم إليـه رجـل وامـرأة - ٨/  ٢٠٧
  .والباقي حباله. .. وعال صوته صوت أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه وآله

__________________  
  .٧راجع حديث  - ٨
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٢٤٤ 

  :فصل - ۳
  في بيان ظهور آياته في األشجار

  أربعة أحاديث :وفيه
 :قـال ،عن حمّمد بـن أيب بكـر ،عن بعض أصحابنا ،عن جابر ،عن عمرو بن مشر - ١/  ٢٠٨

فمـّد أمـري املـؤمنني صـلوات اهللا عليـه  ،فاشتهى علي أمري املؤمنني رّمانة اعتل احلسن بن علّي 
فــدفع إىل  ،فخــرج منهــا غصــن فيــه أربــع رّمانــات ،ودعــا ربّــه مبــا مل نفهمــه ،املســجديــده إىل أســطوانة 

أو  ،يـــا أمــري املـــؤمنني :فقلنــا» هـــذه مــن مثـــار اجلنّــة «  :مثّ قــال ،وإىل احلســـني اثنتــني ،احلســن اثنتــني
  .» !؟)ص(أو لست قسيم اجلّنة والنار بني أّمة حمّمد «  :فقال !؟تقدر عليها
ــارعــن عبــد ا - ٢/  ٢٠٩ عــن  ،عــن آبائــه ،عــن أيب عبــد اهللا  ،عــن أبيــه ،هللا بــن عبــد اجلّب

عنـد موالنـا أمـري املـؤمنني  كنـا قعـوداً «  :قـال ،احلسني بن علّي بن أيب طالب صـلوات اهللا عليـه وآلـه
وعنـده  ،إذ دخل عليـه قـوم مـن مبغضـيه ،وفيها شجرة رّمانة يابسة ،صلوات اهللا عليه وآله يف دار له

إّين أريكــم اليــوم آيــة  :فقــال صــلوات اهللا عليــه ،فــأمرهم بــاجللوس فجلســوا ،فســّلموا ،مــن حمبيــه قــوم
  تكون

__________________  
  ,١١٨/  ٥٦ :ومدينة املعاجز ،٦٦/  ٤٠٥ :عنه يف معامل الزلفى - ١
  .١٢٢/  ٥٧ :مدينة املعاجز ،٧١٨ :٨احقاق احلق  ،٢١٩ :١اخلرائج واجلرائح  - ٢
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٢٤٥ 

ُ]ا َعلَيُْكْم َفَمْن يَْكُفـْر َنْعـُد ِمـنُْكْم  (املائـدة يف بـين إسـرائيل إذ قـال اهللا فيكم كمثـل  ِّNَُم ِّk إِ
َحداً ِمَن الْعالَِمَ" 

َ
بُُه أ َعذِّ

ُ
بُُه َعذاباً ال أ َعذِّ

ُ
kِّ أ   .)١( )فَإِ

خضــّرت مثّ ا ،فرأيناهــا قــد جــرى املــاء مــن عودهــا ،مثّ قــال صــلوات اهللا عليــه انظــروا إىل الشــجرة
 ،إىل النفـــر الـــذين هـــم حمبـــوه مثّ التفـــت علـــّي  ،وســـناؤ وتـــدّىل محلهـــا علـــى ر  ،وأورقـــت وعقـــدت

  .»بسم اهللا الرمحن الرحيم  :وقولوا ،مّدوا أيديكم وتناولوها :وقال
أعــذب منهــا وال  فتناولنــا وأكلنــا رّمانــة مل نأكــل قــط شــيئاً  ،بســم اهللا الــرمحن الــرحيم :فقلنــا :قــال
  .أطيب

فكلمــا مــّد  ،مــّدوا أيــديكم وتنــاولوا وكلــوا فمــّدوا أيــديهم :للنفــر الــذين هــم مبغضــوه مثّ قــال 
ما بال إخواننـا مـّدوا أيـديهم  ،يا أمري املؤمنني :فقالوا ،فلم يتناولوا شيئاً  ،رجل يده إىل رّمانة ارتفعت

  ؟ومددنا أيدينا فلم تصل ،فتناولوها وأكلوها
وال  ،ال يناهلـا إالّ أولياؤنـا ،بـاحلّق نبيّـا اجلنّـة )ص( كذلك والذي بعث حمّمـداً «  :فقال هلم 

  .»يبعد عنها إالّ أعداؤنا ومبغضونا 
هـل كـان لعلـّي صـلوات اهللا  :سـألت جـابر بـن عبـد اهللا  :قال ،عن أيب الزبري - ٣/  ٢١٠

 ،ال ينكرهــا إالّ معانــد ،ا اجلماعــة واجلماعــاتكانــت لــه ســرية حضــر_  ،إي واهللا :فقــال ؟عليــه آيــات
  .وال يكتمها إالّ كافر

» امضـــوا ألن نصـــلي حتـــت هـــذه الســـدرة ركعتـــني «  :فقـــال لنـــا ،أنّـــا ســـرنا معـــه يف مســـري :منهـــا
وتسـجد  ،فنظرنـا إىل السـدرة وهـي تركـع إذا ركـع ،فجعل يركـع ويسـجد ،ونزل حتت السدرة ،فمضينا

  ،إذا سجد
__________________  

  .١١٥ :سورة املائدة اآلية) ١(
  .٦٥ :عنه يف مدينة املعاجز - ٣
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٢٤٦ 

هــّم صــّل اللّ «  :مثّ دعــا فقــال ،ووقفنــا حــّىت فــرغ مــن صــالته ،فلّمــا رأينــا ذلــك عجبنــا ،وتقــوم إذا قــام
  .آمني آمني :فنطقت أغصان الشجرة تقول» على حمّمد وآل حمّمد 

آمــني  :فقالــت أوراقهــا وأغصــاDا وقضــباDا» ّمــد هــّم صــّل علــى شــيعة حمّمــد وآل حماللَّ «  :مث قـال
  .آمني

فقالـــت » ومبغضـــي شـــيعة حمّمـــد وآل حمّمـــد  ،اللهـــم العـــن مبغضـــي حمّمـــد وآل حمّمـــد«  :مثّ قـــال
  .آمني آمني :األوراق والقضبان واألغصان والسدرة

  .ويف احلديث طول
 ،هللا عليـه إىل العـاقولخرجنا مع أمـري املـؤمنني صـلوات ا :قال ،عن احلارث األعور - ٤/  ٢١١

ارجعـي بـإذن «  :مثّ قـال ،فضـرaا بيـده الشـريفة ،فإذا هو بأصل شجرة قد وقـع حلاؤهـا وبقـي عودهـا
وأكلنـا ومحلنـا  )١(وأخرجت محلها الكمثرى فقطعنـا  ،فإذا هي _تز بأغصاDا» اهللا خضراء ذات مثرة 

  .ء فيها الكمثرىفلّما أن كان من الغد غدونا إليها فإذا حنن aا خضرا ،معنا
__________________  

ـــــات الوصـــــية ،٢٧٤ :بصـــــائر الـــــدرجات - ٤ ـــــة  ،٢٧٨ :ارشـــــاد القلـــــوب ،٢١٨ :١اخلـــــرائج واجلـــــرائح  ،١٥١ :اثب اهلداي
  .١٤٩/  ٦٥ :مدينة املعاجز ،١٥٣ :الكربى
  .فقطفنا :يف م) ١(
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٢٤٧ 

  :فصل - ۴
  في بيان ظهور آياته مع الحّيات

  أربعة أحاديث :وفيه
ــى منــرب  :قــال ،عــن احلــارث األعــور - ١/  ٢١٢ ــؤمنني صــلوات اهللا عليــه وآلــه عل بينمــا أمــري امل

ائتـين مبـا يف تلـك اجلحـرة  ،يا قنرب«  :فقال ،الكوفة خيطب الناس إذ نظر إىل زاوية من زوايا املسجد
 فجزع قنـرب مـن ،فلّما دنا من اجلحرة فإذا هو حبّية كأحسن ما يكون من احليات ،فانطلق قنرب )١(» 

فـالتقم  ،مثّ أقبل إىل أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه وهـو علـى املنـرب ،مثّ أخذه فانفلت من يده ،ذلك
  .وجعل يتخلل الصفوف حّىت أتى اجلحرة ،مثّ انصرف )٢( ،أذنه وجعل يسارّه

ــؤمنني صــلوات اهللا عليــه وبكــى طــويالً  مــا لنــا ال  :قــالوا»  ؟تعجبــونأ « :مثّ قــال ،فتفكــر أمــري امل
فهــو  ،علــى الســمع والطاعــة يل )ص(إنّــه بــايع رســول اهللا  ،تــرون هــذا الشــجاعأ « :قــال !؟بنتعجــ

 ،فمــنكم مــن يســمع ويطيــع ،آمــركم بالســمع والطاعــة يل )ص(وأنــا وضــي رســول اهللا  ،ســامع مطيــع
  .» !ومنكم من ال يسمع وال يطيع
__________________  

  .٢٧/  ١٩١ :١اخلرائج واجلرائح  - ١
  .» ١١٧ :٤ - جحر - لسان العرب« شيء حتتفره اهلوام والسباع ألنفسها  كل  :اجلحرة) ١(
  .يشاوره :م ،يف ش) ٢(
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٢٤٨ 

إذ أقبـل  ،خيطـب النـاس علـى املنـرب يـوم اجلمعـة بينا أمري املؤمنني  :قال ،وعنه - ٢/  ٢١٣
  .يهوي إىل املنرب ،رأسه أعظم من رأس البعري ،أفعى من باب الفيل

 ،مثّ تطـــاول إىل أذن أمـــري املـــؤمنني  ،وجـــاء حـــّىت صـــعد املنـــرب ،النـــاس فـــرقتنيفـــافرتق  :قـــال
فلــم يبــق  ،فلّمــا بلــغ بــاب الفيــل انقطــع أثــره ،مثّ مضــى )١(فأقبــل إليــه يســارّه مليــا  ،فأصــغى إليــه بأذنــه

هـذا  :قـال ومل يبـق منـافق إالّ  ؛هـذا مـن عجائـب أمـري املـؤمنني صـلوات اهللا عليـه وآلـه :مؤمن إالّ قال
  .من سحره

 ،علـى اجلـنّ  )ص(إّن هـذا الـذي رأيـتم وصـي حمّمـد  ،أيّهـا النـاس«  :فقال صلوات اهللا عليه وآله
 ،ومل يــدر مــا املخــرج منهــا ،وقــد وقعــت بيــنهم ملحمــة _ــادرت فيهــا الــدماء ،وأنــا وصــّيه علــى اإلنــس

  .»ليكم منكم وهو أعلم بفضلي ع ،ومتثل يف هذا املثال يريكم فضلي ،فأتاين يف ذلك
دخـل «  :قـال ،عـن آبائـه ،عن أيب عبـد اهللا صـلوات اهللا عليـه ،عن سفيان الثوري - ٣/  ٢١٤

 ،علـى السـرير )ص(فاسـتلقى  ،فأخـذ منهـا مـا يأخـذ الرجـل مـن املـرأة ،على عائشة )ص(رسول اهللا 
 ،هواحليـــة علـــى بطنـــ )ص(فنظـــرت عائشـــة إىل النـــّيب  ،فجـــاءت حّيـــة حـــّىت صـــارت علـــى بطنـــه ،فنـــام

  .فوّجهت إىل أيب بكر
  .فانصرف ،وثبت احلّية يف وجهه )ص(فلّما أراد أبو بكر أن يدخل على رسول اهللا 

__________________  
 :ارشــاد القلــوب ،حنــوه ،١٧٩ :اعــالم الــورى ،مثلــه ،١٨٩ :١اخلــرائج واجلــرائح  ،قطعــة منــه ،١٢٩ :اثبــات الوصــية - ٢

  .مثله ،٤٠٤ :٢اثبات اهلداة  ،١٩٤ :مدينة املعاجز ،٢٧٨
  .عليه ملياً  :م ،ويف ع ،عليه ملبياً  :يف ك) ١(

  .٤٨ :عنه يف مدينة املعاجز - ٣
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٢٤٩ 

  .فانصرف ،فلّما أراد أن يدخل وثبت يف وجهه ،مثّ توّجهت إىل عمر بن اخلطّاب
. وّجهــي إىل علــّي بــن أيب طالــب صــلوات اهللا عليــه :فقالــت ميمونــة وأّم ســلمة رضــي اهللا عنهمــا

وتلــوذ  ،تــدور حــول علــّي  ،فلّمــا دخــل علــّي قامــت احليّــة يف وجهــه ،هــت إىل علــيّ فوجّ  :قالــت
مــا   فقلــيالً  !؟أنــت هاهنــا ،يــا أبــا احلســن :فقــال ،)ص(فانتبــه النــّيب  ،مثّ صــارت يف زاويــة البيــت ،بــه

  .يا رسول اهللا دعيت :فقال. كنت تدخل دار عائشة
ـــة وقالـــتفتكلمـــ فجئـــت إىل هـــذا  ،رّب العـــاملني  ملـــك غضـــب علـــيَّ إينّ  ،يـــا رســـول اهللا :ت احلّي

  .الوصّي أطلب إليه أن يشفع يل إىل اهللا تعاىل
يـا رســول  :فقالـت احليّــة ،)ص(وأّمـن النــّيب  ،فــدعا علـيَّ . ادع لـه حــّىت أؤمـن علــى دعائـك :فقـال

  .»جناحي  ورّد عليَّ  ،قد غفر اهللا يل ،اهللا
  )ص(أّن النّيب  ،وروي من طريق آخر - ٤/  ٢١٥

َ
كسـى ريشـة حـّىت التـأم يُ  كُ لَ جعل يدعو وامل

«  :قـال»  ؟تدري مـا قـال امللـكأ « ):ص(فقال النّيب  ،فصاح صيحة ،مثّ عرج إىل السماء ،جناحه
  .»ال 

  .» خرياً  )١(جزاك اهللا من ابن عم عن ابن عم  :يقول«  :قال
__________________  

  .٤٨ :عنه يف مدينة املعاجز - ٤
  .مائة ألف :ةك زياد ،يف ر) ١(
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  :فصل - ۵
  في بيان ظهور آياته مع األسد

  ثالثة أحاديث :وفيه
كنّــا مــع أمــري املــؤمنني صــلوات اهللا عليــه يف جبانــة بــين   :قــال ،أخـرب احلــارث األعــور - ١/  ٢١٦
وأقبـل » مـه «  :فقال صـلوات اهللا عليـه ،فتضعضعنا من خوفه ،إذ أقبل أسد يهوي إليه ،أسد وقوفاً 

وال تـدخل يف دار  ،ارجـع بـإذن اهللا تعـاىل«  :فوضـع يـده بـني أذنيـه وقـال ،قام بـني يديـهاألسد حّىت 
  .»وبّلغ ذلك السباع عين  ،هجرة بعد اليوم

 ،عـن أيب جعفـر صـلوات اهللا عليـه ،عن جابر بن يزيـد اجلعفـي ،عن عمرو بن مشر - ٢/  ٢١٧
كيـف «  :ى اخلـروج إىل ضـيعة لـهوقـد عـزم علـ ،قال علّي صلوات اهللا عليه جلويريـة ابـن مسـهر :قال

تقــرؤه مــّين «  :قــال ؟فمــا احليلــة لــه :حـّىت قــال ،يف حــديث طويــل لــه»  ؟أنـت إذا لقيــك أبــو احلــارث
  .»وختربه أّين أعطيتك منه األمان  ،السالم

 ،يـا أبـا احلـارث :فقال له جويريـة ،أسد )١(وبينا هو يسري على دابته إذ أقبل حنوه  ،فخرج جويرية
  .وأنّه قد آمنين منك ،ملؤمنني علّي بن أيب طالب صلوات اهللا عليه يقرئك السالمإّن أمري ا

__________________  
  ,٢٧٧ :ارشاد القلوب ،٢٧/  ١٩١ :١اخلرائج واجلرائح  - ١
  .٣٠٤ :٢مناقب ابن شهرآشوب  ،١٨١ :اعالم الورى - ٢

  .عليه :م ،يف ك) ١(
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 ،مثّ غـــاب ،حـــّىت غـــاب يف األمجـــة يهمهـــم مخســـاً  ،برأســـه يهمهـــم فـــوّىل الليـــث عـــّين مطرقـــاً  :قـــال
كــان مــن األمــر    :فلّمــا انصــرف إىل أمــري املــؤمنني صــلوات اهللا عليــه وقــال ،ومضــى جويريــة يف حاجتــه

  » ؟وما قال لك ؟ما قلت لليث«  :قال أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم ،كذا وكذا
وأّمـــا مـــا قـــال الليـــث فـــاهللا ورســـوله  ،وبـــذلك انصـــرف عـــّين  ،قلـــت لـــه مـــا أمـــرتين بـــه :قـــال جويريـــة

  .رسوله أعلم )١(ووصي 
 :قـال جويريـة .»مثّ انصرف عنـك  ،فأحصيت له مخس مههمات ،إنّه وّىل عنك يهمهم«  :قال
  .فو اهللا يا أمري املؤمنني هكذا هو ،صدقت

  .» وعقد بيده مخساً  ،فاقرأ وصي حمّمد مين السالم :إنّه قال«  :فقال صلوات اهللا عليه
إىل  ،وأنــا يومئــذ صــيب ،محلــين أيب علــى كتفــه :قــال ،عــن موســى بــن جعفــر العابــد - ٣/  ٢١٨

هـذا  ،يـا أبـه :فقلـت مـارّاً  فلّما صار يف بعض الطريق رأيت محـاراً  ،قرب أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه
  .نعم :قال. هو يعرج ،يا أبه :قلت. نعم :محار مار قال

وهـــو  ،مثّ رأيتـــه وقــد انصــرف مـــن عنــد القــرب ،بقنا إىل القــربوحنــن نســري حـــّىت ســ ،فلــم يــزل يســـري
وهو يومئـذ لـيس عليـه حـائط وال  ،فمشينا إىل قرب أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه ،ميشي وليس يعرج
 ،وأخــذه علـــى خرقــة فرمـــى بـــه ،فرأيـــت أيب قــد تقـــّرب إىل القــرب وكـــنس عنــه شـــيئاً  ،قبّــة وعنـــده جــب

وإّن يـده كانــت  ،وتومهــت أنّـه محــار ،إّن الـذي رأيتــه السـبع ،يــا بـين :قـال ؟أيـش هــذا ،يـا أبــه :فقلـت
  وإنّه وضعها على ،منتفخة

__________________  
  .وابن عم :يف م) ١(

٣ - ...  
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وقـــال ذلـــك  ،مثّ محلـــين إىل املنـــزل. ورجـــع وهـــو ميشـــي صـــحيحاً  ،فســـال منهـــا هـــذا ،القـــرب فانفتحـــت
  .لوالديت

وشـــرف حملـــه عنـــد اهللا عـــّز  ،يف ذلـــك ملـــا يـــدل علـــى عظـــيم منزلتـــه إنّ  :تعـــاىل قـــال املصـــنف 
واستشـفى  ،حـّىت التجـأ إىل قـربه ،إذ أهلم اهللا سبحانه وتعاىل البهائم وما ال يعقل جاللـة قـدره ،وجلّ 
  .واهللا املوفق ،إّن يف ذلك لعربة ألويل األلباب ،وتواضع لعظمته ،برتبته
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  :فصل - ۶
  مسفي بيان ظهور آياته مع الش

  ثالثة أحاديث :وفيه
ملـّـــا رجعنــــا مــــن قتــــال  :قــــال ،عــــن جويريــــة بــــن مســــهر ،عــــن داود بــــن كثــــري الرقّــــي - ١/  ٢١٩

قــد  ،إّن هــذه أرض معّذبــة«  :فقــال أمــري املــؤمنني صــلوات اهللا عليــه ،أصــحاب النهــروان مررنــا ببابــل
 )١(فمـن أراد  ،وصـي نـيبّ فـال يصـّلي فيهـا نـّيب وال  ،وقد هلك فيها مائـة ألـف ومائتـان ،عّذبت مرتني

  .»منكم أن يصّلي فليصل العصر 
  .ديين وأمانيت علّي بن أيب طالب  )٢(ألقلدن اليوم  ،واهللا :فقلت :قال جويرية

فلّمــا أن  ،ودخــل وقــت العشــاء اآلخــرة ،واشــتبكت النجــوم ،فســرنا إىل أن غابــت الشــمس :قــال
 :مثّ قـال يل ،مثّ نفـض الـرتاب عـن حوافرهـا ،البغلـة خرجنا مـن أرض بابـل نـزل صـلوات اهللا عليـه عـن

  :مثّ قال يل ؛ففعلت :قال» انفض الرتاب عن حوافر دابّتك  ،يا جويرية« 
__________________  

 :٢اثبــات اهلــداة  ،٣٠ :مدينــة املعــاجز ،١٧٨ :اعــالم الــورى ،٤/  ٣٥٢ :علــل الشــرائع ،٢٣٧ :بصــائر الــدرجات - ١
  .باختصار ٣١٧ح  ٤٩٠ :٢و مثله  ١٨/  ٤٠٧
  .شاء :م ،يف ك) ١(
  .الليلة :يف ع) ٢(
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  .»أّذن للعصر  ،يا جويرية« 
فرجعـــت  ،فأّذنـــت للعصـــر !وهـــذا الليـــل ،ذهـــب النهـــار ،ثكلتـــك أّمـــك يـــا جويريـــة :فقلـــت :قـــال
  .حّىت عادت إىل موضعها للعصر بيضاء نقية ،كصرير البكرة  فسمعت هلا صريراً  ،الشمس
 ،فأّذنـــت» أّذن للمغـــرب يـــا جويريـــة «  :مثّ قـــال ،ني صـــلوات اهللا عليـــهفصـــّلى أمـــري املـــؤمن :قـــال

» أّذن للعشـــــاء اآلخـــــرة «  :مثّ قـــــال ،مثّ صـــــّليت املغـــــرب ،فرأيـــــت الشـــــمس راجعـــــة كـــــالفرس اجلـــــواد
لقــد ضــّل  - ثــالث مــرات - وصــي حمّمــد ورّب الكعبــة :مثّ قلــت ،وصــّلينا العشــاء اآلخــرة ،فأّذنــت

  .وهلك وكفر من خالفك
  :جعت له الشمس مرّة أخرى يف عهد النّيب صلوات اهللا عليه وآله وهو ما روىولقد ر 
نــــام عشــــية ورأســـــه يف حجــــر علـــــّي  )ص(بينــــا النـــــّيب «  :قـــــال ،أبــــو جعفــــر  - ٢/  ٢٢٠

أصــليت  ،يــا علــيّ  :فقــال لــه ،وقــد دنــت املغــرب ،ومل يكــن علــّي صــّلى العصــر ،صــلوات اهللا عليهمــا
. فاردد عليـه الشـمس ،كان يف طاعة رسولك  هّم إّن علّياً اللّ «  ):ص(ل النّيب فقا. ال :فقال ؟العصر

  .فعادت الشمس إىل موضعها وقت العصر
  :قال شعراً  ،وامللقب بالسيد ؛وقد أحسن يف ذلك أبو هاشم حمّمد بن إمساعيل احلمرييّ 

ــــــــــــــــــــــــه ـّـــــــــــــــــــــــا فات ــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــمس مل   رّدت علي

ــــــــــــــت للمغــــــــــــــرب      وقــــــــــــــت الصــــــــــــــالة وقــــــــــــــد دن

   
__________________  

الطرائـــــف يف معرفـــــة  ،١٤٠/  ٩٦ :مناقـــــب املغـــــازيل ،قطعـــــة منـــــه ،١٣٠ :اثبـــــات الوصـــــية ،٣/  ٩٤ :أمـــــايل املفيـــــد - ٢
بالفـــــاظ خمتلفـــــة وبطـــــرق عديـــــدة فراجـــــع  ،٣٨٣ :٢تـــــاريخ دمشـــــق  ،٢١٧ :مناقـــــب اخلـــــوارزمي ،١١٧/  ٨٤ :املـــــذاهب

مدينـــة  ،ظ وعـــن مجاعـــة مـــن أعـــالم القـــوموقـــد ذكـــره مبختلـــف األلفـــا - ١٧البـــاب  - ٥٢١ :٥ملحقـــات احقـــاق احلـــق 
  .مثله ،٥١/  ٤١٨ :٢اثبات اهلداة  ،٤٤/  ٣١ :املعاجز
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ــــــــــــــــــــــــــبّلج نورهــــــــــــــــــــــــــا يف وقتهــــــــــــــــــــــــــا   حــــــــــــــــــــــــــّىت ت

  للعصـــــــــــــــــــر مثّ هـــــــــــــــــــوت هـــــــــــــــــــوي الكوكـــــــــــــــــــب   

   
  ببابــــــــــــــــل مــــــــــــــــرّة )١(عليــــــــــــــــه قــــــــــــــــد حبســــــــــــــــت و 

  أخــــــــــــــرى ومــــــــــــــا حبســـــــــــــــت خللــــــــــــــق املغـــــــــــــــرب   

   
  إالّ ليوشــــــــــــــــــــــــــــع ولــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــــده

  تأويــــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــــر معجــــــــــــــــــــــب )٢(لردهــــــــــــــــــــــا و    

   
إذ دخــل علــّي بــن أيب  )ص(كّنــا مــع النــّيب   :قــال ،عــن عبــد اهللا بــن مســعود  - ٣/  ٢٢١

ــى ، أيــا أبــا احلســن«  ):ص(فقــال رســول اهللا  ،طالــب صــلوات اهللا عليــه حتــب أن أريــك كرامتــك عل
  .»بأيب أنت وأّمي يا رسول اهللا  ،نعم«  :قال»  ؟اهللا

  .»شمس معي فإDّا ستكلمك بإذن اهللا تعاىل إذا كان غدا فانطلق إىل ال«  :قال
وأخـــذ بيـــد علـــّي بـــن أيب  ،فلّمـــا أصـــبح صـــّلى الغـــداة ،فماجـــت قـــريش واألنصـــار بـــأمجعهم :قـــال

  ،يـا علـيّ «  ):ص(قـال رسـول اهللا  ،فلّمـا طلعـت ،مثّ جلسا ينتظـران طلـوع الشـمس ،طالب وانطلقا
  .»وإDّا ستكلمك  ،كلمها فإDّا مأمورة

  .»أيّها اخللق السامع املطيع  ،السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته«  :فقال علّي 
لقــد أعطيــت يف الــدنيا  ،يــا خــري األوصــياء ،وعليــك الســالم ورمحــة اهللا وبركاتــه :فقالــت الشــمس

  .»ما ذا أعطيت «  :فقال عليّ . واآلخرة ما ال عني رأت وال أذن مسعت
وأّمـا يف  ،العلـم واحلكمـة يف الـدنيا ،لـك ولكن هنيئاً  ،اسمل يؤذن يل أن أخربك فيفتنت الن :قالت

  :اآلخرة فأنت ممّن قال اهللا تعاىل
__________________  

  .ردت :م ،يف ك) ١(
  .حلبسها :م ،يف ك) ٢(

 :مصـباح األنـوار ،١٨٥ :١فرائـد السـمطني  ،مثلـه ١٦٣ :فضائل شاذان بـن جربائيـل ،١٤/  ٤٧٢ :أمايل الصدوق - ٣
  .٣٧٣/  ٥٠٠ :٢اثبات اهلداة  ،٤٦/  ٣٣ :دينة املعاجزم ،١٢٦/  ٣١٣
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ْقُ"ٍ َجزاًء بِما 7نُـوا َفْعَملُـوَن  (
َ
ِة أ Lْخِ_َ لَُهْم ِمْن قُر

ُ
وأنـت ممّـن قـال اهللا  )١( )فَال َيْعلَُم َغْفٌس ما أ

َفَمْن 7َن ُمْؤِمناً َكَمْن 7َن فاِسقاً ال يَْسـتَُووَن  ( :تعـاىل فيـه
َ
ملـؤمن الّـذي خّصـك اهللا فأنـت ا )٢( )أ

  .باإلميان
  .وروي أّن الشمس كّلمته ثالث مرات

__________________  
  .١٧ :اآلية/ سورة السجدة ) ١(
  .١٨ :اآلية/ سورة السجدة ) ٢(
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  :فصل - ۷
  في بيان ظهور آياته في إقدار اهللا تعالى إيّاه على ما لم يقدر عليه غيره

  أربعة أحاديث :وفيه
 األشـرت  إّن مالكـاً «  :قـال ،عـن أيب عبـد اهللا صـلوات اهللا عليـه ،ملفّضـلعن ا - ١/  ٢٢٢

فحـــّرك دابّتـــه إىل ذي الكـــالع  ،حـــّدثتين نفســـي أّين أشـــّد مـــن أمـــري املـــؤمنني صـــلوات اهللا عليـــه :قـــال
يــا «  :مثّ قــال ،فقــّده نصــفني ،ورمــى بــه إىل فــوق وتلقــاه بســيفه ،احلمــريي فاســتلبه مــن فــوق ســرجه

  .بل أنت يا أمري املؤمنني :فقلت»  ؟أنا أم أنت ،رتأش
أّن  ،عــن جــابر  ،وذكــر عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حنبــل فيمــا رواه عــن مشــيخته - ٢/  ٢٢٣

 ،دفـــع الرايـــة إىل علـــّي بـــن أيب طالـــب صـــلوات اهللا عليـــه وآلـــه يـــوم خيـــرب بعـــد أن دعـــا لـــه )ص(النـــّيب 
 ،فاجتـــذب بابـــه ،حـــّىت انتهـــى إىل احلصـــن. أرفـــق :ولـــون لـــهوأصـــحابه يق ،فجعـــل علـــّي يســـرع الســـري

  .وكان جاهدهم أن أعادوا الباب ،مثّ اجتمع عليه سبعون رجالً  ،فألقاه يف األرض
  مسعت أمري :قال ،وروى أبو عبد اهللا اجلديل - ٣/  ٢٢٤

__________________  
  ,٢٩٣ :٢مناقب ابن شهرآشوب  - ١
رواه عــن مجاعــة مــن أعــالم القــوم  ٣٨٣ :٨ملحقــات احقــاق احلــق  ،عــة منــهقط ،٢٩٥ :٢مناقــب ابــن شهرآشــوب  - ٢

  .فراجع
  .٣٩٣ :٨ملحقات احقاق احلق  ،مثله ،٢٦١ :١فرائد السمطني  - ٣
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فلّمـــا  ،وقاتلـــت القـــوم ،يل )١( عاجلـــت بـــاب خيـــرب وجعلتـــه جمنـــاً «  :املـــؤمنني صـــلوات اهللا عليـــه يقـــول
لقـد  :فقـال لـه رجـل» مثّ رميت بـه يف خنـدقهم  ،ريقاً اهللا وضعت الباب على حصنهم ط )٢(أخزاهم 

وقــال » يف غــري ذلــك املقــام  ،مــا كــان إالّ مثــل جنّــيت الــيت يف بــدين«  :فقــال  !محلــت منــه ثقــالً 
  :الشاعر يف ذلك

  خبيــــــــــــــــــــــــرب )٣(محــــــــــــــــــــــــل الرتــــــــــــــــــــــــاج  إّن امــــــــــــــــــــــــرأً 

ـــــــــــــــــــــــــــــوم اليهـــــــــــــــــــــــــــــود بقـــــــــــــــــــــــــــــدرة ملؤيـــــــــــــــــــــــــــــد      ي

   
ــــــــــــــــاب قصــــــــــــــــورها ــــــــــــــــاج ب ــــــــــــــــاج رت   محــــــــــــــــل الرت

  مون وأهــــــــــــــــــــــل خيــــــــــــــــــــــرب حشــــــــــــــــــــــداملســــــــــــــــــــــلو    

   
  فرمــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــه ولقــــــــــــــــــــــــــد تكّلــــــــــــــــــــــــــف رّده

  ســـــــــــــــــــــــــــبعون كلهـــــــــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــــــــه متشـــــــــــــــــــــــــــّدد   

   
  رّدوه بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــقة وتكّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

)٤(مقـــــــــــــــــــــــــــال بعضـــــــــــــــــــــــــــهم لـــــــــــــــــــــــــــبعض أردد و    
  

   
 ،عـن حبيـب بـن اجلهـم ،عـن حيـىي بـن أيب كثـري ،عن األوزاعيّ  ،عن سفيان الثوريّ  - ٤/  ٢٢٥

 بــالد صــّفني نــزل بقريــة يقــال هلــا صــندوداء ملـّـا دخــل علــّي بــن أيب طالــب صــلوات اهللا عليــه إىل :قــال
يـا  :وقـال ،فقـام مالـك بـن أيب احلـارث األشـرت ،مثّ عـرس بنـا يف أرض بلقـع ،مثّ أمرنا فسـرنا عنهـا ،)٥(

إّن اهللا عــّز وجــّل سيســقينا يف هــذا  ،يــا مالــك«  :فقــال !؟تنــزل النــاس علــى غــري مــاء، أأمــري املــؤمنني
  .»وأصفى من الياقوت  ،وأبرد من الثلج ،من الزبد وألني ،أعذب من الشهد املكان ماءً 
حـّىت وقـف  ،وبيـده سـيفه ،مثّ أقبـل جيـّر رداءه وال عجـب مـن قـول أمـري املـؤمنني  - فتعجبنا

  يا«  :فقال ،على أرض بلقع
__________________  

  .» ٤٠٠ :١٣ - جمن - لسان العرب« . الرتس :ا:ن) ١(
  .أخذهم :ك ،ش ،يف ر) ٢(
  .الرماح :ويف ك. » ٢٧٩ :٢ - رتج - لسان العرب« . الباب العظيم :الرتاج) ٣(
  .اربدوا :ك ،ع ،ص ،يف ر) ٤(
  .باختالف فيه ،١٧٦ :إعالم الورى ،٢٩١ :٢مناقب ابن شهرآشوب  ،١٤/  ١٥٥ :أمايل الصدوق - ٤

  .» ٤٢٥ :٣معجم البلدان « موضع بني العراق والشام  :صندوداء) ٥(
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  .»فر أنت وأصحابك اح ،مالك
«  :فقـال لنـا ،فيهـا حلقـة تـربق كـاللجني ،فإذا حنن بصخرة سوداء عظيمة ،فاحتفرنا :قال مالك

فـدنا أمـري املـؤمنني  ،فلـم نسـتطع أن نزيلهـا عـن موضـعها ،فرمناها بأمجعنا وحنـن مائـة رجـل» روموها 
 (مريــا عــامل طيثــو ثابوثــه طــاب طــاب «  :وهــو يقــول ،يــده إىل الســماء صــلوات اهللا عليــه وآلــه رافعــاً 

مثّ اجتـذaا » رّب موسـى وهـارون  ،آمـني آمـني رّب العـاملني ،)٢() جانوثا نوديثا برحوثـا  )١(مشيا كوبا 
  .فرماها عن العني أربعني ذراعاً 

وأصــفى مــن  ،وأبــرد مــن الــثلج ،وألــني مــن الزبــد ،فظهــر لنــا مــاء أعــذب مــن الشــهد :قــال األشــرت
  .وسرنا معه ،مثّ ارحتل ،وأمرنا أن حنثو عليها الرتاب ، رّد الصخرةفشربنا وسقينا مثّ  ،الياقوت

. كلنــا يــا أمــري املــؤمنني  :فقلنــا»  ؟مــن مــنكم يعــرف موضــع العــني«  :قــال ،فلّمــا ســرنا غــري بعيــد
وظننـا أّن أمـري املـؤمنني صـلوات اهللا عليـه قـد  ،فخفـي علينـا مكاDـا أشـد خفـاء ،فرجعنا وطلبنا العني

فإذا حنن براهـب قـد سـقط  ،فدنونا منه ،ومأنا بأطرافنا فإذا حنن بصومعة فيها راهبرهقه العطش فأ
 ،عنـدي مـاء :فقال ؟عندك ماء نسقي منه صاحبنا، أيا راهب :فقلنا ،حاجباه على عينيه من الكرب

 !؟فكيـف لـو شـربت مـن املـاء الـذي سـقانا منـه صـاحبنا بـاألمس :فقلنا لـه .قد استعذبته منذ يومني
فلّمــا بصــر بــه  ،فانطلقنــا بــه .انطلقــوا بنــا إىل صــاحبكم :بــاألمر فــدنا منّــا بعــد خشــيته فقــال وحــّدثناه

مـا أطلـع  ،يمِّـهذا اسم مسّتين به أُ  ،نعم مشعون :قال الراهب ؟»مشعون «  :قال ،أمري املؤمنني 
ومــا تشــاء يــا «  :قــال. فــأمت حــّىت أمتــه لــك :قــال ؟فكيــف عرفتــه ،مثّ أنــت ،إالّ اهللا تعــاىل ،عليــه أحــد
وشــرب منهــا  ،وهــي مــن اجلّنــة ،هــذه العــني راحومــا«  :قــال ؟هــذه العــني مــا امسهــا :قــال»  ؟مشعــون

  ثالمثائة وثالثة عشر
__________________  

  .كوتا  :ك ،ع ،يف ر) ١(
  .سحنا لوباحا حاثوبا بودينا نرجوابا :يف م) ٢(
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٢٦٠ 

وأنـا  ،هكذا وجدت يف مجيـع كتـب اإلجنيـل :لراهبقال ا .»شربت منها  ،وأنا خري الوصّيني ،وصّياً 
  ).ص(وأّنك وصي حمّمد  ،رسول اهللا وأّن حممداً  ،أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
وكـان أول  ،حـّىت نـزل صـّفني ونـزل العابـد والتقـى الصـّفان ،مثّ رحل أمـري املـؤمنني والراهـب يقدمـه

حيشـر املـرء «  :وهـو يقـول ،ؤمنني وعينـاه _مـالن بالـدموعفنزل أمـري املـ ،من أصابته الشهادة الراهب
  .»ورفيقي يف اجلّنة  ،الراهب معنا يوم القيامة ،مع من أحب
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  :فصل - ۸
  في بيان ظهور آياته في االخبار بالغائبات

  ستة أحاديث :وفيه
ــاس  - ١/  ٢٢٦ ــ :قــال ،عــن ابــن عّب ــؤمنني صــلوات اهللا عليــه وآل  ،ه وســلمقلــت ألمــري امل

 .فلــو تنّحيــت حــّىت يلحــق بــك النــاس ،إنـّـك يف نفــر يســري ،يــا أمــري املــؤمنني :وهــو متوجــه إىل البصــرة
يف كـّل كـردوس مخسـة  ،مـن ناحيـة الكوفـة ثالثـة كـراديس ،جييـئكم مـن غـد يف فجكـم هـذا«  :فقال

  .» آالف وستمائة ومخس وستون رجالً 
  .ضيقةال] تلك [ ما أصابين واهللا أعظم من  :قلت :قال
فـإذا بغـربة قـد  ،فتوّجهت حنو الكوفة :قال. اسرج يل :فلّما أن صّليت الفجر قلت لغالمي :قال
 ،فكفــوا ؛أنــا ابــن عبّــاس :قلــت ؟مــن أنــت :فلّمــا أن دنــوت مــنهم صــيح يب ،فســرت حنوهــا ،ارتفعــت

ر علــى طــوي الـديوان عنــد اجلســ :فقــالوا ؟كــم أنـتم  :قلــت. لفـالن :قــالوا ؟ملــن هـذه الرايــة :فقلـت هلــم
  .مخسة آالف وستمائة ومخسة وستني رجال

 :فصـيح يب ،فـدنوت مـنهم :قال ،فإذا أنا بغربة قد ارتفعت ،ومضيت على وجهي ،فمضوا :قال
  .أنا ابن عّباس :فقلت ؟من أنت

__________________  
  .٣٩٨و  ١٤١ :وعنه مدينة املعاجز. حنوه ١٨٧ :٢شرح Dج البالغة البن أيب احلديد  - ١
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ـــة :فقلـــت ،كوافأمســـ زيـــد بـــن صـــوحان  :قـــالوا ؟مـــن رئيســـها :فقلـــت. لربيعـــة :قـــالوا ؟ملـــن هـــذه الراي
طـــوي الـــديوان عنـــد اجلســـر علـــى مخســـة آالف وســـتمائة ومخســـة  :قـــالوا ؟كـــم أنـــتم  :فقلـــت. العبـــديّ 

  .وستني رجالً 
فصــيح يب مــن  ،فأخــذت حنوهــا ،فــإذا بغــربة قــد ارتفعــت ،ومضــيت علــى وجهــي ،فمضــوا :قــال
 ،رئيسـها األشـرت ،لفـالن :فقـالوا ؟ملـن هـذه الرايـة :فقلـت ،فسـكتوا عـّين . أنا ابـن عبّـاس :قلت ؟أنت
طــوي الــديوان عنــد اجلســر علــى مخســة آالف وســتمائة ومخســة وســتني  :قــالوا ؟كــم أنــتم  :قلــت :قــال

  .رجالً 
 إّين ملـّـا :وقلــت لــه ،فأخربتــه»  ؟مــن أيــن أقبلــت«  :فقــال يل أمــري املــؤمنني ،فرجعـت إىل العســكر
  .خمافة أن جييء األمر على خالف ما قلت ،مسعت مقالتك اغتممت

مثّ نقّسـم مـاهلم فيصـيب كـّل رجـل منـا  ،إن شـاء اهللا تعـاىل نظفر aؤالء القوم غداً «  :فقال :قال
  .»مخسمائة 
حـّىت يكـون  فلّما أن كان من الغد أمرهم أمري املـؤمنني صـلوات اهللا عليـه أن ال حيـدثوا شـيئاً  :قال
مـــا رأيـــت «  :فقـــال هلـــم ،فـــأقبلوا يرمـــون رجـــال أمـــري املـــؤمنني صـــلوات اهللا عليـــه فـــأتوه ،مـــنهم املبتـــدأ

  .» !؟تأمروين باحلرب واملالئكة مل تنزل بعد !أعجب منكم
 ،القــــوم )١(مثّ أقبــــل علـــى  ،فلبســـها وصــــبها عليـــه )ص(فلّمـــا كــــان الـــزوال دعــــا بـــدرع رســــول اهللا 

اقســــموا املــــال علــــى النــــاس «  :صــــلوات اهللا عليــــه للخــــزان فقــــال أمــــري املــــؤمنني ،فهــــزمهم اهللا تعــــاىل
أي شـــيء بقـــي «  :فقـــال للخـــازن ،ففضـــل مـــن املـــال ألفـــا درهـــم ،فقّســـموها» مخســـمائة مخســـمائة 

  .ألفا درهم :فقال»  ؟عندك
  أعطيت احلسن واحلسني وحمّمد بن احلنفية مخسمائة«  :فقال

__________________  
  .مثّ قاتل :ع ،يف ر) ١(
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  .ال :قال»  ؟وعزلت يل مخسمائة ،ائةمخسم
  .ومل تنقصن درهم ،درهم )١(فلم تزدد » فهذه لنا «  :قال

 ،رفعـاه إىل أيب عبـد اهللا صـلوات اهللا عليـه ،وحمّمد بن سنان ،عن علّي بن النعمان - ٢/  ٢٢٧
أتيـــت ف. حـــّىت ابعثـــه إليـــه ،شـــديد العـــداوة هلـــذا الرجـــل التمســـوا يل رجـــالً  :إّن عائشـــة قالـــت«  :قـــال
مـا  كثـرياً   :قـال هلـا ؟ما بلـغ مـن عـداوتك هلـذا الرجـل :فرفعت رأسها وقالت ،فمثل بني يديها ،برجل

  .فيسبق السيف الدم ،ضربة بالسيف بتُ رِ ضُ أمتىن على رّيب أنّه وأصحابه يف وسطي فَ 
وافيتـه  أمـا إنّـك إن ،رأيتـه أو مقيمـاً  ظاعناً  ،فادفعه إليه ،فاذهب بكتايب هذا ،فأنت له :مثّ قالت

وأصـحابه  ،كنانتـه بقربـوس سـرجه  معلقـاً  ،قوسـه متنكبـاً  )ص(علـى بغلـة رسـول اهللا  رأيته راكباً  ظاعناً 
  .خلفه كأDّم طيور صواف

فــإّن فيــه الســحر فمضــيت  منــه شــيئاً  )٢(إن عــرض عليــك طعامــه وشــرابه فــال تتنـاول  :مثّ قالـت لــه
فثـىن رجلـه » هـذا واهللا مـا ال يكـون «  :رأه وقـالمثّ قـ ،فناولته الكتـاب ففـض خامتـه ،واستقبلته راكباً 

  .نعم :قال» وجتيبين «  :قال. نعم :قال ،أسألك :مثّ قال ،فأحدق به أصحابه ،ونزل
« . نعـم :قـال»  ؟شـديد العـداوة هلـذا الرجـل التمسوا يل رجـالً  :هل قالت ،أنشدك باهللا«  :قال

مـــا أمتـــىن علـــى رّيب أنّـــه  كثـــرياً   :لـــتق ؟مـــا بلـــغ مـــن عـــداوتك هلـــذا الرجـــل :فقالـــت لـــك ،فأتيـــت بـــك
  » ؟وأصحابه يف وسطي وأضرب بالسيف ضربة فيسبق السيف الدم

__________________  
  .يبق :يف ص) ١(

مدينــــــة  ،٢٦٠ :٢مناقــــــب ابــــــن شهرآشــــــوب  ،٢٨/  ٧٢٤ :٢اخلــــــرائج واجلــــــرائح  ،٤/  ٢٦٣ :بصــــــائر الــــــدرجات - ٢
  .١٠٠/  ٤٣٤ :٢اثبات اهلداة  ،٣١٢/  ١١٦ :املعاجز
  .تبغي :م ،ك ،يف ر) ٢(
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٢٦٤ 

أمــا  ،كــان أو مقيمــاً   قالــت لــك اذهــب بكتــايب هــذا فادفعــه إليــه ظاعنــاً ، أأنشــدك بــاهللا«  :مثّ قــال
 ،كنانتـه بقربـوس سـرجه  معلقـاً  ،قوسـه متنكبـاً  ،)ص(بغلة رسـول اهللا  رأيته راكباً  إّنك إن وافيته ظاعناً 

  .اللهم نعم :قال»  ؟وأصحابه خلفه كأDم طري صواف
 ،منـه شـيئاً  )١(فـال تتنـاول  ،إن عرض عليك طعامه وشـرابه :هل قالت لك ،أنشدك باهللا«  :قال

  .هم نعماللّ  :قال»  ؟فإّن فيه السحر
فـــإّين قـــد أتيتـــك ومـــا علـــى وجـــه األرض خلـــق  ،هـــّم نعـــماللّ  :قـــال»  ؟فمبلـــغ أنـــت عـــينأ « :قـــال

  .فمرين مبا شئت ، منكوأنا الساعة ما على وجه األرض خلق أحّب إيلّ  ،منك أبغض إيلَّ 
فخرجـت  ،ما أطعـت اهللا وال رسـوله حيـث أمـرك بلـزوم بيتـك :وقل هلا ،ادفع إليها كتايب«  :قال

مـا أنصــفتما اهللا وال رســوله حيــث خّلفتمــا حالئلكمــا يف  :وقــل لطلحــة والــزبري. تـرتددين يف العســاكر
  .» )ص(بيوتكما وأخرجتما حليلة رسول اهللا 

مثّ رجــع إىل أمــري املــؤمنني صــلوات اهللا عليــه  ،وبّلغهــا رســالته ،)٢(ه إليهــا فجــاء بكتابــه حــّىت طرحــ
  .ما نبعث إليه أحد إالّ أفسده علينا :فقالت ،فأصيب بصفني

وأســـرت . ملـّــا قاتـــل أبـــو بكـــر مســـيلمة :قـــال ،عـــن صعصـــعة بـــن صـــوحان العبـــديّ  - ٣/  ٢٢٨
  .ووقفت بني يدي أيب بكر ،وجيء aا إىل املدينة ،احلنفية

  وقد روي عن جابر بن عبد اهللا األنصارّي رضي اهللا - ٤/  ٢٢٩
__________________  

  .تبغي :م ،ك ،يف ر) ١(
  .عندها :م ،ك ،يف ر) ٢(

  ,٨٩/  ٣٥٠ :مدينة املعاجز ،عن دعبل اخلزاعي مفصالً  ،٥٨٩ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٣
  .٨٩/  ٣٥٠ :املعاجزمدينة  ،عن دعبل اخلزاعي مفصالً  ،٥٨٩ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٤
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ملّـا وقفـت دنـا إليهـا طلحـة والـزبري  :فقـال :وأنـا أذكـر منـه نقاوتـه ،يف حـديث طويـل ،عنه ذلك أيضـاً 
إDّمـــا  :لســـت بعريانـــة فتكســـواين فقيـــل هلـــا :فلّمـــا رأت ذلـــك قامـــت وقالـــت ،فطرحـــا عليهـــا ثوaمـــا

وال  ،وال ميلكــين ،ذلـك أبــداً ال يكــون  :قالــت. فأيّهمــا زاد عليـك أخــذك مــن السـيب ،يتزايـدان عليــك
  .يكون يل بعل إالّ من خيربين بالكالم الذي قلته ساعة خروجي من بطن أّمي

فقـال أبـو  ،وبقـوا يف دهشـة ،وورد عليهم ما aـر عقـوهلم ،فسكت الناس ينظر بعضهم إىل بعض
مهـا جاريـة مـن سـادات قو  ،لقوهلـا الـذي مسعـت :فقـال الـزبري ؟مالكم ينظر بعضكم إىل بعـض :بكر

  .وقد داخلها الفزع فال تلوموها إذ قالت ما ال حتصله ،ومل يكن هلا عادة مبا لقيت
ومـا كـذبت وال   وال نطقـت إالّ فصـالً  ومـا قلـت إالّ حقـاً  ،واهللا ما داخلين الفزع وال اجلـزع :قالت
وجلسـت ناحيـة مـن  ،فأخذ أبـو بكـر وعمـر يتحـاوران الكـالم وأخـذ ثوبـه مـن طرحـه عليهـا. كّذبت

» يـا خولـة «  :مثّ ناداهـا ،فجـاء أمـري املـؤمنني علـي صـلوات اهللا عليـه وآلـه فوقـف ونظـر إليهـا ،مالقو 
  .لبيك :فوثبت فقالت

هــّم اللّ  :واشــتّد aــا األمــر دعــت اهللا وقالــت ،وضــرaا الطلــق ،بــك ملـّـا كانــت أّمــك حــامالً «  :قــال
ال  :فناديـت مـن حتتهـا ،بالنجـاة وسـبقت الـدعوة لـك ؛كان أو هالكـاً   ساملاً  )١(سّلمين من هذا الولد 

فكتبــت أّمــك  !؟يكــون يل منــه ولــد ،وعّمــا قليــل ســيملكين ســّيد يــا أّمــاه مل تــدعني علــيَّ  ،إلــه إالّ اهللا
فلّمـــا كانـــت تلـــك الليلـــة الـــيت  ،فدفنتـــه يف املوضـــع الـــذي ســـقطت فيـــه ،ذلـــك الكـــالم يف لـــوح حنـــاس

ــى فلّمــا كــان يف وقــت ســب ،قبضــت فيهــا أّمــك أوصــت إليــك بــذلك يك أخــذت اللــوح وشــددتيه عل
  عضدك

__________________  
  .املولود :يف ع) ١(
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  .») حمّمد  (وأنا أبو ذلك الغالم امليمون وامسه  ،هايت اللوح فأنا صاحبه ؛األمين
 ،فلّمــا قــرأ بكــت طائفــة ،حــّىت قــرأه علــيهم )١(فأخــذه أبــو بكــر ودفعــه إىل عمــر  ،فأخرجتــه :قــال

وقـالوا  فما خـالف مـا يف اللـوح كـالم علـّي صـلوات اهللا عليـه حرفـاً  ،إليه )٢(واهتدت  ،وحركت أخرى
  .»أنا مدينة العلم وعلّي باaا «  :وصدق رسوله إذ قال ،صدق اهللا :بأمجعهم

  .بارك اهللا لك فيها ،خذها يا أبا احلسن :فقال أبو بكر
ومل يطأهـــا مبلـــك  ،هـــاوأّن أمـــري املـــؤمنني صـــلوات اهللا عليـــه قـــد تزّوجهـــا وأمهر  ،ويف احلـــديث طـــول

  .اليمني
جلـس أمـري املـؤمنني صـلوات اهللا عليـه ألخـذ البيعــة  :قـال ،عـن عبـد اهللا بـن عبّـاس - ٥/  ٢٣٠
فجزعــت لــذلك » يــأتيكم مــن قبــل الكوفــة ألــف رجــل ال يزيــدون وال ينقصــون «  :وقــال ،بــذي قــار

فجعلـت  ، ورد أوائلهـمحّىت  ،ويفسد األمر علينا ،وخفت أن ينقص القوم عن العدد أو يزيدون عليه
 :فقلــت. مثّ انقطــع جمــيء القــوم ،وتسـعني رجــالً  أحصـيهم فاســتوفيت عــددهم تســعمائة رجــل وتســعاً 

قــد  فبينمــا أنــا متفكــر يف ذلــك إذ رأيــت شخصــاً  ؟ذا محلــه علــى مــا قــالإنّــا هللا وإنـّـا إليــه راجعــون، مــا
فقـرب مـن أمـري املـؤمنني  ،اوتـهومعه سيفه وترسه وإد ،وإذا هو رجل عليه قباء صوف ،أقبل حّىت دنا

  » ؟وعلى ما تبايعين«  :فقال له أمري املؤمنني  ،امدد يدك أبايعك :صلوات اهللا عليه فقال
__________________  

  .عثمان :ك ،يف هامش ر) ١(
  .واهتزت :م ،يف ر) ٢(
رجـــال  ،١٧٠ :إعـــالم الـــورى ،اختصــارب ،٢٢٤ :ارشـــاد القلـــوب ،٣٠٠ :١اخلـــرائج واجلــرائح  ،١٦٦ :ارشــاد املفيـــد - ٥

  .٣٩٧ح ملحق ح  ١٤١ :مدينة املعاجز ،١٦٧/  ٤٥٢ :٢اثبات اهلداة  ،١٥٦/  ٣١٥ :١الكشي 
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  .والقتال بني يديك حّىت أموت أو يفتح اهللا على يديك ،على السمع والطاعة :قال
  .عمن :قال»  ؟أنت أويس القرين«  :أويس القرين قال :فقال»  ؟ما امسك«  :فقال
أويـــس  (مـــن أّمتـــه يقـــال لـــه  أّين أدرك رجـــالً  )ص(أخـــربين حبيـــيب رســـول اهللا  ،اهللا أكـــرب«  :قـــال
ويــدخل يف شــفاعته مثــل ربيعــة  ،ميــوت علــى الشــهادة ،يكــون مــن حــزب اهللا وحــزب رســوله) القــرين 
  .فسرى ذلك عّين  :قال ابن عباس» ومضر 

يــا أمــري  :فقــال أمــري املــؤمنني  جــاء إىل إّن رجــالً  :قــال ،عــن ســويد بــن غفلــة - ٦/  ٢٣١
فقـــال أمـــري . فاســـتغفر لـــه ،املـــؤمنني إّين مـــررت بـــوادي القـــرى فرأيـــت خالـــد بـــن عرفطـــة قـــد مـــات aـــا

فقـام » صـاحب لوائـه حبيـب بـن مجـاز  ،وال ميوت حّىت يقود جيش ضـاللة ،إنّه مل ميت«  :املؤمنني
ومــن «  :فقــال !.وإّين لــك حمــب ،إّين لــك شــيعة ،نيواهللا يــا أمــري املــؤمن :رجــل مــن حتــت املنــرب فقــال

فتـــدخل aـــا مـــن هـــذا  ،ولتحملنهـــا ،إيـــاك أن حتملهـــا«  :قـــال :أنـــا حبيـــب بـــن مجـــاز :قـــال»  ؟أنـــت
ومضـى احلسـن بــن علـّي مـن بعــده  ،فلّمــا مضـى أمـري املــؤمنني ،وأومـى بيــده إىل بـاب الفيـل» البـاب 

بعـث ابـن زيـاد لعنـه اهللا عمــر  ،مـا كــان مـن ظهـوره وكـان مـن أمـر احلسـني  ،صـلوات اهللا علـيهم
وحبيـب بـن مجـاز  )١(وجعـل خالـد بـن عرفطـة علـى مقّدمتـه  ،بـن سـعد إىل احلسـني صـلوات اهللا عليـه

  فسار aا حّىت دخل ،صاحب رايته
__________________  

مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ،٦٣/  ٧٤٥ :٢اخلـــرائج واجلـــرائح  ،٢٨٠ :االختصـــاص ،١١/  ٣٩٨ :بصـــائر الـــدرجات - ٦
ارشـــاد  ،٢٨٦ :٢شـــرح Dـــج البالغـــة  ،١٦١ :اهلدايـــة الكـــربى ،١٧٥ :اعـــالم الـــورى ،٢٢٥ :ارشـــاد القلـــوب ،٢٧٠ :٢

  .٣١٩ح  ١١٩ :مدينة املعاجز ،١٩٠ :املفيد
  .ميمنته :ع ،ص ،يف هامش ر) ١(
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  .املسجد من باب الفيل
  .فال نذكره ،حابوحديث رشيد اهلجري وميثم التمار مشهور عند عاّمة األص

  .وكذلك حديث حبيب بن عبد اهللا األزدّي يف أخبار أصحاب النهروان
  .وغري ذلك ،واإلشارة إىل موضع القتال ومصارع الرجال ،وحديث اإلخبار عن كربالء

  .من معجزاته وقليلٍ  ،وقد اقتصرنا على طرف من آياته صلوات اهللا عليه
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  :فصل - ۹
  شتىفي بيان ظهور آياته في أشياء 

  اثنا عشر حديثاً  :وفيه
 ،عـــن آبائـــه ،عـــن أبيـــه ،عـــن أيب عبـــد اهللا صـــلوات اهللا عليـــه ،عـــن رزيـــن األمنـــاطيّ  - ١/  ٢٣٢
ـــه دخـــل الكوفـــة فأقـــام aـــا أيامـــاً «  : فبينمـــا هـــو يـــدور يف  ،أّن أمـــري املـــؤمنني صـــلوات اهللا علي
فــبحكم اجلاهليــة ، أمعاشــر النــاس :وهــو يقــول ،فــإذا هــو بيهــودّي قــد وضــع يــده علــى رأســه ،طرقهــا

ــف بــني . ال حتفظــون وطريقــاً  ،وبــه تأخــذون ،حتكمــون ــؤمنني صــلوات اهللا عليــه فوق فــدعا بــه أمــري امل
إّين رجـل تـاجر خرجـت مـن  ،يـا أمـري املـؤمنني :فقـال»  ؟ما حالك يا أخـا اليهـود«  :وقال له ،يديه

وال أدري  ،أخـذ مـا كـان معـي اختطافـاً  فلّما حضرت موضـع كـذا ،ساباط املدائن ومعي ستون محاراً 
  .أين ذهب aا

 ،فأســرج لــه فرســه )١(» يــا قنــرب اســرج يل فرســي  ؛لــن يــذهب منــك شــيء«  :فقــال أمــري املــؤمنني
فانطلقـا بـه » خـذا بيـدي اليهـودّي وانطلقـا بـه أمـامي  ،ويا أصبغ بن نباتة ،يا قنرب«  :فلّما ركبه قال

  ،أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه بسوطه خطة طَّ حّىت صارا إىل املوضع الذي ذكره فخ
__________________  

  .٩٥/  ٤٩ :عنه يف مدينة املعاجز - ١
  .دابيت :ك ،ع ،ص ،ش ،يف يف ر) ١(
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  .»وال جتاوزوها فتخطفكم اجلّن  ،قوموا يف وسط هذه اخلطة«  :فقال هلم
 - ّن مـن ولـد احلـارث بـن السـّيدواهللا معاشـر ولـد اجلـ«  :مثّ قنع فرسه واقتحم يف الصـحراء وقـال

وألضـــربنكم  ،إن مل تـــرّدوا عليـــه أمحـــره لـــنخلعن مـــا بيننـــا وبيـــنكم مـــن العهـــد وامليثـــاق - وهـــو إبلـــيس
الطاعـة هللا  :وقائـل يقـول ،وصـهيل اخليـل ،فإذا أنا بقعقعة اللجـم .»بأسيافنا حّىت تفيئوا إىل أمر اهللا 

فأّداهـــا إىل  ،مل يـــذهب منهـــا شـــيء ،محـــارا بأمحاهلـــامثّ احنـــدر يف الصـــحراء ســـتون . ولرســـوله ولوصـــيه
  .اليهوديّ 

ومـا  ؟ومـا امسـك فيهـا ؟مـا اسـم حمّمـد ابـن عمـك يف التـوراة :فلّما دخل الكوفـة قـال لـه اليهـودي
عليــك  ،وال تســأل تعنتــاً  ســل اسرتشــاداً «  :فقــال أمــري املــؤمنني صــلوات اهللا عليــه وآلــه ؟اســم ولــديك
  .»شرب وشبري  واسم ولديَّ  ،وامسي ايليا ،يها طاب طاباسم حمّمد ف ،بكتاب التوراة

 ،عبــده ورســوله وأشــهد أّن حمّمــداً  ،وحــده ال شــريك لــه ،أشــهد أن ال إلــه إال اهللا :فقــال اليهــوديّ 
  .وأّن ما جاء به وجئت به حق ،وأّنك وصيه من بعده

صــلوات  لّيــاً حــّدث ع أيب عمــرو أّن رجــالً  )١(عــن زاذان  ،عــن عّمــار بــن احلضــرميّ  - ٢/  ٢٣٣
أدعـو اهللا عليـك «  :فقـال. مل أفعـل«  :فقـال» ما أراك إالّ كذبتين «  :فقال ،اهللا عليه وآله حبديث

  .فما برح حّىت أعمى اهللا عينيه ،فدعا عليه. ادع :قال» إن كنت كذبتين 
  مسعت علّياً  :قال ،عن عباد بن عبد اهللا األسديّ  - ٣/  ٢٣٤

__________________  
  .٣٩٢/  ١٣٩ :مدينة املعاجز عنه يف - ٢

معجــم رجــال احلــديث « راجــع  ،أبــو عمــري :ويف ك ،أبــو عمــروة ،أبــو عمــرة :اختلــف يف كنيتــه علــى أقــوال ،زاذان) ١(
٢١٢ :٧ «.  
 ،٢٨٧ :٢شــرح الـــنهج البــن أيب احلديـــد  ،٣٨٦/  ١٣٨ :مدينــة املعـــاجز ،حنـــوه ٣٣٢ :٢مناقــب ابـــن شهرآشــوب  - ٣

  .صدر الرواية
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وال يقوهلـا بعـدي إالّ   ،أنـا عبـد اهللا وأخـو رسـول اهللا«  :- وهـو يف الرحبـة - عليـه يقـول صـلوات اهللا
  .)١(» كاذب 
أنــا عبــد اهللا وأخــو رســول  ،أنــا أقــول كمــا قــال هــذا الكــاذب :فقــام رجــل مــن غطفــان وقــال :قــال

  .مكانه )٢(اهللا فخنق 
 ،عـن احلسـن بـن زيـد ،بـوابحّدثين ابن ال :قال أبو جعفر حمّمد بن عمر اجلرجاينّ  - ٤/  ٢٣٥

إن ابن أيب غاضية طلبنا نشتم أمري املـؤمنني صـلوات اهللا عليـه  :قال :قال ،وحّدثنيه ابن أيب السلميّ 
. أن أعـــرين بغلتـــك - مـــن ولـــد أيب خلـــف اجلمحـــيّ  - فبعـــث إّيل حمّمـــد بـــن صـــفوان ،وآلـــه فهربـــت

  .لئن أعرتك بغليت إّين لكم شبه :فقلت
عامـل هشـام بــن عبـد امللـك علــى  فــواىف خالـداً  ،رجليــه أربعـة أميـال علـى - واهللا - فمشـى :قـال

. قم يـا ابـن صـفوان :فقال البن صفوان ،املدينة فشتم أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه وآله على املنرب
 )٣(لـــرتة  هـــّم مـــن كـــان يســـب عليّـــاً اللّ  :مثّ اســـتقبل القبلـــة بوجهـــه وقـــال ،فقـــام وصـــعد مرقـــاة مـــن املنـــرب

فــإّين ال أســـبه إالّ فيــك ولقـــد كــان صــاحب القـــرب يأمتنــه وهـــو يعلــم أنـّــه  )٤(أو لـــذحل  ،هيطلبهــا عنــد
  .خائن

إن   :وخرجـت منـه كـف قائـل يقـول ،)٥(فرأى أّن القـرب انفـرج  ،وكان يف املسجد رجل فغلبته عينه
  وإن ،)٦(فعليك لعنة اهللا  كنت كاذباً 

__________________  
  .كافر  :ك ،ع ،يف هامش ر) ١(
  .فمسخ :م ،ع ،ص ،يف ش) ٢(
  .٨٧/  ١٣٨ :مدينة املعاجز ،خمتصراً  ،٣٢٣ :٢مناقب ابن شهرآشوب  - ٤

  .» ٢٧٤ :٥ - وتر - لسان العرب ،١٤٩ :٥ - وتر - النهاية« التبعة أو الثأر  :الرتة) ٣(
  .» ٢٥٦ :١١ - ذحل - لسان العرب« العداوة واحلقد  :وقيل ،الثأر :الذحل) ٤(
  .انفتح :يف م) ٥(
  .فلعنك اهللا :يف ع) ٦(
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  .كنت كاذبا فأعماك اهللا
أعطــين  :فقــام إليــه فقــال. قــم :وهــو جــالس إىل ركــن البيــت ،فنــزل اجلمحــّي مــن املنــرب فقــال البنــه

  .فمضى به إىل املنزل. يدك أتكئ عليها
كيـف   :قـال ؟هـل نـزل بالنـاس شـّر وغشـيهم ظلمـة :فلّما خرجا من املسجد حنو املنزل قال البنـه

  .ألّين ال أبصار شيئاً  :الق ؟ذلك
فمــا زال أعمــى  ).ص(وقولــك الكــذب علــى منــرب رســول اهللا  ،ذلــك واهللا جبرأتــك علــى اهللا :قــال

  .لعنة اهللا عليه ،حّىت مات
أنــا وأبــو بكــر وعمــر يف ليلــة ظلمــاء  )ص(كنــت عنــد رســول اهللا   :قــال ،عــن أنــس - ٥/  ٢٣٦
فخـرج علـّي  ،خفيـاً  فنقـر أبـو بكـر البـاب نقـراً  )١(فأتينـاه » ائتـوا بـاب علـّي «  ):ص(فقـال  ،مكفهرة

فقـال  ،)ص(يف كّفـه سـيف رسـول اهللا  ،مرتـديا مبثلـه ،صلوات اهللا عليه وآلـه متـأزرا بـإزار مـن صـوف
  .وهو باألثر ،أن نأيت بابك )ص(أمرنا رسول اهللا  ،خري :فقلنا»  ؟أحدث حدث«  :لنا

  .»لبيك «  :الق» يا علّي «  :فقال )ص(فإذا قد أقبل رسول اهللا 
فقـال » يـا رسـول اهللا إّين السـتحيي «  :قـال علـيّ  .»أخرب أصحايب مبا أصابك البارحة «  :قال

  .»إّن اهللا ال يستحيي من احلّق «  ):ص(رسول اهللا 
وطلبـت  ،أصـابتين جنابـة البارحـة مـن فاطمـة ،يـا رسـول اهللا«  :فقال علّي صلوات اهللا عليه وآلـه

  فبعثت احلسن ،فلم أجده يف البيت ماءً 
__________________  

غايـة  ،٣٥/  ١٦٥ :مصـباح األنـوار ،١٢٠/  ٨٥ :الطرائـف ،مثلـه ،٢١٦ :مناقب اخلـوارزمي ،٩٤ :مناقب املغازيل - ٥
  .٩١ح  ٤١٠ :وعنه معامل الزلفى ،٦٣٧ :املرام

  .فخرجنا إليه اطلبوا علّياً  :ك ،يف ص) ١(
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٢٧٣ 

قــم يــا  :فــإذا أنــا aــاتف مــن ســواد البيــت ،لــى قفــايفاســتلقيت ع ،فأبطــا علــيّ  ،كــذا واحلســني كــذا
فأخــذت  ،وعليــه منــديل مــن ســندس ،وإذا أنــا بســطل مملــوء مــن املــاء ،واغتســل ؛علــّي وخــذ الســطل

فقــام الســطل يف  ،ورددت املنـديل علــى رأس السـطل ،ومسـحت بــدين باملنــديل ،واغتســلت ،السـطل
  .»دي فوجدت بردها على فؤا ،فأصابت قطرة منه هاميت ،اهلواء

أّمـا املـاء فمـن Dـر  ،أصـبحت وخادمـك جربئيـل ،بـخ بـخ يـا ابـن أيب طالـب«  ):ص(فقال النـّيب 
  .» كذا أخربين جربئيل   ،وأّما السطل واملنديل فمن اجلّنة ،الكوثر

أخــربين مــوالي وســّيدي  :قــال ،عــن عبــد اهللا بـن عبــد اجلبّــار ،عـن أمحــد بــن عّمــارة - ٦/  ٢٣٧
بن حمّمد بن علّي بن موسى بن جعفـر بـن حمّمـد بـن علـّي بـن احلسـني بـن علـّي بـن  احلسن بن عليّ 

كنــت مــع أيب «  :قــال ،عــن احلســني بــن علــّي صــلوات اهللا علــيهم ،عــن آبائــه ،عــن أبيــه ،أيب طالــب
فخـرج أمـري املـؤمنني  ،فجـاء مـوج فأخـذ القمـيص ،فنزع قميصه وغاص يف املـاء ،على شاطئ الفرات

ــف وإذا   ،فــإذا منــديل فيــه قمــيص ملفــوف. خــذ مــا عــن ميينــك ،يــا أمــري املــؤمنني :aــاتف يهت
هديـة مـن  ،بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم :مكتـوب فيهـا ،فسقطت من جيبه رقعة ،فأخذ القميص ولبسه

ْوَرثْناها قَْوماً  (هذا قمـيص هـارون بـن عمـران  ،اهللا العزيز احلكيم إىل علّي بن أيب طالب
َ
َكذلَِك َوأ

  .» )١( )َخِريَن آ
  انصرفت :قال ،عن احلسني بن عبد الرمحن التّمار - ٧/  ٢٣٨

__________________  
  .٢٠١/  ٤٦٠ :٢إثبات اهلداة  ،١٤/  ١٦ :مدينة املعاجز ،٩٦ :مائة منقبة ،٢٢٩ :٢مناقب ابن شهرآشوب  - ٦

  .٢٨ :اآلية/ سورة الدخان ) ١(
  .٢٩٣ح  ١١٠املعاجز عنه مدينة  ،٥/  ٨٣٧ :٢تأويل اآليات  - ٧
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٢٧٤ 

مـــن  :قلـــت ؟مـــن أيـــن أقبلـــت :فقـــال يل ،فمـــررت بســـليمان الشـــاذكوينّ  ،عـــن جملـــس بعـــض الفقهـــاء
 :فقـال. مـن مناقـب أمـري املـؤمنني صـلوات اهللا عليـه شـيئاً  :قلـت ؟فمـا قولـه :قـال. جملس فالن العامل

  .واهللا ألحدثنك بفضيلة مسعتها من قرشي عن قرشي
فخـرج عمـر  ،على عهد عمر بـن اخلطّـاب فضـّج أهـل املدينـة مـن ذلـكرجفت قبور البقيع  :قال

فما زالت تزيد يف كـّل يـوم إىل  ،ومعه أهل املدينة إىل املصلى يدعون اهللا تعاىل ليسكن عنهم الرجفة
قـال عمـر انطلقـوا بنـا إىل أيب احلسـن  ،وعـزم أهلهـا بالنقلـة عنهـا ،أن تعدى ذلـك إىل حيطـان املدينـة

فلّمـا بصـر بـه  ،فمضى إليه ودخل عليه ومعه أهل املدينة .صلوات اهللا عليه وآله علّي بن أيب طالب
 ،حــّىت قــد تعــدى ذلــك إىل حيطــان املدينــة ،مــا تــرى إىل قبــور البقيــع ورجفتهــا، أيــا أبــا احلســن :قــال

  ؟واخلروج منها ،وقد عزم أهلها بالنقلة عنها
»  )ص(ائــة مــن أصــحاب رســول اهللا علــّي مب«  :فقــال أمــري املــؤمنني صــلوات اهللا وســالمه عليــه

وأبـا  ،ودعـا سـلمان ،وجعـل التسـعني خلفهـم ،فجعلهـم خلفـه ،فاختـار مـن املائـة عشـرة ،فجاؤوا aم
فلـم يبـق باملدينـة بنـت عـاتق إالّ خرجـت  ،فجعلهـم أمامـه وعّمـاراً  ،واملقداد بن األسـود الكنـديّ  ،ذر

فســكنت  ثالثــاً » مالــك مالــك مالــك  « :وقــال ،حــّىت إذا توســطه ضــرب األرض برجلــه ،إىل البقيــع
 ،وaـذا اليـوم ،فلقـد أنبـأين aـذا اخلـرب ،)ص(صـدق حبيـيب رسـول اهللا «  :وقال أمري املـؤمنني ،الرجفة

  .»وباجتماع الناس له 
كـــان أمـــري املـــؤمنني علـــّي بـــن أيب   :قـــال ،رفعـــه بإســـناده ،يف كــالم آخـــر عـــن التّمـــار - ٨/  ٢٣٩

إّين ألتعجـب  ،بـأيب أنـت وأّمـي :فقـال لـه رجـل ،ه يف مسـجد الكوفـةمـع بعـض أصـحاب طالب 
  من هذه الدنيا

__________________  
  .٢٧٠ :االختصاص ،٣/  ٣٩٥ :بصائر الدرجات - ٨
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  .» ؟ترى أنّا نريد الدنيا وال نعطاهاأ « :فقال !؟وليست عندكم ،)١(اليت يف أيدي هؤالء القوم 
. هذا من أجود اجلـواهر :قال»  ؟ما هذا«  :فقال ،جواهر فإذا هي ،مثّ قبض قبضة من احلصى

  .مثّ رمى باحلصى فعاد كما كان» ولكنا مل نرد  ،لو أردنا هذا لكان«  :فقال
وكنـــت  - أتانـــا أمـــري املـــؤمنني صـــلوات اهللا عليـــه وآلـــه :قـــال ،عـــن احلســـن البصـــريّ  - ٩/  ٢٤٠

فلّمـا صـار إىل  ،مثّ خرج وتبعه النـاس - يف حديث طويل - فدخل منزله - قد أيفعت يومئذ غالماً 
خطــة أخــرى فــأخرج  مثّ خــطَّ  ،فــأخرج منهــا دينــاراً  ،بســوطه خطــة فخــطَّ  ،اجلبانــة نــزل واكتنفــه النــاس

ـــاراً  ـــانري ،آخـــر منهـــا دين ـــاس ،حـــّىت أخـــرج منهـــا ثالثـــة دن مثّ رّدهـــا  ،فقّلبهـــا يف يـــده حـــّىت أبصـــارها الن
  .»ن أو مسيء ليليك بعدي حمس«  :مثّ قال ،وغرسها باaامه

وصــرنا إىل املوضــع حــّىت  )٢(وأخــذنا العالمــة  ،وانصــرف إىل منزلــه )ص(مثّ ركــب بغلــة رســول اهللا 
«  :فقـال ؟ما ترى ذلـك مـن أمـري املـؤمنني  :فقلنا للحسن ،فلم نصب شيئا )٣(إذا بلغنا الرشح 

  .»أّما أنا فال أرى أن كنوز األرض تسري إالّ ملثله 
إّن أمـري املـؤمنني صــلوات اهللا  :قــال ،عّمـن رواه ،عـن إبـراهيم بـن حمّمــد األشـعريّ  - ١٠/  ٢٤١

لـو  :فقـال يف نفسـه ،فعلم بذلك رجـل مـن أصـحابه ،عليه وآله وسّلم أراد أن يبعث مبال إىل البصرة
  أتيته فسألته

__________________  
  .الفالح :ويف ر ،الناس :يف ص) ١(
  .٢٧١ :الختصاصا ،٤/  ٣٩٥ :بصائر الدرجات - ٩

  .وما أثبتناه من املصادر ،الفالح :يف املخطوطات) ٢(
  .أي وصلوا يف احلفر إىل املاء يف قعر األرض :الرشح) ٣(
  .حنوه ٢٠/  ٢٦٠ :بصائر الدرجات - ١٠
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  .فذهبت به )١(فإذا دفعه إّيل أخذت طريق الكرخة  ،أن يبعث معي aذا املال
 ،فادفعـه إّيل فأبلغـه :قـال» نعـم «  :قـال ؟بعث مبال إىل البصـرةبلغين أّنك تريد أن ت :فأتاه وقال

  .فقد عرفت صحبيت. واجعل يل ما جتعل ملن تبعثه
  .)٢(» خذ طريق الكرخة «  :فقال له أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه :قال

دخلـــت الكوفـــة بعـــد مـــوت  :قـــال ،حـــّدث أبـــو مهـــاجر زيـــد بـــن رواحـــة العبـــديّ  - ١١/  ٢٤٢
وجعـــل  ،احلمـــد هللا الـــذي أخلـــى منـــه الـــديار واآلثـــار :ت املســـجد اجلـــامع وأنـــا أقـــولاحلّجـــاج فـــدخل
 ،يــا رجــل :فقــال يل ،إىل بعــض ســواري املســجد فســمعين رجــل كــان هنــاك جالســاً  ؛مصــريه إىل النــار

فـإن  ،وأوطـان موحشـة ،فإنّـك يف أرض مسـبعة ،واحبس علـى لسـانك ،خف اهللا تعاىل على نفسك
  .فقد ملك يك حامداً  وإن ،فقد هلك يك خائناً 
 ،ورأيــت مجاعــة منكبــة علــى رجــل وهــو حيــّدثهم ،فأنســت بــه وجلســت إليــه فتحــّدثنا ســاعة :قــال

رجــل شــهد مــع أمــري  :فقــال ؟مــن هــذا الرجــل :فقلــت لصــاحيب ،ويكتبــون عنــه ،وهــم يســمعون منــه
وهـــو  ،هويأخــذون عنـــ ،والنـــاس يســمعون منـــه ،املــؤمنني صـــلوات اهللا عليــه البصـــرة وصــّفني والنهـــروان

  .رجل له أصل وشرف ولب وعقل
فـإذا  ،فـدنونا منـه. نعـم :قـال .ننتفـع بـه فلعلنـا نسـمع منـه شـيئاً  ،هل لك أن تدنو منه :فقلت له

  ث عن أمري املؤمنني صلوات اهللاهو حيدِّ 
__________________  

  .وما أثبتناه من املصادر ،املكرخة :يف املخطوطات) ٢، ١(
  .» ٣١٢ ،٣٦ :أحسن التقاسيم« انظر  ،امرة صغريةمدينة خبوزستان ع :والكرخة

  .ذيله الرواية ،٢٥١/  ٩٨ :مدينة املعاجز - ١١
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عنـه أكثـر مـن كـان  وأمهلتـه حـّىت انفـضَّ  ،وأقبلت عليه ،)١(فاغتنمت  ؛ورأيت ،مسعت :ويقول ،عليه
 اً وأحببــت أن أمســع منــك شــيئ ،خرجــت لطلــب العلــم ،أنــا رجــل مــن أهــل البصــرة :وقلــت لــه ،عنــده
  .ث به عنكأحدِّ 

وعلــى هتــك الــدين  ،)ص(مــا أجــرأ النــاس علــى اهللا تعــاىل وعلــى رســوله  ،يــا أهــل البصــرة :فقــال
وإّن أّول  ،بتـوثبكم علـى أهـل احلـّق والصـدق ،أال بشـر علـيكم أهـل الغـدر والنكـث !وفتنة املسلمني

 ،تراغــى إليهــا األكــابر ،االفتنــة يف هــذا الــدين مــن بــني أفنيــتكم وأنــديتكم وملـّـا ضــربت جبراDــا وكناDــ
حـــّىت إذا عّمهـــم عارهـــا وشـــنارها  ،)٢(وألكـــوا يف دالظهـــا  ،هافـــأذكوا شـــواظَّ  ،واصـــطلى aـــا األصـــاغر

ــؤمنني  فأقشــع بــه عــنكم  ،وســّيد الوصــّيني وأخــي رســول رّب العــاملني رماهــا اهللا تعــاىل بــأمري امل
ومـا كنــتم  ،وقامـت بــه حّجـة احلــق ،إلفــكوقتــل بـه أهــل النكـث وا ،وجلــى بـه عــنكم الشـرك ،اإلفـك

واســتحببتم  ،ولقــد اســتبدلتم الــذي هــو أدىن بالــذي هــو خــري ،وال جهلــة مسرتشــدين ،بــررة راشــدين
  .للقوم الظاملني فبعداً  ،العمى على اهلدى

وقـد   ،لقـد عممـت أهـل البصـرة ،أيّها الشـيخ :مثّ قلت ،فأمسكت عنه حّىت فرغ من كالمه :قال
ولقـد نصـر اهللا تعـاىل وليّـه ودينـه مـنهم  ،والسـعيد والشـقي ،والرب والفـاجر ،والكافركان فيهم املؤمن 

ْمَع َوُهَو َشـِهيٌد  ( :بقوم كما قال اهللا تعـاىل Lالس َ̀ لْ
َ
ْو أ

َ
ْكرى لَِمْن 7َن rَُ قَلٌْب أ ِrَ ذلَِك {ِ L٣( )إِن( 

  قد كشف اهللا هلم عن قلوaم وأبصارهم حّىت 
__________________  

  .فاغتممت :وهامش ك ،ويف م ،فاغتمدت :ك ،يف ر) ١(
 ١٠وج  ،)دلـظ ( مـادة  ٤٤٤/  ٧انظر لسان العـرب  ،املراد أDم الكوا هذه الفتنة وعلكوها :وألكوا يف دالظها) ٢(

 ٣٩١ :١٠ :انظـر لسـان العـرب. تقلبوا أو احرتقـوا يف نـار هـذه الفتنـة :واملراد. أفكوا :ويف بعض النسخ ،)الك (  ٣٩١/ 
  ).أفك ( 

  .٣٧ :سورة ق اآلية) ٣(
    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٢٧٨ 

  .فجاهدوا يف اهللا مع ولّيه حّق اجلهاد ،واحملق من املبطل ،عرفوا احلّق من الباطل
أنـا رجـل مــن  :قلـت ؟فمــن أنـت ،صـدقت ولقـد كـان معنـا مــنهم يومئـذ قـوم صـربوا ونصـروا :قـال

مثّ قــال  ،وأقبــل علــيّ  ،قــرّبينمثّ أدنــاين و . بــأيب قومــك ويومــك ،بــك ومرحبــاً  أهــالً  :فقــال. عبــد القــيس
  .ويزداد به إميانك ،وتقوى به بصريتك ،ألحّدثنك مبا تقّر به عينك ،واهللا :يل

مسعـت أمـري املـؤمنني  :وقـال ،وأحسـن ضـيافيت ،وأكـرمين ،وأخـذ بيـدي إىل منزلـه ،قـم بنـا :مثّ قال
 :فيـه كتابـة فقـرأ علـيَّ  ،أبـيضوأخرج صـحيفة مـن جلـد  ،وقام» قّيدوا العلم بالكتابة «  :يقول 

وكــان  ملـّـا كــان اليــوم الــذي قتــل فيــه عّمــار بــن ياســر  :قــال ،حــّدثين ربيعــة بــن ســامل اهلمــداينّ « 
وقـــد  ،وأشـــرفت علـــى النـــاس ،كانـــت هنـــاك  )١(فاســـتندت إىل قفـــة  ،وطعنـــاً  ابتـــدأنا مـــن صـــفني حربـــاً 
ومتـأخر عـن   ،فمـن بـني متقـّدم لقتـال ،بأهلهـاوهـم يتكفـؤون تكفـؤ السـفينة  ،تزحزحوا عن مقامـا_م

 ،واصـطكاك القنـا باختالفهـا ،وقعقعـة اللجـم ،وغمغمـة الرجـال ،مـا يسـمع إالّ صـهيل اخليـل ،كالل
وقـد مـّدت اخليـل أعناقهــا  ،والنـاس معطشــون ،وحفـظ املـوارد ،وقـد أخـذ العــدو املـاء ،وخفـق الرايـات

 ،وصـهلت ألوجاهلـا ،وقهقـرت علـى أكفاهلـا ،وقلقلـت يف مواقفهـا ،وعضـت علـى الشـكائم ،وجلمها
ــــائهم  ــــاس بآب ــــداعى الن ــــاس ملتفــــون )٢() واعتــــزوا بأنســــاaم  (وت ــــا خــــالل  ،والن ــــى املطاي والنســــاء عل

ــى القتــالالصــفوف حيُ  وقــراء القــرآن يتلــون مــا ذكــره اهللا تعــاىل يف كتابــه مــن فضــل  ،رضــّن الرجــال عل
ـــف الصـــدق ـــاألنفس واألمـــوال كـــأن قـــد عـــاينوا  وقـــد ،اجلهـــاد وا:اهـــدين والصـــرب عنـــد مواق مسحـــوا ب

  واستيقنوا ،الثواب
__________________  

  .» ٦١ :٤ - النهاية« . الشجرة اليابسة البالية :القفة) ١(
  .واعتزلوا نسائهم :يف هامش ر) ٢(
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  .وأقبلت قبيلة مهدان برايتها مع سعيد بن قيس كأDّا سحابة مودقة ،املآب
هــذا  ،يــا ربّ  :وقلــت يف نفســي ،طــريف إىل الّســماء )١(ورفعــت  ،رحمــيفاتكيــت علــى  :قــال ربيعــة

ـــق  ،أخـــو نبّيـــك ووصـــّيه وأعلمهـــم  ،وأنصـــرهم لـــه ،وأقـــرaم منـــه ،وأزلفهـــم لديـــه ،إليـــه )٢(وأحـــّب اخلل
 ،ومبـا يـأيت ويـذر ،لهـم بـهللحـّق، وأعلمهـم بالكتـاب، وأعم وأهداهم ،وأنصحهم للمسلمني ،بالّدين

ــى ،فثّبــت كلمتــه ــق ،دعوتــه وقصــهم عل ــق واألمــر ،إّن هــذا األمــر مــا يــرد aــذا اخلل يصــيب  ،وهللا اخلل
وتشـرح بـه  ،فـافتح اللهـم يل مـا تثبّـت بـه قلـيب ،اللهّم وقـد ضـعفت عـن محـل ذلـك ،برمحته من يشاء

  .ومهزه وكيده ووسوسته وخيله ورجله ،وتذهب به نزغ الشيطان الرجيم ،وتطلق به لساين ،صدري
فالتفــــت فــــإذا أنــــا بــــأمري املــــؤمنني  ،م الــــدعاء إذا أنــــا مبقرعــــة بــــني كتفــــيفلّمــــا اســــتت :قــــال ربيعــــة
وكأّن وجهه كـدائرة القمـر إذا  ،)ص(رسول اهللا  )٣(وبيده عنزة  )ص(وهو على بغلة رسول اهللا  
فـالرائح مـن حيببـه هـذا اللقـاء  ،إّمنـا النـاس رائـح ومقـيم ،لشـد مـا جزعـت ،يا ربيعة«  :فقال يل ،أبدر
 ؛أعــّدت للمتقــني ،وإىل جّنــة عرضــها كعــرض الّســماء واألرض ،وإىل ســدرة املنتهــى ، جنّــة املــأوىإىل

  »حّي على معرفة ما سألت ربا  ،يا ربيعة ،أو فتنة مضّلة ،إّما نعم مقّلة :واملقيم بني اثنني
عـــن وثــىن رجلــه  ،وجــازه مبيـــل أو حنــوه ،واتبعتــه حـــّىت خــرج عــن العســكر يفــري األرض فريــاً  رَّ وَمــ
ــى األرض للــدُّ  ،البغلــة فمــا رّد يــده حــّىت نشــأت قطعــة  ،وظهــراً  يقّلــب كّفيــه بطنــاً  ،عاءونــزل وخــر عل

  سحابة كأDّا
__________________  

  .رجعت :يف ر) ١(
  .الناس :ع ،يف ص) ٢(
  .» ٣٠٨ :٣النهاية « . مثل نصف الرمح أو أكرب :العنزة) ٣(
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هطلــت  )٣(حــّىت  ،فمــا عــدا ظّلهــا مركبنــا ،حــّىت أظّلتنــا ،الســماء واألرض )٢(نعــام تــدب بــني  )١(هقــل 
 ،فرسـي ،ورويـت ،وارتويـت ،ومـألت مـزادي ،مـن حتـت حـافره. وشـرب فرسـي ،بشيء كأفواه القرب
فرتكـين وانغمـس يف  ،وعـدت إىل العسـكر ،وعادت السحابة من حيـث جـاءت ،مثّ عاد فركب بغلته

  .الناس
عـن آبائـه  ،عـن أيب عبـد اهللا الصـادق ،بخـرتيعـن أيب ال ،عـن عاصـم بـن شـريك - ١٢/  ٢٤٣
ائتينـــا بشـــيء مـــن مـــاء  ،يـــا فضـــة«  :فنـــادى ،منـــزل عائشـــة أتـــى أمـــري املـــؤمنني «  :قـــال ،

فـــوّىل عـــن البـــاب يريـــد منـــزل املوفقـــة  ،فلـــم جيبـــه أحـــد ،ونـــادى ثالثـــاً  ،فلـــم جيبـــه أحـــد»  ،نتوضـــأ بـــه
ــف ويقــول ،الســعيدة احلــوراء اإلنســية فاطمــة  ــإذا هــو aــاتف يهت يــا أبــا احلســن دونــك املــاء  :ف

فلّمـا  ،مثّ عـاد اإلبريـق إىل مكانـه ،فتوضـأ ،فـإذا هـو بـإبريق مـن ذهـب مملـوء مـاء عـن ميينـه. فتوضأ بـه
  .» ؟)٤(يا علّي ما هذا املاء الذي أراه يقطر كأنّه اجلمان «  :قال )ص(نظر إليه رسول اهللا 

فلــم جيبــين  أتيــت منــزل عائشــة فــدعوت فضــة تأتينــا مبــاء للوضــوء ثالثــاً  ،نــت وأّمــيبــأيب أ«  :قــال
فالتفــت فــإذا أنــا بــإبريق مــن . يــا علــّي دونــك املــاء :فــإذا أنــا aــاتف يهتــف وهــو يقــول ،فوليــت ،أحــد

  .»ذهب مملوء ماء 
  » ؟ومن أين كان اإلبريق ؟يا علّي تدري من اهلاتف«  :فقال

__________________  
  .» ٧١ :٤ - هقل - القاموس احمليط« . الغين من النعام :هلقلا) ١(
  .بدت من :يف م) ٢(
  .مث :يف ر) ٣(
ومدينـــة  ،٤١١ :عنـــه معـــامل الزلفـــى ،حنـــوه ٤٢منقبـــة  ٩٩ :مائـــة منقبـــة البـــن شـــاذان ؛حنـــوه ١٨٧ :أمـــايل الصـــدوق - ١٢

  .٢٤٦ح  ٩٦ :املعاجز
  .» ٢٠٩٢ :٥الصحاح « . مجانومجعها  ،حّبة تعمل من الفضة كالدّرة :اجلمانة) ٤(
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  .»اهللا ورسوله أعلم «  :فقلت
وأّمـا املـاء فثلـث مـن  ،وأّمـا اإلبريـق فمـن اجلنّـة ،أّمـا اهلـاتف فحبيـيب جربئيـل «  ):ص(فقال 
ـــث مـــن املغـــرب ،املشـــرق ـــة  ،وثل ـــا رســـول اهللا :فقـــال فهـــبط جربئيـــل  .»وثلـــث مـــن اجلّن اهللا  ،ي

  .إّن فضة كانت حائضا :وقل ،السالم مين أقرئ علّياً  :ويقول لك يقرئك السالم
مثّ التفــت  .)١(» وإليــه يعــود طيــب الكــالم  ،وإليــه يــرّد الســالم ،منــه الســالم«  ):ص(فقــال النــّيب 

وهـو يقرئــك الســالم  ،هــذا جربئيـل أتانــا مـن عنــد رّب العــاملني ،حبيـيب علــيّ «  :فقــال إىل علـّي 
  .»اللهّم بارك لنا يف فّضتنا «  :فقال علّي . فضة كانت حائضاإّن  :ويقول

وقــد اقتصــرنا علــى  ،أو يتضــمنها خطــاب ،أو حيصــرها كتــاب ،أكثــر مــن أن حتصــى وآياتــه 
  .القليل خمافة التطويل

__________________  
  .السالم :يف م) ١(
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  الباب الرابع
  الزهراء  في آيات سيدة النساء فاطمة
  وفيه ستة فصول
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٢٨٥ 

  :فصل - ۱
  في ذكر آياتها وهي في بطن أّمها

  حديثان :وفيه
ــاس ،عــن جماهــد - ١/  ٢٤٤ رســول اهللا  ،ملّــا تزوجــت خدجيــة بنــت خويلــد :قــال ،عــن ابــن عّب

بــالزهراء فاطمـــة  )١(فلّمـــا محلــت  ،وال يــدخلن عليهــا ،وكـــّن ال يكلمنهــا ،هجرهــا نســوان مّكــة )ص(
مــــن منزهلــــا تكلمهــــا فاطمــــة الزهــــراء يف بطنهــــا مــــن ظلمــــة  )ص(كانــــت إذا خــــرج رســــول اهللا   

»  ؟يـــا خدجيـــة مـــن تكلمـــني«  :فقـــال هلـــا )ص(فـــدخل رســـول اهللا  ،وحتـــّدثها وتؤانســـها ،األحشـــاء
 مـن وحـّدثين ،إّن اجلنني الـذي أنـا حامـل بـه إذا أنـا خلـوت بـه يف منـزيل كّلمـين ،يا رسول اهللا :قالت

  .ظلمة األحشاء
وأDّــا  ،خيــربين أDّــا ابنــيت هــذا أخــي جربئيــل  ،يــا خدجيــة«  :مثّ قــال )ص(فتبّســم رســول اهللا 
وســيجعل اهللا تعــاىل مــن ذرّيتهــا ) فاطمــة  (وأّن اهللا تعــاىل أمــرين أن أمسّيهــا  ،النســمة الطــاهرة املطّهــرة

  .»أئمة يهتدي aم املؤمنون 
__________________  

 ،كلهــــا مـــع اخـــتالف فيــــه  ،١٤٣ :روضـــة الـــواعظني ،٣٤٠ :٣املناقـــب البــــن شهرآشـــوب  ،٤٧٥ :أمـــايل الصـــدوق - ١
 :معـامل الزلفـى ،٤ :١٩ملحقـات احقـاق احلـق  ،١٩٨ :ينـابيع املـودة ،٨ :دالئل اإلمامـة ،١/  ٥٢٤ :٢اخلرائج واجلرائح 

  .حنوه ٣٩٠
  .حبلت :يف م) ١(
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٢٨٦ 

يتفضـــلن  :ضـــر وقـــت والد_ـــا أرســـلت إىل نســـوان مّكـــة أنفلّمـــا أن ح ،ففرحـــت خدجيـــة بـــذلك
أنــت عصــيتنا ومل  ،يــا خدجيــة :فأرســلن إليهــا ،وحيضــرن والديت ليلــني مــّين مــا تلــي النســاء مــن النســاء

وال نلــي منــك مــا تلــي النســاء مــن  ،فلســنا جنــيء إليــك ،ال مــال لــه وتزوجــت فقــرياً  ،تقبلــي مّنــا قولنــا
  .النساء

فبينمـــا هـــي كـــذلك إذ دخـــل عليهـــا أربـــع نســـوة   ،شـــديداً  عنهـــا غّمـــاً فاغتّمـــت خدجيـــة رضـــي اهللا 
وهـذه صـفّية  ،ال حتـزين فأنـا آسـية بنـت مـزاحم ،يا خدجية :فقالت إحداهن ،كأDّن من نسوة قريش

   .بنت شعيب )١(
  .وهذه سارة زوجة إبراهيم  - كلثم بنت عمران أخت موسى   :ويف رواية أخرى

. وقـد بعثنـا اهللا تعـاىل إليـك لنلـي منـك مـا تلـي النسـاء مـن النسـاء ؛ بنت عمـران وهذه مرمي
  .طاهرة ومطهرة ووضعت الزهراء فاطمة  ،وجلسن حوهلا

وأشــرقت  ،ملـّـا ســقطت فاطمــة الزهــراء إىل األرض أزهــرت األرض :قــال ابــن عّبــاس - ٢/  ٢٤٥
وهبطــــت املالئكــــة إىل األرض ونشــــرت أجنحتهــــا يف املشــــرق  ،وأنــــارت اجلبــــال والربــــوات ،الفلــــوات
وغشــي أهــل مّكــة مــا  ،وكنفتهــا بأظلــة الســماء ،وضــربت عليهــا ســرادقات وحجــب البهــاء ،واملغــرب

إن كــان قــد  ،ال حتــزين ،يــا خدجيــة«  :إىل خدجيــة وقــال )ص(ودخــل رســول اهللا  ،غشــيهم مــن النــور
 ،دك اليـــوم نســـوان aجـــات عطـــرات غنجـــاتفلينـــزلن عنـــ ،هجـــرك نســـوان مّكـــة ولـــن يـــدخلن عليـــك

  ينقدح يف أعالهن
__________________  

  .صفوراً  :يف ك) ١(
حنـوه (  ٣٤٠ :٣مناقـب ابـن شهرآشـوب  ،٨ :دالئـل االمامـة. ١٤٤ :روضـة الـواعظني ،١/  ٤٧٥ :أمـايل الصـدوق - ٢

ــــة ). وفيــــه عــــن الصــــادق  ــــة املــــرام ،١٥/  ٢٢٢ :العــــدد القوي ملحقــــات  ،٣٩١ :معــــامل الزلفــــى ،٥٣ / ١٧٧ :غاي
  .١٩٨ :ينابيع املودة ،٤ :١٩احقاق احلق 
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٢٨٧ 

فسـلمت اجلـواري »  وتفوح منهن رائحة تسّر أهل مّكة مجيعاً  ،ويلتهب التهاباً  نور يستقبل استقباالً 
يف  - حـــّىت وليـــت كـــّل واحـــدة مـــن محلهـــا وغســـلها - يف حـــديث طويـــل - فأحســن وحيـــني فـــأبلغن
فلّمــــا فــــرغن عــــرجن إىل  ،)١(ها باملنــــديل وختليقهــــا وتقميطهــــا شــــتفو  - عهــــنالطشــــت الــــذي كــــان م
  .السماء مثنيات عليها

وأخرجـت خـرقتني بيضـاوين  ،ويف رواية أخرى أّن املرأة اليت بني يدي خدجية غّسلتها مباء الكوثر
ــنب أشــّد بياضــاً  ــرب ،مــن الل مثّ  ،)٢(يــة وقنعتهــا بالثان ،فلّفتهــا بواحــدة ،وأطيــب رائحــة مــن املســك والعن

 وأشــــهد أّن أيب حمّمــــداً  ،أشــــهد أن ال إلــــه إالّ اهللا«  :فقالــــت ،بالشــــهادة اســــتنطقتها فنطقــــت 
مثّ سّلمت علـيهن ومسّـت كـّل واحـدة » وولدي سادة األسباط  ،سّيد األوصياء وأّن علياً  ،رسول اهللا

  .وأقبلن فضحكن إليها ،منهن بامسها
وحــدث يف  ،بــوالدة فاطمــة  ر أهــل الســماوات بعضــهم بعضــاً وبّشــ ،وتباشــرت احلــور العــني

زكيـة  ،مطهـرة ،خـذيها يـا خدجيـة طـاهرة :وقالـت النسـوة ،السماء نور زاهر مل تره املالئكة قبـل ذلـك
  .ويف نسلها ،بورك لك فيها ،ميمونة

و يف اليـــوم كمـــا ينمـــو تنمـــ وكانـــت  ،فتناولتهـــا فرحـــة مستبشـــرة وألقمتهـــا ثـــديها فـــدّر عليهـــا
  .وتنمو يف الشهر كما ينمو الصيب يف السنة ،الصيب يف الشهر

__________________  
  .وتقميصها :م ،يف ك) ١(
  .بأخرى :يف ر) ٢(
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٢٨٨ 

  :فصل - ۲
  في بيان آياتها بإنزال الملك من السماء بتزويجها

  حديث واحد :وفيه
 كنــت يومــاً «  ):ص(رســول اهللا قــال  :قــال ،عــن أنــس ،عــن ثابــت ،عـن األعمــش - ١/  ٢٤٦

 ،مــه يــا أمحــد :فقــال ،فوثبــت ألقّبــل رأســه ،ملــك لــه عشــرون رأســاً  يف املســجد إذ هــبط علــيَّ  جالســاً 
 ،وقبّـــل امللــك رأســي ويـــدي. أنــت أكــرم علــى اهللا تعـــاىل مــن أهــل الســـماوات وأهــل األرض أمجعــني

مـا أنـا  :قـال ؟مبثلهـا اليت مل _ـبط علـيَّ  ما هذه الصورة ،حبييب جربئيل :فقلت ،فظننته جربئيل 
  .حمّمد رسول اهللا ،ال إله إال اهللا :وبني كتفي مكتوب) حممود  (يقال يل  ،ولكين ملك ،جبربئيل

  .علّي ولّيه ووصّيه :ويف رواية
وهـذا جربئيـل وميكائيـل  ،فاطمـة مـن علـيّ  :قـال ؟ن النورمَ  :قلت. بعثين أن أزوج النور من النور

  .»من املالئكة قد حضروا  وسبعون ألفاً  ،إمساعيل صاحب مساء الدنياوإسرافيل و 
__________________  

روضـــــة  ،قطعـــــة منـــــه ١٩ :دالئـــــل اإلمامـــــة ،٣٩٦/  ٣٤٤ :مناقـــــب ابـــــن املغـــــازيل ،١٩/  ٤٧٤ :أمـــــايل الصـــــدوق - ١
 ،٤١١ :نـه معـامل الزلفـىع ١٥منقبـة  ٦١ :مائة منقبة البـن شـاذان ،٢٤٥ :مناقب اخلوارزمي ،قطعة منه ١٤٦ :الواعظني

  .٣٥٢ :١كشف الغمة   ،٤٣٦/  ١٥٨ :مدينة املعاجز
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٢٨٩ 

 ،قــــد زوجتــــك علــــى مــــا زوجــــك اهللا مــــن فــــوق ســــبع مســــاوات«  :لعلــــّي  )ص(فقــــال النــــّيب 
  .»فخذها إليك 

مـن قبــل أن  :قـال»  ؟منــذ كـم كتـب هـذا بــني كتفيـك«  :إىل حممـود وقـال )ص(مثّ التفـت النـّيب 
  .آدم بألفي عامخيلق اهللا 
مــر فاطمــة أن  ،حبيــيب يــا حمّمــد :وقــال ،فيــه خلــوق مــن خلــوق اجلّنــة فناولــه جربئيــل قــدحاً  :قــال

  .تلطخ رأسها وبدDا من هذا اخللوق
  .إذا حّكت رأسها أو بدDا شّم أهل املدينة رائحة اخللوق فكانت فاطمة 
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٢٩٠ 

  :فصل - ۳
  آياتها مع الرحى (*) في بيان
  ثالثة أحاديث :وفيه

مبكيـــال  إىل فاطمـــة  )ص(بعـــث رســـول اهللا «  :قـــال عـــن أيب عبـــد اهللا  - ١/  ٢٤٧
  .تعاىل فيه متر مع أيب ذر 
 فظننــت أن فاطمــة  ،فلــم جيبــين أحــد. الســالم علــيكم :وقلــت ،فأتيــت البــاب :قــال أبــو ذر

  .والرحى تدور ،نائمة واحلسني يرتضع الباب وإذا فاطمة ففتحت  ،حبال الرحى فلم تسمع
أتـوب إىل اهللا ممّـا صـنعت إين أتيـت  ،يا رسول اهللا :فقلت ،)ص(فأتيت رسول اهللا  :قال أبو ذر

  .عظيماً  أمراً 
 ):ص(فقـال رسـول اهللا  ،فقـّص عليـه مـا كـان»  ؟ومـا أتيـت يـا أبـا ذر«  ):ص(فقال رسول اهللا 

  .»مة فأعاDا اهللا على دهرها ضعفت فاط« 
  بعث رسول«  :قال ،عن أيب جعفر الثاين  - ٢/  ٢٤٨

__________________  
  .ظهور :ك ،يف ع) *(

 ٣١٦ :١٠ملحقــات احقــاق احلــق  ،قطعــة منــه ٥٢٧ :٢اخلــرائج واجلــرائح  ،حنــوه ٣٣٧ :٣مناقــب ابــن شهرآشــوب  - ١
  .حنوه
  ،٤٨ :دالئل اإلمامة ،٣٧٣ :٣مناقب ابن شهرآشوب  - ٢

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٢٩١ 

  .حلاجة إىل فاطمة  سلمان  )ص(اهللا 
والرحـى تـدور  ،وقفت بالباب وقفة حّىت سّلمت فسمعت فاطمة تقرأ القرآن خفاء :قال سلمان

  .ما عندها أنيس ،من بر
ومـا هـو يـا  « :فقـال. عظيمـاً  رأيـت أمـراً  ،يا رسول اهللا :وقلت )ص(فعدت إىل رسول اهللا  :قال
  .»تكلم مبا رأيت  ؟سلمان
والرحـى تـدور  ،فسـمعت فاطمـة تقـرأ القـرآن مـن خفـاء ،وقفت ببـاب ابنتـك يـا رسـول اهللا :قلت
مــأل اهللا قلبهــا  يــا ســلمان إن ابنــيت فاطمــة «  :وقــال )ص(فتبّســم  !ومــا عنــدها أنــيس ،مــن بــر

ويف  - )١(امســه روفائيــل  فبعــث اهللا ملكــاً  ،ة رaّــاففزعــت لطاعــ ،إىل مــا شــاء ويقينــاً  وجوارحهــا إميانــاً 
  .»فكفاها اهللا مؤونة الدنيا واآلخرة  ،فأدار هلا الرحى - رمحة :موضع آخر
اطلبـوا «  :فقـال ،ذات يـوم عليّـاً  )ص(افتقـد رسـول اهللا  :قـال ،عن أسامة بن زيـد - ٣/  ٢٤٩

لبـوا إّيل احملّكـم يف اجلنّـة يف اليـوم املشـهود اط ،اطلبوا إّيل فاصل اخلطوب ،إّيل أخي يف الدنيا واآلخرة
  .»احملمود  )٢(اطلبوا إّيل حامل لوائي يف املقام 

فنــاداين رســول اهللا  ،ذلــك بــادرت إىل بــاب علــيّ  )ص(فلمــا مسعــت مــن رســول اهللا  :قــال أســامة
فــدخلت فوجــدت  ،وذلــك بــني الظهــر والعصــر» خبــربه  عّجــل علــيَّ  ،يــا أســامة«  :مــن خلفــي )ص(

 ،سـبحان اهللا الـدائم«  :وهو يقول ،يناجي اهللا تعاىل ساجداً  ،باألرض امللقى الطياً  )٣(كالثوب   اً عليّ 
فكرهــت أن أقطــع » وال زوال وال انقضــاء  ،لــيس لــه يف دميومتــه ابتــداء ،رزّاق البهــائم ،فّكــاك املغــارم

  عليه ما هو فيه حّىت يرفع
__________________  

  .روقايل :يف ع) ١(
  .٤١٥ :معامل الزلفى عنه يف - ٣

  .اليوم :يف م) ٢(
  .كالرتاب  :يف ص) ٣(
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٢٩٢ 

يف  )ص(ومسعــت أزيــز الرحــى فقصــدت حنوهــا ألســّلم علــى فاطمــة وأخربهــا بقــول رســول اهللا  ،رأســه
وإذا  - وكـــان مـــن وبـــر اإلبـــل - خممـــرة وجههـــا جبلباaـــا ،فوجـــد_ا راقـــدة علـــى شـــّقها األميـــن ،بعلهـــا

ال أقـدر أن  ،هلـا نـور ،وكـّف أخـرى تلهـي الرحـا ،يطحن عليها برفـقوإذا كّف  ،الرحى تدور بدقيعها
فـامتألت فرحـا مبـا رأيـت مـن كرامـة اهللا لفاطمـة  ،بغـري أبـدان )١(وال أرى إالّ اليـدين  ،أملي عيين منها
.  

 ،مـــن أصـــحابه )٢(وهـــو يف نفـــر  ،وتباشـــري الفـــرح يف وجهـــي باديـــة )ص(فرجعـــت إىل رســـول اهللا 
فوجـد_ا  وانطلقـت حنـو فاطمـة  ،فوجدتـه كـذا وكـذا ،انطلقـت أدعـو عليّـاً  ،سـول اهللايـا ر  :قلت

  !ورأيت كذا وكذا ،راقدة على شّقها األمين
إّن اهللا قـد غفـر لبعلهـا بسـجدته  ؟ومـن امللهـي لفاطمـة ،تـدري مـن الطـاحن، أيـا أسـامة«  :فقال

يغفـر اهللا  ،وتسـعة وسـتني مـذخورة حملّبيـه ،مـا تـأخرواحدة منها لذنوبه ما تقّدم منها و  ،سبعني مغفرة
ومكابــد_ا للرحــى  ،وإّن اهللا تعــاىل رحــم ضــعف فاطمــة لطــول قنو_ــا بالليــل ،aــا ذنــوaم يــوم القيامــة

 ،ين مــن الولــدان املخالــدين أن يهبطــا يف أســرع مــن الطــرف النهــار، فــأمر اهللا تعــاىل وليــدواخلدمــة يف
  .هي رحاهاواآلخر ليل ،وإّن أحدمها ليطحن

يــا أســامة لــو تبــديا لــك لــذهب عقلــك مــن  ،ثفحــدِّ  ،وإّمنــا أرســلتك لــرتى وختــرب بنعمــة اهللا علينــا
 ،فأخــدمها اهللا بــذلك ســبعني ألــف ألــف وليــدة يف اجلنّــة ،)٣(فمنعتهــا  وإّمنــا ســألتين خادمــاً  ،حســنهما

  .»نيا الفانية وإنا من أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة الباقية على الد ،الذين رأيت منهن
__________________  

  .األيدي :يف ع) ١(
  .مجاعة :ع ،يف ص) ٢(
  .فرفضتها :يف ش) ٣(
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٢٩٣ 

  :فصل - ۴
  في بيان ظهور آياتها مع القدر والنار

  حديث واحد :وفيه
ســـألين احلّجـــاج بـــن  :قـــال ،عـــن أنـــس ،عـــن محيـــد الطويـــل ،عـــن محّـــاد بـــن ســـلمة - ١/  ٢٥٠

ــيت رأت فاطمــة بنــت رســول اهللا وحــديث ال ،يوســف عــن حــديث عائشــة وهــي حتركهــا  )ص(قــدر ال
وهـــي تعمــــل للحســــن  دخلــــت عائشــــة علـــى فاطمــــة  ،أصــــلح اهللا األمـــري ،نعـــم :قلــــت ،بيـــدها

ــنب وشــحم واحلســني  ــى النــار يغلــي  ،يف قــدر ،حريــرة بــدقيق ول وفاطمــة صــلوات  (والقــدر عل
فخرجـــت عائشـــة فزعـــة  ،)٢(والقـــدر علـــى النـــار يبقبـــق  ،بإصـــبعهاحتـــرك مـــا يف القـــدر  )١() اهللا عليهـــا 
رأيتهــا  ،إّين رأيــت مـن فاطمــة الزهـراء أمــرا عجيبـا ،يــا أبـه :فقالـت ،حـّىت دخلــت علـى أبيهــا ،مـذعورة

 ،يــا بنيــة :فقــال هلــا !وهــي حتــرك مــا يف القــدر بيــدها ،والقــدر علــى النــار يغلــي ،وهـي تعمــل يف القــدر
  .مفإّن هذا أمر عظي ،اكتمي

ــغ رســول اهللا  ــرب ،فبل إّن النــاس يســتعظمون «  :مثّ قــال ،ومحــد اهللا وأثــىن عليــه ،فصــعد املن
تعــاىل  لقــد حــّرم اهللا ،والــذي بعثــين بالرســالة واصــطفاين بــالنبوة ،ويســتكثرون مــا رأوا مــن القــدر والنــار

  النار على حلم
__________________  

  .يف راء وهي) ١(
  .» ٢٩٧ :٦ - بق - تاج العروس« حكاية صوت القدر يف غليانه  :لبقبقةا) ٢(
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٢٩٤ 

إّن مــن نســل فاطمــة مــن تطيعــه  ،وفطــم مــن النــار ذرّيتهــا وشــيعتها ،فاطمــة ودمهــا وشــعرها وعصــبها
وتـــوايف إليـــه األنبيـــاء  ،وتضـــرب اجلـــّن بـــني يديـــه بالســـيف ،النـــار والشـــمس والقمـــر والنجـــوم واجلبـــال

الويــل ملــن شــك يف  ،وتنــّزل عليــه مــن الســماء بركــات مــا فيهــا ،ه األرض كنوزهــاوتســّلم إليــ ،بعهودهــا
 ،إّن لفاطمـــة يـــوم القيامـــة موقفـــا ،لعـــن اهللا مـــن يـــبغض بعلهـــا ومل يـــرض بإمامـــة ولـــدها ،فضـــل فاطمـــة

  .»وتشفع فتشّفع على رغم كّل راغم  ،)١(وإّن فاطمة تدعى فتليب  ،ولشيعتها موقفا
__________________  

  .وتكسى :ع ،ص ،ش يف) ١(
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  :فصل - ۵
  في بيان آياتها فيما أنزل عليها من السماء

  ثالثة أحاديث :وفيه
مثّ  ،صـــالة الفجـــر )ص(صـــّلى رســـول اهللا  :قالـــت ،عـــن زينـــب بنـــت علـــّي  - ١/  ٢٥١

الثــة مل آكــل منــذ ث«  :فقــال»  ؟هــل عنــدكم طعــام«  :فقــال ،أقبــل بوجهــه الكــرمي علــى علــّي 
  .» وما تركت يف منزيل طعاماً  ،أيّام طعاما
يـا «  :فقـال ،وابناهـا معهـا ،فدخال عليها وهي تتلـوى مـن اجلـوع» امض بنا إىل فاطمة «  :قال
مثّ مسعـت  ؛فقامـت وصـّلت» نعـم «  :فاسـتحيت فقالـت»  ؟هل عنـدك طعـام ،فداك أبوك ،فاطمة

تملتهـا فجـاءت aـا ووضـعتها بـني يـدي رسـول فاح ،وحلمـاً  حّسا فالتفتـت فـإذا بصـحفة مـألى ثريـداً 
 ،وجعـــل علـــّي يطيـــل النظـــر إىل فاطمــــة ،وفاطمـــة واحلســـن واحلســــني  فجمـــع عليّـــاً  ،)ص(اهللا 

  » ؟فمن أين هذا ،خرجت من عندها وليس عندها طعام«  :ويقول ،ويتعّجب
 L  ( ،يا بنت رسول اهللا«  :مثّ أقبل عليها فقال

َ
  » )لَِك هذا؟  )١( ك

__________________  
  .١٠٩/  ٥٤ :عنه مدينة املعاجز ،٤٠٦ :عنه معامل الزلفى ،باختصار ،٣٣٩ :٣مناقب ابن شهرآشوب  - ١

  .من أين :يف ع) ١(
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  .)١( )ُهَو ِمْن ِعنِْد اِهللا إِنL اَهللا يَْرُزُق َمْن يَشاُء بَِغْ-ِ ِحساٍب  ( :قالت
 ( :ذي جعــل يف أهلــي نظــري زكريــا ومــرمي إذ قــال هلــااحلمــد هللا الــ«  :وقــال )ص(فضــحك النــيب 

 L لَِك هذا قالَْت ُهَو ِمْن ِعنِْد اِهللا إِنL اَهللا يَْرُزُق َمْن يَشاُء بَِغْ-ِ ِحساٍب 
َ
  .» )٢( )ك

أطعمــوين ممّــا  ،الســالم علــيكم يــا أهــل البيــت :فقــال ،فبينمــا هــم يــأكلون إذ جــاء ســائل بالبــاب
أمرتنــا أن ال نــرد «  :وقــال علــّي  ،ففعــل ذلــك ثالثــا» أ اخســأ اخســ«  ):ص(فقــال . تــأكلون
 ،علـم أّن هـذا طعـام اجلنّـة ،إّن هـذا إبلـيس ،يـا علـيّ «  :فقال»  ؟من هذا الذي أنت ختسأه ،سائالً 

  .»فتشّبه بسائل لنطعمه منه 
 ،رفعــــت الصــــفحة مثّ  ،حــــّىت شــــبعوا وعلــــّي وفاطمــــة واحلســــن واحلســــني  )ص(فأكــــل النــــّيب 

  .فأكلوا من طعام اجلّنة يف الدنيا
أقــام أيّامــا مل  )ص(إّن رســول اهللا  :قــال ،عــن جــابر بــن عبــد اهللا األنصــارّي  - ۲/  ۲۵۲

 ،يف ديـار أزواجـه فلـم يصـب عنـد إحـداهن شـيئاً  )٣(فطـاف  ،يطعم فيها طعاما حّىت شّق عليـه ذلـك
  .»ال واهللا «  :قالت»  ؟فإّين جائع ،هل عندك شيء آكله ،يا بنية « :فقال ،فأتى فاطمة 

فأخذتـــه ووضـــعته يف جفنـــة وغطّـــت عليهـــا  ،فلّمـــا خـــرج بعثـــت جاريـــة هلـــا بـــرغيفني وبضـــعة حلـــم
وكـانوا حمتـاجني إىل شـبعة  .»وعلـى غـريي  ،علـى نفسـي )ص(واهللا ألوثرن aا رسول اهللا «  :وقالت
  ).ص(رسول اهللا  إىل وحسيناً  فبعثت حسناً  ،طعام

  :فقال» قد أتاين اهللا بشيء فخّبأته لك «  :فقالت ،فرجع إليها
__________________  

  .٣٧ :اآلية/ سورة آل عمران ) ١(
  .٣٧ :اآلية/ سورة آل عمران ) ٢(

فرائــد الســمطني  ،٥٨ :مقتــل اخلــوارزمي ،قطعــة منــه ،٣٣٩ :٢مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،٥٢٨ :٢اخلــرائج واجلــرائح  - ٢
  .حنوه ،٥١ :٢

  .فصار يدور :يف ر) ٣(
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٢٩٧ 

وعرفـت  ،فلّمـا نظـرت إليهـا aتـت ،وحلمـاً  فـإذا هـي مملـوءة خبـزاً  ،فكشـف اجلفنـة» هلمي يا بنيـة « 
فلّمــا رآه محـــد اهللا  ،وقّدمتــه إليـــه ،وصــّلت علـــى أبيهــا ،فحمــدت اهللا تعـــاىل ،أنّــه مــن عنـــد اهللا تعــاىل

 L لَِك هذا؟  ( :وقال
َ
 )ِمْن ِعنِْد اِهللا إِنL اَهللا يَْرُزُق َمْن يَشاُء بَِغـْ-ِ ِحسـاٍب  ُهوَ  ( :قالـت»  )ك

)١(.  
وعلـــّي وفاطمـــة واحلســـن واحلســـني  )ص(مثّ أكـــل رســـول اهللا  ،إىل علـــيّ  )ص(فبعـــث رســـول اهللا 

  .حّىت شبعوا )ص(ومجيع أزواج النّيب  ،
وجعــل اهللا فيهــا  ،ت منهــا علــى اجلــريانفأوســع ،وبقيــت اجلفنــة كمــا هــي«  :قالــت فاطمــة 

  .» كثرياً   بركة وخرياً 
 :قــال ،عــن ســلمان الفارســّي  ،عــن زر بــن حبــيش ،عــن عاصــم بــن األحــول - ٣/  ٢٥٣

«  :فقـال يل ،علـّي بـن أيب طالـب  )٢(فلقيين  )ص(خرجت من منزيل يوما بعد وفاة رسول اهللا 
  .» ؟)ص(ة رسول اهللا جفوتنا بعد وفا ،يا سلمان
هــو  )ص(غــري أّن حــزين علــى رســول اهللا  ،مثلــك ال خيفــى عليــه ،حبيــيب يــا أمــري املــؤمنني :فقلــت

وتريـد أن  ،ائـت منـزل فاطمـة فإDّـا إليـك مشـتاقة ،يـا سـلمان«  :فقـال يل. الذي منعين مـن زيـارتكم
  .تتحفك بتحفة قد أحتفت aا من اجلّنة

»  !؟)ص(بتحفـة مـن اجلنّـة بعـد وفـاة رسـول اهللا  )٣(نني أحتفـت يـا أمـري املـؤم :قلت :قال سلمان
  .»نعم يا سلمان «  :قال

  وقرعت ،فهرولت هرولة إىل منزل فاطمة  :قال
__________________  

  .٣٧ :اآلية/ سورة آل عمران ) ١(
  .٤٠٦ :معامل الزلفى ،٦ :مهج الدعوات ،٥٣٣ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٣

  .فرأيت :ع ،ص ،يف ش) ٢(
  .أتتحفي :يف ر) ٣(
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٢٩٨ 

 )١(وعليهـا عبـاءة قـد اعتجـرت  ،فـدخلت وإذا فاطمـة جالسـة ،فّضة فأذنـت يل فخرجت إيلَّ  ،الباب
اجلـــس واعقـــل واعلـــم أّين كنـــت جالســـة بـــاألمس  ،يـــا ســـلمان«  :فلّمـــا رأتـــين قالـــت ،aـــا واســـترتت

 ،كنــت رددت بــاب حجــريت بيــدي  وقــد ،واحلــزن يــرتدد يف صــدري ،)ص(مفّكــرة يف وفــاة رســول اهللا 
ن حبســـنهن ؤ مل يـــر الـــرا ،فـــدخلن علـــيَّ  ،جـــواري )٢(وإذا أنـــا بـــأربع  ،فـــانفتح مـــن غـــري أن يفتحـــه أحـــد

أنـنت مـن أهـل املدينـة أم مـن أهـل  :فقلـت ،فلّما دخلن قمت إلـيهن مسـتنكرة هلـن ،ونظارة وجوههن
 ،حنــن مــن احلــور العــني ،األرض وال مــن أهــل ،وال مــن أهــل مّكــة ،ال مــن أهــل املدينــة :فقلــن ؟مّكــة

  .» )ص(أرسلنا إليك رّب العاملني يا ابنة رسول اهللا لنعزّيك بوفاة رسول اهللا 
 ؟مسّيــت ذرّة حبيبــيت ملَِ  :قلــت. ذرّة :قالــت ؟مــا امســك :فقلــت إلحــداهن«  :قالــت فاطمــة 

  ).ص(صاحب أبيك رسول اهللا  ،مسّيت ذرة أليب ذر الغفاريّ  :قالت
ألين  :قالـــت ؟مسّيــت ســـلمى ملَِ  :فقلـــت. أنــا ســـلمى :قالـــت ؟وأنـــت مــا امســـك :لألخـــرى فقلــت

  ).ص(صاحب رسول اهللا  ،لسلمان الفارسيّ 
ألّين  :قالــت ؟مسّيــت مقــدودة وملَِ  ،حبيبــيت :فقلــت. مقــدودة :قالــت ؟مــا امســك :وقلــت لألخــرى

  ).ص(صاحب رسول اهللا  ،للمقداد بن األسود الكنديّ 
ألّين لعّمـــار بـــن  :قالـــت ؟مسّيـــت عّمـــارة وملَِ  :قلـــت. عّمـــارة :قالـــت ؟مســـكمـــا ا :فقلـــت لألخـــرى

  ).ص(صاحب رسول اهللا  ،ياسر
  مثّ أخرجت يل طبقاً » أخبأت لك منها  ،فأهدين إّيل هدية

__________________  
  .» ١٨٥ :٣النهاية « . لفت رأسها :اعتجرت) ١(
  .بثالث :م ،يف ك) ٢(
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٢٩٩ 

ــثلج ،)١(نانج فيــه رطــب أكــرب مــن اخلشــك ،أبــيض وأعطتــين منهــا  ،وأذكــى مــن املســك ،أبــيض مــن ال
  .»بعجمهن  وعد إيلَّ  ،كلهن عند إفطارك«  :فقالت ،عجزت عن محلها ،رطبات )٢(عشر 

فمـا مـررت بأحـد وال جبمـع مـن أصـحاب رسـول  ،فخرجـت مـن عنـدها أريـد منـزيل :قـال سـلمان
  .عكرائحة املسك األذفر م ،يا سلمان :إالّ قالوا )ص(اهللا 

 ،فلّمـا كـان وقـت اإلفطـار أفطـرت علـيهن ،حـّىت أتيـت منـزيل كتمـت أّن معـي شـيئاً   :قال سـلمان
فـدخلت  ،فأذنـت يل بالـدخول ،وقرعـت البـاب عليهـا ،إىل فاطمة )٣(فغدوت  ،فلم أجد هلن عجماً 

ومل تكــن  ،فتبّســمت !وأنــا مل أجــد هلــا عجمــاً  ،أمــرتين أن آتيــك بعجمتــه ؛يــا بنــت رســول اهللا :وقلــت
  .ضحكت 
هـــي مـــن خنيــل غرســـها اهللا تعـــاىل يل يف دار الســـالم بـــدعاء علمنيـــه أيب  ،يـــا ســـلمان«  :مثّ قالــت
  .علميين الكالم سيديت :قلت» وعشّية  )٤(كنت أقوله غدوة   )ص(رسول اهللا 
وال تضـــــّرك وسوســـــة  ،إن ســـــّرك أن تلقـــــى اهللا تعـــــاىل وهـــــو عنـــــك راض غـــــري غضـــــبان«  :قالـــــت

  .»فواظب عليه  ،دمت حّياً الشيطان ما 
»  ،فواظـــب عليـــه ،إن ســـّرك أن ال متّســـك احلّمـــى مـــا عشـــت يف دار الـــدنيا«  :ويف روايـــة أخـــرى

  :قالت . علميين :فقلت :فقال سلمان
  ،بسم اهللا نور النور ،بسم اهللا النور ،بسم اهللا الرمحن الرحيم« 

__________________  
ــى خبــزة تصــنع :اخلشــكنانج) ١( ــق احلنطــة ومتــأل بالســكر واللــوز أو الفســتق وتقل املعجــم « . فارســية ،مــن خــالص دقي

  .» ٢٣٦ :١الوسيط 
  .مخس :م ،يف ك) ٢(
  .فعدت :يف ص) ٣(
  .بكرة :يف م) ٤(
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 ،بســم اهللا الــذي خلــق النــور مــن النــور ،بســم اهللا الــذي هــو مــدبر األمــور ،بســم اهللا نــور علــى نــور
 ،يف رق منشــور ،يف كتــاب مســطور ،وأنــزل النــور علــى الطــور ،ن النــوراحلمــد هللا الــذي خلــق النــور مــ

الـذي  )١(احلمـد هللا  ،والبيت املعمـور والسـقف املرفـوع والبحـر املسـجور بقـدر مقـدور علـى نـّيب حمبـور
  .)٢(» وعلى السرّاء والضرّاء مشكور  ،وباخلري مشهور ،هو بالعز مذكور
ــف نفــس مــن أهــل املدينــة ومّكــة ممّــن aــم علــل وقــد لّقنــت أكثــر مــن أ ،فتعلمتــه :قــال ســلمان ل

  .وكّلهم برئوا بإذن اهللا تعاىل ،احلّمى
مــا  وكثــرياً  ،الــرزق مــن الّســماء وقــد نــزل  ،يف شــكوى ووسوســة الشــيطان :ويف روايــة أخــرى

  .والّرواية فيها متظافرة ،تدور الرحى يف بيتها وهي نائمة أو مشتغلة بأمر آخر
__________________  

  .بسم اهللا :م ،ع ،ص ،يف ش) ١(
  .والباقي ساقط )ع(إىل هنا وقد انتهت مقابليت مع نسخه ) ٢(
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  :فصل - ۶
  في ظهور آياتها في غليان القدر بغير نار

  حديثان :وفيه
فوجـد_ا  أتيـت ذات يـوم منـزل فاطمـة  :قـال ،عـن سـلمان  ،عـن زاذان - ١/  ٢٥٤
إىل  فانصـرفت مبـادراً  ،ونظرت إىل قدر منصوبة بـني يـديها تغلـي بغـري نـار ،تغّطت بالعباءةنائمة قد 

أعجبــك مــا رأيــت مــن حــال  ،يــا أبــا عبــد اهللا«  :مثّ قــال ،فلّمــا بصــر يب ضــحك ،)ص(رســول اهللا 
  .يا رسول اهللا ،نعم :قلت»  ؟ابنيت فاطمة

 ،رك وتعـاىل علـم ضـعف ابنـيت فاطمـةإّن اهللا تبـا ،أتعجـب مـن أمـر اهللا«  ):ص(فقال رسـول اهللا 
  .»فأيّدها مبن يعينها على دهرها من كرام مالئكته 

فاســرتهنه فــدفع إليــه  ،أنّــه قــد اســتقرض مــن يهــودّي شــيئاً  عــن أمــري املــؤمنني  - ٢/  ٢٥٥
ان فلّمـــا كـــ ،فوضـــعها يف بيـــت ،فأدخلهــا اليهـــودي داره ؛وكانـــت مـــن الّصـــوف ،مــالءة فاطمـــة 

يف البيـــت فانصـــرفت إىل  ســـاطعاً  فـــرأت نـــوراً  ،الليـــل دخلـــت زوجتـــه البيـــت الـــذي فيـــه املـــالءة لشـــغل
  فتعّجب ،زوجها فأخربته مبا رأت يف ذلك البيت

__________________  
  .عن اخلرائج ٢٨ :٤٣حبار األنوار  ،قطعة منه ٥٣١ :٢اخلرائج واجلرائح  - ١
  .عن اخلرائج ٣٠ :٤٣نوار حبار األ ،٥٣٧ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٢
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 ،فدخل البيت فـإذا ضـياء املـالءة ،فنهض مسرعاً  ،وقد نسي أّن يف بيته مالءة فاطمة  ،زوجها
فتعّجـب مـن ذلـك فـأمعن الّنظـر يف  ،يلمـع مـن قريـب ،كأDّا تشتعل من بدر منـري  ،منتشرة وشعاعها
وزوجتـــه إىل  ،فخـــرج اليهـــودّي إىل قرابتـــه ،فعلـــم أن النّـــور مـــن مـــالءة فاطمـــة  ،موضـــع املـــالءة

  .فرأوا ذلك فأسلموا ،فاجتمع مثانون من اليهود ،واستحضرهم الدار ،)١(قرابتها 
__________________  

  .أقراDا :ك ،يف ر) ١(
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  الباب الخامس
  في بيان آيات السبط الزكي أبي محّمد الحسن بن

  علّي بن أبي طالب 
  سبعة فصولوفيه 
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  :فصل - ۱
  في بيان آياته في إحياء الموتى

  حديث واحد :وفيه
جـاء أنـاس إىل احلسـن «  :قـال ،عـن أيب جعفـر  ،عن جـابر بـن يزيـد اجلعفـيّ  - ١/  ٢٥٦
  .أرنا من عجائب أبيك اليت كان يرينها :فقالوا له 

 ،بـإذن اهللا فأحيا هلم ميتـاً «  :قال .»ن باهللا تعاىل نؤم ،نعم :فقالوا كّلهم ؟فتؤمنون بذلكأ: قال
  .» وأنّه كان يرينا مثل ذلك كثرياً  ،حّقاً  نشهد أّنك ابن أمري املؤمنني  :فقالوا بأمجعهم

__________________  
  .٣٩/  ٥٦٣ :٢اثبات اهلداة  ،٦٨ :دالئل اإلمامة - ١
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٣٠٦ 

  :فصل - ۲
  ذلك في بيان ظهور آياته فيما يشاكل

  حديث واحد :وفيه
حّدثوا عن بـين إسـرائيل وال «  ):ص(قال رسول اهللا  :قال ،عن جابر بن عبد اهللا - ١/  ٢٥٧

  :فقال )ص(حيّدث  )١(مثّ أنشأ  ،فإنّه قد كانت فيهم األعاجيب ،حرج
ج لو صّلينا فـدعونا اهللا تعـاىل فـأخر  :وقالوا ،خرجت طائفة من بين إسرائيل حّىت أتوا مقربة هلم« 

بـني  ،إذ أطلـع رجـل رأسـه مـن قـرب ،فبينمـا هـم كـذلك ،ففعلـوا ؛ممّن مات نسـأله عـن املـوت لنا رجالً 
مـا كـان سـكنت عـين حـرارة  ،لقـد مـّت منـذ عـام ،مـا أردمت مـّين  ،يـا هـؤالء :فقال ،عينيه أثر السجود

  .»حّىت كان اآلن فادعوا اهللا أن يعيدين كما كنت  ،املوت
أفضـل  قد رأيت وحّق اهللا وحّق رسول اهللا من احلسن بـن علـّي ول :قال جابر بن عبد اهللا

  .وأعجب منها :أفضل ومن احلسني بن علّي  ،وأعجب منها
  أنّه ملّا وقع عليه :فهو أّما الذي رأيته من احلسن 
__________________  

  .٤١٤ :معامل الزلفى - ١
  .انثىن :يف م) ١(
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٣٠٧ 

واشــــتّد ذلــــك علــــى خــــواص  ،فصــــاحله ،وأجلــــأه ذلــــك إىل مصــــاحلة معاويــــة ،أصــــحابه مــــا وقــــع مــــن
 :وصـّدق رسـول اهللا يف قولـه ،ال تعـذلين ،يا جـابر«  :فقال ،فكنت أحدهم فجئته فعذلته ،أصحابه

  .») اهللا تعاىل يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني  وإنَّ  ،إّن ابين هذا سّيد (
ولــيس هــذا هــو الصــلح مــع  ،يكــون بعــد لعــل هــذا شــيءً  :لــك صــدري فقلــتفكأنّــه مل يشــف ذ

شـككت وقلـت كــذا «  :فوضــع يـده علـى صـدري وقـال ،فـإّن هـذا هـالك املـؤمنني وإذالهلـم ،معاويـة
«.  

إذ  ،فعجبــت مــن قولــه»  !؟اآلن حــّىت تســمع منــه )ص(حتــب أن أستشــهد رســول اهللا أ « :قــال
وعلــّي وجعفــر ومحــزة  ،)ص(وإذا رســول اهللا  ،انشــقتوإذا بــاألرض مــن حتــت أرجلنــا  ،مسعــت هــّدة
وقـد عـذلين  ،هذا جـابر ،يا رسول اهللا«  :فقال احلسن ،مذعوراً  فوثبت فزعاً  ،قد خرجوا منها 

  .»مبا قد علمت 
وال تكـون علـيهم  ،حّىت تكون ألئمتك مسـّلما إّنك ال تكون مؤمناً  ،يا جابر«  :يل )ص(فقال 

املســــلمني  )١(إنّــــه دفــــع عــــن حيــــاة  ،فــــإّن احلــــّق فيــــه ،ســــّلم البــــين احلســــن مــــا فعــــل ،برأيــــك معرتضــــاً 
  .»وأمري  ،وما كان ما فعله إالّ عن أمر اهللا ،االصطالم مبا فعل

فمــا زلــت أنظــر  ،مثّ ارتفــع يف اهلــواء هــو وعلــّي ومحــزة وجعفــر. قــد ســلمت يــا رســول اهللا :فقلــت
إىل ســبع مســاوات  ،مثّ بــاب الســماء الثانيــة ،خلوهــاود] مــن الســماء [ إلــيهم حــّىت انفــتح هلــم بــاب 
  ).ص(يقدمهم سّيدنا وموالنا حمّمد 
__________________  

  .خيار :يف ر) ١(
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٣٠٨ 

  :فصل - ۳
  اليابس (*) في بيان ظهور آياته من إخراج التمر من الشجر

  بإذن اهللا تعالى
  حديث واحد :وفيه

«  :قـال ،عـن أيب عبـد اهللا  ،)١(ّي عـن منـذر الكناسـ ،عن إمساعيل بن مهـران - ١/  ٢٥٨
 ،يقــول بإمامتــه )٢(] ال [ يف بعــض ســفره ومعــه رجــل مــن ولــد الــزبري  خــرج احلســن بــن علــّي 

  »قد يبس من العطش  ،حتت خنل يابس ،فنزلوا يف منهل من املناهل
  .»لة أخرى والزبريّي حبذائه حتت خن ،ففرش أليب حمّمد احلسن حتت خنلة«  :قال

__________________  
  .النخل :يف هامش ر) *(

  ،٦ :٤مناقـب ابـن شهرآشـوب  ،٢٧١ :١اخلرائج واجلرائح  ،٤/  ٣٨٤ :١الكايف  ،١٠/  ٢٧٦ :بصائر الدرجات - ١
  .٥٥٥ :٢اثبات اهلداة  ،٣٠/  ٢٠٦ :مدينة املعاجز ،٦/  ١٧٧ :٢الصراط املستقيم  ،٥٥٧ :١كشف الغمة 

ويف معجــم  ،ويف املصــدرين روى عنـه امساعيــل بـن مهــران ،الكناسـي :ويف الكــايف ،عبــد اهللا الكناسـي :يف البصـائر) ١(
ومل جنــد  ،وروى عنــه إمساعيــل بــن مهــران ،روى عــن أيب عبــد اهللا  :وقــال ،ذكــر الكناســي ١٣٧ :٢٣رجــال احلــديث 

  .لعبد اهللا ومنذر يف املصادر املتوفرة لدينا ذكراً 
  .رليس يف ) ٢(
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٣٠٩ 

فقـال احلســن . لـو كـان يف هـذا النخـل رطـب ألكلنـا منـه :فقـام الـزبريّي ورفـع رأسـه وقـال«  :قـال
 ،فرفـع يـده إىل السـماء ودعـا بـدعاء مل يسـمع ومل يفهـم. نعـم :قـال !؟وإّنك لتشـتهي الرطـب :

  .» مثّ صارت إىل حالتها فأورقت ومحلت رطباً  ،فاخضّرت النخلة
ــ«  :قــال ــيس بالســحر ولكــن  :فقــال احلســن !ســحر واهللا :ال الــذي اكــرتوا منــهفقــال اجلّم واهللا ل

  .»وما كان كفاهم  ،ما كان فيها )١(فصعدوا إىل النخلة حّىت صرموا  ،دعوة ابن نّيب جمابة
__________________  

 :١٢ - صـــرم - لســـان العـــرب«  ،وقـــد صـــرم العـــذق عـــن النخلـــة ،القطـــع البـــائن للحبـــل والعـــذق :الصـــرم :صـــرم) ١(
٣٣٤ «.  
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٣١٠ 

  :فصل - ۴
  ،في ظهور آياته من إظهار بعض حكم القيامة

  وأحوالها في الدنيا
  حديث واحد :وفيه

حيـــّدث عـــن آبائـــه أنّـــه أتـــى آت  مسعـــت أبـــا عبـــد اهللا  :قـــال ،علـــّي بـــن رئـــاب - ١/  ٢٥٩
مــن  :فقــال ،اخلضــر  مــن مســألة مــا عجــز عنــه موســى  :فقــال ،احلســن بــن علــّي 

  .الكنز األعظم
فــانفلق عــن انســانني  ،مثّ ركــض مــا بــني يديــه» إيــه «  :مثّ ضــرب بيــده علــى منكــب الرجــل فقــال

مــن اخلبــال ويف عنــق كــّل واحــد منهمــا سلســلة وشــيطان  يرتفــع منهمــا خبــار أشــّد نتنــاً  ،علــى صــخرة
  .كذبتما  :ان عليهماطانان يردَّ والشي. يا حمّمد ،يا حمّمد :ومها يقوالن ،مقرون به
ـــؤخر انطبقـــي عليهمـــا إىل الوقـــت املعلـــوم الـــذي ال يقـــدَّ «  :مثّ قـــال وهـــو خـــروج القـــائم » م وال ي

  .مثّ وّىل على أن خيرب بضد ذلك فخرس. سحر :فقال الرجل ،املنتظر 
  .ويف ذلك آيات بينات

__________________  
  .٣٦/  ٢٠٧ :عنه مدينة املعاجز - ١
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٣١١ 

  :فصل - ۵
  في بيان آياته في انقالب الرجل امرأة واالمرأة رجالً 

  حديث واحد :وفيه
مـن أهـل الشـام  وجدت يف بعض كتب أصحابنا الثقات رضي اهللا عنهم أّن رجالً  - ١/  ٢٦٠

 نزهـت عـن ذكـره وذكـر بعـد ذلـك كالمـاً  - يـا ابـن أيب تـراب :فقـال ،ومعـه زوجتـه أتى احلسـن 
فغضــب  ،كاملســتهزئ يف كالمــه. كنــتم يف دعــواكم صــادقني فحــّولين امــرأة وحــّول امــرأيت رجــالً إن   -
فرجـع  ،النظـر وأحـدَّ  ،مثّ نظـر إليهمـا ،فهـمودعا مبا مل يُ  )١(] وحّرك شفتيه [  ،ونظر إليه شزراً  ،

 :وقالـت ،)٢(امرأتـه  وأقبلت ،مثّ وّىل مسرعاً  ،ووضع يده على وجهه الشامّي إىل نفسه وأطرق خجالً 
  .واهللا إّين صرت رجالً 

تـــائبني  وتضـــّرعا إىل احلســـن  ،مثّ عـــادا إليـــه وقـــد ولـــد هلمـــا مولـــود ،مـــن الزمـــان وذهبـــا حينـــاً 
 ،ورفــع يــده ،فأجاaمــا إىل ذلــك ،وطلبــا منــه انقالaمــا إىل حالتهمــا األوىل ،ومعتــذرين ممّــا فرطــا فيــه

فرجعـا إىل » وحّوهلمـا إىل مـا كانـا عليـه  ،قني يف توبتيهمـا فتـب عليهمـاإن كانـا صـاد هـمَّ اللّ «  :وقال
  .ذلك ال شك فيه وال شبهة

__________________  
  .حنوه ،٥٦٧ :٢اثبات اهلداة  ،باختصار ،١٧٧ :٢الصراط املستقيم  ،باختالف ،٨ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ١

  .من ر) ١(
  .زوجته :يف ر) ٢(
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٣١٢ 

  :فصل - ۶
  ه فيما أعطاه جبرئيل من فاكهة الجّنةفي بيان آيات

  حديث واحد :وفيه
عـن  ،عـن آبائـه ،عـن الصـادق  ،عـن أبيـه ،عن أيب احلسـن عـامر بـن عبـد اهللا - ١/  ٢٦١
 وعنـده جربئيـل  )ص(علـى جـّدي رسـول اهللا  دخلت مع احلسـن «  :قال ،احلسني 

ـــى رســـول اهللا  ،يبّ يف صـــورة دحيـــة الكلـــ ـــة إذا قـــدم مـــن الشـــام عل محـــل يل وألخـــي  )ص(وكـــان دحي
فقـال  ،وإّن دحيـة كـان جيعلنـا نفـتش كّمـه ،فشـّبهناه بدحيـة بـن خليفـة الكلـيبّ  ،وتيناً  ونبقاً  )١( خرنوباً 

ة  وإن دحيـ ،إDّما شّبهاك بدحية بـن خليفـة الكلـيب«  :قال ؟ما يريدان ،يا رسول اهللا :جربئيل 
  .» وخرنوباً  وتيناً  كان حيمل هلما إذا قدم من الشام نبقاً 

 وســـفرجالً  وخرنوبـــاً  )٢( فأخـــذ منـــه نبقـــاً  ،يـــده إىل الفـــردوس األعلـــى فمـــّد جربئيـــل «  :قـــال
  .»فمألنا به حجرنا  ورّماناً 
  فلقينا أبونا أمري املؤمنني علّي عليه ،فخرجنا مستبشرين«  :قال

__________________  
  .١٥٩ :روضة الواعظني - ١

  .ثوباً  :يف ر) ١(
  .تيناً  :يف ر) ٢(
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٣١٣ 

ودخــل علــى  ،واحــداً  ومــن هــذا واحـداً  ،فأخــذ مـن هــذا ،السـالم فنظــر إىل مثــرة مل يـر مثلهــا يف الــدنيا
 فـإّن جربئيـل  ،أوفـر نصـيب ل وادفـع إيلَّ ُكـ  ،يا أبا احلسـن«  :وهو يأكل فقال )ص(رسول اهللا 
  .» فاً أتى به آن
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٣١٤ 

  :فصل - ۷
  فيما ظهر من آياته من اإلخبار بالغائبات

  أربعة أحاديث :وفيه
إّن احلسـن بـن «  :قـال ،عـن آبائـه  ،عن أيب عبـد اهللا  ،عن داود الرقيّ  - ١/  ٢٦٢

طـاغي جاريـة تسـّمى إذا كـان يف عامنـا هـذا يـدفع إّيل هـذا ال ،يـا بـين :قال لولده عبد اهللا علّي 
فلـم ال تقتلهـا قبـل  :قـال لـه عبـد اهللا. فتسـّمين بسـّم قـد جعلـه الطـاغي حتـت فـّص خامتهـا) أنـيس  (

  .)١(] املربم [ وال حّل لعقد اهللا  ،وأبرم األمر فانعقد ،القلم يا بين جفَّ  :قال !؟ذلك
عليـه ضـرب بيـده علـى  فلّمـا دخلـت) أنيس  (فلّما كان يف العام القابل أهدي إليه جارية امسها 

  .»النار مبا حتت فّص خامتك  دخلتِ  ،يا أنيس :مثّ قال ،منكبها
  عن أيب عبد اهللا عليه ،عن أيب أسامة زيد الشحام - ٢/  ٢٦٣

__________________  
  .٤٤/  ٢٠٩ :مدينة املعاجز ،حنوه ،٨ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ١

  .من ر) ١(
مناقـــــب ابـــــن  ،٢٣٩ :١اخلـــــرائج واجلـــــرائح  ،٦٨ :دالئـــــل اإلمامـــــة ،٦/  ٤٦٣ :١الكـــــايف  ،١٣٥ :اثبـــــات الوصـــــية - ٢

/  ٢٠٥ :مدينـة املعـاجز ،١٧٧ :٢الصـراط املسـتقيم  ،٥٥٧ :١كشف الغمـة   ،٦٢ :عيون املعجزات ،٧ :٤شهرآشوب 
  .ويف الكل ورد باختالف يسري ،٥٥٦ :٢اثبات اهلداة  ،خمتصراً  ،٨/  ٥٥ :٨وسائل الشيعة  ،٢٧
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٣١٥ 

 ،فورمــت قــدماه ،ســنة مــن الســنني إىل مكــة ماشــياً  خــرج احلســن بــن علــّي «  :قــال ،الســالم
  .لو ركبت لسكن عنك بعض هذا الورم الذي برجلك :فقال بعض مواليه

فاشـــرت منـــه وال  ،معـــه دهـــن هلـــذا الـــورم ،إذا أتينـــا املنـــزل فإنّـــه سيســـتقبلك عبـــد أســـود ،كـــال  :قـــال
إنّـه  ،بلـى :قـال !لـيس أمامنـا منـزل فيـه أحـد يبيـع هـذا الـدواء ،ّمـيبأيب أنت وأ :فقال مواله. متاكسه

  .أمامك دون املنزل
دونـك الرجـل فخـذ منـه الـدهن واعطـه  :فقـال احلسـن  ،فـإذا األسـود يسـتقبله ،فسارا أميـاالً 

 :قـال للحسـن بـن علـّي  :قـال ؟ملن أردت هـذا الـدهن ،وحيك يا غالم :فقال له األسود. مثنه
  .انطلق يب إليه

وال أنّــه يــراد  ،مل أعلــم أنّــك حتتــاج إليــه ،بــأيب أنــت وأّمــي :فقــال ،فأخــذ بيــده حــّىت أدخلــه عليــه
حيـــبكم أهـــل  ،ســـوياً  ولكـــن ادعـــو اهللا أن يـــرزقين ذكـــراً  ،إّمنـــا أنـــا مـــوالك ،ولســـت آخـــذ لـــه مثنـــاً  ،ذلـــك
  .)١(فإّين خّلفت امرأيت وقد أخذها الطلق  ،البيت

وهـو لنـا  ،سـوياً  فـإّن اهللا تبـارك وتعـاىل وهـب لـك ذكـراً  ،انطلق إىل منزلك :حلسن فقال له ا
  .شيعة

فـــأخربه  فرجـــع إىل احلســن  ،ســوياً  فــإذا بأهلـــه قــد وضـــعت غالمــاً  ،فرجــع األســود مـــن فــوره
ه حــّىت ســكن بــذلك الــدهن رجليــه فمــا بــرح مــن جملســ ومســح احلســن  ،ودعــا لــه خــرياً  ،بــذلك
  .»ومشى على قدميه  ،ورمه

__________________  
  ).خمض (  ٢٢٨ :٧ :أخذها الطلق راجع لسان العرب :وهي مبعىن ؛متخض :زاد يف ر) ١(
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علـى  )ص(بينـا رسـول اهللا  :قـال ،عـن حذيفـة ،عـن آبائـه  ،عن البـاقر  - ٣/  ٢٦٤
ميشـــي علـــى هـــدوء  واألنصـــار إذ أقبـــل احلســـن بـــن علـــّي جبـــل أحـــد يف مجاعـــة مـــن املهـــاجرين 

مـا تـرى أحـدا  ،يـا رسـول اهللا :فقـال لـه بـالل ،فرمقه من كان معـه )ص(فنظر إليه رسول اهللا  ،ووقار
وهــــو ولــــدي والطــــاهر مــــن  ،وميكائيــــل يســــدده ،يهديــــه إّن جربئيــــل «  ):ص(فقــــال  !؟بأحــــد
  .»سبطي وقرّة عيين بأيب هو  هذا ،وضلع من أضالعي ،نفسي
فمشـى [  ،وأخـذ بيـده» أنت تفاحى وأنت حبييب وaجـة قلـيب «  :وهو يقول ،وقمنا معه ،وقام

ــس وجلســنا حولــه )١(] معــه  وهــو ال يرفــع بصــره  )ص(فنظرنــا إىل رســول اهللا  ،وحنــن منشــي حــّىت جل
ويعــّرف  ،ينبــئ عــّين  ،ملني يلهديــة مــن رّب العــا ،مهــدياً  إنّــه ســيكون بعــدي هاديــاً «  :مثّ قــال ،عنــه

رحـم اهللا مـن عـرف  ،ويرمحـه ،وينظر اهللا تعاىل إليه ،ويتوىل أموري يف فعله ،الناس آثاري وحييي سّنيت
  .»وأكرمين فيه  ،له ذلك وبّرين فيه

 )ص(فلّمـا نظـر إليـه  ،فما قطع صلوات اهللا عليه وآله كالمه حّىت أقبل إلينا أعـرايب جيـّر هـراوة لـه
أال  ،وإنّـه يسـألكم عـن أمـور ،جاءكم رجـل يكلمكـم بكـالم غلـيظ تقشـعر منـه جلـودكم قد«  :قال

«  ):ص(فقــال  ؟مــا تريــد :قلنــا ؟أّيكــم حمّمــد :فقـال ،فجــاء األعــرايب فلــم يســّلم» إّن لكالمـه جفــوة 
فتبّسـم رسـول اهللا . واآلن قـد ازددت لـك بغضـاً  ،قد كنت أبغضـك ومل أرك ،يا حمّمد :فقال»  مهالً 

فقــــال  ،)٢(أن امســــكوا  )ص(فأومــــأ إلينــــا رســــول اهللا  ،فأردنــــا لألعــــرايب إرادة ،ضــــبنا لــــذلكوغ )ص(
  وأّنك قد كذبت على ،إّنك تزعم أّنك نيبّ  ،يا حمّمد :األعرايب

__________________  
  .٦٠/  ٤٢ :العدد القوية - ٣

  .من ر) ١(
  .اسكتوا :يف م) ٢(
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  .وما معك من دالئلهم شيء ،األنبياء
  .فخّربين برباهينك :قال»  ؟وما يدريك ،يا أعرايب«  ):ص(نّيب فقال ال
ـــف خرجـــت مـــن منزلـــك«  :قـــال ـــف كنـــت يف نـــادي قومـــك ،إن أحببـــت أخربتـــك كي وإن  ،وكي

«  :قــال !؟أو يــتكلم العضــو :قــال» فيكــون ذلــك أوكــد لربهــاين  ،أردت أخــربك عضــو مــن أعضــائي
  .»يا حسن قم  ،نعم

مبـا  إنـك سـتجده عاملـاً «  :قـال !؟يكّلمـين ال يـأيت ويـأمر صـبّياً هـو  :فازدرى األعرايب نفسـه وقـال
  :مهال يا أعرايب«  :فابتدر احلسن فقال» تريد 

  ســــــــــــــــــــــألت وابــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــيب مــــــــــــــــــــــا غبيــــــــــــــــــــــاً 

  اذن وأنـــــــــــــــــــــــت اجلهـــــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــــل فقيهـــــــــــــــــــــــاً    

   
  فـــــــــــــإن تـــــــــــــك قـــــــــــــد جهلـــــــــــــت فـــــــــــــإّن عنـــــــــــــدي

  شـــــــــــــــــفاء اجلهـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــأل الســـــــــــــــــئول   

   
  ال تقّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوايل حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً و 

  ثـــــــــــــــــــــــــــــه الرســـــــــــــــــــــــــــــولكـــــــــــــــــــــــــــــان أور   تراثـــــــــــــــــــــــــــــاً    

   
غري أّنك ال تربح حـّىت تـؤمن إن شـاء  ،وخادعتك نفسك ،وعدوت طورك ،لقد بسطت لسانك

  .)١(هيهات  :فتبّسم األعرايب وقال» اهللا تعاىل 
وقـــد تـــذاكرمت مـــا جـــرى بيـــنكم علـــى  ،قـــد اجتمعـــتم يف نـــادي قومـــك«  :فقـــال لـــه احلســـن 

 ،وال طالـــب لـــه بثـــأره ،والعـــرب قاطبـــة تبغضـــه ،)٢(بور صـــن فـــزعمتم أّن حمّمـــداً  ،وخـــرق مـــنكم ،جهـــلٍ 
وقـد أخـذت قضـاتك بيـدك  ،فحملـت نفسـك علـى ذلـك ،وزعمت أّنك قاتله وكاف قومك مؤونتـه

مــن  فأتيتنـا خوفـاً  ،وأبيـت إالّ ذلــك ،وعمــى عليـك بصـرك ،تعســر عليـك مسـلكك ،تؤمـه وتريـد قتلـه
  وإّمنا جئت ،وا بكئأن يستهز 

__________________  
  .مه :يف م) ١(
  .» ٤٦٩ :٤ - صنرب - لسان العرب« . أي أبرت ال عقب له وال أخ فإذا مات انقطع ذكره :الصنبور) ٢(
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  .خلري يراد بك
 ،منهــا ظلماؤهــا إذ عصــفت ريــح شــديدة اشــتدَّ  ،)١(خرجــت يف ليلــة ضــحياء  :أنبئــك عــن ســفرك

ال  ،قــروإن تــأخر عُ  ،ردم ُحنــكاألشــقر إن تقــ  )٢( وبقيــت حمرجنمــاً  ،وأعصــر ســحاaا ،وأطبقــت مساؤهــا
فـال _تـدي  ،وتـوارت عنـك جنومهـا ،تدالت عليك غيومها ،)٣(وال لنافخ خرسا  ،تسمع لواطئ حّساً 

جمحفـة  ،بعيـدة القعـر ،يف دميومة قفـر ،تقطع حمّجة و_بط جلّة بعد جلّة ،ال مع وال بعلمٍ  ،بنجم طالع
يف ريـــــح عاصــــف وبـــــرق  ،ك ختبطــــكوالشــــو  ،وأرادت الــــريح ختطفـــــك إذا علــــوت مصـــــعداً  ،بالســــفر
فقـّرت عينـك وظهـر  ،فانصـرفت فـإذا أنـت عنـدنا ،وقطعتك سالمها ،قد أوحشتك قفارها ،خاطف
  .»وذهب أنينك  ،)٤(زينك 
وكأنّــك كنــت  ،كأنّــك قــد كشــفت عــن ســويداء قلــيب  !؟هــذا - يــا غــالم - مــن أيــن قلــت :قــال
  .لّقين اإلسالم ،يا غالم ،وكأّنك عامل الغيب ،وما خفي عليك شيء من أمري ،شاهدي

 وأّن حمّمــداً  ،وحــده ال شـريك لـه ،أشـهد أن ال إلـه إالّ اهللا :قــل ،اهللا أكـرب«  :فقـال احلسـن 
  .»عبده ورسوله 

 )ص(وســّر املســلمون وعّلمــه رســول اهللا  ،)ص(رســول اهللا  وســرَّ  ،فأســلم الرجــل وحســن إســالمه
  مثّ رجع ،فانصرف ،فأذن له. جع إىل قومي وأعرّفهم ذلكأر  ،يا رسول اهللا :فقال ،من القرآن شيئاً 

__________________  
  .» ٤٧٩ :١٤ - ضحا - لسان العرب« . مضيئة ال غيم فيها :ليلة ضحياء) ١(
  .» ١٣٠ :١٢ - حرجم - لسان العرب« . واملراد انطوى على نفسه. اجتمع :احرجنم) ٢(
  .» ٦٢ :٦ - خرس - و ،٦٣ :٣ - نفخ - لسان العرب« . املراد وال ألحد صدى :وال لنافخ خرسا) ٣(
  .ذهنك :يف بعض النسخ) ٤(
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  .فدخلوا يف اإلسالم ،ومعه مجاعة من قومه
  .من العاملني لقد أعطي هذا ما مل يعط أحدٌ  :إذا نظر إليه الناس قالوا وكان احلسن 

أنــــا مــــن  :وقــــال ،فقــــام إليــــه رجــــل ،بــــةكــــان يف الرح  وروي أّن أمــــري املــــؤمنني  - ٤/  ٢٦٥
ــالدك ــالدي«  :فقــال  .رعيتــك وأهــل ب ــيت وال مــن أهــل ب  )١(وإّن ابــن األصــفر  ،لســت مــن رعي

  .»فأرسلك إّيل aا  ،بعث إىل معاوية مبسائل أقلقته
  .ومل يعلم غري اهللا ،كان يف خفية وأنت قد اطلعت عليها  ،صدقت يا أمري املؤمنني :قال
 :فأتــاه فقــال - يعــين احلســن  - )٢(اسـأل ذا الــوفرة  :قــال .»ســل أحــد ابــين هــذين  « :قـال

 ؟وكــم بــني املشــرق واملغــرب ؟وكــم بــني الّســماء واألرض ؟كــم بــني احلــّق والباطــل  :)٣(جئـت لتســأل « 
  .)٤(] نعم  :قال[ »  ؟وما عشرة أشياء بعضها أشّد من بعض ؟وما املؤنث ؟وما قوس قزح
  فما ،بني احلّق والباطل أربعة أصابع«  :سن قال احل

__________________  
 :حتــــف العقــــول ،٥٧ :روضــــة الــــواعظني ،٥٧٢ :٢اخلــــرائج واجلــــرائح  ،٣٩٨ :االحتجــــاج ،٣٣/  ٤٤٠ :اخلصــــال - ٤

/  ٤٤٨ :٨ل الوســائ ،٧٨/  ٢٢٢ :مدينـة املعـاجز ،٥٠٣ :١حليـة األبـرار  ،خمتصـراً  ،١٧٨ :٢الصـراط املسـتقيم  ،٢٢٨
٥.  

  .» ٤٦٥ :٤ - صفر - لسان العرب« . ألن أباهم األّول كان أصفر اللون ،أي ملك الروم :ابن األصفر) ١(
  .» ٢٨٨ :٥ - وفر - لسان العرب« . شعر الرأس إذا وصل إىل شحمة األذن :الوفرة) ٢(
  .أسألك :يف بعض النسخ) ٣(
  .من ر) ٤(
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٣٢٠ 

وبــني الّســماء واألرض دعــوة املظلــوم مــّد  ،بأذنيــك باطــل كثــري )١(رأيتــه بعينــك فهــو احلــّق ومــا مسعتــه 
هــو  ،ال تقــل قــوس قــزح ،وقــزح اســم للشــيطان ؛وبــني املشــرق واملغــرب مســرية يــوم للشــمس ؛البصــر

  ،وأمان ألهل األرض من الغرق ،وعالمة اخلصب ،قوس اهللا
وإن   ،احــتلم ان ذكــراً فــإن كــ ،فإنّــه ينتظــر فيــه ،وأّمــا املؤنــث فهــو مــن ال يــدري أذكــر هــو أم أنثــى

وإن  ،فـــإن أصـــاب بولـــه احلـــائط فهـــو ذكـــر ،بـــل :وإالّ قيـــل لـــه ،كانـــت أنثـــى حاضـــت وبـــدا ثـــدياها
  .انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعري فهو امرأة

 ،وأشـــّد منـــه احلديـــد ،وأّمـــا عشـــرة أشـــياء بعضـــها أشـــّد مـــن بعـــض فأشـــد شـــيء خلقـــه اهللا احلجـــر
وأشـّد  ،يطفـئ النّـار ،وأشـّد مـن النّـار املـاء ،تـذيب احلديـد ،احلديـد النّـاروأشـّد مـن  ،يقطع به احلجـر

وأشـّد مـن الـريح امللـك  ،حتمل السـحاب ،وأشّد من السحاب الريح ،حيمل املاء ،من املاء السحاب
وأشـّد مـن ملـك املـوت املـوت الــذي  ،وأشـّد مـن امللـك ملـك املـوت الّـذي مييـت امللـك ،الـذي يرّدهـا

  »يدفع املوت ] الذي [ وأشّد من املوت أمر اهللا تعاىل  ،مييت ملك املوت
__________________  

  .تسمعه :يف ر) ١(
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  الباب السادس
  في بيان آيات السبط الشهيد

  أبي عبد اهللا الحسين بن علّي 
  وفيه عشرة فصول
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  :فصل - ۱
  في ظهور آياته من إحضار النبي ومن ظهور آياته

  اهللابعد موت رسول 
  حديث واحد :وفيه

علـى اخلـروج  ،ملّا عزم احلسني بـن علـّي  :قال ،عن جابر بن عبد اهللا  - ١/  ٢٦٦
ال أرى إالّ أنّــك تصــاحل كمــا  ،وأحــد ســبطيه ،)ص(أنــت ولــد رســول اهللا  :إىل العــراق أتيتــه فقلــت لــه

  .راشداً  فإنّه كان موفقاً  ،صاحل أخوك احلسن
أفعـل بـأمر اهللا وأمـر  وإّين أيضـاً  ،قـد فعـل أخـي ذلـك بـأمر اهللا وأمـر رسـوله ،يا جابر«  :فقال يل

مثّ نظـرت فـإذا »  ؟وأخـي احلسـن بـذلك اآلن وعليّـاً  )ص(تريد أن أستشـهد لـك رسـول اهللا ، أرسوله
سـتقروا وإذا رسول اهللا وعلّي واحلسـن ومحـزة وجعفـر وزيـد نـازلني عنهـا حـّىت ا ،الّسماء قد انفتح باaا

  .مذعوراً  فوثبت فزعاً  ،على األرض
ال تكـون مؤمنـا  :مل أقل لك يف أمر احلسـن قبـل احلسـني، أيا جابر«  ):ص(فقال يل رسول اهللا 

تريــد أن تــرى مقعــد معاويــة ومقعــد احلســني ابــين ؟ أوال تكــن معرتضــا ،حــّىت تكــون ألئمتــك مســّلما
  .بلى يا رسول اهللا :قلت»  ؟ومقعد يزيد قاتله لعنه اهللا

  مثّ ضرب ،فضرب برجله األرض فانشّقت وظهر حبر فانفلق
__________________  

  .٤٨/  ٩٠ :عنه يف معامل الزلفى - ١
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 ،فرأيــت مـن حتــت ذلـك كلــه النــار ،فانشـقت هكــذا حـّىت انشــقت ســبع أرضـني وانفلقــت سـبعة أحبــر
 ،وقـرن aـم مـردة الشـياطني ،فيها سلسلة قرن فيها الوليد بن مغرية وأبو جهل ومعاوية الطاغية ويزيـد

  .فهم أشّد أهل الّنار عذاباً 
مثّ  ،وإذا اجلّنـــة أعالهـــا ،فـــإذا أبـــواب الّســـماء متفتحـــة ،فرفعـــت» ارفـــع رأســـك «  ):ص(مثّ قـــال 

يـا بـين احلقـين «  :فلّمـا صـار يف اهلـواء صـاح باحلسـني ،ومـن معـه إىل الّسـماء )ص(صعد رسـول اهللا 
مـن هنـاك رسـول  مث نظـر إيلَّ  ،عدوا حّىت رأيتهم دخلوا اجلّنة من أعالهاوص ،فلحقه احلسني » 
وال تشـك  ،فسـّلم لـه أمـره ،هـذا ولـدي معـي هاهنـا ،يا جابر«  :وقال ،وقبض على يد احلسني ،اهللا

  .)١(» لتكون مؤمنا 
  ).ص(فعميت عيناي إن مل أكن رأيت ما قلت من رسول اهللا  :قال جابر

__________________  
  .موقناً  :م ،ك ،يف ر )١(
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  :فصل - ۲
  (*) في بيان ظهور آياته في إبراء األبرص

  حديث واحد :وفيه
[ دخلـت أنـا وعبايـة بـن ربعـي علـى امـرأة مـن بـين والبـة  :قـال ،عن صاحل بن ميـثم - ١/  ٢٦٧
ــ )٣(قــد احتــز  )٢(] حبابــة الوالبيــة  :يقــال هلــا ابــن هــذا  ،يــا حبابــة :فقــال عبايــة ،جودوجههــا مــن السُّ
  .أخيك

  .صاحل بن ميثم :قال ؟أي أخ :قالت
ـــاً  :قالـــت مسعتـــه مـــن احلســـني بـــن علـــّي  ال أحـــّدثك حـــديثاً ، أيـــا ابـــن أخـــي ،ابـــن أخـــي واهللا حّق
  .بلى يا عّمة :قلت ؟

واحتبست عنـه  ،فشق ذلك عليّ  ،)٤(فحدث بني عيين وضح  كنت زّوارة للحسني   :قالت
  ما«  :فسأل عّين  ،أيّاما

__________________  
  .املريض :يف م) *(

  .٢١/  ٢٣٩ :وعنه يف مدينة املعاجز ،باختالف فيه ،٧٧ :دالئل اإلمامة ،بتفصيل ،٦/  ٢٩٠ :بصائر الدرجات - ١
  .ك ،من ر) ٢(
  .احرتق :ويف املصادر»  ٣٣٥ :٥ - حزز - لسان العرب« . غلظ وصلب :احتز) ٣(
  .» ٤٢٤ :٢ - وضح - جممع البحرين« . صهو بالتحريك الرب  :الوضح) ٤(
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قومـوا بنـا «  :فقـال ألصـحابه. بـني عينيهـا )١(إDّـا حـدث aـا وضـح  :فقـالوا»  ؟فعلت حبابـة الوالبيّـة
  فقام حّىت دخل علّي وأنا يف مسجدي هذا» 

 مـا ذاك الّـذي منعـين ،يـا ابـن رسـول اهللا :فقلـت»  ؟ذي أبطـأ بـك علـيَّ ما الـَّ ،يا حبابة«  :فقال
  .فكرهت إتيانك ،إالّ وضح حدث بني عيين

فــإّن اهللا قــد  ،هللا شــكرا )٢(أحــدثي  ،يــا حبابــة«  :فقــال ،وتفــل عليــه ،فنظــر إىل فكشــفت القنــاع
  .فخررت ساجدة هللا تعاىل :قالت» درأه عنك 
 ،قالــت فرفعــت رأســي ونظــرت يف املــرآة» ارفعــي رأســك وانظــري يف مرآتــك  ،يــا حبابــة«  :وقــال

 ،حنـن وشـيعتنا علـى الفطـرة ،يـا حبابـة«  :وقـال فنظـر إيلَّ  ،فحمـدت اهللا تعـاىل ،شـيئاً فلم أحس منه 
  .»وسائر الناس منه براء 

__________________  
  .حدث :ص ،يف ش) ١(
  .اسجدي :يف ر) ٢(
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  :فصل - ۳
  في بيان ظهور آياته في اسوداد الشعر بعد ما ابيض

  حديث واحد :وفيه
دخلــت «  :يقــول مسعــت علــّي بــن احلســني  :قــال ،بليّ عــن أيب خالــد الكــا - ١/  ٢٦٨

يـا ابـن  :فقالت له ؟ما الذي أبطأ بك عليَّ  ،يا نصرة«  :فقال هلا ،نصرة األزديّة على احلسني 
  .وطال منه ّمهي ،وكثر منه غّمي ،شيء عرض يل يف مفرق رأسي ،رسول اهللا
ائتوهـــا  :فقـــال ،صـــبعه علــى أصـــل البيـــاض فصــار كالقـــارفوضـــع أ ،فـــدنت منــه. أدين مـــّين  :فقــال

 وســـّر احلســـني  ،فســـّرت بـــذلك ،فـــإذا البيـــاض قـــد اســـودَّ  ،فنظـــرت يف املـــرآة ،فأتيـــت aـــا. مبـــرآة
  .»لسرورها 

__________________  
  .٦٥ح  ٢٤٦ :عنه مدينة املعاجر ،مع اختالف فيه ٣/  ٢٩٠ :بصائر الدرجات - ١
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  :فصل - ۴
  هور آياته مع الماءفي ظ
  ثالثة أحاديث :وفيه

عــن احلســني بــن  ئل علــّي بــن موســى الرضــا ُســ :قــال ،عــن حمّمــد بــن ســنان - ١/  ٢٦٩
وقـد بعـث اهللا تعـاىل إليـه أربعـة أمـالك  !؟من أين ذلك ،مه«  :قال ،وأنّه قتل عطشاناً  ،علّي 

اخــرت إن  :ويقــوالن ،ن عليــك الســالمءااهللا ورســوله يقــر  :ا لــههبطــوا إليــه وقــالو  ،مــن عظمــاء املالئكــة
  .أو الرفع إلينا ،شئت إّما ختتار الدنيا بأسرها وما فيها ومنكنك من كّل عدو لك

ودفعـوا إليـه شـربة مـن . بل الرفع إليه ،وعلى رسول اهللا السالم] على اهللا [  :فقال احلسني 
  .» إّنك ال تظمأ بعدها أبداً أما  :فقالوا له ،املاء فشرaا
ــى احلســني «  :قــال ،عــن الرضــا  ،وعنــه - ٢/  ٢٧٠ ملــك وقــد شــكا إليــه  هــبط عل

فقــال احلســني  ؟هــل لــك مــن حاجــة :إّن اهللا تعــاىل يقرئــك الســالم ويقــول :فقــال ؛أصــحابه العطــش
مــن  - مــا هــو أعلــم بــه مــّين  - أصــحايب قــد شــكا إيلّ  :وقــال. هــو الســالم ومــن رّيب الســالم :

  فأوحى اهللا تعاىل إىل. العطش
__________________  

  ,٤٩/  ٢٤٤ :ومدينة املعاجز ٩١ :عنه يف معامل الزلفى - ١
  .٩٢ :معامل الزلفى ،٥٠/  ٢٤٤ :عنه يف مدينة املعاجز - ٢
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عه السـبابة فجـرى فخـّط احلسـني بإصـب. خّط هلم بإصـبعك خلـف ظهـرك يـرووا :قل للحسني :امللك
 ،يـا ابـن رسـول اهللا :فقـال امللـك ،فشرب منه هو وأصحابه ،وأحلى من العسل ،Dر أبيض من اللنب

ِختاُمـُه ِمْسـٌك َوaِ ذلِـَك  (وهو الرحيق املختوم الـذي  ،فإنّه لكم خاّصة ،تأذن يل أن أشرب منه
ُسوَن    .)١( )فَلْيَتَنافَِس الُْمتَنافِ

  .»إن كنت حتب أن تشرب منه فدونك  :فقال احلسني 
مـــن تصـــنيف  )٣() البســـتان  (مـــن اجلـــزء الســـادس والثمـــانني مـــن كتـــاب  )٢(وقـــد كتبـــت احلـــديثني 

  .حمّمد بن أمحد بن علّي بن احلسن بن شاذان
 خـرج احلسـن واحلســني «  :قـال ،عـن أيب إبـراهيم موسـى بـن جعفــر  - ٣/  ٢٧١
  .اذهب بنا إىل اخلالء ،يا أخي :مثّ قال احلسن للحسني ،ما إىل املسجدمن منزهل

  ووّىل كّل واحد منهما ظهره إىل ،)٤(فانطلقا حّىت أتيا إىل العجوة 
__________________  

  .٢٦ :اآلية/ سورة املطففني ) ١(
  .اخلربين :م ،يف ك) ٢(
مـن أعـالم القـرن  ،بـن احلسـن بـن شـاذان الفقيـه القمـيّ  للشيخ أيب احلسن حمّمد بن أمحـد بـن علـيّ  :بستان الكرام) ٣(

  .»مائة منقبة من مناقب أمري املؤمنني ع « وهو صاحب كتاب  ،الرابع واخلامس من مشايخ العالمة الكراجكي
ــف فيظهــر أنــه  » البســتان « وقــد كتبــت احلــديثني مــن اجلــزء الســادس والثمــانني مــن كتــاب  :فقــال ،وقــد ذكــر هنــا املؤل

  .» ٣٤٩/  ١٠٧ :٣الذريعة « . واهللا العامل ببقية أجزاءه كتاب كبري
  .٦٦/  ٢٤٦ :مدينة املعاجز ،٦١/  ٨٤٥ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٣

 :والفجـوة ،الفجـوة :م ،ك ،ويف ر»  ٢٨٣ :١ - عجـا - جممع البحرين« . هي ضرب من أجود التمر :العجوة) ٤(
  .» ٣٢٦ :١ - فجا - جممع البحرين« . هي الفرجة بني الشيئني
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فلّمــا قضــيا حاجتهمــا ذهــب  ،يســترت بــه أحــدمها عــن صــاحبه صــاحبه فرمــى اهللا تعــاىل بينهمــا جــداراً 
  - يف حديث طويل - ومضيا بعد الفراغ من الوضوء )١(وصار يف موضعه عني ماء فتوضأ  ،اجلدار

 :عــت رســول اهللا وهــو يقــولإّين مس ؟تــدري مــا مثلنــا الليلــةأ: للحســني  مثّ قــال احلســن 
وأنبـت  ،إّن مثلكما مثل يونس بن مىت إذا أخرجه اهللا من بطن احلوت فألقاه اهللا علـى جنـب البحـر

ويشــرب مــن مـــاء  ،فكــان يأكــل مــن اليقطــني ،مـــن حتتهــا وأخــرج لــه عينــاً  ،عليــه شــجرة مــن يقطــني
  .العني

أّمـا العـني  :وهـو يقـول )ص(هللا ومسعـت جـّدي رسـول ا ؛فأخرج اهللا تعاىل لنـا الليلـة عينـا مـن مـاء
  .وأّما اليقطني فأنتم عنه أغنياء ،فهي لكم

ْو يَِزيُدونَ  ( :وقال اهللا تعـاىل يف يـونس
َ
لٍْف أ

َ
رَْسلْناُه إZِ ِمائَِة أ

َ
ْعناُهْم إZِ ِحٍ" . َوأ Lفَآَمنُوا َفَمت( 

  .»وميتعون إىل حني  ،وأّما حنن فسيحتج اهللا بنا على أكثر من ذلك )٢(
__________________  

  .وقضيا ما أرادا من الوضوء :زاد يف ر) ١(
  .١٤٨ - ١٤٧ :سورة الصافات اآليتان) ٢(
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٣٣٠ 

  :فصل - ۵
  في بيان ظهور آياته في إظهار موضع قبره بكربالء ألّم سلمة

  حديث واحد :وفيه
روج إىل ملّـا أراد احلسـني صـلوات اهللا عليـه اخلـ«  :عن الباقر صـلوات اهللا عليـه قـال - ١/  ٢٧٢

وكانـت  ،وكـان أحـّب النـاس إليهـا ،وهي اليت كانـت ربّتـه ،العراق بعثت إليه أّم سلمة رضي اهللا عنها
  .وكانت تربة احلسني عندها يف قارورة دفعها إليها رسول اهللا  ،أرق الناس عليه

  .رج إىل العراقأريد أن أخ ،يا أمه :فقال هلا ؟تريد أن خترج، أيا بين«  :فقالت
  .ومل ذلك يا أمه :قال. إّين أذّكرك اهللا تعاىل أن خترج إىل العراق :فقالت
وعنــدي يــا بــين تربتــك يف  ،يقتــل ابــين احلســني بــالعراق«  :يقــول )ص(مسعــت رســول اهللا  :قالــت

  .رسول اهللا  قارورة خمتومة دفعها إيلَّ 
__________________  

اهلدايــة  ،قطعــة منـه ،٦٩ :عيـون املعجـزات ،٢١٩ :اعـالم الــورى ،٢٥٣ :١اخلــرائج واجلـرائح  ،٢٦٢ :الوصـية إثبـات - ١
  .٩١ :معامل الزلفى ،٢٤٣ :مدينة املعاجز ،٦٠٠ :١حلية األبرار  ،١٧٩ :٢الصراط املستقيم  ،٢٠٢ :الكربى

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٣٣١ 

ــــاه :فقــــال ــــا أّم ــــول ،ي ــــوم ،دورمــــن القــــدر واملقــــ وإّين ال أفــــرُّ  ،واهللا إّين ملقت واألمــــر  ،والقضــــاء احملت
  .الواجب من اهللا تعاىل

  ؟فأين تذهب وأنت مقتول ،وا عجباه :فقالت
ومـا مـن  ،لـذهبت بعـد غـد وإن مل أذهـب غـداً  ،مل أذهب اليوم ذهبت غداً  )١(إن  ،يا أمه :فقال
 ،قتــل فيهــاوالســاعة الــيت أ ،وإّين ألعــرف اليــوم واملوضــع الــذي أقتــل فيــه ،بــد - واهللا يــا أمــه - املــوت

  .وأنظر إليها كما أنظر إليك ،كما أعرفك  ،واحلفرة اليت أدفن فيها
. إن أحببــــت أن أريــــك مضــــجعي ومكــــاين ومكــــان أصــــحايب فعلــــت :قــــال !؟قــــد رأيتهــــا :قالــــت
  .قد شئتها :فقالت

 ،ومكانـه ومكـان أصـحابه ،فخفضت له األرض حّىت أراهـا مضـجعه ،فما زاد أن تكّلم بسم اهللا
 ،مثّ خـرج احلسـني صـلوات اهللا عليـه ،فخلطتها مع الرتبة اليت كانـت عنـدها ،الرتبة وأعطاها من تلك

  .إّين مقتول يوم عاشوراء :وقد قال هلا
ل احلســـني بـــن علـــّي صـــلوات اهللا عليهمـــا فيهـــا أتاهـــا ِتـــفلّمـــا كانـــت تلـــك الليلـــة الـــيت صـــبيحتها قُ 

مـــــايل أراك باكيـــــا مغـــــربا  ،يـــــا رســـــول اهللا :قالـــــتف ،يف املنـــــام أشـــــعث باكيـــــا مغـــــربا رســـــول اهللا 
  .وأصحابه الساعة دفنت ابين احلسني  :فقال !؟أشعث

فـــاجتمع أهـــل . وا ابنـــاه :فقالـــت ،فانتبهـــت أّم ســـلمة رضـــي اهللا عنهـــا فصـــرخت بـــأعلى صـــو_ا
فقــالوا . يهمــاقتــل ابــين احلســني بــن علــّي صــلوات اهللا عل :فقالــت ؟مــا الــذي دهــاك :املدينــة وقــالوا هلــا

  ؟]بذلك [ وما علمك  :هلا
  أشعث أتاين يف املنام رسول اهللا صلوات اهللا عليه باكياً  :قالت

__________________  
  .لئن :يف ر) ١(
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٣٣٢ 

فــإّن  ،مكــانكم :أضــغاث أحــالم قالــت :فقــالوا. فــأخربين أنّــه دفــن احلســني وأصــحابه الســاعة ،أغــرب
  .)١(» م القارورة فإذا هي دم عبيط فأخرجت هل ،عندي تربة احلسني 

__________________  
  .لعنة يستغيث منها أهل النار ويف النار ،لعن اهللا من قتله ومن عاون عليه ومن أشار ورضي(  :زيادة ،يف ك) ١(
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٣٣٣ 

  :فصل - ٦
  في بيان ظهور آياته بعد الموت

  أحد عشر حديثاً  :وفيه
واهللا رأيــت رأس احلســني صــلوات اهللا عليــه علــى  أنــا :قــال ،عــن املنهــال بــن عمــرو - ١/  ٢٧٣

ْصـــحاَب  ( :قنــاة يقـــرأ القـــرآن بلســان ذلـــق ذرب يقـــرأ ســورة الكهـــف حـــّىت بلــغ
َ
نL أ

َ
ْم َحِســـبَْت أ

َ
أ

ِقيِم 7نُوا ِمْن آياتِنا َعَجباً  Lأعجـب يـا ابـن رسـول  - واهللا - ورأسـك :فقال رجل )١( )الَْكْهِف َوالر
  .اهللا من العجب

فمــّر برجــل  ،أدخــل رأس احلســني صــلوات اهللا عليــه دمشــق علــى قنــاة :قــال ،وعنــه - ٢/  ٢٧٤
ِقيِم 7نُوا ِمْن آياتِنا  (يقرأ سورة الكهف وقـد بلـغ هـذه اآليـة  Lْصحاَب الَْكْهِف َوالر

َ
نL أ

َ
ْم َحِسبَْت أ

َ
أ

  .أمري أعجب من أمر أصحاب الكهف والرقيم :فقال ،فأنطق اهللا تعاىل الرأس )٢( )َعَجباً 
__________________  

مقتــل  ،٢١٦ :٢اخلصــائص للســيوطي  ،٧/  ٤١٢ :عــوامل اإلمــام احلســني  ،١/  ٥٧٧ :٢اخلــرائج واجلــرائح  - ١
  .٣٢/  ٥٨١ :٢اثبات اهلداة  ،٣٣٣ :للسّيد املقرم احلسني 

  .٩ :سورة الكهف اآلية) ١(
عنـــه  ،٧/  ٤١٢ :عـــوامل اإلمـــام احلســـني  ،٧/  ١٧٩ :٢ملســـتقيم الصـــراط ا. ١/  ٥٧٧ :٢اخلـــرائج واجلـــرائح  - ٢

  .٧٢/  ٢٧٤ :مدينة املعاجز
  .٩ :سورة الكهف اآلية) ٢(
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٣٣٤ 

ملّـا قتـل «  :مسعت أبا عبد اهللا صـلوات اهللا عليـه يقـول :قال ،عن مصقلة الطّحان - ٣/  ٢٧٥
ـــة وبكـــت وأبكـــت عليـــه النســـاء  ،مأمتـــاً  احلســـني بـــن علـــّي صـــلوات اهللا عليهمـــا أقامـــت امرأتـــه الكلبّي

ـــة مـــن جواريهـــا تبكـــي  ،وذهبـــت ،حـــّىت جّفـــت دمـــوعهنّ  ،واخلـــدم فبينمـــا هـــي كـــذلك إذ رأت جاري
إّين ملـّـا أصــابين  :قالــت ؟أنــت مــن بيننــا تســيل دموعــك مالــكِ  :فــدعتها وقالــت هلــا ،وتســيل دموعهــا

  .»اجلاهد شربت شربة سويق 
إّمنـا  :وقالـت ،وسـقت ،وأطعمـت ،وشـربت ،فأكلـت ،ةفأتيت بالطعام واألسـوق ،فأمرت«  :قال

  .»نريد نتقوى بذلك على البكاء على احلسني صلوات اهللا عليه 
ـــة جـــزر «  :قـــال  ،لتســـتعني aـــا علـــى مـــأمت احلســـني صـــلوات اهللا عليـــه وآلـــه )١(وأهـــدي إىل الكلبّي
هلــا  مل حيــسَّ فلّمــا خرجــت مــن الــدار  ،فأخرجــت مــن الــدار ؟فمــا نصــنع aــا ،لســنا يف عــرس :فقالــت

  .»ومل ير هلن بعد خروجهن من الدار أثر  ،حبس كأّمنا طرن بني السماء واألرض
 ،فــإذا أنــا ببقــرة شــاردة علــى وجههــا ،قــال كنــت بنينــوى :)٢(عــن أمحــد بــن احلســني  - ٤/  ٢٧٦

والتزمتـه مثّ رجعـت مبـادرة حـّىت جـاءت  ،فربكـت عليـه ،والناس خلفهـا يعـدون حـّىت جـاءت إىل القـرب
  )٣(إن عجلها  :فقيل - أي عجلها - فخرج منها ولدها ،باب مغلق فنطحته ففتحته إىل

  .حّىت وقفت هي عليه ،ومل يدر أصحابه أين هو ،سرق
__________________  

  .عنه ٢٤٠ :مدينة املعاجز ،٩ح  ٤٦٦ :١الكايف  - ٣
مـا يصـلح ألن  :واجلـزر ، املـنت مـن روما يف ،وأبدل وما يتعلق aا من الضمائر ،جواري :يف بعض النسخ والكايف) ١(

  .)جزر (  ١٢٠ :١انظر املعجم الوسيط . يذبح من الشاء
٤ -  

  .احلسن :يف ر) ٢(
  .العجل :يف ر) ٣(
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٣٣٥ 

فتـذاكرنا مقتـل احلسـني  ،مسـرت ذات ليلـة أنـا ونفـر :قال ،عن يعقوب بن سليمان - ٥/  ٢٧٧
س أحــد بقتلــه إالّ أصــابه بــالء يف أهلــه مــا تلــبّ  :فقــال رجــل مــن القــوم ،بــن علــّي صــلوات اهللا عليهمــا

  .وماله ونفسه
إىل السـاعة أمـر أكرهـه  )١(فما أصابين  ،وأعان عليه ،واهللا أنا ممّن شهد قتله :قال شيخ من القوم

 ،فأخـذت النـار بإصـبعه ،فقـام الرجـل إليـه ليصـلحه ،وتغّري السراج وكاد دهنه يطفأ ،فمقته القوم .)٢(
وجعلــت النــار ترفــرف علــى  ،رج يبــادر إىل املــاء وألقــى بنفســه يف النهــرفخــ ،فنفخهــا فأخــذت بلحيتــه
  .حّىت مات لعنه اهللا )٣(رأسه فإذا أخرجه أحرقته 

 :فقـال الســديّ  ،)٤(قـال كنـا عنـده إذ جـاءه رجـل رحيـه ريـح القطـران  ،عـن السـديّ  - ٦/  ٢٧٨
  .؟)٥(فما هذه الريح  :قال. ال :قال ؟تبيع القطران

إالّ أّين كنــت مـع عمــر بــن سـعد لعنــه اهللا يف عســكره  ،ال واهللا ال أبيـع القطــران ،)٦(أخــربكم  :قـال
فرأيـت يف املنـام إذا  فلّما أصيب احلسني صلوات اهللا عليه كنت يف العسكر قريبـاً  ،احلديد )٧(أبيعهم 

 :فقلــت ،وهــو يســقي أصــحاب احلســني ،وعلــّي صــلوات اهللا عليــه كــان معــه )ص(جــاء رســول اهللا 
  يا رسول :فقلت ،فأىب ،يّ اسقين يا عل

__________________  
  .١٤١/  ٢٦٥ .عنه يف مدينة املعاجز ،١٦٤ :١أمايل الطوسّي  ،٧/  ٢٥٩ :عقاب األعمال - ٥

  .أصابه :يف ر) ١(
  .يكرهه :يف ر) ٢(
  .فلّما خرج أحرقته :زاد يف ر) ٣(
  .١٤٠/  ٢٦٥ :مدينة املعاجز ،٥٩ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ٦

  ؟فإذا أنا برجليه :ر زاد يف) ٤(
  .فما هذا القطران :يف ر) ٥(
  .أخربك :يف ر) ٦(
  .أبيع :يف ر) ٧(
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٣٣٦ 

  .»اسقه يا علّي «  :فقال ،قل لعلّي يسقيين ،اهللا
قــد   ،بلــى :فقلــت»  ؟مــا فعلــت«  :فقــال .»إّن هــذا ممّــن أعــان علينــا  ،يــا رســول اهللا«  :فقــال

  .كنت أبيعهم احلديد
  .نعم :قلت ؟»فعلت «  ):ص(فقال يل رسول اهللا 

ــئ قطرانــا فشــربته .» يــا علــّي اســقه قطرانــاً «  :قــال فمكثــت ثالثــة أيّــام أبــول  ،فنــاولين قــدحا مل
  .وهذه رحيه قد بقيت ،القطران

  ).ص( فما أراك تلقى حمّمداً  ،وكل من خبز الرب ،اشرب من ماء الفرات :فقال السديّ 
ـــس بـــن عبـــد اهللا األزديّ  - ٧/  ٢٧٩ ا قتـــل احلســـني صـــلوات اهللا عليـــه أراد ملـّــ :قـــال ،عـــن إدري

 )ص(إّن ســـفينة مـــوىل رســـول اهللا  ،يـــا ســـّيديت :فقالـــت فّضـــة لزينـــب  ،القـــوم أن يوطئـــوه اخليـــل
أنـا مـوىل  ،يـا أبـا احلـارث :فقـال ،فـإذا هـو بأسـد ،فوقـع إىل اجلزيـرة ،فانكسرت السـفينة ،ركب البحر
فـدعيين  ،وأسـد رابـض يف ناحيـة ،ّىت أوقفـه علـى الطريـقفهمهم السبع بني يديه ح ).ص(رسول اهللا 
  .فأعلمه ما هم صانعون ،أمضي إليه

تـدري مـا يريـدون أن يصـنعوا بـأيب أ :فرفـع رأسـه مثّ قالـت لـه. يـا أبـا احلـارث :فمضت إليه فقالت
  .يريدون أن يوطئوا اخليل ظهره !؟عبد اهللا صلوات اهللا عليه

فلّمــا نظــروا إليــه قــال هلــم عمــر بــن  ،فأقبلــت اخليــل ،فمشــى األســد حــّىت وضــع يــده علــى جســمه
  .فال تثريوها ،فتنة :سعد لعنه اهللا
  .فانصرفوا
  كان يل جار من بين  :قال ،عن أيب رجاء العطارديّ  - ٨/  ٢٨٠

__________________  
  .عنه ٢٤٠ :مدينة املعاجز ،٧/  ٣٨٧ :١الكايف  - ٧
  .١٣٨/  ٢٦٥ :ة املعاجزعنه مدين ،حنوه ،٥٨ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ٨
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٣٣٧ 

فرمــاه اهللا عــّز وجــّل  ؟تــرون الفاســق بــن الفاســقأ: فلّمــا قتــل احلســني صــلوات اهللا عليــه قــال ،اجلهــم
  .فطمسا بصره ،بكوكبني من نار

يـوم قتـل  ،مـن عسـكر احلسـني )١( انتهبت النـاس ورسـاً  :قال ،عن سّيار بن احلكم - ٩/  ٢٨١
  .رصتفما تطّيبت به امرأة إالّ ب ،احلسني

وروي أّن إســحاق احلضــرمّي امللعــون الزنــديق لعنــه اهللا أخــذ قميصــه صــلوات اهللا  - ١٠/  ٢٨٢
  .عليه فلبسه فربص

ملـّـا قتــل احلســني بــن علــّي  :قالــت ،حــّدثتين جــّديت :قــال ،يينــةعــن ســفيان بــن عُ  - ١١/  ٢٨٣
 ،ورأينـا الـورس رمـاداً  ،فلّما حنـرت رأيـن حلومهـا مثـل العلقـم ،صلوات اهللا عليه ساقوا إبال عليها ورس

  .عبيطاً  إالّ وجدنا حتته دماً  وما رفعنا حجراً 
وذكــر يف  ،أن الــورس إذا اســتعملته امــرأة برصــت :ولــيس بــني اخلــربين تنــاقض فإنّــه ذكــر يف األّول

  .وما وقع إىل قوم سّيار من استعمله برص ،ألن ما وقع إىل قومها صار رماداً  أنّه صار رماداً  :الثاين
__________________  

  .٣١ح  ٢٦٤ :عنه مدينة املعاجز ،٥٦ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ٩
جـامع مفـردات األدويـة . ٢٥٤ :٦ - ورس - لسان العـرب« . نبات يشبه الزعفران ينفع الكلف والبهق واحلكة) ١(
١٩١ :٤ «.  

  ,٥٧ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ١٠
  .٩٠ :مقتل اخلوارزمي. ٦١ ،٥٦ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ١١
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٣٣٨ 

  :فصل - ۷
  في بيان آياته مع فطرس الملك

  حديث واحد :وفيه
إّن «  :يقــــول مسعـــت أبـــا عبـــد اهللا  :قـــال ،عـــن إبـــراهيم بـــن شـــعيب امليثمــــيّ  - ١/  ٢٨٤

أن يهـبط يف ألـف مـن املالئكـة فيهنـئ  احلسني صلوات اهللا عليه ملّا ولـد أمـر اهللا تعـاىل جربئيـل 
  .»ببشارة من اهللا تعاىل ومن جربئيل  )ص(رسول اهللا 
وكــان ) فطــرس  ( :فمــّر علــى جزيــرة يف البحــر فيهــا ملــك يقــال لــه ،فهــبط جربئيــل «  :قــال

فعبــد اهللا  ،فكســر جناحيــه وألقــاه يف تلــك اجلزيــرة ،بعثــه اهللا تعــاىل يف شــيء فأبطــأ عليــه ،مــن احلملــة
 :قـال ؟أيـن تريـد ،يـا جربئيـل :فقال امللك جلربئيـل ، تعاىل فيها سبع مائة عام حّىت ولد احلسني

 ،يـا جربئيـل :قـال. ه مـن اهللا عـّز وجـّل ومـينيـأهن )١(نعمة فبعثـين  )ص(إّن اهللا تعاىل أنعم على حمّمد 
  .»فحمله جربئيل  ،امحلين معك لعّل حمّمدا يدعو يل

__________________  
اثبــــات  ،٢٥٢ :١اخلــــرائج واجلــــرائح  ،٨/  ١١٨ :أمــــايل الصــــدوق ،٦٦ :راتكامــــل الزيــــا  ،٦٨ :بصــــائر الــــدرجات - ١

 :مدينـــة املعـــاجز ،١٨٦ :روضـــة الـــواعظني ،٢١٨ :بشـــارة املصـــطفى ،٢٢٨ :٣مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ،١٦١ ،الوصـــّية
١٣٢/  ٢٦٤.  
  .عثتُ فبُ  :يف ر) ١(
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٣٣٩ 

وأخـــربه حبــــال  ،هنّـــاه مــــن اهللا تعـــاىل ومـــن نفســــه )ص(فلمـــا دخــــل جربئيـــل علـــى النــــّيب «  :قـــال
  .وعد إىل مكانك ،متّسح aذا املولود«  ):ص(فقال النّيب  ،فطرس

 ولـــه علـــيَّ  ،أمـــا إّن أّمتـــك ســـتقتله ،يـــا رســـول اهللا :وارتفـــع وقـــال فتمّســـح فطـــرس باحلســـني 
ي عليـه وال يصـلّ  ،سـالمه ،وال يسـّلم عليـه مسـّلم إال بّلغتـه عنـه ،مكافأة أالّ يزوره زائـر إالّ أبلغتـه عنـه

  .»مثّ ارتفع . مصّل إالّ أبلغته صالته
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٣٤٠ 

  :فصل - ۸
  في بيان ظهور آياته في إجابة الدعاء

  ثالثة أحاديث :وفيه
للقتـال أمـر بإضـرام  ملّـا _يّـأ احلسـني «  :قـال ،عن الصادق صـلوات اهللا عليـه - ١/  ٢٨٥

فأقبـل رجـل مـن عسـكر ابـن  ،ه واحـدليقاتـل القـوم مـن وجـ ،الذي حول عسكره )١(النار يف اخلندق 
 :فلّمـا نظـر إىل النـار تتقـد صـفق بيـده ونـادى )٢() ابـن أيب جويريـة املـزّين  ( :يقـال لـه ،سعد لعنـه اهللا

  .فقد تعّجلتموها يف الدنيا ،أبشروا بالنار ،ويا أصحاب احلسني ،يا حسني
  .)٣(ملزين ابن أيب جويرية ا :فقيل ؟ن الرجلمَ  :فقال احلسني صلوات اهللا عليه

فألقـاه يف  ،فنفـر بـه فرسـه. هّم أذقه عذاب النـار يف الـدنيا قبـل اآلخـرةاللّ  :فقال صلوات اهللا عليه
  .»تلك النار فاحرتق 

  مثّ برز من عسكر«  :قال ،وعنه صلوات اهللا عليه - ٢/  ٢٨٦
__________________  

 ٢٤١ :مدينـة املعـاجز ،٦٥ :عيـون املعجـزات ،١٨٥ :روضـة الـواعظني ،قطعـة منـه ،٥٦ :٤مناقب ابن شهرآشـوب  - ١
  .باختالف ٣١ح 

  .احلفرية :م ،ك ،يف ر) ١(
  .ابن أيب حويرثة املري :يف م) ٢(
  .ابن أيب حويرثة املري :يف م) ٣(

  .٣٣ح  ٢٤١ :عنه مدينة املعاجز ،٥٦ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ٢
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٣٤١ 

ويـــا أصـــحاب  ،يـــا حســـني :ادىفنـــ) متـــيم بـــن احلصـــني  ( :عمـــر بـــن ســـعد لعنـــه اهللا رجـــل يقـــال لـــه
حــّىت تــذوقوا  ،واهللا ال ذقــتم منــه قطــرة ،مــا تــرون إىل مــاء الفــرات يلــوح كأنّــه بطــون احليــات، أاحلســني

يف  هـّم اقتـل هـذا عطشـاً اللّ  ،هـذا وأبـوه مـن أهـل النـار :فقال احلسني صلوات اهللا عليـه. املوت جزعاً 
  .»هذا اليوم 
  .»فوطأته اخليل بسنابكها حّىت مات لعنه اهللا  فخنقه العطش حّىت سقط عن فرسه«  :قال

 :ن شـهد عسـكر احلسـني حـّدثين َمـ :قـال ؛عن القاسم بـن األصـبغ بـن نباتـة - ٣/  ٢٨٧
فقال رجل من بين أبـان بـن  ،يريد الفرات )١(أّن احلسني ملّا غلب على عسكره العطش ركب املسناة 

هـّم اظمئـه هّم اظمئـه اللّ اللّ «  :فقال  ،م فأثبته يف حنكهورمى بسه. حولوا بينه وبني املاء :دارم
  .حّىت صّب اهللا عليه الظمأ فو اهللا ما لبث الرجل إالّ يسرياً » 

ويلكـم اسـقوين قتلـين  :وإنّـه ليقـول ،لقد رأيته وبني يديه قالل فيها املـاء :قال القاسم بن األصبغ
ويلكـم  :مثّ يقـول ،فيشـربه ،أهـل بيـتٍ  ذي كـان أحـدمها مرويـاً الـ )٣(أو العـس  )٢(فيعطى القّلة . الظمأ

  .اسقوين قتلين الظمأ
  .بطنه انقداد بطن البعري حّىت انقدَّ  فو اهللا ما لبث إالّ يسرياً  :قال

إىل . .. اسـقوين :وهـو يقـول ،والـثلج موضـوع مـن قدامـه ،النار توقـد مـن خلفـه :ويف رواية أخرى
  .آخر الكالم

__________________  
  .٣٥ح  ٢٤١ :عنه مدينة املعاجز ،٥٦ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ٣

  .» ٤٠٦ :١٤ - سنا - لسان العرب« . سد يا بىن حلجز ماء السيل :املسناة) ١(
  .)قلل (  ٧٥٦ :٢املعجم الوسيط . إناء من الفّخار يشرب منها :القّلة) ٢(
  .)عسس (  ٦٠٠ :٢املعجم الوسيط . القدح الكبري :العس) ٣(
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٣٤٢ 

  :فصل - ۹
  في بيان ظهور آياته من االخبار بالغائبات

  حديث واحد :وفيه
قـــــال احلســـــني صـــــلوات اهللا عليـــــه «  :قـــــال ،عـــــن أيب عبـــــد اهللا صـــــلوات اهللا عليـــــه - ١/  ٢٨٨

واخرجــوا يــوم اخلمــيس  - وقــد مسّــاه - ال خترجــوا يــوم كــذا وكــذا :لغلمانــه وقــد أرســلهم إىل ضــيعة لــه
  .»وذهب ما معكم  ،لتمتِ وقُ  ،عليكم الطريق عَ طِ فإّنكم إن خالفتموين قُ 

مثّ دخــل عليــه وايل  ،وأخــذوا طريــق احلــرّة فاســتقبلهم لصــوص فقتلــوهم كّلهــم ،فخــالفوه«  :قــال
  .فاجرك اهللا فيهم ،بلغين قتل غلمانكم ومواليكم :فقال ،املدينة من ساعته

 !؟أو تعــرفهم :قــال. مفاشــدد يــديك aـ ،أمــا إّين أدلــك علـى مــن قـتلهم :فقـال صــلوات اهللا عليـه
  .وأشار بيده إىل رجل كان على رأسه قائماً  ،وهذا منهم ،كما أعرفك  ،نعم :قال

إن  :قـــال احلســـني صـــلوات اهللا عليـــه !؟كيـــف عرفـــت أّين مـــنهم  ،يـــا ابـــن رســـول اهللا :قـــال الرجـــل
  .واهللا ألفعلن ،نعم :قال ؟صدقتك تصدقين

__________________  
 ،٢٠٥ :اهلدايـــة الكـــربى ،٣/  ١٧٨ :٢الصـــراط املســـتقيم  ،٣/  ٢٤٦ :١رائج واجلـــرائح اخلـــ ،٧٦ :دالئـــل اإلمامـــة - ١

  .٢٠/  ٢٣٨ :مدينة املعاجز
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٣٤٣ 

أربعـــة مـــنهم مـــن مـــوايل األســـود  ،ومسّـــاهم بأمســـائهم كلهـــم. خرجـــت ومعـــك فـــالن وفـــالن :قـــال
  .والبقية من حبشان املدينة

واهللا مـــــا كـــــذب  :قـــــال. مـــــك بالســــياطلتصـــــدقن أو ألنثـــــرن حل ،ورّب القـــــرب واملنــــرب :قــــال الـــــوايل
  .» !كأنّه كان معنا  ،احلسني
  .»فأمر aم فضربت أعناقهم  ،فأقّروا بأمجعهم ،فجمعهم الوايل«  :قال
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٣٤٤ 

  :فصل - ۱۰
  في بيان ظهور آياته في معان شّتى

  حديثان :وفيه
ات اهللا حـدثين جنـاد مـوىل أمـري املـؤمنني صـلو «  :قـال ،عن الباقر صلوات اهللا عليـه - ١/  ٢٨٩
ــؤمنني صــلوات اهللا عليــه يرمــي نصــاالً  :قــال ،عليــه وآلــه ورأيــت املالئكــة يــرّدون عليــه  ،رأيــت أمــري امل
  .فشكوت ذلك إليه ،فذهبت إىل موالي احلسني بن علّي صلوات اهللا عليهما ،فعميت ،أسهمه

ــى أمــري املــؤمنني أســهمه :فقــال ــى فمســح بيــده ع. أجــل :فقلــت ؟لعلــك رأيــت املالئكــة تــرّد عل ل
  .»بقوة اهللا تعاىل  عيين فرجعت بصرياً 

كنّــا عنــد احلســني صــلوات اهللا عليــه إذ دخــل عليــه   :قــال ،عــن حيــىي بــن أم الطويــل - ٢/  ٢٩٠
وهلـا  ،ومل توصـي ،إّن والديت توفيـت يف هـذه السـاعة :قال»  !؟وما يبكيك«  :قال له ،شاب يبكي

  . أعلمك خبربهاحّىت  مال وكانت قد أمرتين أن ال أحدث يف أمرها حدثاً 
فقمنــا معــه حــّىت انتهــى إىل بــاب » قومــوا بنــا حــّىت نصــري إىل هــذه احلــرّة «  :فقــال احلســني 

  ]وهي [ البيت الذي فيه املرأة 
__________________  

  ,٧٠/  ٢٤٧ :عنه يف مدينة املعاجز - ١
  .٦٤/  ٢٤٦ :مدينة املعاجز ،٢٤٥ :١اخلرائج واجلرائح  - ٢

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٣٤٥ 

  .حىت أشرف على البيت فدعا اهللا تعاىل ليحييها حّىت توصي مبا جيب من وصيتها ،مسجاة
وإذا املـــرأة قـــد جلســـت وهـــي تتشـــّهد أن ال إلـــه إالّ اهللا حمّمـــد رســـول اهللا مثّ  ،فأحياهـــا اهللا تعـــاىل

  .وأمرين بأمرك ،أدخل البيت يا موالي :فقالت ،نظرت إىل احلسني صلوات اهللا عليه
» أوصــــي رمحــــك اهللا «  :مثّ قــــال هلــــا ،اهللا عليــــه وجلــــس عنــــد فخــــذها فــــدخل احلســــني صــــلوات

وقـــد جعلـــت ثلثـــه إليـــك  ،يل مـــن املـــال كـــذا وكـــذا يف مكـــان كـــذا وكـــذا ،يـــا ابـــن رســـول اهللا :فقالـــت
 ،والثلثان البين هذا إن علمت أنّـه مـن مواليـك وأوليائـك ،لتضعه حيث شئت من أوليائك ومواليك

  . حّق للمخالفني يف أموال املؤمننيفخذه إليك فال وإن كان خمالفاً 
  » .. وأن يتوّىل أمرها مثّ صارت املرأة ميتة كما كانت ،مثّ سألته أن يصّلي عليها

  .والباقي وجدت يف الكتاب األصل بياضاً 
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٣٤٦ 
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٣٤٧ 

  الباب السابع
  في ذكر آيات زين العابدين علّي بن الحسين

  صلوات اهللا عليهما
  وفيه مثانية فصول
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٣٤٨ 
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٣٤٩ 

  :فصل - ۱
  ي بيان ظهور آياته في إنطاق اهللا تعالى الحجر األسودف

  حّجة له
  حديث واحد :وفيه

إىل علـّي  جاء حمّمد ابن احلنفيـة «  :قال ،عن أيب عبد اهللا صلوات اهللا عليه - ١/  ٢٩١
يـا  :قـال ؟لست تقـّر بـأّين إمـام عليـك، أيا عليّ  :بن احلسني زين العابدين صلوات اهللا عليهما وقال

مـا تعلـم ، أيـا عـمّ  :وقـال .وإّن طاعيت عليك وعلى اخللق مفرتضة ،لو علمت ذلك ملا خالفتك ،عمّ 
  .فتشاجرا ساعة !؟وأيب وصي أبيه ،أّين وصي أيب

مـن  :قـال ؟ن ترضـى أن يكـون بيننـاَمـ :فقال علّي بن احلسـني زيـن العابـدين صـلوات اهللا عليهمـا
وتـدعوين  ،أدعـوك إىل النـاس ،سـبحان اهللا :قـال ؟ألسـودترضى أن يكون بيننا احلجر اأ: قال. شئت

  ؟إىل حجر أسود ال يتكلم
يشـهد ملـن  ،ما علمت أنّه يأيت يوم القيامة وله عينان ولسـان وشـفتان، أيتكلم :فقال علّي 
  ،فندنوا أنا وأنت !؟وافاه باملوافاة

__________________  
مناقـب ابـن  ،٢٥٧ :١اخلـرائج واجلـرائح  ،٨٧ :دالئل اإلمامة ،٥/  ٢٨٢ :١الكايف  ،٣/  ٥٢٢ :بصائر الدرجات - ١

 ٢٩٧ :مدينـة املعـاجز ،٤٩/  ٦٠ :اإلمامـة والتبصـرة ،٣٢٣ :٢كشـف الغمـة   ،٣١٦ :االحتجاج ،١٤٧ :٤شهرآشوب 
  .٢٢٠ :اهلداية الكربى ،٢١/ 
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٣٥٠ 

  .أينا حّجة اهللا على خلقه ،فندعو اهللا عّز وجّل أن ينطقه لنا
 ،وقد كان حمّمـد بـن احلنفيـة ،وصّليا عند مقام إبراهيم صلوات اهللا عليه ودنوا من احلجرفانطلقا 

ـــئن مل أجبـــك إىل مـــا دعـــوتين إليـــه إّين إذا ملـــن الظـــاملني :قـــال لـــه  فقـــال علـــّي بـــن احلســـني  ،ل
  .فإّنك أسن مين ،تقّدم يا عّمي :حملّمد

وحبرمــة كــّل مــؤمن إن كنــت تعلــم أّين  ،رســول اهللا أســألك حبرمــة اهللا وحرمــة :فقــال حمّمــد للحجــر
مثّ قـال حمّمـد لعلـّي  ،فلـم جيبـه. وبّينـت ذلـك لنـا ،حّجة اهللا علـى علـّي بـن احلسـني إالّ نطقـت بـاحلقّ 

  .تقدم فسله :صلوات اهللا عليه
وحرمـة  ،أسـألك حبرمـة اهللا تعـاىل :مثّ قـال ،فهـمفتكلم بكالم ال يُ  فتقدم علّي بن احلسني 

 )ص(وحرمـــة فاطمـــة بنـــت حمّمـــد  ،وحرمـــة احلســـني ،وحرمـــة احلســـن ،وحرمـــة أمـــري املـــؤمنني ،رســـوله
  .حّىت يرجع عن رأيه ،وبّينته لنا ،أمجعني إن كنت تعلم أّين حّجة اهللا على عّمي إالّ نطقت بذلك

اهللا علـى فإنّـه حّجـة  ،امسـع وأطـع علـّي بـن احلسـني ،يا حمّمد بن علـيّ  :فقال احلجر بلسان عريب
  .»مسعت وأطعت وسّلمت  :فقال ابن احلنفية عند ذلك. خلقه
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٣٥١ 

  :فصل - ۲
  في بيان ظهور آياته في إحياء الموتى

  حديث واحد :وفيه
دخـل حمّمـد بـن احلنفيـة  :قـال ،عن ثوير بن سـعيد بـن عالقـة ،عن ثابت بن دينار - ١/  ٢٩٢
وهـو يف عينــه  ،)١(اهللا عليهمـا فرفــع يـده فلطمـه علـى سـّيد العابـدين علـّي بــن احلسـني صـلوات  
ــق «  :فقــال لــه علــّي بــن احلســني صــلوات اهللا عليــه !؟أنــت الــذي تــّدعي اإلمامــة :مثّ قــال ،صــغري ات
قـــم بنـــا نـــأيت «  :فقـــال لـــه علـــّي بـــن احلســـني .هـــي واهللا يل :فقـــال .»وال تـــّدعني مـــا لـــيس لـــك  ،اهللا

  .»املقابر حّىت يتبّني يل ولك 
فادعـه واسـأله عـن  ،هـذا ميـت قريـب العهـد بـاملوت«  :طـري فقـال لـه  انتهيـا إىل قـربٍ فذهبا حـّىت 

  وإالّ دعوته ،أجابك فإن كنت إماماً  ،خربك
__________________  

  .٩٢/  ٣١٨ :عنه يف مدينة املعاجز - ١
بإثبـات  لعابـدين وأمـا مطالبتـه سـيد ا ،ولطم بريء دون مربر ،وحنن جنّل حممد بن احلنفية عن الظلم والبغي) ١(

ولــذلك نعتقــد فــيهم أDّــم أصــحاب معجــزات ودالئــل إلثبــات إمــامتهم للنــاس فســبيل  ،إمامتــه فهــذا مــن حــّق كــّل مطالــب
  .اإلمامة عندنا سبيل النبوة وامتداد هلا وهذا كّله مستوىف يف حمله من كتبنا الكالمية

مـــة مـــع علـــم ابـــن احلنفيـــة واعتقـــاده بإمامـــة ابـــن أخيـــه اإلمـــام زيـــن ورّمبـــا تســـتدعي املصـــاحل العامـــة مشـــاجر_ما يف اإلما
  .إلرشاد اآلخرين وإقامة احلّجة عليهم كما يف مشاجرة علّي والعّباس وحنو ذلك العابدين 
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٣٥٢ 

فـال أسـتطيع أن أفعـل  :فقـال لـه حمّمـد بـن احلنفيـة. نعـم :قال !؟أو تفعل ذلك :فقال له .»فأخربين 
  .ذلك

مثّ دعـــا صـــاحب القـــرب فخـــرج يـــنفض  ،مبـــا أراد ا اهللا تعـــاىل علـــّي بـــن احلســـني فـــدع :قـــال
  .احلّق لعلّي بن احلسني دونك :الرتاب عن رأسه وهو يقول

ــى رجــل علــّي بــن احلســني يقبلهــا فأقبــل حمّمــد بــن احلنفيــة وانكــبَّ  :قــال  :ويقــول ،ويلــوذ بــه ،عل
  .استغفر يل

إّن مـا ذكرنـاه مـن داللتـه صـلوات اهللا عليـه مـن إحيـاء املـوتى وكـالم  :قال املصنف رمحـة اهللا عليـه
  .واحلّجة القاطعة ،وتبيني احلجة ،فهي على طريق توارد األدلة ،ونطق الشاة ،احلجر األسود
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٣٥٣ 

  :فصل - ۳
  في بيان ظهور آياته في استالنة الغل من الحديد في يده

  حديث واحد :وفيه
شــهدت علــّي بــن احلســني صــلوات اهللا عليــه يــوم  :قــال ،عــن ابــن شــهاب الزهــريّ  - ١/  ٢٩٣

يف عــدة  ووّكــل بــه حّفاظــاً  ،حديــداً  )١(جهــز إىل عبــد امللــك بــن مــروان مــن املدينــة إىل الشــام فأثقلــه 
فــدخلت عليــه وهــو يف قبّــة واألقيــاد يف  ،فــأذنوا يل ،فاســتأذنتهم يف التســليم عليــه والتوديــع لــه ،ومجــع
أو  ،يــا زهــريّ «  :فقــال. وأنــت ســامل ،وددت أنــين مكانــك :وقلــتفبكيــت  ،والغــل يف يديــه ،رجليــه
فإنّــه إن بلــغ منــك ومــن  ،أمــا لــو شــئت مــا كــان !؟هــذا ممـّـا تــرى علــّي ويف عنقــي حيــزنين] أّن [ تظــن 

  .»أمثالك ليذكر القرب 
معهـم علـى ذا منـزلني  )٢(الجـزت  ،يـا زهـريّ «  :وقـال ،ورجليه مـن القيـد ،مثّ أخرج يده من الغل

  .»دينة من امل
وكنـت فـيمن سـأهلم  ،فمـا وجـدوه ،فما لبثنـا إالّ أربـع ليـال حـّىت قـدم املوّكلـون بـه يطلبونـه باملدينـة

  إنّا لنراه :فقال يل بعضهم ،عنه
__________________  

 ٣٠٨ :عنـه يف مدينـة املعـاجز ،٢٨٨ :٢كشـف الغمـة   ،١٣٢ :٤مناقب ابـن شهرآشـوب  ،١٣٥ :٣حلية األولياء  - ١
 /٤٤.  

  .فأوثقه :ع ،ص ،يف ش )١(
  .ال ذهبت :يف هامش ص) ٢(
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٣٥٤ 

  .إذ أصبحنا فما وجدنا يف حمله إالّ حديده )١(إنّه لنازل وحنن حوله حنرسه  ،متبوعاً 
فســـألين عـــن علـــّي بـــن احلســـني  ،فقـــدمت بعـــد ذلـــك علـــى عبـــد امللـــك بـــن مـــروان :فقـــال الزهـــريّ 

«  :فقـال فـدخل علـيَّ  ، يوم فقده األعـوانإنّه قد جاءين يف :فقال يل ،فأخربته ،صلوات اهللا عليهما
فـــو اهللا لقــد امــتألت يف ثـــويب  ،مثّ خــرج» ال أحــب «  :فقـــال. أقــم عنــدي :قلـــت»  ؟مــا أنــا وأنــت

  .خيفة
. إنـّـه مشـغول بنفســه ،لـيس علــّي بـن احلســني حيـث تظـن ،يـا أمــري املـؤمنني :فقلــت :قـال الزهـريّ 

  .فنعم ما شغل به ،حبذا شغل مثله :فقال
  .زين العابدين :ن الزهرّي إذا ذكر علّي بن احلسني صلوات اهللا عليه بكى وقالوكا :قال

  .)حلية األولياء  (وروى ذلك أبو نعيم األصفهاّين احلافظ يف كتاب 
__________________  

  .ال نرقد ،م ،ك ،يف ع) ١(
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٣٥٥ 

  :فصل - ۴
  في بيان ظهور آياته في كون النبّي معه

  حديث واحد :وفيه
فلّمــا كــان يف  ،ثالثــة أيّــام وليــاليهن أيب  )١(واصــل «  :قــال ،البــاقر  عــن - ١/  ٢٩٤

  .» كان عندي فسقاين لبناً   )ص(إّن النّيب  :فقال. لو طعمت شيئاً  :اليوم الرابع قيل له
فــدعا بطشــت فتقيــأ  ،فعلــم صــلوات اهللا عليــه وآلــه بــذلك ،فشــّك بعــض مــن كــان عنــده«  :قــال
  .» فيه لبناً 

__________________  
  .٩٣/  ٣١٩ :عنه يف مدينة املعاجز - ١

  .» ١٩٣ :٥النهاية « . أي صام ثالثة أيام مل يأكل فيها شيئا :واصل) ١(
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٣٥٦ 

  :فصل - ۵
  في بيان ظهور آياته فيما صّلى عليه

  أهل السماوات واألرض
  حديث واحد :وفيه

 ،عـن علـّي بـن زيـد ،عـن معمـر ،رزاقوعبد الـ ؛عن سعيد بن املسّيب ،عن الزهريّ  - ١/  ٢٩٥
 ،إّنك أخربتين أّن علّي بن احلسني صلوات اهللا عليهما الـنفس الزكيّـة :قلت لسعيد بن املسّيب :قال

  .واهللا ما رؤي مثله ،وما هو جمهول ما أقول فيه ،كذلك  :قال. له نظريا )١(وإّنك ال تعرف 
  .م مل تصل على جنازتهلِ فَ  ،يدة يا سعيدواهللا إّن هذه احلجة لوك :فقلت له :قال علّي بن زيد

عـن  ،عن جربئيـل ،)ص(عن النّيب  ،عن أبيه ،أخربين أيب أبو عبد اهللا احلسني :مسعته يقول :قال
وصــّلى يف مســجدك ركعتــني  ،وصــّدق بــك ،مــا مــن عبــد مــن عبــادي آمــن يب«  :اهللا تعــاىل أنّــه قــال

أفضــل مــن علــّي  فلــم أر شــاهداً . مــا تـأخرإالّ غفــرت لـه مــا تقــدم مــن ذنبــه و  ،علـى خــالء مــن النــاس
وأثـــىن عليـــه  ،فلّمـــا أن مـــات شـــهد جنازتـــه الـــرب والفـــاجر ،ثين aـــذا احلـــديثحيـــث حـــدَّ  ،بـــن احلســـني

  الصاحل والطاحل واDال الناس
__________________  

/  ٣٠٨ :عنــه يف مدينــة املعــاجز ،١٣٤ :٤مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،١٨٨ ،١٨٦/  ١٦٦ :اختيــار معرفــة الرجــال - ١
٤٥.  

  .ال تعلم :ص ،يف ش) ١(
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٣٥٧ 

فلـم يبـق رجـل وال  ،من الـدهر فـاليوم إن أدركت الركعتني يوماً  :فقلت ،حّىت وضعت اجلنازة ،يتبعونه
 ،فأجابــه تكبــري مــن األرض ،فجــاء تكبــري مــن الســماء ،فوثبــت ألصــّلي ،مثّ خرجنــا إىل اجلنــازة ،امــرأة

وصـّلوا علـى  ،وكـّرب مـن يف األرض سـبعاً  ،سـبعاً  ن يف السـماءفكّرب مَ  ،ففزعت وسقطت على وجهي
 ،ودخــل النــاس املســجد فلــم أدرك الــركعتني وال الصــالة عليــه ،علــّي بــن احلســني صــلوات اهللا عليهمــا

  .إّن هذا هلو اخلسران املبني
  .فإنّه ما رؤي مثله ،ليتين كنت صّليت عليه ،ما أردت إالّ خرياً  :وقال ،فبكى سعيد :قال
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٣٥٨ 

  :فصل - ۶
  بيان ظهور آياته في طاعة الوحش له والتماسهمفي 

  منه الحاجة
  حديثان :وفيه

كــان علـّي بــن احلســني صــلوات «  :قــال ،عــن أيب عبـد اهللا  ،عـن أيب خدجيــة - ١/  ٢٩٦
  .ثعلب وهم يتغدون )١(اهللا عليهما مع أصحابه يف طريق مّكة فمّر به 

مـن اهللا ال _يجـون هـذا الثعلـب فـأدعوه   موثقـاً هـل لكـم أن تعطـوين :فقال هلم علـّي بـن احلسـني
 )٣( راقـاً فطـرح إليـه عُ  ،بـني يديـه )٢(أنت آمن فجاء حـّىت أقعـى  ،يا ثعلب :فقال ،فحلفوا له ؟فيجيبين

  .فوّىل به فأكله
يـا  :فقـال ،)٤(فحلفوا لـه  ؟فيجيبين من اهللا فأدعوه أيضاً  موثقاً  هل لكم أن تعطوين أيضاً  :مثّ قال

ــ ،ثعلــب ــح  ،فجــاء حــّىت أقعــى بــني يديــه. ت آمــنأن فقــال  ،فخــرج يعــدو ،لــه رجــل يف وجهــه )٥(فكل
  صلوات اهللا

__________________  
  .١٤١ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٢٩٧ :االختصاص ،٧/  ٣٦٩ :بصائر الدرجات - ١

  .فهمهم :م ،ك ،يف ر) ١(
  .» ١٩٢ :١٥ - قعا - لسان العرب« . أي جلس على استه :أقعى) ٢(
  .» ٢٤٤ :١٠ - عرق - لسان العرب« . العظم من غري حلم :العراق) ٣(
  .فاعطوه :يف م) ٤(
  .» ٥٧٤ :٣ - كلح - لسان العرب« . أي عبس وتكرب :وكلح ،فأعطوه فجاء :زاد يف ر) ٥(
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  .»مثّ استغفر اهللا وسكت  ،فأخربه الرجل ؟ذّميت )١(وأّيكم الذي خفر  :عليه
بينمــــا علــــّي بــــن «  :قــــال ،عــــن أيب جعفــــر  ، عــــن جــــابر بــــن عبــــد اهللا - ٢/  ٢٩٧

احلســـــني صـــــلوات اهللا عليهمـــــا مـــــع أصـــــحابه إذ أقبلـــــت ظبيـــــة مـــــن الصـــــحراء حـــــّىت قامـــــت حـــــذاءه 
تزعم أن فالنـا القرشـّي  :قال ؟ما تقول هذه الظبية ،يا ابن رسول اهللا :فقال بعض القوم ،ومححمت

فبعـث إليـه علـّي بـن احلسـني أن أرسـل إّيل  ،ترضـعه مـن األمـس شـيئاً وأDّا مل  ،أخذ خشفها باألمس
  .»مثّ رجع  ،فلّما أن رأته مححمت وضربت بيدها ،فبعث به إليه ،باخلشف
 ،فحمحمــت وضــربت بيــدها ،وكّلمهــا بكــالم حنــو كالمهــا ،فوهبــه علــّي بــن احلســني هلــا«  :قــال

دعـت اهللا لكـم وجـزتكم  :قـال ؟لذي قالـتما ا ،يا ابن رسول اهللا :فقالوا ،وانطلقت واخلشف معها
  .» خرياً 

إّن اهللا تعـــاىل أهلـــم البهـــائم تعظـــيم قـــدرهم ليتنبّـــه النـــاس علـــى  :قـــال مصـــنف هـــذا الكتـــاب 
  .عظم أقدارهم وشرف آثارهم عند اهللا تعاىل

__________________  
  .» ٢٥٣ :٤ - خفر - لسان العرب« . أي نقض العهد :خفر) ١(

مناقـــب ابـــن  ،٢٥٩ :١اخلـــرائج واجلـــرائح  ،٨٩ :دالئـــل اإلمامـــة ،٢٩٢ :االختصـــاص ١٠/  ٣٥ :ئر الـــدرجاتبصـــا - ٢
  .٢١٥ :اهلداية الكربى ،٤/  ١٨٠ :٢الصراط املستقيم  ،١٠٩ :٢كشف الغمة   ،١٤٠ :٤شهرآشوب 
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٣٦٠ 

  :فصل - ۷
  في بيان ظهور آياته من اإلخبار بالغائبات

  خمسة أحاديث :وفيه
كنت مع علّي بـن احلسـني بـن علـّي بـن أيب   :قال ،د اهللا بن عطاء التميميّ عن عب - ١/  ٢٩٨

وكـان  ،فمّر عمر بن عبد العزيز وعليـه نعـالن شـراكهما فّضـة ،طالب صلوات اهللا عليهم يف املسجد
يـا عبـد «  :وقـال فنظـر إليـه علـّي بـن احلسـني زيـن العابـدين  ،وهـو شـاب ،النـاس )١(من أخـرق 

  .»إنّه لن ميوت حّىت يلي الناس  ،ى هذا املرتفتر ، أاهللا
 ،وال يلبـث إالّ يسـريا حـّىت ميـوت ،نعـم«  :قـال !؟هذا الفاسـق ،إنّا هللا وإنّا إليه راجعون«  :قلت

  .»واستغفر له أهل األرض  ،فإذا مات لعنه أهل السماء
ــــه ،عــــن أيب اجلــــارود - ٢/  ٢٩٩ كنكــــر   ملـّـــا دخــــل«  :قــــال ،عــــن أيب جعفــــر صــــلوات اهللا علي

  الكابلي على علّي بن احلسني صلوات اهللا
__________________  

  .١٤٣ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٨٨ :دالئل اإلمامة - ١
  .أمحق :ص ،ويف ش ،أدق :يف م) ١(

 ،حنــوه ،١٤٧ :٤مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،قطعــة منــه ،٢٦٢ :١اخلــرائج واجلــرائح  ،١٩٢/  ١٢٠ :رجــال الكشــي - ٢
  .عن كتابنا ،٨٢/  ٣١٦ :مدينة املعاجز ،٢٢١ :هلداية الكربىا ،٢٥٩ :أعالم الورى
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٣٦١ 

بــــل  :فقــــال لــــه علــــّي بــــن احلســــني. لــــيس امســــي وردان :فقــــال كنكــــر. يــــا وردان :فقــــال لــــه ،عليهمــــا
أشـهد أن ال إلـه إالّ اهللا  :فقـال. وجاء أبـوك فسـّماك كنكـر ،يوم ولدتك أّمك مسّتك وردان ،تكذب

وأشـــهد أن أّمـــي  ،وأنّـــك وصـــّيه مـــن بعـــده ،عبـــده ورســـوله مـــداً وأشـــهد أّن حم ،وحـــده ال شـــريك لـــه
  .»حّدثتين aذا احلديث بعد ما عقلت 

ل ابـــن الـــزبري ِتـــملـّــا قُ «  :قـــال ،عـــن الصـــادق جعفـــر بـــن حمّمـــد صـــلوات اهللا عليهمـــا - ٣/  ٣٠٠
- وكـان عاملـه علـى احلجـاز - وظهر عبد امللك بن مروان على األمر كتب إىل احلّجاج بن يوسف

:  
  .سم اهللا الّرمحن الّرحيمب

  .من عبد اهللا عبد امللك إىل احلّجاج بن يوسف
فـإّين رأيـت آل أيب سـفيان ملّـا ولغـوا يف  ،فانظر دماء بين عبد املطلب واحقنهـا واجتنبهـا ،أّما بعد

  .والسالم ،دمائهم مل يلبثوا إالّ قليال
  :إىل عبد امللك بن مروانفبعث علّي بن احلسني صلوات اهللا عليهما  ،وبعث بالكتاب سرّاً 

وإّن  ،يف سـنة كـذا بكـذا وكـذا ،يف شـهر كـذا ،يف سـاعة كـذا ،فإنّـك كتبـت يف يـوم كـذا ،أما بعـد
أتــاين يف منــامي فــأخربين أنّــك كتبــت يف يــوم   )ص(ألّن رســول اهللا  ،اهللا تعــاىل قــد شــكر لــك ذلــك

  .ادك فيه برهةوز  ،وثّبت ملكك ،وأّن اهللا تعاىل قد شكر لك ذلك ،يف ساعة كذا ،كذا
  وأمره أن ،مثّ طوى الكتاب وختمه وأرسله مع غالم له على بعري

__________________  
كشــــف   ،٢٥٦ :١اخلــــرائج واجلــــرائح  ،٣٠٨ :االختصــــاص ،١٦٨ :اثبــــات الوصــــية ،٤/  ٣٩٦ :بصــــائر الــــدرجات - ٣

  .عن كتابنا ،٤٣/  ٣٠٧ :جزمدينة املعا ،٢٢٣ :اهلداية الكربى ،٢/  ١٨٠ :٢الصراط املستقيم  ،٣٢٤ :٢الغمة 
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٣٦٢ 

ـــيت بعـــث بالكتـــاب إىل  ،يوصـــله إىل عبـــد امللـــك ـــق تلـــك الســـاعة ال ـــاريخ وجـــده واف فلّمـــا نظـــر يف الت
 ،شـــديداً  وفـــرح فرحـــاً  ،فلـــم يشـــّك يف صـــدق علـــّي بـــن احلســـني صـــلوات اهللا عليهمـــا ،احلّجـــاج فيهـــا

  .واملّنة هللا» من الكتاب  ملا سّر به وبعث إىل علّي بن احلسني بوقر راحلته دنانري وأثواباً 
فمـــات يف  ،وكنـــت شـــديد احملبّـــة لـــه ،كـــان يل أخ يف اهللا تعـــاىل  :قـــال ،عـــن الزهـــريّ  - ٤/  ٣٠١

فنمــت ذات  ،ومتنيــت أّين كنــت استشــهدت معــه ،فاغتبطــت بــه وفرحــت أن استشــهد ،جهــاد الــروم
  .فرأيته يف منامي ،ليلة

وزادين يف  ،وآل حمّمــد وحــّيب حمّمــداً  ،ديغفــر اهللا يل جبهــا :فقــال ؟مــا فعــل بــك ربّــك :فقلــت لــه
اجلنّـــة مســـرية مائـــة ألـــف عـــام مـــن كـــّل جانـــب مـــن املمالـــك بشـــفاعة علـــّي بـــن احلســـني صـــلوات اهللا 

  .عليهما
فــوقي مــن مســرية  )١(] أنــت  :قــال[ قــد اغتبطــت أن استشــهدت مبثــل مــا أنــت عليــه  :فقلــت لــه
  .ألف ألف عام

وإذا  ،يف كــّل مجعــة مــرّة وتســّلم عليــه ن احلســني لســت تلقــى علــّي بــأ: فقــال !؟ذامبــا: فقلـت
زمـان بـين  - وتـذكر يف هـذا الزمـان النكـد ،مثّ تـروي عنـه ،رأيت وجهه صّليت على حمّمد وآل حمّمـد

  .ولكن اهللا يقيك ،فتعّرض للمكروه - أمّية
 ؟شــككتأ :فعـاودين النـوم فرأيــت ذلـك الرجـل يقـول. لعلّـه أضــغاث أحـالم :فلّمـا انتبهـت قلـت

فـإّن علــّي بــن احلســني خيــربك مبنامــك هــذا كمــا  ،وال ختــرب مبــا رأيــت أحــداً  ،ال تشـك فــإّن الشــّك كفــر
  فانتبهت وصّليت فإذا. أبا بكر مبنامه يف طريقه من الشام )ص(أخرب رسول اهللا 

__________________  
  .٩٥/  ٣١٩ :عنه يف مدينة املعاجز - ٤

  .قد اغتبطت أن تستشهد مبثل ما أنا عليه وكنت :فقال :ويف ر. وكنت :يف األصل) ١(
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٣٦٣ 

 رأيـت البارحـة كـذا وكـذا ،يـا زهـريّ «  :فصـرت إليـه فقـال ،رسول علّي بن احلسـني صـلوات اهللا عليـه
  .على وجههما املنامني مجيعاً » . ..

ملـّـــا قتـــل أبــــو عبــــد اهللا احلســـني صــــلوات اهللا عليــــه  :قــــال ،عـــن أيب خالــــد الكـــابليّ  - ٥/  ٣٠٢
اختلفـت الشـيعة إىل احلسـن  ،الشيعة متحرية ولزم علّي بن احلسني صلوات اهللا عليهما منزلهوبقيت 

وبقيـت ال  ،وكنـت فـيمن خيتلـف إليـه وجعلـت الشـيعة تسـأله عـن مسـألة وال جييـب فيهـا ،بن احلسن
عنــدك ســالح رســول اهللا  ،جعلــت فــداك :وإّين ســألته ذات يــوم فقلــت لــه ،ن اإلمــام متحــّرياً أدري َمــ

  :مثّ قال ،فغضب )ص(
فمـررت ببـاب  ،ال أدري أيـن أتوجـه كئيباً   فخرجت من عنده حزيناً  !؟)١(تعّنونا  ،يا معشر الشيعة

فــإذا أنــا بــه يف دهليــزه قــد فــتح  ،الظهــرية علــّي بــن احلســني زيــن العابــدين عليــه الصــالة والســالم قــائمٌ 
هذا االسم مـا عرفـه أحـد إالّ اهللا واهللا إّن  ،جعلت فداك :فقلت» يا كنكر «  :فنظر إّيل فقال ،بابه

  .وأّمي كانت تلقبين به وتناديين وأنا صغري ،وأنا ،عّز وجل
 ،إن شــئت حــّدثتك«  :قــال .نعــم :قلــت»  ؟كنــت عنــد احلســن بــن احلســن«  :فقــال يل :قــال

ســـألته عـــن ســـالح رســـول اهللا «  :قـــال ،بـــأيب أنـــت وأّمـــي فحـــّدثين :فقلـــت .» ؟وإن شـــئت حتـــّدثين
فقــال  ،كــذا واهللا كانــت القضــّية  ،جعلــت فــداك :فقلــت»  ؟تعّنونــا ،معشــر الشــيعة يــا :فقــال ،)ص(

«  :مثّ قـــال ،ففـــّض خامتـــه وفتحـــه ،خمتومـــا فأخرجـــت إليـــه ســـفطاً » بالســـفط  ابعثـــي إيلَّ «  :للجاريـــة
  .فإذا هي إىل نصف ساقه ،مثّ أخذها ولبسها»  )ص(هذه درع رسول اهللا 

__________________  
 ،٦٤/  ٣١٢ :مدينـــة املعـــاجز ،٢٢٥ :اهلدايـــة الكـــربى ،١٣٥ :٤مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ،١٢٠ :رجـــال الكشـــي - ٥

  .قطعة منه
  .تعنتونا :ويف هامش ر ،تعيبونا :يف بعض النسخ) ١(
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٣٦٤ 

ــإذا هــي تنجــّر يف األرض )١(» اســبغي «  :فقــال هلــا :قــال فرجعــت إىل » تقّلصــي «  :مثّ قــال. ف
وفعلــت هكــذا  ،إذا لبســها قــال هلــا هكــذا )ص(ّن رســول اهللا إ«  :مثّ قــال صــلوات اهللا عليــه. حاهلــا
  .»مثله 

__________________  
ــيت جتّرهــا يف األرض أو علــى كعبيــك طــوالً ) ١(  :٨ - ســبغ - لســان العــرب« . الــدرع الســابغة :وســعة يقــال للــدرع ال
٤٣٣ «.  
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  :فصل - ۸
  في بيان ظهور آياته في معان شّتى

  حديث واحد :وفيه
وعلــّي بــن  ،كــان عبــد امللــك بــن مــروان يطــوف بالبيــت«  :قــال ،ن البــاقر عــ - ١/  ٣٠٣
مــن  :فقــال ،وجهــه )١(ومل يكــن عبــد امللــك يبصــر  ؟يطــوف بــني يديــه وال يلتفــت إلينــا احلســني 

 ،فجلــس مكانـــه .هــذا علـــّي بــن احلســـني :فقيــل لـــه ؟هــذا الــذي يطـــوف بــني يـــدينا وال يلتفــت إلينـــا
فمـا مينعـك مـن املصـري  ،يـا علـّي بـن احلسـني إّين لسـت قاتـل أبيـك :فـردوه فقـال لـه. دوه إيلّ ر  :فقال
  ؟إيلّ 

 ،إّن قاتـل أيب أفسـد علـى نفسـه مبـا فعلـه دنيـاه عليـه :فقال علّي بن احلسني صـلوات اهللا عليهمـا
  .فإن أحببت أن تكون كهو فكن ،وأفسد أيب عليه بذلك آخرته

  .لتنال من دنيانا ولكن تصري إلينا ،كال  :فقال
  :فقال ،فجلس زين العابدين صلوات اهللا عليه وبسط رداءه

__________________  
كشـف   ،١٦٩ :٤مناقب ابن شهرآشـوب  ،٢٥٥ :١اخلرائج واجلرائح  ،٦٩ :١أمايل املرتضى  ،١٩١ :االختصاص - ١

عــن   ،٧٣/  ٣١٣ :مدينــة املعــاجز ،ويف الكــل حنــوه وبألفــاظ عــدا اخلــرائج ،١٨٠ :٢الصــراط املســتقيم  ،٢٩١ :٢الغمــة 
  .كتابنا هذا

  .ينظر :يف م) ١(
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٣٦٦ 

مــن  :فقــال ،يكــاد شــعاعها خيطــف باألبصــار فــإذا رداؤه مملــوء درّاً . هــّم أره حرمــة أوليائــك عنــدكاللّ 
  .»هّم خذها فال حاجة يل فيها اللّ  :مثّ قال !؟يكون هذه حرمته عند ربّه كيف حيتاج إىل دنياك
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  الباب الثامن
  كر آيات أبي جعفر محّمد بن عليّ في ذ 

  صلوات اهللا عليهما
  وفيه سبعة فصول
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٣٦٩ 

  :فصل - ۱
  في بيان ظهور آياته من إحياء الموتى

  ثالثة أحاديث :وفيه
بينـــا أبـــو جعفـــر صـــلوات اهللا عليـــه ســـائر بـــني مّكـــة  :قـــال ،عـــن املفّضـــل بـــن عمـــر - ١/  ٣٠٤

ــق وهــو  ،وتبــّدد متاعــه ،محــاره )١(ل مــنهم قــد نفــق فــإذا رجــ ،واملدينــة إذ انتهــى إىل مجاعــة علــى الطري
 ،محـاري )٢(نفـق  ،يـا ابـن رسـول اهللا :فلّما رأى أبا جعفر صلوات اهللا عليه أقبل إليـه وقـال لـه ،يبكي

  .فأحيا اهللا تعاىل له محاره فدعا أبو جعفر 
مبشـهد  عنه اهللا رضيوقد مسعت شيخي أبـا جعفـر حمّمـد بـن احلسـن الشـوهاّين  - ٢/  ٣٠٥

أّن فــىت  ،اســم الــراوي )٣(وقــد ذهــب عــين  ،وهــو يقــرأ مــن كتابــه ،الرضــا عليــه الصــالة والســالم يف داره
ـــوم ـــه فقـــال ذات ي مـــا  ،واهللا :مـــن أهـــل الشـــام كـــان يكثـــر اجللـــوس عنـــد أيب جعفـــر صـــلوات اهللا علي

ومل يقــل فتبســم صــلوات اهللا عليــه . وإّمنــا أجلــس إليــك لفصــاحتك وفضــلك ،لــك أجلــس إليــك حّبــاً 
  مثّ فقده بعد ذلك ،شيئاً 

__________________  
  .عن كتابنا هذا ،٧٣/  ٣٤٣ :مدينة املعاجز ،١٨٤ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ١

  .مات :م ،ع ،ك ،يف ر) ١(
  .مات :م ،ع ،ك ،يف ر) ٢(

  .٧٤/  ٣٤٤ :مدينة املعاجز ،١٨٦ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٢٤ :٢أمايل الطوسي  - ٢
  .هعن :يف م) ٣(
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٣٧٠ 

إّن الفـىت الــذي   ،يـا ابـن رسـول اهللا :مـريض فـدخل عليــه إنسـان وقـال لـه :فسـأل عنـه فقيـل لـه ،أيّامـاً 
«  :فقـال صـلوات اهللا عليـه. وقـد أوصـى إليـك أن تصـّلي عليـه ،كان يكثـر اجللـوس إليـك قـد قضـى

 ،ودعــا ،تــنيوصــّلى ركع ،مثّ قــام فتطّهــر» إذا غّســلتموه فــدعوه علــى الســرير وال تكفنــوه حــّىت آتــيكم 
  .ومضى إليه ،)ص(وترّدى برداء رسول اهللا  ،مثّ قام فلبس نعله ،وسجد بعده فأطال السجود

ــى ســريره وقــد فــرغ مــن غســله نــاداه بامســه  ،فلّمــا وصــل ودخــل البيــت الــذي يغّســل فيــه وهــو عل
مثّ  ،فـدعا صـلوات اهللا عليـه بشـربة سـويق فسـقاه ،ورفـع رأسـه وجلـس ،فأجابـه ولبّـاه. يا فـالن :فقال
مـا  وإّين ملّـا قبضـت مسعـت صـوتاً  ،إنـه قـد قـبض روحـي بـال شـك مـين :فقـال»  ؟ما حالك«  :سأله

  .فإّن حمّمد بن علّي قد سألناه ،رّدوا إليه روحه :مسعت قط أطيب منه
جــاء إىل أيب جعفــر صــلوات  إّن رجــالً  :قــال ،عــن أيب عيينــة ،عــن حمّمــد بــن مســلم - ٣/  ٣٠٦

 ،وأبــرأ مــن عــدوكم ،أتــوالكم أهــل البيــت - واهللا - مــن أهــل الشــام مل أزل أنــا رجــل :اهللا عليــه وقــال
ــة ويفّضــلهم علــيكم - ال  - وإّن أيب ويبغضــين  ،وكنــت أبغضــه علــى ذلــك ،كــان يتــوّىل بــين أمّي

ومل يكــن لـه ولــد  ،وقـد كـان لــه مـال كثـري ،وجيفـوين يف حياتــه وبعـد مماتــه ،وحيــرمين مالـه ،علـى حـّبكم
فلّمــا مــات طلبــت مالــه يف كــّل  ،خيلــو فيــه بنفســه )٢(وكــان لــه بيــت  ،)١(ن مســكنه بالرملــة وكــا ،غــريي
  موضع

__________________  
 :٢الصـــراط املســـتقيم  ،٢٠٥ :روضـــة الـــواعظني ،٩٣ :٤مناقـــب ابـــن شهرآشــوب  ،٩/  ٥٩٧ :١اخلــرائج واجلـــرائح  - ٣

  .عن كتابنا هذا ،٧٥/  ٣٤٤ :مدينة املعاجز ،١٩/  ١٨٤
  .» ٦٩ :٣معجم البلدان « مدينة يف فلسطني مشال شرقي القدس  :لرملةا) ١(
  .كنيسة  :م ،ك ،ع ،ص ،يف ر) ٢(
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  .ولست أشّك أنّه دفنه يف موضع وأخفاه عّين ال  ،فلم أظفر به
 :فقــال لـــه»  ؟فتحــب أن تــراه وتســأله أيـــن موضــع مالــهأ « :فقــال أبــو جعفــر صــلوات اهللا عليـــه

مثّ  ،بيــده الكرميــة يف رق أبــيض فكتــب لــه أبــو جعفــر صــلوات اهللا عليــه كتابــاً . ري حمتــاجأجــل فــإّين فقــ
 )١(يـا ذرجـان  :مثّ تنـادي ،اذهب aذا الكتاب الليلـة إىل البقيـع حـّىت تتوسـطه«  :وقال ،ختمه خبامته

زيـن  أنا رسـول حمّمـد بـن علـّي بـن احلسـني بـن :فادفع إليه الكتاب وقل له ،فإنّه سيأتيك رجل معتم
  .»واسأله عّما بدا لك  - صلوات اهللا عليه - العابدين
فلّمـــا كـــان مـــن الغـــد أتيـــت أبـــا جعفـــر صـــلوات اهللا عليـــه  ،فأخـــذ الرجـــل الكتـــاب وانطلـــق :قـــال
فـــدخلنا  ،فـــإذا هـــو علـــى بـــاب أيب جعفــر ينتظـــر حـــّىت أذن لـــه ،ألنظـــر مـــا كـــان حـــال الرجــل متعمــداً 
  .عليه

قــد انطلقــت بكتابـــك  ،وعنــد مــن يضــع علمــه ،ل رســـالتهاهللا أعلــم حيــث جيعــ :فقــال لــه الرجــل
فمــا  ،)٣(أنــا ذرجــان  :فقــال ،فأتــاين رجــل معــتم )٢(فناديــت يــا ذرجــان  ،الليلــة حــّىت توســطت البقيــع

. وهـــذا كتابـــه ،أنــا رســـول حمّمـــد بــن علـــّي بـــن احلســني صـــلوات اهللا علـــيهم إليــك :فقلـــت ؟حاجتــك
 :قلـت ؟حتب أن تـرى أبـاكأ: وقال ،الكتاب وقرأه وأخذ. مرحبا برسول حّجة اهللا على خلقه :فقال
  .)٤(فإنّه بضجتان  ،فال تربح من موضعك حّىت آتيك به :قال. نعم

 ،هــذا أبــوك :يف عنقــه حبــل أســود فقــال يل ،حــّىت أتــاين برجــل أســود فــانطلق فلــم يلبــث إالّ قلــيالً 
  .نعم :قال !؟أنت أيب :فقلت. والعذاب األليم ،وجرع احلميم ،ودخل اجلحيم ،ولكن غّريه اللهب

  !.؟ما غّريك عن صورتك :قلت
__________________  

  .درحان :يف م) ١(
  .درحان :يف م) ٢(
  .درحان :يف م) ٣(
  .» ٤٥٣ :٣معجم البلدان « . جبل بناحية _امة :ضجنان) ٤(
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ـــة وأفّضـــلهم علـــى أهـــل بيـــت رســـول اهللا  :قـــال فعـــّذبين اهللا علـــى  ،)ص(إّين كنـــت أتـــوىل بـــين أمّي
وأنـا  ،وزويتـه عنـك ،وحرمتـك مـايل ،وكنـت أبغضـك علـى ذلـك ،وإّنك تتـوىل أهـل بيـت النـيبّ  ،لكذ

وهـو مائـة ألـف  ،واحتفـر حتـت الزيتونـة وخـذ املـال )١(فـانطلق إىل بيـيت  ،اليوم على ذلك من النادمني
  .ولك الباقي ،فادفع إىل حمّمد بن علّي صلوات اهللا عليه مخسني الفا ،ومخسون ألفاً 

  .فإّين منطلق حّىت آيت باملال :قال
«  :قــال ؟مــا فعــل الرجــل :فلّمــا حــال احلــول قلــت أليب جعفــر صــلوات اهللا عليــه :قــال أبــو عيينــة

ووصــلت منهــا أهــل  ،وابتعــت منهــا أرضــاً  كــان علــيَّ   فقضــيت منهــا دينــاً  ،قــد جاءنــا باخلمســني ألفــاً 
وضـيع مـن حقنـا مبـا  ،فـّرط مـن حّبنـا ذلك سينفع امليت النادم علـى مـا أما إنَّ  ،احلاجة من أهل بييت

  .»أدخل علّي من الرفق والسرور 
__________________  

  .كنيسيت  :م ،ك ،يف ر) ١(
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  :فصل - ۲
  في بيان ظهور آياته من إبراء األعمى

  حديث واحد :وفيه
ــى أيب جعفــر  :قــال ،عــن أيب بصــري ،عــن املثــىن بــن الوليــد - ١/  ٣٠٧ فقلــت  دخلــت عل

وا ئـــأنـــتم تقـــدرون علـــى أن حتيـــوا املـــوتى وترب  :قلـــت» نعـــم «  :قـــال ؟)ص(أنـــتم ذريـّــة رســـول اهللا  :لــه
  »بإذن اهللا تعاىل  ؛نعم«  :قال ؟األكمه واألبرص

فأبصــــرت الشــــمس  ،وعلــــى عيــــين ،فمســــح علــــى وجهــــي ،فــــدنوت منــــه» أدن مــــّين «  :مثّ قــــال
حتــب أن تكــون هكــذا ولــك مــا أ « :مثّ قــال ،وكــّل شــيء كــان يف الــدار ،والســماء واألرض والبيــوت

أعــود   :قلــت»  ؟أو تعــود كمــا كنــت ولــك اجلنّــة خالصــة ؟للنــاس وعليــك مــا علــى النــاس يــوم القيامــة
  .فعدت كما كنت ،فمسح على عيين :قال ،كما كنت

أشــهد أن هــذا حــق كمــا أن  :فحــّدثت بــذلك حمّمــد بــن أيب عمــري فقــال :قــال علــّي بــن احلكــم
  .واملّنة هللا ؛النهار حق

__________________  
  .٧٥ :عيون املعجزات ،٧٥ :كشف الغمة  ،١٠٠ :دالئل اإلمامة ،٣/  ٣٩١ :١الكايف  - ١
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  :فصل - ۳
  في ظهور آياته صلوات اهللا عليه

  في خروج الثمر من الشجرة اليابسة
  حديث واحد :وفيه

بــواد  نــزل أبــو جعفــر «  :قــال ،عــن أيب عبــد اهللا ،عــن عبــد الــرمحن بــن كثــري - ١/  ٣٠٨
مثّ تكلـم بكـالم مل  ،فحمـد اهللا تعـاىل ،مثّ خرج ميشي حّىت انتهى إىل خنلـة يابسـة ،فضرب خباءه فيه

 ،فتسـاقط منهـا رطـب أمحـر وأصـفر .أطعمينـا ممّـا جعـل اهللا فيـك ،أيّتهـا النخلـة :مثّ قـال ،نسمع مبثله
 ،ا كاآليـة يف مـرمي إذ هـّزت إليهـا النخلـةهذه اآلية فين :)٢(فقال  ،)١(فأكل ومعه أبو أيوب األنصارّي 

  .» جنياً  فتساقط عليها رطباً 
__________________  

 :٤مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،٢/  ٥٩٣ :٢اخلــرائج واجلــرائح  ،٩٧ :دالئــل اإلمامــة ،٢/  ٢٧٣ :بصــائر الــدرجات - ١
  .عن كتابنا هذا ٣٢٣ :مدينة املعاجز ،١٨٣ :٢الصراط املستقيم  ،١٨٨
  .أبو أمّية األنصاريّ  :ك ،م ،يف ر) ١(
  .يا أبا أمّية :زاد يف ر) ٢(
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  :فصل - ۴
  في بيان ظهور آياته في العنب واللباس

  حديث واحد :وفيه
يــدعو  كنــت علــى جبــل أيب قبــيس أدعــو فرأيــت رجــالً   :قــال ،عــن الليــث بــن ســعد - ١/  ٣٠٩

ودنــت  ،غمامــة أظلتــه )١(فرأيــت »  هــّم إّين أريــد العنــب فارزقنيــهاللّ «  :اهللا عــّز وجــّل وقــال يف دعائــه
  .ووضعها بني يديه ،فأخذ منها سّلة من عنب ،فرفع يده إليها ،من رأسه

ثانيـة  ،فـدنت الغمامـة منـه ثانيـة فرفـع يـده» هـّم إّين عريـان فاكسـين اللّ «  :مثّ رفع يده ثانية فقـال
  .لعنبوما ذلك يف زمان ا ،مثّ جلس يأكل العنب ،فأخذ منها شيئا ملفوفا يف ثوب

 :فقلـت»  ؟مـا تصـنع«  :فنظـر إّيل وقـال ،فمددت يدي إىل السّلة وتناولت حّبات ،فقربت منه
ــ :قلــت»  ؟ومــن أيــن«  :قــال. أنــا شــريكك يف العنــب ــى دعائــكألنّــك كنــت تــدعو وأنــا أؤمِّ  ،ن عل

ــس وكــل «  :فقــال. والــداعي واملــؤّمن شــريكان فلّمــا اكتفينــا ارتفعــت  ،فجلســت وأكلــت معــه» اجل
  .ةالسلّ 

  أّما الثوب فال أحتاج :فقلت» خذ أحد الثوبني «  :فقام وقال يل
__________________  

عـن كتابنـا  ،٨٩/  ٣٤٨ :مدينة املعـاجز ،باختالف فيه ،١٦٠ :٢كشف الغمة   ،٢٣٢ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ١
  .هذا

  .فنزلت :ص ،يف ش) ١(
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وطـواه  ،فـاتزر بأحـدمها وارتـدى بـاآلخر عليـه ،فاحنرفت عنه» احنرف عّين حّىت ألبسه «  :فقال. إليه
فسـألت عنـه  ،مـن الصـفا اسـتقبله إنسـان فأعطـاه فلّما وصل قريباً  ،ونزل عن أيب قبيس ،ورفعه بكفه

أبــو جعفــر حمّمــد بــن علــّي بــن  ):ص(هــذا ابــن رســول اهللا  :قــال ؟مــن هــذا :وقلــت لــبعض مــن كــان
  .احلسني بن علّي بن أيب طالب 

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٣٧٧ 

  :صلف - ۵
  في بيان ظهور آياته فيما رأى من ملكوت السماء

  حديث واحد :وفيه
عــن  ســألت أبــا جعفــر حمّمــد بــن علــّي  :قــال ،عــن جــابر بــن يزيــد اجلعفــيّ  - ١/  ٣١٠
رِْض َوfَُِكـوَن ِمـَن الُْمـوقِِنَ"  ( :قولـه تعـاىل

َ
ماواِت َواْأل Lذلَِك نُِري إِبْراِهيَم َملَُكوَت السjَ١( )َو( 

رأى «  :مثّ قــال ،فــإذا نــور ســاطع حــال بصــري دونــه ،فرفــع رأســه إىل فــوق ،إىل األرض وكــان مطرقــاً 
ارفــع «  :مثّ قــال يل ،فأطرقــت» اطــرق «  :مثّ قــال يل» إبــراهيم ملكــوت الســماوات واألرض هكــذا 

  .فإذا السقف على حاله ،فرفعت» رأسك 
__________________  

  .٥٦/  ٣٣٨ :مدينة املعاجز ،قطعة منه ،١٩٤ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،فصالً رواه م ،٣٢٢ :االختصاص - ١
  .٧٥ :سورة األنعام اآلية) ١(
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  :فصل - ۶
  في بيان ظهور آياته في اإلخبار عن الغائبات

  مثانية أحاديث :وفيه
 )١(صـــن دخـــل ابـــن عكاشـــة بـــن حمُ  :قـــال ،عـــن أبيـــه ،عـــن عيســـى بـــن عبـــد الـــرمحن - ١/  ٣١١

ــى أ ألي  :فقــال أليب جعفــر - عنــده قائمــاً  وكــان أبــو عبــد اهللا  - يب جعفــر األســدّي عل
أمـــا إنّـــه «  :بـــني يديـــه صـــرّة خمتومـــة فقـــال )٢(وكـــان  ؟شـــيء ال تـــزوج أبـــا عبـــد اهللا فقـــد أدرك التـــزويج

  .»فنشرتي له aذه الصرّة منه جارية  ،وينزل دار ميمون ،سيجيء خناس من أهل بربر
أالّ أخـــربكم عـــن النّخـــاس الـــذي «  :فقـــال ،فـــدخلنا يومـــا عليـــه ،فـــأتى علـــى ذلـــك مـــا أتـــى :قـــال

  .»فاذهبوا واشرتوا aذه الصرّة منه جارية  ،قد قدم ؟ذكرته لكم
  أبغي aا :فأتينا النّخاس فدفعت ما كان معي فقلت :قال

__________________  
 :١مناقــــب ابــــن شهرآشــــوب  ،٢٠/  ٢٨٦ :١ئج واجلــــرائح اخلــــرا ،حنــــوه ،١٦٠ :اثبــــات الوصــــية ،٣٩٧ :١الكــــايف  - ١

  .١٤٥ :٢كشف الغمة   ،٢٦٦
  .ومل أعثر على ترمجة له يف كتب الرجال املتوفرة لدينا ،بن علي بن حصني :ويف ك ،على ابن حصني :م ،يف ر) ١(
  .وكان :قال :يف ر) ٢(
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٣٧٩ 

  .رىإحدامها أمثل من األخ ،ما معي إالّ جاريتني مريضتني :فقال. جارية
بسـبعني  :قـال ؟بكـم تبيعنـا هـذه املتماثلـة :فقلنـا ،فأخرجهمـا. فأخرجهما حّىت ننظر إليهما :قلنا
نشـــرتيها aـــذه الصـــرّة مـــا  :فقلنـــا. شـــريتها بـــأنقص مـــن ســـبعني دينـــارا ،ال :أحســـن قـــال :قلنـــا دينـــاراً 
 :فقـال النخـاس. فّكوا وزنـوا :وكان عنده رجل أبيض الرأس واللحية فقال. وال ندري ما فيها ،بلغت

  .مل أبايعكم فإDّا إن نقصت حّبة من سبعني ديناراً  ،ال تفّكوا
ال تزيــد وال  فــإذا هــي ســبعون دينــاراً  ،ووزنــا الــدنانري ،وفككنــا اخلــتم ،فــدنونا ،أدنــوا :قــال الشــيخ

  .تنقص
فحمـــد اهللا  ،فأخربنـــاه مبــا كـــان ،وجعفـــر عنــده قـــائم ،فأخــذنا اجلاريـــة وأدخلناهـــا علــى أيب جعفـــر

حممـــودة يف  ،محيـــدة يف الـــدنيا«  :محيـــدة فقـــال :قالـــت ؟مـــا امســـك«  :ىل وأثـــىن عليـــه مثّ قـــال هلـــاتعـــا
  .بكر :قالت»  ؟أنت أم ثيب فأخربين عنك أبكرٌ  ،اآلخرة

كــان جيــيء ويقعــد   :قالــت .»وال يقــع يف أيــدي النّخاســني شــيء إالّ أفســدوه  !؟وكيــف«  :فقــال
فـال يـزال يلطمـه حـّىت يقـوم  ،أبـيض الـرأس واللحيـة يـه رجـالً مّين مقعد الرجل من املرأة فيسـلط اهللا عل

  .وفعل الشيخ به مراراً  ،ففعل يب مراراً  ،عّين 
  .فولدت خري أهل األرض موسى بن جعفر » خذها إليك «  :فقال أبو جعفر

اهللا  وكــان عبــد ،عنــد أيب جعفــر  كنــت يومــاً   :قــال ،عــن داود بــن كثــري الرقــيّ  - ٢/  ٣١٢
معهـم  إذ أتى وفد من خراسان اثنان وسبعون رجالً  ،بن علّي بن عبد اهللا بن احلسن يّدعي أنّه إمام

  املال
__________________  

  .٩٠/  ٣٤٨ :عنه يف مدينة املعاجز - ٢
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٣٨٠ 

فأتــاهم رســول مــن عنــد  ،لنــا أن نفهــم مــنهم األمــر فــيمن هــو] أيــن [ مــن  :فقــال بعضــهم ،والتحــف
مــا داللــة  :فمضــوا إليـه وقــالوا لـه. أجيبــوا صـاحبكم :ّي بــن عبـد اهللا بــن احلسـن فقــالعبـد اهللا بــن علـ

فــأيت . بالصــندوق يــا غــالم علــيَّ  :قــال. وخامتــه وعصــاه وعمامتــه )ص(درع رســول اهللا  :قــال ؟اإلمــام
وعمامـة فـتعّمم aـا وعصـا  ،فلبسـها بصندوق ما بني غالمني فوضع بني يديه ففتحه واستخرج درعـاً 

  .نوافيك غدا إن شاء اهللا تعاىل :وقالوا ،فنظر بعضهم إىل بعض ،ليها مثّ خطبفتوكأ ع
فقــــم علــــى طــــرف الــــدكان  ،امــــض إىل بـــاب عبــــد اهللا«  :فقــــال يل أبــــو جعفــــر  :قـــال داود

فصح بكّل واحد منهم بامسه واسم أبيـه وأّمـه  ،من وفد خراسان فسيخرج إليك اثنان وسبعون رجالً 
«.  

فتعجبـوا  ،وقفت على طرف الدّكان فسـّميت كـّل واحـد مـنهم بامسـه واسـم أبيـه وأّمـهف :قال داود
يــــا وجــــوه «  :فقــــال هلــــم فــــأتوا معــــي فــــأدخلتهم علــــى أيب جعفــــر . أجيبــــوا صــــاحبكم :فقلــــت
  .أكرم على اهللا من أن يعرف عن أيتهم أين هي ،)ص(أوصياء حمّمد  ؟ذهب بكمأين يُ  ،خراسان

ـــا ولـــدي ائتـــين خبـــامتي األعظـــم «  :وقـــال يب عبـــد اهللا مثّ التفـــت إىل أ ـــ» ي ه فأتـــاه خبـــامت فصَّ
والعمامـة  )ص(فسـقط منـه درع رسـول اهللا  ،وأخذ اخلامت فنفضه ،فوضعه أمامه فحّرك شفتيه ،عقيق
 مثّ  ،مثّ انتفض فيها نفضـة فـتقّلص الـدرع ،وأخذ العصا بيده ،وتعّمم بالعمامة ،فلبس الدرع ،والعصا

مثّ حــّرك  ،والــدرع والعصــا ،مثّ نــزع العمامــة ووضــعها بــني يديــه ،أو أكثــر انــتفض ثانيــة فجّرهــا ذراعــاً 
  .فغاب الدرع يف اخلامت ،شفتيه بكلمات

والعمامـــة  )ص(إن كـــان ابـــن عّمنـــا عنـــده درع رســـول اهللا «  :مثّ التفـــت إىل أهـــل خراســـان وقـــال
  والعصا يف صندوق ويكون عندنا يف صندوق
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٣٨١ 

إّن املــال الـذي نأخــذه  ،يـا أهــل خراسـان مــا مـن إمـام إالّ وحتــت يـده كنــوز قـارون !؟ضـلنا عليــهفمـا ف
  .وخرجوا من عنده مقرّين بإمامته ،لرؤوسكم فأّدوا إليه املال منكم حمّبة لكم وتطهرياً 

ملّـا طلـب حمّمـد بـن عبـد اهللا بـن احلسـن  :قـال ،عن موسى بن عبد اهللا بن احلسني - ٣/  ٣١٣
ــى بإمساعيــل بــن عبــد اهللا بــن جعفــر بــن أيب طالــباإلمامــة  وهــو شــيخ كبــري  - وخــرج مــن املدينــة أت
فقــال  ،فــدعاه إىل البيعــة - فصــار حيمــل محــالً  ،وذهبــت رجــاله ،قــد ذهبــت إحــدى عينيــه ،ضــعيف

ال بــد مــن أن  :فقــال لــه. وأنــا إىل بــّرك وعونــك أحــوج ،إّين شــيخ كبــري ضــعيف ،)١(يــا ابــن عّمــي  :لــه
. عليــك مكــان اســم رجــل إن كتبتــه )٢(واهللا إّين ألضــّيق  ؟وأي شــيء تنتفــع ببيعــيت :لــهفقــال . تبــايع
فلعلنـا نبـايع  ،ادع يل جعفر بن حمّمـد :فقال له إمساعيل ،وأغلظ له يف القول. ال بد أن تفعله :فقال
  .مجيعا

لعـّل  ،إن رأيـت أن تبـّني لـه فافعـل ،جعلـت فـداك :فقـال لـه إمساعيـل ،فأيت به ،فدعا جبعفر :قال
  .اهللا يكّفه عّنا

ــى أن ال أكّلمــه«  :قــال  ،أنشــدك اهللا :فقــال إمساعيــل أليب عبــد اهللا» فلــري ّيف رأيــه  ،أمجعــت عل
 ،وعليـه حلتـان صـفراوان فـأدام النظـر إّيل وبكـى أتيـت فيـه أبـاك حمّمـد بـن علـّي  هل تذكر يومـاً 

ال ينـــتطح يف دمـــك  كـــرب ســـّنك ضـــياعاً يبكيـــين أنّـــك تقتـــل عنـــد  «  :فقـــال ؟ومـــا يبكيـــك :فقلـــت لـــه
فـإذا نظـرت إىل األحـول  ،إذا دعيت إىل الباطـل فأبيتـه ،نعم«  :قال ؟مىت ذاك :قلت :قال» عنزان 

  يدعو إىل نفسه فسّمي بغري امسه )ص(على منرب رسول اهللا  ،مشئوم قومه مسّيي من آل احلسن
__________________  

  .٣/  ٧٦ :٣إثبات اهلداة  ،ث بتمامهذكر احلدي ،٢٩٩ - ٢٩١ :٥الكايف  - ٣
  .يا ابن أخي :ك ،يف م) ١(
  .ال أضيق :ك ،يف م) ٢(
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٣٨٢ 

  ؟»أو من غدك  ،فإّنك مقتول من يومك ،وصّيتك )١(فأحدث عهدك واكتب 
وهــذا ورّب الكعبــة ال يصــوم مــن شــهر رمضــان إالّ  ،هــّم نعــماللّ «  :فقــال لــه أبــو عبــد اهللا 

إنّـا  ،وأحسـن اخلالفـة علـى مـا خّلفـت ،وأعظـم اهللا أجرنـا فيـك ،هللا يا أبـا احلسـنفاستودعك ا ،قليالً 
  .مثّ احتمل إمساعيل» هللا وإنّا إليه راجعون 

وه أمــا أمســينا حــّىت دخــل عليــه بنــو أخيــه بنــو معاويــة بــن عبــد اهللا بــن جعفــر فوطــ ،فــو اهللا :فقــال
  .حىت قتلوه

  .هللا نذكر متامه يف باب أيب عبد ا ،ويف احلديث طول
«  :يقــول لرجــل مــن أهــل خراســان مسعــت أبــا جعفــر  :قــال ،عــن أيب بصــري - ٤/  ٣١٤
  .»قد هلك أبوك بعد ما خرجت حيث صرت إىل جرجان «  :قال. صاحل :فقال»  ؟كيف أبوك
  سـاعة ،قتلـه جـاره صـبيحة يـوم كـذا«  :قـال. خّلفتـه صـاحلاً  :قال»  ؟كيف أخوك«  :مثّ قال له

«  :قـــال أبـــو جعفـــر . إنـّــا هللا وإنـّــا إليـــه راجعـــون مبـــا أصـــبت بـــه :مثّ قـــال ،فبكـــى الرجـــل» كـــذا 
  .»واجلّنة خري هلما ممّا كانا فيه  ،اسكت فقد صارا إىل اجلّنة

قــد «  :عنــه قــال )٢(ومل تنبئــين  ؛إّين خّلفــت ابــين ومعــه وجــع شــديد ،فــداك أيب وأّمــي :قــال الرجــل
  وأنت ،ّمه ابنتهوزّوجه ع ،برئ

__________________  
  .وإذا حّدثتك نفسك فاذكر وأخذت عهدك فاذكر :ويف ر. وإذا حّدثتك نفسك فاكتب :يف ص) ١(
  .٦/  ٥٩٥ :٢ :اخلرائج واجلرائح ٨٦/  ٣٤٧ :وعنه مدينة املعاجز ،١٩٢ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ٤

  .تسألين :ع ،ش ،ص ،يف هامش ر) ٢(
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٣٨٣ 

 ،وأّمـا ابنــك فلـيس لنـا شــيعة ،وهـو لنــا شـيعة)  علـيٌّ  (وامســه  ،وقـد ولــد هلمـا غـالم تقـدم إن شـاء اهللا
  .»فال يغرّنك عبادته وخشوعه  ،وهو لنا عدو

رجــل مــن أهــل «  :فقــال ؟مــن هــذا ،جعلــت فــداك :فقلــت )١(فقــام الرجــل مــن عنــده وهــو وقيــذ 
  .»وهو لنا شيعة  ،خراسان
 :يقـول لرجـل مـن أهـل إفريقيـة بـا جعفـر مسعـت أ :قـال ،عن حمّمد بـن مسـلم - ٥/  ٣١٥

  » «  :فقال. يقرؤك السالم خّلفته صاحلاً  :فقال»  ؟راشد )٢(ما حال « 
  .»بعد خروجك بيومني «  :قال !؟ومىت مات :قال»   ،نعم«  :قال !؟أو مات :قال
  .»ميوت من غري عّلة أكثر وإّن من «  :قال !ال واهللا ما مرض وال كانت به عّلة :قال

  .»من أهل إفريقية  وحمباً  كان لنا ولياً «  :قال ؟فمن الرجل :قلت أنا
ــى أيب جعفــر  ،ملـّـا تــويف علــّي بــن ذراع وردت املدينــة :قــال ،أبــو بصــري - ٦/  ٣١٦ ودخلــت عل
  .نعم  :قلت»  ؟مات علّي بن ذراع«  :فقال يل 

واهللا مــا   :فقلــت عنــد ذلــك ،ممّــا حــّدثين بــه علــيّ  ومل يــدع شــيئاً »  ؟ذاأحــّدثك بكــذا وكــ«  :قــال
  ،كان عندي حني حّدثين aذا احلديث أحد

__________________  
  .» ٣٧٤ :١ - وقذ - القاموس احمليط« والشديد املرض  ،البطيء الثقيل :الوقيذ) ١(
  .عن الدالئل ،٣٧/  ٣٣٠ :اجزمدينة املع ،١٩٣ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،١٠٠ :دالئل اإلمامة - ٥

  .وما أثبتناه من هامش ر ،ما من حق :يف النسخ) ٢(
  .٩١/  ٣٤٨ :عنه مدينة املعاجز - ٦
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٣٨٤ 

«  :وقــال ،فغمــز بيــده فخــذي :قــال !؟فمــن أيــن علمــت هــذا ،وال خــرج مــّين إىل أحــد حــّىت أتيتــك
  .»اآلن اسكت  ،هيهات ،هيهات

ومعنـــا ســليمان بـــن  مـــع أيب جعفــر  )١(جــت خر  :قـــال ،عــن أيب محـــزة الثمــايلّ  - ٧/  ٣١٧
الســاعة يســتقبلنا رجــالن قــد «  :حــّىت قــال فمــا ســرنا إالّ قلــيالً  ،خالــد إىل حــائط مــن حيطــان املدينــة

 فقــال أبــو جعفــر  ،حــّىت اســتقبلنا الــرجالن فمــا ســرنا إالّ قلــيالً » عليهــا  )٢(ســرقا ســرقة أضــمرا 
فحلفــا »  ؟ســرقتماأ « :فأخــذا حــّىت أيت aمــا بــني يديــه فقــال هلمــا» ارقني علــيكم بالســ«  :لغلمانــه

  .باهللا ما سرقنا
[ واهللا لـــئن مل خترجـــا مــــا ســـرقتما ألبعـــثن إىل املوضـــع الـــذي وضـــعتما فيــــه «  :فقـــال أبـــو جعفـــر

  .)٣(فأبيا أن يردا الذي سرقاه » وألبعثن به إىل صاحبه الذي سرقتما منه  ،]سرقتكما 
 - وانطلـــق أنـــت يـــا ســـليمان إىل ذلـــك اجلبـــل ،)٤(أوثقومهـــا «  :لغلمانـــه فـــر فقـــال أبـــو جع

 فـــــإّن يف قلّـــــة اجلبـــــل كهفـــــاً  ،فاصـــــعد أنـــــت وهـــــؤالء الغلمـــــان معـــــك - وأشـــــار بيـــــده إىل ناحيـــــة منـــــه
  .»فاستخرجوا ما فيه وأتوين به 

حمشــوتني  )٥(فانطلقــت إىل اجلبــل وصــعدت إىل الكهــف فاســتخرجنا منــه عيبتــني  :قــال ســليمان
  حّىت دخلت aما على أيب جعفر

__________________  
كشــف الغمــة   ،١٨٥ :٤مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،٨/  ٢٧٦ :١اخلــرائج واجلــرائح  ،٦٦٤/  ٣٥٦ :رجــال الكشــي - ٧
  .وفيه قطعة منه ،١٨٢ :٢الصراط املستقيم  ،٣٥٦/  ١٤٤ :٢

  .كنت  :ويف باقي النسخ ،كذا يف ر) ١(
  .أصرَّ  :يف ر) ٢(
  .سرقا :يف ص) ٣(
  .استوثقوا منهما :يف م) ٤(
  .» ١١٣ :١ - عيب - القاموس« وما جيعل فيه الثياب  ،زبيل من أدم :العيبة) ٥(
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٣٨٥ 

  .»العجب  لرتى غداً  ،يا سليمان«  :فقال ،
وق وقــد دخــل املســر  ،بأيــدينا ودخلنــا معــه علــى وايل املدينــة فلّمــا أصــبحنا أخــذ أبــو جعفــر 

 :منـه ابتـداءً  فقال أبو جعفر  ،فأراد الوايل أن يعاقب القوم .هؤالء سرقوا :منه برجال براء فقال
  »إّن السارقني عندي  ،إّن هؤالء ليسوا سرّاقه« 

قـال أبـو . فادعى مـا مل يـذهب لـه. عيبة فيها كذا وكذا :قال»  ؟ما ذهب منك«  :فقال للرجل
فكّفــه  ،فهــّم الــوايل أن يــبطش بــه» فمــا أنــت أعلــم مبــا ذهــب لــك مــّين  ؟تكــذب ملَِ «  :جعفــر 

  .أبو جعفر 
عـى فـوق هـذا فهـو  إن ادَّ «  :مثّ قـال للـوايل ،فـأتى aـا» يا غالم ائتين بعيبـة كـذا وكـذا «  :مثّ قال

فـإذا أتـاك  ،وهـو مـن أهـل بربـر ،وهو يأتيك إىل أيّام ،وعندي عيبة أخرى لرجل آخر ،كاذب مبطل
 :فقـال أحـدمها ،فـأيت aمـا .»وأّما هذان السارقان فإّين لست ببارح حـّىت تقطعهمـا  ،إيلّ  )١(فارشده 

يشــهد عليكمــا مــن لــو شــهد علــى أهــل املدينــة  ،ويلكمــا :فقــال الــوايل ؟تقطعنــا ومل نقــّر علــى أنفســنا
  .ألجزت شهادته

وما يسرين أّن اهللا أجـرى تـوبيت علـى  ،لقد شهدت حبق ،يا أبا جعفر :فلّما قطعهما قال أحدمها
فـّرق لـه أبـو . وإّين ألعلـم أّنكـم أهـل بيـت النبـوة ومعـدن العلـم ،وإّن يل بنـاء خـارج املدينـة ،يد غـريك
  .»أنت على خري وإىل خري «  :وقال جعفر 

اجلنّـة بعشـرين لقـد سـبق يـده بدنـه إىل  ،واهللا«  :مثّ التفت إىل الوايل وإىل مجاعـة مـن النـاس فقـال
  .»سنة 

فقــال  ؟ورأيــت داللــة أعجــب مــن هــذه ،يــا أبــا محــزة :فقــال ســليمان بــن خالــد أليب محــزة الثمــايلّ 
  ،يا سليمان«  :أبو جعفر 

__________________  
  .فأرسله :يف ر) ١(
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٣٨٦ 

فــأخربه بقّصــة  ،ايلفــو اهللا مــا لبثنــا إالّ ثالثــة حــّىت أتــى الرببــرّي إىل الــو » العجــب يف العيبــة األخــرى 
ال أخـربك مبـا يف عيبتـك قبـل أن ختـربين أ « :فأتـاه فقـال لـه أبـو جعفـر ،فأرشـده إىل أيب جعفـر ،عيبته

  .إن أنت أخربتين مبا فيها علمت أّنك إمام فرض اهللا طاعتك :فقال له الرببري» مبا فيها 
  .»ياب كذا وكذا ومن الث ،وألف دينار لغريك ،فيها ألف دينار لك«  :فقال 
ــف دينــار :قــال وهــو علــى البــاب  ،حمّمــد بــن عبــد الــرمحن«  :قــال ؟فمــا اســم الرجــل الــذي لــه أل
  .»تراين أخربتك باحلق ، أينتظر

رســوله وأشــهد أّنكــم أهــل بيــت  )ص(ومبحّمــد  ،آمنــت بــاهللا وحــده ال شــريك لــه :فقــال الرببــريّ 
لقـــد هـــديت فخـــذ «  :فقـــال أبـــو جعفـــر. الرمحـــة الـــذين أذهـــب اهللا عـــنهم الـــرجس وطّهـــرهم تطهـــرياً 

  .»واشكر 
سنني فكنت أرى األقطـع مـن أصـحاب أيب جعفـر  )١(فحججت بعد ذلك بعشر  :قال سليمان
.  

وكـان  ،أخربين رجل من أصحابنا من بـين أسـد :قال ،وعن حمّمد بن عمر النخعيّ  - ٨/  ٣١٨
هللا بـــن معاويـــة بفـــارس فبينمـــا حنـــن نتحـــّدث كنـــت مـــع عبـــد ا  :قـــال ،مـــن أصـــحاب أيب جعفـــر 
فـــو اهللا إّين لعـــارف  ؟مالـــك ســـاكت ال تـــتكلم :فقـــال عبـــد اهللا بـــن معاويـــة ،فتحـــّدثوا وأنـــا ســـاكت

  .وإّنك لعلى احلق املبني ،برأيك
  .سأحّدثك مبا رأت عيناي ومسعت أذناي من أيب جعفر  :مثّ قال
فأتيتـه ومـا عنـده أحـد مـن  ،ذات يوم ل مروان وإنّه أرسل إيلَّ إنّه كان باملدينة رجل من آ :مثّ قال

  ما ،يا ابن معاوية :فقال ،الناس
__________________  

  .بعشرين :يف م) ١(
  .٩٢/  ٣٤٨ :وعنه يف مدينة املعاجز - ٨
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ـــغ عـــّين أحـــد غـــريكوإينِّ  ،بـــك )١(دعوتـــك إالّ لثقـــيت  وقـــد أحببـــت أن تلقـــى  ، قـــد علمـــت أنّـــه ال يبّل
لتكفـا عّمـا يبلغـين  :يقـول لكمـا األمـري :وتقول هلمـا ،حمّمد بن علّي وزيد بن عليّ  :األمحقني عّميك

فلّمـــا  ،وهـــو يريـــد املســـجد ،إىل أيب جعفـــر فلقيتـــه فخرجـــت مـــن عنـــده متوجهـــاً  .عنكمـــا أو ليرتكـــاين
الـق عّميـك  :وقـال ،لقـد بعـث إليـك هـذا الطـاغي فخـال بـك«  :مثّ قـال ،دنوت منه تبّسم ضـاحكاً 

  .فأخربين مبقالته كأنّه كان حاضراً » كذا وكذا   :وقل هلما ،ألمحقنيا
__________________  

  .ليقيين :ص ،يف ش) ١(
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  :فصل - ٧
  في بيان ظهور آياته في معان شّتى

  حديثان :وفيه
كان زيد بـن احلسـن خياصـم أيب يف مـرياث رسـول «  :قال ،عن أيب عبد اهللا  - ١/  ٣١٩

فقــامسين مـــرياث  ،ألّين مــن ولــده األكــرب ،أنــا مــن ولــد احلســن وأوىل بـــذلك منــك :ويقــول )ص(اهللا 
وكان خيتلف معـه زيـد بـن علـّي  ،فتخاصما إىل القاضي ،فأىب أيب ذلك. وادفعه إيل )ص(رسول اهللا 
 :فبينمـــا هـــم كـــذلك ذات يـــوم يف خصـــومتهم إذ قـــال زيـــد بـــن احلســـن لزيـــد بـــن علـــيّ  ،إىل القاضـــي

واهللا ال أكلمــك  ،أف خلصــومة تــذكر فيهــا األّمهــات :فقــال زيــد بــن علــيّ . لســنديّةاســكت يــا ابــن ا
يــــا أخـــي حلفــــت ميينـــا ثقــــة بــــك  :وانصــــرف إىل أيب فقـــال. بالفصـــيح مــــن رأســـي أبــــدا حـــّىت أمــــوت

وذكــر مــا كــان بينهمــا . وال أخاصــمه ،حلفــت أن ال أكلــم زيــد بــن احلســن ،وعلمــت أنــك ال تلــزمين
وأؤذيـه فيعتـدي  )١(يلي خصوميت حممد بن علي فأعيبه  :وقال ،بن احلسن فاغتنمها زيد ،فأعفاه أيب

  .بيين وبينك القاضي :فعدا على أيب فقال ،)٢( عليَّ 
__________________  

 ،٩٣/  ٣٤٩ :مدينــة املعـــاجز ،٢١/  ١٨٤ :٢الصــراط املســتقيم  ،٣٥٥ :االحتجــاج ،٦٠٠ :٢اخلــرائج واجلــرائح  - ١
  .١/  ٣١١ :١٧سائل مستدرك الو  ،عن كتابنا هذا

  .فاعتبه :م ،يف ك) ١(
  .فيقتدي مين :ك ،ص ،يف ش) ٢(
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٣٨٩ 

رأيــت إن نطقــت ، أإّن معــك ســّكينة قــد أخفيتهــا ،يــا زيــد :فلّمــا أخرجــه قــال أيب. انطلــق بنــا :فقــال
فحلـف لـه . نعـم :قـال !؟فتكـف عـّين  ،هذه السّكينة اليت سرت_ا مـين فشـهدت أّين أوىل بـاحلق منـك

  .بذلك
فوثبــت الســكينة مــن يــد زيــد بــن احلســن علــى . أيّتهــا الســّكينة انطقــي بــإذن اهللا تعــاىل :فقــال أيب

 لــئن مل تكــف أللــنيَّ  ،وحمّمــد بــن علــّي أوىل منــك بــذلك وأحــق ،يــا زيــد أنــت ظــامل :األرض مثّ قالــت
  .فأخذ أيب بيده وأقامه ،عليه فخّر زيد مغشياً  .)١(قتلك 

وحلــف لــه علــى  ،نعــم :قــال ؟تقبــل ،الــيت حنــن عليهــاإن أنطقــت هــذه الصــخرة  ،يــا زيــد :مثّ قــال
ــق فرجفــت الصــخرة ممّــا يلــي زيــداً  ،ذلــك يــا  ،مثّ قالــت ،ومل ترجــف ممّــا يلــي أيب ،حــىت كــادت أن تفل
  .عليه فأخذه أيب بيده وأقامه فخّر زيد مغشياً . وحمّمد أوىل منك باألمر ،أنت ظامل ،زيد

فجـاءت  ،فـدعا أيب الشـجرة. نعـم :قـال ؟كـفتأ إن نطقت هـذه الشـجرة ،رأيت، أيا زيد :وقال
فكــّف  ،وحمّمــد أحــق بــاألمر منــك ،أنــت ظــامل ،يــا زيــد :مثّ قالــت ،يف األرض حــّىت أظلــتهم )٢(ختــّد 

ــــد ،)٣(عنــــه وإالّ هلكــــت  ــــى زي ــــده وأقامــــه ،فغشــــي عل ــــد :وقــــال ،وأخــــذ أيب بي ــــا زي  ؟رأيــــت هــــذا، أي
  .وانصرف ،وال خياصمه ،فحلف زيد أالّ يتعرض أليب ،وانصرفت الشجرة إىل موضعها

أتيتـك مـن عنـد سـاحر كـّذاب  :وقـال ،وخرج زيد من يومه إىل عبد امللك بن مروان فدخل عليـه
فكتـب عبـد امللـك إىل عاملـه باملدينـة أن ابعـث إّيل حمّمـد بـن  ،وقّص عليـه مـا رأى. ال حيّل لك تركه

  .نعم :قال ؟رأيت إن ولّيتك قتله فتقتلهأ: وقال له. علّي مقّيداً 
__________________  

  .أللّني قتلك :بدل ،القتلك :يف ر) ١(
  .تقلع :ك ،يف ر) ٢(
  .قتلتك :ك ،ص ،يف ش) ٣(
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٣٩٠ 

وال  ،عليــك يــا أمــري املــؤمنني لــيس كتــايب خالفــاً  :فلّمــا انتهــى الكتــاب إىل العامــل أجــاب العامــل
الرجــل الــذي  وإنّ  ،وشــفقة عليــك ،يف الكتــاب نصــيحة لــك )١(لكــن رأيــت أن أراجعــك  ،أرّد أمــرك

وإنّـــه ليقـــرأ يف حمرابـــه فتجتمـــع  ،وال أورع ،وال أزهـــد ،أردتـــه لـــيس اليـــوم علـــى وجـــه األرض أعـــف عنـــه
وإنّــــه مــــن أعلــــم النــــاس وأرقهــــم  ،وإّن قراءتــــه تشــــبه مــــزامري آل داود ،لصــــوته الطــــري والســــباع تعجبــــاً 

ــْوٍم َحــLk  إِنL اهللاَ  (وكرهــت ألمــري املــؤمنني التعــرض لــه  ،وعبــادة وأشــّدهم اجتهــاداً  ُ مــا بَِق ال ُفَغــ-ِّ
ْغُفِسِهْم 

َ
ُوا ما بِأ   .»وعلم أنّه قد نصحه  ،فلّما ورد الكتاب سّر مبا أDى إليه الوايل .)٢( )ُفَغ-ِّ

  .ويف احلديث طول أخذنا موضع احلاجة
لـه إىل احلـّج وأنـا زمي خرجت مع أيب جعفر  :قال ،عن جابر بن يزيد اجلعفيّ  - ٢/  ٣٢٠

فإنّـه  ،مـه يـا جـابر«  :فذهبت آلخذه فصاح يب ،فرتمنّ  ،حممله )٤(فوقع على غرارة  )٣(إذ أقبل ورشان 
شـكا إّيل أنّـه يفـرخ يف هـذا اجلبـل «  :قـال ؟ومـا الـذي شـكا إليـك :فقلت» استجار بنا أهل البيت 

 ،ففعلـت ،هـا ليقتلهـافسـألين أن أدعـو اهللا علي ،وأّن حّية تأتيه تأكل أفراخـه فراخـه ،منذ ثالث سنني
  .»وقد قتلها اهللا 

 ،فأخـذت خبطـام اجلمـل ،فنزلـت» انـزل يـا جـابر «  :مثّ سرنا حّىت إذا كان وقت السحر قـال يل
  :فنزل فتنّحى مينة ويسرة وهو يقول

__________________  
  .اجعل :ك ،يف ر) ١(
  .١١ :اآلية ١٣سورة الرعد ) ٢(

/  ٣٤٩ :مدينـــة املعـــاجز ،١٩٩ :٢كشـــف الغمـــة   ،١٢/  ٦٠٤ :٢واجلـــرائح  اخلـــرائج ،حنـــوه ،٩٨ :دالئـــل اإلمامـــة - ٢
٩٤.  

  .» ١٠٢٥ :٢ - ورش - املعجم الوسيط« طائر أكرب من احلمامة املعروفة  :الورشان) ٣(
انظـر . ويعـرف بـاجلوالق واخلـرج أيضـا ،وعاء ينسـج مـن مشـاقة اجلـوت يوضـع علـى ظهـر الدابـة لوضـع األمتعـة فيـه) ٤(

  .)غرر (  ٦٤٨ :٢ط املعجم الوسي
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٣٩١ 

ــيض بــني الرمــل فاقتلعــه )١(فــإذا حجــر مربــع  ،واظهــر لنــا مــاءً  ،هــّم اســقنااللّ «  فنبــع لــه عــني مــاء  ،أب
إىل  فعمـــد أبـــو جعفـــر  ،فأصــبحنا دون قريـــات وخنـــل ،مثّ ارحتلنـــا ،فتوضـــأنا وشـــربنا منـــه ،صــاف

فلقــد رأيــت النخلــة تنحــين حــّىت » طعمينــا أ ،أيّتهــا النخلــة اليابســة«  :خنلــة يابســة فــدنا منهــا وقــال
فقــال أبــو جعفــر  !؟كــاليوم  مــا رأيــت ســاحراً  :يقــول )٢(وإذا أعــرايب  ،جعلنــا نتنــاول مــن مثرهــا ونأكــل

 ولكن علمنـا امسـاً  ،فإنّه ليس مّنا ساحر وال كاذب ،ال تكذبن علينا أهل البيت ،يا أعرايب«  :
  .»وندعو به فنجاب  ،به فنعطىنسأل اهللا  ،من أمساء اهللا تعاىل

__________________  
  .مرتفع :يف م) ١(
  .كاهن  :ش ،يف س) ٢(
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٣٩٢ 
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٣٩٣ 

  الباب التاسع
  في ذكر دالالت االمام الصادق جعفر بن محّمد 

  وفيه أربعة فصول
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٣٩٤ 
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٣٩٥ 

  :فصل - ۱
  في بيان ظهور آياته في إحياء الموتى

  خمسة أحاديث :وفيه
فــــدخلت عليــــه امــــرأة  كنــــت عنــــد أيب عبــــد اهللا   :قــــال ،بــــن درّاجعــــن مجيــــل  - ١/  ٣٢١

 ،قـــومي واذهـــيب إىل بيتـــك ،لعّلـــه مل ميـــت«  :فقـــال هلـــا ،وذكـــرت أDّـــا تركـــت ابنهـــا علـــى وجهـــه ميتـــاً 
جـّدد يل  ،ومل يكـن شـيئاً  يا من وهـب يل ولـداً «  :وادعي اهللا تعاىل وقويل ،وصّلى ركعتني ،واغتسلي

  .)١(مثّ جاءت فحركته فإذا هو قد بكى  ،ففعلت ذلك»  كيه وال ختربي بذلك أحداً مثّ حر « هبتك 
دخلــت علــى الصــادق  :قــال ،عــن الســّيد أيب هاشــم إمساعيــل بــن حمّمــد احلمــرييّ  - ٢/  ٣٢٢

وأنـا قـد  ،بلغين أنّـك تقـول ّيف إنّـه لـيس علـى شـيء ،يا ابن رسول اهللا :وقلت جعفر بن حمّمد 
لســت القائــل يف حمّمــد أ « :فقــال ،ري يف حمّبــتكم وهجــرت النــاس فــيكم يف كيــت وكيــتأفنيــت عمــ
  :بن احلنفّية

__________________  
  .عن كتابنا هذا ٨٥/  ٣٨٣ :مدينة املعاجز ،٢٣٩ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،١/  ٢٩٤ :بصائر الدرجات - ١

  .مّتكئ :يف م) ١(
 ٣٨٤ :مدينـة املعــاجز ،٢٧٨ :اعـالم الـورى ،وفيــه مضـمونه ،٢٤٥ :٤مناقـب ابـن شهرآشـوب  ،٣٣ :كمـال الـدين - ٢
  .عن كتابنا هذا ،٨٧/ 
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٣٩٦ 

  ؟وكـــــــــــــم املـــــــــــــدى ؟وإىل مـــــــــــــىت ؟حـــــــــــــّىت مـــــــــــــىت

ـــــــــــــت حـــــــــــــيٌّ     ـــــــــــــن الوصـــــــــــــي وأن ـــــــــــــرزق يـــــــــــــا اب   ت

   
ـــــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــــزال وال ت   !تثـــــــــــــــــــوى برضـــــــــــــــــــوى ال ت

  !؟بنـــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــبابة أولـــــــــــــــــقو    

   
ـــة قـــام بشـــعب رضـــوى أســـد عـــن ميينـــه و  ـــؤتى برزقـــه غـــدوة  ،منـــر عـــن مشالـــهوأّن حمّمـــد بـــن احلنفّي ي

  !؟وعشّية
  .» !وقد ذاقوا املوت ،كانوا خريا منه  واحلسن واحلسني  وعلّياً  )ص(إّن رسول اهللا  ،وحيك
  ؟فهل لك على ذلك من دليل :قال
فأخـذ بيـده » وأنـا أريـك آيـة  ،ى عليـه وحضـر دفنـهإّن أيب أخـربين أنّـه كـان قـد صـلَّ  ،نعم«  :قال
 ،ودعا اهللا تعاىل فانشق القرب عـن رجـل أبـيض الـرأس واللحيـة ،وضرب بيده عليه ،به إىل قربفمضى 

أنــا حمّمــد بــن  :قــال. ال :قــال ؟تعــرفين ،يــا أبــا هاشــم :وهــو يقــول ،فــنفض الــرتاب عــن رأســه ووجهــه
أدخــل مثّ . مثّ هــذا ،مثّ حمّمــد بــن علــيّ  ،علــّي بــن احلســني :إّن اإلمــام بعــد احلســني بــن علــيّ  ،احلنفيــة

  .فقال إمساعيل بن حمّمد عند ذلك ،رأسه يف القرب وانضّم عليه القرب
  جتعفـــــــــــــــــــــــــــــــرت بســـــــــــــــــــــــــــــــم اهللا واهللا أكـــــــــــــــــــــــــــــــرب

  أيقنــــــــــــــــــــــــــــــــت أّن اهللا يعفــــــــــــــــــــــــــــــــو ويغفــــــــــــــــــــــــــــــــرو    

   
ـــــــــــــاً و  ـــــــــــــت دائن ـــــــــــــدين غـــــــــــــري مـــــــــــــا كن ـــــــــــــت ب   دن

  بـــــــــــــــــــه وDـــــــــــــــــــاين ســـــــــــــــــــّيد النـــــــــــــــــــاس جعفـــــــــــــــــــر   

   
  فقلـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه هبـــــــــــــــــــين _ـــــــــــــــــــودت برهـــــــــــــــــــة

  إالّ فـــــــــــــــــــــــــديين ديـــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــن يتنصـــــــــــــــــــــــــرو    

   
  حييــــــــــــــــت وراجعــــــــــــــــاً  لســــــــــــــــت بغــــــــــــــــال مــــــــــــــــاو 

ــــــــــــت أخفــــــــــــي وأظهــــــــــــر     ــــــــــــه كن )١(إىل مــــــــــــا علي
  

   
  لكيســـــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــــدها قـــــــــــــــــــــوالً  ال قـــــــــــــــــــــائالً و 

  إن عـــــــــــــــــــاب جّهـــــــــــــــــــال مقـــــــــــــــــــايل وأكثـــــــــــــــــــرواو    

   
  .والقصيدة طويلة

حـّج رجـل مــن أصـحابنا فـدخل علـى أيب عبــد اهللا  :قـال ،عـن داود بـن كثـري الرقــيّ  - ٣/  ٣٢٣
  إنّ  ،فداك أيب وأّمي :فقال له 

__________________  
  .أضمر :يف ر) ١(

  .٨٦ضمن حديث  ٣٨٤ :عنه مدينة املعاجز - ٣
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٣٩٧ 

 :فقـال. نعـم :قـال»  ؟أو كنـت حتبهـا«  :فقـال أبـو عبـد اهللا  ،وبقيت وحيداً  ،أهلي قد توفيت
  .»وترجع أنت وهي جالسة تأكل  ،ارجع إىل منزلك فإDّا سرتجع إىل املنزل« 

وبــني يــديها طبــق فيــه متــر  ،حّجــيت ودخلــت املنــزل وجــد_ا قاعــدة تأكــلفلّمــا رجعــت مــن  :قــال
  .وزبيب

 ،أتيــت بعــض آل حمّمــد ألســتفتيه عــن مســألة :عــن أبيــه قــال ،عــن حمّمــد بــن راشــد - ٤/  ٣٢٤
إّين  :فهـــديت إىل حمّمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن احلســـن فاســـتفتيته يف ذلـــك فقـــال ،فســـألت عـــن أعلمهـــم
س قد جاء عنكم أّنكـم تقولـون يف أنفسـكم أّنكـم تـدرون بـالعلوم  أو لي :فقال ؟لست أدري ما هذا

  ؟كّلها
  ؟فمن أين يل بذلك :قلت له. ولست بذلك ،إّن ذلك ال يعلمه إالّ اإلمام :قال
مــات الســّيد بــن  :فقيــل يل ،فأتيتــه .فإنّــه عنــده ال شــك فيــه ائــت جعفــر بــن حمّمــد  :قــال

فلّمــا أن قمــت أخــذ بثــويب فجــذبين إىل  ،ســتفتيته فأفتــاين يف مســأليتفأتيتــه وا ،حمّمــد وهــو يف اجلنــازة
  .»كم معاشر أهل احلديث تركتم العلم إنَّ «  :نفسه فقال
  .»إّين إمام هذا الزمان  ،نعم واهللا«  :فقال ؟يرمحك اهللا أنت إمام هذا الزمان :فقلت له
  .اهللا سلين عّما بدا لك أخربك به إن شاء«  :فقال. عالمة ودليل :فقلت
 ،مـــا أنـــت أهـــل لـــذلك«  :فقـــال يل. يـــامر أن حيُ يل مـــات يف هـــذه املقـــربة فـــأُ  إّن أخـــاً «  :فقلـــت

  .أمحد :فقلت»  ؟ولكن أخوك ما كان امسه
__________________  

  .٩٩/  ٤٠٩ :مدينة املعاجز ،باختالف ،٧٤٢ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٤
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٣٩٨ 

. يـا أخـي اتبعـه :فقام واهللا وهو يقـول ،فر بن حمّمدوبإذن جع ،قم بإذن اهللا تعاىل ،يا أمحد«  :فقال
  .وحّلفين بالطالق والعتاق أالّ أخرب احداً 

عــن أبيــه علــّي بــن موســى  ،عــن أبيــه حمّمــد ،عــن أيب احلســن علــّي بــن حمّمــد التقــي - ٥/  ٣٢٥
أّن ملــك اهلنــد بعــث  - يف حــديث طويــل أنــا أختصــره - قــال ،عــن أبيــه موســى بــن جعفــر 

وكتــب  ،مــع بعــض ثقاتــه يف حتــف وهــدايا كثــرية اريــة رائقــة اجلمــال إىل أيب جعفــر بــن حمّمــد جب
  :إليه

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .من ملك اهلند إىل جعفر بن حمّمد الطاهر من كّل جنس

 ،بعــض عمــايل جاريــة مل أر أحســن منهــا حســناً  هــداين اهللا علــى يــدك فــإّين أهــدى إيلَّ  ،أّمــا بعــد
أن اختـذ  وال أكمـل منهـا كمـاالً  ،وال أعقـل منهـا عقـالً  ،وال أعظـم منهـا خطـراً  ،وال أمجل منهـا مجـاالً 

 فأقامـت بـني يـدي يومـاً  ،فنظـرت إليهـا فـأعجبتين وأعجبـين شـأDا ،يكـون لـه امللـك بعـدي منها ولداً 
ع شـيء مـن احللـي فبعثـت aـا إليـك مـ ،يسـتأهلها غـريك فلـم أر أحـداً  ،وليلة أفكر فيها وىف جاللتهـا
ــف رجــل  ،واحللــل واجلــواهر والطيــب مثّ مجعــت مــن مجيــع وزرائــي وعّمــايل وأمنــائي فــاخرتت مــنهم أل

وهـو ميـزاب بـن  ومـن العشـرة واحـداً  ،ومـن املائـة عشـرة ،واخرتت من األلـف مائـة ،يصلحون لألمانة
وهـــذه  ،هلديـــةفبعثـــت علـــى يـــده هـــذه ا ،وال أشـــجع ،)١(أعقـــل منـــه  جنـــان مل أجـــد يف مملكـــيت رجـــالً 

  .اجلارية
__________________  

  .٢٤٢ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٣٠٠ :١اخلرائج واجلرائح  - ٥
/  ٣٨٧ :مدينـــة املعـــاجز ،باختصـــار ،١٣٧/  ١١٥ :٣اثبـــات اهلـــداة  ،قطعـــة منـــه ،٦/  ١٨٦ :٢الصـــراط املســـتقيم 

٩٦.  
  .»أهيأ منه وال أنبل منه وال أوثق منه «  :يف م) ١(
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٣٩٩ 

ارجــع أيّهــا «  :الرجــل مبــا بعــث معــه إليــه ودخــل بعــد دفــع كثــري واستشــفاع قــال لــهفلّمــا وصــل 
  .»اخلائن من حيث جئت aديتك 

«  :فقــال !؟وإقامــة حــول البــاب ال تقبــل هديــة امللــك ،ومشــقة شــديدة ،أبعــد شــقة بعيــدة :فقــال
ــيس لــك عنــدي جــواب  .»ومــا كنــت بالــذي أقبلهــا ألنّــك خــائن فيمــا أتيــت بــه وائتمنــت عليــه  ،ل

فـإن شـهد عليـك باخليانـة بعـض ثيابـك تقـر «  :فقـال . واهللا ما خنتك وال خنـت امللـك :فقال
  .؟أو تعفيين عن ذلك وتسأل مبا أحييت من بعد :قال»  ؟باإلسالم

فصـّلى ركعتـني  مثّ قـام  ،الـدار ،)١(مثّ أمـر بـه فبسـط يف ناحيـة  ،فأمر به فخلع من أعاله فرو
أيّهـا الفـرو الطـائع هللا «  :مثّ رفـع رأسـه وقـد عـاله نـور وقـال ودعا مبـا أحـبَّ  ،الركوع والسجودوأطال 

فانبسط الفرو مثّ انقبض وانضم حـّىت صـار كـالكبش » وصف لنا ما جىن  ،تعاىل تكّلم مبا تعلم منه
هلنـد هـذا بعث إليـك ملـك ا ،يا ابن رسول اهللا الصادق :فسمعه من يف ا:الس وهو يقول )٢(البازل 

فلــم يــزل علــى  ،وأوصــاه حبفظهمــا وحياطتهمــا ،الرجــل وائتمنــه علــى هــذه اجلاريــة ومــا معــه مــن املــال
فأقمنـــا يف ذلـــك  ،ذلـــك حـــّىت صـــرنا إىل بعـــض الصـــحارى فأصـــابنا املطـــر حـــّىت ابتـــّل مجيـــع مـــا معنـــا

 ،ألشــجاروعّلقنــا مــا معنــا علــى احلجــر وا ،حــّىت طلعــت الشــمس واحتــبس املطــر كــامالً   املوضـع شــهراً 
لـو دخلـت هـذه املدينـة  ،)٤(يـا بشـري  :فقـال )٣(بشـري  :كان مع اجلارية خيدمها يقال له  فنادى خادماً 

فــدفع إليـــه . فأتيتنــا مبــا فيهــا مـــن الطعــام إىل أن جتــّف رواحلنــا كنـــا قــد أكلنــا مــن طعـــام هــذه املدينــة
  .دراهم كثرية ودخل اخلادم املدينة

__________________  
  .ساحة :ك ،م ،يف ر) ١(
  .» ٥٢ :١١ - بزل - لسان العرب« . الكامل :البازل) ٢(
  .بشر :يف م) ٣(
  .بشر :يف م) ٤(
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٤٠٠ 

لـو  :وأمر ميزاب هذه اجلاريـة أن ختـرج مـن قّبتهـا إىل مضـرب قـد نصـب هلـا يف الشـمس وقـال هلـا
ت فخرجــ. خرجـت إىل هـذا املضـرب ونظـرت إىل هـذه األشـجار وهــذه املدينـة الـيت قـد أشـرفنا عليهـا

فنظـر اخلـائن إليهـا وإىل حســنها  ،اجلاريـة فـإذا يف األرض وحـل فكشـفت عـن ســاقيها وسـقط مخارهـا
يـا  ،وخانـك ،اجلاريـة وفجـر aـا فبسطين يف األرض وأفرش علـيَّ  ،ومجاهلا فراودها عن نفسها فأجابته

خـرة إالّ وأنا أسألك بالذي مجع لك خـري الـدنيا واآل ،هذا ما كان من قصته وقصتها ،ابن رسول اهللا
  .سألت اهللا تعاىل أالّ يعذبين بالنار لفجورمها على تنجيسهما إيّاي

  .وبكيت وبكى من يف ا:الس واصفّرت ألواDم فبكى الصادق  :قال موسى 
قـد علمـت أن جـّدك  :هللا وقـال فخـّر سـاجداً  ،ميزاب وأخذته رعدة شديدة وخـوف :ففزع :قال

وليكن لك أسوة بـأخالق جـّدك فلـم يعلـم امللـك مبـا   ،فارمحين رمحك اهللا رحيماً  وفاً ؤ كان باملؤمنني ر 
  .وقد أخطأت ،كان حايل وقّصيت

فـأقر اهلنـدّي مبـا  :قـال» وال تعطفت عليك إالّ أن تقّر مبا جنيت  ال رمحتك أبداً «  :فقال 
  .أخربت به الفروة

فقـال الصـادق  ، حلقـه وخنقتـه حـّىت اسـوّد وجهـهفلّما لبسها وصارت يف عنقه انضمت يف :قال
إالّ أذنــت يل  )١()  جعلــك إمامــاً  (أســألك بالــذي  :فقالــت الفــرو» خــل عنــه  ،هــا الفــروأيُّ «  :

  .»خل عن النجس حّىت يرجع إىل صاحبه فيكون أوىل به منا «  :فقال .أن أقتله
مـــن أراد اجلميـــع طلبـــه يف موضـــعه فإنّـــه ف ،ويف احلـــديث طـــول اقتصـــرنا منـــه علـــى موضـــع احلاجـــة

  .مشهور
__________________  

  .خلقك :م ،يف ر) ١(
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  :فصل - ۲
  في بيان ظهور آياته فيما أخبر به من حديث النفس

  مثانية أحاديث :وفيه
وأبــو هــارون املكفــوف  كنــت عنــد أيب عبــد اهللا   :قــال ،عــن محــران بــن أعــني - ١/  ٣٢٦

 ،كــذبت«  :إىل أيب هــارون وقــال فنظــر أبــو عبــد اهللا  ،ذ اختصــم إليــه رجــالنإ ،جــالس حبذائــه
مـــن اجلـــاري «  :قـــال !؟فمـــن أيـــن علمـــت جعلـــت فـــداك :قـــال» إّن كالمهمـــا بـــني يـــدي رّب العـــزة 

  .»الذي جيري منك جمرى الدم واللحم 
ــهكنــت أطــوف بالبيــت وأبــو عبــد اهللا   :قــال ،معّمــر الزيّــات - ٢/  ٣٢٧ ــالم علي يف  الس
 ،واهللا ما هو بـأطول النـاس ،هل طاعته مفروضة على الناس :فنظرت إليه وقلت يف نفسي ،الطواف

wََcاً ِمنLا واِحداً نَتLِبُعُه  («  :الناس فما لبث أن مّر يب ووضع يـده بـني كتفـي مثّ قـال )١(وال بأمجل 
َ
أ

ذاً لَِ_ َضـالٍل وَُسـُعٍر    ،نعـم :قلـت ؟مـا الـذي قـال لـك :ين أصـحابنا فقـالوافجـازين مثّ أتـا )٢( )إِنLا إِ
  .وما هو إالّ كما قلت يف نفسي ،كذا وكذا

__________________  
  ,٩٧/  ٤٠٩ :عنه يف مدينة املعاجز - ١
/  ٤٠٩ :مدينـة املعـاجز ،٤٤/  ٧٣٤ :٢اخلـرائج واجلـرائح  ،١٣٩ :دالئـل اإلمامـة ،٢١/  ٢٦٠ :بصائر الـدرجات - ٢

  .عن كتابنا هذا ١٩٧
  .بأجل :يف م) ١(
  .٢٤ :سورة القمر اآلية) ٢(
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ــى أيب عبــد اهللا  :قــال ،عــن هشــام بــن األمحــر - ٣/  ٣٢٨ وهــو يف ضــيعته يف  دخلــت عل
وأنــا أريـــد أن أســـأله عـــن املفّضـــل بـــن عمـــر اجلعفـــّي  ،)١(يــوم شـــديد احلـــر والعـــرق يســـيل علـــى وجهـــه 

  .وثالثني مرة حّىت أحصيت بضعاً » بن عمر اجلعفّي  الرجل واهللا املفضل ،نعم«  :وقال ،فابتدأين
فقنعــت  ،وعنــده خلــق دخلـت علــى أيب عبــد اهللا  :قــال ،عـن خالــد بــن جنــيح - ٤/  ٣٢٩

عنـــد رّب  ؟عنـــد مـــن تتكلمـــون ،وحيكـــم مـــا أغفلكـــم :رأســـي وجلســـت يف ناحيـــة وقلـــت يف نفســـي
  .العاملني
وإن مل أعبـده عـّذبين واهللا  ،عبـد خملـوق ويل رّب أعبـدهأنـا واهللا  ،وحيك يا خالد«  :فناداين :قال
  .إالّ قولك يف نفسك ال واهللا ال أقول فيك أبداً  :فقلت» بالنار 

ضــــع يل يف «  :قــــال يل أبــــو عبــــد اهللا  :قــــال ،عـــن إمساعيــــل بــــن عبــــد العزيــــز - ٥/  ٣٣٠
ل فيــه كــذا وكــذا ويــدخل أنــا أقــو  :فقلــت يف نفســي ،فــدخل ،فقمــت فوضــعت املــاء» املتوضــأ مــاء 

ال ترفعــوا البنــاء فــوق  ،يــا إمساعيــل بــن عبــد العزيــز«  :فلــم يلبــث أن خــرج وقــال !؟املتوضــأ ويتوضــأ
  .»خملوقني وقولوا فينا ما شئتم  اجعلونا عبيداً  ،فينهدم ،طاقته

  .وكنت أقول فيه ما أقول فيه :قال إمساعيل
  بد اهللا أسألهأتيت أبا ع :قال ،عن شهاب بن عبد ربّه - ٦/  ٣٣١

__________________  
  .٦٢/  ٩٥ :٣اثبات اهلداة  ،٨/  ٢٥٧ :بصائر الدرجات - ٣

  .صدره :م ،يف ر) ١(
  ,٢٥/  ٢٦١ :بصائر الدرجات - ٤
 ،١٠١ :٣اثبــــات اهلــــداة  ،١٩١ :٢كشــــف الغمــــة   ،٧٣٥ :٢اخلــــرائج واجلــــرائح  ،٢٢/  ٢٦١ :بصــــائر الــــدرجات - ٥

  ,٧١/  ٣٨٠ :مدينة املعاجز
 :٤مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ،٦١٣ :٢اخلـــرائج واجلـــرائح  ،١٣٣ :دالئـــل اإلمامـــة ،١٣/  ٢٥٨ :بصـــائر الـــدرجات - ٦

٢١٩.  
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٤٠٣ 

  .أخربين :فقلت له» فيما جئت له  )١(وإن شئت أخربتك  ،إن شئت فاسأل«  :فقال ،عن مسألة
 :قلـتف» جئت لتسألين عن اجلنب يغرف املاء من احلب بـالكوز فتصـيب يـده املـاء «  :قال يل

  .»ليس به بأس «  :فقال. نعم
ووجهـه إىل  ،وهـو مضـطجع كنت عند أيب عبد اهللا   :قال ،عن عمر بن يزيد - ٧/  ٣٣٢
اســأله عــن  :فقلــت يف نفســي ،فقعــدت أغمــز رجلــه» اغمــز رجلــي  ،يــا عمــر«  :فقــال يل ،احلــائط

  .»إذن واهللا ال أجيبك «  :وقال فحّول وجهه إيلَّ  :قال ؟عبد اهللا وموسى أيّهما اإلمام
اختلــــف النــــاس يف جــــابر بــــن يزيــــد اجلعفــــّي  :قــــال ،)٢(عــــن زيــــاد بــــن أيب احلــــالل  - ٨/  ٣٣٣

  .فدخلت على أيب عبد اهللا وأنا أريد أن أسأله فابتدأين من غري أن أسأله ،وأحاديثه وأعاجيبه
هللا املغــرية بــن ســعيد ولعــن ا ،فإنّــه كــان يصــّدق علينــا ،رحــم اهللا جــابر بــن يزيــد اجلعفــيّ « قــال يل 

  .»فإنّه كان يكذب علينا 
__________________  

  .أحّدثك :ص ،يف ش) ١(
  ,٧٣٣ :٢اخلرائج واجلرائح  ،١٣٣ :دالئل اإلمامة ،٢/  ٢٥٥ :بصائر الدرجات - ٧
  ١٣٣ :دالئل اإلمامة ،١٠٠ :٣اثبات اهلداة  ،٤٢/  ٧٣٣ :٢اخلرائج واجلرائح  ،١٢/  ٢٥٨ :بصائر الدرجات - ٨

 :١تنقـيح املقـال  ،٣٠٠ :٧معجـم رجـال احلـديث « راجـع  ،ومـا أثبتنـاه مـن املصـادر ،زياد بن خّالد :يف النسخ) ٢(
٤٥٣ «.  
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٤٠٤ 

  :فصل - ۳
  في بيان آياته من االخبار بالغائبات

  سبعة عشر حديثاً  :وفيه
فحّملــين رســالة إىل  ،حــبس عبــد اهللا بــن عبــاس بالكوفــة :عــن بكــري بــن أعــني قــال - ١/  ٣٣٤

اذكـر أمـر  :فلّما أن كان يف يوم عرفة على املوقف قلت له ،يسأله الدعاء بتخليته يب عبد اهللا أ
  .»أطلق عنه «  :مثّ قال ،فرفع يده وحّرك شفتيه ،موالك عبد اهللا بن عباس

فوجـدت  ،فرجعت إىل الكوفة فسألت عـن اليـوم الـذي خلّـي عـن عبـد اهللا بـن عبـاس :قال بكري
  .بالتخلية الوقت الذي دعا له أبو عبد اهللا  ختليته يف
ــى أيب عبــد اهللا  :قــال ،عــن داود بــن كثــري - ٢/  ٣٣٥ يــا ابــن رســول  :فقلــت دخلــت عل

فتــدخل  ،كــأّين بــك قــد كتفــت خبدعــة  ،يــا داود«  :فقــال .أســألك عــن شــيء خيــتلج يف صــدري ،اهللا
  .» وال يطلق عنك إالّ بألف درهم ،يف صندوق
  فخرجت متفّكراً  ،فأضّلين الّشيطان عّما أردت سؤاله :قال داود

__________________  
١ -  
  .٢٣٢/  ٤١٥ :عنه يف مدينة املعاجز - ٢
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٤٠٥ 

يـا صـاحب  :فتعلقـت يب وقالـت ،فمـررت بـبعض سـكك الكوفـة فـإذا جاريـة مليحـة ،ممّا قـال متحّرياً 
فقالـت . مـا أكـره ذلـك :فقلـت ؟بـه دوننـا هل لـك يف اإلملـام بنـا فتفيـدنا بـبعض مـا خصصـت ،احلق
فــإّين ال آمنـــه  ،ادخــل الصــندوق :فقالـــت يل ،فــإذا أنــا بزوجهـــا قــد أقبــل إليهــا. ادخــل فــدخلت :يل

فـإن  ،قـد وقعـت موقـع سـوء :مثّ قالـت ،فأقفلت علـيَّ  ،فدخلت الصندوق. عليك إن رأى اجتماعنا
 ،فأعطيتهـا ألـف درهـم وخلّـت عـّين  .بـك إىل السـلطان )١(افتديت نفسـك بـألف درهـم وإالّ غمـزت 

  .»جنوت اآلن فامحد اهللا تعاىل «  :فلّما بصر يب قال ،فرجعت إىل أيب عبد اهللا 
ــف - ٣/  ٣٣٦  ،ذكــر عنــده زيــد] قــد [  و مسعــت أبــا عبــد اهللا  :قــال ،عــن يزيــد بــن خل

العــراق وميكــث يــومني ويقتــل يف اليــوم  كــأّين بــه قــد خــرج إىل«  :يقــول ،وهــو يومئــذ يــرتدد يف املدينــة
  .وأشار بيده» وينصب هاهنا على قصبة  ،ويؤتى به ،مثّ يدار برأسه يف البلدان ،الثالث
ورأت عيــين أن أيت برأســه حــّىت أقــيم علــى قصــبة يف  ،فســمعت أذين مــن أيب عبــد اهللا  :قــال

  .املوضع الذي أشار إليه 
أنــا واهللا  :فقــال حممــد بــن عبــد اهللا بــن احلســن خاصــم أبــا عبــد اهللا  نَّ وروي أ - ٤/  ٣٣٧

فـــو اهللا مـــا  ،منـــك أنـــا أســـخى يـــداً  :أّمـــا قولـــك«  :فقـــال  .وأعلـــم وأشـــجع ،منـــك أســـخى يـــداً 
 ،أنــا أعلــم منــك :وأّمــا قولــك ،وال أصــبحت وهللا يف مــايل حــق ،حــق يف مــايل أمســيت قــط وهللا علــيَّ 

  أعتق يب وأباك أمري املؤمنني فإّن أ
__________________  

  .» ٣٨٨ :٥ - غمز - لسان العرب« انظر  ،أي أشرت ووشيت :غمزت) ١(
  ,٢٣٣/  ٤١٥ :وعنه يف مدينة املعاجز - ٣
  .مع اختالف فيه ،٢٧٣ :اعالم الورى ،٢٢٨ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ٤
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٤٠٦ 

وأّمـــا  ؛وإالّ أمسيــتهم لـــك بأمســائهم وأمســاء آبــائهم إىل آدم فســّمهم يل ،يــده )١(ألــف نســمة مــن كـــد 
وتوضع علـى جحـر الزنـابري  ،ويقطع رأسك ،أنا أشجع منك فكأّين أنظر إليك تقتل باملدينة :قولك

  .»فيسيل منه الدم إىل موضع كذا 
 مــا علمــت يــا بــين :فقــال لــه أبــوه ،وحكــى مــا جــرى بينهمــا أبــاه ،وامجــاً  فقــام حمّمــد واكمــاً  :قــال

  .أّنك صاحب جحر الزنابري إىل اآلن
حكـى حمّمـد بــن جعفـر بــن حمّمـد بــن  :يف حـديث آخـر عــن صـفوان بــن حيـىي قــال - ٥/  ٣٣٨

وال  ،ومــا كــان عنــدنا منــه ذكــر ،تــدري مــا ســبب دخولنــا يف هــذا األمــر ومعرفتنــا بــهأ: األشــعث قــال
  ؟وما ذاك :قلت :قال ؟معرفة بشيء ممّا عند الناس

لــه عقـل جيّــد  يل رجـالً  )٢(ادع  ،يـا حمّمــد :فـر الــدوانيقي قـال حملمــد بـن األشــعثأبــا جع إنَّ  :قـال
فقـال  ،فأتيتـه :قـال. فـأتين بـه :قال. هذا خايل فالن بن مهاجر ،إّين أصبت لك :فقال. يؤدي عّين 

وائــت عبــد اهللا بــن احلســن بــن احلســن  ،يــا ابــن مهــاجر خــذ هــذا املــال وائــت املدينــة :لــه أبــو جعفــر
وaـا شـيعة  ،إّين رجل غريب من أهل خراسان :وقل هلم ،منهم جعفر بن حمّمد ،أهل بيتهة من وعدَّ 

فـإذا قبضـوا  ،واحد منهم على شـرط كـذا وكـذا فادفع إىل كلِّ . وّجهوا إليكم aذا املال ،من شيعتكم
  .أحب أن يكون معي خطوطكم بقبضكم ما قبضتم ،إّين رسول :املال فقل

  على ساكنها أفضل الصالة - ةفأخذ املال وأتى إىل املدين
__________________  

  .كسب  :يف م) ١(
 ،٢٥/  ٧٢٠ :٢اخلـــرائج واجلـــرائح  ،١٢٣ :دالئـــل اإلمامـــة ،٦/  ٣٩٥ :١الكـــايف  ،٧/  ٢٦٥ :بصـــائر الـــدرجات - ٥

  .٣٠/  ٣٦٥ :مدينة املعاجز ،٨٠ :٣اثبات اهلداة  ،٢٢٠ :٤مناقب ابن شهرآشوب 
  .ابغ :ص ،يف ش) ٢(
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٤٠٧ 

  ؟فقال أبو جعفر ما وراءك ،)١(ورجع إىل أيب جعفر الدوانيقي  - والسالم
فـإّين أتيتـه  ،مـا خـال أبـو عبـد اهللا جعفـر بـن حمّمـد ،وهـذه خطـوطهم بقبضـهم ،أتيـت القـوم :قال

ينصرف وأذكـر مـا ذكـرت ألصـحابه  :فقلت ،وجلست خلفه ،يصّلي )ص(وهو يف مسجد الرسول 
فـإDّم قريبـو  )ص(اتق اهللا وال تغر أهل بيـت حمّمـد  ،يا هذا « :وقال مثّ التفت إيلَّ  ،فعجل وانصرف

  .»فكلهم حمتاج  ،العهد بدولة بين مروان
فــأخربين جبميــع مــا  ،فــدنوت» فــادن رأســك مــّين «  :قــال ؟ومــا ذاك أصــلحك اهللا :فقلــت :قــال

ن أهــل اعلــم أنّــه لــيس مــ ،يــا ابــن مهــاجر :فقــال لــه :قــال ،حــّىت كأنّــه كــان ثالثنــا ،جــرى بيــين وبينــك
  .وإّن جعفر بن حمّمد حمّدثنا اليوم ،بيت النبوة إالّ وفيهم حمّدث

  .فكانت هذه املقالة سبب مقالتنا aذا األمر
إّن أيب ملـّـا أخــذ يف أمــر حمّمــد بــن عبــد  :قــال ،عــن موســى بــن عبــد اهللا بــن احلســن - ٦/  ٣٣٩

يف   - فلـــم يــرض منــه بـــذلك ،ح لــهفدفعــه عــن ذلـــك ونصــ ،دعــا إىل أمــره أبــا عبـــد اهللا «  :اهللا
املقتـول  ،إّنك لـتعلم أنّـه األحـول األكشـف األخضـر«  :حىت قال أبو عبد اهللا  - كالم طويل

 :فقـال لـه. وليقـومن بثـأر أيب طالـب ،أيب لـيس هـو كـذلك :فقال» بسّدة أشجع عند بطن مسيلها 
  :أن يكون هذا البيت يلحق بصاحبنايغفر اهللا لك ما أخوفين «  :أبو عبد اهللا 

  منتك نفسك يف اخلالفة ضالال
  وإين ،األمر بد] من [ واهللا ال ميلك أكثر من حيطان املدينة وال 

__________________  
  .وحممد بن األشعث عنده :زاد يف ر) ١(
 ( ٢٤٤عـة منـه يف ص وقـد تقـدمت قط ،ذكـره الكليـين مفصـال. ٣/  ٧٦ :٣إثبات اهلـداة  ،١٧/  ٢٩٣ :١الكايف  - ٦

  .)يف معاجز اإلمام الباقر 
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٤٠٨ 

ة أشــجع بــني واهللا إنــه ملقتــول بســدَّ  ،ألراه أشــأم ســخلة أخرجتهــا أصــالب الرجــال إىل أرحــام النســاء
هــذا الغــالم مــا يســمع مــّين  )١(وال ينفــع  ،بــني رجليــه لبنــة ،ثوبــه واهللا لكــأّين بــه صــريعا مســلوباً  ،دورهــا
«.  

  .يعنيين :قال موسى
فيقتـــل كبشــــها  ،مثّ ميضــــي فخـــرج معــــه رايـــة أخــــرى !،مثّ يقتــــل صـــاحبه ،رجن معــــه فيهـــزمفتخـــ« 

  .»فإن أطاعين فليطلب عند ذلك األمان من بين العباس  ،ويسرق حليتها
 - أخــربك أّين مسعــت عّمــك«  :فقــال لــه فلحقــه أبــو عبــد اهللا  ،جيــّر ثوبــه فقــام أيب مغضــباً 

 .»ولــوددت أّين فــديتك بولــدي وبــأحّبهم إّيل  ،بيــك ســتقتلون فيــهيــذكر أنّــك وبــين أ - وهــو خالــك
فمــا أقمنــا بعــد ذلــك إالّ عشــرين ليلــة حــّىت قــدمت رســل أيب  ،أســفاً  وخــرج مغضــباً  ،)٢(فمــا قبــل أيب 

فقتـــل  ،مثّ محلـــوا يف حمامـــل عـــراة ال وطـــاء عليهـــا ،فأخـــذوا أيب وعمـــوميت وصـــّفدوا يف احلديـــد ،جعفـــر
فظهـر ودعـا النـاس إىل  ،بـن عبـد اهللا بـن احلسـن فـأخرب أّن أبـاه وعمومتـه قتلـوامثّ أتى حمّمد  ،أكثرهم
حــّىت وقــف بــني  وأتــى بــأيب عبــد اهللا  ،واســتوثق النــاس بيعتــه ،وكنــت ثالــث ثالثــة بــايعوا ،نفســه
والــذي أكــرم  :حــّىت قــال لــه ،وطالــت احملــاورة بيــنهم. أســلم تســلم :فقــال لــه عيســى بــن زيــد ،يديــه
  .بالنبوة ألسجننك )ص( حمّمداً 

لـــــو تكلمـــــات  :فقـــــال عيســـــى بــــن زيـــــد» ق أراين ســــأقول وأصـــــدَّ «  :فقــــال أبـــــو عبـــــد اهللا 
  .لكسرت فكك

تـدخل  أما واهللا لـو يـربق بالسـيف لكـأّين بـك تطلـب لنفسـك جحـراً «  :فقال أبو عبد اهللا 
  وما أنت من املذكورين عند ،فيه

__________________  
  .مينع :ص ،يف ش) ١(
  .مين :يف م) ٢(
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٤٠٩ 

احبســـه  :فقـــال حممـــد بانتهـــار» النـــافر  )١(وإّين أظنـــك إذا صـــّفق خلفـــك طـــرت مثـــل اهليـــق  ،اللقـــاء
  .وشّدد عليه واغلظ عليه

مــن ســّدة أشــجع إىل بطــن الــوادي  لكــأّين بــك خارجــاً  ،أمــا واهللا«  :فقــال لــه أبــو عبــد اهللا 
 )٣(علــى فــرس كميــت  ،نصــفها أبــيض ونصــفها أســود )٢(ّلــم يف يــده طــراد وقــد محــل عليــك فــارس مع

ومحــل آخــر خارجــا مــن  ،وضــربت خيشــوم فرســه فطرحتــه ،فيطعنــك وال يصــنع فيــك شــيئاً  ،)٤(أقــرح 
 ،كثــري شــعر الشــاربني  ،)٦(عليــه غــديرتان مضــفورتان قــد خرجتــا مــن حتــت بيضــته  )٥(زقــاق أيب عّمــار 

  .يف كالم طويل )٧(»  رمته فال رحم اهللا ،فهو واهللا صاحبك
فمضـــى حمّمـــد يـــوم القتـــال إىل أشـــجع فخـــرج إليـــه  ،فخـــرج عيســـى بـــن موســـى إىل املدينـــة وحتاربـــا

فضــرب  ،فطعنـه فلــم يصـنع شــيئاً  ،مـن خلفــه مـن ســّكة هــذيل الفـارس الــذي قـال أبــو عبــد اهللا 
 فطعنـه طعنـة نفـذ السـنان وخـرج عليـه محيـد بـن قحطبـة مـن زقـاق العمـاريني ،خيشوم فرسه بالسـيف

  .وأخذ برأسه ،مثّ نزل إليه فضربه حّىت أثخنه وقتله ،فصرعه ،)٩(وانكسر الرمح  ،فيه )٨(
__________________  

  .» ٤٠٨ :٢حياة احليوان « ذكر النعام  :اهليق) ١(
  .» ٢٦٨ :٣ :طرد - لسان العرب« الرمح القصري ألن صاحبه يطارد به  :والطراد ،طراده :ص ،يف ش) ٢(
  .» ٨١ :٢ - كمت - لسان العرب« ما كان لونه بني األسود واألمحر  :الكميت) ٣(
  .» ٥٦٠ :٢ - قرح - لسان العرب« راجع  ،البياض يف جبهة الفرس دون الغرة :القرحة) ٤(
  .آل أيب :ص ،يف ش) ٥(
  .» ١٢٥ :٧ - بيض - لسان العرب« اخلوذة  :البيضة) ٦(
  .» ٢٥٢ :١٢ - رمم - لسان العرب« ة العظام البالي :الرمة) ٧(
  .السيف :ص ،يف ش) ٨(
  .ومحل على محري فطعنه محري بالرمح :م زيادة ،يف ر) ٩(
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٤١٠ 

فلحقنــا  خرجنــا نريــد منــزل أيب عبــد اهللا جعفــر بــن حمّمــد  :قــال ،عــن األزدي - ٧/  ٣٤٠
ال تعلـم ، أيـا أبـا حمّمـد«  :أيب بصري وقال فرفع رأسه إىل ،فدخلنا على أيب عبد اهللا  ،أبو بصري

  .فرجع أبو بصري ودخلنا .» !؟أنّه ال ينبغي للجنب أن يدخل بيوت األنبياء
ــــد اهللا  خرجــــت ممســــياً  :أخربنــــا مهــــّزم قــــال - ٨/  ٣٤١ ــــزيل  ،مــــن عنــــد أيب عب فأتيــــت من
فلّمــا أن كــان مــن  ،ا بــالكالمفأغلظــت عليهــ ،فوقــع بيــين وبينهــا كــالم ،فكانــت أّمــي عنــدي ،باملدينــة

مالــــك «  :فقـــال يل مبتــــدئاً  ،فـــدخلت عليــــه وأتيــــت منـــزل أيب عبــــد اهللا  ،الغـــد صــــّليت الغـــداة
وأّن حجرهــا  ،أّن بطنهـا كــان منـزال قــد سـكنته :مــا علمـتأ! ؟ولوالـدتك أغلظـت يف كالمهــا البارحـة

  .»فال تغلظ هلا «  :قال بلى :قلت»  !؟قد شربته وأّن ثديها سقاءٌ  ،مهد قد عمرته
مـــّر رجـــل مـــن أهـــل الكوفـــة إىل خراســـان  :قـــال ،عـــن احلـــارث بـــن حصـــرية األزدي - ٩/  ٣٤٢

 ،وفرقــة أنكــرت وجحــدت ،ففرقــة أجابــت وأطاعــت ،فــدعا النــاس إىل واليــة جعفــر بــن حمّمــد 
  .وفرقة وقفت وتورعت

ـــذي  ، فخـــرج مـــن كـــّل فرقـــة رجـــل فـــدخلوا علـــى أيب عبـــد اهللا :قـــال وكـــان املـــتكلم مـــنهم ال
فلّمــا دخلــوا  ،فوقــع عليهــا ،فخــال aــا الرجــل ،وكــان مــع بعــض القــوم جاريــة ،ذكــرت أنّــه تــورع ووقــف

  على
__________________  

  ,٨٢/  ١٠١ :٣اثبات اهلداة  ،مضمونه ،٢٦٩ :اعالم الورى ،١٣٧ :دالئل اإلمامة - ٧
/  ١٠٢ :٣اثبـات اهلـداة  ،٢٢١ :٤مناقـب ابـن شهرآشـوب  ،١١٦ :اإلمامـةدالئـل  ،٣/  ٢٦٣ :بصائر الـدرجات - ٨

٨٨,  
/  ١٠٣ :٣اثبـات اهلـداة  ،٢٢١ :٤مناقـب ابـن شهرآشـوب  ،١٣٠ :دالئـل اإلمامـة ،٥/  ٢٦٤ :بصائر الـدرجات - ٩
٨٩.  
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٤١١ 

 ،اعتــكفــدعا النــاس إىل واليتــك وط ،إنّــه قــدم علينــا رجــل مــن أهــل الكوفــة :قــال أيب عبــد اهللا 
أنــا  :قــال»  ؟ن أي الثالثــة أنــتوِمــ«  :فقــال ،وتوقفــوا ،وتــورع مــنهم قــوم ،وأنكــر قــوم ،فأجــاب قــوم

 :قــال»  !؟وأيــن كــان تورعــك يــوم كــذا وكــذا مــع اجلاريــة«  :فقــال. مــن الفرقــة الــيت توقفــت وتورعــت
  .فارتاب الرجل وسكت

إىل احلسـن بـن  منقطعـاً  كان عبد اهللا بن النجاشـي  :قال ،عن عّمار السجستاين - ١٠/  ٣٤٣
فقـال  ،فلقيـين بعـد ذلـك فقضى أن خرجت أنا إىل أيب عبـد اهللا  ،ويقول مبقالة الزيدية ،احلسن

ائـذن «  :فقـال ،إنّـه سـألين اإلذن عليـك :فقلت أليب عبد اهللا . استأذن يل على صاحبك :يل
أتـذكر يـوم مـررت علـى بـاب «  :فقـال  ،فـدخل عليـه !؟ما دعاك إىل ما صنعت يـوم كـذا» له 

 ،فطرحـــت نفســــك يف النهـــر بثيابــــك وعليـــك منشــــفة ؛إنّـــه قــــذر :فقلــــت ،دار فســـال ميــــزاب الـــدار
  .» ؟ويصيحون عليك ،فاجتمع عليك الصبيان يضحكون منك

 ،أخربتـهمـا  ،ال واهللا :فقلـت ؟ما دعاك إىل أن خترب به أبا عبد اهللا :فالتفت إّيل وقال :قال عّمار
  .وها هو ذا قّدامي يسمع كالمي

  .يا عّمار هذا صاحيب دون غريه :فلّما خرجت قال يل :قال
 ؟مـا فعـل أبـو محـزة ،يـا أبـا حمّمـد«  :قال أبو عبد اهللا  :قال ،عن أيب بصري - ١١/  ٣٤٤

  إذا«  :فقال .)١( خّلفته طائحاً  :فقلت» 
__________________  

  .قطعة منه ،٩٠/  ١٠٢ :٣اثبات اهلداة  ،٢٢٠ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٦/  ٢٦٥ :اتبصائر الدرج - ١٠
/  ٣٩٢ :مدينــة املعــاجز ،١٠٣/  ١٠٦ :٣اثبــات اهلــداة  ،١١٦ :دالئــل اإلمامــة ،٦/  ٢٨٣ :بصــائر الــدرجات - ١١

١١٣.  
  .صاحلا :ك ،ع ،ص ،ش ،ويف ر .» ٥٣٥ :٢ - طوح - لسان العرب« املشرف على اهلالك  :الطائح) ١(
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٤١٢ 

لـيس ، أجعلـت فـداك :فقلـت لـه .»واعلمه أنّـه ميـوت يـوم كـذا وكـذا  ،رجعت إليه فاقرأه مّين السالم
فـإذا فعـل ذلـك   ،إّن الرجل من شيعتنا إذا خاف اهللا فراقبه وتـوّقى الـذنوب ،نعم :قال ؟من شيعتكم

  .»كان معنا يف درجاتنا 
  .يف ذلك اليوم ، تلك الساعةفما لبث أبو محزة أن مات يف ،فرجعت :قال أبو بصري

وبـني  )ص(رأيـت يف املنـام كـأّين دخلـت علـى رسـول اهللا  :قال ،حنان بن سدير - ١٢/  ٣٤٥
فجعــل يأكــل  ،فــإذا فيـه رطــب ،فكشــف املنـديل عــن الطبــق ،قـد غطّــي بــه ،عليــه منــديل ،يديـه طبــق

زدين يـا رسـول  :فقلـت ،انيـةحّىت ناولين مث ،فناولين رطبة فأكلتها. أطعمين يا رسول اهللا :فقلت ،منه
  .حسبك :فقال. اهللا

وبــني يديـه طبـق قــد غطّـي مبنـديل كأنـّـه  ،فلّمـا كـان مــن الغـد دخلـت علــى مـوالي الصـادق 
يـا ابـن رسـول  :فقلـت ،فجعل يأكـل منـه ،فإذا فيه رطب ،فكشف املنديل عنه ،الذي رأيته يف املنام

لـو «  :فقـال. زدين يـا ابـن رسـول اهللا :فقلت ، ناولين مثاينحّىت  ،فأكلتها ،أطعمين فناولين رطبة ،اهللا
  .»ولكن حسبك  ،زادك جّدي لزدتك

أن  إّين أحــبُّ  :وقـال ،بعـث معـي رجـل بـألف درهـم :عـن شـعيب العقرقـويف قـال - ١٣/  ٣٤٦
  .على أهل بيته أعرف فضل أيب عبد اهللا 

  وخذ ،دراهمفاجعلها يف ال ،)١(فخذ مخسة دراهم ستوقة  :قال
__________________  

  ,٩٧ :٣اثبات اهلداة  ،٢٤٩ :بشارة املصطفى ،٢٠٨ :روضة الواعظني - ١٢
مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،٣١/  ٦٣٠ :٢اخلــرائج واجلــرائح  ،١٢٤ :دالئــل اإلمامــة ،٩/  ٢٦٧ :بصــائر الــدرجات - ١٣
٢٢٨ :٤.  

  .» ١٥٢/  ١٠ - ستق - لسان العرب« املزيف  :الستوق) ١(
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٤١٣ 

  .فإّنك ستعرف ذلك ،قميصك )١(الدراهم مخسة فصّريها يف لبنة  من
 ،هـاك مخسـتك«  :وقـال ،فأخـذ اخلمسـة ،فنشـر_ا بـني يديـه ،فأتيت aا أبا عبـد اهللا  :قال

  .»وهات مخستنا 
قــال حــّدثين رجــل مــن أهــل جســر بابــل قــال  ،عــن أمحــد بــن حمّمــد بــن أيب نصــر - ١٤/  ٣٤٧

فحججـت  ،وكـان يلقـب بقـرد القريـة ،ويشـتمين. يـا رافضـي :ويقـول ،ة رجل يؤذيينكان يف القري  :)٢(
 ،جعلـت فـداك :فقلـت .»مـات ] قـد [ قومـا «  :ابتـداءً  فقال يل أبو عبد اهللا  ،سنة من ذلك

  .فكتبت اليوم والساعة» الساعة «  :قال !؟مىت
 قومـا قـد مـات فقلـت :فقـال ،بقـي وعّمـن ،فسألته عمن مـات ،فلّما قدمت الكوفة تلّقاين أخي

وكـان يف الوقـت الـذي أخـربين . ووقت كذا ،يوم كذا :فقال ؟مىت مات - قرد القرية :هو بالنبطية -
  .به أبو عبد اهللا 

وكانـــت جاريـــة لصـــاحب  ،باملدينـــة كنّـــا نـــزوالً   :قـــال ،عـــن إبـــراهيم ابـــن أيب الـــبالد - ١٥/  ٣٤٨
فلّمــا أن كــان مــن  ،فغمــزت ثــديها ،ففتحــت اجلاريــة ،لبــاب فاســتفتحتوإّين أتيــت ا ،املنــزل تعجبــين

مــا  :فقلــت»  ؟أيــن أقصــى أثــرك اليــوم ،يــا إبـراهيم«  :فقــال يل الغـد دخلــت علــى أيب عبــد اهللا 
  .» !؟نال إال بالورعما تعلم أّن أمرنا هذا ال يُ أ « :فقال. برحت من املسجد

__________________  
  .» ٣٧٦ :١٣ - لنب - لسان العرب« رقعة تعمل موضع جيب القميص واجلبة  :اللبنة) ١(
  .٧/  ٣٥٤ :بصائر الدرجات - ١٤

  .أهل بانك :ويف ر ،أهل املدينة :يف نسخة من ك) ٢(
  .٨٧/  ١٠٢ :٣اثبات اهلداة  ،٢٦٨ ،أعالم الورى ،١١٦ :دالئل اإلمامة ،٢/  ٢٦٣ :بصائر الدرجات - ١٥
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٤١٤ 

فـوّالين ظهـره  ،وهـو وجـع ،كنت عند أيب عبد اهللا   :قال ،ن يزيدعن عمر ب - ١٦/  ٣٤٩
 ؛فلــو ســألته عــن اإلمــام بعــده ،مــا نــدري مــا يصــيبه يف مرضــه :فقلــت يف نفســي ،ووجهــه إىل احلــائط

مـن وجعـي هـذا بـأس حبمـد  لـيس علـيَّ  ،إّن األمر ليس كمـا تظـن«  :وأنا أفكر إذ حّول وجهه وقال
  .»اهللا 

 ،كنــت باملدينــة نــازال يف دار فيهــا وصــيفة كانــت تعجبــين  :قــال ،عــن أيب كهمــش - ١٧/  ٣٥٠
فلّمـا  ،فقبضـت علـى ثـديها ،فمـددت يـدي ،ففتحـت يل ،فاسـتفتحت البـاب ،ممسياً  فانصرفت ليالً 

تـــب إىل اهللا ممـّــا صـــنعت  ،يـــا أبـــا كهمـــش«  :فقـــال كـــان مـــن الغـــد دخلـــت علـــى أيب عبـــد اهللا 
  .»البارحة 
__________________  

  ,٧٧/  ١٠٠ :٣اثبات اهلداة  ،حنوه ،١٣٣ :دالئل اإلمامة ،١٤/  ٢٥٩ :بصائر الدرجات - ١٦
  .١١٥ :دالئل اإلمامة ،١/  ٢٦٢ :بصائر الدرجات - ١٧
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٤١٥ 

  :فصل - ۴
  في بيان آياته ومعجزاته في معان شّتى

  اثنا عشر حديثاً  :وفيه
 كنــا عنــد أيب عبــد اهللا  :يــف قــالعــن ســعد بــن طر  ،أخربنــا ســعد االســكاف - ١/  ٣٥١

 ،وكـان فيمـا أهـدي إليـه جـراب فيـه قديـد وخبـز ،إذ دخل عليه رجـل مـن أهـل اجلبـل aـدايا وألطـاف
  .وملَِ  :فقال الرجل» خذ هذا القديد واطعمه الكلب «  :مثّ قال ،قّدامه فنشره أبو عبد اهللا 

فقــال الرجـــل لقـــد اشــرتيته مـــن رجـــل مســلم وذكـــر أنـّــه » إّن هـــذا القديــد لـــيس مـــذّكى «  :فقــال
  .ذكي

وضـعه  ،قـم وادخـل البيـت«  :مثّ قـال للرجـل ،يف اجلـراب كمـا كـان فرّده أبو عبـد اهللا  :قال
فســمع  ،وال أدري مــا هــو ،بكــالم ال أعرفــه وقــد تكلــم أبــو عبــد اهللا  ،ففعــل الرجــل» يف زاويــة 

  ليس مثلى يأكله أوالد ،يا عبد اهللا«  :يقولالرجل القديد وهو 
__________________  

 ،٢٢٢ :٤مناقـب ابـن شهرآشـوب  ،١/  ٦٠٦ :٢اخلـرائج واجلـرائح  ،١٣٠ :دالئل اإلمامـة ،٢٥٠ :اهلداية الكربى - ١
  ،١٣٢/  ٣٩٥ :مدينة املعاجز ،١٨٧ :٢الصراط املستقيم 
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٤١٦ 

وأخــربه مبــا  ،ل اجلــراب وخــرج إىل أيب عبــد اهللا الرجــ )٢(فحمــل » إّين لســت بــذكي  ،)١(األنبيــاء 
»  !؟مــا علمــت يــا هــارون أنّــا نعلــم مــا ال يعلمــه النــاسأ « :فقــال لــه أبــو عبــد اهللا  ،مســع منــه

فألقـاه إليـه فأكلـه حـّىت مل  ،وخرجت أتبعـه حـّىت لقينـا كلـب ،وخرج الرجل. جعلت فداك ،بلى :قال
  .يبق منه شيء

اجتمـع  :قـال موسـى بـن عطيـة النيسـابوري :قـال ،عن احلسـن بـن علـي بـن فّضـال - ٢/  ٣٥٢
واجتمــع علمــاء الشــيعة واختــاروا أبــا  ،وقصــدوا داري ،كبارهــا وعلماؤهــا  ،وفــد خراســان مــن أقطارهــا
فتسـألوا عـن املســتخلف  ،رضـينا بكـم أن تــردوا املدينـة :وقــالوا بـأمجعهم ،لبابـة وطهمـان ومجاعـة شـىت

ــ ،فيهــا وال نــدري مــن نصــبه اهللا بعــده مــن آل  ،فقــد ذكــر أّن بــاقر العلــم قــد مضــى ،)٣(ده أمرنــا لنقّل
لتأتونـا  :]وقـالوا [ وفّضـة  ودفعـوا إلينـا مائـة ألـف درهـم ذهبـاً . الرسول مـن ولـد علـي وفاطمـة 

الـذي فيـه تثبـت  فتطالبوه بسيف ذي الفقـار والقضـيب واخلـامت والـربدة واللـوح ،باخلرب وتعّرفونا اإلمام
فمـن وجـدمت ذلـك عنـده فسـّلموا  ،فـإّن ذلـك ال يكـون إالّ عنـد اإلمـام ،األئمة من ولد علـي وفاطمـة

  .إليه املال
مـن القـائم  :وسـألنا ،فصـّلينا ركعتـني ،)ص(فحملناه وجتّهزنـاه إىل املدينـة وحللنـا مبسـجد الرسـول 

 فقصـدنا زيـداً  ،وابـن أخيـه جعفـر بـن حمّمـد ،زيد بن علي :فقالوا لنا ؟واملستخلف فيها ،بأمور الناس
  :قلنا ؟من أين أقبلتم :فرّد علينا السالم وقال ،وسّلمنا عليه ،يف مسجده

__________________  
  .نيب وال ويل :يف م) ١(
  .فرفع :ص ،يف ش) ٢(

  .٢١٢/  ٤١١ :عنه يف مدينة املعاجز - ٢
  .أمورنا :يف ر) ٣(
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٤١٧ 

ومشــى بــني أيــدينا حــّىت . قومــوا :فقــال. ومــن نقلــده أمورنــا ،نــاأقبلنــا مــن أرض خراســان لنعــرف إمام
  ؟ما تريدون :مثّ قال ،فأكلنا ،فأخرج إلينا طعاما ،دخل داره

ــــه ــــذي فيــــه تثبــــت األئمــــة  :فقلنــــا ل ــــوح ال ــــربد والل ــــا ذا الفقــــار والقضــــيب واخلــــامت وال نريــــد أن ترين
  .فإّن ذلك ال يكون إالّ عند اإلمام ،
عليــه ســجف  ،يف أدمي أمحــر فاســتخرج منــه ســيفاً  ،فأخرجــت إليــه ســفطاً  ،جباريــة لــهفــدعا  :قــال
 واســـتخرج منـــه خامتـــاً  ،ودعـــا بـــدرع مـــن فّضـــة ،وأخـــرج إلينـــا قضـــيبا. هـــذا ذو الفقـــار :فقـــال ،أخضـــر

ع قومـوا بنـا حـّىت نرجـ :فقال أبو لبابة من عنده ،ومل خيرج اللوح الذي فيه تثبيت األئمة  ،وبرداً 
  .ونوفّيه ما عندنا ومعنا ،فنستويف ما حنتاج إليه إىل موالنا غداً 

فمـا لبثنـا إالّ سـاعة  ،لـه )١(إنّـه مضـى إىل حـائط  :فقيل لنـا ،فمضينا نريد جعفر بن حمّمد 
ويـا أيّهـا الوافـدون مـن  ،ويـا طهمـان ،يا موسى بن عطية النيسابوري ويا أبا لبابة«  :حّىت أقبل وقال

  .»إّيل فأقبلوا  ،رض خراسانأ
جعلـــت يف الفّضـــة الـــيت معـــك فضـــة  ملَ  ،مـــا أســـوأ ظّنـــك بربّـــك وبإمامـــك ،يـــا موســـى«  :مثّ قـــال

ومجلـة املـال مائـة  ،وتعلم مـا عنـده يف ذلـك ،أردت أن متتحن إمامك ؟غريه ويف الذهب ذهباً  ،غريها
  .»ألف درهم 
 ،هللا ولرســـوله ولإلمـــام مـــن بعـــد رســـوله ن عليهـــاإّن األرض وَمـــ ،يـــا موســـى بـــن عطيـــة«  :مثّ قـــال

  .» وقمتم من عنده قاصدين إيلَّ  ،فأخرج إليكم من السفط ما رأيتم أتيت عّمي زيداً 
__________________  

  .حاجة :ص ،يف ش) ١(
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٤١٨ 

أرســـلكم أهـــل بلـــدكم لتعرفـــوا  ،يـــا أيّهـــا الوافـــدون مـــن خراســـان ،يـــا موســـى بـــن عطيـــة«  :مثّ قـــال
ـــه رســـول اهللا اإلمـــام وتطـــالبوه بســـيف ا ـــه أمـــري املـــؤمنني  )ص(هللا ذي الفقـــار الـــذي فّضـــل ب ونصـــر ب

  .»فأخرج إليكم زيد ما رأيتموه  ،وأيّده
الــذي أودع الــذخائر  ،ســبحان اهللا«  :مثّ قــال ،فقلعــه ،مثّ أومــى بيــده إىل فــص خــامت لــه«  :قــال

رضــوا علــى النــار بعــد ويكــون احلّجــة علــيهم حــىت إذا ع ،لــرييهم قدرتــه ،وليــه والنائــب عنــه يف خليقتــه
قـاَل فَـُذوقُوا الَْعـذاَب بِمـا ُكنْـتُْم . قـالُوا بَـd َوَربِّنـا ( ؟ليس هـذا بـاحلقأ: فقال ،املخالفة ألمره

  .)١( )تَْكُفُروَن 
مثّ  ،مثّ أخــرج لنــا مــن وســط اخلــامت الــربدة والقضــيب واللــوح الــذي فيــه تثبيــت األئمــة  :قــال

لإلمام كـّل شـيء وجعـل لـه مقاليـد السـماوات واألرض لينـوب عـن اهللا  سبحان الذي سّخر«  :قال
فــإن اإلمــام حّجــة اهللا  ،يف خلقــه ويقــيم فــيهم حــدوده كمــا تقــدم إليــه ليثبــت حّجــة اهللا علــى خلقــه

  .»ادخل الدار أنت ومن معك بإخالص وإيقان وإميان «  :مثّ قال .»تعاىل يف خلقه 
 :فقلـت»  ؟)٢(ترى النـور الـذي يف زاويـة البيـت  ،موسىيا «  :فدخلت أنا ومن معي فقال :قال
ــى النــور )٣(فأتيتــه ووضــعته بــني يديــه وجئــت مبروحــة » ائتــين بــه «  :قــال. نعــم وتكّلــم  ،ونقــر aــا عل

  .بكالم خفي
 :اقــرأ ،يــا موســى بــن عطيــة«  :مثّ قــال ،فلــم تــزل الــدنانري ختــرج منــه حــّىت حالــت بيــين وبينــه :قــال

ْغِنياُء  (يم لقـد كفـر بسم اهللا الـرمحن الـرح
َ
ِقٌ- َوeَُْن أ يَن قالُوا إِنL اَهللا فَ ِ

Lrمل نـرد مـالكم ألنّـا  )٤( )ا
  وما ،فقراء

__________________  
  .٣٤ :سورة األحقاف اآلية) ١(
  .الدار :يف م) ٢(
  .» ٤٥٦ :٢ - روح - لسان العرب« آلة يرتوح aا يف احلر  :املروحة) ٣(
  .١٨١ :يةسورة آل عمران اآل) ٤(
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٤١٩ 

فإDّـــا عقـــدة فرضـــها اهللا  ،وننتـــزع حـــق اهللا مـــن األغنيـــاء ،أردنـــاه إالّ لنفرّقـــه علـــى أوليائنـــا مـــن الفقـــراء
نL لَُهـُم اpَْنLـَة  ( :قال اهللا عز وجل ،عليكم

َ
ْمـوالَُهْم بِـأ

َ
ْغُفَسـُهْم َوأ

َ
إِنL اَهللا اْشfَى ِمَن الُْمـْؤِمِنَ" أ

ِ َو,ِنLا إfَِْـِه  ( :وقـال عـز وجـل .)١( ) يُقاتِلُوَن ِ} َسِبيِل اهللاِ  Lا ِبLصاَنتُْهْم ُمِصيبٌَة قالُوا إِن
َ
ذا أ يَن إِ ِ

Lrا
وvَِك ُهُم الُْمْهتَُدوَن . راِجُعونَ 

ُ
ٌة َوأ َLََْك َعلَيِْهْم َصلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َورvِو

ُ
  .)٢( )أ
  .يف ا:الس كان  )٣(مثّ رمق الدنانري بعينه فتبادرت إىل كو  :قال

فــإّنكم إن وصــلتموهم كنــتم  ،وصــلوهم وال تقطعــوهم ،أحســنوا إىل إخــوانكم املــؤمنني«  :مثّ قــال
» وإن قطعتمـوهم انقطعــت العصـمة بيننـا وبيـنكم ال موصـلني وال مفصــلني  ،منّـا ومعنـا ولنـا ال علينـا

ـــيت وضـــعت يف الفضَّـــ  ،ع يف الـــذهبوالـــذهب الـــذي وضـــ ،ةفـــرّد املـــال إىل أصـــحابه وأخـــذ الفّضـــة ال
  .»فإنّه الواصل إلينا وحنن املكافئون عليه  ،أولياءنا وشيعتنا الفقراء« وأمرهم أن يصلوا بذلك 

فـــأمّر يـــده علـــى  ،فـــدنوت منـــه» أدن مـــّين  ،أراك أصـــلع ،يـــا موســـى بـــن عطيـــة«  :مثّ قـــال :قـــال
  .»يكون معك ذا حّجة «  :فقال ،)٤( فرجع الشعر قططاً  ،رأسي

  فتفل يف ،)٥(وكان يف عينه كوكب » يا أبا لبابة أدن مّين «  :فقال
__________________  

  .١١١ :سورة التوبة اآلية) ١(
  .١٥٧ ،١٥٦ :سورة البقرة اآلية) ٢(
 ٢٣٦ :١٥ - كـوى - لسـان العـرب«  ،كوى :ومجعها ،اخلرق يف احلائط والثقب يف البيت وحنوه :الكو والكوة) ٣(
«.  

  .» ٣٨٠ :٧ - قطط - لسان العرب« أو احلسن اجلعودة  ،دةالشعر الشديد اجلعو  :القطط) ٤(
  .» ٧٢١ :١ - كوكب - لسان العرب« البياض يف سواد العني  :الكوكب) ٥(
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٤٢٠ 

إمامنــا فعــل ذلــك  :هاتــان حجتـان إذا ســألكما ســائل فقـوال«  :وقــال ،فســقط ذلــك الكوكـب ،عينـه
  .ةا إىل بلدنا بالذهب والفضَّ ورجعن ،وهو إمامنا إىل يوم البعث ،عنا ووّدعناهوودَّ » بنا 

جالســا إذ دخــل ابنــه موســى  كنــت عنــد أيب عبــد اهللا   :قــال ،عــن داود الرقــي - ٣/  ٣٥٣
«  :قــال»  ؟كيــف أصــبحت  ،جعلــت فــداك«  :فقــال لــه أبــو عبــد اهللا  ،)١(وهــو ينــتفض  

 :فقلـت ،»ورّمانـة خضـراء  ،نقود عنـب جرشـيأشتهي ع ،يف نعم اهللا متقلباً  ،أصبحت يف كنف اهللا
أدخــل البســتان  ،)٢(اهللا قــادر علــى كــّل شــيء ] إن [  ،يــا داود«  :فقــال !!يــا ســبحان اهللا يف الشــتاء

  .»فأخرج إليه عنقود عنب جرشي ورّمانة خضراء 
فـإذا رّمانـة خضـراء وعنقـود  ،فلّما أن دخلت البسـتان نظـرت إىل شـجرتني خضـراوتني :قال داود

 :فقـال فأخرجتـه إىل موسـى  ،آمنت باهللا وبسرّكم وعالنيـتكم :ب جرشي فاجتنيتهما وقلتعن
  .»وقد اختص به موسى من األفق األعلى  ،ادفعه إليه فإنّه واهللا ألفضل من رزق مرمي ،يا داود« 

وحنــــن  ،إىل مّكــــة حاّجــــاً  خرجــــت مــــع أيب عبــــد اهللا  :عــــن داود الرقــــّي قــــال - ٤/  ٣٥٤
بنـا إىل هـذا اجلانـب  )٣(هلـم «  :نتساير ذات يوم يف أرض سبخة إذ دخل علينا وقت الصالة فقـال

  »لنتطّهر ونصّلي 
__________________  

  .١٨٢/  ٤٠٦ :مدينة املعاجز ،قطعة منه ،١٤٢/  ١١٧ :٣اثبات اهلداة  ،١٦/  ٦١٧ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٣
  .» ٢٤٠ :٧ - نفض - لسان العرب« . وهي محى الرعدة ،بالنافضأي يرتعد كأنه مصاب  :ينتفض) ١(
  .على ما يشاء :يف ر) ٢(
  .٢٤١ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ٤

  .هلمو :ويف ر. مل ،ص ،يف ش) ٣(
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٤٢١ 

فـإذا حنـن  ،وسرنا ما شـاء اهللا ،فملت» اطع إمامك «  :فقال !إDّا أرض سبخة ال ماء فيها :فقلت
فنزلنـا وتطّهرنـا وصـّلينا وشـربنا وأروينـا رواحلنـا ومألنـا  ،وأشـجار خضـر ،وماء بارد عذب ،بعني فّوارة
  .وقمنا ومضينا ،سقاءنا

يـا ابـن  ،نعـم :قلت»  ؟هل تعرف املوضع الذي كّنا فيه ،يا داود«  :فلّما سرنا غري بعيد قال يل
  .رسول اهللا
ضــيت إليـــه فم» فاذهــب وجئــين بســيفي فقــد عّلقتــه علـــى الشــجرة فــوق العــني ونســيته «  :قــال

وإّمنـا هـي  ،وال مـن األشـجار اخلضـر ،مـن العـني وما رأيت أثراً  ،على الشجرة فوجدت السيف معلقاً 
  .أرض سبخة ال عهد للماء فيها

أنا واملفّضـل بـن أيب املفضـل  كّنا عند أيب عبد اهللا   :قال ،عن داود بن ظبيان - ٥/  ٣٥٥
أرين آيــة  :وقــال اآلخــر. أرين آيــة مــن األرض :اهللا فقــال أحــدمها أليب عبــد  ،ويــونس بــن ظبيــان

فنظــرت إىل خلــق كثــري يف أســفل  ،فانفرجــت مــّد البصــر» انفرجــي  ،يــا أرض«  :فقــال. مــن الســماء
  .األرض

  .فانشقت» انشقي  ،يا مساء«  :مث قال
مثّ تـال » وانظـر  )١(استشـّف «  :فقال ،فلو شئت أن أجتذب السماء بيدي هاتني لفعلت :قال

ُسُل  ( :هذه اآلية ٌد إِالL رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن َقبِْلِه الرُّ LَمCُ ٢( )َوما(.  
  كان أبو عبد اهللا عليه  :قال ،عن احلسن بن عطية - ٦/  ٣٥٦

__________________  
  .٢٣٥/  ٤١٦ :عنه يف مدينة املعاجز - ٥

  .» ١٨٠ :٩ - شفف - لسان العرب« انظر  ،تبني ما وراء الشيء :استشف) ١(
  .١٤٤ :سورة آل عمران اآلية) ٢(
  .٣٢٥ :االختصاص - ٦
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٤٢٢ 

 :قـال»  ؟ومـا هـو«  :قـال .حـديث يـروى عنـك :فقـال لـه عبّـاد البصـري ،علـى الصـفا السـالم واقفـاً 
  .)١(» إّن حرمة املؤمن أعظم من حرمة هذه البنية «  :قلت

  .»أقبلت  ،أقبلي :إّن املؤمن لو قال هلذه اجلبال ،قلت ذلك :قال
  .»إّين مل أردك  ،على رسلك«  :فقال هلا ،فنظرت إىل اجلبال قد أقبلت :قال

علـــى أيب جعفـــر أقـــام أبـــو  ملـّــا قـــدم أبـــو عبـــد اهللا  :عـــن علـــي بـــن املبشـــر قـــال - ٧/  ٣٥٧
 فلّمــا دخــل أبــو عبــد اهللا . فاضــرب عنقــه إذا دخــل علــيَّ  :جعفــر مــوىل لــه علــى رأســه وقــال لــه

يــا مــن يكفــي «  :مثّ أظهــر ،مل نــدر مــا هــو ،فيمــا بينــه وبــني نفســه ونظــر إىل أيب جعفــر أســّر شــيئاً 
فقــال أبــو  ،فصــار أبــو جعفــر ال يبصــر مــواله وال مــواله يبصــره» اكفــين  ،خلقــه كّلــه وال يكفيــه أحــد

مــن   وخــرج أبــو عبــد اهللا. فانصــرف ،يف هــذا احلــرّ  )٢(يتــك لقــد عنَّ  ،يــا جعفــر بــن حمّمــد :جعفــر
ولقـد جـاء شـيء  ،مـا أبصـرته ،ال واهللا :فقـال !؟ما منعك أن تفعل ما أمرتـك بـه :فقال ملواله ،عنده

  .ألقتلك أحداً  )٣(واهللا لئن حّدثت aذا احلديث  :فقال له أبو جعفر. فحال بيين وبينه
 ،أزداد بـــه يقينـــاً  ئاً أعطـــين شـــي :قلـــت أليب عبــد اهللا  :قـــال ،عــن أيب الصـــامت - ٨/  ٣٥٨

  فقال. وأنفي به الشك عن قليب
__________________  

  .هذا البيت :ص ،يف ش) ١(
  .١/  ٥١٤ :بصائر الدرجات - ٧

  .» ١٠٦ :١٥ - عنا - لسان العرب« من العناء وهو النصب ) ٢(
  .األمر :م ،ك ،يف ر) ٣(
  .عن كتابنا هذا ،٤١٦ :مدينة املعاجز ،باختالف فيه ،٣٠٦ :١اخلرائج واجلرائح  - ٨
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٤٢٣ 

«  :مثّ قـال ،ففزعـت منـه ،فـإذا املفتـاح أسـد ،فناولتـه ،وكان يف كمـي مفتـاح» هات ما معك «  :يل
  .فعاد مفتاحا ،ففعلت» نح وجهك عّين 

ـــواء علـــى أيب عبـــد اهللا  :قـــال ،عـــن داود الرقـــي - ٩/  ٣٥٩  ،وكـــان كبـــريا ،دخـــل كثـــري الن
لــئن كــان أبــو إمساعيــل يقــول ذلــك هلــو  ،أمــا واهللا«  :ا خــرج قــال فلّمــ ،فأجابــه وخــرج ،فســّلم

  .»أعلم بذلك من غريه 
فقـال أبـو عبـد اهللا  ،وكان معنـا رجـل مـن أهـل خراسـان مـن بلـخ يكـىن بـأيب عبـد اهللا فتغـّري وجهـه

  .قد كان ذلك :قال .»لعلك ورعت ممّا مسعت «  :
ومـا كـان  ،جعلـت فـداك :فقـال» فهـال كـان هـذا الـورع ليلـة Dـر بلـخ «  :قال أبو عبـد اهللا 

ــث دفــع إليــك فــالن جاريتــه لتبيعهــا«  :قــال !؟بنهــر بلــخ فلّمــا عــربت النهــر افرتعتهــا يف أصــل  ،حي
ولقـد تبــت إىل اهللا  ،ولقـد أتـى لـذلك أربعـون سـنة ،لقـد كـان ذلـك جعلـت فـداك :فقـال .»الشـجرة 
  .ب اهللا عليكلقد تا :قال رجل. من ذلك

غالمـــه أن يســـرج محـــاره فركـــب وخرجنـــا معـــه حـــّىت برزنـــا إىل  أمـــر معتبـــاً  مثّ إّن أبـــا عبـــد اهللا 
فــدنا منــه أبــو عبــد اهللا فمضــينا حــّىت  - يف حــديث لــه طويــل - الصــحراء فاختــال احلمــار يف مشــيته

فــإّن هــذا جــب  ،ذا اجلــباســقنا مــن هــ :ولــيس فيــه مــاء فقــال البلخــي ،انتهينــا إىل جــب بعيــد القعــر
اسقنا ممّـا  ،أيّها اجلب السامع املطيع لربه«  :فدنا منه أبو عبد اهللا فقال. وليس فيه ماء ،بعيد القعر

  .»جعل اهللا فيك 
  حّىت ارتفع على وجه فو اهللا لقد رأينا املاء يغلي غلياناً  :قال

__________________  
  .بلفظ آخر ،١١٤ :٣اثبات اهلداة  ،١٨٦/  ٤٠٧ :زمدينة املعاج ،٢٩٧ :١اخلرائج واجلرائح  - ٩
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٤٢٤ 

  .فشرب وشربنا ،األرض
إّمنـــا هـــذا يشـــبه فـــيكم كشـــبه موســـى بـــن  ،ومـــا هـــذا ،جعلنـــا فـــداك :فقـــال املفّضـــل وداود الرقـــي

  .»رمحكم اهللا «  :فقال. عمران
أطعمنــا مــن  ،يــا أبــا عبــد اهللا :فقـال البلخــي ،مثّ مضـينا حــّىت انتهينــا إىل خنلــة يابســة ال ســعف هلــا

أطعمينـا ممّـا  ،املطيعة ،السامعة لرaّا ،أيّتها النخلة اللينة«  :من النخلة فقال فدنا . هذه النخلة
  .وأكل وأكلنا معه ،فنثرت علينا رطبا كثريا :قال املفّضل» جعل اهللا فيك 

 :فقـال هلـم. به مـرميما هذا إمنـا هـو أشـبه فـيكم كشـ ،جعلنا اهللا فداك :وقال املفّضل وداود الرقي
  .»رمحكم اهللا « 

فقـال أبـو  ،تـنغم وحتـرك ذنبـه ،منـه فوقف الظـيب قريبـاً  ،مثّ مضى ومضينا معه حّىت انتهينا إىل ظيب
  .»أفعل إن شاء اهللا تعاىل «  :عبد اهللا 
 )ص( اهللا ورســوله وابــن رســول اهللا :فقلنــا»  !؟هــل علمــتم مــا قــال الظــيب«  :مثّ أقبــل وقــال :قــال
  .أعلم

وهلــا خشــفان مل  ،إنـّـه أتــاين فــأخربين أّن بعــض أهــل املدينــة نصــب ألنثــاه الشــرك فأخــذها«  :قــال
وضــمن أDّــا إذا أرضــعت خشــفيها حــّىت  ،فســألين أن أســأهلم أن خيلــو عنهــا ،ينهضــا ومل يقويــا للرعــي
وأنـــا فاعـــل  ،برئـــت مـــن واليـــتكم أهـــل البيـــت إن مل أوفّ  :فقـــال ،فاســـتحلفته ،يقويـــا أن تـــرد علـــيهم

  .»ذلك إن شاء اهللا 
رمحكـم اهللا «  :فقـال هلـم. يشـبه فـيكم ذلـك كشـبه سـليمان بـن داود :فقال املفّضل وداود الرقي

«.  
  :فلّما انتهى إىل باب داره تال هذه اآلية ،وانصرف وانصرفنا معه
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٤٢٥ 

ْضـِلِه  («  ْم Xَُْسُدوَن اLqاَس َ$ ما آتاُهُم اُهللا ِمْن فَ
َ
واهللا النـاس الـذين ذكـرهم اهللا يف  حنـن )١( )أ

  .»وحنن احملسودون  ،هذا املكان
فـإّن املـذيع علينـا أشـّد  ،رمحكـم اهللا اكتمـوا علينـا وال تـذيعوا إالّ عنـد أهلـه«  :مثّ أقبل علينا فقـال

  .»انصرفوا رمحكم اهللا  ،مئونة من عدونا
فمـّر  ،علـى محـار لـه يريـد املدينـة مّر أبو عبد اهللا  :قال ،عن سدير الصرييف - ١٠/  ٣٦٠

احلمــار  فحــبس  ،فتعبــت الشــاة ،فتخلفــت شــاة مــن القطيــع واتبعــت محــاره ،بقطيــع مــن الغــنم
أنصـفين مـن راعيـي  ،يـا ابـن رسـول اهللا :فقالـت لـه ،فأومى برأسـه حنوهـا ،عليها حّىت دنت منه الشاة

يفجـر  ،يـا ابـن رسـول اهللا :قالـت»  !؟اعيـكمـا بالـك تريـدين اإلنصـاف مـن ر  ،وحيـك«  :قـال. هذا
  .» !!ويلك تفجر aا«  :مثّ قال له ،فوقف عليها حّىت دنا منه الراعي. يب

أو مـــن  ،أو مــن املالئكـــة ،أو مــن اجلـــن ،أمـــن الشــياطني أنـــت :فالتفـــت الراعــي إليـــه يقــول :قــال
وال نــيب  ،وال ملــك مقــّرب ،وال جــّين  ،مــا أنــا بشــيطان ،)٢(ويلــك «  :فقــال ؟أو مــن املرســلني ،النبيّــني
وإن أبيـــــت دعـــــوت اهللا عليـــــك  ،وإن تبـــــت اســـــتغفرت لـــــك )ص(ولكـــــين ابـــــن رســـــول اهللا  ،مرســـــل

فاسـتغفر  ،إّين تائـب عّمـا كنـت فيـه ،يـا ابـن رسـول اهللا :فقـال .»بالسخط واللعنة يف سـاعتك هـذه 
ضـمن أن ال يعـود إىل مـا  فإنّه قـد  ،ارجعي إىل قطيعك ومرعاك ،أيّتها الشاة«  :فقال للشاة. اهللا يل

رسـول  وأشـهد أّن حمّمـداً  ،أشـهد أن ال إلـه إال اهللا :فمّرت الشاة وهـي تقـول» كان فيه إن شاء اهللا 
  .ولعن اهللا من ظلمكم وجحد واليتكم ،وأّنك حّجة اهللا على خلقه ،اهللا

__________________  
  .٥٤ :سورة النساء اآلية) ١(
  ٤١٦ :وعنه يف مدينة املعاجز - ١٠

  .وحيك :ك ،يف ر) ٢(
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٤٢٦ 

كنــا عنــد   :قــالوا )١(ويــونس بــن ظبيــان وحســني بــن ثــوير  (اج عــن أيب ســلمة الســرَّ  - ١١/  ٣٦١
بإحـــدى  )٢(ولـــو شـــاء أن أقـــول  ،عنـــدنا خـــزائن األرض ومفاتيحهـــا«  :فقـــال لنـــا أيب عبـــد اهللا 

  .»ألخرجت  ،أخرجي ما فيك :رجليَّ 
 ،فنظرنـــا إىل ســـبائك مـــن ذهـــب كثـــرية ،األرض قـــد انفرجـــتفـــإذا حنـــن بـــ ،وقـــال بإحـــدى رجليـــه

قــــد  :]قلنـــا [ » خــــذوها بأيـــديكم وانظــــروا «  :فقــــال لنـــا أبــــو عبـــد اهللا  ،بعضـــها علــــى بعـــض
  .» !؟أعطيتم ما أعطيتم وشيعتكم وعاّمتكم فقراء

  .»جلحيم ويدخل عدونا ا ،ويدخلهم جّنات النعيم ،سيجمع اهللا هلم الدنيا واآلخرة«  :فقال
جعلــــت  :فقلــــت لــــه ،دخلــــت علــــى أيب عبــــد اهللا  :قــــال ،عــــن داود الرقــــيّ  - ١٢/  ٣٦٢
 )ص(وأضــاف إليهــا رســول اهللا  ،مــا أوجــب اهللا تعــاىل فواحــدة«  :فقــال ؟كــم عــدد الطهــارة  ،فــداك
  .»فال صالة له  ثالثاً  أ ثالثاً ومن توضَّ  ،واحدة

فســـأله عّمـــا ] مـــن البيـــت [ اود بـــن زريب فأخـــذ زاويـــة فبينـــا أنـــا معـــه يف ذلـــك املكـــان إذ جـــاء د
ـــص عـــنهن فـــال صـــالة لـــه  ،ثالثـــاً  ثالثـــاً «  :فقـــال لـــه ،ســـألت يف عـــدد الطهـــارة فارتعـــدت » مـــن نّق

وقــد تغـــّري  إيلَّ  فأبصــر أبــو عبــد اهللا  - أعــوذ بـــاهللا منــه - وكــاد أن يــدخلين الشــيطان ،فرائصــي
  .»هذا هو الكفر وضرب األعناق  ،اسكن يا داود«  :فقال يل ،لوين

__________________  
  .٨٦ :عيون املعجزات ،١٤٥ :دالئل االمامة ،٢٦٩ :االختصاص ،٤٧٤ :١الكايف  ،٣٩٤ :بصائر الدرجات - ١١

 ٢٠٦ :٥معجـم رجـال احلـديث « راجـع  ،ومـا أثبتنـاه هـو الصـحيح ،زيد بن ظبيـان وحسـني بـن زيـد :يف األصل) ١(
  .» ١٩٢ :٢٠و 

  .لو أشرنا بإحدى : ريف) ٢(
  .عن كتابنا هذا ،٤١٦ :مدينة املعاجز ،٥٦٤/  ٣١٢ :٢رجال الكشي  - ١٢
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٤٢٧ 

وكـان ألقـي إىل أيب  ،وكان ابن زريب إىل جوار بستان أيب جعفـر املنصـور ،فخرجنا من عنده :قال
طّلـع علـى إّين أ :خيتلـف إىل جعفـر بـن حمّمـد فقـال أبـو جعفـر وأنّه رافضـيُّ  ،جعفر أمر داود بن زريب

  .وحققت عليه القول فاقتله ،فإن هو توّضأ وضوء جعفر بن حمّمد فإين ألعرف طهارته ،طهارته
كمـا أمـره   ثالثـاً  فأسـبغ داود بـن زريب الوضـوء ثالثـاً  ،أ للصالة من حيث ال يراهلع وداود يتهيَّ فاطَّ 

  .ور فدعاهفما أّمت وضوءه حّىت بعث إليه أبو جعفر املنص ،أبو عبد اهللا 
ومـا أنـت كـذلك  ،يـا داود قيـل فيـك شـيء باطـل :فلّمـا دخلـت عليـه رّحـب يب فقـال :قال داود

ّل وأمــر يل مبائــة ألــف فجعلــين يف ِحــ. ليســت طهارتــك طهــارة الرفضــة ،حــّىت اطّلعــت علــى طهارتــك
  .)١(درهم 

 :ال لـــه داود بـــن زريبفقـــ فالتقيـــت أنـــا وداود بـــن زريب عنـــد أيب عبـــد اهللا  :قـــال داود الرقّـــي
  .اجلّنة )٢(ونرجو أن ندخل حبّبك  ،حقنت دماءنا يف دار الدنيا ،جعلين اهللا فداك

  .»فعل اهللا ذلك بك وبإخوانك من مجيع املؤمنني «  :فقال أبو عبد اهللا 
حــّىت يســكن  ،كث داود الرقــّي مبــا مــّر عليــحــدَّ  ،يــا داود بــن زريب«  :مثّ قــال أبــو عبــد اهللا 

فإنـك إن  ،ال تزدن عليـه ،أ مثىن مثىنتوضَّ  ،يا داود بن زريب«  :مثّ قال ،ثين باألمر كّلهفحدَّ » روعه 
  .»زدت عليه فال صالة لك 

__________________  
  .بألف درهم :يف ر) ١(
  .aمتك :م ،يف ك) ٢(
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٤٢٨ 
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٤٢٩ 

  الباب العاشر
  في ذكر معجزات االمام موسى بن جعفر 

  وفيه ستة فصول
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٤٣٠ 
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٤٣١ 

  :فصل - ۱
  في ظهور آياته في إحياء الموتى

  حديثان :وفيه
 ،وهــي تبكــي ،بــامرأة مبــىن مــر العبــد الصــاحل  :قــال ،عــن املغــرية بــن عبــد اهللا - ١/  ٣٦٣

 ،اهللا يـا عبـد :فقالـت»  ؟ما يبكيك يا أمـة اهللا«  :هلا فدنا منها وقال  ،وصبياDا حوهلا يبكون
وبقيـــت  ،وقـــد ماتـــت ،وكانـــت يل بقـــرة كانـــت معيشـــيت ومعيشـــة صـــبياين منهـــا ،يتـــامى إّن يل صـــبياناً 

  .وال حيلة لنا ،منقطعة يب وبولدي
  .نعم يا عبد اهللا :فأهلمت أن قالت»  ؟هل لك أن أحييها لك ،يا أمة اهللا«  :فقال هلا
بـالبقرة فنخسـها  مثّ قـام فمـرَّ  ،ينه وحّرك شـفتيهمثّ رفع يديه وقلب مي ،وصّلى ركعتني فتنّحى 

فلّما نظرت املـرأة إىل البقـرة قـد قامـت  ،فاستوت البقرة على األرض قائمة ،أو ضرaا برجله خنساً  )١(
  .الناس ومضى فخالط موسى بن جعفر . وصاحت عيسى بن مرمي ورّب الكعبة :فقالت

__________________  
ــــدرج - ١  :٤مناقــــب ابــــن شهرآشــــوب  ،٢٩٤ :١اخلــــرائج واجلــــرائح  ،٦/  ٤٨٤ :١الكــــايف  ،٢/  ٢٩٢ :اتبصــــائر ال

  .٤٤١ :مدينة املعاجز ،٤١١ :٢كشف الغمة   ،٣٠٩
  .» ٢٢٨ :٦ - خنس - لسان العرب« انظر  ،غرز جنبها أو مؤخرها بعود وحنوه فهاجت :خنس الدابة) ١(
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٤٣٢ 

بطـل بـه أمـر موسـى بـن جعفـر يُ  شـيد رجـالً اسـتدعى الرَّ  :قال ،عن علي بن يقطني - ٢/  ٣٦٤
فلّمـا حضـرت املائـدة عمـل ناموسـا  )٢(له رجل معزم  بَ دِ فانتُ  ،وخيجله يف ا:الس )١(ويقطعه  

 )٣(واسـتفز  ،مـن اخلبـز طـار مـن بـني يديـه تنـاول رغيفـاً  فكـان كّلمـا رام أبـو احلسـن  ،على اخلبـز
أن رفـــع رأســـه إىل أســـد مصـــّور علـــى  فلـــم يلبـــث أبـــو احلســـن  ،لكهـــارون الفـــرح والضـــحك لـــذ

  .»خذ عدّو اهللا  )٤(خذ  ،يا أسد اهللا«  :فقال له ،بعض الستور
فخـــّر هـــارون  ،فـــافرتس ذلـــك املعـــزم ،فوثبـــت تلـــك الصـــورة كـــأعظم مـــا يكـــون مـــن الســـباع :قـــال

 ،فلّمـا أفـاقوا ،مـن هـول مـا رأوه فـاً وطـارت عقـوهلم خو  ،علـيهم الرشيد وندماؤه على وجوههم مغشياً 
قـــــال . أســـــألك حبّقـــــي عليـــــك ملـّــــا ســـــألت الصـــــورة أن تـــــرّد الرجـــــل :قـــــال هـــــارون أليب احلســـــن 

الصــورة  )٥(فــإّن هــذه  ،ت مــا ابتلعتــه مــن حبــال القــوم وعصــّيهمإن كانــت عصــا موســى ردَّ «  :
  .)٦(» ترّد ما ابتلعته من هذا الرجل 

__________________  
روضــة  ،٢٩٩ :٤مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،١٩/  ١٢٧ :أمــايل الصــدوق ،١/  ٩٥ :١ عيــون اخبــار الرضــا  - ٢

  .٣١/  ١٨١ :٣اثبات اهلداة  ،٤٤٦ :مدينة املعاجز ،٢٥٧ :الواعظني
  .» ٢٧٩ :٨ - قطع - لسان العرب« انظر  ،مبعىن يسكته عن حجته ويبطلها :يقطعه) ١(
  .» ٤٠٠ :١٢ - عزم - لسان العرب« انظر  ،الرجل الذي عنده العزمية والرقي :معزم) ٢(
 :٥ - قـزز - لسـان العـرب« انظـر  ،استخفه وغلب عليه حىت جعلـه يضـطرب لشـدة ضـحكه :استفزه الضحك) ٣(
٣٩١ «.  
  .لكُ   :يف م) ٤(
  .)فإن هذه ( بدل  ،فهذه :يف ر) ٥(
  .فاقة نفسه عليه الصالة والسالموكان ذلك أعمل األشياء يف إ :زاد يف ر) ٦(
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٤٣٣ 

  :فصل - ۲
  في بيان ظهور آياته ومعجزاته من كالمه في المهد

  حديث واحد :وفيه
وهـو واقـف علـى رأس  ،دخلت على أيب عبد اهللا  :قال ،عن يعقوب السرّاج - ١/  ٣٦٥

حـّىت فـرغ فقمـت إليـه فقـال  فجلسـت ،ه طـويالً فجعـل يسـارُّ  ،وهـو يف املهـد أيب احلسن موسـى 
«  :فقــال ،فــرّد علــّي بلســان فصــيح ،فــدنوت وســّلمت عليــه .»أدن مــن مــوالك فســّلم عليــه «  :يل

وقـد كانـت ولـدت يل  .»فإنّـه اسـم يبغضـه اهللا عـّز وجـل  ،اذهب فغري اسم ابنتك الـيت مسّيتهـا أمـس
  .»ره ترشد انته إىل أم«  :بنت فسّميتها باسم فقال أبو عبد اهللا 

__________________  
عـن كتابنـا  ،٤٣١ :مدينة املعـاجز ،٢٩٩ :إعالم الورى ،٢٨٧ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،١١/  ٣١٠ :١الكايف  - ١
  .هذا
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٤٣٤ 

  :فصل - ۳
  في بيان ظهور آياته من اإلخبار عن آجال الناس

  ستة أحاديث :وفيه
فـــدخل عليـــه  األول  كنـــت عنـــد أيب احلســـن  :قـــال ،عـــن إســـحاق بـــن عّمـــار - ١/  ٣٦٦

فأضـمرت يف نفسـي كأنّـه يعـرف  ،إّنك متـوت إىل شـهر ،يا فالن«  :رجل فقال له أبو احلسن 
 ،قــد كــان رشــيد اهلجــري مستضــعفاً  ؟مــا تنكــرون مــن ذلــك ،يــا إســحاق«  :فقــال»  !آجــال الشــيعة

  .»فاإلمام أوىل بذلك منه  ،وكان يعرف علم املنايا
 وتفلســون إفالســـاً  ،ويفتقــر أهلـــك وأهــل بيتـــك ،إنّــك متـــوت إىل ســنتني ،يــا إســـحاق«  :مثّ قــال

  .وكان كما قال»  شديداً 
  .ويف ذلك ثالث آيات

أفـــرغ فيمـــا بينـــك وبـــني «  :قـــال يل أبـــو احلســـن  :قـــال ،عـــن خالـــد بـــن جنـــيح - ٢/  ٣٦٧
وال تقبـل  ،نظـر مـا عنـدك وابعـث إيلَّ فـاخرج وا ،الناس يف سنة أربع وسبعني ومائة حّىت جييئك كتـايب

  وبقي خالد مبّكة فبقي خالد بعد املدة ،وخرج إىل املدينة .» شيئاً  من أحدٍ 
__________________  

إعــالم  ،٢٨٧ :٤مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،١٦٠ :دالئــل اإلمامــة ،٤٨٤ :١الكــايف  ،٦/  ٧٣ :بصــائر الــدرجات - ١
  ,٢٩٥ :الورى
  .٤٦٦ :مدينة املعاجز ،١٤/  ٧١٥ :٢اخلرائج واجلرائح  ،٦/  ٧٣ ،١٠/  ٢٨٤ :بصائر الدرجات - ٢
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٤٣٥ 

  .مثّ مات مخسة عشر يوماً 
إّن أصــحابنا قــدموا مــن الكوفــة فــذكروا أّن  :قلــت أليب احلســن  :قــال ،وعنــه - ٣/  ٣٦٨

بثالثــة  وكــان هــذا الكــالم بعــد موتــه» قــد اســرتاح «  :فقــال. فــادع اهللا لــه ،الوجــع )١(املفضــل شــديد 
  .أيّام

مــــن هاهنــــا مــــن «  :فقــــال ،فــــدخلت عليــــه ،كنــــت مبّكــــة معــــه   :قــــال ،وعنــــه - ٤/  ٣٦٩
فمـا كـان إالّ يومـه  ،وسكت عـن أربعـة ،فأمر خبروج أربعة ،فعددت عليه مثانية أنفس»  ؟أصحابكم

  .وخرج األربعة فسلموا ،من الغد حّىت مات أربعة
مــن شــهاب بــن  اســتقرض أبــو احلســن  :قــال ،ّجــاجعــن عبــد الــرمحن بــن احل - ٥/  ٣٧٠

  .إن حدث يب حدث فخرّقه :وقال ،وكتب كتابا ووضعه على يدي ،عبد ربه ماالً 
يـــا عبـــد «  :فقـــال يل ،وأنـــا مبـــىن فخرجـــت إىل مّكـــة فلقيـــين أبـــو احلســـن  :قـــال عبـــد الـــرمحن

فـــإذا هـــو قـــد مـــات يف  ،عـــن شـــهاب وقـــدمت الكوفـــة وســـألت ،ففعلـــت» خـــّرق الكتـــاب  ،الـــرمحن
  .الوقت الذي أومأ إّيل يف خرق الكتاب

  .ويف ذلك آيتان
  أردت :قال ،عن هشام ،عن احلسن بن علي الوّشاء - ٦/  ٣٧١

__________________  
مدينـــة  ،١٣/  ٧١٥ :٢اخلـــرائج واجلـــرائح  ،٥٩٧/  ٣٢٩ :اختيـــار معرفـــة الرجـــال ،١٠/  ٢٨٤ :بصـــائر الـــدرجات - ٣

  .١١٦/  ٤٦٦ :املعاجز
  .وما أثبتناه من املصادر. براه :يف النسخ) ١(
  ,١١/  ٢٨٤ :بصائر الدرجات - ٤
عـــن كتابنـــا  ،٤٦٦ :مدينـــة املعـــاجز ،ذكـــره مفصـــال ١٢/  ٧١٤ :٢اخلـــرائج واجلـــرائح  ،٦/  ٧٢ :بصـــائر الـــدرجات - ٥
  .هذا
 ،٤٦٦ :مدينـــة املعـــاجز ،٢٤٣ :٢كشـــف الغمـــة   ،١٦/  ٧١٦ :٢اخلـــرائج واجلـــرائح  ،٦/  ٧٢ :بصـــائر الـــدرجات - ٦

  .عن كتابنا هذا
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٤٣٦ 

  .فأمسك ومل خيرب ،أستشريه يف ذلك فكتبت إىل أيب احلسن  ،شراء جارية مبىن
 ،وهــي جالســة عنــد جــوار تتحــّدث مــع جاريــة ،يب فــانين مــن الغــد عنــد مــوىل اجلاريــة إذ مــرَّ  :قــال

فأمســـكت عـــن » إن مل يكـــن يف عمرهـــا قلّـــة  ،سال بـــأ«  :مثّ رجـــع إىل منزلـــه وقـــال يل ،فنظـــر إليهـــا
  .فلم أخرج من مّكة حّىت ماتت ،شرائها
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٤٣٧ 

  :فصل - ٤
  في بيان ظهور آياته في إخباره عن حديث النفس

  خمسة أحاديث :وفيه
وهــو يف عرصــة  دخلــت علــى أيب احلســن األول  :قــال ،عــن خالــد بــن جنــيح - ١/  ٣٧٢

ــــة  ،داره ــــوم مغصــــوب  :فلّمــــا نظــــرت إليــــه قلــــت يف نفســــي ،)١(وهــــو يومئــــذ بالرميل ــــأيب وأّمــــي مظل ب
 ،يــا خالــد«  :فالتفــت إّيل وقــال ،مثّ جلســت بــني يديــه ،مثّ دنــوت فقّبلــت مــا بــني عينيــه ،مضــطهد

  .واهللا ما أردت aذا شيئاً  :فقلت» فال تضمر هذا يف نفسك  ،حنن أعلم aذا األمر
 وإن هلـؤالء القـوم مـدة وغايـة ال بـدَّ  ،أردنـا لـزف إلينـالو  ،حنن أعلم aذا األمر من غرينا«  :فقال

  .»من االنتهاء إليها 
  .»ال تعد أبدا «  :فقال. ال أعود أضمر يف نفسي شيئا بعد هذا :فقلت
  ملّا قبض أبو عبد اهللا عليه :قال ،عن هشام بن سامل - ٢/  ٣٧٣

__________________  
  .١٥٩ :دالئل اإلمامة ،٧/  ١٤٦ :بصائر الدرجات - ١

  .» ٧٣ :٣معجم البلدان « منزل يف طريق البصرة إىل مكة  :الرميلة) ١(
اخلــرائج  ،١٥٩ :دالئــل اإلمامــة ،مثلــه ،٥٠٢/  ٢٨٢ :اختيــار معرفــة الرجــال ،حنــوه ،١/  ٢٧٠ :بصــائر الــدرجات - ٢

  = مناقب ابن ،حنوه ،٢٣/  ٣٣٢ :٢واجلرائح 
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٤٣٨ 

فتبـني هلـم منـه أنّـه لـيس بصـاحب  ،د اهللا بـن جعفـرومالوا إىل عبـ ،السالم اختلف أصحابه من بعده
فـاغتّموا لــذلك  ،فمـالوا إىل حمّمـد بــن جعفـر فوجـدوا فيــه مثـل مـا وجــدوا يف عبـد اهللا ،األمـر بعـد أبيــه

مثّ رفعنـــا أيـــدينا إىل  ،وصـــّلى كـــّل واحـــد منّـــا ركعتـــني )ص(فـــدخلنا مســـجد رســـول اهللا  ،شـــديداً  غّمـــاً 
إىل املرجئـة أم إىل اخلــوارج أم  ؟اللهـّم إىل مـن :وحنـن نقـول ،ا يف أمرنـامنّـ حـريةً  ،باكيـة أعيننـا ،السـماء

 ،)١(فمضــــينا معــــه  ،فــــدعانا إىل أيب احلســــن موســــى  ،فجاءنــــا مــــوىل أليب عبــــد اهللا ؟إىل املعتزلــــة
 ،جال إىل اخلـوار  ،إيلّ «  :فدخلنا فلّمـا بصـر بنـا قـال مـن قبـل أن نـتكلم ،فأذن لنا ،فاستأذن لنا عليه
  .فعلمنا أنّه صاحب األمر» وال إىل املرجئة  ،وال إىل املعتزلة

يتنــور أ: أردت أن أكتــب إىل أيب احلســن األول  :قــال ،عــن علــي بــن يقطــني - ٣/  ٣٧٤
ولكـن ال جيـامع  ،النـورة تزيـد الرجـل نظافـة«  :أوهلا ،فكتب إّيل أشياء ابتداء منه ؟الرجل وهو جنب

  .»وال جيامع امرأة خمتضبة  ،الرجل وهو خمتضب
 ملّـــا مسعـــت األخــــرس مبّكـــة يـــذكر أبـــا احلســــن  :عـــن أمحـــد بـــن عمــــر احلـــّالل - ٤/  ٣٧٥

فمـــا  ،فأقمـــت علـــى ذلـــك وجلســـت. واهللا ألقتلنـــه إذا خـــرج مـــن املســـجد :وقلـــت اشـــرتيت ســـكيناً 
  شعرت إالّ برقعة

__________________  
 :مدينـــة املعـــاجز ،بـــاختالف فيـــه ،١٧٣ :٣إثبـــات اهلـــداة  ،٢٢٢ :٢مـــة كشـــف الغ  ،مضـــمونه ،٢٩٠ :٤شهرآشـــوب = 

٤٣٠.  
  .إليه :يف ر) ١(

 ،٦٥٢ :١اخلـــرائج واجلــــرائح  ،٣٧٧ :١_ـــذيب التهــــذيب  ،١٦٠ :دالئـــل اإلمامــــة ،٣/  ٢٧١ :بصـــائر الــــدرجات - ٣
  ,٤٩٩ :١وسائل الشيعة  ،٣٢٢ :١٢ملحق احقاق احلق  ،٢٤/  ١٩٣ :٢الصراط املستقيم 

 :٣اثبـات اهلـداة  ،٢٨٩ :٤مناقب ابن شهرآشـوب  ،٣/  ٦٥١ :٢اخلرائج واجلرائح  ،٦/  ٢٧٢ :صائر الدرجاتب - ٤
  .عن كتابنا هذا ،٤٦١ :مدينة املعاجز ،٨٧/  ١٩٩
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٤٣٩ 

فـإّن اهللا معـي وهـو  ،حبّقـي عليـك إالّ كففـت عـن األخـرس«  :قـد طلعـت فيهـا من أيب احلسن 
  .»حسيب 

اجتمعـت العصـابة بنيسـابور  :قـال ،عـن أيب علـي بـن راشـد ،ان بن سعيدعن عثم - ٥/  ٣٧٦
حنــن حنمــل يف كــّل ســنة  :وقــالوا ،فتــذاكروا مــا هــم فيــه مــن االنتظــار للفــرج يف أيّــام أيب عبــد اهللا 

ثقـة  فينبغي لنا أن خنتار رجـالً  ،ن يّدعي هذا األمرومَ  ،وقد كثرت الكاذبة ،إىل موالنا ما جيب علينا
  .ليتعرف لنا األمر ،نبعثه إىل اإلمام

يعــرف بــأيب جعفــر حمّمــد بــن إبـراهيم النيســابوري ودفعــوا إليــه مــا وجــب علــيهم يف  فاختـاروا رجــالً 
والثيــاب  ،والــدراهم مخســني ألــف درهــم ،وكانــت الــدنانري ثالثــني ألـف دينــار ،السـنة مــن مــال وثيــاب

  .وأثواب مقاربات ومرتفعات ،ألفي شقة
فيـــه  ،ومعهـــا درهـــم صـــحيح) شـــطيطة  (عجـــائز الشـــيعة الفاضـــالت امسهـــا  وجـــاءت عجـــوز مـــن

يف مــايل غــري  وقالــت مــا يســتحق علــيَّ  ،خــام تســاوي أربعــة دراهــم ،وشــّقه مــن غزهلــا ،درهــم ودانقــان
أن أمحـل إليـه درمهـا وشـّقة  اسـتحي مـن أيب عبـد اهللا  ،يـا امـرأة :فقـال ،فادفعـه إىل مـوالي ،هذا
فامحــل يــا فــالن  ،هــذا الــذي يســتحق ،إّن اهللا ال يســتحي مــن احلــق !تفعــل )١(ال أ « :فقالــت. بطانــة

أحــّب إّيل مــن أن ألقــاه ويف رقبــيت جلعفــر بــن  ،فلــئن ألقــى اهللا عــز وجــل ومــا لــه قبلــي حــّق قــّل أم كثــر
  ». حمّمد حق
فيــه أربعمائــة درهــم لرجــل يعــرف خبلــف بــن موســى  ،وطرحتــه يف كــيس ،فعوجــت الــدرهم :قــال

 ،ألخـوين بلخيـني يعرفـان بـابين نـوح بـن إمساعيـل وطرحت الشقة يف رزمة فيهـا ثالثـون ثوبـاً  ،ؤلويالل
  وجاءت

__________________  
  .٤٦٢ :مثل قطعة منه عنه مدينة املعاجز ،٢٩١ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،حنوه ،٣٢٨ :١اخلرائج واجلرائح  - ٥

  .مل ال :يف ر) ١(
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٤٤٠ 

وقـــد أخـــذوا كـــّل  ،وكـــّل مســـألة حتتهـــا بيــاض ،وكـــان ســـبعني ورقــة ،ائلالشــيعة بـــاجلزء الـــذي فيــه املســـ
 ،معـــك )١( حتمـــل هـــذا اجلـــزءُ  :وقـــالوا ،وختمـــوا علـــى كـــّل حـــزام خبـــامت ،ورقتـــني فحزموهـــا حبـــزائم ثالثـــة

فــإن وجــدت اخلــامت  ،وعــد عليــه وخــذه منــه ،وتبّيتــه عنــده ليلــة ،فتــدفع اجلــزء إليــه ،ومتضــي إىل اإلمــام
فـإن أجـاب ومل يكسـر اخلـواتيم فهـو  ،يتشـعب فاكسـر منهـا ختمـه وانظـر اجلـوابحباله مل يكسر ومل 

  .فادفعه إليه وإالّ فرد أموالنا علينا ،اإلمام
 ،وبـدأت بزيـارة أمـري املـؤمنني صـلوات اهللا عليـه ،فسرت حّىت وصلت إىل الكوفـة :قال أبو جعفر

وقـــد تشـــّنج  ،ن الكـــربقـــد ســـقط حاجبـــاه علـــى عينيـــه مـــ مســـّناً  ووجـــدت علـــى بـــاب املســـجد شـــيخاً 
وهـــو يفتـــيهم علـــى  ،وحولـــه مجاعـــة يســـألونه عـــن احلـــالل واحلـــرام ،بـــآخر متشـــحاً  ،بـــربد متـــزراً  ،وجهـــه

ــؤمنني   ،فســّلمت عليــه. أبــو محــزة الثمــايل :فقــالوا ،فســألت مــن حضــر عنــده ،مــذهب أمــري امل
لــو  :وقّبــل بــني عيــين وقــال ،هففــرح يب وجــذبين إليــ ،فعرّفتــه احلــال ،فســألين عــن أمــري ،وجلســت إليــه

  .وإّنك ستصل حبرمتهم إىل جوارهم ،الدنيا ما وصل إىل هؤالء حقوقهم )٢(جتدب 
 ،وجلسـت معهـم أحتـّدث إذ فـتح عينيـه ،وكـان ذلـك أول فائـدة لقيتهـا بـالعراق ،فسررت بكالمه

  .وأي شيء رأيت :فقلنا ؟هل ترون ما أرى :وقال ،ونظر إىل الربية
ــى ناقــةع أرى شخصــاً  :قــال  ،فأنــاخ البعــري ،فأقبــل ،علــى مجــل فنظرنــا إىل املوضــع فرأينــا رجــالً . ل

 :قـال ؟مـا وراءك :قـال. مـن يثـرب :قـال ؟مـن أيـن أقبلـت :فسـأله الشـيخ وقـال ،وسّلم علينا وجلـس
  :وقلت لنفسي ،فانقطع ظهري نصفني. مات جعفر بن حمّمد 

__________________  
  .احلزائم : هامشهاويف. احلزم :يف ر) ١(
  .جترت :ويف هامشها. حنرت :ويف ر. خترب :يف م) ٢(
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٤٤١ 

وإىل  ،أوهلم أبـو جعفـر املنصـور ،إىل ثالثة :قال ؟إىل من أوصى :فقال له أبو محزة !؟إىل أين أمضي
  .وإىل ابنه موسى ،ابنه عبد اهللا

  !؟كيف أيّها الشيخو  :فقلت. ال تغتم فقد عرفت اإلمام :وقال والتفت إيلَّ  ،فضحك أبو محزة
وأّما وصـيته إىل ابنـه األكـرب واألصـغر  ،أّما وصيته إىل أيب جعفر املنصور فسرت على اإلمام :فقال

«  ):ص(قـول النـيب  :فقـال ؟ومـا فقـه ذلـك :فقلـت. ونص علـى األصـغر ،فقد بّني عن عوار األكرب
 ،أوصـى إىل األكـرب واألصـغر فلّمـا رأينـاه قـد» مـا مل يكـن ذا عاهـة  ،اإلمامة يف أكـرب ولـدك يـا علـي
  .فإنّه صاحب األمر ،فسر إىل موسى ،ونّص على صغريه ،علمنا أنّه قد بّني عن عوار كبريه

وجعلـت رحلـي يف  ،وسـرت إىل املدينـة ،ووّدعت أبـا محـزة ،فوّدعت أمري املؤمنني :قال أبو جعفر
ســــألت أهــــل مثّ خرجــــت و  ،وصــــّليت ،وزرتــــه )ص(وقصــــدت مســــجد رســــول اهللا  ،بعــــض اخلانــــات

 :قـالوا ؟هـل يفـيت :إىل ابنـه األفطـح عبـد اهللا فقلـت :فقـالوا ؟إىل مـن أوصـى جعفـر بـن حمّمـد :املدينـة
  .نعم

فوجـــدت عليهـــا مـــن الغلمـــان مـــا مل يوجـــد علـــى بـــاب دار أمـــري  ،فقصـــدته وجئـــت إىل بـــاب داره
مـن  :وخرج وقـال ،فدخل الغالم ،فاستأذنت ؛اإلمام ال يقال له مل وكيف :مثّ قلت ،فأنكرت ،البلد

فــالن  :قــل :فقلــت ،لعلــه مــن التقيــة :مثّ قلــت. واهللا مــا هــذا بصــاحيب :فــأنكرت وقلــت ؟أيــن أنــت
وبــني يديــه  ،فــإذا بــه جــالس يف الدســت علــى منصــة عظيمــة ،فــدخلت ،فــدخل وأذن يل ،اخلراســاين

 مــــن هــــذا أيضــــاً  :مثّ قلــــت !؟اإلمــــام يقعــــد يف الدســــت ،ذا أعظــــم :فقلــــت يف نفســــي ،غلمــــان قيــــام
وأجلســين  ،فأدنــاين وصــافحين ،فســّلمت عليــه ،يفعــل اإلمــام مــا يشــاء ،الفضــول الــذي ال حيتــاج إليــه

  :مثّ قال ،)١(وسألين فاحفى  ،بالقرب منه
__________________  

  = من احلفاوة وهي املبالغة يف السؤال عن الرجل والعناية يف :فاحفى) ١(
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٤٤٢ 

  .اسأل عّما تريد :فقال يل. ريد احلجأُ و  ،يف مسائل أسأل عنها :قلت ؟يف أي شيء جئت
  .مخسة دراهم :قال ؟كم يف املائتني من الزكاة  :فقلت
  .درمهان ونصف :قال ؟كم يف املائة  :قلت
أنــت طــالق عــدد جنــوم  :مــا تقــول يف رجــل قــال المرأتــه ،عيــذك بــاهللاأُ  ،يــا مــوالي حســنٌ  :فقلــت
  ؟السماء
أنـا أعـود إىل  :فقمـت وقلـت. سن شيئاً ل ال حيُ الرج :فقلت. ثالثة ،يكفيه من رأس اجلوزاء :قال

  .إن كان لك حاجة فإنّا ال نقّصر :فقال. سيدنا غداً 
وشـــكوت خيبـــة  ،علـــى قـــربه )١(فانكببـــت  )ص(وجئـــت إىل ضـــريح النـــيب  ،فانصـــرفت مـــن عنـــده

إىل  ؟ن أمضـــي يف هـــذه املســـائل الـــيت معـــيإىل َمـــ ،بـــأيب أنـــت وأّمـــي ،يـــا رســـول اهللا :وقلـــت ،ســـفري
فمــا زلــت  ؟إىل أيــن يــا رســول اهللا ؟أم إىل فقهــاء النواصــب ،أم إىل ا:ــوس ،أم إىل النصــارى ،اليهــود

أسـود عليـه  فرأيـت عبـداً  ،فرفعـت رأسـي مـن فـوق القـرب ،فإذا أنـا بإنسـان حيـركين ،أبكي وأستغيث به
يقـول لـك مـوالك موسـى  ،يا أبا جعفر النيسـابوري :وعلى رأسه عمامة خلق فقال يل ،قميص خلق

ـــــــن وال إىل أعـــــــدائنا مـــــــن  ،وال إىل ا:ـــــــوس ،وال إىل النصـــــــارى ،ال إىل اليهـــــــود«  :جعفـــــــر  ب
فجئــين  ،قــد أجبتــك عّمــا يف اجلــزو وجبميــع مــا حتتــاج إليــه منــذ أمــس ،فأنــا حّجــة اهللا ،إيلَّ  ،النواصــب

وشـقتها الـيت  ،الذي يف كـيس أربعمائـة درهـم اللؤلـوي ،وبدرهم شطيطة الذي فيه درهم ودانقان ،به
  .»يف رزمة األخوين البلخيني 

__________________  
  .» ١٨٨ :١٤ - حفا - لسان العرب« أمره 
  .فبكيت :يف هامش ص) ١(
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٤٤٣ 

فجئــت إليـــه  ،ففتحـــت وأخــذت اجلــزو والكــيس والرزمــة ،وجئــت إىل رحلــي ،فطــار عقلــي :قــال
فلّمـا رآين  ،قـائم علـى البـاب وإذا بـذلك الغـالم ،وبابه مهجور ما عليه أحـد ،فوجدته يف دار خراب

 ،ميانيــة )١(وحتتــه شـاذكونه  ،جـالس علــى احلصـري فـإذا بســيدنا  ،ودخلـت معــه ،دخـل بـني يــدي
أنـا حّجـة  ،وال إىل النصـارى وا:ـوس ،ال إىل اليهـود ؟فـزعومل تَ  ،ال تقـنط«  :فلما رآين ضحك وقال

  .» !؟كوفة جري أمريمل يعرفك أبو محزة على باب مسجد ال، أاهللا ووليه
فحلّــه  ،فدفعتــه إليــه» هــات الكــيس «  :مثّ قــال يل. وحتققــت أمــره ،فــأزاد ذلــك يف بصــرييت :قــال

فأخــذ الرزمــة . نعــم :فقلــت»  ؟هــذا درمههــا :وقــال يل ،وأخــرج منــه درهــم شــطيطة ،وأدخــل يــده فيــه
 ،كثـرياً   اقـرأ  « :وقـال يل ،طوهلـا مخسـة وعشـرون ذراعـاً  ،وحّلها وأخرج منها شقة قطن مقصورة

قريـة  ،مـن قطـن قريتنـا صـريا ،وبعثت إليك aذه مـن أكفاننـا ،قد جعلت شقتك يف أكفاين :وقل هلا
وغــزل أخــيت حكيمــة بنــت  ،كانــت تزرعــه بيــدها الشــريفة ألكفــان ولــدها  ،وبــذر قطــن ،فاطمــة 

  .»ا يف كفنك فاجعليه ،يده لكفنه )٢(وقصارة  أيب عبد اهللا 
وأخـرج منـه أربعـني  ،فيـه فطـرح درمهـاً  ،فجـاء بـه» ناتنـا ؤ يا معتب جئين بكيس نفقة م«  :مثّ قال

 ،ستعيشــني تســع عشــرة ليلــة مــن دخــول أيب جعفــر«  :وقــل هلــا ،اقرأهــا مــّين الســالم«  :وقــال ،درمهـاً 
عـة وعشـرين صـدقة واجعلـي أرب ،فـانفقي منهـا سـتة عشـر درمهـاً  ،وهذه الـدراهم ،ووصول هذا الكفن

 ؛فــإّن ذلـــك أبقـــى لنفســـك ،فـــإذا رأيتـــين فـــاكتم ؛وأنـــا أتـــوىل الصـــالة عليــك ،ومـــا يلـــزم عليــك ،عنــك
فإنّـك رسـول  ،قبـل أن جتـيء بـدرامههم كمـا أوصـوك ؟وافكك هذه اخلواتيم وانظـر هـل أجبنـاك أم ال

«.  
__________________  

  .أو متكأفراش  ،معرب شادكونه أي عباءة أو جبة :الشاذكونة) ١(
  .» ١٠١ :٥ - قصر - لسان العرب« انظر  ،فضل الشيء :القصارة) ٢(
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٤٤٤ 

مـا يقـول العـامل  :فوجدت حتتها ففككت من وسطها واحداً  ،فتأملت اخلواتيم فوجد_ا صحاحاً 
وكـان لـه مجاعـة مـن . نذرت هللا عّز وجل ألعتقن كّل مملوك كان يف ملكي قدمياً  :يف رجل قال 

  ؟املماليك
والـدليل علـى  ،مـن كـان يف ملكـه قبـل سـتة أشـهر«  :حتته اجلـواب مـن موسـى بـن جعفـر 

وكــان بــني العرجــون القــدمي  ( )١( )َحــG Lkَد 7َلُْعرُْجــوِن الَْقــِديِم  ( :صــحة ذلــك قولــه تعــاىل
  .»ستة أشهر  )٢() والعرجون اجلديد يف النخلة 

 ،أتصـّدق مبـال كثـري] واهللا [  :يف رجل قال العامل ما يقول  :فوجدت فيه ،وفككت اآلخر
  .مبا يتصّدق

إن كان الـذي حلـف aـذا اليمـني مـن أربـاب الـدنانري تصـّدق بأربعـة «  :حتته اجلواب خبطه 
وإن كـان مـن أربـاب الغـنم  ،وإن كان مـن أربـاب الـدراهم تصـّدق بأربعـة ومثـانني درمهـا ،ومثانني ديناراً 

والــدليل علــى ذلــك  ؛وإن كــان مــن أربــاب البعــري فباربعــة ومثــانني بعــريا ،يتصــّدق بأربعــة ومثــانني غنمــاف
jُُم اُهللا ِ} َمـواِطَن َكِثـَ-ٍة َوَيـْوَم ُحنَـْ"ٍ  ( :قولـه تعـاىل َuََفعـددت مـواطن رسـول اهللا  )٣( )لََقْد ن

  .»قبل نزول اآلية فكانت أربعة ومثانني موطنا  )ص(
وقطـع رأس امليـت وأخـذ  يف رجل نبش قرباً  ما يقول العامل  :رى فوجدت حتتهوكسرت األخ

  ؟كفنه
ويؤخـــذ منـــه مائـــة دينـــار  ،تقطـــع يـــده ألخـــذ الكفـــن مـــن وراء احلـــرز«  :اجلــواب حتتـــه خبطـــه 

  ألنّا جعلناه ،لقطع رأس امليت
__________________  

  .٣٩ :سورة يس اآلية) ١(
  .والعرجون اجلديد للنخلة :ص ،ش ،يف ع) ٢(
  .٢٥ :سورة التوبة اآلية) ٣(
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٤٤٥ 

ويف العلقـــة  ،فجعلنـــا يف النطفـــة عشـــرين دينـــاراً  ،مبنزلـــة اجلنـــني يف بطـــن أّمـــه مـــن قبـــل نفـــخ الـــروح فيـــه
 ،ويف متـام اخللـق عشـرين دينـاراً  ،ويف اللحـم عشـرين دينـاراً  ،ويف املضـغة عشـرين دينـاراً  ،عشرين ديناراً 
بــل يتصــدق aــا  ،علــى أن ال يأخــذ ورثــة امليــت منهــا شــيئاً  ،الــروح أللزمنــاه ألــف دينــارفلــو نفــخ فيــه 

  .»ألDّا أصابته يف جسمه بعد املوت  ،أو يغزى aا ،أو حيجّ  ،عنه
وأقمــت معــه وحــج ىف  ،قــال أبــو جعفــر فمضــيت مــن فــوري إىل اخلــان ومحلــت املــال واملتــاع إليــه

 ،ويف عماريّـة أبيـه يومـا يف ذهـايب يومـاً  )٣(لـه يف عماريّتـه  )٢( معـادالً  )١(تلك السنة فخرجت يف مجلته 
فأقبلــت عليهــا مـــن  ،فســـّلموا علــيّ  ،وشــطيطة مــن مجلــتهم ،ورجعــت إىل خراســان فاســتقبلين النـــاس

 ،وكـادت تنشـق مرار_ـا مـن الفـرح ،ودفعـت إليهـا الشـقة والـدراهم ،بينهم وأخرب_ا حبضر_م مبا جـرى
ففتحــوا  ،الشــيعة إالّ حاســد أو متأســف علــى منزلتهــا ودفعــت اجلــزء إلــيهمومل يــدخل إىل املدينــة مــن 

  .فوجدوا اجلوابات حتت مسائلهم ،اخلواتيم
 ،فتزامحـــت الشــيعة علـــى الصــالة عليهـــا ،وماتـــت رمحهــا اهللا ،وأقامــت شـــطيطة تســعة عشـــر يومــاً 

 ،يهـــا مـــع القـــومووقـــف يصـــّلي عل ،فنـــزل عنـــه وأخـــذ خبطامـــه ،علـــى جنيـــب فرأيـــت أبـــا احلســـن 
فلمــا فــرغ مــن  ،يف قربهــا مــن تــراب قــرب أيب عبــد اهللا احلســني  )٤(وحضــر نزوهلــا إىل قربهــا ونثــر 

 :وقـل هلـم ،عّرف أصحابك واقرأهم عّين السـالم«  :وقال ،أمرها ركب البعري وألوى برأسه حنو الربية
  ئزكم يف أي بلدإّنين ومن جرى جمراي من أهل البيت ال بد لنا من حضور جنا

__________________  
  .» ١٢٨ :١١ - مجل - لسان العرب« اجلماعة  :اجلملة) ١(
  .» ٤٣٢ :١١ - عدل - لسان العرب« أى راكبا معه  :معادال له) ٢(
  .هودج جيلس فيه :العماريّة) ٣(

  .» ٦٣٢ - عمر - راجع حميط احمليط« 
  .طرح :يف ص) ٤(
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٤٤٦ 

  .»وفك رقابكم من النار  ،أحسنوا األعمال لتعينونا على خالصكمفاتقوا اهللا يف أنفسكم و  ،كنتم
ــفــرأوه وقــد بَـ  ،عرّفــت اجلماعــة فلمــا وّىل  :قــال أبــو جعفــر فكــادت  ،والنجيــب جيــري بــه دَ ُع

  .أنفسهم تسيل حزنا إذ مل يتمكنوا من النظر إليه
  .وكفى aا حّجة للمتأمل الذاكر ،ويف ذلك عدة آيات
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٤٤٧ 

  :فصل - ۵
  ي ظهور آياته في اإلخبار بالمغيباتف

  ستة أحاديث :وفيه
بعــــث معـــي رجـــل مـــن أصـــحابنا إىل أيب احلســــن  :قـــال ،عـــن األصـــبغ بـــن موســـى - ١/  ٣٧٧
 ،مــــاءً  فلّمــــا دخلــــت املدينــــة صــــببت علــــيَّ  ،وكــــان معــــي بضــــاعة لنفســــي ،مبائــــة دينــــار موســــى 

فوجـد_ا  ،)١(مثّ إين عددت بضـاعة الرجـل  ،وذررت عليها مسكاً  ،وغسلت بضاعيت وبضاعة الرجل
وأعـد_ا يف  ،فأخـذت دينـارا مـن دنـانري يل أخـرى فغسـلته وذررت عليـه مسـكا ،تسعة وتسعني دينارا
إّن معـي شـيئا أتقـّرب بـه إىل  ،جعلـت فـداك :فقلـت لـه ،مثّ دخلت عليه يف الليـل ،الصرّة كما كانت

  .»هات «  :فقال. اهللا
مـــوالك بعـــث إليـــك معـــي  إّن فالنـــاً  :مثّ قلـــت ،ففضضـــتها» فضـــها «  :فلّمـــا ناولتـــه الصـــرّة قـــال

ال  إّمنــا بعــث إلينــا وزنــاً «  :مثّ قــال ،فلّمــا أن ناولتــه ونثر_ــا بــني يديــه أخــرج دينــاري مــن بينهــا. بشــيء
  .» عدداً 

  ولقد وجدت يف بعض كتب أصحابنا رضي اهللا عنهم - ٢/  ٣٧٨
__________________  

  .عن كتابنا هذا ،٤٦٧ :مدينة املعاجز ،٢٤٤ :٢كشف الغمة   ،باختصار ،٢١/  ٣٢٨ :١ح اخلرائج واجلرائ - ١
  .وذررت عليها مسكاً  :زاد يف ر) ١(

  .٤٦٧ :وعنه يف مدينة املعاجز - ٢
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٤٤٨ 

 ،فطــار يف بعــض متصــيداته حــّىت غــاب عــن أعيــنهم ،شــديداً  حيبــه حبــاً  ،أنّــه كــان للرشــيد بــاز أبــيض
 ،وحلف أنّه ال يـربح مـن موضـعه أو جييئـوا إليـه بالبـاز ،ونزل حتتها ،)١( فأمر الرشيد أن يضرب له قّبة

وســـرح األمـــراء واألقـــواد يف طلبـــه علـــى مســـرية يـــوم أو يـــومني  ،وأنفـــذ وجـــوه العســـكر ،وأقـــام باملوضـــع
  .وثالثة

ويلمــع كمـا يلمــع  ،فلّمـا كـان يف اليــوم الثـاين آخــر النهـار نــزل البـازي عليــه يف يـده حيــوان يتحـرك
ودعــــا  ،ورجــــع إىل داره فطرحــــه يف طســــت ذهــــب ،فأخــــذه مــــن يــــده بــــالرفق ،يف الشــــمس الســــيف

هـــل فـــيكم مـــن رأى مثـــل هـــذه  :فقـــال ،باألشـــراف واألطبـــاء واحلكمـــاء والفقهـــاء والقضـــاة واحلّكـــام
  .وال ندري ما هي ،ما رأينا مثلها قط :فقالوا ؟الصورة قط
مالــك غــري  :يوســف يعقــوب القاضــيفقــال لــه ابــن أكــثم القاضــي وأبــو  ؟كيــف لنــا بعلمهــا  :قــال

فـإن علـم كانــت  ،وتسـأله عنهـا ،ضـر مجاعـة مـن الــروافضإمـام الـروافض موسـى بـن جعفــر تبعـث وحتُ 
وينظـــر يف  ،وإن مل يعلـــم افتضـــح عنـــد أصـــحابه الـــذين عنـــدهم أنّـــه يعلـــم الغيـــب ،معرفتهـــا لنـــا فائـــدة
  .السماء إىل املالئكة

وســألوه أن حيضــر ا:ــالس  ا خلــف أيب احلســن هــذا وتربــة املهــدي نعــم الــرأي وارســلو  :فقــال
  .وبعثوا خلف فالن وفالن من أصحاب الروافض .الساعة ومن عنده من أصحابه

 إّمنــا أحضــرتك شــوقاً  ،يــا أبــا احلســن :فقــال ،ومجاعــة مــن الشــيعة معــه فحضــر أبــو احلســن 
 عــذباً  مكفوفــاً  بــني الســماء واألرض حبــراً  أال إّن اهللا تبــارك خلــق ،دعــين مــن شــوقك«  :فقــال. إليــك
 ،املوج بعضه على بعض من حواشيه لئال يطغى خزنته فينزل منه مكيال فيهلك ما حتتـه كفَّ   ،زالالً 

  وطوله أربعة فراسخ يف أربعة فراسخ من
__________________  

  .قبة تركية :م ،يف ك) ١(
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٤٤٩ 

:ــد حيــّف بـه الصــافون املســّبحون مــن املالئكــة الفرســخ مســرية مـائيت عــام للراكــب ا ،فراسـخ املالئكــة
افُّونَ  ( :الذين قال اهللا تعاىل Lْحُن الص َqَ اLُحوَن . َو,ِن ْحُن الُْمَسبِّ َqَ اL١( )َو,ِن(.  
ــق لــه ســكاناً  فــأكرب مــا فيــه مــن هــذه الصــورة  ،وكبــاراً  علــى عمــل الســمك صــغاراً  أشخاصــاً  وخل

والـــذكور منهـــا لـــه ســـواد يف وجهـــه مثـــل  ،ذنـــان وعينـــانولـــه أنـــف وأ ،ولـــه رأس كـــرأس اآلدمـــي ،شـــرب
وفلـوس  ،مثـل أجسـاد السـمك )٢(وهلـا أجسـاد  ،واإلناث هلـا شـعور علـى رأسـها مثـل النسـاء ،اللحى
ومواضــع األجنحــة منهــا مثــل أكــف وأرجــل مثــل  ،وبطــون مثــل بطوDــا )٣() فلــوس الســمك  (مثــل 

تغشـي النـاظر إليهـا حـىت يـرد طرفـه  ،متربّجة باألنوار ألDّا عظيماً  تلمع ملعاناً  ،وأرجلهم ،أيدي الناس
  .حسرياً 

 ،ر أحدمها يف التسبيح سّلط اهللا عليها البزاة البـيضفإذا قصَّ  ،غداؤها التقديس والتكبري والتهليل
  .»وما حيل لك أن تأخذ من هذا البازي رزقه الذي بعثه اهللا إليه ليأكله  ،فأكلتها وجعلت رزقها

فنظــر إليهــا فمــا أخطــأ ممّــا قــال أبــو احلســن موســى  ،فــأخرجوه ،جــوا الطســتأخر  :فقــال الرشــيد
وال سـقط منهـا  ،فمـا نقـط هلـا دم ،فطرحهـا الرشـيد للبـازي فقطعهـا وأكلهـا ،مثّ انصرف ،شيئاً  
  !؟ترانا لو حّدثنا aذا كنا نصّدقأ: فقال الرشيد جلماعة اهلامشيني ومن حضر .شيء

  محل الرشيد يف بعض :قال ، بن سنانعن عبد اهللا - ٣/  ٣٧٩
__________________  

  .١٦٦ ،١٦٥ :سورة الصافات اآليتان) ١(
  .بأجساد :يف م) ٢(
  .فلوسها :يف م) ٣(

بلفــظ  ٩/  ٦٥٦ :٢و قطعــة منــه  ،٢٥/  ٣٣٤ :١اخلــرائج واجلــرائح  ،١٥٨ :دالئــل اإلمامــة ،٢٩٣ :إرشــاد املفيــد - ٣
  = عيون ،٢٢٤ :٢كشف الغمة   ،٣٠٢ :إعالم الورى ،قطعة منه ،٢٨٩ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،آخر
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٤٥٠ 

 ،وكــان مــن مجلتهــا درّاعــة خــّز ســوداء مــن لبــاس امللــوك ،أكرمــه aــا األيــام إىل علــي بــن يقطــني ثيابــاً 
وأنفـذ مـن  ،تلك الثياب إىل موسى بن جعفـر  )١(فأنفذ علي بن يقطني جّل  ،مثّقلة بالّذهب

  .ه على رسم له فيما حيمله من مخس مالهكان أعدَّ   وأضاف إليها ماالً  ،اعةمجلتها تلك الدرّ 
املـال والثيـاب ورّد الدرّاعـة علـى يـد الرسـول إىل علـّي  لَ بِـقَ  فلّما وصـل ذلـك إىل أيب احلسـن 

وال خترجها من يدك فسيكون لك aـا شـأن حتتـاج معـه إليهـا  ،احتفظ aا«  :وكتب إليه ،بن يقطني
فلّمـا كـان بعــد  ،واحـتفظ بالدرّاعـة ،ومل يـدر مـا سـبب ذلـك ،فارتـاب علـّي بـن يقطـني برّدهـا إليـه .»

وكـان الغـالم يعـرف ميـل  ،فصرفه عن خدمتـه ،أيام تغري علي بن يقطني على غالم له كان خيتّص به
مـن مـال  ويقف على ما حيمله إليه يف كّل وقت مـن األوقـات ،علي بن يقطني إىل أيب احلسن 

 إنّـه يقـول بإمامـة موسـى بـن جعفـر  :فسـعى بـه إىل الرشـيد وقـال ،وثياب وألطاف وغري ذلك
وقد محل إليه الدرّاعة الـيت أكرمـه aـا أمـري املـؤمنني يف وقـت كـذا  ،وحيمل إليه مخس ماله يف كّل سنة

فـإن كـان  ،هـذا احلـالألكشـفن عـن  :وقـال ،شـديداً  وغضب غضـباً  ،فاستشاط الرشيد لذلك. وكذا
  .بإحضار علي بن يقطني )٢() وأمر يف احلال  (األمر كما تقول أزهقت نفسه 
هـــي عنـــدي يـــا أمـــري  :قـــال ،مـــا فعلـــت بالدرّاعـــة الـــيت كســـوتك إيّاهـــا :فلّمـــا مثـــل بـــني يديـــه قـــال

وكّلما أصبحت فتحت السفط ونظـرت إليهـا  ،قد احتفظت aا ،فيه طيب ،املؤمنني يف سفط خمتوم
  ،aا كاً ترب 

__________________  
  .عن كتابنا هذا ،٤٢٨ :مدينة املعاجز ،٧٣/  ١٩٣ :٣اثبات اهلداة  ،٢٥٥ :روضة الواعظني ،٩٩ :املعجزات= 

  .أمجل :يف ر) ١(
  .وانفذ يف الوقت :يف م) ٢(
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 :فقــال ؟أحضــرها الســاعة :فقــال. وكّلمــا أمســيت صــنعت مثــل ذلــك ،وقّبلتهــا وردد_ــا إىل موضــعها
  .يا أمري املؤمننينعم 

 ،)١(وخـــذ مفتاحـــه مـــن جــــارييت  ،امــــض إىل البيـــت يف داري :واســـتدعى بعـــض خدمـــه وقـــال لـــه
فلـــم يلبـــث الغـــالم أن جـــاء . مثّ افـــتح الصـــندوق الفـــالين وجئـــين بالســـفط الـــذي فيـــه خبتمـــه ،وافتحـــه

  .وأمر بكسر ختمه وفتحه ،شيدووضع بني يدي الرَّ  ،بالسفط خمتوماً 
مثّ  ،)٢(فسـكن الرشـيد مـن غضـبه  ،الدرّاعة فيه حباهلا مطوية مدفونة يف الطيب فلّما فتح نظر إىل
وأمــر . فلــن أصــّدق عليـك بعــدها ســاعياً  ،أرددهــا إىل مكاDــا وانصــرف راشـداً  :قـال لعلــي بــن يقطـني
فمـات يف  ،فضرب حنو مخسمائة سـوط ،وتقدم بضرب الساعي به ألف سوط ،أن يتبع جبائزة سنية

  .ذلك
ــــلعــــ - ٤/  ٣٨٠ ــــن إمساعي ــــد ب ــــن املفضــــل ،ن حمّم ــــة بــــني  :قــــال ،عــــن حممــــد ب اختلفــــت الرواي

ـــــّرجلني يف الوضـــــوء ـــــني، أأصـــــحابنا يف مســـــح ال أم مـــــن الكعبـــــني إىل  ،هـــــو مـــــن األصـــــابع إىل الكعب
إّن  ،جعلـــت فـــداك :فكتـــب علـــي بـــن يقطـــني إىل أيب احلســـن موســـى بـــن جعفـــر  ؟األصـــابع

فـــإن رأيـــت أن تكتـــب يل خبطّـــك مـــا يكـــون عملـــي عليـــه  ،ّرجلنيأصـــحابنا قـــد اختلفـــوا يف مســـح الـــ
  .فعلت إن شاء اهللا تعاىل

والـذي آمـرك بـه  ،فهمـت مـا ذكـرت مـن االخـتالف يف الوضـوء«  :فكتب إليه أبو احلسن 
  وتغسل ،وختّلل شعر حليتك ،وتغسل وجهك ثالثا ،وتستنشق ثالثاً  ،يف ذلك أن تتمضمض ثالثاً 

__________________  
  .خزانيت :يف م) ١(
  .غيظه :يف ر) ٢(
كشـف الغمـة   ،٢٨٨ :٤مناقب ابن شهرآشـوب  ،باختصار ،٢٦/  ٣٣٥ :١اخلرائج واجلرائح  ،٢٩٤ :ارشاد املفيد - ٤
  .٤٥١ :مدينة املعاجز ،٧٤/  ١٩٤ :٣اثبات اهلداة  .٢٩٣ :اعالم الورى ،٢٢٦ :٢
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وتغســـل رجليـــك إىل الكعبـــني  ،نيـــك وباطنهمـــاومتســـح ظـــاهر أذ ،ومتســـح رأســـك كّلـــه ،يـــديك ثالثـــاً 
  .»وال ختالف ذلك إىل غريه . ثالثاً 

علـى  )١() أمجعـت العصـابة  (فلّما وصل الكتاب إىل علي بن يقطني تعّجب ممّا رسم له فيـه ممّـا 
 ،فكــان يعمـــل يف وضـــوئه علــى هـــذا احلـــد. وأنــا ممتثـــل أمـــره ،مـــوالي أعلــم مبـــا قـــال :مثّ قـــال ،خالفــه

  .ليه مجيع الشيعة امتثاال ألمر أيب احلسن وخيالف ما ع
شـــيد لـــبعض فقـــال الرَّ . إنـــه رافضـــّي خمـــالف لـــك :وســـعي بعلـــّي بـــن يقطـــني إىل الرشـــيد وقيـــل لـــه

ولســت  ،وميلــه إىل الــرفض ،قــد كثــر عنــدي القــول يف علــي بــن يقطــني والقــذف لــه خبالفنــا :خاصــته
ــى شــيء يقــذف بــه وقــد امتحنتــه مــراراً  ،أرى يف خدمتــه يل تقصــرياً  وأحــب أن  ،فمــا ظهــرت منــه عل

إّن الرافضـة ختـالف  ،يـا أمـري املـؤمنني :فقال لـه. فيتحرز مّين  ،أستربئ أمره من حيث ال يشعر بذلك
فامتحنـــه مـــن حيـــث ال يعلـــم بـــالوقوف علـــى  ،اجلماعـــة يف الوضـــوء فتحققـــه وال تـــرى غســـل الـــرجلني

  .هإّن هذا الوضوء يظهر به أمر  ،أجل :فقال. وضوئه
وكـان علـي بـن يقطـني  ،مثّ تركه مدة وناطه بشـيء مـن الشـغل يف الـدار حـّىت دخـل وقـت الصـالة

فلّمــا دخــل وقــت الصــالة وقــف الرشــيد مــن وراء حــائط  ،خيلــو يف حجــرة يف الــدار لوضــوئه وصــالته
 ،واستنشـــق ثالثـــاً  ،فــدعا باملـــاء فتمضـــمض ثالثــاً  ،احلجــرة حبيـــث يــرى علـــي بـــن يقطــني وال يـــراه هـــو

 ،وغسل رجليـه ،ومسح رأسه وأذنيه ،وغسل يديه إىل املرفقني ثالثاً  ،وجهه وخلل شعر حليتهوغسل 
  :مثّ نــاداه ،فلّمــا رآه قــد فعــل ذلــك مل ميلــك نفســه حــّىت أشــرف عليــه حبيــث يــراه ،والرشــيد ينظــر إليــه

  .وصلحت حاله عنده. كذب يا علي بن يقطني من زعم أّنك من الرافضة
__________________  

  .أمجع أصحابه :م ،ك ،يف ر) ١(
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 ،ابتداء يا علي بن يقطـني مـن اآلن توضـأ كمـا أمـرك اهللا«  :مثّ ورد عليه كتاب أيب احلسن 
وامســح مبقــّدم  ،واغســل يــديك مــن املــرفقني كــذلك ،واألخــرى إســباغاً  ،اغســل وجهــك مــرة فريضــة

  .»ف عليك منه فقد زال ما كنا خنا ،رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك
حضرت باب الرشيد أنـا وعبـد احلميـد الطـائي وحمّمـد بـن حكـيم  :قال ،عن مرازم - ٥/  ٣٨١

  .قد وقع األمر :فتغريت ألواننا وقلنا ،وأدخل عبد احلميد فما لبثنا أن طرح برأسه وحده
ورأيــت  ،وبيــده ســيف مصــلت ،والســياف قــائم بــني يديــه ،مغضــباً  )١(فلّمــا دخلــت عليــه وجدتــه 

فإنّـه ال حيــل  ،اتـق اهللا يـا أمـري املـؤمنني يف دمـي :فقلـت ،فعلمـت أنّـه قـد فعـل بنـا ذلـك ،فـه علويـاخل
  .وال تسمع فينا قول هذا الفاسق ،لك إالّ حبّجة

فقال الرشـيد حبيـث مل  ؟تفسقين وقد كنت باملدينة تلقمين الفالوذج بيدك حمّبة يلأ: فقال العلوي
لسـت كنـت أبيـع أ: أنشـدك اهللا إالّ قلـت هلـذا ،ا أمـري املـؤمننييـ :فقلـت. عرفت حّقه إذاً  :يسمع هو

فمـــا  مثّ إنـــه استشـــفع يف ذلـــك مبوســـى بـــن جعفـــر  ،باملدينـــة يل فطلـــب مـــّين أن أبيعهـــا منـــه داراً 
تقــول  ،قبحـك اهللا ،قـم :فقـال. نعـم :قـال ؟كـذلكأ: فســأله ؟وبعتـه مـن غـريه ،قبلـت وال شـّفعته فيـه

  !؟مثّ تقول إنّه مل يقبل شفاعته يف بيع دار مّين  موسى بن جعفر إنّه يقول بربوبية 
صـنا اهللا فقـد خلَّ  ،امض :فخرجت وأخذت بيد صاحيب وقلت. ارجع راشداً  :وقال مثّ أقبل عليَّ 

  ،ورحم اهللا عبد احلميد ،تعاىل
__________________  

  .١٣/  ١٧٥ :٣اثبات اهلداة  ،٤٦٧ :وعنه يف مدينة املعاجز - ٥
  .رأيته :م ،ك ،يف ر) ١(
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هـو أمـرين  :فقلـت لـه ؟وما منعك من قبـول شـفاعة أيب احلسـن  :وحكيت له ما جرى فقال يل
  .»إن استشفع يب إليك فال تقبل شفاعيت «  :وقال يل ،بذلك

وقـد  ورد علينـا أبـو احلسـن موسـى بـن جعفـر  :قال )١(بايل عن أيب خالد الزُّ  - ٦/  ٣٨٢
 ،جعلـت فـداك :فقلـت»  ؟ما يبكيك يا أبا خالد«  :فلّما خرج ودعته وبكيت فقال ،محله املهدي

وأنـا عنـدك  ،أّما يف هذه املـرّة فـال خـوف علـّي مـنهم«  :فقال. قد محلك هؤالء وما أدري ما حيدث
  .ومضى )٢(» فانتظرين عند أول امليل  ،يف ساعة كذا ،يف شهر كذا ،يف يوم كذا
وجلســـت أنتظـــره حـــّىت اصـــفرت  ،فلّمـــا كـــان مـــن اليـــوم الـــذي وصـــفه يل خرجـــت إىل امليـــل :قـــال
ــإذا أنــا بســواد قــد أقبــل ،وخفــت أن يكــون قــد تــأخر بــه عــن الوقــت ،الشــمس  ،فقمــت ألنصــرف ف

يـا أبـا  :علـى بغلتـه فقـال ابتـداء فأتيتـه فـإذا هـو أبـو احلسـن موسـى  ،يا ينادي من خلفـي ومنادٍ 
  .وال أختّلص من أيديهم ،إّن يل عودة إليهم ،خالد

__________________  
  .٤٣٥ :مدينة املعاجز ،٢٩٥ :إعالم الورى ،٢٨٧ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،بلفظ آخر ،٤٧٧ :١الكايف  - ٦

  .» ١٢٩ :٣معجم البلدان « نسبة إىل زبالة منزل بطريق مكة من الكوفة  :الزبايل) ١(
  .» ٨٩٤ :٢ - ميل - املعجم الوسيط« انظر  ،الشمس وغياaاأول وقت زوال  :امليل) ٢(
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  :فصل - ۶
  في بيان ظهور آياته في معان شتى

  أحد عشر حديثا :وفيه
كـان يل ابـن عـم يقـال لـه   :قـال ،عن حمّمد الرافعي ،عن أبيه ،عن علي بن إبراهيم - ١/  ٣٨٣

ورمبـــا اســـتقبله  ،ان يعـــظ الســـلطانوكـــ ،ومـــن أعبـــد أهـــل زمانـــه وكـــان زاهـــداً ) احلســـني بـــن عبـــد اهللا  (
ومل تـزل هـذه حالتـه  ،وكان السلطان حيتملـه لصـالحه ،ويأمره باملعروف ،بكالم صعب فيما يعظه به

يــا أبــا علــي مــا «  :املســجد فــرآه فــأومى إليــه وقــال لــه حــّىت كــان ذات يــوم فــدخل أبــو احلســن 
  .»فاطلب املعرفة  ،يس لك معرفةإالّ أنّه ل ،ما أنت فيه وأسرين بك فيه أحب إيلَّ 
  .»اذهب وتفقه واطلب احلديث «  :قال ؟فما املعرفة ،جعلت فداك يا ابن رسول اهللا :فقال
ـــس«  :قـــال ؟فمّمـــن :قـــال ـــة  ،مـــن مالـــك بـــن أن مث أعـــرض علـــي احلـــديث  .»ومـــن فقهـــاء املدين

» اذهب يف طلـب املعرفـة «  :مثّ قال ،فأسقطه كّله ،مثّ جاءه وقرأه عليه ،كثرياً   فذهب وكتب حديثاً 
  وكان الرجل معنياً 

__________________  
 ،٢/  ٦٥ :٢اخلــــــرائج واجلـــــــرائح  ،٢٩٢ :ارشـــــــاد املفيــــــد ،٨/  ٣٥٢ :١الكــــــايف  ،٦/  ٢٧٤ :بصــــــائر الــــــدرجات - ١

  .باختصار ،٢٨٨ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،باختالف فيه
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ــق وقــالحــّىت إذا خــ فلــم يــزل يرتصــد أبــا احلســن  ،بدينــه  :رج إىل ضــيعة لــه تبعــه فبلغــه يف الطري
  .دلين على املعرفة ،إّين احتّج عليك بني يدي اهللا تعاىل ،جعلت فداك يا ابن رسول اهللا
مثّ سـأل عّمـن كـان بعـد أمـري  ،وأخربه بأمر غـريه فقبـل ذلـك منـه ،فأخربه بأمر أمري املؤمنني 

  .مثّ سكت ،إىل نفسه عدَّ  حّىت » احلسن واحلسني «  :املؤمنني قال
  .بلى :قال»  ؟إن أخربتك تقبل«  :فقال ؟فمن يف هذا اليوم :قال
وأشـار إىل بعـض  - اذهـب إىل تلـك الشـجرة«  :قال. فشيء استدل به :قال» أنا هو «  :قال

  .»أقبلي  :يقول لك موسى بن جعفر :فقل هلا - )١(أشجار أّم غيالن 
مثّ أشــار إليهــا  ،حــّىت وقفــت بــني يديــه األرض خــّداً  تهــا ختــدُّ فرأي ،فأتيتهــا وقلــت هلــا ذلــك :قــال
وكــان قبــل ذلــك  ،وكــان ال يــراه أحــد بعــد ذلــك يــتكلم ،مثّ لــزم الصــمت والعبــادة ،فــأقر بــه ،فرجعــت

فشـكا إليـه  ،فيمـا يـرى النـائم فـرأى أبـا احلسـن  ،مثّ انقطعـت عنـه ،رى لـهويُـ ،يرى الرؤيا احلسنة
  .»إّن املؤمن إذا رسخ يف اإلميان رفعت عنه الرؤيا  ،ال تغتم«  :فقال ،انقطاع الرؤيا
يف  خرج أبـو احلسـن موسـى بـن جعفـر  :قال ،عن علي بن أيب محزة البطائين - ٢/  ٣٨٤

ــى  ،بغلــة راكبــاً  وكــان  ،فصــحبته ،إىل ضــيعة لــه خارجــة عنهــا ،بعــض األيّــام مــن املدينــة وأنــا عل
  فأحجمت ،فلّما صرنا يف بعض الطريق اعرتضنا أسد ،محار يل

__________________  
  .» ١٥٧ :١اجلامع البن بيطار « الطلح  :اشجار أم غيالن) ١(

روضـة  ،٢٢٧ :٢كشف الغمة   ،٢٩٨ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٦٤٩ :٢اخلرائج واجلرائح  ،٢٩٥ :ارشاد املفيد - ٢
  .٤٤٦ :مدينة املعاجز ،٢١٤ :الواعظني
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٤٥٧ 

ــف لــه أبــو  ،فرأيــت األســد يتــذلل لــه ويهمهــم ،غــري مكــرتث لــه وأقــدم أبــو احلســن  ،فــاً خو  فوق
] فـزع [ فـدمهين مـن ذلـك  ،ووضـع األسـد يـده علـى كفـل بغلتـه ،كاملصغي إىل مههمتـه  احلسن 

وجهـه إىل القبلـة  وحّول أبـو احلسـن  ،مثّ تنحى األسد إىل جانب الطريق ،عظيماً  وخفت خوفاً 
فهمهـم األسـد مههمـة  ،مثّ أومـى إىل األسـد باليـد أن امـض ،وجعل يدعو وحيـرك شـفتيه مبـا مل أفهمـه

ومضـــى أبـــو احلســـن  ،حـــّىت غـــاب عـــن أعيننـــا ،»آمـــني  ،آمـــني«  :يقـــول وأبـــو احلســـن  ،طويلـــة
  .لوجهه واتبعته 

فلقــد خفتــه واهللا  !؟مــا شــأن هــذا األســد ،ت فــداكجعلــ :وقلــت ،فلّمــا بعــدنا عــن املوضــع حلقتــه
ــى لبوتــه إنّــه خــرج إيلَّ «  :فقــال  !وعجبــت مــن شــأنه معــك ،عليــك  ،يشــكو عســر الــوالدة عل

فخّربتـــه  وألقـــي يف روعــي أDّــا تلـــد ذكــراً  ،ففعلـــت ذلــك ،وســألين أن أســأل اهللا تعـــاىل أن يفــرج عنهــا
 ّلط اهللا عليـك وال علـى أحـد مـن ذريتـك وشـيعتك شـيئاً امض يف حفظ اهللا فال س :فقال يل ،بذلك

  .»آمني  ،آمني :فقلت ؛من السباع
اشــرتيا  :بعــث إلينــا علــي بــن يقطــني وقــال :عــن إمساعيــل بــن ســالم وأيب محيــد قــاال - ٣/  ٣٨٥
ــق ،راحلتــني حــّىت توصــال مــا معكمــا مــن املــال والكتــاب إىل أيب  وكتبــاً  ودفــع إلينــا مــاالً  ،وجتنبــا الطري

  .وال يعلم بكما أحد ،سن احل
حّىت إذا صـرنا بـبطن  ،وخرجنا نتجنب الطريق ،وتزودنا زاداً  ،فأتينا الكوفة واشرتينا راحلتني :قاال

  قد أقبل فبينما حنن كذلك إذ رأينا راكباً  ،وقعدنا نأكل ،ووضعنا العلف هلما ،الربية شددنا راحلتينا
__________________  

 ،٢٤٩ :٢كشــف الغمــة   ،٢٠/  ٣٢٧ :١اخلــرائج واجلــرائح  ،بــاختالف فيــه ،٨٢١/  ٤٣٦ :فــة الرجــالاختيــار معر  - ٣
  ،٤٦٨ :مدينة املعاجز
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٤٥٨ 

ودفعنــــا إليــــه  ،فقمنـــا إليــــه وســــّلمنا عليـــه فلّمـــا قــــرب فــــإذا هـــو أبــــو احلســــن  ،)١(ومعـــه شــــاكري 
 :فقلنـا» هـذه جوابـات كتـبكم «  :قـالفناوهلـا إيّانـا و  فـأخرج مـن كّمـه كتبـاً  ،وما كان معنـا ،الكتاب

هــاتوا مــا «  :فقــال. وتزودنــا زاداً  )ص(فلــو أذنــت لنــا فــدخلنا املدينــة وزرنــا رســول اهللا  ،زادنــا قــد فــين
وأّمـا زيـارة  ،هـذا يبلغكمـا الكوفـة«  :فأخرجنا الزاد إليه فقّلبـه بيـده الشـريفة وقـال» معكما من الزاد 

انصـرفا يف  ،وأنـا أريـد أن أصـلي معهـم الظهـر ،يت معهم الفجـرإّين صلّ  ،فقد زرمتاه )ص(رسول اهللا 
  .»حفظ اهللا 
ووجــدت يف بعـــض كتـــب أصــحابنا رضـــي اهللا عـــنهم أّن إبــراهيم اجلّمـــال كـــان مـــن  - ٤/  ٣٨٦

وكــان ممّــن يــوايل أهــل البيــت  ،فاســتأذن علــى أيب احلســن علــي بــن يقطــني الــوزير ،املوحــدين العــارفني
فحـــّج يف تلـــك الســـنة علـــي بـــن يقطـــني فاســـتأذن باملدينـــة علـــى أيب إبـــراهيم  ،فحجـــب عليـــه ،

حجبتـك «  :فقـال  ؟يا مـوالي مـا ذنـيب :فرآه ثاين يوم فقال ،فحجبه موسى بن جعفر 
فقــال  ؟مــن يل بــإبراهيم اجلّمــال وهــذا الوقــت :فقــال» ألنّـك حجبــت أخــاك إبــراهيم اجلمــال مــوالي 

 فاركـب جنيبـاً  ،فامض إىل البقيع وحـدك مـن غـري أن يـراك أحـد مـن أصـحابك إذا كان ليالً «  :
  .» هناك مسرجاً 

فقـــرع البـــاب  ،ومل يلبـــث حـــّىت أناخـــه علـــى بـــاب إبـــراهيم اجلّمـــال ،وركـــب النجيـــب ،فـــواىف البقيـــع
فقال علـي  ؟بايبوما يعمل علي بن يقطني الوزير ب :أنا علي بن يقطني فقال من داخل الدار :وقال

  .مثّ أذن له ،فأىب أن يفتح عليه الباب. إن أمري عظيم ،يا هذا :بن يقطني
يغفـر اهللا  :فقـال. أىب أن يقبلين دون أن تغفر يل يـا إبـراهيم إّن املوىل  :فلّما دخل عليه قال

  :وعلي بن يقطني يقول. لك
__________________  

  .فارسية. األجري واملستخدم :الشاكري) ١(
  .٤٥١ :عنه يف مدينة املعاجز - ٤
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٤٥٩ 

 ،فــأذن لــه ،باملدينــة مثّ انصــرف وركــب النجيــب وأناخــه مــن ليلتــه ببــاب املــوىل . اللهــم اشــهد يل
  .ودخل عليه فقبله

حـني قـدم  كنـت مـع أيب احلسـن موسـى   :قـال ،عن إسـحاق بـن أيب عبـد اهللا - ٥/  ٣٨٧
فســـمعنا هلـــم  ،حنـــن نســـري يف البطـــائح يف هـــول أريـــاح إذ ســـايرنا قـــوم يف الســـفينة فبينمـــا ،مـــن البصـــرة

  .عروس _دى إىل زوجها :فقيل»  ؟ما هذا«  :فقال  ،)١(جلبة 
 :فقيــل»  ؟مــا هــذا«  :وصــيحة فقــال  فســمعنا صــراخاً  ،مثّ مكثنــا مــا شــاء اهللا تعــاىل :قــال

أحبســوا وقولــوا ملالحهــم حيــبس فحبســنا  ( :فقــال. ســوارها يف املــاءفوقــع  العــروس أرادت تغــرف مــاءً 
 ،صــدره علــى الســفينة وتكلــم بكــالم خفــي مالحهــم فجلــس ووضــع أبــو احلســن  )٢() وحــبس 

فلــم يـزل يف املـاء نصـف ســاعة وبعـض سـاعة فــإذا  ،)٣(فنــزل املـالح بفوطـة » انـزل «  :وقـال للمـالح
  .فجاء به ،هو بسوارها

. الـدعاء الـذي قلـت أخربنـا بـه ،جعلـت فـداك :أخـرج املـّالح السـوار قـال لـه إسـحاق أخـوهفلّمـا 
ويـا بـارئ  ،ويـا سـامع كـل صـوت ،يا سابق كل فوت«  :مث قال» أسرته إالّ ممّن تثق به «  :فقال له

وال  ،يــا مــن ال تغشــاه الظلمــات احلندســية ،يــا كاســي العظــام حلمــا بعــد املــوت ،النفــوس بعــد املــوت
يــا مــن لــه عنــد كــل شــيء مــن  ،ويــا مــن ال يشــغله شــأن عــن شــأن ،ه عليــه األصــوات املختلفــةتتشــاب

  ،وبصر نافذ ،خلقه مسع حاضر
__________________  

  .عن كتابنا هذا ،٤٦٨ :مدينة املعاجز ،مع اختالف فيه ،٢٠٣ :٣اثبات اهلداة  ،٢٣٩ :٢كشف الغمة  - ٥
  .» ٢٦٩ :١ - جلب - بلسان العر « الصوت  :واجللبة ،غلبة :يف م) ١(
  .وما أثبتناه من املصادر. من مالحنا حيبس ومالحهم :فقال :يف النسخ) ٢(
  .» ٣٧٣ :٧ - فوط - لسان العرب«  ثوب قصري غليظ يكون مئزراً  :الفوطة) ٣(
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٤٦٠ 

يــا  ،يــا حــي حــني ال حــي يف دميومــة ملكــه وبقائــه ،وال يربمــه إحلــاح امللحــني ،ال يغلطــه كثــرة املســائل
أســألك بامســك  )١(يــا مــن أشــرق بنــوره ديــاجي الظلــم  ،العلــى واحتجــب عــن خلقــه بنــورهمــن ســكن 

  .»الواحد األحد الفرد الوتر الصمد أن تصّلي على حمّمد وآل حمّمد الطيبني الطاهرين 
كنت من أشـّد النـاس بغضـا آلل حمّمـد   :قال ،عن بّشار موىل السندي بن شاهك - ٦/  ٣٨٨

ــى مــا ائتمنــين هــارونتــمأئيــا بّشــار، إّين أريــد أن  :قــالف فــدعاين الســندي يومــاً  ال  إذاً  :قلــت. ك عل
فجعلتــه يف  ،وقــد دفعتــه ووكلتــك حبفظــه ،هــذا موســى بــن جعفــر قــد دفعــه إيلَّ  :قــال .أبقــي فيــه غايــة

ال  ،فـإذا مضـيت يف حاجـة وّكلـت امـرأيت بالبـاب ،وكنت أقفل عليـه عـّدة أقفـال ،دار يف جوف دور
  .تفارقه حّىت أرجع

  .فحول اهللا ما كان يف قليب من البغض حّباً  :ل بشارقا
 ،احضر يف سـجن القنطـرة وادع يل هنـد بـن احلجـاج ،يا بّشار«  :فقال يوماً  فدعاين  :قال
أنــا قــد  :فــإذا فعــل ذلــك فقــل ،فإنـّـه ينتهــرك ويصــيح عليــك ،أبــو احلســن يــأمرك باملصــري إليــه :وقــل لــه

  .»واتركه وانصرف  ،وإن شئت ال تفعل ،افعلفإن شئت ف ،قلت وأبلغت رسالته
 :وقلـت ،وأقعـدت امـرأيت علـى البـاب ،وأقفلـت األبـواب كمـا كنـت أقفـل ،ففعلت ما أمرين :قال

أبـو  :ودخلـت علـى هنـد بـن احلجـاج وقلـت لـه ،وقصـدت إىل سـجن القنطـرة ،ال تربحي حّىت آتيـك
 ،قــد أبلغتــك فــإن شــئت فافعــل :فقلــت لــه ،فصــاح علــّي وانتهــرين ،يــأمرك باملصــري إليــه احلســن 

  .وانصرفت وتركته ،وإن شئت ال تفعل
__________________  

  .الظالم :ك ،يف ر) ١(
  .عن كتابنا هذا هذا ،٤٦٨ :مدينة املعاجز ،٨٢٧/  ٤٣٨ :اختيار معرفة الرجال - ٦
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٤٦١ 

فلـــم أزل  ،ب مغلقـــةواألبـــوا ،فوجـــدت امـــرأيت قاعـــدة علـــى البـــاب ،وجئـــت إىل أيب احلســـن 
  .»نعم قد جاءين وانصرف «  :فقال ،فأعلمته اخلرب ،بعد واحد حّىت وصلت إليه أفتح واحداً 

مــا  ،ال واهللا :فقالــت ؟هــل جــاء أحــد بعــدي فــدخل هــذا البــاب :فخرجــت إىل امــرأيت فقلــت هلــا
  .وال فتحت األقفال حّىت جئت ،فارقت الباب
بلغين مـن جهـة  :قال ،حلسن األنباري أخو صندلوروى علي بن حمّمد بن ا :قال - ٧/  ٣٨٩

إن شـــئت «  :عنـــد انصـــرافه أخـــرى أنّـــه ملـّــا صـــار إليـــه هنـــد بـــن احلّجـــاج قـــال لـــه العبـــد الصـــاحل 
إىل  ،إىل موضـــــعي :فقـــــال» وإن شـــــئت انصـــــرفت إىل منزلـــــك  ،رجعـــــت إىل موضـــــعك ولـــــك اجلنّـــــة

  .السجن
إىل  يقــول ناعيــاً  موســى بــن جعفــر مسعــت  :قــال ،عــن إســحاق بــن منصــور - ٨/  ٣٩٠

فالتفــت إّيل  !؟وإنّــه لــيعلم مــّىت ميــوت الرجــل مــن شــيعته :فقلــت يف نفســي ،رجــل مــن الشــيعة نفســه
وكــذلك أخــوك ال  ،وقــد بقــي منــه دون ســنتني ،عمــرك قــد فــين فــإنَّ  ،اصــنع مــا أنــت صــانع«  :وقــال

ويتفــــرق  ،اّمــــة أهــــل بيتــــك ويتشــــتت كلهــــموكــــذلك ع ،حــــّىت ميــــوت واحــــداً  ميكــــث بعــــدك إالّ شــــهراً 
 :فقلــت .»إن كــان هــذا يف صــدرك  ،إلخــواDم )١(ويصــريون رمحــة  ،ويشــمت aــم أعــداؤهم ،مجعهــم

  .أستغفر اهللا ممّا عرض يف صدري منكم
__________________  

  ,٤٦٨ :عنه يف مدينة املعاجز ،٨٢٧يف آخر حديث  ،٤٤٠ :رجال الكشي - ٧
 ،٣١٠ :١اخلـــرائج واجلـــرائح  ،١٦٠ :دالئـــل اإلمامـــة ،حنـــوه ٧/  ٤٠٤ :١الكـــايف  ،١٣/  ٢٨٥ :بصـــائر الـــدرجات - ٨

  .عن كتابنا هذا ،٤٥٩ :مدينة املعاجز ،٧٩/  ١٩٦ :٣اثبات اهلداة 
  .زمحة :يف ر) ١(
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٤٦٢ 

ــس  ،ومــات أهــل بيتــه ،ومــات بعــده بشــهر أخــوه ،فلــم يســتكمل منصــور ســنتني حــّىت مــات وأفل
  .من بقي منهم إىل الّصدقة بقيتهم وتفرّقوا حّىت احتاج

فجلســـت  دخلـــت علـــى موســـى بـــن جعفـــر  :عـــن إســـحاق بـــن عّمـــار قـــال - ٩/  ٣٩١
  .كأنّه كالم الطري  ،إذ استأذن عليه رجل خراساين فكّلمه بكالم مل أمسع مبثله ،عنده

ئله وخـرج مـن إىل أن قضـى وطـره مـن مسـا ،مبثـل هـذا الكـالم وبلغتـه فأجابه  :قال إسحاق
  !ما مسعت مبثل هذا الكالم :فقلت ،عنده

ولــيس كــّل كــالم أهــل الصــني مثلــه مثّ إنّــه تعجــب مــن   ،هــذا كــالم قــوم مــن أهــل الصــني«  :قــال
إّن اإلمــام يعلــم  ،أخـربك مبــا هــو أعجــب منــه«  :قــال. هــو موضــع التعجــب :فقلــت» كالمـي بلغتــه 

  .»فى على اإلمام شيء وما خي ،منطق الطري ومنطق كّل ذي روح خلقه اهللا
إذ أتــاه رجــل  كنــت عنــد موســى بــن جعفــر   :قــال ،عــن علــي بــن أيب محــزة - ١٠/  ٣٩٢

مثّ  ،وأحسـن السـؤال فسأله أبو احلسن  ،فسّلم عليه وجلس) جندب  (من أهل الري يقال له 
 ،يــا جنــدب«  :قــال .موهــو يقرئــك الســال ،خبــري :قــال»  ؟مــا فعــل أخــوك ،يــا جنــدب«  :قــال لــه

  !بالسالمة ورد كتابه من الكوفة لثالثة عشر يوماً  :قال» أعظم اهللا أجرك يف أخيك 
  ودفع إىل امرأته ماالً  ،إنّه واهللا مات بعد كتابه إليك بيومني«  :قال

__________________  
  ,٤٣٨ :عاجزمدينة امل ،٢٤٧ :٢كشف الغمة   ،٣١٣ :١اخلرائج واجلرائح  ،١٧١ :دالئل الطربي - ٩

ــــــون  ،٢٣٠ :فــــــرج املهمــــــوم ،٢٤١ :٢كشــــــف الغمــــــة   ،٣١٧ :١اخلــــــرائج واجلــــــرائح  ،١٦٢ :دالئــــــل اإلمامــــــة - ١٠ عي
  .٤٣٢ :مدينة املعاجز ،٨٧ :املعجزات
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٤٦٣ 

وقد أودعته األرض يف البيت الـذي كـان  ؛فإذا قدم أخي فادفعيه إليه ،ليكن هذا املال عندك :وقال
  .»فإDّا ستدفعه إليك  ،ف هلا وأطمعها يف نفسكفإذا أتيتها فتلطَّ  ،يكون فيه

صـدق أبـو  :بعـدها فقـال فلقيـت جنـدباً  :قـال. مجيالً  وكان جندب رجالً  :قال علي بن أيب محزة
 ،ال يف الكتــاب ،مــا زاد وال نقــص ،صــدق واهللا ســيدي :فقــال ،فســألته عّمــا قــال لــه. احلســن 

  .وال يف املال
خرجــت  :قــال ،يل صــديقاً  ان رجــل مــن مــوايل أيب احلســن كــ  :قــال ،وعنــه - ١١/  ٣٩٣

 ؟متتعيــين نفســـك :فقلـــت هلــا ،فـــإذا أنــا بــامرأة حســناء مجيلـــة ومعهــا أخــرى فتبعتهــا ،مــن منــزيل يومــا
وإن مل يكــن لــك زوجــة فــامض  ،إن كــان لنــا عنــدك حســن فلــيس فينــا مطمــع :وقالــت فالتفتــت إيلَّ 

فلمـا أن خلعـت فـردة  ،معي حـّىت صـرنا إىل بـاب املنـزل فـدخلت فانطلقت ،ليس عندنا :فقلت. بنا
 :فقلـت لـه ،فـإذا هـو موفـق ،فخرجـت إليـه ،اآلخر تنزعها إذا بقارع يقـرع البـاب وبقي اخلفُّ  ،خفها

  ؟ما وراءك
فـدخلت » وال متّسـها  ،أخـرج هـذه املـرأة مـن البيـت«  :يقول لك أبو احلسـن  ،خري :فقال
  .ي خّفيك يا هذه واخرجيالبس :وقلت هلا

فــو اهللا مـــا  ،ســد البـــاب فســددته :فقــال ،فنظــرت إىل املوفــق بالبـــاب ،فلبســت خّفيهــا وخرجـــت
ومــا  ؟مالــك خرجـت ســريعاً  :حــّىت أتاهـا رجــل فقــال هلـا ،)١(وأنــا وراء البــاب أمسـع  ،جـازت غــري بعيـد

  فسمعته. ينفأخرج ،إّن رسول الساحر جاء فأمره أن خيرجين :قالت .لبثت إالّ قليالً 
__________________  

  .٩/  ١٩٠ :٢الصراط املستقيم  ،عن كتابنا هذا ،٤٦٨ :مدينة املعاجز ،١١/  ٣١٨ :١اخلرائج واجلرائح  - ١١
  .اتطلع :يف ر) ١(
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٤٦٤ 

  .فإذا القوم قد طمعوا يف مال عندي ،آه له :يقول
أهـل بيـت  ،تلـك املـرأة مـن أميّـةيـا فـالن «  :فقـال فلّما كان العشـاء عـدت إىل أيب احلسـن 

  .»فاحلمد هللا الذي صرفها عنك  ،إDّم كانوا بعثوها ليأخذوا ما بقي يف بيتك ومنزلك ،اللعنة
فـإن لـه ابنـة  - وهـو مـوىل أليب أيّـوب األنصـاري - تـزوج بابنـة فـالن«  :مثّ قال أبو احلسن 

  .تزوجتها فكانت كما قال ف .»قد مجعت كّل ما تريد من أمر الدنيا واآلخرة 
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  الباب الحادي عشر
  في ذكر معجزات االمام أبي الحسن علي بن موسى

  الرضا 
  وفيه تسعة فصول
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٤٦٧ 

  :فصل - ۱
  في بيان ظهور آياته في االستسقاء

  حديث واحد :وفيه
ر عــن احلســن عـن أيب يعقــوب يوســف بــن حممـد بــن زيــاد وعلــي بــن حممـد بــن ســيا - ١/  ٣٩٤

إن الرضـا «  :قـال ،عن أبيه علي بن حمّمد عن أبيه حمّمد بـن علـي التقـي  ،بن علي العسكري
 :يقولـون جعل بعض حاشية املأمون واملتعصبني على الرضـا  ،ملّا جعله املأمون ويل عهده 

 .هــدنا فحــبس اهللا عــّز وجــل علينــا املطــرانظــروا إىل الــذي جاءنــا مــن علــي بــن موســى الرضــا ويل ع
. لــو دعــوت اهللا عــّز وجــل أن ميطــر للنــاس :فقــال للرضــا  ،واتصــل ذلــك باملــأمون فاشــتّد عليــه

فــإّن رســول اهللا  ،يــوم االثنــني :فقــال ،وكــان ذلــك يــوم اجلمعــة ؟ومــىت تفعــل ذلــك :قــال. نعــم :فقــال
وابــرز إىل  ،يــا بــين انتظــر يــوم االثنــني :وقــال نني أتــاين البارحــة يف منــامي ومعــه أمــري املــؤم )ص(

ـــزداد  ،الصـــحراء واستســـق فـــإّن اهللا عـــّز وجـــل يســـقيهم واخـــربهم مبـــا يريـــك اهللا ممّـــا ال يعلمـــون كـــي ي
  .علمهم بفضلك ومكانك من رّبك عّز وجل

__________________  
 ،وفيــه قطعــة منــه ،٣٧٠ :٤مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،١٩٥ :دالئــل اإلمامــة ،١٦٧ :٢ عيــون اخبــار الرضــا  - ١

  .٣٥/  ٢٥٩ :٣اثبات اهلداة  ،قطعة منه ،١٧/  ١٩٧ :٢الصراط املستقيم  ،٤٩٠/  ٢١٢ :٢فرائد السمطني 
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٤٦٨ 

فحمـد اهللا وأثـىن  ،فصـعد املنـرب ،فلما كان يوم االثنـني عمـد إىل الصـحراء وخـرج اخلالئـق ينظـرون
ولـيكن  ،غري ضار إّنك عّظمت حقنا أهل البيت وتوسلوا فأرسل مطراً  ،اللهم يا رب :مثّ قال ،عليه

  .ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إىل مستقرهم ومنازهلم
وحتـرك  ،وأرعـدت وأبرقـت ،لقد هبت الريـاح والغيـوم باحلق نبياً  )ص( فو الذي بعث حممداً  :قال

فلــيس هــذا  ،علــى رســلكم أيّهــا النــاس. فقــال الرضــا  ،النــاس كــأDّم يريــدون التنحــي عــن املطــر
  .فمضت السحابة وعربت. إّمنا هي لبلد كذا ،الغيم لكم

فمـا هـذه  ،علـى رسـلكم :فقـال ،فتحـرك النـاس ،فجاءت سحابة أخرى تشتمل علـى رعـد وبـرق
 :وهـو يقـول ،فما زال كذلك حّىت جـاءت عشـر سـحائب وعـربت ،فمضت. لكم إّمنا هي لبلد كذا

  .ي لكذاإّمنا ه
فاشـــكروا اهللا علـــى فضــــله  ،أيّهـــا النــــاس هـــذه بعثهـــا اهللا لكــــم :فقـــال ،مثّ أقبلـــت ســـحابة جاريــــة

إىل أن تــــدخلوا  ،ممســــكة عــــنكم ،وقومــــوا إىل منــــازلكم ومقــــاركم فإDّــــا مســــامتة لرؤوســــكم ،علــــيكم
  .مثّ يأتيكم من اخلري ما يليق بكرم اهللا وجالله ،مقارّكم

مثّ جـاءت  ،فما زالـت السـحابة ممسـكة إىل أن قربـوا مـن منـازهلم ،ونزل عن املنرب وانصرف الناس
لولـد رسـول  هنيئـاً  :وجعـل النـاس يقولـون ،فمـألت األوديـة واحليـاض والغـدران والفلـوات ،بوابل مطـر

  .»كنز آيات اهللا   )ص(اهللا 
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٤٦٩ 

  :فصل - ۲
  في بيان ظهور آياته ومعجزاته فيما جعل اهللا تعالى الصورتين

  أسدين
  ث واحدحدي :وفيه

وطفـــق النـــاس يتـــذاكرون  ملـــا اتســـق األمـــر للرضـــا «  :م قـــالوباإلســـناد املتقـــدِّ  - ١/  ٣٩٥
عيـــذك بـــاهللا أن يكـــون تـــاريخ اخللفـــاء يف أُ  ،يـــا أمـــري املـــؤمنني :قـــال للمـــأمون بعـــض املبغضـــني ،ذلـــك

ــاس إىل بيــت ولــد علــي ] لقــد [  إخراجــك هــذا الشــرف العمــيم والفضــل العظــيم مــن بيــت ولــد العّب
 ووضـيعاً  ،فأظهرتـه وقـد كـان خـامالً  ،وجئـت aـذا السـاحر ابـن السـاحر ،أعنت على نفسك وأهلك

aــذا املطــر الــوارد  قــد مــأل الــدنيا خمرقــة وتزويقــاً  ،فنوهــت بــه ومســتخفاً  ،فــذكرت بــه ومنســياً  ،فرفعتــه
ا مــن أن يتوصــل مــا أخوفنــ ،فمــا أخوفنــا أن خيــرج هــذا األمــر مــن ولــد العّبــاس إىل ولــد علــي ،بدعائــه

هــل جــىن أحــد علــى نفســه وملكــه مثــل مــا  ،إىل مملكتــك بالســحر إىل إزالــة نعمتــك والوثــوب ســراعاً 
  ؟جنيت

ويعـرتف باخلالفـة  ،جئنا aـذا الرجـل وأردنـا أن جنعلـه ويل عهـدنا ليكـون دعـاءه إلينـا :قال املأمون
 ،وأّن هـذا األمـر لنـا مـن دونـه ،وال كثـري أنّه ليس ممّا اّدعى يف قليل )١(وليعتقد املقّرون به  ،وامللك لنا

  وقد
__________________  

اثبــات  ،قطعــة منــه ،٣٧٠ :٤مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،١٩٧ :دالئــل االمامــة ،١٧٠ :٢ عيــون اخبــار الرضــا  - ١
  .٣٥ذيل حديث /  ٢٦٠ :٣اهلداة 
  .املتقربون منه :ص ،يف ش) ١(
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 ،ويـأيت علينـا مـا ال نطيقـه ،)١() ما ال نسّده  (ن ينشق علينا منه خشينا إن تركناه على تلك احلالة أ
ــى مــا  )٢() بالتنويــه بــه  (وأشــرفنا مــن اهلــالك  ،وأخطأنــا يف أمــره مبــا أخطأنــا ،فــاآلن إذ قــد فعلنــاه عل

حّىت نصـوره عنـد الرعايـا بصـورة  ،لكنا حنتاج أن نضع منه قليالً  ،فليس جيوز التهاون يف أمره ،أشرفنا
  .مث ندبر فيه ،يستحق هذا األمرمن ال 

 ،وأضــع مــن قــدره ،فــإّين أفحمــه وأصــحابه ،خــّولين جمادلتــه ،يــا أمــري املــؤمنني :فقــال الرجــل املــدبّر
 :فقـال املـأمون. ونكشف للناس عن قصـوره عمـا رّشـحته لـه ؛ولو ال هيبتك يف صدري ألريته منزلته

  .من هذا ما شيء أحّب إيلَّ 
مـــن القـــواد والقضـــاة ومجلـــة الفقهـــاء ألبـــّني نقصـــه  ،أهـــل مملكتـــكفـــامجع مجاعـــة مـــن وجـــوه  :قـــال
  .فيكون تأخريك له عن حمله الذي أحللته فيه على علم منهم بصواب فعلك ،حبضر_م
 وأقعـد الرضـا  ،من رعيته يف جملس واحد واسع قعد هلـم فيـه )٣(فجمع اخللق الفضالء  :قال

 :وقـال نتـدب هـذا احلاجـب املتضـمن للموضـع مـن الرضـا فا ،يف دسته اليت جعلها له بني يديـه
فيمـا أرى أنّـك إن وقفـت عليـه برئـت إىل  ،إّن الناس قد أخربوا عنـك احلكايـات وأسـرفوا يف وصـفك

وأنّـه  ،وأّنك دعوت اهللا تعاىل يف املطر املعتاد جميئه فجعلوا ذلك معجـزة أوجبـوا لـك aـا آيـة ،اهللا منه
 ،ال يوازن بأحـد إالّ رجـح عليـه - أدام اهللا تعاىل مملكته - وهذا أمري املؤمنني ،لدنياال نظري لك يف ا

ـــذي قـــد عرفـــت ـــك احملـــل ال ـــه مـــا  ،وقـــد أحّل ـــه عليـــك أن تســـوغ الكـــذابني لـــك وعلي ـــيس مـــن حّق ول
  .يكذبونه

__________________  
  .شيء ال نقدره :يف ش) ١(
  .أي رفع شأنه واالشارة إىل فضله :املصادر والتنويه به وما أثبتناه من) بالشر منه على ( يف النسخ ) ٢(
  .الفاضلني :يف ر) ٣(
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وأّما ذكرك صـاحبك الـذي  ،)١(ما أدفع عباد اهللا عن التحّدث بنعم اهللا علّي  :فقال الرضا 
فكــان  ،احملــل الــذي أحلــه ملــك مصــر يوســف الصــّديق ] فمــا أحّلــين إال [  ،أحّلــين مــا أحّلــين

 ،لقـد عـدوت طـورك ،يـا علـي بـن موسـى :فغضـب احلاجـب عنـد ذلـك وقـال. حاهلما مـا قـد عرفـت
 ،جعلتــه آيــة تســتطيل aــا ؛ال يتقــدم وال يتــأخر ،أن بعــث اهللا مبطــر مقــدور يف وقتــه ،وجتــاوزت قــدرك

ودعـــا  وس الطـــري بيـــدهؤ ملـّــا أخـــذ ر  كأنـّــك جئـــت مبثـــل آيـــة إبـــراهيم اخلليـــل   ،وصـــولة تصـــول aـــا
وخفقـــن وطـــرن بـــإذن اهللا  ،وسؤ ونـــزلن علـــى الـــر  أعضـــاءها الـــيت كـــان فرّقهـــا علـــى اجلبـــال فأتينـــه ســـعياً 

يكـون  فـإّن ذلـك حينئـذٍ  ،فيمـا تـزعم فـأحى هـذين السـبعني وسـلطهما علـيَّ  فإن كنت صادقاً  ،تعاىل
غــريك  )٢() دون دعـاء  (فأّمـا املطـر املعتــاد فلسـت أنـت أحـق بـأن يكــون جـاء بـدعائك  ،آيـة معجـزة

  .الذي دعا كما دعوت
وكانـــا  ،وكـــان احلاجـــب أشـــار إىل أســـدين مصـــّورين علـــى مســـند املـــأمون الـــذي كـــان يســـتند إليـــه

 ،دونكما الفـاجر فافرتسـاه يف ا:ـالس :وصاح بالصورتني فغضب الرضا  ،متقابلني على املسند
  .وال أثراً  وال تبقيا له عيناً 

يــا  :وقــاال فلّمــا فرغــا منــه أقــبال علــى الرضــا  ،)٣(ظــرون متحــريين فوثبــت الصــورتان والقــوم ين
فغشـــي علـــى املـــأمون  ،يشـــريان إىل املـــأمون ؟ويل اهللا يف أرضـــه مـــا ذا تأمرنـــا أنفعـــل بـــه مـــا فعلنـــا aـــذا

عــاد و  ،ففعـل ذلــك بـه. صـّبوا عليــه مـاء ورد وطّيبــوه :مثّ قــال ،فوقفـا. قفــا :فقــال الرضـا  ،منهمـا
 فإّن هللا عـّز وجـل فيـه تـدبرياً  ،ال :قال. تأذن لنا أن نلحقه بصاحبه الذي افرتسناهأ: األسدان يقوالن

  .ممضيه
__________________  

  .وإن كنت ألبني أو ألوطئن :زاد يف ر) ١(
  .وما أثبتناه من املصادر) من ( يف النسخ ) ٢(
  .مبا ينظرون :زاد يف ر) ٣(
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  .عودا إىل مقركما كما كنتما :فقال ؟فما ذا تأمرنا :فقاال
احلمــد هللا الــذي كفــاين شــرمها وشــر  :فقــال املــأمون ،فصــارا صــورتني كمــا كانتــا ،فعــادا إىل املســند

ولــو  ،مثّ لكــم )ص(هــذا األمــر جلــدّكم  :فقــال للرضــا  ،يعــين الرجــل املفــرتس. محيــد بــن مهــران
  .»لنزلت عنه لك  شئتَ 
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  :فصل - ۳
  هور آياته في قلب الحجر ذهبافي بيان ظ

  حديثان :وفيه
«  :يف يـــوم عرفـــة فقـــال يل ذهبـــت إىل الرضـــا  :قـــال ،عـــن علـــي بـــن أســـباط - ١/  ٣٩٦

ـــة إىل البقيـــع يـــزور فاطمـــة  ،فأســـرجت لـــه محـــاره» اســـرج يل محـــاري  فـــزار  ،مثّ خـــرج مـــن املدين
وعلــى  ،ســّلم علــى فاطمــة الزهــراء البتــول :قــال يلف ؟ســيدي علــى كــم أســّلم :فقلــت ،معــه )١(وزرت 

ــى علــي بــن احلســني ،احلســن واحلســني ــى حمّمــد بــن علــي ،وعل ــى جعفــر بــن حمّمــد ،وعل ــى  ،وعل وعل
  .فسّلمت على سادايت ورجعت» موسى بن جعفر عليهم أفضل الصالة وأكمل التحّيات 

. ا أنفقـه يف عيـدي هـذاولـيس عنـدي مـ ،يـا سـيدي إّين معـدم :قلت :فلّما كان يف بعض الطريق
خـذها «  :فقـال يل ،فيهـا مائـة دينـار ،فتنـاول سـبيكة ذهـب ،مثّ ضرب بيده ،األرض بسوطه فحكَّ 

  .فأخذ_ا فأنفقتها يف أموري» 
  أحلحت :قال ،ومثل ذلك ما رواه إبراهيم بن موسى - ٢/  ٣٩٧

__________________  
  .٥١٠ :وعنه يف مدينة املعاجز - ١

  .وكنت :ك ،مش روها ،ص ،يف ش) ١(
  ارشاد ،٢٧٠ :االختصاص ،باختالف فيه ،٢/  ٣٧٤ :بصائر الدرجات - ٢
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فخــرج ذات يــوم ليســتقبل  ،وكــان يعــدين ،يف شــيء طلبتــه منــه حلــاجيت علــى أيب احلســن الرضــا 
ولـيس معنـا  ،ونزلـت معـه )١(فجـاء إىل قـرب قصـر فـالن ونـزل حتـت شـجرة  ،وكنـت معـه ،وايل املدينة

  .فما سواه وأنا معدم درمهاً  ،هذا أوان ما وعدتين مراراً  ،جعلت فداك :فقلت له ،لثثا
فتنـــاول ســـبيكة ذهـــب مـــن موضـــع  ،مثّ ضـــرب بيـــده ،شـــديداً  فحـــّك بســـوطه األرض حّكـــاً  :قـــال

  .»واحلمد هللا رب العاملني  ،ما رأيت واكتم عليَّ  ،خذها وانتفع aا«  :وقال ،احلكّ 
__________________  

اعـــالم  ،٦٤ :٣كشـــف الغمـــة   ،قطعـــة منـــه ،٦٤ :٤مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ،١٩٠ :دالئـــل اإلمامـــة ،٣٠٩ :فيـــدامل= 
  .باختالف فيه ،٣١٣ :الورى
  .شجرات :ك ،م ،ص ،يف ر) ١(
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  :فصل - ۴
  في بيان ظهور آياته من العلم بحديث النفس

  سبعة أحاديث :وفيه
 ،كنـــت واقفيـــاً   :اهللا بـــن املغـــرية قـــال عبـــد :قـــال ،عـــن احلســـن بـــن علـــي بـــن فّضـــال - ١/  ٣٩٨

مثّ  ،)٢(فتعّلقـت بـامللتزم  ،مبكـة اخـتلج يف صـدري شـيء )١(فلّمـا صـرت  ،فحججت على تلـك احلالـة
ــيت وإراديت :قلــت فوقــع يف نفســي أن آيت الرضــا  ،فارشــدين إىل خــري األديــان ،اللهــّم قــد علمــت طلب
  .رجل من أهل العراق بالباب :قل ملوالك :فوقفت ببابه وقلت للغالم ،فأتيت املدينة ،

ـــا نظـــر إيلَّ  ،فـــدخلت» ادخـــل يـــا عبـــد اهللا بـــن املغـــرية «  :فســـمعت النـــداء قـــد «  :قـــال يل فلّم
  .أشهد أّنك حّجة اهللا وأمينه على خلقه :فقلت» أجاب اهللا دعوتك وهداك لدينه 

__________________  
 ،١١١٠/  ٥٩٤ :اختيــــار معرفــــة الرجــــال ،٣١/  ٢١٩ :٢ عيــــون أخبــــار الرضــــا  ،١٣/  ٣٥٥ :١الكــــايف  - ١

 ،٣١٠ :إعــالم الــورى ،مــع اخــتالف فيــه ٣٠٢ :٢كشــف الغمــة   ،٣٧١ :٤مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،٨٤ :االختصــاص
  .٢٢/  ٤٧٦ :مدينة املعاجز

  .مررت :يف ش) ١(
 .. وهو مـا بـني احلجـر األسـود والبـاب ،تعوذمسي بذلك اللتزامه عند الدعاء وال ،ويقال له املدعى واملتعوذ :امللتزم) ٢(

  .) ١٩٠ :٥معجم البلدان ( 
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٤٧٦ 

أردت أن  :قــــال يل الريّــــان بــــن الصــــلت :قــــال ،عــــن معّمــــر بــــن خــــّالد ،عــــن أبــــان - ٢/  ٣٩٩
وأن يهـب يل  ،وأحـّب أن يكسـوين مـن ثيابـه ،فأسّلم عليه ،تستأذن يل على أيب احلسن الرضا 

  .بامسه من الدراهم اليت ضربت
والكسـوة  ،إّن الريّـان بـن الصـلت يريـد الـدخول علينـا«  :فقـال مبتـدئاً  فدخلت على الرضا 

الـيت  (فأعطاه ثوبني وثالثني من الـدراهم  ،فدخل وسّلم ،فأذن له ،»والعطية من درامهنا  ،من ثيابنا
  .بامسه )١() ضربت 
ملـّـا أردت  :ثين الريّـان ابـن الصــلت قـالحــدّ  :قـال ،عـن علـي بــن إبـراهيم بـن هاشــم - ٣/  ٤٠٠

ــى توديــع الرضــا  مــن  إذا وّدعتــه ســألته قميصــاً  :وقلــت يف نفســي اخلــروج إىل العــراق عزمــت عل
  .ألصوغ لبنايت منها خواتيم ،ودراهم من ماله احلالل الطّيب ،ألكفن فيه ،ثياب جسده الشريف

فلّمـا خرجـت مـن بـني يديـه صـاح  ،ته عن مسـاءلتهفلّما وّدعته شغلين البكاء واألسى على مفارق
مـن ثيــاب جســدي  مـا حتــب أن أدفـع إليــك قميصــاً أ « :فقــال يل ،فرجعــت» ارجـع  ،يـا ريـّـان«  :يب

  .» ؟تكفن فيه إذا فين أجلك أو ما حتّب أن أدفع إليك دراهم تصوغ منها لبناتك خواتيم
  .غم لفراقكفمنعين ال ،يا سيدي قد كان يف نفسي أن أسألك ذلك :فقلت
  ورفع ،فدفعه إيلَّ  ،الوسادة وأخرج قميصاً  فرفع 

__________________  
 :٤مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ،١٠٣٦/  ٥٤٧ :اختيـــار معرفـــة الرجـــال ،١٠/  ٢٠٨ :٢ عيـــون أخبـــار الرضـــا  - ٢

  .٣١٠ :اعالم الورى ،مع اختالف فيه ،٢٩٩ :٢كشف الغمة   ،١٤٨ :قرب اإلسناد ،٣٤٠
  .املضروبة :م ،ك ،يف ر) ١(

  .١٧/  ٢١١ :٢ عيون أخبار الرضا  - ٣
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٤٧٧ 

  .)١( وكانت ثالثني درمهاً  ،فدفعها إيل ،جانب املصّلى فأخرج دراهم
يف أيب احلسـن الرضـا  كنـت شـاكاً   :قـال ،عن أمحد بـن حمّمـد بـن أيب نصـر البزنطـي - ٤/  ٤٠١
وقـد أضــمرت يف نفسـي أن أســأله إذا دخلـت عليــه  ،أله فيــه اإلذن عليـهأسـ وكتبـت إليـه كتابــاً  ،

  .عن ثالث آيات قد عقدت قليب عليها
ــإّن  أّمــا مــا طلبــت مــن اإلذن علــيَّ  ،عافانــا اهللا وإيــاك« فأتــاين جــواب مــا كتبــت بــه إليــه  :قــال ف

يكون إن وسـ ،وهؤالء قد ضّيقوا علّي يف ذلك الوقت فلست تقدر عليه اآلن ،الدخول علّي صعب
وال واهللا مـــا  ،جبـــواب مـــا أردت أن أســـأله مـــن اآليـــات الـــثالث يف الكتـــاب وكتـــب » شـــاء اهللا 

ومل أدر أنـــه جـــوايب إال بعـــد  ،مبـــا ذكـــر هـــو يف الكتـــاب ولقـــد بقيـــت متعجبـــاً  ،شـــيئاً  ذكـــرت لـــه مـــنهنَّ 
  .فوقفت على معىن ما كتب به ،ذلك

وقفـــت فحججـــت تلـــك   أبـــو احلســـن موســـى ملـّــا تـــويف :قـــال ،ابـــن أيب حيـــىي - ٥/  ٤٠٢
wََcاً ِمنLـا واِحـداً  ( :فأضمرت يف نفسـي أمـرا فقلـت فإذا أنا بعلي بن موسى الرضا  ،السنة

َ
أ

 :فقلـت .»أنـا البشـر الـذي جيـب عليـك أن تتبعـين «  :فمّر كالربق اخلاطف علّي فقـال )٢( )نَتLِبُعُه 
  .»مغفور لك إن شاء اهللا تعاىل «  :فقال. اهللا تعاىل وإليكيا موالي معذرة إىل 

 ،لــزمين ديـــن ثقيـــل :قـــال ،عـــن جــّده أيب حمّمـــد الغفــاري ،وروى مالــك بـــن نوخبــت - ٦/  ٤٠٣
  ما لقضاء ديين غري سيدي :فقلت

__________________  
  .٢١١ :٢ عيون أخبار الرضا ) ١(
  .مثله ،٤٧ :غيبة الطوسي ،١٨/  ٢١٢ :٢ عيون أخبار الرضا  - ٤
  ٢١/  ٣٨/  ٤٩حبار األنوار  ،٢٧/  ٢١٧ :٢ عيون أخبار الرضا  - ٥

  .٢٤ :سورة القمر اآلية) ٢(
  .٢٢/  ٣٨ :٤٩حبار األنوار  ،٢٩/  ٢١٨ :٢ عيون أخبار الرضا  - ٦
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٤٧٨ 

  .وموالي أيب احلسن الرضا 
 ،ابتـداء يـا أبـا حمّمـد«  :فـدخلت فقـال يل ،واستأذنت عليه فأذن يل ،أتيت منزلهفلّما أصبحت 

  .»قد عرفنا حاجتك وعلينا قضاء دينك 
يـا  :فقلـت»  ؟تبيت أو تنصـرف ،يا أبا حمّمد«  :فقال ،فأكلنا ،فلّما أمسينا أتى بطعام اإلفطار

  .إن قضيت حاجيت باالنصراف أحّب إيلَّ  ،سيدي
فـإذا هـي  ،فخرجت ودنـوت مـن السـراج ،من حتت البساط قبضة ودفعها إيلّ  فتناول  :قال

ـــار وقـــع يف يـــدي رأيـــت نقشـــه كـــان عليـــه ،دنـــانري محـــر وصـــفر ـــا أبـــا حمّمـــد«  :فـــأول دين ـــدنانري  ،ي ال
  .»وأربعة وعشرون لنفقة بيتك  ،ستة وعشرون منها لقضاء دينك ،مخسون

  .وإذا هي مل تنقص شيئاً  ،نارلديد ذلك افلم أج ،فلّما أصبحت فتشت الدنانري
  .وفيه ثالث آيات

دخلـت علـى  :مسعـت هشـاما العباسـي يقـول :قـال ،عن حمّمد بن عيسى اليقطيين - ٧/  ٤٠٤
وأن يهــب يل ثـوبني مــن  ،يومــا أريـد أن أســأله أن يعـّوذين مـن صــداع أصـابين أيب احلسـن الرضـا 
فلّمـا قمـت ألخـرج  ،ونسـيت حـوائجي ،سـائل فأجـابينفلّمـا دخلـت سـألته عـن م ،ثيابه أحرم فيهما

مثّ دعـا  ،فوضع يده علـى رأسـي وعـّوذين ،فجلست بني يديه» اجلس «  :وأردت أن أوّدعه قال يل
  .فدفعهما إيلّ  ،على عمل املوشى الذي كنت أطلبه )١(بثوبني سعيديني 

__________________  
  .قطعة منه ،٣٠٣ :٢كشف الغمة   ،٣٦/  ٢٢٠ :٢ عيون أخبار الرضا  - ٧

  .» ٢١٨ :٣ - سعد - لسان العرب« من برود اليمن  :السعيدية) ١(
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٤٧٩ 

  :فصل - ۵
  (*) في بيان ظهور آياته تجري مجرى تلك

  حديثان :وفيه
كنـت كتبـت مسـائل كثـرية قبـل أن أقطـع علـى   :قـال ،عن احلسـن بـن علـي الوّشـاء - ١/  ٤٠٥

 ،تثبـت يف أمـره وأختـربهأ وأردت أن ،وغـريه كتاب ممّـا روي عـن آبائـه ومجعتها يف   ،الرضا 
فجلسـت  ،وأردت أن أجد منه خلوة فأتلو له الكتـاب ،فحملت الكتاب يف كمي وصرت إىل منزله

 :فقـال ،فـإذا أنـا بـالغالم قـد خـرج مـن الـدار ويف يـده كتـاب ،ناحية وأنا متفكر يف طلب اإلذن عليه
 ؟فمــا حاجتــك ،أنــا احلســن بــن علــي :فقمــت إليــه وقلــت ؟بــن علــي الوشــاء البغــدادي أّيكــم احلســن

 فــإذا فيــه واهللا ،فقرأتــه ،فأخذتــه وتنحيــت ناحيــة. فهــاك ،هــذا الكتــاب أمــرين أن أدفعــه إليــك :فقــال
  .وتركت الوقف ،فعند ذلك قطعت عليه ،جواب مسألة مسألة

خرجــت  :قــال ،محــد الوّشــاء الكــويفعــن علــي بــن أ ،عــن علــي بــن حممــد الشــريواين - ٢/  ٤٠٦
  فقالت يل ،من الكوفة إىل خراسان

__________________  
  .هذا الفصل ساقط من النسخة ر) *(

  ,١/  ٢٢٨ :٢ عيون أخبار الرضا  - ١
  .٣٠٩ :اعالم الورى ،١٠٢ :٣كشف الغمة   ،٣٤١ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،١٩٤ :دالئل اإلمامة - ٢
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٤٨٠ 

  .ذه احلّلة فبعها واشرت يل بثمنها فريوزجاً خذ ه :ابنيت
فـإذا غلمــان  ،فنزلـت يف بعـض الفنـادق ،وقـدمت مـرو ،فأخـذ_ا وشـدد_ا يف بعـض متـاعي :قـال

نريـــد حلّـــة نكفـــن فيهـــا بعـــض غلماننـــا  :قـــد جـــاءوا فقـــالوا ،املعـــروف بالرضـــا  ،علـــي بـــن موســـى
معـــك حلّـــة يف «  :ويقـــول ،نـــا يقرئـــك الســـالمموال :مـــا هـــي عنـــدي فمضـــوا مثّ عـــادوا فقـــالوا :فقلـــت

فــدفعتها » وهــذا مثنهــا  ،اشــرت يل بثمنهــا فريوزجــاً  :قــد دفعتهــا إليــك ابنتــك وقالــت ،الســفط الفــالين
 ،وكتبتهــا وغــدوت إىل بابــه ،فــإن أجــابين عنهــا فهــو إمــامي ،واهللا ألســألنه عــن مســائل :إلــيهم وقلــت

يـا علـي  :خـادم فقـال يل بينـا أنـا جـالس إذ خـرج إيلَّ ف. فلم أصل إليه من كثرة االزدحام علـى البـاب
  .فأخذ_ا فإذا هي جوابات مسائلي بعينها .هذه جوابات مسائلك اليت معك ،بن حممد
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٤٨١ 

   :فصل - ۶
  في بيان ظهور آياته في اإلخبار بآجال الناس

  خمسة أحاديث :وفيه
يـا عبـد «  :ظر إىل رجـل فقـالن روى احلاكم بإسناده عن سعد بن سعد أنّه  - ١/  ٤٠٧

  .امفمات الرجل بعد ذلك بثالثة أيَّ » أوص مبا تريد واستعد ملا ال بد منه  ،اهللا
 فأتــاه الرضــا  ،مــرض أيب مرضــا شــديداً  :قــال ،عــن حيــىي بــن حمّمــد بــن جعفــر - ٢/  ٤٠٨

خيـاف عليـه  :تفقلـ»  ؟مـا يبكـي عمـك«  :وقـال فالتفت إيلَّ  ،يعوده وعّمي إسحاق جالس يبكي
  .»فإّن إسحاق سيموت قبله  ،ال تغتم«  :لقا .ممّا ترى
  .ومات إسحاق ،أيب حمّمد یءفرب  :قال
»  إّن عبــد اهللا يقتــل حمّمــداً «  :قــال يل الرضــا  :قــال ،عــن احلســن بــن بّشــار - ٣/  ٤٠٩
  يقتل ،ذي خبراسانعبد اهللا ال ،نعم«  :قال !؟عبد اهللا بن هارون يقتل حممد بن هارون :فقلت

__________________  
  .عن العيون ٤٣ :٤٩حبار األنوار  ،٤٣/  ٢٢٣ :٢ عيون أخبار الرضا  - ١
  ,٣٤٠ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٧/  ٢٠٦ :٢ عيون أخبار الرضا  - ٢
  .٣١١ :اعالم الورى ،٣١٤ :٢كشف الغمة  - ٣
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٤٨٢ 

  .وكان كما قال ،فقتله» حمّمد بن زبيدة الذي هو ببغداد 
وقـــد نظـــر إىل هرمثـــة باملدينـــة  قـــال يل الرضـــا  :قـــال ،عـــن موســـى بـــن مهـــران - ٤/  ٤١٠

  .فكان كما قال» كأّين به وقد محل إىل مرو فضرب عنقه «  :فقال
مبـىن فمـّر حيـىي بـن خالـد  كنـت مـع الرضـا   :قال ،عن احلسن بن علي الوّشاء - ٥/  ٤١١

  .»ما يدرون ما حيّل aم يف هذه السنة  ،مساكني«  :فقال ،ع قوم من آل برمكم
  .وضّم إصبعيه .»وأعجب من هذا هارون وأنا كهاتني «  :مثّ قال

  .فما عرفت معىن احلديث حّىت دفّناه معه :قال مسافر
__________________  

  ,٣٣٥ :٤آشوب مناقب ابن شهر  ،١٤/  ٢١٠ :٢ عيون إخبار الرضا  - ٤
  .باختالف يسري ،٢٧٥ :٢كشف الغمة   ،٣٤٠ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٣٠٩ :إرشاد املفيد - ٥
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٤٨٣ 

  :فصل - ۷
  في بيان آياته فيما أخبر به مّما رآه في المنام

  حديثان :وفيه
)  مفـــاخر الرضـــا  (روى احلـــاكم أبـــو عبـــد اهللا النيســـابوري بإســـناده يف كتابـــه  - ١/  ٤١٢

ونـزل يف املسـجد  ،)١(وقد واىف النباج  ،يف املنام )ص(رأيت رسول اهللا  :أيب حبيب النباجي قال عن
فوجدت عنـده  ،ووقفت بني يديه ،وسّلمت عليه ،وكأين مضيت إليه ،الذي ينزله احلاج يف كل سنة

 ،اهــاوكأنّــه قــبض قبضــة مــن ذلــك التمــر فنــاولين إيّ  ،فيــه متــر صــيحاين ،مــن خــوص خنــل املدينــة طبقــاً 
  .بعدد كل مترة سنة ،فتأّولت أن أعيش بعد ذلك مثاين عشرة سنة ،فكان مثاين عشر ،فعددته

كنت يف أرض لعمي بني يدي الزراعـة إذ رآين مـن أخـربين بقـدوم أيب   فلّما كان بعد عشرين يوماً 
  ،فمضيت حنوه ،إليه )٢(ورأيت الناس يسرعون  ،من املدينة ونزوله ذلك املسجد احلسن الرضا 

__________________  
كشــــف   ،٣٤٢ :٤مناقــــب ابــــن شهرآشــــوب  ،١٨٩ :دالئــــل اإلمامــــة ،١٥/  ٢١٠ :٢ عيــــون أخبــــار الرضــــا  - ١

  .٣٠٣ :٢الغمة 
  .» ٢٥٦ :٥معجم البلدان « قرية يف بادية البصرة على النصف من طريق مكة  :النباج) ١(
  .يسعون :م ،ك ،يف ر) ٢(
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٤٨٤ 

وحتتـه حصـري مثـل مـا كـان حتـت النـيب  ،)ص(لس يف املوضع الذي كنت رأيـت فيـه النـيب فإذا هو جا
 ،فـــرّد علـــّي الســـالم فنـــاداين ،فســـّلمت عليـــه ،وبـــني يديـــه طبـــق مـــن خـــوص فيـــه متـــر صـــيحاين ،)ص(

 :فقلــت لــه ،)ص(فعددتــه فــإذا عــدده بعــدد الــذي نــاولين رســول اهللا  ،ونــاولين قبضــة مــن ذلــك التمــر
  .»لو زادك جّدي رسول اهللا لزدتك «  :فقال يل. جعلين اهللا فداك ،اهللا زدين يا ابن رسول

حــّدثين أبــو أمحــد عبــد اهللا بــن عبــد  :قــال ،عــن أمحــد بــن علــي بــن احلســن الثعــاليب - ٢/  ٤١٣
خرجـــت قافلـــة مـــن خراســـان إىل كرمـــان فقطـــع اللصـــوص علـــيهم  :قـــال ،الـــرمحن املعـــروف بالصـــفواين

ـــثلجا_ وأخـــذوا مـــنهم رجـــالً  ،الطريـــق ومـــألوا فـــاه منـــه فانفســـد فمـــه  ،مـــوه بكثـــرة املـــال وأقـــاموه يف ال
 مثّ انصـــرف إىل خراســـان ومســـع خبـــرب أيب احلســـن الرضــــا  ،ولســـانه حـــّىت مل يقـــدر علـــى الـــتكلم

إّن ابــن رســول اهللا نــازل خبراســان فاســأله عــن  :يقــول لــه فــرأى فيمــا يــرى النــائم كــأّن قــائالً  ،بنيســابور
  .فتنتفع به )١(لك الدواء علتك ليعمل 

خـذ مـن «  :وأخربتـه فقـال يل ،إليـه مـا كنـت وقعـت فيـه فرأيـت كـأين قـد قصـدته وشـكوتُ  :قال
فانتبــه الرجــل مــن » فإنّــك تعــاىف  وخــذ منــه يف فمــك مــرتني أو ثالثــاً  ،الكمــون والســعرت وامللــح ودقــه

إّن علـي بـن موسـى الرضـا  :لـه منامه ومل يفكـر فيمـا كـان رأى يف املنـام حـّىت ورد بـاب نيسـابور فقيـل
فــدخل  ،فوقــع يف نفســه أن يقصــده ويصــف لــه أمــره ،قــد ارحتــل مــن نيســابور وهــو بربــاط ســعد 

ال أقـدر ]  و[ وقـد انفسـد فمـي ولسـاين  ،كان من أمري كيت وكيت  ،يا ابن رسول اهللا :عليه فقال
  .فعلمين دواء أنتفع به ،على الكالم إالّ جباهد

__________________  
 ،٣١٤ :٢كشـف الغمـة   ،باختصـار ،٣٤٤ :٤مناقب ابن شهرآشـوب  ،١٦/  ٢١١ :٢ عيون أخبار الرضا  - ٢

  .٣١١ :اعالم الورى
  .ليعلمك اجلواب يف الدواء :ص ،يف ش) ١(
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٤٨٥ 

يـا ابـن  :فقـال الرجـل» فاذهب واستعمل ما وصفت لك يف املنـام  !؟مل أعلمكأ « :فقال 
وخــذ  ،وامللــح فدقــه )١(خــذ مــن الكمــون والســعرت «  :فقــال يل. إن رأيــت أن تعيــده علــي ،ول اهللارســ

  .فاستعملت منه فعافاين اهللا تعاىل :فقال الرجل» منه يف فمك مرتني أو ثالثا تعاىف 
__________________  

  .الشعري :يف رو  .» ٣٨٤ :١القانون « ميضغ فيسكن وجع السن ويشفي اللثة املرتهلة  :السعرت) ١(
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٤٨٦ 

  :فصل - ۸
  في بيان آياته في اإلخبار بالمغيبات

  عشرة أحاديث :وفيه
وحنــن  كنّــا حـول أيب احلســن الرضــا   :قــال ،عـن احلســني بــن موســى بـن جعفــر - ١/  ٤١٤

 ،فنظـــر بعضـــنا إىل بعـــض ،إذ مـــّر علينـــا جعفـــر بـــن عمـــر العلـــوي وهـــو رث اهليئـــة ،شـــبان بـــين هاشـــم
فمــا مضـــى إالّ » ســرتونه عــن قريــب كثــري املــال والتبــع «  :فقــال الرضــا  ،ئتــهوضــحكنا مــن هي

  .وهو ميّر بنا ومعه اخلصيان واحلشم ،شهر أو حنوه حّىت ويل املدينة وحسنت حاله
مثّ  ،دخلت على املـأمون فحـّدثين مليـا :عن عبد اهللا بن حمّمد اهلامشي العلوي قال - ٢/  ٤١٥

مثّ  ،مثّ أتــى بطعـام فطعمنــا ،فلّمـا خــال ا:ـالس دعــا مبـاء فغســلنا أيـدينا ،ملكــاين أخـرج مـن كــان عنـده
ملـا رثيـت لنـا مـن بطـوس  ،يـا بنـت فـالن :مثّ أقبل على واحدة من اجلواري وقـال ،أمر بستارة فمّدت

  :فأنشأت اجلارية تقول شعراً . قاطناً 
  ســـــــــــقيا لطـــــــــــوس ومـــــــــــن أضـــــــــــحى بـــــــــــه قطنـــــــــــا

  زنــــــــــــامــــــــــــن عــــــــــــرتة املصــــــــــــطفى ابقــــــــــــى لنــــــــــــا ح   

   
__________________  

  ,٣١١ :إعالم الورى ،٣١٤ :٢كشف الغمة   ،١١/  ٢٠٨ :٢ عيون أخبار الرضا  - ١
  .٣٣٣ :٤وقطعة منه يف مناقب ابن شهرآشوب  ،٤٤/  ٢٢٣ :٢ عيون أخبار الرضا  - ٢
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٤٨٧ 

ــيت وأهــل أ ،يــا عبــد اهللا :مثّ قــال ،فبكــى املــأمون حــّىت اخضــلت حليتــه مــن دموعــه يلــومين أهــل بي
  .فاكتمه علي ،فو اهللا ألحّدثنك حبديث ،بيتك أن أنصب أبا احلسن علما

آبـاؤك موسـى بـن جعفـر وجعفـر بـن حممـد وحمّمـد بـن علـي  ،جعلـت فـداك :فقلـت لـه جئته يومـاً 
ومـا كان عندهم علم ما كـان   وعلي بن احلسني واحلسني بن علي بن أيب طالب أمري املؤمنني 

ن ال أقـّدم وهـذه الزاهريـة حظيـيت وَمـ ،وعنـدك علمهـم ،القـوم )١(وأنـت وصـي  ،يكون إىل يـوم القيامـة
ــى ،وقــد محلــت غــري مــرّة كــل ذلــك تســقط ،مــن جــواري عليهــا أحــداً  ــال تعلمــين شــيئاً ، أوهــي حبل  ف

  ؟أعلمها فتعاجل به فلعلها تسلم
فإDّا ستسلم وتلـد لـك  ،من إسقاطها ال ختف«  :فأطرق إطراقة مث رفع رأسه وقال :قال املأمون

فمــا  :قلــت .»وقــد زاد اهللا يف خلقــه مــرتني  ،كــأّن وجهــه الكوكــب الــدري  ،أشــبه النــاس بأّمــه غالمــاً 
ويف رجلـــه اليســـرى  ،فـــاألوىل بيـــده اليمـــىن خنصـــرة زائـــدة ليســـت باملـــدالة«  :قـــال ؟املرتـــان الزائـــدتان

  .»خنصرة زائدة ليست باملدالة 
مل أزل أتوقع مـن الزاهريـة حـّىت إذا قـرب أمرهـا جـاءتين القّيمـة علـى اجلـواري و  ،فتعجبت من ذلك

فتــأذن يل أن أدخــل عليهــا  ،إن الزاهريــة قــد دنــت والد_ــا ،يــا ســيدي :وعلــى أّمهــات األوالد فقالــت
  .فأذنت هلا يف ذلك ؟القوابل

نـا بالقابلـة قـد أتتــين فمـا شـعرت إالّ وأ ؛كـان أو أنثـى  إذا وضـعت املولـود فـأتيين بـه ذكـراً  :مثّ قلـت
فـرددت الغـالم  ،أشبه النـاس بأّمـه ،فكشفت عن وجهه كأنّه الكوكب الدري ،بغالم مدرج يف حريرة

  ،نزل معي يف الدار وكان  ،وقمت أسعى حافيا ،على القابلة
__________________  

  .رئيس :ك ،ص ،يف ش) ١(
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٤٨٨ 

مثّ جئــــت إىل موضــــع  ،فســــّلمت عليــــه ،التهفلّمــــا أحــــّس يب خفــــف صــــ ،فــــإذا هــــو يف بيــــت يصــــّلي
فأخرجت خـامتي وجعلتـه يف  ،وأنا من رعيتك ،يا سيدي أنت الداعي املطاع :سجوده فقّبلته وقلت

ولكــن لعــن اهللا محــزة  ،واهللا إنّــه لــو فعــل لفعلــت ،مــرين بــأمرك انتهــى إىل مــا تــأمرين بــه :أصــبعه وقلــت
وقــد أمــرت بقاتليــه فقــاتال  ،لــت وال أمــرت وال دسســتواهللا مــا فع ،ابــين جعفــر فإDّمــا قــتاله وحممــداً 

  .وكان محزة وحممد من بين العباس ؛وأبكاين. مثّ بكى. سرّاً 
ملـّــا بعـــث املـــأمون رجـــاء بـــن الضـــّحاك حلمـــل أيب  :قـــال ،عـــن أيب هاشـــم اجلعفـــري - ٣/  ٤١٦

بــه علـى طريـق العــراق  ومل ميـرّ  ،مـن املدينــة إىل خراسـان محلـه علــى طريـق األهـواز احلسـن الرضـا 
فســرت فلقيتــه وقــد نــزل بــه الرجــاء بــن الضــحاك  ،وكنــت بالشــرق مــن إيــذج فبلغــين ذلــك ،والكوفــة
  فقـــال خـــرياً  ،وذلـــك أول لقـــائي بـــه وصـــحبيت إيّـــاه ،فســـّلمت عليـــه وتعرفـــت إليـــه وانتســـبت ،األهـــواز

مـا جتشـم بــك  ،دايتيـا سـيدي وابـن سـا :فقلــت ،وذلـك زمـن القـيظ يف الصـيف ،ورأيتـه قلـيالً  ،كثـرياً 
أنعـت لـه  ،مـن أطبـاء هـذه الـبالد ولكـن ادع يل طبيبـاً  ،هيهات يـا أبـا هاشـم«  :فقال ؟هذا الصيف

  .»بقلة هاهنا عسى أن يعرفها 
يعـرف امسهـا  ال أعـرف علـى وجـه األرض أحـداً  :فنعت لـه بقلـة فقـال لـه الطبيـب ،فأتيته بطبيب

  !وال يف هذا الزمان ،وال يف هذا األوان ،وليست يف هذه األوطان ؟فمن أين عرفتها ،غريك
مــا هــذا بزمــان قصــب  ،هــذا أدىن مــن األول :فقــال الطبيــب» فــابغ يل قصــب الّســّكر «  :قــال
  .وال يكون إالّ يف الشتاء ،السّكر
وهــــذا معــــك فأمضــــيا إىل  ،وزمــــانكم هــــذا ،بــــل مهــــا يف أرضــــكم هــــذه«  :فقــــال لــــه  :قــــال

  جع لكماشاذروان املاء فاعرباه فري 
__________________  

  .٤/  ٦٦١ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٣
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٤٨٩ 

أرنـا منابـت قصـب السـكر ومنابـت  :أسود يف جوخان فقوال فاقصداه فتجدان هناك رجالً  ،جوخان
  .»دونك القوم  ،يا أبا هاشم«  :عن أيب هاشم فقال» احلشيشة 

فـإذا قصـب  ،ناه فـأومى إىل ظهـرهفسـأل ،فإذا أنا باجلوخـان والرجـل األسـود هنـاك ،فقمت معهما
 فانصــرفنا إىل الرضـــا  ،فأخــذنا منــه حاجتنــا ورجعنــا إىل اجلوخــان فلــم نــر صــاحبه فيــه ،الســّكر

  .ابن سّيد األنبياء ،ويلك :قلت !؟من هذا :)١(فقال يل الطبيب  ،فحمد اهللا كثرياً 
  .كنه ليس بنيبول ،قد شهدت بعضها :قلت ؟فعنده من أقاليد النبوة شيءأ: قال
  .أّما هذا فنعم :قلت ؟وهذا وصي نيب :قال

إن أخطـأمت بـه طريـق الكوفـة والعـراق فمـا أخطـأمت  :فبلغ ذلك رجاء بن الضحاك فقال ألصـحابه
  .فارحتل به. ولئن أقمتم بعد هذا لتمّدن إليه الرقاب ،هذا املوضع الذي قد أظهر فيه األعاجيب
  .وليس فيه ذكر أيب هاشم ،الئله عن عّمه أيب موسىوقد ذكر اهلامشي املنصوري ذلك يف د

إذ  بينا أنـا واقـف بـني يـدي أيب احلسـن الرضـا  :قال ،عن أيب الصلت اهلروي - ٤/  ٤١٧
  »فأتين برتاب من أربعة جوانبها  ،ادخل القبة اليت فيها قرب هارون ،يا أبا الصلت«  :قال يل

__________________  
  .ابن :يف ك زيادة) ١(
إعـــالم . ٨/  ٣٥٢ :١اخلــرائج واجلـــرائح  ،١/  ٢٤٢ :٢ عيــون أخبـــار الرضـــا  ،١٧/  ٥٢٦ :أمــايل الصـــدوق - ٤

روضــــة  ،٩٧/  ٢٨٠ :٣اثبــــات اهلــــداة  ،٩٧ :مشــــارق أنــــوار اليقــــني ،٢٠٨ :٤مناقــــب ابــــن شهرآشــــوب  ،٣٢٦ :الــــورى
  .٣٣٠ :٢ :كشف الغمة  ،مرسالً  ٢٧٣ :الواعظني
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٤٩٠ 

نــاولين هــذا الــرتاب الــذي هــو مــن عنــد «  :فلّمــا مثلــت بــني يديــه قــال يل ،ت وأتيتــهفمضــي :قــال
فتظهـر صـخرة لـو مجـع  ،سـيحفر يل يف هـذا املوضـع«  :فأخذه ومشّه مثّ رمى به وقال ،فناولته» قربه 

  .»هلا كّل معول خبراسان مل يتهيأ قلعها 
وأن يشـق يف  ،بع مـراق إىل أسـفلسـيحفر يل يف هـذا املوضـع فـأمرهم أن حيفـروا يل سـ«  :مثّ قال

فــإّن اهللا عــّز وجــل سيوســعه  ،هم أن جيعلــوا اللحــد ذراعــني وشــرباً صــخرة فــإن أبــوا إالّ أن يلحــدوا فــأمرُ 
فـتكلم بـالكالم الـذي أعّلمـك فإنّـه ينبـع  ،فـإذا فعلـوا ذلـك فإنّـك تـرى عنـد رأسـي نـداوة ،يل ما شـاء

فـإذا مل  ،ففّتت هلا اخلبـز الّـذي أعطيـك فإDّـا تلتقطـه ،اوترى فيه حيتانا صغار  ،الّلحد املاء حّىت ميتأل
 ،يبق منه شيء خرجت منه حوتة كبرية فالتقطت احليتان الصغار حّىت ال يبقى منها شـيء مثّ تغيـب

فإنّــه ينضــب املــاء وال يبقــى منــه  ،فــإذا غابــت فضــع يــدك علــى املــاء مثّ تكلــم بــالكالم الّــذي أعّلمــك
  .»رة املأمون وال تفعل ذلك إالّ حبض ،شيء

فـإن أنـا خرجـت مكشـوف  ،غدا أدخل إىل هذا الفاسق الفاجر ،يا أبا الصلت«  :مثّ قال 
  .»وإن خرجت وأنا مغطى الرأس فال تكلمين  ،أكلمك ،الرأس فتكلم

فبينـا هـو كـذلك إذ  ،وجلس يف حمرابه ينتظر ،فلّما أصبحنا من الغد لبس ثيابه :قال أبو الصلت
وأمـرين أن أتبعـه حـّىت دخـل  ،فلبس نعليه ورداءه ،أجب أمري املؤمنني :غالم املأمون فقالدخل عليه 

وبيــده عنقـود عنــب قـد أكــل بعضـه وبقــي  ،علـى املــأمون وبـني يديــه طبـق عليــه عنـب وأطبــاق فاكهـة
العنقـود  مثّ ناولـه ،وعانقه وقّبل ما بني عينيه وأجلسـه معـه ،وثب إليه فلّما بصر بالرضا  ،بعضه
رمبــا يكــون يف «  :فقــال الرضــا  ؟أحســن مــن هــذا رأيــت عنبــاً  ،يــا ابــن بنــت رســول اهللا :وقــال

  .منه كلُ   :فقال له» اجلنة أحسن منه 
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٤٩١ 

لعلــك تتهمنــا  ؟ومــا مينعــك منــه ،ال بــد مــن ذلــك :فقــال» اعفــين منــه «  :فقــال لــه الرضــا 
  .؟بشيء

فقــال  ،منــه ثــالث حبّــات مثّ رمــاه وقــام فأكــل الرضــا  ،مثّ ناولــهفتنــاول العنقــود وأكــل منــه 
  .»إىل حيث وجهتين «  :قال ؟إىل أين :املأمون

  .واحلديث طويل. فلم أكلمه حّىت دخل الدار ،وهو مغطى الرأس فخرج 
لـى مـا وصـف الرضـا فحفرت املوضع فظهـر كـل شـيء ع ،أمر املأمون حبفر قربه فلّما قبض 
مل يــزل  :فلّمــا رأى املــأمون مــا ظهــر مــن املــاء واحليتــان وغــري ذلــك قــال ،وفعلــت مــا أمــرين بــه ،

تـدري أ: فقال لـه وزيـر كـان معـه. يرينا من عجائبه يف حياته حّىت أراناها بعد وفاته أيضاً  الرضا 
أخـــربك بـــأن مـــثلكم يـــا بـــين العبـــاس مـــع كثـــرتكم وطـــول  :قـــال ،ال :قـــال ؟مـــا أخـــربك بـــه الرضـــا 

وذهبـت ديـاركم سـلط  ،حّىت إذا فنيت آجالكم وانقضت أيامكم ،مّدتكم مثل هذه احليتان الصغار
  .ويف احلديث طول ،صدقت :قال ،مّنا فأفناكم عن آخركم اهللا تعاىل عليكم رجالً 

هــو األكثــر وقــد روى ذلــك  وهــذا ،وروى هرمثــة بــن أعــني مــا خيــالف بعضــه ذلــك - ٥/  ٤١٨
  .عن طريق العاّمة أيضا

 ،)١(وهـــو بقنطــــرة أربــــق  أتيـــت الرضــــا  :قــــال ،عـــن جعفــــر بـــن حمّمــــد النـــوفلي - ٦/  ٤١٩
  جعلت :مثّ جلست وقلت ،فسّلمت عليه

__________________  
  ,١/  ٢٤٥ :٢ عيون أخبار الرضا  - ٥
  .٢٣/  ٢١٦ :٢ عيون أخبار الرضا  - ٦

  .» ١٣٧ :٢معجم البلدان « من نواحي رامهرمز من نواحي خوزستان  ،بفتح الباء وقد تضم :أربق) ١(
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٤٩٢ 

وال  ،مـا قّسـم مرياثـه لو كان حّياً  ،كذبوا لعنهم اهللا«  :فقال ،يزعمون أّن أباك حي إّن أناساً  ،فداك
  .» طالب  ولكنه واهللا ذاق املوت كما ذاقه علي بن أيب ،نكح نساؤه

وأّمـا أنـا فـإّين غائـب يف وجـه ال  ،عليـك بـابين حممـد مـن بعـدي«  :قـال ؟فما تأمرين :قلت :قال
  .»وقربان ببغداد  ،فبورك قرب بطوس ،أرجع منه
  .»ستعرفونه «  :قال ؟فمن الثاين ،قد عرفنا واحداً  ،جعلت فداك :قلت
  .يهوضّم اصبع» قربي وقرب هارون هكذا «  :مثّ قال
خـــرج هـــارون مـــن املســـجد احلـــرام مـــن بـــاب  :قـــال ،عــن محـــزة بـــن جعفـــر األرجـــاين - ٧/  ٤٢٠

 )١(سـتجمعين  ،ما أبعد الدار وأقرب اللقاء يا طـوس يـا طـوس«  :- وهو يعين هارون - فقال 
  .»وإيّاه 

خـل أبـو احلسـن د ملّـا تـويف أبـو احلسـن موسـى  :قـال ،عن أيب احلسن الطيّـب - ٨/  ٤٢١
فلّمـا كتـب صـاحب اخلـرب بـذلك إىل هـارون الرشـيد  ،وكبشاً  وديكاً  السوق فاشرتى كلباً  الرضا 
  .أمنا جانبه :قال

: فقال هارون الرشـيد. ىل نفسهإّن علي بن موسى الرضا قد فتح بابه ودعا إ :وكتب إليه الزبريي
  .ويكتب فيه ما يكتب ،وكبشاً  اً وديك إّن علي بن موسى قد اشرتى كلباً  ،عجباهوا

  إّن هذا أمر عجيب حيث :فقال املصنف هلذا الكتاب 
__________________  

  .٣١٥ :٢كشف الغمة   ،٢٤/  ٢١٦ :٢ عيون أخبار الرضا  - ٧
  .سيجمعين اهللا وإياه ،سيجمعين اهللا :يف م) ١(
  .٣١٥ :٢كشف الغمة   ،٤/  ٢٠٥ :٢ عيون أخبار الرضا  - ٨
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  .وال إىل التشبث بذيله وسيلة ،علم إن فعل ذلك مل جيد إىل قتله سبيالً 
كــان يل جــار يشــرب املســكر وينتهــك مــا اهللا بــه   :قــال ،عــن إبــراهيم بــن أيب الــبالد - ٩/  ٤٢٢

  .أعلم
ويل علــي مل  مــا علمــت أنَّ ، أيــا أبــا إســحاق«  :فقــال ،وكــان لــه حمبــاً  ،فذكرتــه للرضــا  :قــال

  .» ؟تزّل له قدم إالّ وتثبت له أخرى
 ،فـأمرين أن أشـرتيها بسـتني دينـاراً  ،فإذا أنـا بكتـاب منـه قـد أتـاين فيـه حـوائج لـه ،فانصرفت :قال

وال أعلـــم لـــه عنـــدي  ،إذ مل يكـــن عنـــدي شـــيء ،واهللا مـــا عـــودين أن يكتـــب إيل :فقلـــت يف نفســـي
  .شيئاً 

فنزلــت إليــه فقــال  ،فــدعاين مــن خلــف البــاب ،جــاءين ســكرانفلّمــا كــان مــن الليــل إذا أنــا برجــل 
فــأخرج يــدك وخــذ هــذه  :إذ أتيــت قــال ؟ىف هــذه الســاعة مــا حاجتــك ،ال أفعــل :فقلــت. اخــرج :يل

فأخـــذت مـــا  ،ومـــا يقـــدر أن يـــتكلم مـــن الســـكر ،وابعـــث aـــا إىل مـــوالي لينفقهـــا يف احلاجـــة ،الصـــرّة
وهذا واهللا مصداق ما قـال يل يف ويل  :فقلت يناراً فنظرت وزDا فإذا هي ستون د ،أعطاين وانصرفت

  .»هذا من ذلك «  :وكتبت إليه بفعل الرجل فكتب ،فاشرتيت حوائجه. ويف كتابه حباجته ،علي
خرجـــت بعـــد مضـــي أيب احلســـن موســـى  :قـــال ،عـــن احلســـني بـــن عمـــر بـــن يزيـــد - ١٠/  ٤٢٣
وأي  :قــال ؟غــدا تــدخل علــى هــذا الرجــل :فلّمــا صــرت قــرب املدينــة قلــت ملقاتــل بــن مقاتــل ،
  ؟رجل

 ؟ومـا يـدريك :قلـت ؟هـو حّجـة اهللا :مل ال تقـول ،واهللا ال تفلح أبداً  :علي بن موسى قال :قلت
  وأنّه حجة اهللا ،أشهد أّن أباه قد مات :قال

__________________  
  ,١٣٢ :١وأمايل الطوسي  ١٧١ :روى صدر احلديث يف قرب اإلسناد - ٩

  .٤/  ٥١١ :اإلمام الكاظمعوامل  - ١٠
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٤٩٤ 

  .واهللا ال دخلت معك أبداً  ،على خلقه
«  :بالغـداة فقـال فلّمـا كـان مـن الغـد مضـيت فـدخلت علـى الرضـا  :قـال احلسـني بـن عمـر

 :وعليـه قمـيص هـاروين وإزار صـغري فقلـت لـه ،مثّ أقعدين وسألين عن سـفري» بك يا حسني  مرحباً 
  .» مضى«  :فقال ؟ما فعل أبوك
  .»مضى مضي املوت «  :قال ؟أي مضي مضى ،جعلت فداك :فقلت له
  .»أنا الذي من خالفين كفر «  :قال ؟من اإلمام من بعده :فقلت له

  .أنت أعلم :قلت»  ؟فأي شيء لك على أيب«  :قال ،فلم أقبل منه :قال
  .فلم أقطع عليه :قال» حىت أقضيكها  لك عليه ألف دينار وهي عليَّ «  :قال
 :قلـت» مقاتـل بـن مقاتـل  :رجل معك يقال لـه - بعد ما سكت هنيئة - يا حسني«  :قال مثّ 

  .»أصبت فالزم  :قل له«  :فقال يل ،هو من مواليك ،جعلت فداك
  .وأّنك اإلمام من بعده ،أشهد أّن أباك قد مضى ،يا موالي هذه آية :قلت
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  :فصل - ۹
  في بيان ظهور آياته في معان شتى

  ديثسبعة أحا :وفيه
حججـــت فرأيـــت علـــي بـــن موســـى الرضـــا  :قـــال ،عـــن حممـــد بـــن العـــالء اجلرجـــاين - ١/  ٤٢٤
مـــن «  ):ص(هـــذا احلـــديث قـــد روي عـــن النـــيب  ،جعلـــت فـــداك :فقلـــت لـــه ،يطـــوف بالبيـــت 

  .»مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية 
 :قــال بــن أيب طالــب  عـن احلســني بــن علــي ،عــن جــّدي ،حــّدثين أيب ،نعــم«  :فقــال :قـال

  .»من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية «  ):ص(قال رسول اهللا 
  .»مشرك «  :قال. ومن مات ميتة جاهلية ،جعلت فداك :فقلت له :قال
  .»أنا هو «  :قال. فإّين ال أعرفه ؟فمن إمام زماننا :قلت :قال

ال حتجبــوه إذا «  :وقــال للغلمــان .»عــاىل إىل البيــت ت«  :قـال ؟مــا عالمــة أســتدل aــا :فقلـت لــه
وبيــده رطــب  ،وبــني يديــه صــيب ،وجعــل ينــاظرين ،وقــرّبين فســّلم علــيَّ  ،فأتيتــه مــن الغــد :قــال .»جــاء 
  .وهو اإلمام ،احلق حق موالي :فنطق الصيب وقال ،يأكله

__________________  
  .١٤٥/  ٥١٠ :عنه يف مدينة املعاجز - ١

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٤٩٦ 

حــّىت  فحّلفــين أشــّد األميــان أن ال أخــرب بــه أحــداً  ،فتغــري لــوين وغشــي علــيَّ  :ن العــالءقـال حمّمــد بــ
  .ميوت

مسعـت جـّديت خدجيـة  :قال ،عن أيب واسع حمّمد بن أمحد بن إسحاق النيسابوري - ٢/  ٤٢٥
ناحيــة تعــرف  )١(نيســابور نــزل حملــة قــرىف  ملـّـا دخــل علــي بــن موســى الرضــا  :بنــت محــدان قالــت

وپســنده كلمــة . ارتضــاها مــن بــني الــدور بــالد ســناباد يف دار جلــّديت تعــرف پســنده ألّن الرضــا 
  .مرضي :فارسية معناها
وأمثـرت يف  ،فنبتـت وصـارت شـجرة ،دارنـا زرع لـوزة يف جانـب مـن جوانـب الـدار فلّما نزل 

فمن أصـابته علّـة يتبـارك بالتنـاول مـن  ،فعلم الناس بذلك وكانوا يستشفون بلوز تلك الشجرة ،سنته
  .به فعويف ذلك اللوز مستشفياً 

  .ومن أصابه رمد جعل من ذلك اللوز على عينيه عويف
وكانـــت احلامـــل إذا عســـرت والد_ـــا تناولـــت مـــن ذلـــك اللـــوز فتخـــف عليهـــا الـــوالدة وتضـــع مـــن 

ــى وكــان إذا أخــذ القــولنج دابّــة مــن دواب النــاس أخــذ مــن قضــبان تلــك  ،ســاعتها الشــجرة فــأمرّه عل
  .ويذهب عنها ريح القولنج بربكة الرضا  ،بطنها فتعاىف

  .فجاء جّدي محدان فقطع أغصاDا فعمي ،فمضت األيّام على تلك الشجرة ويبست
ـــ  ذكرهــا احلــافظ أبــو عبــد اهللا يف مؤلفــه املســمى ،وروي يف تلــك الشــجرة آيــات كثــرية مفــاخر  (ب

  .د اقتصرنا هنا حنن على هذا القدروق)  الرضا 
__________________  

  .١/  ١٣٢ :٢ عيون أخبار الرضا  - ٢
  .الغريب :ويف العيون ،قويف :يف ر) ١(
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٤٩٧ 

علــى املــأمون فوجــد فيــه  دخــل الرضــا  :قــال ،عــن عيســى بــن موســى العمــاين - ٣/  ٤٢٦
بالبــاب بــدوي وأنّــه قــد دفــع ســبع شــعرات  ،نعــم :املــأمونقــال »  ؟إّين أرى فيــك مهّــا«  :ّمهــا فقــال

ومنعت اجلائزة فقـد خبسـت  فإن كان صادقاً  ،وقد طلب اجلائزة ،)ص(يزعم أDّا من حلية رسول اهللا 
  ؟وما أدري ما أعمل به ،وأعطيته اجلائزة فقد سخر يب وإن كان كاذباً  ،شريف

هـــذه أربـــع مـــن حليـــة رســـول اهللا «  :آه مشّـــه وقـــالفلّمـــا ر  .»علـــّي بالشـــعر «  :فقـــال الرضـــا 
فـألقى  .»علـّي بالنـار «  :فقال ؟من أين قلت هذا :فقال املأمون .»والباقي ليس من حليته  ،)ص(

مل يكـــن للنـــار  وبقيـــت األربـــع الـــيت أخرجهـــا الرضـــا  ،الشـــعر يف النـــار فاحرتقـــت ثـــالث شـــعرات
مـا  :فقـال البـدوي ،فلّما مثل بني يديه أمـر بضـرب رقبتـه. لبدويبا عليَّ  :فقال املأمون ،عليها سبيل

فـتمكن  .وثالثـة مـن حليـيت ،)ص(أربعـة مـن حليـة رسـول اهللا  :فقـال. تصـدق عـن الشـعر :قال ؟ذنيب
  .احلسد يف قلب املأمون

أخربين بعـض أصـحابنا أنّـه  :قال ،عن علي بن حممد القاشاين ،عن سهل بن زياد - ٤/  ٤٢٧
  .ماال خطريا فلم أره يسّر به احلسن الرضا محل إىل أيب 

  .قد محلت مثل هذا املال ومل يسّر به :وقلت يف نفسي ،فاغتممت لذلك :قال
صـّب «  :وقعـد علـى كرسـي وقـال للغـالم بيـده .»بالطست واملاء  عليَّ  ،يا غالم«  :فقال :قال

  .»على يدي املاء 
  ن بني أصابعه يففجعل يسيل م ،فصّب على يده املاء :قال

__________________  
  ,١٤٦/  ٥١١ :عنه يف مدينة املعاجز - ٣
  .٣٠٣ :٢كشف الغمة   ،١٠/  ٤١١ :١الكايف  - ٤
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٤٩٨ 

  .»من كان هكذا ال يبايل بالذي محلت «  :مثّ التفت إّيل وقال يل ،الطست ذهباً 
يف بيـت داخـل  دخلـت علـى الرضـا  :عـن أخيـه قـال ،عن احلسن بن منصور - ٥/  ٤٢٨

فاســـتأذن عليـــه رجـــل  ،فـــإذا aـــا ضـــياء عشـــرة مصـــابيح ،فرفـــع يـــده  ،] لـــيالً [ يف جـــوف بيـــت 
  .مثّ أذن له ،فخّلى يده
 ،مسعـــت بالســـند أّن هللا تعـــاىل يف العـــرب حّجـــة :قـــال ،عـــن أيب إمساعيـــل الســـندي - ٦/  ٤٢٩

فــدخلت عليــه وأنــا ال أحســن مــن  ،فقصــدته ،للت علــى الرضــا فــدُ  ،فخرجــت منهــا يف الطلــب
ــة كلمــة  ،فجعلــت أكّلمــه بالســندية وهــو جييبــين aــا ،aــا علــيَّ  فــردَّ  ،فســّلمت عليــه بالســنديّة ،العربّي

  .»أنا هو «  :فقال. فخرجت يف الطلب ،إّين مسعت بالسند أّن هللا يف العرب حّجة :فقلت له
إّين ال  :فلّمـــا أردت القيـــام مـــن عنـــده قلـــت ،فســـألته عّمـــا أردت» فســـل عّمـــا تريـــد «  :مثّ قـــال

ــى شــفيت ،فــادع اهللا أن يلهمنيهــا ألتكلــم aــا مــع أهلهــا ،أحســن مــن العربيــة شــيئاً   ،فمســح بيــده عل
  .فتكلمات بالعربّية من وقيت بربكته

مـن املدينـة يف  خـرج الرضـا  :قـال ،عـن بعـض أصـحابنا ،عن علي بن إبراهيم - ٧/  ٤٣٠
وانتهـى إىل جبـل عـن يسـار الطريـق وأنـت ذاهـب إىل  ،وهـو يريـد احلـج ،خرج فيها هارونالسنة اليت 

  فلم»  إرباً  باين فارع وهادمه يقطع إرباً «  :فنظر إليه وقال) فارع  (يقال له  ،مكة
__________________  

  ,٣٤٨ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٣/  ٤٠٧ :١الكايف  - ٥
 :٢الصـــراط املســـتقيم  ،١٤٧/  ٥١١ :مدينـــة املعـــاجز ،٣٠٤ :٢كشـــف الغمـــة  ،٥/  ٣٤٠ :١اخلـــرائج واجلـــرائح  - ٦

  .باختصار ١٩٥
  .٣٤٠ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٤٠٩ :إرشاد املفيد ،٥/  ٤٠٧ :١الكايف  - ٧
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٤٩٩ 

  .أدر ما معىن ذلك
 ،وصـعد جعفـر بـن حيـىي ذلـك املوضـع مـن اجلبـل ،فلّما واىف هارون نزل بذلك املوضع مـن اجلبـل

فلّمـا انصـرف إىل العــراق  ،فلّمـا رجـع مـن مّكـة صـعد إليــه وأمـر aدمـه ،بـىن لـه فيـه جملــسٌ وأمـر أن يـا 
  .إرباً  قطع إرباً 
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٥٠٠ 
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٥٠١ 

  الباب الثاني عشر
  في بيان آيات أبي جعفر محّمد بن علي التقي 

  وفيه عشرة فصول
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٥٠٣ 

  :فصل - ۱
  في بيان ظهور آياته ومعجزاته في إحياء الموتى

  واحدحديث  :وفيه
فلّمـا نـزل زبالـة فـإذا هـو  حّج أبو جعفـر  :قال ،عن أمحد بن حمّمد احلضرمي - ١/  ٤٣١

فسأهلا عن عّلة بكائهـا فقامـت املـرأة إىل  ،بامرأة ضعيفة تبكي على بقرة مطروحة على قارعة الطريق
وكانت هـذه البقـرة   ،على شيء إّين امرأة ضعيفة ال أقدر ؛يا ابن رسول اهللا :وقالت أيب جعفر 

»  ؟إن أحياهــا اهللا تبــارك وتعــاىل لــك فمــا تفعلـــني«  :فقــال هلــا أبــو جعفـــر  ،كــل مــال أملكــه
  .يا ابن رسول اهللا ألجددّن هللا شكراً  :قالت

 :وصـاحت املـرأة ،فقامـت البقـرة ،فصّلى أبـو جعفـر ركعتـني ودعـا بـدعوات مثّ ركـض برجلـه البقـرة
  .»أوصياء األنبياء  ،بل عباد مكرمون ،ال تقويل هذا«  :فقال أبو جعفر . عيسى بن مرمي

__________________  
  .٥٣٤ :عنه يف مدينة املعاجز - ١
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٥٠٤ 

  :فصل - ۲
  في بيان ظهور آياته فيما كلم في المهد

  حديث واحد :وفيه
ملّــا حضـــرت والدة  :قالــت عــن حكيمــة بنــت موســى  ،عــن علــي بــن عبيــدة - ١/  ٤٣٢

  .وأغلق علينا الباب والقابلة معنا ،وإيّاها بيتا اخليزران أدخلين أبو احلسن الرضا 
فمـا كـان بأسـرع أن بـدر أبـو جعفـر  ،فلّما كان يف جـوف الليـل انطفـأ املصـباح فاغتممـت لـذلك

فقعــد يف الطســت وقــبض عليــه  .قــد أغنــاك اهللا عــن املصــباح :فأضــاء البيــت نــورا فقلــت ألّمــه 
  .وعلى جسده شيء رقيق شبه التور

  .»الزمي مهده «  :وقال يل ،فوضعه يف املهد فلما أن أصبحنا جاء الرضا 
أشـهد أن ال «  :مثّ قـال ،ومشـاالً  فلما كان اليوم الثالث رفع بصره إىل السـماء مثّ ملـح ميينـاً  :قالت

 فأتيـت الرضـا  ،فقمـت رعـدة فزعـة .»عبده ورسوله  وأّن حمّمداً  ،إله إالّ اهللا وحده ال شريك له
 !هــذا الصـيب فعـل السـاعة كـذا وكــذا :فقلـت»  ؟ومـا الـذي رأيـت«  :فقــال !رأيـت عجبـاً  :فقلـت لـه
  .»ما ترين من عجائبه أكثر «  :وقال فتبسم الرضا  :قالت

__________________  
  .٣٩٤ :٤ب مناقب ابن شهرآشو  - ١
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٥٠٥ 

  :فصل - ۳
  في بيان ظهور آياته في كمال عقله في سن األطفال

  حديث واحد :وفيه
ملـّـا أراد املــأمون أن يــزوج ابنتــه أّم الفضــل أبــا جعفــر  :قــال ،عــن الريّــان بــن شــبيب - ١/  ٤٣٣

إّين  :نإىل أن قـال هلـم املــأمو  - يف حـديث طويـل - أنكـر عليـه بنــو العبـاس ،حمّمـد بـن علـي 
لتــربزه علــى كافّــة أهــل الفضــل يف العلــم والفضــل مــع صــغر ســّنه واألعجوبــة  اخــرتت أبــا جعفــر 

  .فيعلموا أّن الرأي ما قد رأيت ،وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه ،فيه بذلك
لــه حــّىت يتــأدب فامه ،إّن هــذا الفــىت وإن راقــك منــه هديــه فإنّــه صــيب ال معرفــة لــه وال فقــه :فقــالوا

  .مثّ اصنع ما تراه بعد ذلك ،ويتفّقه يف الدين
وإّن أهــل البيــت علمهــم مــن اهللا تعــاىل مــواّده  ،إنــين أعــرف aــذا الفــىت مــنكم ،وحيكــم :فقــال هلــم

فـإن  ،وهذا مل يزل آباؤه أغنياء يف علم الدين واألدب عن الرعايـا الناقصـة عـن حـّد الكمـال ،واهلامه
  وهو يومئذ ،بذلك وأتوا بيحىي بن أكثم القاضي فرضوا. شئتم فامتحنوه

__________________  
 ،٣٥٣ :٢كشــف الغمــة   ،٤٤٣ :االحتجــاج ،١٨٩ :اثبــات الوصــية ،٩٨ :اختصــاص املفيــد ،٣١٩ :إرشــاد املفيــد - ١

  .ورد يف بعضها مثله ،١٢١ :عيون املعجزات ،٢٣٨ :روضة الواعظني ،٤٥١ :حتف العقول
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٥٠٦ 

ـــه أن يســـأله مســـألة ال يعـــرف اجلـــواب فيهـــا فالتمســـوا ،قاضـــي الزمـــان  ،ووعـــدوه بـــأموال نفيســـة ،من
  .فأجاaم إىل ذلك ،وعادوا إىل املأمون وسألوه أن خيتار يوما
وحضـر حيــىي بـن أكــثم وأمـر املــأمون أن يفـرش أليب جعفــر  ،فـاجتمعوا يف اليـوم الــذي اتفقـوا عليــه

أمون يف دسـت متصــل بدسـت أيب جعفــر وجلـس املــ ،دسـت وجيعـل فيــه مسـورتان ففعــل ذلـك 
تأذن يل يا أمـري املـؤمنني أن أسـأل أبـا جعفـر أ: وجلس حيىي بن أكثم بني يديه فقال للمأمون ،

جعلـت  ،تـأذن يلأ: فأقبل إليه حيـىي بـن أكـثم فقـال لـه. استأذنه يف ذلك :فقال له املأمون ؟بن علي
  »سل إن شئت «  :فقال له أبو جعفر  ؟فداك يف مسألة

عاملـا كـان احملـرم  ؟قتلـه يف حـل أو حـرم«  :فقال له أبـو جعفـر ؟ما تقول يف حمرم قتل صيدا :قال
مبتــدئا بالقتــل   ؟صــغريا كــان احملــرم أم كبــريا ؟حــرّا كــان احملــرم أم عبــدا ؟قتلــه عمــدا أو خطــأ ؟أم جــاهال

مصـرّا  ؟صـغار الصـيد أم مـن كبارهـامـن  ؟مـن ذوات الطـري كـان الصـيد أم مـن غريهـا ؟كـان أم معيـدا
  .» ؟حمرما كان بالعمرة إذ قتله أو باحلج حمرما ؟يف الليل كان قتله أو Dارا ؟على ما فعل أو نادما

وتلجلــج حــّىت عــرف مجاعــة مــن أهــل  ،وبــان يف وجهــه العجــز واالنقطــاع ،فتحــّري حيــىي بــن أكــثم
مثّ نظــر إىل أهــل بيتــه  ،ة والتوفيــق والــرأياحلمــد هللا علــى هــذه النعمــ :فقــال املــأمون ،ا:ــالس عجــزه

  ؟عرفتم اآلن ما كنتم تنكرونهأ :فقال هلم
جعلـت فـداك أن تـذكر  ،إن رأيـت :فلّما تفّرق القوم وبقي اخلاّصة قال املأمون أليب جعفـر 

  ،الفقه فيما فّصلته من وجوه قتل احملرم الصيد لنعلمه ونستفيده
 ،إّن احملـرم إذا قتــل صـيدا يف احلــل وكـان الّصــيد مـن ذوات الطــري ،نعــم«  :فقـال أبــو جعفـر 

  فإن ،وكان من كبارها فعليه شاة
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وإذا  ،وإذا قتــل فرخــا يف احلــل فعليــه محــل قــد فطــم مــن اللــنب ،أصــابه يف احلــرم فعليــه اجلــزاء مضــاعفا
وإن   ،وحــش فعليــه بقــرة وإن كــان مــن الــوحش وكــان محــار ،قتلــه يف احلــرم فعليــه احلمــل وقيمــة الفــرخ

وإن قتــل شــيئا مــن ذلــك يف احلــرم فعليــه اجلــزاء  ،وإن كــان ظبيــا فعليــه شــاة ،كــان نعامــة فعليــه بدنــة
وكـان إحرامــه بـالعمرة حنــره  ،وإذا أصــاب احملـرم مـا جيــب عليـه اهلــدي فيـه ،مضـاعفا هـديا بــالغ الكعبـة

 ،مث وهــــو موضــــوع عنــــه يف اخلطــــأويف العمــــد املــــأ ،وجــــزاء الصــــيد علــــى العــــامل واجلاهــــل ســــواء ،مبكــــة
وهـــي علــى الكبـــري  ،والصـــغري ال كّفــارة عليــه ،وعلــى الســـّيد يف عبــده ،والكّفــارة علــى احلـــر يف نفســه

 :فقـال املـأمون» واملصـّر جيـب عليـه عقـاب اآلخـرة  ،والنادم يسقط عنه بندمه عقاب اآلخرة ،واجبة
  .أحسن اهللا إليك ،أحسنت يا أبا جعفر

  .اقتصرنا على هذا القدرويف احلديث طول قد 
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  :فصل - ۴
  في بيان ظهور آياته في كالم العصا في يده

  حديث واحد :وفيه
بعـد  :مسعت حيىي بن أكـثم قاضـي القضـاة يقـول :قال )١(عن حمّمد بن أيب العالء  - ١/  ٤٣٤

وكنـت أسـأله عـن  ،والطفتـه وأهـديت لـه طرائـف ،ما جاهدت به وناظرتـه غـري مـرّة وحاورتـه يف ذلـك
  .»مثّ شأنك به إذا مت  ،أخربك بشرط أن تكتم علّي ما دمت حيا«  :قال )ص(علوم آل حمّمد 

فرأيـت حمّمـد بـن علـي  )ص(فبينا أنا ذات يوم باملدينة فـدخلت املسـجد أطـوف بقـرب رسـول اهللا 
 إّين واهللا :فقلــت لــه ،فناظرتــه يف مســائل عنــدي فأخرجهــا إيل ،يطــوف بــالقرب الشــريف الرضــا 

إين أخـــربك aـــا قبـــل أن «  :فقـــال يل ،وإّين واهللا ألســـتحي مـــن ذلـــك ،أريـــد أن أســـألك عـــن مســـألة
 .»أنــا هــو «  :فقــال. هــو واهللا هــذا :فقلــت .»تريــد أن تســألين عــن اإلمــام  ،ختــربين وتســألين عنهــا

وهـــو احلّجـــة  ،إّن مـــوالي إمـــام هـــذا الزمـــان :فنطقـــت وقالـــت ،وكـــان يف يـــده عصـــاه ،عالمـــة :فقلـــت
  .ليهمع

__________________  
  .٣٩٣ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٢١٣ :دالئل اإلمامة ،٩/  ٢٨٧ :١الكايف  - ١

 ٤٣ :١١معجـم رجـال احلـديث « راجـع  ،وما أثبتنـاه مـن املصـدرين وهـو الصـحيح ،حممد بن العالء :يف األصل) ١(
  .» ٣٤ :٢٠و  ٢٧٥ :١٤و 
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  :فصل - ۵
  ةفي بيان ظهور آياته في قطع المساف

  حديثان :وفيه
إنّــه كــان بــني يــدّي  :قــال عــن مــؤدب كــان أليب جعفــر  ،عــن حمّمــد بــن قتيبــة - ١/  ٤٣٥

مضــى  ،إنّـا هللا وإنّـا إليـه راجعـون«  :يومـا يقـرأ يف اللـوح إذ رمـى اللـوح مــن يـده وقـام فزعـا وهـو يقــول
لـــين مـــن إجـــالل اهللا وعظمتـــه دخ«  :فقـــال ؟مـــن أيـــن علمـــت هـــذا :فقلـــت»  مـــات أيب  ،واهللا

  !؟وقد مضى :فقلت .»شيء ال أعهده 
واستعرضـــين بـــاي القـــرآن إن  ،ائـــذن يل أن أدخـــل البيـــت وأخـــرج إليـــك ،دع عنـــك هـــذا«  :قـــال

فســألت  ،فقمــت ودخلــت يف طلبــه اشــفاقا مــّين عليــه ،فــدخل البيــت» شــئت سأفســر لــك وحتفظــه 
» ال تــأذنوا علــّي ألحــد حــّىت أخــرج إلــيكم «  :وقــال ،دخــل هــذا البيــت ورّد البــاب دونــه :عنــه فقيــل

قــد  ،جعلــت فــداك :فقلــت» مضــي واهللا أيب  ،إنّــا هللا وإنّــا إليــه راجعــون«  :فخــرج متغــريا وهــو يقــول
  .»وما كان ذلك ليلي منه غريي  ،وتولّيت غسله وتكفينه ،نعم«  :فقال !؟مضى

ــــــك «  :مثّ قــــــال يل  :فقلــــــت .»حتفظــــــه دع عنــــــك واستعرضــــــين آي القــــــرآن إن شــــــئت أفســــــر ل
  :فاستعاذ باهللا من الشيطان الرجيم مثّ قرأ ؛األعراف

__________________  
  .مثله ١٩٤ :اثبات الوصية ،٧٤/  ٢٢٢ :اإلمامة والتبصرة - ١
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ُه واقِـٌع بِِهـمْ  (بسم اهللا الـرمحن الـرحيم «  Lنـ
َ
ٌة َوَظنُّـوا ك Lُه ُظلـ Lنـ

َ
ْقنَا اpَْبََل فَْوَقُهْم َكك ْذ َغتَ »  )١( ) َو,ِ

وهـذا حمكـم وهـذا  ،وهـذا منسـوخ ،وهـذا ناسـخ» هـذا أول السـورة «  :فقـال )٢( )اgص  ( :فقلت
  .وهذا ما اشتبه عليه الناس ،وهذا ما غلط به الكّتاب ،وهذا خاص وهذا عام ،متشابه

  .إنّه كان باملدينة وأبوه بطوس :يقول املصنف 
وأغلقنــا البــاب دخــل علينــا فــىت  ،ملـّـا مضــى الرضــا  :وقــال ،وروى ذلــك أبــو الصــلت اهلــروي
  .والقصة مشهورة ،والباب مغلق من صفته كذا وكذا

كنت بالعسكر فبلغـين أّن هنـاك رجـال حمبوسـا أيت بـه مـن   :عن علي بن خالد قال - ٣/  ٤٣٦
  .إنّه تنبؤ حق :فقالوا ،ناحية الشام مكبوال

يـا  :فقلـت لـه ،حّىت وصـلت إليـه فـإذا رجـل لـه فهـم وعقـل فأتيت الباب واستأذنت البواب :قال
  ؟هذا ما قصتك

إين كنـت رجـال بالشـام أعبـد اهللا تعـاىل يف املوضـع الـذي يقـال أنّـه نصـب فيـه رأس احلسـني  :قال
فنظـرت  ،فبينما أنا ذات ليلـة مقبـل علـى احملـراب أذكـر اهللا تعـاىل إذ رأيـت شخصـا بـني يـدي ،

تعـرف «  :فقـال يل ،فمشى يب قليال فإذا أنا يف مسـجد الكوفـة ،فقمت معه» قم «  :إليه فقال يل
  .هذا مسجد الكوفة ،نعم :فقلت»  ؟هذا املسجد

  ومشى يب ،مثّ خرج وخرجت معه ،فصّلى وصّليت معه :قال
__________________  

  .١٧١ :سورة األعراف اآلية) ١(
  .١ :سورة األعراف اآلية) ٢(

ــــــدرجات - ٣ روضــــــة  ،٣٥٩ :٢كشــــــف الغمــــــة   ،٣٢٠ :االختصــــــاص ،١/  ٤١١ :١الكــــــايف  ،١/  ٤٢٢ :بصــــــائر ال
نــور  ،٢٥٣ :الفصــول املهمــة ،٣٤٧ :إعـالم الــورى ،٢١٤ :دالئــل اإلمامــة ،٣٨٠ :١اخلــرائج واجلــرائح  ،٢٤٢ :الـواعظني
  .٥٩٧ :١٩و  ٤٢٧ :١٢ملحقات احقاق احلق  ،٩/  ٥٢٠مدينة املعاجز  ،١٧٨ :األبصار
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فــإذا أنــا باملوضــع الــذي   ،مثّ خــرج فمشــى قلــيال ،فطــاف بالبيــت فطفــت معــه ،ا أنــا مبّكــةفــإذ ،قلــيال
  .فبقيت متعجبا متهوال مما رأيت ،وغاب الشخص عن عيين ،كنت أعبد اهللا فيه بالشام

ففعـل كمـا فعـل  ،ودعـاين فأجبتـه ،فلما كان يف العام املقبل رأيت ذلك الشـخص فاستبشـرت بـه
سـألتك بالـذي أقـدرك علـى مـا رأيـت منـك إالّ  :أراد مفـارقيت بالشـام قلـت لـه فلّما ،يف العام املاضي
  .»أنا حمّمد بن علي بن موسى «  :فأطرق طويال مثّ نظر إّيل وقال ؟أخربتين من أنت

ــى اخلــرب إىل حمّمــد بــن عبــد امللــك الزيّــات فبعــث إّيل وكبلــين يف احلديــد ومحلــين إىل العــراق  ،وتراق
 :فقــال ؟فــارفع قصــتك إىل حمّمــد بــن عبــد امللــك :فقلــت لــه ،علــّي احملــالوحبســت كمــا تــرى واّدعــى 

  .افعل
قـــل  :ورفعتهـــا إىل حمّمــد بـــن عبـــد امللــك فوقـــع يف ظهرهـــا ،فكتبــت عنـــه قصـــة شــرحت أمـــره فيهـــا

للـــذي أخرجـــك مـــن الشـــام يف ليلـــة إىل الكوفـــة ومـــن الكوفـــة إىل املدينـــة ومنهـــا إىل مّكـــة ومنهـــا إىل 
  .ك هذاالشام أن خيرجك من حبس
فلّمــا كــان مــن  ،وانصــرفت حمزونــا عليــه ،ورققــت لــه ،فغمــين ذلــك مــن أمــره :قــال علــي بــن خالــد

الغــــد بــــاكرت احلــــبس ألعلمــــه باحلــــال وآمــــره بالصــــرب والرضــــى فوجــــدت اجلنــــد وأصــــحاب احلــــرس 
احملمـــول مـــن  :فســـألت عـــن حـــاهلم فقيـــل يل ،وصـــاحب الســـجن وخلقـــا عظيمـــا مـــن النـــاس يهرعـــون

  .أم اختطفه الطري ،قد البارحة فال يدرى أخسفت به األرضالشام املتنبئ افت
  .وكان علي بن خالد زيديا فقال باإلمامة ملا رأى ذلك وحسن اعتقاده
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٥١٢ 

  :فصل - ۶
  في بيان ظهور آياته مع الشجرة

  حديث واحد :وفيه
عنـد  مـن بغـداد منصـرفا مـن ملّا توّجه أبـو جعفـر  :قال ،عن الريان بن شبيب - ١/  ٤٣٧
 ،ومعـه النـاس يشـيعونه ،صار إىل شـارع بـاب الكوفـة ،ومعه أّم الفضل قاصدا aا إىل املدينة ،املأمون

وكـان يف صـحنه نبقـة مل حتمـل  ،فنـزل ودخـل املسـجد ،فانتهى إىل دار املسيب عند غروب الشـمس
فقــرأ يف  ،ة املغـربفصــّلى بالنـاس صـال وقـام  ،فـدعا بكـوز فيـه مــاء فتوضـأ يف أصـل النبقـة ،بعـد

ذا جاَء نuَُْ اِهللا  ( و )اYَْْمُد  (األوىل منها  َحـٌد  ( و )اYَْْمُد  (ويف الثانية  )إِ
َ
قُْل ُهـَو اُهللا أ

مثّ جلــس هنيهــة يــذكر اهللا تعــاىل عــز وجــل  ،وقنــت قبــل ركوعــه فيهــا وصــّلى الثالثــة وتشــّهد وســّلم )
 ،وسـجد سـجديت الشـكر ،بـع ركعـات وعّقـب بعـدهاوصـّلى النوافـل أر  ،امسه وقام من غري أن يعّقـب

  .مثّ خرج
 ،وأكلــوا منهــا ،فتعجبــوا مــن ذلــك ،فلّمــا انتهــى إىل النبقــة رآهــا النــاس وقــد محلــت محــال حســنا

  .يف وقته إىل املدينة وودعوه ومضى  ،فوجدوه نبقا حلوا ال عجم له
__________________  

  .٣٥٨ :٢كشف الغمة   ،باختصار ،٣٩٠ :٤ناقب ابن شهرآشوب م ،مضمونه ،٣٢٣ :إرشاد املفيد - ١
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٥١٣ 

  :فصل - ۷
  في بيان ظهور آياته من العلم بحديث النفس

  أربعة أحاديث :وفيه
باملدينــة وهــو نــازل يف  دخلــت علــى أيب جعفــر  :قــال ،عــن حممــد بــن عيســى - ١/  ٤٣٨

مثّ رجعـــت إىل نفســـي  ؛يـــا بـــن آدمأســـتعطفه علـــى زكر  :وقلـــت يف نفســـي ،دار بزيـــع فســـّلمت عليـــه
«  :فقـال يل بـأعلى صـوته. هـو أعلـم مبـا يصـنع !؟مـن أنـا فـأعرتض يف هـذا أو شـبهه مبـوالي :وقلت

  .»وقد كان من خدمته أليب ما كان  ،على مثل أيب حيىي ال تعجل
إّن اهللا تبـــارك «  :وهــو يقـــول رأيــت أبـــا جعفـــر  :قـــال ،عــن علـــي بــن أســـباط - ٢/  ٤٣٩

ا  ( :قـال اهللا تعـاىل ،وتعاىل احتّج يف اإلمامة مبثل ما احـتّج يف النبـوة fُْكـَم َصـِبيYْ١( )َوآتَيْناُه ا(، 
ْرَبِعَ" َسنًَة  ( :وقـال

َ
ُه َوَبلََغ أ Lُشد

َ
ذا بَلََغ أ وجيـوز  .فقـد جيـوز أن يـؤتى احلكـم وهـو صـيب )٢( )َحLk إِ

  .أن يؤتاه وهو ابن أربعني سنة
__________________  

  ,٦١/  ٥٢٣ :مدينة املعاجز - ١
  .٣ح  ٤١٣/  ١ :وعن الكايف ١١ح  ٥٢١ :عنه مدينة املعاجز - ٢

  .١٢ :سورة مرمي اآلية) ١(
  .١٥ :سورة األحقاف اآلية) ٢(
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٥١٤ 

سـألين مجّـال أن أكلّـم أبـا جعفـر ليدخلـه يف بعـض  :قـال ،عن أيب هاشـم اجلعفـري - ٣/  ٤٤٠
  .أموره

يـــا أبـــا «  :فقـــال ،فلـــم ميكنـــين كالمـــه ،فوجدتـــه يأكـــل مـــع مجاعـــة ،فـــدخلت عليـــه ألكلمـــه :قـــال
انظــر إىل  ،يــا غــالم«  :مثّ قــال ابتــداء منــه مــن غــري مســألة» كــل مــن هــذا الــذي بــني يــدي   ،هاشــم

  .اجلّمال الذي أتانا به أبو هاشم
ليتـين إذا دخلـت علـى  :حّدثين حممد بن الفرج أنّه قال :قال ،عن علي بن مهزيار - ٤/  ٤٤١

  .كساين ثوبني قطوانني ممّا لبسه أحرم فيهما  أيب جعفر 
فأخـــذه وحّولـــه مـــن هـــذا العـــاتق إىل  ،يلبســـه )١(فـــدخلت عليـــه بشـــرف وعليـــه رداء قطـــواين  :قـــال
  .»بارك اهللا لك  ،أحرم فيهما«  :فقال ،مثّ إنّه أخذ من ظهره وبدنه إىل آخر يلبسه خلفه ،اآلخر

__________________  
  ,٣٩٠ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ٣
  .٦٥ح  ٥٣٤ :عنه مدينة املعاجز - ٤

  .٣٧٥ :٤ومعجم البلدان ) قطا (  ١٩١ :١٥لسان العرب . نسبة إىل موضع بالكوفة :القطواين) ١(
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٥١٥ 

  :فصل - ۸
  في بيان ظهور آياته من العلم باآلجال

  ثالثة أحاديث :وفيه
إّيل كتابـــا  ،كتـــب أبـــو جعفـــر الثـــاين   :قـــال ،عـــن إبـــراهيم بـــن حمّمـــد اهلمـــداين - ١/  ٤٤٢

  .وأمرين أن ال أفّكه حّىت ميوت حيىي بن عمران
فلّمــا كــان اليــوم الــذي مــات فيــه حيــىي بــن عمــران فككتــه  ،فمكــث الكتــاب عنــدي ســنتني :قــال
  .أو حنوه من هذا األمر» قم مبا كان يقوم به «  :فإذا فيه

حاق ابنـا سـليمان بـن داود أّن إبـراهيم بـن حمّمـد أقـرأهم وحّدثين حيىي وإسـ :قال حممد بن عيسى
  .هذا الكتاب يف املقربة يوم مات حيىي بن عمران

  .كنت ال أخاف املوت ما كان حيىي بن عمران يف احلياة  :وكان إبراهيم يقول
  وكنت أختلف ،كنت باملدينة  :قال ،عن أمية بن علي - ٢/  ٤٤٣

__________________  
  ,٣٩٧ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٣/  ٢٨٣ ،٢/  ٢٨٢ :اتبصائر الدرج - ١
  .٣٣٤ :اعالم الورى ،٣٦٩ :٢كشف الغمة   ،٣٨٩ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٢١٢ :دالئل اإلمامة - ٢
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٥١٦ 

وكــان أهــل بيتــه وعمومــة أبيــه يأتونــه ويســّلمون  ،خبراســان وأبــو احلســن الرضــا  ،إىل أيب جعفــر
ــأوا للمــأمت «  :قــال هلــافــدعا يومــا جباريــة ف ،عليــه ال ســألناه مــأمت أ: فلّمــا تفرقــوا قــالوا .»قــويل هلــم _ّي
  ؟من

فأتانـا » مأمت خري مـن علـى ظهرهـا «  :قال ؟مأمت من ،فقالوا ،فلّما كان من الغد فعل مثل ذلك
  .فإذا هو قد مات يف ذلك اليوم ،بعد ذلك بأيّام خرب أيب احلسن 

ملـّـا خــرج مــن املدينــة يف  :وروى أيضــا غــريه قــال ،عــن أبيــه ،القاســم عــن حمّمــد بــن - ٣/  ٤٤٤
  .»فلست بعائد إليك  ،ما أطيبك يا طيبة«  :املرّة األخرية قال

__________________  
٣ - ...  
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٥١٧ 

  :فصل - ۹
  في بيان ظهور آياته في اإلخبار بالغائبات

  مثانية أحاديث :وفيه
كتــب يف   ورواه عاّمـة أهـل املدينـة أّن الرضـا  :قــال ،عـن حممـد بـن أيب القاسـم - ١/  ٤٤٥

 فلّما توجهت وكان يوما من األيّام أرسل أبـو جعفـر  ،أمحال له حتمل إليه من املتاع وغري ذلك
فوجـد يــوم مـات فيـه الرضــا  ،مثّ حسـب ذلـك اليــوم يف ذلـك الشـهر ،رسـال يرّدوDـا فلـم يــدر مل ذلـك

.  
عن أبيه وعن غري واحد من أصحابنا أنّه قـد مسـع عمـر بـن  ،عن حمّمد بن القاسم - ٢/  ٤٤٦

ومــــا هــــو  :فقلــــت. شــــيئا لــــو رآه حمّمــــد أخــــي لكفــــر مسعــــت مــــن أيب جعفــــر  :الفــــرج أنّــــه قــــال
  ؟أصلحك اهللا

أيب قـــد  ،فـــداك :فقلــت» أمســـكوا «  :إّين كنـــت معــه يومـــا باملدينــة إذ قـــرب الطعـــام فقــال :قــال
  .ءكم الغيبجا

»  ؟مـــن أمـــرك أن تســـّمين يف هـــذا الطعـــام«  :فجـــيء بـــه فعاتبـــه وقـــال» علـــّي باخلّبـــاز «  :فقـــال
  .مثّ أمر بالطعام فرفع وأيت بغريه ،جعلت فداك فالن :فقال له

__________________  
  ,٥٣٤ :عنه يف مدينة املعاجز - ١
  .٥٣٤ :عنه يف مدينة املعاجز - ٢
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٥١٨ 

حــّدثين بعــض املــدينيني أDّــم كــانوا يــدخلون علــى أيب جعفــر  :ه قــالعــن أبيــ ،وعنــه - ٣/  ٤٤٧
قـد _يأنـا وجتهزنـا  ،جعلنـا فـداك ،يـا أبـا جعفـر :وهو نازل يف قصر أمحد بن يوسف يقولـون لـه 

لسـتم خبـارجني حـّىت تغرتفـوا املـاء بأيـديكم مـن هـذه األبـواب الـيت «  :قال هلـم !؟وال نراك _م بذلك
  .فما خرجوا حّىت اغرتفوا بأيديهم منها ،فتعّجبوا من ذلك أن يأيت املاء من تلك املكثرة .»تروDا 

ملـّــا وّجـــه املـــأمون إليـــه وهـــو بتكريـــت  :قـــال ،عـــن أبيـــه وعـــن بعـــض املـــدينيني ،وعنــه - ٤/  ٤٤٨
 ،وصار يف بعض الطريق يف محيم احلر وال مطر وال وحل وال ماء يـرى وال حـوض ،متوجها إىل الروم

فتعّجـــب النـــاس ووقفـــوا حـــّىت عقـــد الغـــالم ذنـــب »  )١(اعقـــد ذنـــب بـــرذوين «  :لـــبعض غلمانـــهقـــال 
  .وعمر بن الفرج مستهزئ متعجب ،ومضى الناس معه ،مثّ مضى ،برذونه
فمــا مضــوا إال مــيال أو ميلــني وإذا هــم مبــاء قــد فــاض مــن Dــر فطبــق األرض أمجــع فمضــى  :قــال

  .والناس وقوف حّىت شّدوا أذناب دواaم
  .واهللا لو رأى أخي هذا لكفر اليوم أشّده وأشّده :قال عمر بن الفرج :ال أيبق

إّن رجـــال خراســـانيا أتـــى أبـــا جعفـــر  :قـــال ،ورواه عاّمـــة أصـــحابنا ،عـــن أبيـــه ،وعنـــه - ٥/  ٤٤٩
سـالم «  :فقـال لـه ،وكـان واقفيـا. السـالم عليـك يـا ابـن رسـول اهللا :وقال ،باملدينة فسّلم عليه 

كيــف علــم أّين   :قلــت يف نفســي :قــال ،فســّلم الرجــل باإلمامــة» ســالم «  :عادهــا الرجــل فقــالوأ» 
  !؟غري مؤمت به وأّين واقف عنه

  ،جعلت فداك هذه كذا وكذا دينارا فاقبضها :مثّ بكى وقال :قال
__________________  

  ,٥٣٤ :عنه يف مدينة املعاجز - ٣
  .٥٣٤ :عنه يف مدينة املعاجز - ٤

  .برذونك :يف م) ١(
  .٥٣٤ :عنه يف مدينة املعاجز - ٥
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٥١٩ 

إّين خلفــت صــاحبيت ومعهــا مــا  :فقــال .»فضــّمها إليــك  ؛قــد قبلتهــا«  :فقــال لــه أبــو جعفــر 
  .مرارا» ضّمها إليك فإّنك ستحتاج إليها «  :فقال. يكفيها ويفضل عنها

 ،ومل يـــرتك شـــيئا إالّ أخـــذه قـــد أتـــى منـــزيل فدخلـــه )١(فـــإذا طـــرّار  ،ففعلـــت ورجعـــت :قـــال الرجـــل
  .فكانت تلك الدنانري هي اليت حتّملت aا إىل موضعي

دخـــل أنـــاس مـــن أصـــحابنا مـــن أهـــل  :قـــال ،عـــن احلســـن بـــن أيب عثمـــان اهلمـــداين - ٦/  ٤٥٠
 فقــــال أبــــو جعفــــر  ،فســــألناه مســــألة ،وفــــيهم رجــــل مــــن الزيديــــة ،الــــري علــــى أيب جعفــــر 

أشــهد أن ال إلــه إالّ اهللا وحــده ال شــريك  :فقــال الزيــدي» بيــد هــذا الرجــل فأخرجــه خــذ «  :لغالمــه
  .وأّنك حّجة اهللا ،وأشهد أّن حمّمدا عبده ورسوله طيبا مباركا ،له

ــى أيب جعفــر  :قــال ،عــن أيب هاشــم اجلعفــري - ٧/  ٤٥١ ومعــي ثــالث رقــاع  دخلــت عل
مثّ تنـاول » هـذه رقعـة ريـان بـن شـبيب «  :داهن وقـالفتناول إحـ ،واشتبهت علّي فاغتممت ،معينة

فبهـّت فنظـر » هـذه رقعـة فـالن «  :وتناول الثالثة وقال .»هذه رقعة حمّمد بن محزة «  :الثانية وقال
  .إّيل وتبّسم 
  ثالمثائة دينار يف أعطاين  :وعنه قال - ٨/  ٤٥٢

__________________  
  .») طور (  ٤٩٩ :٤راجع لسان العرب « ارق الس :الطرّار) ١(
  ,٥٦/  ٥٣٢ :مدينة املعاجز ،٦٦٩ :٢اخلرائج واجلرائح  ،٢١٣ :دالئل اإلمامة - ٦
  ,١/  ٦٦٤ :٢اخلرائج واجلرائح  ،٥/  ٤٩٥ :١الكايف  ،٣٦٧ :ارشاد املفيد - ٧
  ،٣٩٠ :٤مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،٢/  ٦٦٥ :٢اخلــرائج واجلــرائح  ،٣٢٦ :إرشــاد املفيــد ،٥/  ٤١٤ :١الكــايف  - ٨

  .باختالف يسري ،٣٦١ :٢كشف الغمة 
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دلـين علـى حريـف أشـرتي  :أما إنه سيقول لك«  :وقال ،وأمرين أن أمحلها إىل بعض بين عمه ،صرّة
  .»aا منه متاعا فدله عليه 
  .ففعلت. دلين على حريف يشرتي يل aا متاعا ،يا أبا هاشم :فأتيته بالدنانري فقال
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  :فصل - ١٠
  في ظهور آياته في معان شتى

  اثنا عشر حديثا :وفيه
عّمـيت  :قلـت أليب جعفـر  :عـن بكـري قـال ،عن العّباس بن السندي اهلمـداين - ١/  ٤٥٣

  .»ائتين aا «  :فقال. تشتكي من ريح aا )١(
ح بيــده فمسـ ،ركبــيت جعلـت فـداك :قالـت»  ؟مـا تشـتكني«  :فأتيتـه aـا فـدخلت عليـه فقــال هلـا
  .فخرجت ومل جتد من الوجع شيئا ،وتكّلم بكالم ،الشريفة على ركبتيها من وراء الثياب

جعلــت  :دخلــت معــه بســتانا ذات يــوم فقلــت لــه :قــال ،عــن أيب هاشــم اجلعفــري - ٢/  ٤٥٤
قــد  ،يــا أبــا هاشــم«  :فســكت مثّ قــال بعــد أيّــام ،إّين مولــع بأكــل الطــني فــادع اهللا تعــاىل يل ،فــداك

  .» عنك أكل الطني أذهب اهللا
  .فما شيء أبغض إّيل منه :قال أبو هاشم

__________________  
  .٣٦٦ :٢كشف الغمة   ،مثله ٣/  ٣٧٦ :١اخلرائج واجلرائح  ،٢١٣ :دالئل اإلمامة - ١

  .ابنة عمي :م ،يف ك) ١(
 :٢الغمـــة كشـــف   ،٣٩٠ :٤مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ،٣٢٦ :ارشـــاد املفيـــد ،٥ذيـــل حـــديث /  ٤١٤ :١الكـــايف  - ٢

٣٦١.  
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مــن الكوفـة وهــو راكــب  خرجــت مـع أيب جعفــر  :قــال ،عـن علــي بــن أسـباط - ٣/  ٤٥٥
وأمــرين  ،فـاحتبس  )١(فرتكـت شـاة الغـنم وعـدت إليـه وهـي ترغـو  ،فمـر بقطيـع غـنم ،علـى محـار

إّن هـــذه الشـــاة تشـــكوك  ،أيّهـــا الراعـــي«  :فقـــال أبـــو جعفـــر  ،ففعلـــت ،أن أدعـــو الراعـــي إليـــه
فـإذا رجعـت إىل صـاحبها بالعشـي مل جيـد معهـا  ،عليها باحللب )٢(وتزعم أن هلا رجلني وأنك حتيف 

  .»وإالّ دعوت اهللا تعاىل أن يبرت عمرك  ،فإن كففت من ظلمها ،لبنا
أســألك  ،وأنّــك وصــيه ،وأشــهد أّن حمّمــدا رســول اهللا ،إّين أشــهد أن ال إلــه إالّ اهللا :فقــال الراعــي

  ؟ملا أخربتين من أين علمت هذا الشأن
ــى علمــه وغيبــه وحكمتــه«  :فقــال أبــو جعفــر  وعبــاد  ،وأوصــياء أنبيائــه ،حنــن خــزّان اهللا عل

  .»مكرمون 
فـإين  ،امحـل إّيل اخلمـس«  :كتـب إّيل أبـو جعفـر   :قـال ،عن حمّمد بن الفـرج - ٤/  ٤٥٦

  .يف تلك السنة فقبض » لست آخذ منكم سوى عامي هذا 
جـاء رجــل إىل حمّمــد  :قــال ،عــن أبيـه ،عـن احلســن بــن علـي ،عـن يوســف بـن زيــاد - ٥/  ٤٥٧

  ففاجأه ،وكان له ألف دينار ،إّن أيب قد مات ،يا ابن رسول اهللا :فقال بن علي بن موسى 
__________________  

  .٥٣٤ :عنه يف مدينة املعاجز - ٣
  .» ٣٢٩ :١٤ - رغا - لسان العرب« صوت ذوات اخلف  :الرغاء )١(
  .» ٦٠ :٩ - حيف - لسان العرب« الظلم واجلور  :احليف) ٢(
  .٥٣٥ :مدينة املعاجز ،٣٣٥ :إعالم الورى ،٣٨٩ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ٤
  .٣٩١ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،عن أيب هاشم اجلعفري ٥/  ٦٦٥ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٥
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 :فقـال أبـو جعفـر  ،وأنـا مـن مـواليكم فـاغنين ،ويل عيـال كثـرية ،ولست أقف علـى مالـه ،املوت
فــإّن أبــاك يأتيــك وخيــربك بــأمر  ،إذا صــّليت العشــاء اآلخــرة فصــّل علــى حمّمــد وآل حمّمــد مائــة مــرّة« 

  .»املال 
فـذهب الرجـل . ذا فخـذهيـا بـين مـايل يف موضـع كـ :ففعل الرجـل ذلـك فأتـاه أبـوه يف منامـه فقـال

فـأخربه بـأّين قـد دللتـك  )ص(فأخذ األلف دينار وأبوه واقف فقال يا بين اذهـب إىل ابـن رسـول اهللا 
  .احلمد هللا الذي أكرمك واصطفاك :فجاء الرجل وأخربه باملال وقال ،فإنّه كان أمرين بذلك ،عليه

بــن علــي بــن موســى  حضــرت جملــس اإلمــام حمّمــد :قــال ،عــن أيب الصــلت اهلــروي - ٦/  ٤٥٨
فقــال . جعلــت فــداك ،يــا ســيدي :فقــام إليــه رجــل وقــال ،وعنــده مجاعــة مــن الشــيعة وغــريهم ،
  .»ال تقّصر واجلس «  :

 ،إن مل جتــد أحــدا فــارم aــا يف املــاء«  :فقــال. جعلــت فــداك ،يــا مــوالي :مثّ قــام إليــه آخــر فقــال
  .»فإDّا تصل إليه 

 !رأيــت عجبــا ،جعلــت فــداك :فلّمــا انصــرف مــن كــان يف ا:ــالس قلــت لــه ،جــلفجلــس الر  :قــال
  .نعم يا سيدي :قلت»  ؟تسألين عن الرجلني ،نعم«  :قال

ألّن السـفينة مبنزلـة  ،ال :قلـت ؟أّمـا األول فإنّـه قـام يسـألين عـن املـّالح يقّصـر يف السـفينة«  :قـال
 ؟إن مل يصب أحـدا مـن شـيعتنا فـإىل مـن يدفعـه واآلخر قام يسألين عن الزكاة ؛بيته ليس خبارج منها

  »فإDّا تصل إىل أهلها  ،أحدا فارم aا يف املاء )١(إن مل تصب هلا  :فقلت له
__________________  

  .٥٣٤ :عنه يف مدينة املعاجز - ٦
  .جتد :ك ،يف ص) ١(
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حججـــــــت فشـــــــكوت إىل أيب جعفـــــــر  :عـــــــن صـــــــاحل بـــــــن عطيـــــــة األضـــــــخم قـــــــال - ٧/  ٤٥٩
 :فقلــت .»إنّــك ال ختــرج مــن احلــرم حــّىت تشــرتي جاريــة تــرزق منهــا ابنــا «  :فقــال يل ،الوحــدة 

 ،فاشــــرتيتها» اشــــرتها «  :وركــــب إىل النّخــــاس ونظــــر إىل جاريــــة فقــــال» نعــــم «  :قــــال ؟تشــــري إيلّ 
  .فولدت حمّمدا

يت فقضــــ دخلــــت علــــى أيب جعفــــر  :عــــن عمــــران بــــن حممــــد األشــــعري قــــال - ٨/  ٤٦٠
«  :قـال. إّن أم احلسـني تقرئـك السـالم وتسـألك ثوبـا مـن ثيابـك جتعلـه كفنـا هلـا :حوائجي وقلت له

حىت أتى اخلرب بأDّا قد ماتـت قبـل  ،فخرجت ولست أدري ما معىن ذلك .»قد استغنت عن ذلك 
  .أو أربعة عشر يوما ،ذلك بثالثة عشر يوما

اشــهدوا يل علـــى  :مجاعــة مــن وزرائــه وقــالإّن املعتصــم دعــا  :عــن ابــن أورمــة قــال - ٩/  ٤٦١
  .حمّمد بن علي بن موسى الرضا زورا واكتبوا بأنّه أراد أن خيرج

  .»واهللا ما فعلت شيئا من ذلك «  :فقال. إّنك أردت أن خترج عليّ  :مثّ دعاه فقال
هــذه الكتــاب أخــذناها مــن بعــض  ،نعــم :وأحضــروا فقــالوا. إّن فالنــا وفالنــا شــهدوا عليــك :قــال
  .انكغلم

اللهــم إن كــانوا كــذبوا علــّي «  :يــده وقــال فرفــع أبــو جعفــر ] aــو [ وكــان جالســا يف  :قــال
  .»فخذهم 
  وكلما قام ،فنظرنا إىل ذلك البهو يرجف ويذهب وجييء :قال

__________________  
  ,٧٢/  ٥٣٤ :عاجزمدينة امل ،٢٣٢ :فرج املهموم ،٧/  ٦٦٦ :٢اخلرائج واجلرائح  ،١٩١ :إثبات الوصية - ٧
  ,١٢٤ :عيون املعجزات ،١٩١ :إثبات الوصية - ٨
  .٥٧/  ٥٣٣ :مدينة املعاجز ،١٨/  ٦٧٠ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٩
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اللهـم «  :فقـال. فادع رّبك أن يسـّكنه ،تبت ممّا قلت ،يا ابن رسول اهللا :فقال املعتصم ،واحد وقع
  .»وإّنك تعلم بأDّم أعداؤك وأعدائي  ،سّكنه

ــــن ميمــــون - ١٠/  ٤٦٢ مبّكــــة قبــــل خروجــــه إىل  كنــــت مــــع الرضــــا   :قــــال ،عــــن حمّمــــد ب
 ،فاكتــب معــي كتابــا إىل أيب جعفــر  ،إّين أريــد أن أتقــّدم إىل املدينــة :فقلــت لــه :قــال ،خراســان

إلينــا  فــأخرج اخلــادم أبــا جعفــر  ،وقــد كــان ذهــب بصــري ،وحضــرت إىل املدينــة ،فتبّســم وكتــب
 ،ففضــه ونشــره بــني يديــه» فّضــه وانشــره «  :فتنــاول الكتــاب وقــال ملوفــق اخلــادم ،فحملــه مــن املهــد

اعتلـت عينـاي فـذهب  ،يـا ابـن رسـول اهللا :قلـت»  ؟ما حـال بصـرك ،يا حممد«  :مثّ قال ،فنظر فيه
  .بصري كما ترى

 ،فقّبلــت يــده ورجلـــه ،فعــاد بصــري إّيل كأصــّح مــا كــان ،فمــّد يــده ومســح aــا علــى عيــين :قــال
  .واملّنة اهللا ،وانصرفت من عنده وأنا بصري

دخلت علـى أيب جعفـر حمّمـد اجلـواد  :بن واقد الرازي قال )١(عن حممد بن عمر  - ١١/  ٤٦٣
عافـاك اهللا ممـا تشـكو «  :فقـال ،فشكا إليـه ذلـك البهـق ،ومعي أخي به aق شديد بن الرضا 

  .فما عاد إليه ذلك البهق إىل أن مات ،ويففخرجنا من عنده وقد ع» 
 ،فيشـــتد ذلـــك يب أيامـــا ،وكـــان يصـــيبين وجـــع يف خاصـــريت يف كـــل أســـبوع :قـــال حمّمـــد بـــن عمـــر

  .فما عاد إىل هذه الغاية» فعافاك اهللا  ،وأنت«  :فقال ،فسألته أن يدعو يل بزواله عّين 
__________________  

  ,٣٦٥ :٢كشف الغمة   ،١/  ٣٧٢ :١ائح اخلرائج واجلر  ،٢٠٣ :إثبات الوصية - ١٠
  .٣٦٧ :٢كشف الغمة   ،٥/  ٣٧٧ :١ :اخلرائج واجلرائح - ١١

  .عمري :ويف اخلرائج وكشف الغمة. عمران :ك ،ص ،ش ،يف ر) ١(
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يـــوم عيــــد  جئــــت إىل أيب جعفـــر  :قـــال ،عـــن إمساعيـــل بـــن عبــــاس اهلـــامشي - ١٢/  ٤٦٤
فخرجـت  ،فأخـذ مـن الـرتاب سـبيكة مـن ذهـب فأعطانيهـا ،صّلىفشكوت إليه ضيق املعاش فرفع امل

  .من الذهب )١(aا إىل السوق فكان فيها ستة عشر مثقاال 
__________________  

 :مدينــــة املعــــاجز ،٨/  ٢٠٠ :٢الصـــراط املســــتقيم  ،٣٦٨ :٢كشــــف الغمــــة   ،١٢/  ٣٨٣ :١اخلـــرائج واجلــــرائح  - ١٢
٤٩/  ٥٣١.  
  .اسبعة عشر دينار  :م ،يف ك) ١(
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٥٢٧ 

  الباب الثالث عشر
  في آيات أبي الحسن علي النقي 

  وفيه ستة فصول
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  :فصل - ۱
  في بيان ظهور آياته في إحياء الموتى

  حديث واحد :وفيه
كنـــت أحجـــب   :عـــن أبيـــه قـــال ،عـــن إبـــراهيم بـــن بلطـــون ،عـــن حمّمـــد بـــن محـــدان - ١/  ٤٦٥
فلّمــا متـّـت ســنة   ،ين أن أتســلمهم وأحســن إلــيهمفــأمر  ،فأهــدي لــه مخســون غالمــا مــن اخلــزر ،املتوكــل

فلّمـــا أخـــذ  ،كاملـــة كنـــت واقفـــا بـــني يديـــه إذ دخـــل عليـــه أبـــو احلســـن علـــي بـــن حمّمـــد النقـــي 
ســجدوا لــه  فلّمــا بصــروا بــأيب احلســن  ،فــأخرجتهم ،جملســه أمــرين أن أخــرج الغلمــان مــن بيــو_م

مثّ Dـــض أبــو احلســـن  ،قـــام جيــّر رجليـــه حــّىت تــوارى خلـــف الســرت فلــم يتمالـــك املتوكــل أن ،بــأمجعهم
.  

 ؟ما هذا الذي فعـل هـؤالء الغلمـان ،يا بلطون )١(ويلك  :فلّما علم املتوكل بذلك خرج إّيل وقال
ـــا فعلـــوا فقـــالوا. ســـلهم :قـــال. مـــا أدري ،ال واهللا :فقلـــت ـــا كـــل ســـنة  :فســـألتهم عّم هـــذا رجـــل يأتين

فـذحبتهم  ،فـأمرين بـذحبهم .وهـو وصـي نـيب املسـلمني ،ويقـيم عنـدنا عشـرة أيّـام ،دينفيعرض علينـا الـ
  .عن آخرهم

  فإذا ،فلّما كان وقت العتمة صرت إىل أيب احلسن 
__________________  

  .٦٠/  ٥٥١ :عنه مدينة املعاجز - ١
  .وحيك :يف ر) ١(
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٥٣٠ 

جـالس  -  - فـإذا هـو ،فـدخلت» ادخـل  « :فلّمـا بصـر يب قـال ،خادم على الباب فنظـر إيلّ 
«  :فقـال يل ،يا ابن رسـول اهللا ذحبـوا واهللا عـن آخـرهم :فقلت»  ؟يا بلطون ما صنع القوم«  :فقال
  .إي واهللا :فقلت»  ؟كلهم

 ،فأومـأ بيـده أن ادخـل السـرت. يـا ابـن رسـول اهللا ،نعـم :قلـت»  ؟حتب أن تراهمأ « :فقال 
  .ذا أنا بالقوم قعود وبني أيديهم فاكهة يأكلونفدخلت فإ
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  :فصل - ۲
  في بيان ظهور آياته مع الماء والشجر

  حديث واحد :وفيه
مـن املدينـة إىل سـّر مـن  أبـا احلسـن  )١(أنـا صـحبت  :قال ،عن حيىي بن هرمثة - ١/  ٤٦٦

وتكلـم النـاس يف  ،فتكلمنـا ،دافلّما صرنا ببعض الطريق عطشنا عطشا شـدي ،رأى يف خالفة املتوكل
  .»اآلن نصري إىل ماء عذب فنشربه «  :فقال أبو احلسن  ،ذلك

فنزلنــا عليــه وارتوينــا  ،فمــا ســرنا إالّ قلــيال حــّىت صــرنا إىل حتــت شــجرة ينبــع منهــا مــاء عــذب بــارد
  .وكنت عّلقت سيفي على الشجرة فنسيته ،ومحلنا معنا وارحتلنا

فمـّر  ،ارجـع حـّىت تـأتيين بالسـيف :فقلـت لغالمـي ،يد يف بعض الطريـق ذكرتـهفلّما صرت غري بع
إّين رجعــــت إىل  :فســـألته عــــن ذلـــك فقـــال يل ،فوجــــد الســـيف ومحلـــه ورجــــع متحـــريا ،الغـــالم ركضـــا

فصـرت إىل أيب  ،فعرفـت اخلـرب ،وال عـني وال مـاء وال شـجر ،فوجدت السـيف معلقـا عليهـا ،الشجرة
  .نعم :فقلت» احلف أن ال تذكر ذلك ألحد «  :فقال ،بذلك فأخربته احلسن 

__________________  
  .٦١/  ٥٥١ :عنه مدينة املعاجز - ١

  .أشخصت :ص ،يف ش) ١(
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٥٣٢ 

  :فصل - ۳
  في بيان معجزاته في الحجر والرمل

  ثالثة أحاديث :وفيه
ســـّر مـــن رأى  إىل خرجـــت مـــع أيب احلســـن  :قـــال ،عـــن أيب هاشـــم اجلعفـــري - ١/  ٤٦٧

فنزلــت عــن  ،غاشــية الســرج فجلــس عليهــا فطــرح أليب احلســن  ،نتلقــى بعــض القــادمني فــأبطئوا
فـأهوى بيـده إىل رمـل كـان عليـه  ،فشـكوت إليـه قصـور يـدي ،داّبيت وجلست بـني يديـه وهـو حيـّدثين

 ،جئـــت بـــه معـــيف» واكـــتم مـــا رأيـــت  ،اتســـع aـــذا يـــا أبـــا هاشـــم«  :جالســـا ونـــاولين منـــه كّفـــا وقـــال
  .ورجعنا فأبصرته فإذا هو يتقد كالنريان ذهبا أمحر

 ،ما رأيت ذهبـا أجـود منـه :اسبك يل هذا فسبكه وقال يل :وقلت له ،فدعوت صائغا إىل منزيل
هــذا شــيء كـان عنــدنا قــدميا  :قلـت !فمــا رأيـت أعجــب منــه ؟فمــن أيــن لـك هــذا ،وهـو كهيئــة الرمـل

  .متّدخره لنا عجائزنا على طول األيّا
  فلّما صرت ،حججت سنة حج فيها بغا :وعنه قال - ٢/  ٤٦٨

__________________  
الصــراط املســتقيم  ،٣٦٠ :إعــالم الــورى ،قطعــة منــه ،٤٠٩ :٤مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،٦٧٣ :٢اخلــرائج واجلــرائح  - ١
  ,٣٣/  ٥٤٤ :مدينة املعاجز ،١٩/  ٢٠٥ :٢
  .٦٢/  ٥٥١ :عنه مدينة املعاجز - ٢
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٥٣٣ 

امــض «  :فســّلمت عليــه فقــال ،وجدتــه راكبــا يف اســتقبال بغــا ة إىل بــاب أيب احلســن إىل املدينــ
«  :فلّمــا أصــحرنا التفــت إىل غالمــه وقــال ،فمضــيت معــه حــّىت خرجنــا مــن املدينــة .»بنــا إذا شــئت 

  .»انزل بنا يا أبا هاشم «  :مثّ قال .»اذهب فانظر يف أوائل العسكر 
  .وأقّدم وأؤخر ،أسأله شيئا وأنا أستحيي منه فنزلت ويف نفسي أن :قال
خــذ «  :فنظــرت فــإذا يف آخــر األحــرف مكتــوب ،فعمــل بســوطه يف األرض خــامت ســليمان :قــال

ـــه فنظـــرت» اعـــذر « ويف اآلخـــر » اكـــتم « ويف اآلخـــر »  ـــإذا بنقـــرة  ،مثّ اقتلعـــه بســـوطه وناولني  )١(ف
وأردت   ،قـــد كنـــت شـــديد احلاجـــة إليهـــال ،بـــأيب أنـــت وأّمـــي :فقلـــت ،صـــافية فيهـــا أربعمائـــة مثقـــال

  .مثّ ركبنا ،واهللا أعلم حيث جيعل رسالته ،كالمك وأقّدم وأؤخر
ــى أيب احلســن  :وعنــه قــال - ٣/  ٤٦٩ فلــم أحســن أن أرّد  ،فكّلمــين باهلنديــة دخلــت عل

ى aـا إّيل مثّ رمـ ،فتناول حصـاة واحـدة فوضـعها يف فيـه مليـا ،وكان بني يديه ركوة مألى حصا ،عليه
  .أوهلا اهلندية ،فو اهللا ما رجعت من عنده حىت تكّلمت بثالث وسبعني لسانا ،فوضعتها يف فمي

__________________  
  .» ٢٢٩ :٥ - نقر - لسان العرب« وقيل السبيكة  ،القطعة املذابة :النقرة) ١(

  .٢٢٧ :األنوار البهية ،٣٤٣ :رىإعالم الو . ٤٠٨ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٢/  ٦٧٣ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٣
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٥٣٤ 

  :فصل - ۴
  في بيان ظهور آياته في اإلعالم عن آجال الناس

  سبعة أحاديث :وفيه
 :باملدينــة فقــال قــدمت علــى أيب احلســن علــي  :قــال ،عــن حســني األســباطي - ١/  ٤٧٠

لنــاس عهــدا بــه أنــا مــن أقــرب ا ،خّلفتــه يف عافيــة ،جعلــت فــداك :قلــت»  ؟مــا خــرب الواثــق عنــدك« 
  .فعلمت أنّه يعين نفسه .»إّن الناس يقولون إنّه مات «  :فقال ،منذ عشرة أيام

أمـا إنّـه «  :فقـال :قـال ،تركتـه أسـوأ النـاس حـاال يف السـجن :قلـت»  ؟ما فعل جعفـر«  :مثّ قال
  .»صاحب األمر 

  .»نّه شؤم عليه أما إ«  :قال ،الناس معه واألمر أمره :قلت»  ؟ما فعل ابن الزيّات«  :فقال
وقعـد املتوكـل  ،فأخرب أن مـات الواثـق» ال بد أن جتري مقادير اهللا وأحكامه «  :مثّ سكت وقال

  .»بعد خروجك بستة أيام «  :قال ؟مىت جعلت فداك :قلت ،وقتل ابن الزيّات ،جعفر
  قال إّن أبا احلسن ،عن حمّمد بن الفرج الّرّخجي - ٢/  ٤٧١

__________________  
ـــــد ،١/  ٤١٦ :١لكـــــايف ا - ١ ـــــورى ،١٣/  ٤٠٧ :١اخلـــــرائج واجلـــــرائح  ،٣٢٩ :ارشـــــاد املفي روضـــــة  ،٣٤١ :إعـــــالم ال

  ,٢٤٤ :الواعظني
  .٣٤١ :إعالم الورى ،٣٨٠ :٢كشف الغمة   ،٣٣٠ :ارشاد املفيد ،٤١٨ :١الكايف  - ٢
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٥٣٥ 

  .»وخذ حذرك  ،امجع أمرك ،يا حمّمد«  :كتب إيلّ   
ومحلــين مــن وطــين  ،ع أمــري لســت أدري مــا الّــذي أراد حــّىت ورد علــّي رســوليف مجــ )١(فأنــا  :قــال

  .وضرب على كّل ما أملك ،مصفدا باحلديد
ـــا يف الســـجن ،فمكثـــت يف الســـجن مثـــاين ســـنني ـــّي الكتـــاب منـــه وأن ـــا حممـــد بـــن «  :مثّ ورد عل ي

  .»ال تنزل يف ناحية اجلانب الغريب  ،الفرج
إّن هـذا  !؟aـذا وأنـا يف السـجن إّيل أبـو احلسـن يكتـب . فقلـت يف نفسـي ،فقرأت الكتاب

  .لعجب
فكتبــت إليــه بعــد  ،وخّلــي ســبيلي ،وخليــت قيــودي ،فمــا مكثــت إالّ أيّامــا يســرية حــّىت أفــرج عــّين 

وتــرد  ،ســوف تعــود إليــك«  :فكتــب إيلّ  ،خروجــي أســأله أن يســأل اهللا تعــاىل أن يــرّد علــّي ضــيعيت
  .»عليك  وما يضّرك أن ال تردّ  ،عليك

فلّمــا شــخص حمّمــد بــن الفــرج الّرّخجــي إىل العســكر كتــب لــه بــرّد  :قــال علــي بــن حممــد النــوفلي
  .فلم يصل الكتاب حّىت مات ،ضيعته

 ،مــع أمحــد بــن اخلصــيب يتســايران رأيــت أبــا احلســن  :عــن أيب يعقــوب قــال - ٣/  ٤٧٢
فقــال لــه أبــو احلســن . ســر جعلــت فــداك :صــيبفقــال لــه ابــن اخل ،عنــه وقــد قصــر أبــو احلســن 

  .على ساق ابن اخلصيب وقتل )٢(فما لبثنا إالّ أربعة أيام حّىت وقع الّدهق » أنت املتقدم «  :
__________________  

  .فاينّ  :يف ر) ١(
  .٦٥ :١١ الكامل يف التاريخ للطربي ،٣٤٢ :إعالم الورى ،٣٨٠ :٢كشف الغمة   ،٣٣١ :إرشاد املفيد - ٣

  .» ١٠٦ :١٠ - غمز - لسان العرب« خشبتان يغمز aما الساق  :الدهق) ٢(
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٥٣٦ 

بغـــا أو  )١(كـــان يل صـــديق مـــؤدب ولـــد   :قـــال ،عـــن احلســـن بـــن حمّمـــد بـــن مجهـــور - ٤/  ٤٧٣
حــــبس أمــــري  :منصـــرفه مــــن دار اخلالفـــة] عنــــد [ قـــال األمــــري  :فقــــال يل - الشــــّك مـــّين  - وصـــيف

أنـا أكـرم «  :فسـمعته يقـول ،له ابن الرضـا اليـوم ودفعـه إيل علـي بـن كركـر املؤمنني هذا الذي يقولون
يLاٍم ذلَِك وَْعٌد َلْ-ُ َمْكُذوٍب  (على اهللا من ناقة صاحل 

َ
ُعوا ِ} داِرjُْم ثَالثََة ك Lلـيس يفصـح  )٢( )َيَمت

  ؟أّي شيء هذا ،باآلية وال بالكالم
  .بعد ثالثة أيّام أعزك اهللا تعاىل توعدك أنظر ما يكون :قلت :قال

فلّمـا كـان اليـوم الثالـث وثـب عليـه بـاغر وبغلـون أوتـامش  ،فلّما كان من الغد أطلقـه واعتـذر إليـه
  .فقتلوه وأقعدوا املنتصر ولده خليفة ،ومجاعة معهم
حــدث لــبعض أوالد اخللفــاء  :عــن ســعيد بــن ســهل البصــري امللّقــب بــاملالح قــال - ٥/  ٤٧٤

وجعـل شـاّب يف ا:ـالس  ،فـدخلنا فلّمـا رأوه أنصـتوا إجـالال لـه ، فدعانا مـع أيب احلسـن ،وليمة
تضـحك مــلء فمـك وتــذهل عــن ، أيـا هــذا«  :فأقبـل عليــه وقــال ،وجعــل يلعـب ويضــحك ،ال يـوّقره

  .هذا دليل حىت ننتظر ما يكون. فقلنا»  !؟ذكر اهللا تعاىل وأنت بعد ثالثة أيّام من أهل القبور
فلّمـا كـان بعـد يـوم اعتـّل الفـىت ومـات  ،وطعمنـا وخرجنـا ،كّف عّما هو فيـهفأمسك الفىت و  :قال

  .ودفن يف آخره ،يف اليوم الثالث من أول النهار
__________________  

  .٣٤٦ :إعالم الورى - ٤
  .ولدي :يف ش) ١(
  .٦٥ :سورة هود اآلية) ٢(
  .٣٤٦ :إعالم الورى ،٤١٤ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ٥
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٥٣٧ 

 اجتمعنــا أيضــا يف وليمــة لــبعض أهــل ســّر مــن رأى وأبــو احلســن  :قــال ،هوعنــ - ٦/  ٤٧٥
إنّـه ال يأكـل مـن «  :وميزح وال يرى له إجالال فأقبل علـى جعفـر وقـال ،)١(فجعل رجل يلعب  ،معنا

لــيس بعــد  :فقــّدمت املائــدة فقــال» وســوف يــرد عليــه مــن خــرب أهلــه مــا يــنغص عيشــه  ،هــذا الطعــام
فو اهللا لقد غسل الرجـل يـده وأهـوى إىل الطعـام فـإذا غالمـه قـد دخـل مـن  ،طل قولههذا خرب وقد ب

  .احلق أّمك فقد وقعت من فوق البيت وهي إىل املوت أقرب :باب البيت يبكي وقال له
  .وقطعت عليه أنّه اإلمام ،واهللا ال وقفت بعد هذا :قلت :فقال جعفر

فـــرج قبـــل موتـــه بالعســـكر يف عشـــية مـــن رأيـــت حمّمـــد بـــن ال :عـــن أيب يعقـــوب قـــال - ٧/  ٤٧٦
 ،واعتـــّل حمّمـــد بـــن الفـــرج مـــن الغـــد ،فنظـــر إليـــه نظـــرا شـــافيا ،العشـــايا وقـــد اســـتقبل أبـــا احلســـن 

أنفـذ إليـه بثـوب ورأيتـه مـدرجا  فحـّدثين أّن أبـا احلسـن  ،فدخلت عليه عائدا بعد أيّام مـن علتـه
  .وكّفن واهللا فيه :قال. حتت رأسه

__________________  
  .٣٤٧ :إعالم الورى ،٤١٥ :٤مناقب ابن شهرآشوب  - ٦

  .يعبث :م ،ك ،يف ر) ١(
  .٣٤٢ :إعالم الورى ،٣٨٠ :٢كشف الغمة   ،٣٣١ :ارشاد املفيد - ٧
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  :فصل - ۵
  في ظهور آياته من اإلخبار بالغائبات

  ستة أحاديث :وفيه
فلّمـا اسـتوى  ،دي اآلس يف بستان وأكثـر منـهزرع وال :عن املنتصر بن املتوكل قال - ١/  ٤٧٧

 ،أمــر الفراشــني أن يفرشــوا لــه علــى دكــان يف وســط البســتان وأنــا قــائم علــى رأســه ،اآلس كلّــه وحســن
عن هذا األصل األصفر ماله من بـني مـا بقـي  )١(سل رّبك األسود  ،يا رافضي :فرفع رأسه إّيل وقال

إنّــه لــيس يعلــم  ،يــا أمــري املــؤمنني :فقلــت ؟يعلــم الغيــبفإنـّـك تــزعم أنّــه  ،مــن هــذا البســتان قــد اصــفرّ 
  .الغيب

امــض  ،يـا بــين«  :فقــال ،مــن الغـد وأخربتــه بـاألمر إىل أيب احلسـن ] وغــدوت [ فأصـبحت 
  .»واصفراره لبخارها ونتنها  ،أنت واحفر األصل األصفر فإن حتته مججمة خنرة

يـا بــين ال ختــربن أحـدا aــذا األمــر إالّ «  :مثّ قــال يل ،ففعلــت ذلـك فوجدتــه كمــا قـال  :قـال
  .»ملن حيّدثك مبثله 

  كنت باملدينة حني مرّ   :قال ،عن أيب هاشم اجلعفري - ٢/  ٤٧٨
__________________  

  .٦٣/  ٥٥١ :عنه مدينة املعاجز - ١
  .ال يردأ: يف م) ١(

  .٢٢٧ :األنوار البهية ،٣٩٧ :٢كشف الغمة   ،٤٠٨ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٤/  ٦٧٤ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٢
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٥٣٩ 

اخرجوا بنا حـّىت ننظـر إىل لغـة هـذا «  :فقال أبو احلسن  ،aا بغا أيّام الواثق يف طلب األعراب
  .فنزل عن فرسه وقّبل حافر دابته ،بالرتكية فمر بنا تركي وكّلمه أبو احلسن  .»الرتكي 
  .هذا ليس نبّيا :فقلت ؟هذا نيب :قال ؟ما قال الرجل لك :قلت لهفحلف الرتكي و  :قال
  .وما علمه أحد إىل الساعة ،دعاين باسم مسيت به يف صغري يف بالد الرتك :قال
مسعـت مـن سـعيد الصـغري احلاجـب  :قـال ،عن احلسن بن حممد بن مجهـور العمـي - ٣/  ٤٧٩

وكـان  ،مـان قـد صـرت مـن أصـحابكيـا أبـا عث :دخلت علـى سـعيد بـن صـاحل احلاجـب فقلـت :قال
  ؟وكيف ذلك :فقال. بلى واهللا :قلت ،هيهات :فقال. سعيد يتشيع
 ،فـــأنظر مـــا فعـــل بعثـــين املتوكـــل وأمـــرين أن أكـــبس علـــى علـــي بـــن حمّمـــد بـــن الرضـــا  :قلـــت

ا يـ«  :فلما انفتل مـن صـالته أقبـل علـّي وقـال ،فبقيت قائما حّىت فرغ ،ففعلت ذلك فوجدته يصّلي
وأشــار » اذهــب واعــزب  !حــّىت يقطــع إربــا إربــا - أي املتوّكــل امللعــون - ســعيد ال يكــّف عــّين جعفــر

فلّمـا رجعـت إىل املتوكـل  ،ودخلين من هيبته ما ال أحسـن أن أصـفه ،فخرجت مرعوبا ،بيده الشريفة
  .)١(فرجعنا وقلت aا  ،قتل املتوكل :فسألت عنه فقيل ،مسعت الصيحة والواعية

خرجـت إىل سـر مـن رأى ألمـر مـن األمـور أحضـرين  :قـال ،عن عبد اهللا بن طاهر - ٤/  ٤٨٠
 فكتبـــت إىل أيب احلســـن  ،فأقمـــت مـــدة مثّ ودعـــت وعزمـــت علـــى االحنـــدار إىل بغـــداد ،املتوكـــل

  أستأذنه يف
__________________  

  .٦٤/  ٥٥٢ :عنه مدينة املعاجز - ٣
  .أي باإلمامة) ١(
  .٦٥/  ٥٥٢ :عاجزعنه مدينة امل - ٤
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  .»فإنك بعد ثالث حيتاج إليك وحيدث أمران «  :فكتب يل ،ذلك وأودعه
فعـدلت إىل  ،فخرجت إىل الصيد ونسيت مـا أشـار إيل أبـو احلسـن  ،فاحندرت واستحسنته

أجــب . يقولــون )٢() إذ مثانيــة فــوارس  (وقــد صــرت إىل مصــري وأنــا جــالس مــع خاصــيت  )١(املطــرية 
ــس املنتصــر ،قتــل املتوكــل :فقــالوا ؟مــا اخلــرب :فقلــت ،املــؤمنني املنتصــرأمــري  واســتوزر أمحــد بــن  ،وجل

  .فقمت من فوري راجعا ،حممد بن اخلصيب
ركــب املتوكــل ذات يــوم وخلفــه  :عــن الطيــب بــن حممــد بــن احلســن بــن مشــون قــال - ٥/  ٤٨١

 ،وبــه فخــرج يف يــوم صــائف شــديد احلــرلريكبــوا برك النــاس وركــب آل أيب طالــب إىل أيب احلســن 
معقـــود ذنــب الدابــة بســرج جلـــود طويــل وعليــه ممطـــر  وهــو  ،مــا فيهـــا غــيم )٣(والســماء صــافية 

انظــروا إىل هــذا الرجــل خيــرج مثــل  :فقــال زيــد بــن موســى بــن جعفــر جلماعــة آل أيب طالــب ،وبــرنس
زوا اجلســر وال خرجــوا عنــه حــىت تغيمــت فســاروا مجيعــا فمــا جــاو  :قــال ،هــذا اليــوم كأنــه وســط الشــتاء

فــدنا منــه زيــد بــن موســى بــن جعفــر  ،وابتلــت ثيــاب النــاس ،الســماء وأرخــت عزاليهــا كــأفواه القــرب
  .أنت قد علمت أّن السماء قد متطر فهال أعلمتنا فقد هلكنا وعطبنا ،يا سيدي :وقال

  كانت يل حاجة  :عن موسى بن جعفر البغدادي قال - ٦/  ٤٨٢
__________________  

  .١٥١ :٥معجم البلدان  ،قرية من نواحي سامراء :واملطرية. املطرة :ويف ص. املسطرة :يف ش) ١(
  .إذا مبائة فارس :ص ،ش ،يف ر) ٢(
  .٦٨/  ٥٥٢ :عنه مدينة املعاجز - ٥

  .نقّية :يف ر) ٣(
  .٦٩/  ٥٥٢ :عنه مدينة املعاجز - ٦
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لت حممـد بــن علـي بـن مهزيـار أن يكتـب يف كتابـه إليــه فسـأ ،أحببـت أن اكتـب إىل العسـكري 
فـورد الكتـاب يف حـاجيت  ،بـل بيضـت موضـعها ،حباجيت فإين كتبـت إليـه كتابـا ومل أذكـر فيـه حـاجيت

  .مفسرا يف كتاب حملمد بن إبراهيم احلمصي
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  :فصل - ۶
  في ظهور آياته في معان شتى

  سبعة عشر حديثا :وفيه
يف يــوم وروده ســر مــن  دخلــت علــى أيب احلســن  :العــن صــاحل بــن ســعيد قــ - ١/  ٤٨٣

أرادوا إطفــاء نــورك والــنقص  ،جعلــت فـداك يف كــل األمــور :فقلــت لــه ،رأى وهـو يف خــان الصــعاليك
  .بك حىت أنزلوك يف هذا اخلان األشنع خان الصعاليك

وأDـــار  ،قـــاتمث أومـــأ بيـــده الشـــريفة فـــإذا أنـــا بروضـــات أني» هاهنـــا أنـــت يـــا ابـــن ســـعيد « فقـــال 
وكثـر عجـيب  ،فحـار بصـري ،وولـدان كـأDن اللؤلـؤ املكنـون ،وجنّـات فيهـا خـريات عطـرات ،جاريات
  .»لسنا يف خان الصعاليك  ،حيث كنا فهذا لنا عتيد يا ابن سعيد«  :فقال يل
كنـــت مـــع أيب علـــى بـــاب  :قـــال ،عـــن حمّمـــد بـــن احلســـن األشـــرت العلـــوي احلســـيين - ٢/  ٤٨٤
  يف مجع من الناس يف ،وأنا صيب ،املتوكل

__________________  
  ،٤١١ :٤مناقـــــب ابـــــن شهرآشـــــوب  ،٣٣٤ :ارشـــــاد املفيـــــد ،٤١٧ :١الكـــــايف  ،٤٢٧ ،٤٢٦ :بصـــــائر الـــــدرجات - ١

  ,٢٣٩ :األنوار البهية ،١٣٧ :عيون املعجزات ،١٣٧ :روضة الواعظني ،٣٤٨ :إعالم الورى ،٣٨٣ :٢كشف الغمة 
  .٣٤٣ :إعالم الورى ،٣٩٨ :٢كشف الغمة   ،٤٠٧ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٧ / ٦٧٥ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٢
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 إذ جـــاء أبـــو احلســـن علـــي بـــن حمّمـــد  ،مـــا بـــني طـــاليب إىل عباســـي إىل جعفـــري إىل غـــري ذلـــك
فمــا هــو بأشــرفنا وال  ؟مل نرتجــل هلــذا الغــالم :حــىت دخــل فقــال بعضــهم لــبعض ،فرتجــل النــاس كّلهــم

ــرتّجلن لــه  :فقــال أبــو هاشــم اجلعفــري. واهللا ال ترجلنــا لــه :فقــالوا !بأعلمنــا بأكربنــا ســنا وال [ واهللا لت
فقـال هلـم أبـو  ،فما هو إالّ أن طلع وبصروا به حـّىت ترجـل لـه النـاس كّلهـم. صغره إذا رأيتموه] على 
  .ما ملكنا أنفسنا حّىت ترجلنا :فقالوا ؟لستم زعمتم أّنكم ال ترتجلون لهأ: هاشم

جــاء رجــل إىل علــي بــن حمّمــد بــن علــي بــن  :قــال ،عــن احلســن بــن حمّمــد بــن علــي - ٣/  ٤٨٥
أخــذ  - يعــين الــوايل - إن فالنــا ،يــا ابــن رســول اهللا :وهــو يبكــي وترتعــد فرائصــه فقــال موســى 

وأمــره أن يــذهب بــه إىل موضــع كــذا فريميــه  ،فســّلمه إىل حاجــب مــن حّجابــه ،ابــين وا_مــه مبواالتــك
مـا يشـاء الوالـد  :فقـال»  ؟فمـا تشـاء«  :فقـال  .جبل هناك مثّ يدفنـه يف أصـل اجلبـل من أعلى

  .الشفيق لولده
فانصـرف الرجـل  .»اذهب فإّن ابنك يأتيك غدا إذا أمسيت وخيـربك بالعجـب مـن أمـره «  :قال
  .فرحا

صــورة فســرّه  فلّمــا كــان عنــد ســاعة مــن آخــر النهــار غــدا إذا هــو بابنــه قــد طلــع عليــه يف أحســن
صـــار يب إىل أصـــل ذلـــك  - يعـــين احلاجـــب - إن فالنـــا ،يـــا أبـــت :فقـــال ؟مـــا خـــربك يـــا بـــين :وقـــال
فأمســـى عنـــده إىل هـــذا الوقـــت يريـــد أن يبيـــت هنـــاك مثّ يصـــعدين مـــن غـــد إىل أعلـــى اجلبـــل  ،اجلبـــل

ين فأتـــا ،فجعلــت أبكـــي وقــوم موّكلـــون يب حيفظــونين ،ويدهــدهين لبئـــر حفــر يل قـــربا يف هــذه الســـاعة
واملوّكلـون يب ال  ،وأطيـب مـنهم روائـح ،وأنظـف مـنهم ثيابـا ،مجاعة عشرة مل أر أحسن مـنهم وجوهـا

وجـــبال  ،ال تــرون قـــربا حمفـــوراأ :فقلـــت ؟مـــا هــذا البكـــاء واجلـــزع والتطــاول والتضـــرع :يــروDم فقـــالوا يل
  وموّكلني ال يرمحون يريدون أن ،شاهقا

__________________  
  .٤١٦ :٤ب مناقب ابن شهرآشو  - ٣
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٥٤٤ 

ــى :قــالوا ؟يدهــدهوين منــه ويــدفنوين فيــه رأيــت لــو جعلنــا الطالــب مثــل املطلــوب فدهــدهناه مــن ، أبل
فمضـوا . بلـى واهللا :قلـت ؟خادمـا )ص(حترر نفسك فتكـون لقـرب رسـول اهللا ، أاجلبل ودفناه يف القرب

مثّ  ،يشــعرون بــهفتنــاولوه وجــّروه وهــو يســتغيث وال يســمع بــه أصــحابه وال  - يعــين احلاجــب - إليــه
فجــاء أصــحابه  ،فلــم يصــل إىل األرض حــّىت تقطّعــت أوصــاله ،صــعدوا بــه إىل اجلبــل ودهــدهوه منــه
وهـم  ،فطاروا يب إليـك يف هـذه السـاعة ،فقمت وتناولين العشرة ،وضّجوا عليه بالبكاء واشتغلوا عّين 

  .ومضى. ألكون خادما )ص(وقوف ينتظرونين ليمضوا يب إىل قرب رسول اهللا 
ــث إالّ قلــيال حــّىت جــاء اخلــرب بــأّن قومــا  ،فــأخربه اء الرجــل إىل علــي بــن حمّمــد فجــ مثّ مل يلب

وهـرب ذلـك الرجـل  ،أخذوا ذلك احلاجب فدهـدهوه مـن ذلـك اجلبـل فدفنـه أصـحابه يف ذلـك القـرب
م ال إDــــ«  :يقــــول للرجـــل فجعــــل علـــي بــــن حممـــد  ،الـــذي كــــان أراد أن يدفنـــه يف ذلــــك القـــرب

  .ويضحك» يعلمون ما نعلم 
إن أبـــا هاشـــم اجلعفـــري  :قـــال ،عـــن أيب اهليـــثم عبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرمحن الصـــاحلي - ٤/  ٤٨٦

 :فقـال لـه ،ما يلقى من الشوق إليه إذا احندر من عنـدنا إىل بغـداد شكا إىل موالنا أيب احلسن 
فســرت  ،واإلبطــاء عنــك )١(اء خــوف اإلصــعاد فــإّين ال أســتطيع ركــوب املــ ،ادع اهللا تعــاىل يــا ســيدي

فــادع اهللا تعــاىل أن يقــويين علـــى  ،إليــك علــى الظهــر ومــايل مركـــوب ســوى بــرذوين هــذا علــى ضـــعفه
  .»وقّوى برذونك  ،قّواك اهللا يا أبا هاشم«  :فقال ،على وجه األرض ،زيارتك

__________________  
  .٣٤٤ :إعالم الورى ،٤٠٩ :٤رآشوب مناقب ابن شه ،١/  ٦٧٢ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٤

  .لذا تسري السفينة باالجتاه املعاكس الحندار النهر ،أي االرتفاع ألن Dر دجلة ينحدر إىل بغداد :اإلصعاد) ١(
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٥٤٥ 

فيـدرك الـزوال مـن يومـه ذلـك  ،ويسـري علـى الـربذون ،فكان أبو هاشم يصلي الفجر ببغـداد :قال
وكـــان هــذا مـــن  ،بغـــداد إذا ســار علــى ذلـــك الــربذون ويعــود مـــن يومــه إىل ،يف عســكر ســر مـــن رأى

  .أعجب الدالئل اليت شوهدت
وكانـــت زينـــب الكذابـــة  ،إنّـــه صـــار إىل ســـر مـــن رأى :قـــال ،عـــن علـــي بـــن مهزيـــار - ٥/  ٤٨٧

فأحضـرها املتوكـل وسـأهلا فانتسـبت إىل  ،ظهرت وزعمـت أDّـا زينـب بنـت علـي بـن أيب طالـب 
ــف بنــا بصــحة أمــر هــذه  :فقــال جللســائه ،ةعلــي بــن أيب طالــب وفاطمــ فقــال  ؟وعنــد مــن جنــده ،كي

  .ابعث إىل ابن الرضا فاحضره حّىت خيربك حبقيقة أمرها :الفتح بن خاقان
فمـــا  ،إّن هـــذه تـــدعي كـــذا :فقـــال ،فرّحـــب بـــه املتوكـــل وأجلســـه معـــه علـــى ســـريره فأحضـــر 

اىل حـّرم حلـم مجيـع مـن ولدتـه فاطمـة وعلـي واحلسـن إّن اهللا تعـ ،احملنة يف هـذا قريبـة«  :فقال ؟عندك
وإن كانـت كاذبـة  ،فـإن كانـت صـادقة مل تتعـرض هلـا ،فألقوهـا للسـباع ،علـى السـباع واحلسني 
  .»أكلتها 

وركبــــت محارهــــا يف طريــــق ســــر مــــن رأى تنــــادي علــــى نفســــها  ،فعــــرض عليهــــا فكــــذبت نفســــها
ــى محــار آخــر بأDّــا زينــب الك وعلــي وفاطمــة  )ص(ولــيس بينهــا وبــني رســول اهللا  ،ّذابــةوجاريتهــا عل

  .مثّ دخلت الشام ،صلوات اهللا عليهم قرابة
فقـال علـي  ،ومـا قـال يف زينـب ،فلّما أن كان بعد ذلك بأيّام ذكر عند املتوكـل أبـو احلسـن 

  مثّ تقّدم ،أفعل :فقال. لو جرّبت قوله على نفسه فعرفت حقيقة قوله ،يا أمري املؤمنني :بن اجلهم
__________________  

 ،بـــاختالف فيهمـــا ،٤١٦ :٤مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ،١١/  ٤٠٤ :١اخلـــرائج واجلـــرائح  ،٨٦ :٤مـــروج الـــذهب  - ٥
  .٦١٤ :١٩ملحقات احقاق احلق  ،٥٤/  ٥٤٨ :مدينة املعاجز ،٤٦٨ :٢حلية األبرار 
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٥٤٦ 

صــر فرتســل يف صــحنه فنــزل وقعــد هــو يف إىل قــوام الســباع فــأمرهم أن جيوعوهــا ثالثــة وحيضــروها الق
ـــق أبـــواب الدرجـــة ،املنظـــر وأمـــره أن يـــدخل مـــن بـــاب  ،فأحضـــر وبعـــث إىل أيب احلســـن  ،وأغل
  .وخّلى بينه وبني السباع يف الصحن ،أمر بغلق الباب. فلّما صار يف الصحن ،فدخل ،القصر

 )١(وعليـــه ســـواد وشـــقة   فلّمـــا حضـــر ،وأنـــا يف اجلماعـــة وابـــن محـــدون :قـــال علـــي بـــن حيـــىي
ــق البــاب والســباع قــد أصــّمت اآلذان مــن زئريهــا فلّمــا مشــى يف الصــحن يريــد الدرجــة  ،فــدخل وأغل

وهـو ميسـح  ،ودارت حولـه ،ومل نسـمع هلـا حسـا حـّىت متسـحت بـه ،مشت إليـه السـباع وقـد سـكنت
وقـام املتوّكـل  ،د الدرجـةفمـا مشـت وال زأرت حـّىت صـع ،مثّ ضـرب بصـدورها األرض ،رءوسها بكّمه

 ،ففعلـت السـباع بـه كفعلهـا يف األول ،مثّ قـام فاحنـدر ،وقعـد طـويال فارتفع أبو احلسن  ،ودخل
 ،وركـب وانصـرف ،فلم تزل رابضة حّىت خرج من الباب الذي دخـل منـه ،وفعل هو aا كفعله األول
  .صلة له )٢(وأتبعه املتوّكل مبال جزيل 
. أنــت إمــام فافعــل كمــا فعــل ابــن عّمــك ،فقمــت وقلــت يــا أمــري املــؤمنني :هــموقــال علــي بــن اجل

فـو اهللا مـا . واهللا لئن بلغين ذلك من أحد من الناس ألضـربن عنقـه وعنـق هـذه العصـابة كّلهـم :فقال
  .حتّدثنا بذلك حّىت قتل

 ،اخروقـــد ذكـــر احلـــديث أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ النيســـابوري يف كتابـــه املوســـوم باملفـــ - ٦/  ٤٨٨
وكانــت تــزعم  ،وهــو أنّــه قــد دخــل علــى املــأمون وعنــده زينــب الكّذابــة ،ونســبه إىل جــّده الرضــا 

  أDّا
__________________  

  .سيفه :م ،ك ،يف ر) ١(
  .جليل :يف م) ٢(
  .قطعة منه باختالف ،٢٦٠ :٢كشف الغمة  - ٦
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٥٤٧ 

فقــال املــأمون للرضــا  ،اء إىل يــوم القيامــةوأّن عليــا قــد دعــا هلــا بالبقــ ،زينــب بنــت علــي بــن أيب طالــب
  .على أختك :سلم 

مــا هــو أخــي وال  :فقالـت زينــب .»واهللا مــا هــي بــأخيت وال ولـدها علــي بــن أيب طالــب «  :فقـال
  ؟؟ما مصداق قولك هذا :فقال املأمون للرضا . ولده علي بن أيب طالب

فـإّن تـك صـادقة فـإّن  ،إىل السباع )١(فاطرحها  ،لى السباعإنا أهل بيت حلومنا حمّرمة ع«  :فقال
  .أجل :فقال له. لقد أنصفت :قال املأمون. ابتدئ بالشيخ :قالت زينب .»السباع تعفى حلمها 

 ،وأومــأت إليــه بالســجود )٢(فلّمــا رأتــه بصبصــت  ،إليهــا ففتحــت بركــة الســباع فنــزل الرضــا 
  .منها فصّلى فيما بينها ركعتني وخرج

  .وطرحت للسباغ فأكلتها ،فأمر املأمون زينب أن تنزل فأبت
إّين وجدت يف متام هـذه الروايـة أّن بـني السـباع كـان سـبعا ضـعيفا  :ورضي عنه  قال المصنف

فلّمــا خــرج  ،إىل أعظــم الســباع بشــيء فوضــع رأســه لــه فهمهــم شــيئا يف أذنــه فأشــار  ،ومريضــا
إّين  :إنّـــه شـــكا إّيل وقـــال«  :قـــال ؟ومـــا قلـــت لآلخـــر ؟لـــذلك الســـبع الضـــعيف مـــا قلـــت :قيـــل لـــه
فأشـرت إليـه فقبـل  ،فأشـر إىل الكبـري بـأمري ،فإذا طرح علينا فريسة مل أقدر علـى مؤاكلتهـا ،ضعيف

«.  
فجاء األسـد ووقـف عليهـا ومنـع السـباع أن تأكلهـا حـّىت  ،فذحبت بقرة وألقيت إىل السباع :قال

  .ترك السباع حّىت أكلوها مثّ  ،شبع الضعيف
  وأقول أيضا إنّه غري ممتنع أن يكون : وقال المصنف

__________________  
  .إىل :بدل ،على :ويف ر. فأظهرها :ص ،يف ش) ١(
  .هفهفت :ص ،يف ش) ٢(
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٥٤٨ 

وإّمنـا  ،يف زينب الكّذابـة غـري منسـوب إليهـا وأّن ما نسب يف أمر أيب احلسن  ؛ذلك غري اآلخر
  .ألنّه كان مشغوفا بإيذاء أهل البيت  ،وتعرض ألمر آخر ،فعل ذلك املتوكل ابتداء

إذا أردت أن تسـأل «  :قـال يل علـي بـن حمّمـد  :قـال ،عن حمّمد بن الفـرج - ٧/  ٤٨٩
  .»ه مثّ أخرجه وانظر إلي ،ساعة )١(ودعه  ،مسألة فاكتبها وضع الكتاب حتت مصّالك

  .فوجدت جواب ما سألت عنه موقعا يف الكتاب ،ففعلت :قال حمّمد
كنـت رويـت عـن أيب احلسـن  :عن عبـد اهللا بـن سـليمان اخلـالل قـال ،عن شاهواه - ٨/  ٤٩٠

قلقـــت لــــذلك  فلّمـــا مضـــى أبــــو جعفـــر  ،روايـــات تــــدل عليـــه يف أيب جعفـــر  الرضـــا 
وكتبــت  ،وال أدري مــا يكــون ،وخفــت أن أكتــب إليــه يف ذلــك ،أتقــّدم وال أتــأخروبقيــت متحــريا ال 

 ،كنـــا نغـــتم aـــا مـــن علمائنـــا  )٢(. إليـــه أســـأله الـــدعاء أن يفـــرّج اهللا عنـــا يف أســـباب مـــن قبـــل الســـلطان
أردت أن تســأل عــن اخللــف «  :وكتــب يف آخــر الكتــاب ،فرجــع اجلــواب بالــدعاء ورّد علينــا الغلمــان

َ  ( ،فقلقـت لـذلك ،فر بعد مضي أيب جع ْذ َهداُهْم َحLk يُبَ"ِّ ِضلL قَْوماً َنْعَد إِ ُfِ َوما 7َن اُهللا
ُقـوَن  Lيقـّدم اهللا مـا يشـاء  ،عنـده مـا حتتـاجون إليـه ،صـاحبك بعـدي أبـو حممـد ابـين )٣( )لَُهْم مـا َفت

ِت hَِـْ-ٍ  (« ويـؤخر 
ْ
ْو نُنِْسها نَـأ

َ
ْو ِمثِْلهـا ما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ

َ
قـد كتبـت مبـا فيـه بيـان  ،)٤( ) ِمنْهـا أ

  .»وإقناع لذي عقل يقظان 
__________________  

  .٢٢/  ٤١٩ :١اخلرائج واجلرائح  - ٧
  .وادعو :»م « يف ) ١(
  .٢٠٨ :اثبات الوصية - ٨

  .الشيطان :»م « يف ) ٢(
  .١١٥ :التوبة اآلية) ٣(
  .١٠٦ :البقرة اآلية) ٤(
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٥٤٩ 

فــأدخلين يف  ،غنمــا كثــرية اشــرتيت أليب احلســن  :قــال ،إســحاق اجلــالب عــن - ٩/  ٤٩١
فبعثــت إىل أيب  ،فجعلــت أفــرق تلــك الغــنم فــيمن أمــرين بــه ،إصــطبل داره إىل موضــع واســع ال أعرفــه

وكــان ذلــك  ،ممّــن أمــرين مثّ اســتأذنته يف االنصــراف إىل بغــداد إىل والــدي ،حمّمــد وإىل والدتــه وغريمهــا
  .فأقمت» تقيم غدا عندنا مثّ تنصرف «  :فقال ،لرتويةيوم ا

فلّمــا كــان يف الســحر أتــاين  ،فلمــا كــان يــوم عرفــة أقمــت عنــده وبــت ليلــة األضــحى يف رواق لــه
فـدخلت علـى  ،)١() بـاب بغـداد  (فـإذا أنـا علـى  ،فقمت وفتحت عيـين» قم  ،يا إسحاق«  :وقال

  .وخرجت ببغداد إىل يوم العيد ،عرّفت بالعسكر :والدي وأتاين أصحايب فقلت هلم
 ،مرضــت فــدخل علـّي الطبيــب لــيال :عـن زيــد بـن علــي بــن احلسـني بــن زيــد قـال - ١٠/  ٤٩٢

فلــم خيــرج الطبيــب ] حتصــيله مــن الليــل [ فلــم ميكنــين  ،ووصــف يل دواء بليــل آخــذه كــذا وكــذا يومــا
أبـو احلسـن يقرئـك السـالم  :فقـال يل ،من الباب حّىت ورد علي صرة بقارورة فيهـا ذلـك الـدواء بعينـه

  .فأخذته فربئت :قال» خذ الدواء واستعمله كذا وكذا يوما «  :ويقول لك
  .أين الغالة عن هذا احلديث :قال حمّمد بن علي قال زيد بن علي

  منهم العياشي ،عن مجاعة من أهل أصفهان - ١١/  ٤٩٣
__________________  

  ،٤١١ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٣/  ٤١٧ :١الكايف  - ٩
  .بناء ببغداد :»م « يف ) ١(
اهلدايــة  ،٣٨٩ :٢كشــف الغمــة   ،١٢/  ٤٠٦ :١اخلــرائج واجلــرائح  ،٣٣٢ :ارشــاد املفيــد ،٩/  ٤٢٠ :١الكــايف  - ١٠

  ,١١/  ٥٤٠ :مدينة املعاجز ،٣١٤ :الكربى
 ،باختصــــار :وفيــــه ،٣/  ٢٠٢ :٢الصــــراط املســــتقيم  ،٣٨٩ :٢كشــــف الغمــــة   ،١/  ٣٩٢ :١اخلــــرائج واجلــــرائح  - ١١

  .٤٨/  ٥٤٦ :مدينة املعاجز
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٥٥٠ 

 ،عبـد الـرمحن :كـان بأصـفهان رجـل يقـال لـه  :وأبو جعفر بـن حمّمـد بـن علويـة قـالوا ،حمّمد بن النضر
دون غـريه مـن  ما السـبب الـذي أوجـب عليـك القـول بإمامـة علـّي النقـي  :قيل له ،وكان شيعيا
  .؟أهل زمانه
 ،وذلــــك أّين كنـــت رجـــال فقـــريا وكـــان يل لســـان وجــــرأة ،شـــاهدت مـــا أوجـــب ذلـــك علـــيّ  :قـــال

فأتينــا بـــاب  ،فــأخرجين أهـــل أصــفهان ســـنة مــن الســـنني مــع قـــوم آخــرين إىل بـــاب املتوكــل متظلمـــني
مـن هـذا الرجـل  :بعـض مـن حضـر ،إذ خرج األمر بإحضار علي بن حممد النقي  ،املتوكل يوما

ويقــّدر أّن املتوكــل  :مثّ قيــل ( ،تقــول الرافضــة بإمامتــه هــذا رجــل علــوي :فقيــل ؟الــذي أمــر بإحضــاره
  .ال أبرح من هاهنا حّىت أنظر إىل هذا الرجل أي رجل هو :فقلت .)١() حيضره للقتل 

فلّمـا رأيتـه وقـع حبّـه  ،ينظـرون إليـه ،وقد قام الناس مينة الطريق ويسر_ا صـّفني ،فأقبل راكبا :قال
فأقبــل يســري بــني النــاس وهــو  ،ن يــدفع اهللا عنــه شــّر املتوّكــلفجعلــت أدعــو لــه يف نفســي بــأ ،يف قلــيب

  .وأنا دائم الّدعاء له ،ال ينظر مينة وال يسرة ،ينظر إىل عرف دابته
وكثـر مالـك  ،وطـّول عمـرك ،قـد اسـتجاب اهللا دعـاءك«  :فلّما صار إّيل أقبـل بوجهـه علـّي وقـال

ومل  ،خــريا :فقلــت !؟مــا شــأنك :فارتعــدت ووقفــت بــني أصــحايب يســألوين وهــم يقولــون .»وولــدك 
  .أخربهم بذلك

أغلــق بــايب علــى  ،ففــتح اهللا علــّي وجوهــا مــن املــال حــّىت اليــوم ،فانصــرفنا بعــد ذلــك إىل أصــفهان
ــف درهــم ــف أل وقــد بلغــت اآلن مــن  ،ورزقــت عشــرة مــن األوالد ،ســوى مــايل خــارج الــدار ،مائــة أل
  .م ما يف قليب واستجاب اهللا دعاءه يفّ وأنا أقول بإمامة هذا الذي عل ،العمر نيفا وسبعني سنة

__________________  
  .أمر املتوكل حبضوره :»م « يف ) ١(
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٥٥١ 

اخـرت ثالمثائـة ممّـن تريـد واخرجـوا  :دعـاين املتوكـل وقـال :قـال ،عن حيـىي بـن هرمثـة - ١٢/  ٤٩٤
ا علـي بـن حمّمـد وأحضـرو  ،واخرجـوا علـى طريـق الباديـة إىل املدينـة ،وخّلفوا أثقالكم فيها ،إىل الكوفة

  .النقي إىل عندي مكّرما معّظما مبجال
وأنـا علـى  ،وكـان يل كاتـب متشـّيع ،)١(وكـان يف أصـحايب قائـد مـن الشـراة  ،فقمت وخرجنـا :قال

  .وكنت أمسع إىل مناظر_ما لقطع الطريق ،وكان ذلك الشاري يناظر الكاتب ،مذهب احلشوية
« ليس مـن قـول صـاحبكم علـّي بـن أيب طالـب أ: فلّما صرنا وسط الطريق قال الشاري للكاتب

فــانظر إىل هــذه الربيــة أيــن مــن ميــوت فيهــا  ؟»أو ســيكون قــربا  ،لــيس يف األرض بقعــة إالّ وهــي قــرب
  ؟حّىت ميألها اهللا قبورا كما تزعمون

أيـن مـن ميـوت يف هـذه الربيـة  ،صـدق :قلـت. نعـم :قـال ؟هذا من قولكمأ: فقلت للكاتب :قال
  .وتضاحكنا ساعة إذ اخنذل الكاتب يف أيدينا ؟ئ قبوراالعظيمة حّىت متتل

 ،فقصــدت بيـــت أيب احلســن علـــّي بــن حممـــد بــن الرضـــا  ،وســرنا حـــّىت دخلنــا املدينـــة :قــال
  .»وليس من جهيت خالف  ،انزلوا«  :فدخلت عليه فقرأ كتاب املتوّكل فقال

فــإذا بــني يديــه خيــاط  ،ون مــن احلــروكنــا يف متــوز أشــّد مــا يكــ ،فلمــا حضــرت إليــه مــن الغــد :قــال
امجـع عليهـا مجاعـة مــن «  :مثّ قـال للخيـاط ،لــه ولغلمانـه - خفـاتني - وهـو يقطـع مـن ثيـاب غـالظ

  .»واعمد على الفراغ منها يومك هذا وبّكر aا إّيل يف هذا الوقت  ،اخلياطني
__________________  

  .٤٩/  ٥٤٦ :مدينة املعاجز ،٣٩٠ :٢كشف الغمة   ،٢/  ٣٩٣ :١اخلرائج واجلرائح  - ١٢
  .» ٢٤٥ :١ - شرا - جممع البحرين« اخلوارج  :الشراة) ١(
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٥٥٢ 

واعمـل علــى الرحيـل غــدا  ،اقضـوا وطــركم مـن املدينــة يف هـذا اليــوم ،يـا حيــىي«  :مث نظـر إّيل وقــال
  .»يف هذا الوقت 

مثّ قلــت يف  !؟يــابفمــا يصــنع aــذه الث ،فخرجنــا وإّمنــا بيننــا وبــني العــراق مســرية عشــرة أيــام :قــال
والعجــب مــن  ،أّن كــّل ســفر حيتــاج فيــه إىل هــذه الثيــاب )١(وهــو يقــّدر  ،هــذا رجــل مل يســافر :نفســي

فـإذا الثيـاب قـد  ،فعـدت إليـه يف الغـد يف ذلـك الوقـت. الرّافضة حيث يقولـون بإمامـة هـذا مـع فهمـه
» ارحـل يـا حيـىي «  :قـالمثّ » وخذوا لنـا معكـم لبابيـد وبـرانس  ،ادخلوا«  :فقال لغلمانه ،أحضرت

خيـــاف أن يلحقنـــا الّشـــتاء يف الطّريـــق حـــّىت يأخـــذ معـــه ، أهـــذا أعجـــب مـــن األّول :فقلـــت يف نفســـي
  .»اللبابيد والربانس 

 ،فخرجـــت وأنـــا أستصـــغر فهمـــه حـــّىت إذا وصـــلنا إىل مواضـــع املنـــاظرة يف القبـــور ارتفعـــت ســـحابة
وقـد شـّد علـى  ،سـلت بـردا مـن الصـخورواسوّدت وأرعدت وأبرقت حّىت إذا صـارت علـى رءوسـنا أر 

ـــربانس وقـــال لغلمانـــه ،نفســـه وغلمانـــه اخلفـــاتني وإىل  ،ارفعـــوا إىل حيـــىي لبـــادة«  :ولبســـوا اللبابيـــد وال
ورجــع احلــّر   ،وزالــت ،وجتمعنــا والــربد يأخــذنا حــّىت قتــل مــن أصــحايب مثــانون رجــال» الكاتــب برنســا 

  .كما كان
فهكـذا ميـأل اهللا هـذه الربيـة  ،صـحابك ليـدفن مـن مـاتأنـزل مـن بقـي مـن أ ،يا حيـىي«  :فقال يل

  .»قبورا 
أشـهد أن ال إلـه إالّ  :وقلـت ،وقّبلـت ركابـه ورجلـه ،فرميت نفسي عن الدابّة واعتـذرت إليـه :قال

ــى  ،وقــد كنــت كــافرا ،وأّنكــم خلفــاء اهللا يف أرضــه ،وأّن حمّمــدا رســول اهللا ،اهللا وإين اآلن أســلمت عل
  .يديك يا موالي

  .ولزمت خدمته إىل أن مضى ،شيعتفت :قال
__________________  

  .يعد :ويف م ،يظن :ك ،ص ،يف ر) ١(
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٥٥٣ 

كـان بــديار ربيعـة كاتــب لنـا نصــراين   :قـال ،عـن هبـة اهللا بــن أيب منصـور املوصــلي - ١٣/  ٤٩٥
  .وكان بينه وبني والدي صداقة) يوسف بن يعقوب  (يسّمى  )١(وكان من أهل كفرتوثا 

قـــد دعيـــت إىل  :قـــال ؟مـــا شـــأنك قـــدمت يف هـــذا الوقـــت :ل عنـــد والـــدي فقـــالفـــواىف ونـــز  :قـــال
إالّ أّين قـــد اشـــرتيت نفســـي مـــن اهللا تعـــاىل مبائـــة دينـــار قـــد  ،وال أدري مـــا يـــراد مـــين ،حضـــرة املتوكـــل

  .وفقت يف هذا :فقال له والدي ،معي محلتها لعلي بن حمّمد بن الرضا 
 :فقـــال لـــه أيب ،مستبشـــراً  انصـــرف إلينـــا بعـــد أيّـــام قالئـــل فرحـــاً وخـــرج إىل حضـــرة املتوكـــل و  :قـــال

  .حّدثين حبديثك
جيب أن أوصل املائة دينـار  :فنزلت يف دار وقلت ،سرت إىل سر من رأى وما دخلتها قط :قال

  .وقبل أن يعرف أحد قدومي ،قبل مصريي إىل باب املتوكل إىل أيب احلسن بن الرضا 
رجــل  ؟كيــف أصــنع  :فقلــت ،وأنّــه مــالزم لــداره ،توّكــل قــد منعــه مــن الركــوبفعرفــت أن امل :قــال

  .فيكون ذلك زيادة فيما أحاذره )٢(ال آمن أن ينذر يب  ،نصراين يسأل عن دار ابن الرضا
وال أمنعــه مــن  ،فوقــع يف قلــيب أن أركـب محــاري وأخــرج مـن البلــد ،فتفّكــرت ســاعة يف ذلـك :قـال

  .داره من غري أن أسأل أحداً  لعلي أقف على معرفة ،حيث يريد
  وركبت ،فجعلت الدراهم يف كاغدة وجعلتها يف كمي :قال

__________________  
  .٥٠/  ٥٤٧ :مدينة املعاجز ،٣٩٢ :٢كشف الغمة   ،٣/  ٣٩٦ :١اخلرائج واجلرائح  - ١٣

  .» ٤٦٨ :٤ معجم البلدان« إDا من قرى فلسطني  :ويقال ،قرية كبرية من أعمال اجلزيرة :كفرتوثا) ١(
  .» ٢٠١ :٥ - نذر - لسان العرب« انظر  ،أي يعلمون يب :ينذر يب) ٢(
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٥٥٤ 

 ،فوقـف احلمـار ،إىل أن صـرت إىل بـاب دار ،فكان احلمار خيرق الشوارع واألسواق ميّر حيث يشاء
 .هـذه دار ابـن الرضـا  :فقيـل ؟سل ملـن هـذه الـدار :فقلت للغالم ،فجاهدت أن يزول فلم يزل

  .داللة واهللا مقنعة ،اهللا أكرب :لتفق
 ،انـــزل :قـــال. نعـــم :قلـــت ؟أنـــت يوســـف بـــن يعقـــوب :أســـود قـــد خـــرج فقـــال فـــإذا خـــادمٌ  :قـــال
مــن أيــن يعــرف هــذا  ،وهــذه داللــة أخــرى :فقلــت يف نفســي ،ودخــل ،فأقعــدين يف الــدهليز ،فنزلــت

  !؟اخلادم امسي وليس يف هذا البلد أحد يعرفين وال دخلته قط
هـذه  :فناولتـه إيّاهـا وقلـت. يت يف كمك يف الكاغذ ها_ـااملائة دينار الَّ  :ادم وقالفخرج اخل :قال
مـا بـان ، أيـا يوسـف«  :فقـال ،فـدخلت إليـه وهـو يف جملسـه وحـده ،ادخـل :وقال مثّ رجع إيلَّ  ،ثالثة
 ،هيهـات هيهـات«  :فقـال. قد بان من الرباهني ما فيه كفاية ملن اكتفى ،يا موالي :فقلت»  ؟لك
يزعمــون أّن  إّن أقوامــاً  ،يــا يوســف ،وهــو مــن شــيعتنا ،ســلم ولــدك فــالنســلم ولكــن سيُ ا إنّــك ال تُ أمــ

  .» امض فيما وافيت فإّنك سرتى ما حتبُّ  ،إDّا لتنفع أمثالك ،كذبوا واهللا  ،واليتنا ال تنفع أمثالك
  .فمضيت إىل باب املتوّكل فقلت كلما أردت وانصرفت :قال

فـــأخربين أّن أبـــاه مـــات علـــى  ،ســـلم حســـن التشـــيعه بعـــد هـــذا وهـــو مُ فلقيـــت ابنـــ :قـــال هبـــة اهللا
  .أنا بشارة موالي  :وكان يقول ،وأنّه أسلم بعد موت والده ،النصرانّية
ظهر برجـل مـن أهـل سـر مـن رأى مـن الـربص مـا  :قال ،عن أيب هاشم اجلعفري - ١٤/  ٤٩٦

 ضـت يومـاً لـو تعرَّ  :فشـكا إليـه حالـه فقـال لـه ،إىل أيب علـّي الفهـريِّ  فجلس يومـاً  ،ينغص عليه عيشه
  أليب احلسن

__________________  
  .٥١/  ٥٤٧ :مدينة املعاجز ،٣٩٣ :٢كشف الغمة   ،٥/  ٣٩٩ :١اخلرائج واجلرائح  - ١٤
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٥٥٥ 

  .فتسأله أن يدعو لك رجوت أن يزول عنك علي بن حممد بن الرضا 
 ،فلّمـا رآه قـام ليـدنو منـه فيسـأله ذلـك ،فه مـن دار املتوّكـليف الطريق وقـت منصـر  فجلس له يوماً 

فلقـي  ،وانصـرف ،أن يـدنو منـه )١(فابتعـد الرجـل ومل جيسـر  ،ثالث مرات» تنّح عافاك اهللا «  :فقال
فانصــرف  ،فإنّــك ســتعاىف فــامضِ  ،قــد دعــا لــك قبــل أن تســأله :قــال :فعرّفــه احلــال ومــا قــال الفهــريِّ 

  .فلّما أصبح مل ير على بدنه شيئا من ذلك ،الرجل إىل بيته فبات ليله
وقــع رجـل مشــعبذ مـن ناحيــة اهلنـد إىل املتوكــل  :قـال ،عـن زرافــة حاجـب املتوكــل - ١٥/  ٤٩٧

ل علــــي بـــن حممــــد بـــن الرضــــا ِجـــفــــأراد أن خيُ  ،وكـــان املتوّكــــل لّعابـــاً  ،يلعـــب لعـــب احلقــــة ومل يـــر مثلــــه
  .ألف دينارإن أخجلته أعطيتك  :فقال لذلك الّرجل 

فقعـدوا وأحضـر علـي  ،تقّدم بـان خيبـز رقاقـا خفافـا واجعلهـا علـى املائـدة وأقعـدين إىل جنبـه :قال
وجلـس الالعـب إىل  ،وكان عليها صورة أسـد ،وجعل له مسورة عن يساره ،للطعام بن حممد 

الرجـل يف اهلــواء ومـّد يــده إىل يــده إىل رقاقـة فطّريهـا ذلــك  فمــد علـي بــن حممـد  ،جنـب املسـورة
  .ومد يده إىل أخرى فطريها فتضاحك اجلميع ،فطّريها ذلك الرجل ،أخرى

«  :يــده املباركــة الشــريفة علــى تلــك الصــورة الــيت يف املســورة وقــال فضــرب علــي بــن حممــد 
  .وعادت كما كانت إىل املسورة ،فابتلعت الرجل .»خذيه 

  احلسن علّي بن حممد  فتحري اجلميع وDض أبو
__________________  

  .حيسن :ك ،يف ر) ١(
  .٥٢/  ٥٤٨ :مدينة املعاجز - ١٥
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٥٥٦ 

أتسـلط أعـداء اهللا علـى  ،واهللا ال تـراه بعـدها«  :فقـال. سألتك إالّ جلسـت ورددتـه :فقال له املتوكل
  .)٢(فلم ير الرجل بعد ذلك  ،وخرج من عنده .)١(»  !؟أولياء اهللا
وكـان  ،كنّـا مـع املعتـز  :قـال ،عن أيب العباس فضل بن أمحد بـن إسـرائيل الكاتـب - ١٦/  ٤٩٨
وكـان عهـدي  ،فسّلم املعتّز ووقف ووقفت خلفـه ،فدخلنا الدار واملتوكل على سريره قاعد ،أيب كاتبه

ويقبــل علــى  ،بــه إذا دخــل عليــه رّحــب بــه وأمــره بــالقعود ونظــرت إىل وجهــه يتغــري ســاعة بعــد ســاعة
والفتح مقبـل عليـه يسـكنه  ،ويرد عليه القول. هذا اّلذي يقول فيه ما يقول :الفتح بن خاقان ويقول

وهـو  ،واهللا ألقـتلّن هـذا املرائـي الزنـديق :وهـو يتلظـى ويقـول. مكـذوب عليـه يـا أمـري املـؤمنني :ويقـول
  .ويطعن يف دوليت ،الذي يّدعي الكذب

 ،ودفــع إلــيهم أربعــة أســياف ،فجــيء aــم. يفقهــونجئــين بأربعــة مــن اخلــزر وأجــالف ال  :مثّ قــال
وهـو  ،وأن يقبلـوا عليـه بأسـيافهم فيخبطـوه ويقتلـوه ،وأمرهم أن يرطنوا بألسنتهم إذا دخل أبو احلسن

ـــه بعـــد القتـــل :يقـــول فمـــا علمـــت إالّ بـــأيب  ،وأنـــا منتصـــب قـــائم خلفـــه مـــن وراء الســـرت. واهللا ألحرقّن
وال  )١(جـاء والتفـّت ورائـي وهـو غـري مكـرتث  :لنـاس قّدامـه فقـالواوقد بادر ا ،قد دخل احلسن 
 ،فلّما بصر به املتوكل رمى بنفسـه مـن السـرير إليـه وهـو بسـيفه فانكـّب عليـه يقبّـل بـني عينيـه ،جازع

يــا  ،يـا ابـن عمـي ،ويـا خـري خلــق اهللا ،يـا ابــن رسـول اهللا ،يـا سـيدي :وهـو يقــول ،واحتمـل يـده بيـده
مــا  :فقــال .»أعيــذك بــاهللا يــا أمــري املــؤمنني مــن هــذا «  :وأبــو احلســن يقــول. نيــا أبــا احلســ ،مــوالي

  جاء بك يا
__________________  

  .سلطت أولياء اهللا على أعداء اهللا :يف ر) ١(
حليــة  ،باختصــار :وفيــه ،٢٠٥ :٢الصــراط املســتقيم  ،٣٩٥ :٢كشــف الغمــة   ،٢١/  ٤١٧ :١اخلــرائج واجلــرائح  - ١٦

  .٥٩/  ٥٥٠ :دينة املعاجزم ،٤٦٥ :٢األبرار 
  .به :يف ك زيادة) ٢(
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٥٥٧ 

ارجـــع يـــا  ،كـــذب ابـــن الفاعلـــة  :فقـــال املتوكـــل» جـــاءين رســـولك «  :قـــال ؟ســـيدي يف هـــذا الوقـــت
  .شّيعوا سيدي وسيدكم ،يا معتز ،يا عبد اهللا ،يا فتح ،سيدي من حيث جئت

مثّ أمـر الرتمجـان أن خيـربه مبـا فلّمـا خـرج دعـاهم املتوكـل  ،مـذعنني فلّما بصر به اخلزر خّروا سّجداً 
ورأينــا حولــه أكثــر مــن مائــة  ،ة هيبتــهلشــدَّ  :قــالوا ؟مل ال تفعلــوا مــا أمــرتكم بــه :مثّ قــال هلــم ،يقولــون

 :فقـال املتوكـل. مـن ذلـك وامـتألت قلوبنـا رعبـاً  ،فمنعنا ذلك عّما أمرنا به ،سيف مل نقدر أن نناهلم
احلمــد هللا الــذي بــّيض  :ح يف وجهــه وقــالوضــحك الفــت ،وضــحك يف وجــه الفــتح ،هــذا صــاحبكم

  .حّجته )١(وجهه وأرانا 
وأظــن أّن القصــة الــيت ذكر_ــا قبــل وأســند_ا إىل مجاعــة أهــل أصــفهان وتشــّيع  :قــال املصــنف 

وإجابـة الـدعاء كـان  ،واخلـرب عّمـا رواه مـن األخبـار عّمـا يف قلبـه والـدعاء لـه ،عبد الرمحن األصـفهاين
وال أبعـــد أن يكـــون مـــن أمـــر املتوكـــل بقتلـــه مـــن الغلمـــان اخلزريـــة وإحيـــاء أيب احلســـن  ،يف ذلـــك اليـــوم
  .واهللا أعلم ،هؤالء الذين خّروا له سّجدا يف ذلك اليوم ،إيّاهم 

وذلــك أّن اخلليفــة أمــر العســكر وهــم تســعون  ،فمشــهور )٢(وأّمـا حــديث املخــايل  - ١٧/  ٤٩٩
ــف فــارس مــن األتــراك الّســا  )٣( كنني بســّرمن رأى أن ميــأل كــّل واحــد مــنهم خمــالة فرســه مــن الطــني أل

  وجيعلوا بعضه ،األمحر
__________________  

  .وأنار :ك ،ص ،يف ش) ١(
 ،وفيــه باختصــار ،١٥/  ٢٠٥ :٢الصــراط املســتقيم  ،٣٩٥ :٢كشــف الغمــة   ،١٩/  ٤١٤ :١اخلــرائج واجلــرائح  - ١٧

  .٥٧/  ٥٥٠ :مدينة املعاجز
  .» ٢٧٢ :١مراصد االطالع  ،تل عند سّر من رأى :تل املخايل املخايل أو) ٢(
  .سبعون ،ص ،يف ش) ٣(
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٥٥٨ 

  .ففعلوا ،على بعض يف وسط برية واسعة هناك
استحضـرك  :واستصـعده وقـال فلّما صار مثل جبل عظيم صعد فوقه واستدعى أبا احلسن 

وأّمت  ،وقـد عرضـوا بأحسـن زينـة ،األسـلحة وحيملـوا )١(وقد كان أمـرهم أن يلبسـوا التجـافيف  ،للنظارة
أن  وكان خوفـه مـن أيب احلسـن  ،وكان غرضه أن يكسر كّل من خيرج عليه ،وأعظم هيبة ،عدة

  .يأمر أحدا من أهل بيته أن خيرج على اخلليفة
  .نعم :فقال»  ؟وهل أعرض عليك عسكري«  :فقال له أبو احلسن 
فغشـي  ،فإذا بني السـماء واألرض مـن املشـرق إىل املغـرب مالئكـة مـدججون ،فدعا اهللا سبحانه

ــى املتوكــل حنــن مشــتغلون  ،حنــن ال ننافســكم يف الــدنيا«  :فلّمــا أفــاق قــال لــه أبــو احلســن  ،عل
  .»وال عليك ممّا تظن  ،بأمر اآلخرة

__________________  
 :٩ - جفـف - لسـان العـرب« ب يلبسـها الفـرس تقيـه اجلـراح وهـو آلـة للحـر  ،مجـع جتفـاف بالكسـر :التجافيف) ١(
٣٠ «.  
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  الباب الرابع عشر
  في ذكر آيات أبي محّمد الحسن بن علي العسكري

  وفيه أربعة فصول
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٥٦١ 

  :فصل - ۱
  في بيان ظهور آياته 
  في الحصى

  حديث واحد :وفيه
فاسـتؤذن لرجـل  د احلسـن كنـت عنـد أيب حمّمـ  :قـال ،عن أيب هاشم اجلعفري - ١/  ٥٠٠

 ،عليــه بــالقبول فــردَّ  ،فســّلم عليــه بالواليــة ،فــدخل رجــل طويــل جســيم مجيــل وســيم ،مــن أهــل الــيمن
 :فقـال أبـو حمّمـد  ؟ليت شـعري مـن هـذا :فقلت يف نفسي ،وأمره باجللوس فجلس مالصقا يب

فقــد جــاء aــا  ،آبــائي خبــواتيمهم فانطبعــت هــذا مــن ولــد األعرابيــة صــاحبة احلصــاة الــيت طبــع فيهــا« 
  .»معه يريد أن نطبع فيها 

ــس :مثّ قــال فطبــع  ،فأخــذها مثّ أخــرج خامتــه ،ها_ــا فــأخرج حصــاة مــن جانــب منهــا موضــع أمل
  ؟رأيته قبل هذاأ: فقلت لليماين» احلسن بن علي « وكأّين أقرأ نقش خامته الساعة  ،فيها فانطبع

لسـت أراه فقـال  هـر حلـريص علـى رؤيتـه حـّىت كـان السـاعة أتـاين شـابٌّ وإّين منذ د ،ال واهللا :قال
  ذرّية ،رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل البيت :مثّ Dض اليماين وهو يقول ،فدخلت ،قم فادخل :يل

__________________  
/  ٤٢٨ :١رائح اخلـرائج واجلـ ،١٢٢ :غيبة الطوسـي ،وفيها قطعة منه ،٢١١ :اثبات الوصية ،٤/  ٣٤٧ :١الكايف  - ١
  .٣٥٣ :إعالم الورى ،٤٣١ :٢كشف الغمة   ،وفيه باختصار ،٤٤١ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٧
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٥٦٢ 

ــ ،بعضــها مــن بعــض  ،واألئمــة مــن بعــده ك لواجــب كوجــوب حــّق أمــري املــؤمنني أشــهد أّن حقَّ
  .ال عذر ألحد يف اجلهل بك ،وإّنك وّيل اهللا ،وإليك انتهت احلكمة واإلمامة

وهـي  ،امسي مهجع بن الصلت بن عاقبة بـن مسعـان بـن غـامن بـن أم غـامن :ألته عن امسه فقالفس
  .يت ختم فيها أمري املؤمنني األعرابية اليمانية صاحبة احلصاة الَّ 

وهــي أم النــدى بنــت جعفــر  ،وهــذه أم غــامن صــاحبة احلصــاة غــري تلــك صــاحبة احلصــاة املشــهورة
  .من بين سعد بن بكر بن زيد مناة ،من أسد ابن خزمية بن مدركة ،حبابة الوالبية األسدية

منـزل أم سـلمة  )ص(جـاءت النـيب  ،أم أسـلم :وقيـل ،وأّما صـاحبة احلصـاة األوىل فهـي أم مسـلم
فانتظرتـــه عنـــد أّم  ،الســـاعة جيـــيء ،يف بعـــض احلـــوائج )ص(خـــرج  :فقالـــت )ص(فســـألتها عـــن النـــيب 

إين قــد  ،بــأيب أنــت وأّمــي يــا رســول اهللا :فقالــت أم مســلم ،)ص(ســلمة رضــي اهللا عنهــا حــّىت جــاء 
 ،فموســى كــان لــه وصــي يف حياتــه ووصــي بعــد وفاتــه ،قــرأت الكتــاب وعلمــت أن لكــل نــيب وصــيا
وصـيي يف حيـايت وبعـد ممـايت  ،يـا أم مسـلم«  :فقـال هلـا ؟وكـذلك عيسـى فمـن وصـّيك يـا رسـول اهللا

«  :مثّ قـال هلـا ،مثّ عجنهـا وختمهـا خبامتـه ،لـدقيقمثّ ضرب بيـده إىل حصـاة فجعلهـا كهيئـة ا» واحد 
  .»من فعل بعدي مثل فعلي فهو وصيي يف حيايت وبعد ممايت  ،يا أّم سلمة

أنــت وصــي رســول اهللا  ،بــأيب أنــت وأمــي :فقالــت فخرجــت مــن عنــده وأتــت أمــري املــؤمنني 
هـــا كهيئـــة الـــدقيق مثّ عجنهـــا مثّ ضـــرب بيـــده إىل احلصـــاة فجعل» نعـــم يـــا أم مســـلم «  :فقـــال ؟)ص(

  .»فعلي هذا فهو وصيي ] مثل [ من فعل  ،يا أم مسلم«  :مثّ قال ،وختمها خبامته
  أنت ،سيدي :وهو غالم فقالت له فأتت احلسن 
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٥٦٣ 

  .وضرب بيده إىل احلصاة ففعل aا كفعلهما» نعم يا أم سلمة «  :فقال ؟وصي أبيك
أنـت  ،بـأيب أنـت وأّمـي :فقالـت ،وهـي مستصـغرة لـه  فخرجت من عنده حّىت أتت احلسني

  .وفعل مثل فعل أخيه» نعم يا أم مسلم «  :فقال ؟وصي أخيك
أنــــت وصــــي  :فســــألته ،يف منصــــرفه بعــــد قتــــل احلســــني  مثّ حلقــــت بعلــــي بــــن احلســــني 

  .مثّ فعل كفعلهم » نعم «  :فقال ؟أبيك
  :وهو شعر ،شد يف قصة اليماين واحلصاةوقد أن

  بــــــــــــــــــــدرت إىل موالنــــــــــــــــــــا يطبــــــــــــــــــــع احلصــــــــــــــــــــى

  لــــــــــــــــــــه اهللا أصــــــــــــــــــــفى بالــــــــــــــــــــدليل وأخلصــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــات اإلمامــــــــــــــــــــــــة كلهــــــــــــــــــــــــاو    أعطــــــــــــــــــــــــاه آي

ــــــــــق البحــــــــــر والســــــــــيد والعصــــــــــا      كموســــــــــى وفل

   
ـــــــــــــــــــــــني حجـــــــــــــــــــــــةو  ـــــــــــــــــــــــص اهللا النبّي   مـــــــــــــــــــــــا قّم

  معجـــــــــــــــــــــــــــــــزة إالّ الوصـــــــــــــــــــــــــــــــّيني قمصــــــــــــــــــــــــــــــــاو    
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٥٦٤ 

  :فصل - ۲
  من االخبار بحديث النفس في بيان ظهور آياته 
  أربعة عشر حديثا :وفيه

إّن يف اجلّنــة بابــا «  :يقــول مسعــت أبــا حمّمــد  :قــال ،عــن أيب هاشــم اجلعفــري - ١/  ٥٠١
وفرحـــت مبـــا  ،فحمـــدت اهللا تعـــاىل يف نفســـي .»وال يدخلـــه إالّ أهـــل املعـــروف  ،املعـــروف :يقـــال لـــه

فـإّن أهـل املعـروف  ،نعـم دم علـى مـا أنـت عليـه«  :إّيل فقال فنظر  ،أتكلف من حوائج الناس
  .»جعلك اهللا منهم يا أبا هاشم ورمحك  ،يف دنياهم هم أهل املعروف يف اآلخرة

ِ  ( ،عــرّفين عــن قــول اهللا عــّز وجــل :ســأل حمّمــد بــن صــاحل األرمــين :وعنــه قــال - ٢/  ٥٠٢ Lِب
ْمُر ِمْن َقبُْل َوِمـْن َنْعـُد 

َ
ومـن بعـد أن يـأمر مبـا  ،هللا األمـر مـن قبـل أن يـأمر«  :فقـال  )١( )اْأل

ْمُر تَبارََك اُهللا رَبُّ الْعالَِمَ"  ( :هـذا تأويـل قولـه تعـاىل :فقلت يف نفسـي .»يشاء 
َ
ال rَُ اGَْلُْق َواْأل

َ
أ

( )٢(.  
__________________  

ــــورى ،٤٣٢ :٤وب مناقــــب ابــــن شهرآشــــ ،١٢/  ٦٨٩ :٢اخلــــرائج واجلــــرائح  - ١  :٢كشــــف الغمــــة   ،٣٥٦ :إعــــالم ال
٤٢٠,  

  .٤٢٠ :٢كشف الغمة   ،٤٣٦ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٦٨٦ :٢اخلرائج واجلرائح  - ٢
  .٤ :سورة الروم اآلية) ١(
  .٥٤ :سورة األعراف اآلية) ٢(
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٥٦٥ 

ــارَكَ  (كمــا هــو أســررت يف نفســك «  :فأقبــل علــّي وقــال ــُر تَب ْم
َ
ــُق َواْأل ال rَُ اGَْلْ

َ
اُهللا رَبُّ  أ

  .أشهد أّنك حّجة اهللا وابن حّجته على عباده :فقلت»  )١( )الْعالَِمَ" 
ــى أيب حممــد  :وعنــه قــال - ٣/  ٥٠٣  وأنــا أريــد أن أســأله مــا أصــوغ بــه خامتــاً  دخلــت عل
أردت «  :فلّمـــا وّدعتــه وDضـــت رمـــى إّيل خامتـــا وقـــال ،فجلســـت ونســـيت مــا جئـــت لـــه ،أتبــارك بـــه

 :فتعجبـت مـن ذلـك وقلـت» هنأك اهللا يا أبا هاشـم  ،ورحبت الفص والكرى ،فأعطيناك خامتاً فّضة 
غفـر اهللا لـك يـا أبـا «  :فقـال. وإمامي الذي أدين هللا بفـرض طاعتـه ،أشهد أّنك ويل اهللا ،يا سيدي

  .»هاشم 
مســألتان أردت الكتابــة aمــا  )٢(اخــتلج يف صــدري  :قــال ،عــن احلســن بــن ظريــف - ٤/  ٥٠٤

أين جملسه الـذي يقضـي فيـه بـني  ،إذا قام القائم وأراد أن يقضي :فكتبت أسأله  أيب حمّمد إىل
سـألت «  :فجـاء اجلـواب ،أغفلـت ذكـر احلمـى ،وأردت أن أكتب إليه أسأله عن ّمحى الرّبع ؟الناس

ردت أن تسـأل وكنـت أ ،وال يسأل البينة ،كقضاء داود  ،عن القائم فإذا قام يقضي بني الناس بعلمه
قُلْنا يا ناُر ُكوYِ بَـرْداً وََسـالماً  (فاكتب على ورقة وعّلقهـا علـى احملمـوم  ،عن ّمحى الربع فأنسيت

  .»فإنّه يربأ بإذن اهللا تعاىل  )٣( )َ$ إِبْراِهيَم 
__________________  

  .٥٤ :سورة األعراف آية) ١(
  ،٣٥٦ :إعـالم الـورى ،٤٣٧ :٤مناقـب ابـن شهرآشـوب  ،٤/  ٦٨٤ :٢اخلرائج واجلرائح  ،٢١/  ٤٢٩ :١الكايف  - ٣

  ,٢٤/  ٥٦٣ :مدينة املعاجز ،٤٩٢ :٢حلية األبرار  ،٤٢١ :٢كشف الغمة 
 :٤مناقـــــب ابــــن شهرآشـــــوب  ،١٠/  ٤٣١ :١اخلـــــرائج واجلــــرائح  ،٣٤٣ :ارشـــــاد املفيــــد ،١٣/  ٤٢٦ :١الكــــايف  - ٤

  .٦٢٧ :٢برار حلية األ ،٤١٣ :٢كشف الغمة   ،٣٥٧ :إعالم الورى ،٤٣١
  .خاطري :»ر « يف هامش ) ٢(
  .٦٩ :سورة األنبياء اآلية) ٣(
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٥٦٦ 

فـأردت أن أطلـب منـه شـيئا مـن الـدنانري  ،عليَّ  كنت مضّيقاً   :قال ،عن أيب هاشم - ٥/  ٥٠٥
إذا كانـــت لـــك «  :وكتـــب إيلّ  ،فلّمـــا صـــرت إىل منـــزيل وّجـــه إّيل مائـــة دينـــار ،يف كتـــاب فاســـتحييت
  »واطلبها فإّنك ترى ما حتب إن شاء اهللا تعاىل  ،حتتشم حاجة فال تستحي وال

ْوَرْعنَـا  ( :فسـألته عـن قـول اهللا تعـاىل كنت عند أيب حممـد   :وعنه قال - ٦/  ٥٠٦
َ
ُعـمL أ

ِصٌد َوِمـنُْهْم  ْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقتَ َqِ يَن اْصَطَفيْنا ِمْن ِعباِدنا فَِمنُْهْم ظالٌِم ِ
Lrاِت الِْكتاَب ا-َْGْسـابٌِق بِـا

ْذِن اِهللا  ــإِ  ،الظــامل لنفســه الــذي ال يقــّر باإلمــام ،كّلهــم مــن آل حمّمــد «  :فقــال  )١( )بِ
  .»والسابق باخلريات بإذن اهللا اإلمام  ،واملقتصد العارف باإلمام

فنظــر إّيل  ،فــدمعت عينــاي وجعلــت أفكــر يف نفســي عظــم مــا أعطــى اهللا آل حمّمــد  :قــال
فامحـــد اهللا فقـــد  ،األمـــر أعظـــم ممـــا حـــّدثتك بـــه نفســـك مـــن عظـــم شـــأن آل حمّمـــد «  :وقـــال

فابشــر يــا أبــا هاشــم  ،تــدعى يــوم القيامـة aــم إذا دعــي كــل أنــاس بإمـامهم ،حبــبلهم جعلـك متمســكاً 
  .»فإّنك على خري 

 ( :عـن قـول اهللا تعـاىل أبـا حمّمـد  سـأل حمّمـد بـن صـاحل األرمـين :قال ،وعنه - ٧/  ٥٠٧
مُ 
ُ
  َفْمُحوا اُهللا ما يَشاُء َوُيiِْبُت وَِعنَْدُه أ

__________________  
 ،٤٣٩ :٤مناقـب ابـن شهرآشــوب  ،١٣ذيـل حــديث /  ٤٣٥ :١اخلــرائج واجلـرائح  ،مثلـه ،١٠/  ٤٢٦ :١الكـايف  - ٥

  ,٣٥٤ :إعالم الورى
حليـة األبـرار  ،٤١٩ :٢كشـف الغمـة   ،٩/  ٦٨٧ :٢اخلـرائج واجلـرائح  ،٢١٣ :الوصية اثبات ،٣٨٦ :ارشاد املفيد - ٦
  .٩٨/  ٥٧٦ :مدينة املعاجز ،٤٩٢ :٢

  .٣٢ :سورة فاطر اآلية) ١(
مدينـــة  ،٤١٩ :٢كشـــف الغمـــة   ،١٠/  ٦٨٧ :٢اخلـــرائج واجلـــرائح  ،٢٦٤ :غيبـــة الطوســـي ،٢١٢ :اثبـــات الوصـــية - ٧

  .١٠٣/  ٥٧٧ :املعاجز
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٥٦٧ 

فقلـــت يف »  ؟وهــل يثبـــت إال مــا مل يكــن ،هــل ميحــو إالّ مـــا كــان«  :فقـــال  )١( )ِب الِْكتـــا
  .هذا خالف قول هشام أنّه ال يعلم بالشيء حّىت يكون :نفسي

 ،اخلـالق إذ ال خملـوق ،تعـاىل اجلبّـار العـامل باألشـياء قبـل كوDـا«  :وقال فنظر إّيل أبو حممد 
 ،أشـــهد أنّـــك حّجـــة اهللا ووليـــه بقســـط :فقلـــت .»والقـــادر قبـــل املقـــدور عليـــه  ،والـــرب إذ ال مربـــوب

  .وأّنك على منهاج أمري املؤمنني 
ْذ  ( :كنت عنده فسـأله حمّمـد بـن صـاحل األرمـين عـن قـول اهللا تعـاىل  :وعنه قال - ٨/  ٥٠٨ َو,ِ

َخَذ َربَُّك ِمْن بَِ* آَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم 
َ
ولـو  ،ثبتوا املعرفة ونسوا املوقف وسـيذكرونه«  :قال اآلية )٢( )أ

  .»ال ذلك مل يدر أحد من خالقه ومن رازقه 
 ،فجعلــت أتعّجــب يف نفســي مــن عظــيم مــا أعطــى اهللا وليّــه مــن جزيــل مــا محلــه :قــال أبــو هاشــم

مـا ظنـك  ،وأعظـم ،األمر أعجب ممّـا عجبـت منـه يـا أبـا هاشـم«  :وقال عليَّ  فأقبل أبو حمّمد 
 ،حـىت يكـون لـواليتهم مصـّدقاً  وال يكـون مؤمنـاً  ،ومـن أنكـرهم أنكـر اهللا ،بقوم مـن عـرفهم عـرف اهللا

  .» ؟ومبعرفتهم موقناً 
 :الـــذنوب الـــيت ال تغفـــر قـــول الرجـــل«  :قـــال مسعـــت أبـــا حمّمـــد  :قـــال ،وعنـــه - ٩/  ٥٠٩

وقد ينبغـي للرجـل أن يتفقـد مـن  ،)٣(لدقيق إن هذا هلو ا :فقلت يف نفسي» ليتين ال أؤاخذ إالّ aذا 
  نفسه

__________________  
  .٣٩ :سورة الرعد اآلية) ١(
  .٤١٩ :٢كشف الغمة   ،٢١٢ :إثبات الوصية - ٨

  .١٧٢ :سورة األعراف اآلية) ٢(
 ،٤٣٩ :٤مناقـب ابـن شهرآشـوب  ،١١/  ٦٨٨ :٢اخلرائج واجلرائح  ،١٢٣ :غيبة الطوسي ،٢١٢ :اثبات الوصية - ٩

  .٣٥٥ :إعالم الورى ،٤٢٠ :٢كشف الغمة 
  .)دقق (  ١٠١ :١٠ :لسان العرب ،األمر الغامض :الدقيق) ٣(
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٥٦٨ 

فــإن  ،نعــم مــا حــدثتك بــه نفســك ،صــدقت يــا أبــا هاشــم«  :وقــال ،فأقبــل علــّي  ،كــّل شــيء
ــى الصــفا يف الليلــة الظلمــاء ــى  ومــن دبيــب الــذر ،اإلشــراك يف النــاس أخفــى مــن دبيــب النمــل عل عل

  »الشبح األسود 
التقيت مع رجل فأخربين أنّه كـان لـه ابـن عـم ينازعـه  :قال ،عن حيىي بن املرزبان - ١٠/  ٥١٠

فــــوردت  ،ال أقــــول بــــه وال أرى منــــه عالمــــة :فقلــــت ،وغــــريه يف اإلمامــــة والقــــول يف أيب حممــــد 
إّن مـّد يـده إىل رأسـه وكشـفه  :تعنتـافقلـت يف نفسـي م ،فأقبـل أبـو حمّمـد  ،العسكري يف حاجة

  .مثّ نظر إّيل ورّده قلت به
 ،يـا حيـىي«  :ها وقالفكشفها مثّ برق عينيه ّيف مثّ ردَّ  ،فلّما حاذاين مّد يده إىل رأسه أو القلنسوة
مثّ » ال تنازعـــه «  :فقـــال خّلفتـــه صـــاحلاً  :فقلـــت»  ؟مـــا فعـــل ابـــن عمـــك الـــذي ينازعـــك يف اإلمامـــة

  .مضى
أشـــتهي أن أعلـــم مـــا  :فّكـــرت يف نفســي فقلـــت :قـــال ،عــن أيب هاشـــم اجلعفـــري - ١١/  ٥١١

  .»وما سواه فهو خملوق  ،اهللا خالق كّل شيء«  :فبدأين وقال ؟يف القرآن يقول أبو حمّمد 
فكتبـت إىل  ،كـان يل علـى ابـن عـم يل عشـرة آالف درهـم  :عن ابن الفرات قال - ١٢/  ٥١٢

ال أبـــايل أيـــن يـــذهب مـــايل بعـــد أن  :وقلـــت يف نفســـي ،أشـــكو إليـــه وأســـأله الـــدعاء أيب حمّمـــد 
  .أهلكه اهللا
  شكا إىل ربّه السجن فأوحى إّن يوسف «  :فكتب إيلَّ  :قال

__________________  
  ,٤٣٦ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٤٢٨ :٢كشف الغمة   ،٢١/  ٤٤٠ :١اخلرائج واجلرائح  - ١٠
  ,٩٣/  ٥٧٦ :مدينة املعاجز ،باختالف فيه ،٦/  ٦٨٦ :٢ئج واجلرائح اخلرا - ١١
 ،٤٢٩ :٢كشـف الغمـة   ،كالمهـا باختصـار  ،١٤/  ٢٠٧ :٢الصراط املستقيم  ،٢٢/  ٤٤١ :١اخلرائج واجلرائح  - ١٢

  .١٠٦/  ٥٧٧ :مدينة املعاجز
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٥٦٩ 

َحبُّ إِ  ( :أنت اخـرتت لنفسـك ذلـك حيـث قلـت :اهللا إليه
َ
ْجُن أ ا يَْدُعونَِ* إfَِْـِه رَبِّ السِّ Lِمم Ljَ( 

  .»وهو ميت بعد مجعة  ،إّن ابن عّمك لراد عليك مالك ؛ولو سألتين أن أعافيك لعافيتك )١(
رأيــت أبــا  :قــال ؟مــا بــدا لــك يف رّده وقــد منعتــين إيّــاه :فقلــت ،ابــن عّمــي مــايل فــرّد علــيَّ  :قــال
  .»فرّد على ابن عّمك ماله  ،د دناإّن أجلك ق«  :يف املنام فقال يل حمّمد 

مثّ أزور  ،كنـت أزور العسـكري يف شـعبان يف أولـه  :عن أيب القاسم احلليسي قال - ١٣/  ٥١٣
العسـكري قبـل شـعبان  )٢(فلّما كانت سنة مـن الّسـنني وردت  ،يف النصف من شعبان احلسني 

وخرجــت إىل  ،ال أدع زيــارة كنــت أزورهــا :فلّمــا دخــل شــعبان قلــت ،وظننــت أين ال أزوره يف شــعبان
 :فلّمــــا كـــان يف هــــذه املــــرّة قلــــت ،أعلمـــتهم برقعــــة أو رســــالة ،وكنــــت إذا وافيــــت العســــكر ،العســـكر

  .أحب أن ال تعلمهم بقدومي :وقلت لصاحب املنزل ،أجعلها زيارة خالصة ال أخلطها بغريها
: ويقـــول) ر ضـــاحك مستبشـــمتبّســـم  (نارين وهـــو قمـــت ليلـــة جـــاءين صـــاحب املنـــزل بـــديفلّمـــا أ

من كـان يف طاعـة اهللا كـان اهللا «  :ادفعهما إىل احلليسي وقل له :نارين وقيل يلبعث إيل aذين الدي
  .»يف حاجته 
بنـا األمـر فقـال  ضـاقَ  :بن إبـراهيم بـن موسـى بـن جعفـر قـال عن حمّمد بن عليَّ  - ١٤/  ٥١٤
  بنا حّىت نصري إىل هذا امضِ  :يل أيب

__________________  
  .۳۳ :سورة يوسف اآلية) ۱(
  .٨٤/  ٥٧٤ :مدينة املعاجز ،٣٤/  ٤٤٣ :١اخلرائج واجلرائح  ،١٨/  ٤٩٣ :كمال الدين - ١٣

  .زرت :ك ،ش ،يف ص) ٢(
  .٢٤٧ :روضة الواعظني ،٤١٠ :٢كشف الغمة   ،٣٤١ :ارشاد املفيد ،٣/  ٤٢٤ :١الكايف  - ١٤
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٥٧٠ 

مـا أعرفـه وال  :فقلـت ؟أتعرفه :فقال يل. قد وصف عنه مساحة فإنّه - يعين أبا حممد  - الرجل
  .رأيته قط
مــائتني  ،مــا أحوجنــا أن يــأمر لنــا خبمســمائة درهــم ،فقــال يل أيب وهــو يف طريقــه ،فقصــدناه :قــال

  .وأخرج إىل اجلبل ،ومائة درهم للنفقة ،)١(للكسوة ومائيت درهم للدين 
ومائـــة درهـــم  ،ومبائـــة كســـوة ،أشـــرتي مبائـــة محـــاراً  ،ليتـــه أمـــر يل بثالمثائـــة درهـــم :فقلـــت يف نفســـي

  .وأخرج إىل اجلبل ،للنفقة
فلّمـا دخلنـا عليـه  ؛بـن إبـراهيم وحمّمـد ابنـه يـدخل علـيُّ  :فلّما وافينا البـاب خـرج إلينـا غـالم فقـال

اسـتحييت أن  ،يـا سـيدي :فقـال»  ؟على ما خّلفك عنّـا إىل هـذا الوقـت«  :وسّلمنا عليه قال أليب
فلّمـــا خرجنـــا مـــن عنـــده جاءنـــا غالمـــه فنـــاول أيب صـــرّة فيهـــا . نـــا علـــى هـــذه الصـــورة واحلـــالألقـــاك وأ

وال ختــرج  ،ومائــة درهـم للنفقـة ،ومائتـان للـدين ،مائتـان للكســوة :هــذه الصـرة :مخسـمائة درهـم وقـال
  .)٢(إىل اجلبل وصر إىل سوراء 

ومائـــة  ،ومائـــة للكســـوة ،اجعـــل مائـــة منهـــا مثـــن محـــار ،ة فقـــال هـــذه ثالمثائـــة درهـــموأعطـــاين صـــرَّ 
  .وال خترج إىل اجلبل وصر إىل سوراء ،للنفقة

وهـــو مـــع ذلـــك يقـــول  ،فدخلـــه إىل اليـــوم ألفـــا درهـــم ،فتـــزوج بـــامرأة ،فصـــار أيب إىل ســـوراء :قـــال
  .بالوقف
أســــأله عــــن  كنــــت كتبــــت إىل أيب حممــــد   :عــــن األقــــرع قــــال ،عــــن إســــحاق - ١٥/  ٥١٥

   نفسي بعدهاوقلت يف ؟اإلمام هل حيتلم
__________________  

  .وما أثبتناه من الكايف ،الدقيق :يف املخطوطات) ١(
واحســن  ،٢٧٨ :٣معجــم البلــدان « انظــر  ،وقيــل مدينــة مــن توابــع الكوفـة ،قيــل هــو موضــع قــرب بغـداد :سـوراء) ٢(

  .» ١٠٥ :التقاسم
 ،٤٢٢ :٢كشــــف الغمــــة   ،٣١/  ٤٤٦ :١اخلــــرائج واجلــــرائح  ،٢١٤ :اثبــــات الوصــــية ،١٢/  ٤٢٦ :١الكــــايف  - ١٥

  .١٤/  ٥٦٢ :مدينة املعاجز ،٢٠/  ٢٠٨ :٢الصراط املستقيم 
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٥٧١ 

  .قد أعاذ اهللا تبارك وتعاىل أولياءه من ذلك
وقــد  ،ال يغــّري النــوم مــنهم شــيئاً  ،يف املنــام حــاهلم يف اليقظــة حــال األئمــة «  :فــورد اجلــواب

  .»كما حّدثتك نفسك   ،طانأعاذ اهللا عز وجل أولياءه من الشي
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٥٧٢ 

  :فصل - ۳
  في اإلخبار بالمغيبات في بيان آياته 
  اثنا عشر حديثا :وفيه

أكثـر  كـان يل فـرس وكنـت بـه معجبـاً   :قـال ،عن علي بن زيد بن علي بن احلسـني - ١/  ٥١٦
فقلـــت هـــو »  ؟مـــا فعـــل فرســـك«  :يومـــا فقـــال يل فـــدخلت علـــى أيب حممـــد  ،ذكـــره يف احملافـــل

وال تـؤخر  ،اسـتبدل بـه قبـل املسـاء إن قـدرت«  :قـال ،نزلت اآلن عنه ،عندي ها هو ذا على بابك
 )١(ومضـيت إىل منـزيل فـأخربت أخــي  ،فبقيـت متفكــراً  ،ودخـل علينـا داخــل فـانقطع الكـالم» ذلـك 
 ،وشـــححت عليـــه ونفســـت عليـــه ونفســـت علـــى الســـائس ببيعـــه ؟مـــا أدري مـــا أقـــول يف هـــذا :فقـــال

  .وأمسيت
 ،فاغتممـت لـذلك. مـات فرسـك السـاعة ،يـا مـوالي :فلّما صّليت العتمة جاءين السـائس وقـال

  .وعلمت أنّه عىن هذا بذلك القول
فلّمـــا . دابــيت ليتــه أخلــف علـــيَّ  :بعــد أيّــام وأنـــا أقــول يف نفســـي مثّ دخلــت علــى أيب حمّمـــد 
«  :مثّ قـال .»الم اعطـه بـرذوين الكميـت يـا غـ ،نعم خنلف عليـك«  :جلست قال قبل أن يتحّدث

  .» هذا خري من فرسك وأطول عمراً 
__________________  

مناقـــب  ،١٢/  ٤٣٤ :١اخلـــرائج واجلـــرائح  ،٣٨٨ :ارشـــاد املفيـــد ،٢١٥ :اثبـــات الوصـــية ،١٥/  ٤٢٧ :١الكـــايف  - ١
  .٤٣٠ :٤ابن شهرآشوب 

  .أيب :يف ك) ١(
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٥٧٣ 

مثّ قـدمت  ،مـن الثنويـة بـاألهواز نـاظرت رجـالً  :قـال ،اينعن حمّمد بن الربيع الشـيب - ٢/  ٥١٧
وإّين جـالس علــى بـاب دار أمحـد اخلصـيب إذ أقبــل  ،سـر مـن رأى وقـد علـق بقلــيب شـيء مـن مقالتـه

فســقطت » فوّحــده  ،أحــدٌ « فنظــر إّيل وأشــار بســبابته  ،مــن دار العاّمــة يــوم املوكــب أبــو حممــد 
  .عليَّ  مغشياً 

فشــكوت إليــه عبــد العزيــز  كتبــت إىل أيب حمّمــد   :قــال ،حمّمــد بــن حجــرعــن  - ٣/  ٥١٨
ــف ــا عبــد العزيــز فقــد كفيتــه«  :فكتــب إيل ،ويزيــد بــن عبــد اهللا ،بــن أيب دل ــا يزيــد فلــك ولــه  ،أّم وأّم

  .بن عبد اهللا حممد بن حجر وقتل يزيدٌ  ،فمات عبد العزيز بن دلف» مقام بني يدي اهللا عز وجل 
 ،كنــت أشــتهي الولــد شــهوة شــديدة  :عــن ابــن القــزاز قــال ،عــن إبــراهيم بــن هلقــام - ٤/  ٥١٩

 :فقـال برأسـه ؟ذكراً  :فقلت ،نعم :فقال برأسه ؟فقلت تراين أرزق ولداً  ،فارساً  فأقبل أبو حممد 
  .فولدت يل بنت ،ال

 ب عــن محــزة بــن حممــد بــن أمحــد بــن علــي بــن احلســني بــن علــي بــن أيب طالــ - ٥/  ٥٢٠
يعـين . هـذا الـذي تـزعم اإلماميـة أنّـه إمـام ألقصـدنَّ  :فقـال ،كان أيب بلي بالشلل وضاق صـدره  :قال

  .احلسن بن علي 
__________________  

  ،وفيـــه باختصـــار ،٤٢٩ :٤مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ،٢٨/  ٤٤٥ :١اخلـــرائج واجلـــرائح  ،٢٠/  ٤٢٨ :١الكـــايف  - ٢
  ,٣/  ٥٧٨ :مدينة املعاجز ،٤٢٥ :٢كشف الغمة 

  ,٤٣٣ :٤مناقب ابن شهرآشوب  ،٢٥/  ٤٣٠ :١الكايف  - ٣
  ,٤٢٦ :٢كشف الغمة   ،٣٨٦ :اهلداية الكربى ،١٦/  ٤٣٨ :١اخلرائج واجلرائح  ،٣١٧ :اثبات الوصية - ٤
٥ - ...  
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٥٧٤ 

 ،إىل الصــيد وكــان يــوم ركــوب اخلليفــة ،ة وارحتلــت حنــو ســر مــن رأى فوافيتهــافاكرتيــت دابَّــ :قــال
وطلــب الصــيد  ،فلمــا ظهــروا واشــتغل اخلليفــة بــاللهو ،فلمــا ركــب اخلليفــة ركــب معــه احلســن بــن علــي

ـــس عليهـــا اعتـــزل أبـــو حممـــد  ـــالقرب منـــه  ،وألقـــى إىل غالمـــه الغاشـــية فجل ـــة ب فجئـــت إىل خراب
 وأنــت أيضــاً  ،عيونــاً  يــا أبــا حمّمــد ال تــدن مــّين فــإّن علــيَّ «  :فنــاداين ،فشــددت دابّــيت وقصــدت حنــوه

  .»خائف 
فجـــاءين  :قـــال ؟مـــا يـــدري مـــا حـــاجيت ،مـــن خمـــاريق اإلمامـــة هـــذا أيضـــاً  :فقلـــت يف نفســـي :قـــال

وأنــا  ،جئــت تشــكو إيل الشــلل«  :يقــول لــك مــوالي :ة فيهــا ثالمثائــة دينــار فقــالغالمــه ومعــه صــرَّ 
الثالمثائــة دينــار بــارك اهللا خــذ هــذه  ،وجعــل فــيكم أبــراراً  ،كثّــر اهللا ولــدك  ،أدعــو اهللا بقضــاء حاجتــك

  .»لك فيها 
  .وكانت معه ،فما خالين من ثالمثائة دينار :قال
مثّ أخربتنــا خادمــة لنــا أDّــا ســرقت منهــا  ،وملـّـا مــات واقتســمنا وجــدنا مــائتني ومثــانني دينــاراً  :قــال

  .وسألتنا أن جنعلها يف حّل منها ،عشرين ديناراً 
خـــرج أيب  :قـــال ،بـــن حمّمـــد املعـــروف بـــابن احلمـــرييعـــن أيب القاســـم بـــن إبـــراهيم  - ٦/  ٥٢١

لـيس يل إال احلسـن  :فقلـت ،ومل أعلـم يف أي الطريـق أخـذ ،حمّمد بن علي من املدينة فأردت قصـده
 ،لداخل أو خـارج فقعدت منتظراً  ،فقصدته بسر من رأى ووقفت ببابه وهو مغلق ،بن علي 

إّن مــوالي  ،يــا ابــن إبــراهيم بــن حممــد :فقالــت ،البــابفســمعت قــرع البــاب وكــالم جاريــة مــن خلــف 
فأخــذت » هــذه بلغتــك إىل أبيــك «  :ويقــول - ومعهــا صــرّة فيهــا عشــرون دينــاراً  - يقرئــك الســالم

فدفعتـه إىل أيب  ،وكان بقي من الدنانري دينـار واحـد ،وظفرت بأيب بطربستان ،الصرّة وقصدت اجلبل
  هذا ما أنفذه إليك :وقلت

__________________  
٦ - ...  
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٥٧٥ 

  .وذكرت له القّصة ؛موالي
وقـع قحـط بسـر مـن رأى يف زمـان  :قـال ،عن علي بن علي بن احلسن بـن شـابور - ٧/  ٥٢٢

فخرجـوا  ،فأمر اخلليفة احلاجب وأهـل اململكـة أن خيرجـوا لالستسـقاء ،املوىل احلسن بن علي 
  .سقواثالثة أيام متواليات إىل املصّلى يستسقون فما 
فلّمــا  ،وكــان فــيهم راهــب ،ومعــه النصــارى والرهبــان ،فخــرج اجلــاثليق يف اليــوم الرابــع إىل الصــحراء

فشــّك أكثــر النــاس  ،وخــرج يف اليــوم الثــاين فهطلــت الســماء بــاملطر ،مــد يــده هطلــت الســماء بــاملطر
 ،وكــان حمبوســاً  ،فأنفـذ اخلليفــة إىل أيب حمّمـد  ،وصــبوا إىل ديـن النصــرانية ملـا رأوا ذلــك ،وتعجبـوا

إّين خـارج مـن غـد ومزيـل الشـك  :فقال له. احلق أّمة جّدك فقد هلكت :وقال ،فأخرجه من حبسه
ــث والّرهبــان معــه وموالنــا وســيدنا احلســن بــن علــي  يف نفــر مــن  فخــرج اجلــاثليق يف اليــوم الثال

ه أن يقـبض علـى يـده اليمـىن ويأخـذ مـا فلّما بصر بالراهب وقـد مـّد يـده أمـر بعـض مماليكـ ،أصحابه
استســق «  :مثّ قــال فأخــذه موالنــا  ،أســود مــاً ه؛ ففعــل وأخــذ مــن بــني ســبابتيه عظصــبعيأبــني 
  .فاستسقى وكانت السماء مغيمة فانقشعت وطلعت الشمس بيضاء» اآلن 

  ؟ما هذا العظم يا أبا حممد :فقال اخلليفة
فوقــع يف  ،وهــذا رجــل مــن نســل ذلــك النــيب ، مــن أنبيــاء اهللا تعــاىلهــذا عظــم نــيب«  :فقــال 

  .»وما كشف عن عظم النيب إالّ هطلت السماء باملطر  ،يده هذا العظم
__________________  

نـور  ،٤٢٩ :٢كشـف الغمـة   ،وفيـه باختصـار ،٤٢٥ :٤مناقب ابـن شهرآشـوب  ،٢٣/  ٤٤١ :١اخلرائج واجلرائح  - ٧
ملحقــات  ،٣٦٦ :ينـابيع املــودة ،١٨٩ :مفتـاح النجــا ،٣٩٦ :جــواهر العقــدين ،١٢٤ :عق احملرقـةالصــوا ،١٨٤ :االبصـار

  .٥٠٢ :٢حلية األبرار  ،٨٣/  ٥٧٤ :مدينة املعاجز ،١٥/  ٢٠٧ :٢الصراط املستقيم  ،٢٦٤ :١٢احقاق احلق 
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٥٧٦ 

كتـب   السالم عليهحبمـل أيب حمّمـد  )١(ملّـا أمـر الـزبري  :قال ،عن حمّمد بن عبد اهللا - ٨/  ٥٢٣
«  :فكتـب إليـه :بلغنا خرب أقلقنـا وبلـغ منـازل حممـد بـن عبـد اهللا قـال ،جعلت فداك :إليه أبو هاشم

  .يوم الثالث )١(فقتل الزبري » بعد ثالث يأتيك اخلرب 
فطلـب فوجـد » اطلبـوه يف الربكـة «  :فـأخرب بـذلك فقـال ،فلـم يوجـد ،غـالم لـه صـغري دَ ِقـفُ  :قال

  .فيها ميتاً 
دخلــت علــى أيب عبــد اهللا بــن عبــد اهللا وبــني  :قــال ،عــن علــي بــن حممــد الصــيمري - ٩/  ٥٢٤

إّين نازلت اهللا تعـاىل يف هـذا الطاغيـة «  :فيها هذه الرقعة كتبها إّيل أبو حمّمد  :يديه رقعة فقال
  .فلّما كان اليوم الثالث فعل به ما فعل .»يعين الزبري بن جعفر وهو آخذه بعد ثالث 

ضـيق احلـبس وثقــل  شـكوت إىل أيب حمّمــد  :قـال ،عـن أيب هاشـم اجلعفــري - ١٠/  ٥٢٥
فأخرجـــت يف وقـــت الظهـــر فصـــّليت يف » تصـــّلي الظهـــر اليـــوم يف منزلـــك «  :فكتـــب إيلّ  ،)٢(القيـــد 

  .منزيل كما قال 
__________________  

  .٤١٦ :٢كشف الغمة   ،٣٦ / ٤٥١ :١اخلرائج واجلرائح  ،١٢٤ :غيبة الطوسي - ٨
 وتـويف  ،وخالفة املستعني كانت قبل إمامتـه ،قتل يف زمن اإلمام احلسن العسكري  ،هو املعتز :الزبري) ١(

  .يف خالفة املعتمد
الصـــراط  ،٤١٧ :٢كشــف الغمــة   ،٨/  ٤٢٩ :١اخلـــرائج واجلــرائح  ،٢٢٥ :دالئــل اإلمامــة ،١٢٢ :غيبــة الطوســي - ٩

  ,٤٩/  ٥٦٧ :مدينة املعاجز ،٦/  ٢٠٦ :٢املستقيم 
  .١٣/  ٤٣٥ :١اخلرائج واجلرائح  ،٤١٢ :٢كشف الغمة   ،٣٥٤ :إعالم الورى ،١٠/  ٤٢٦ :١الكايف  - ١٠

  .احلديد :م ،يف ك) ٢(
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فلّمــا صــرت إىل  ،فــأردت أن أطلــب منــه دنــانري يف كتــايب فاســتحييت منــه ،كنــت مضــيقاً   :وعنــه
ـــزيل وّجـــه إيلَّ  ـــار من ـــال تســـتحي وال تستحشـــم« وكتـــب إّيل  ،بثالمثائـــة دين  ،إذا كانـــت لـــك حاجـــة ف

  .»واطلبها فإّنك ترى ما حتب إن شاء اهللا تعاىل 
باجلوســق بالقصــر األمحــر  ،كنــت يف احلـبس املعــروف حبــبس اجلبـيس  :قــال ،وعنـه - ١١/  ٥٢٦

وحـبس  ،حمّمد بن إبـراهيم القمـيو  ،ومحزة الغراب ،أنا وعبد اهللا اخلدوري واحلسني بن حمّمد العقيقي
وكـان معنـا يف  ،وكان املتـويل حلبسـه صـاحل بـن وصـيف ،وأخوه جعفر فحففنا به معنا أبو حممد 

لــو ال أّن فــيكم مــن لــيس «  :فقــال فالتفــت أبــو حممــد  ،احلــبس رجــل مجحــي يقــول إنّــه علــوي
هــذا «  :ىل اجلمحــي بــأن خيــرج فخــرج فقــال وأومــأ إ» مــنكم ألخــربتكم مــّىت يفــرّج اهللا عــنكم 

ــيس مــنكم فاحــذروه فقــال  .»وإّن يف ثيابــه قصــة كتبهــا إىل الســلطان خيــربه مبــا تقولــون فيــه  ،رجــل ل
ويف  ،ففتشوا فوجد فيها القصة يذكرنا فيها عظيمة ويعلمه بأنّنا ننقـب وDـرب ،نفتش ثيابه :بعضهم

  .احلديث طول
ومــا يــدري  ،فــأفطرت يف بيــت آخــر علــى كعكــة ،معــه فضــعفت ذات يــوموكنــت أصــوم  :مثّ قــال
 :فتبّسـمت فقـال» أطعم أبا هاشم فإنّـه مفطـر «  :فقال لغالمه ،مثّ جئت وجلست معه ،واهللا أحد

  .»الكعك ال قوة فيه  فإنَّ  ،إذا أردت القّوة فكل الّلحم ؟ما يضحكك يا أبا هاشم« 
امحـــل  ،جـــاءه الغـــالم وقـــال يـــا ســـيدي ،هللا أن يفـــرج عنـــهفلمـــا كـــان يف اليـــوم الثالـــث الـــذي أراد ا

  امحل وما أحسبنا نأكل«  :فقال ؟فطورك
__________________  

كشــف الغمــة   ،وفيــه باختصــار ،٤٣٧ :٤مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،٢/  ٦٨٣و  ١/  ٦٨٢ :٢اخلــرائج واجلــرائح  - ١١
  .١٨٤ ،١٨٣ :نور األبصار ،٣٥٤ :إعالم الورى ،٤٣٢ :٢
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  .»هداكم اهللا «  :وأطلق عند العصر وهو صائم قال ،مل الطعام الظهرفح» منه 
عن إمساعيل بن حمّمد بن علي بن إمساعيل بن علي بـن عبـد اهللا بـن العبـاس بـن  - ١٢/  ٥٢٧

 ،يب شــكوت إليــه احلاجــة فلّمــا مــرَّ  ،علــى ظهــر الطريــق قعــدت أليب حمّمــد  :قــال ،عبــد املطلــب
  .وال غداء وال عشاء ،ندي درهم فما فوقهوحلفت له أنّه ليس ع

 ،عـن العطيـة وليس قويل لـك هـذا دفعـاً  !وقد دفنت مائيت دينار حتلف باهللا كاذباً «  :فقال :قال
إنّـك حترمهـا أحــوج «  :فقــال مثّ أقبـل علـيَّ  ،فأعطـاين غالمـه مائــة دينـار»  ؟يـا غـالم أعطـه مــا معـك

 :وقلــت ،فيمـا قــال دفنـت مــائيت دينـار وصــدق  ،ففنيــت الـدنانري الــيت دفنتهـا» مـا تكــون إليهـا 
أبـــواب الـــرزق  وانغلقـــت علـــيَّ  ،فاضـــطررت ضـــرورة شـــديدة إىل شـــيء أنفقـــه ،لنـــا وكهفـــاً  تكـــون ظهـــراً 

  .فما قدرت منها على شيء ،ففتشت عنها فإذا ابن يل قد عرف موضعها فأخذها وهرب
__________________  

 ٤٢٧ :١اخلـرائج واجلـرائح  ،بـاختالف فيـه ،٢٨٦ :الفصول املهمـة ،٣٤٣ :اد املفيدارش ،١٤/  ٤٢٦ :١الكايف  - ١٢
حليــة األبــرار  ،٤١٣ :٢كشــف الغمــة   ،٣٥٢ :إعــالم الــورى ،وفيهمــا باختصــار ،٤٣٢ :٤مناقــب ابــن شهرآشــوب  ،٦/ 
٤٩١ :٢.  
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  :فصل - ۴
  في بيان ظهور آياته 
  في معان شّتى

  أربعة أحاديث :وفيه
كنـت مـع أيب بسـر مـن رأى نتعـاطى البيطــرة   :قــال ،عـن أمحـد بـن احلـارث القـزويين - ١ / ٥٢٨

وكــان مينــع ظهــره مــن  ،وكــرباً  وكــان عنــد املســتعني بغــل مل يــر مثلــه حســناً  ،يف مــربط أيب حمّمــد 
وقــد كــان قــد مجــع عليــه الــرواض فلــم تكــن هلــم حيلــة يف ركوبــه فقــال لــه بعــض  ،الســرج ومــن اللجــام

وإمـا [ فإّمـا أن يركبـه  ،ال تبعث إىل أيب حمّمد احلسن بن الرضـا حـّىت جيـيء، أيا أمري املؤمنني :مائهند
  .ومضى أيب معه ،فبعث إىل أيب حمّمد  ،فتسرتيح منه] أن يقتله 

يف صـــحن الـــدار فعـــدل إليـــه  فنظـــر إىل البغـــل واقفـــاً  ،فلّمـــا وصـــل إىل الـــدار كنـــت معـــه :قـــال أيب
  .على كفله ووضع يده
  .فنظرت إىل البغل وقد عرق حّىت سال العرق منه :قال

فقـال أبـو  ،اجلـم هـذا البغـل ،يـا أبـا حمّمـد :فرّحـب وقـرب وقـال ،مثّ صار إىل املستعني فسّلم عليه
  اجلمه يا :أليب حمّمد 

__________________  
 ،٤٣٨ :٤مناقـب ابـن شهرآشـوب  ،١١/  ٤٣٢ :١ائح اخلـرائج واجلـر  ،٣٤١ :ارشاد املفيـد ،٤/  ٤٢٤ :١الكايف  - ١

  .٤١١ :٢كشف الغمة   ،٢٤٨ :روضة الواعظني ،وفيه باختصار
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  .طيلسانه فأجلمه فوضع . اجلمه أنت :فقال له املستعني ،غالم
 ،»أســـرجه يــا غـــالم «  :فقــال أليب ،أســرجه ،يـــا أبــا حمّمـــد :فقــال لــه ،مثّ رجــع إىل جملســه فقعـــد

  .وأسرجه ورجع فقام  ،أسرجه أنت يا أبا حممد :ستعنيفقال امل
 ،مثّ ركضـه يف الـدار ،فقام فركبـه مـن غـري أن ميتنـع عليـه» نعم «  :فقال ؟ترى أن تركبهأ: فقال له

  ،يـا أبـا حمّمـد :فقـال لـه املسـتعني ،مثّ رجـع فنـزل ،مثّ محله علـى اهلملجـة فمشـى أحسـن مشـي يكـون
«  :فقــال ،خـذه فهـو لـك :فقـال .» حسـناً  ،مـا رأيــت مثلـه ،يـا أمـري املـؤمنني « :فقـال ؟كيـف رأيتـه

إّن أمـري املـؤمنني قـد محلـك  ،يـا أبـا حمّمـد :فقـال .»أراه وما يصلح أن يكون مثله إالّ ألمـري املـؤمنني 
  .فأخذه» يا غالم خذه «  :أليب فقال  ،عليه

وابنـا  ،مبصـر عنـد خروجـي منهـا يل علـيالً  اً خلفـت ابنـ :قـال ،عن سيف بن الليـث - ٢/  ٥٢٩
أسـأله  فكتبـت إىل أيب حممـد  ،كـان وصـيي وقيمـي علـى عيـايل ويف ضـياعي  ،يل آخر أسـّن منـه

فامحـد  ،ومـات وصـّيك وقّيمـك الكبـري ،قـد عـويف ابنـك املعتـل«  :فكتـب إيلّ  ،الـدعاء ال بـين العليـل
ومـات ابـين الكبـري يـوم  ،د اخلـرب أن ابـين عـويف مـن عّلتـهفـور  .»وال جتزع فيحبط عملـك وأجـرك  ،اهللا

  .عن مسأليت جواب أيب حمّمد  ورد عليَّ 
  ملّا :قال ،عن بعض أصحابنا ،عن علي بن حمّمد - ٣/  ٥٣٠

__________________  
  ,٤٢٤ :٢كشف الغمة   ،٢٦/  ٤٣٠ :١الكايف  - ٢
كشـف   ،وفيـه باختصـار ،٤٣٠ :٤مناقـب ابـن شهرآشـوب  ،١٥/  ٤٣٧ :١اخلـرائج واجلـرائح  ،٣٤٤ :إرشاد املفيد - ٣

  .١١٤/  ٥٧٨ :مدينة املعاجز ،٣٦٠ :اعالم الورى ،٤١٤ :٢الغمة 
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) ويلـك  :فقالـت لـه امرأتـه :فكـان يضـيق عليـه ويؤذيـه قـال )١(إىل فخـر بـن أمي  سّلم أبو حمّمد 
ألرمينـه  :فقـال. إّين أخـاف عليـك منـه :وقالـت ،هوعرّفتـه صـالح !؟ال تـدري مـن يف منزلـكأ اتق اهللا

  .صّلي وحوله السباعيُ  مثّ فعل ذلك فرآه قائماً . بني السباع
إّين مغــــتم  :وقلــــت دخلــــت علــــى أيب حمّمــــد  :قــــال ،عــــن أمحــــد بــــن إســــحاق - ٤/  ٥٣١

»  ؟يـا أمحـد ومـا هـو«  :قـال. يل )٢(وإّين أردت أن أسـأل أبـاك فلـم يتفـق  ،بشيء يصيبين يف نفسي
ونـوم  ،ونـوم املـؤمنني علـى أميـاDم ،روي عـن آبائـك أّن نـوم األنبيـاء علـى أقفيـتهم ،يا سيدي :فقلت

يــا  :فقلــت .»كــذلك هــو «  :فقــال . ونــوم الشــياطني علــى وجــوههم ،املنــافقني علــى مشــائلهم
مـّين  ادنُ «  :سـاعة مثّ قـالفسكت . فإّين أجاهد أن أنام على مييين وال يأخذين النوم عليها ،سيدي

فـأخرج يـده مـن حتـت ثيابـه  ،فادخلتهـا» ادخـل يـدك حتـت ثيابـك «  :فـدنوت منـه فقـال» يا أمحـد 
  .وأدخلها حتت ثيايب ومسح بيده اليمىن على جانيب األيسر وبيده على جانيب األمين ثالث مرات

  .عليها نوم أصال وما أخذين ،فما قدرت أن أنام على يساري منذ فعل ذلك يب :قال أمحد
__________________  

  .حيىي بن أمي :ص ،ويف ش ،حنرير اخلادم :يف هامش ص) ١(
  ،٢٧قطعة من حديث /  ٤٣٠ :١الكايف  - ٤

  .يقض :ك ،م ،يف ص) ٢(
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  الباب الخامس عشر
  في ذكر آيات صاحب الزمان الخلف الصالح
  المنتظر المهدي عجل اهللا فرجه الشريف

  وفيه مخسة فصول
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  :فصل - ۱
  في بيان ظهور آياته 

  في حال والدته وبعدها
  حديثان :وفيه

 ملـّـا خــرج صــاحب الزمــان  :قالتــا ،حــّدثتين نســيم وماريــة :عــن الســياري قــال - ١/  ٥٣٢
احلمـد هللا رّب «  :مثّ عطـس فقـال ،سـبابته حنـو السـماء رافعـاً  ،على ركبتيـه من بطن أّمه سقط جاثياً 

  .»غري مستنكف وال مستكرب  ،هللا ذاكراً  عبداً  ،وصّلى اهللا على حمّمد وآله ،املنيالع
  .»ولو أذن لنا يف الكالم لزال الشك  ،زعمت الظلمة أّن حجة اهللا داحضة«  :مثّ قال
 حـــّدثتين اجلاريـــة الـــيت أهـــديتها أليب حمّمـــد  :عـــن أيب علـــي احلســـن اآليب قـــال - ٢/  ٥٣٣

بيضـاء  ورأيـت طيـوراً  ،قـد ظهـر منـه وبلـغ أفـق السـماء سـاطعاً  رأيـت نـوراً  ولـد السـّيد ملّا  :قالت
فأخربنــا أبــا حممـــد  ،_ــبط مــن الســماء ومتســـح أجنحتهــا علــى رأســـه ووجهــه وســائر جســده مثّ تطـــري

ره إذا وهــي أنصــا ،تلــك مالئكـة الســماء نزلــت لتتبـارك aــذا املولـود«  :بـذلك فضــحك مثّ قـال 
  .»خرج بأمر اهللا عّز وجل 

__________________  
إعـــالم  ،٢/  ٤٥٧ :١اخلــرائج واجلــرائح  ،١٤٧ :غيبــة الطوســـي ،٢٢١ :اثبـــات الوصــية ،٥/  ٤٣٠ :كمــال الــدين - ١

  ,٢/  ٥٨٦ :مدينة املعاجز ،٥٤٤ :٢حلية األبرار  ،٣٩٥ :الورى
  .٢٦٠ :روضة الواعظني - ٢
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  :فصل - ۲
  ته في بيان ظهور آيا

  في حال طفولته
  حديث واحد :وفيه

ـــى  ،عـــن ســـعد بـــن عبـــد اهللا بـــن أيب خلـــف - ١/  ٥٣٤ قـــال يف حـــديث طويـــل أنـــا أقتصـــر عل
 مضــيت إىل ســر مــن رأى مــع أمحــد بــن إســحاق ألزور أبــا حمّمــد  :قــال ،املوضــع املقصــود منــه

اســتأذنا فخــرج  دنــا بــاب أيب حممــد فلّمــا وصــلنا إليهــا وور  ،وأســأله عــن مســائل أشــكلت علــيَّ 
فيـه مائـة وســتون  ،وكـان علـى عـاتق أمحـد بـن إســحاق جـراب غطـاه بكسـاء طـربي ،اإلذن بالـدخول

  .على كّل صرّة منها ختم لصاحبه ،صرّة من الدنانري والدراهم
بعــد  عــاً فمــا شــّبهت أبــا حمّمــد حــني غشــينا نــور وجهــه إالّ ببــدر قــد اســتوت لياليــه أرب :قــال ســعد

علـى رأسـه فـرق بـني وفـرة كأنّـه  ،وعلى فخذه األمين غـالم يناسـب املشـرتي يف اخللقـة واملنظـر ،عشرة
ووســطها غرائــب الفصــوص املرّكبــة  ،وبــني يديــه رّمانــة ذهبيــة تلمــع ببــدائع نقوشــها ،ألــف بــني واويــن

ر بـه علـى البيـاض وبيـده قلـم إذا أراد أن يسـطّ  ،قد كان أهداها لـه بعـض رؤسـاء أهـل البصـرة ،عليها
  يدحرج الرّمانة بني يديه ويشغله برّدها كي ال فكان موالنا  ،قبض الغالم على أصابعه

__________________  
 ،٤٥٩ :ينـابيع املـودة ،٢٦٨ :االحتجـاج ،وفيه مثله ،٢٢/  ٤٨١ :١اخلرائج واجلرائح  ،٢١/  ٤٥٤ :كمال الدين - ١

  .٥٥٧ :٢حلية األبرار 
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٥٨٦ 

  .فسّلمنا عليه فألطف باجلواب وأومأ إلينا باجللوس ،عن كتبه ما أراده يصّده
 ،فلّمــا فـــرغ مــن كتبـــه البيــاض الـــذي كــان بيـــده أخـــرج أمحــد بـــن إســحاق جرابـــه مــن طـــي كســـائه

فــّض اخلــتم عــن هــدايا  ،يــا بــين«  :وقــال ،إىل الغــالم فنظــر املــوىل أبــو حمّمــد  ،فوضــعه بــني يديــه
  .»ها إليك شيعتك اليت بعثو 

يـــدي الطــاهرة إىل هـــدايا جنســـة وأمـــوال وحشـــة قـــد خلـــط  جيـــوز يل أن أمـــدَّ  ،يـــا مـــوالي«  :فقــال
  .» ؟حّلها حبرامها

  .»ليمّيز بني احلالل واحلرام منها  ،استخرج ما يف اجلراب ،يا ابن إسحاق«  :فقال 
ــى  ،مــن غّلــة كــذاهــذا لفــالن بــن فــالن  :فــأول صــرة بــدأ أمحــد بإخراجهــا قــال الغــالم تشــتمل عل

ومـن  ،مخسـة وأربعـني دينـارا ،لـه مـن أبيـه وكانت إرثاً  ،منها من مثن حجرة باعها ،اثنني وستني ديناراً 
  .»وفيها من أجرة احلوانيت ثالثة دنانري  ،أربعة عشر دينارا )١(أمثان تسعة أثواب 

  .»دل الرجل على احلرام منها  ،يا بين«  :فقال موالنا 
قــد انطمــس مــن نصــف إحــدى  ،تارخيــه ســنة كــذا ،فــّتش عــن دينــار منهــا رازي الســكة«  :فقــال

  .أصلية وزDا ربع دينار )٢(صفحتيه نقشه وقراضته 
  والعّلة يف حترميها أّن صاحب هذه احلّلة وزن يف شهر كذا من

__________________  
  .أبواب :يف م) ١(
  .٢١٦ :٧قرض  - لسان العرب ،الذهب ومنه قراضة ،ما سقط بالقرض :القراضة) ٢(
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٥٨٧ 

فأتــت علــى ذلــك مــدة قــبض انتهاهــا لــذلك  ،ســنة كــذا علــى حائــك مــن جريانــه مــن الغــزل منّــا وربــع
فــأخرب بـه احلائـك صــاحبه فكّذبـه واســرتّد منـه بـدل ذلــك منّـا ونصـفا مــن غـزل أول ممـّـا   ،الغـزل سـارقا

  .»مع القراضة مثنه فاختذ من ذلك ثوبا كان هذا الديا نار  ،كان دفعه إليه
فلّما فتح رأس الصرّة صادف رقعة يف وسط الدنانري باسم من أخـرب عنـه ومبقـدارها علـى حسـب 

  .واستخرج الديا نار والقراضة بتلك العالمة ،ما قال
وهــو يشــتمل  ،مــن حمّلــة كــذا ،هــذا لفــالن بــن فــالن«  :مثّ أخــرج صــرّة أخــرى فقــال الغــالم 

  .»ال حيّل لنا شيء منها  ،على مخسني دينارا
ألDّـــا مـــن مثــــن حنطـــة قـــد حــــاف صـــاحبها علـــى أكاريــــه يف «  :قــــال»  ؟وكيـــف ذلـــك«  :قـــال
  .»وكان ما خّص األكارين منها بكيل خبس  ،وذلك أنّه قبض حصته منها بكيل واف ،املقامسة

  .»صدقت يا بين «  :فقال 
وال حاجـة لنـا يف  ،أو توصـي برّدهـا علـى أرباaـا ،ّدهاامحلها مجيعا لرت  ،يا ابن إسحاق«  :مثّ قال
  .»وأتنا بثوب العجوز  ،شيء منها

فلّمـا انصـرف أمحـد بـن اسـحاق ليأتيـه بـالثوب  ،وكان ذلك الثوب يف حـق يل فنسـيته :قال أمحد
شـّوقين أمحـد بـن إسـحاق اخلصـيب  :فقلـت»  ؟ما جـاء بـك يـا سـعد«  :فقال نظر إّيل موالنا 

  .لقاء موالنا إىل
  .على حاهلا :قلت»  ؟فاملسائل اليت أردت أن تسأل عنها«  :قال
 ،فســـألته عنهـــا .»فاســـأله عّمـــا بـــدا لـــك  - وأومـــأ إىل الغـــالم - اســـأل قـــرّة عيـــين عنهـــا«  :قـــال
  .وإّين تركت ذكرها كراهية التطويل ،فأجاب
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٥٨٨ 

وطلبــت أثــر أمحــد بــن اســحاق  ،امــع الغــالم وانصــرفت عنهمــ فلّمــا أجــاب قــام أبــو حمّمــد 
. قد فقدت الثوب الـذي سـألين مـوالي إحضـاره :فقال ؟ما أبكاك وأبطأك :فقلت ،فاستقبلين باكياً 

 :فقلـت ،وهـو يصـّلي علـى حمّمـد وآل حمّمـد ،وانصرف من عنده متبسـماً  ،فأخربه ،ال عليك :فقلت
  .حتت قدمي موالي يصّلي عليه وجدت الثوب مبسوطاً  :قال ؟ما اخلرب

ــى ذلــك :قــال ســعد ــف بعــد ذلــك إىل منزلــه  ،فحمــد اهللا تعــاىل وأثــىن عليــه عل  وجعلنــا خنتل
  .وال نرى الغالم بني يديه ،أيّاماً 

فانتصـب أمحـد بـن  ،فلّما كان يوم الـوداع دخلـت أنـا وأمحـد بـن إسـحاق وكهـالن مـن أهـل بلـدنا
وحنـن نسـأل اهللا  ،ت احملنـةنـت الرحلـة واشـتدَّ قد د ،يا ابن رسول اهللا :وقال ،بني يديه إسحاق قائماً 

وعلـــى  ،وعلـــى ســـيدة النســـاء أّمـــك ،وعلـــى املرتضـــى أبيـــك ،تعـــاىل أن يصـــّلي علـــى جـــّدك املصـــطفى
وأن يصـــّلي  ،وعلـــى األئمـــة الطـــاهرين مـــن بعـــدمها آبائـــك ،ســـيدي شـــباب أهـــل اجلنّـــة عمـــك وأبيـــك

ال جعلـه اهللا هـذا آخـر عهـدنا و  ،ويكبـت عـدوك ،ونرغـب إليـه أن يعلـي كعبـك ،عليك وعلـى ولـدك
  .من لقائك

يــا ابــن «  :مثّ قــال ،حــّىت اDملــت دموعــه وتقــاطرت عرباتــه فلّمــا قــال هــذه الكلمــة اســتعرب 
  .»يف صدرك هذا  ،فإّنك مالق اهللا تعاىل ،ال تكلف يف دعائك شططاً  ،إسحاق

إالّ مــا  ،)ص(جــّدك رســول اهللا  وحبرمــة ،ســألتك بــاهللا :فلّمــا أفــاق قــال ،عليــه فخــّر أمحــد مغشــياً 
«  :وقـــال يـــده حتـــت البســـاط فـــأخرج ثالثـــة عشـــر درمهـــاً  فأدخـــل . شـــرّفتين خبرقـــة أجعلهـــا كفنـــاً 

وإّن اهللا تعــاىل ال يضــّيع أجــر مــن  ،فإنّــك ال تعــدم مــا ســألت ،وال تنفــق علــى نفســك غريهــا ،خــذها
  .» أحسن عمالً 
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٥٨٩ 

ن حلوان على ثالثة فراسخ حّم أمحد بن إسـحاق وصـارت فلّما صرنا بعد منصرفنا م :قال سعد
فانصـرفنا عنـه  ،تفرقوا عّين هذه الليلة واتركوين وحدي :مثّ قال ،aا به علة صعبة أتى بلدة كان قاطناً 
  .ورجع كّل واحد مّنا إىل مرقده

 فـإذا أنـا ،ففتحـت عيـين ،)١(فلّمـا حـان أن ينكشـف الليـل عـن الصـبح أصـابتين فكـرة  :قال سعد
ـــا أيب حممـــد  - بكـــافور اخلـــادم وجـــرب  ،أحســـن اهللا بـــاخلري عـــزاءكم :وهـــو يقـــول - خـــادم موالن
 فإنّـه مـن أكـرمكم حمـالً  ،فقومـوا لدفنـه ،قد فرغنا من غسل صاحبكم ومن تكفينه ،باحملبوب رزيتكم

  .مثّ غاب عن أعيننا ،عند سيدكم
__________________  

  .وكزة :ك ،يف ص) ١(
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٥٩٠ 

  :لفص - ۳
  في بيان ظهور آياته 

  من االخبار بآجال الناس
  حديثان :وفيه

إّن علـــي بــــن زيـــاد الصـــيمري كتـــب إليــــه  :قـــال ،عـــن أيب عقيـــل عيســـى بــــن نصـــر - ١/  ٥٣٥
وبعــث إليــه  ،فمــات يف ســنة مثــانني» إنّــك حتتــاج إليــه يف ســنة مثــانني «  :فكتــب إليــه ،يلــتمس كفنــاً 

  .بالكفن قبل موته
رأيــت القاســـم بـــن العـــالء وقــد بلـــغ عمـــره مائـــة  :قـــال ،عــن أيب عبـــد اهللا الصـــفواين - ٢/  ٥٣٦

 ،مثّ لقــي العســكريني وحجــب بعــد الثمــانني ،منهــا مثــانون ســنة صــحيح العينــني ،وســت عشــرة ســنة
وكــان ال  ،وذلـك أّين كنــت مبدينــة كـذا مــن أرض آذرباجيــان ،ت عليـه عينــه قبــل وفاتـه بتســعة أيـّـاموردَّ 

وبعــده علــى يــد أيب القاســم بــن  ،علــى يــد أيب جعفــر العمــري ات صــاحب الزمــان تنقطــع توقيعــ
  .من شهرين فقلق من ذلك فانقطعت عنه املكاتبة حنواً  ،روح

  )١(فيج  :فقال ،فبينما حنن عنده نأكل إذ دخل البواب مستبشراً 
__________________  

  ,٤٢١ :إعالم الورى ،٨/  ٤٦٣ :١اخلرائج واجلرائح  - ١
  .٨٩/  ٦١٢ :مدينة املعاجز ،٢٤٩ :فرج املهموم ،١٤/  ٤٦٧ :١اخلرائج واجلرائح  ،١٨٨ :غيبة الطوسي - ٢

لســان « هــو الــذي يســعى بالكتــب  :وقيــل ،الــذي حيمــل األخبــار مــن بلــد إىل بلــد ،الفــيج هــو املســرع يف مشــيه) ١(
  .» ٣٥٠ :٢ - فيج - العرب
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٥٩١ 

وعليـه جبّـة  ،رى أثـر الفيـوج عليـهودخل كهل قصري يُـ ،القاسمفسجد  ،وال يسّمي بغريه ،العراق ورد
ودعـا  ،ووضـع املخـالة ،فقـام إليـه القاسـم فعانقـه ،وعلى كتفيه خمالة ،ويف رجله نعل حماملي ،مصرية

 فقــام الرجــل وأخــرج كتابــاً  ،فأكلنــا وغســلنا أيــدينا ،وغســل يديــه وأجلســه إىل جانبــه ،بطشــت ومــاء
ابـن أيب سـلمة أبـو عبـد  :فقّبله ودفعه إىل كاتب له يقال له ،القاسمفناوله  ،أفضل من نصف الدرج

فيمـا  خـرج يفَّ  ،خـرب ،يا أبـا عبـد اهللا :فقال ،القاسم ببكائه حّىت أحسَّ ] وبكى [ فأخذه وقرأه  ،اهللا
  ؟فما هو :قال ،ال :قال ؟تركته

ميرض يـوم السـابع بعـد  وأنّه ،بأربعني يوما نعى الشيخ إىل نفسه بعد ورود هذا الكتاب إيلَّ  :قال
  .وقد محل إليه بسبعة أثواب ،وأّن اهللا يرّد عليه عينيه بعد ذلك ،وصول هذا الكتاب
مـا أؤمـل مـن  :فضـحك وقـال .يف سـالمة مـن دينـك :قـال ؟على سالمة من ديـين :فقال القاسم
  ؟بعد هذا العمر

 ،ومنـديال ،وثـوبني ،وعمامـة ،وحـربة ميانيـة محـراء ،فقام الرجـل الـوارد فـأخرج مـن خمالتـه ثالثـة أزر
  .وعنده قميص خلعة خلعها عليه علي النقي  ،فأخذه القاسم

عبد الرمحن بن حممد السـري فـواىف  :شديد النصب يقال له ،وكان للقاسم صديق يف مهم الدنيا
ــإّين أحــّب هدايتــهؤ اقــر  :فقــال القاســم ،يف قــوم إىل الــدار )١(  حيتملــه قــالوا هــذا ال. وا الكتــاب عليــه ف

  !؟فكيف عبد الرمحن ،خلق من الشيعة
يــا أبــا  :فقــال عبــد الــرمحن ،وه إىل موضــع النعــيأفقــر  ،اقــرأه :وقــال ،فــأخرج القاســم إليــه الكتــاب

َوما تَْدرِي َغْفٌس مـا ذا تَْكِسـُب  ( :واهللا تعاىل يقول ،حمّمد اتق اهللا فإّنك رجل واصل يف دينك
  َغداً َوما

__________________  
  .فورد :م ،ص ،يف ش) ١(
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رٍْض َيُموُت 
َ
يِّ أ

َ
َحـداً  ( :وقال جّل ذكـره )١( )تَْدرِي َغْفٌس بِأ

َ
Gلُِم الَْغيِْب فَال ُفْظِهُر َ$ َليِْبـِه أ

( )٢(.  
  .فموالي هو املرتضى من الرسول )٣( )إِالL َمِن اْرتHَ ِمْن رَُسوٍل  ( :قال القاسم فأمت اآلية

ولكن أرّخ اليوم فإن أنا عشت بعد هذا اليوم أو مـت قبلـه فـاعلم  ،ل هذااعلم أّنك تقو  :مثّ قال
  .وإن أنا مت يف ذلك اليوم فانظر لنفسك ،أّين لست على شيء

وحنن جمتمعـون  ،ت العّلة إىل مّدةوحّم القاسم يوم السابع واشتدَّ  ،فأرّخ عبد الرمحن اليوم وافرتقوا
يــا  :مثّ مــّد يــده إىل ابنــه فقــال ،نيــه شــبه مــاء اللحــمإذ مســح بكّمــه عينيــه فخــرج مــن عي عنــده يومــاً 

  .فنظرنا إىل احلدقتني صحيحتني ،ويا فالن إيلّ  ،إيل ،حسن
ـــاس ـــه ،وشـــاع اخلـــرب يف الن ـــه العامـــة مـــن النـــاس ينظـــرون إلي ـــه ،وأتت وهـــو أبـــو  ،وركـــب القاضـــي إلي

يـــا أبـــا  :وقـــال ،وهـــو قاضـــي القضـــاة ببغـــداد فـــدخل عليـــه )٤(الســـائب عتبـــة بـــن عبيـــد اهللا املســـعودي 
ثالثـة أسـطر ال ميكنـين  :فقرّبـه منـه فقـال ،فّصـه فـريوزج خامتـاً  :فقـال ؟ما هذا الذي تـرى وأراه ،حمّمد
  .قراء_ا

  اللهّم أهلم احلسن :وقد قال ملّا رأى احلسن ابنه يف وسط الدار
__________________  

  .٣٤ :سورة لقمان اآلية) ١(
  .٢٦ :سورة اجلن اآلية) ٢(
  .٢٧ :اجلن اآليةسورة ) ٣(
مث  ،تــوىل القضــاء يف مراغــة وأذربيجــان ومهــذان ،أبــو الســائب هــو عتبــة بــن عبيــد اهللا بــن موســى اهلمــذاين الشــافعي) ٤(

وتـــويف يف ربيـــع اآلخـــر ســـنة إحـــدى ومخســـني  ،ومثـــانني ســـنة عـــاش ســـتاً  ،قـــدم بغـــداد فكـــان أول شـــافعي ويل قضـــاء بغـــداد
  .» ٢٣٩ :١١البداية والنهاية  ،٣٢٠ :١٢تاريخ بغداد  ،٤٧ :١٦سري أعالم النبالء « راجع  ،وثالمثائة
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  .ثالثاً . وجّنبه معصيتك ،طاعتك
  .كان أبوه وقفها عليه  ،وكانت الضياع اليت يف يده لصاحب األمر ،مث كتب وصيته بيده

إن أهلـــت للوكالـــة فيكـــون قوتـــك مـــن نصـــف ضـــيعيت املعروفـــة بفرخنـــدة  :وكـــان فيمـــا وّصـــى ابنـــه
  .ملوالناوسائرها ملك 

فوافـاه عبـد الـرمحن يعـدو يف األسـواق  فلّما كان يـوم األربعـني وقـد طلـع الفجـر مـات القاسـم 
فقد رأيـت مـا مل  ،اسكتوا :فاستعظم الناس ذلك منه فقال هلم. يا سيداه :وهو يصيح حاسراً  حافياً 
  .وتشّيع ورجع عّما كان. تروا

أهلمــك «  :ى احلســن ولــده مــن صــاحب الزمــان فلّمـا كــان بعــد مــّدة يســرية ورد الكتــاب علـ
  .وهو الدعاء الذي دعا به أبوه .»اهللا طاعته وجّنبك معصيته 

  .ة آياتويف ذلك عدَّ 
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  :فصل - ۴
  في بيان ظهور آياته 

  من االخبار بالغائبات
  ستة عشر حديثاً  :وفيه

 :مـن أهـل دينـور فأتيتهـا فقالـت )١(امـرأة  هـت إيلَّ وجَّ  :قـال ،عن أمحد بن أيب روح - ١/  ٥٣٧
وإّين أريــد أن أودعــك أمانــة وأجعلهــا يف رقبتــك  ،ورعــاً  ،أنــت أوثــق مــن يف ناحيتنــا ،يــا ابــن أيب روح
ال حتلّـه  ،هـذه دراهـم يف هـذا الكـيس املختـوم :فقالـت. أفعـل إن شـاء اهللا :فقلـت ،تؤّديها وتقوم aـا

وفيــه ثــالث  ،وهــذا قرطــي يســاوي عشــرة دنــانري. ربك مبــا فيــهوال تنظــر مــا فيــه حــّىت تؤديــه إىل مــن خيــ
حاجة أريـد أن خيـربين aـا قبـل أن أسـأله  ويل إىل صاحب الزمان  ،لؤلؤات تساوي عشرة دنانري

  .عنها
 ،وال أدري ممّـن استقرضـتها ،عشرة دنانري استقرضتها أّمي يف عرسـي :قالت ؟وما احلاجة :فقلت

  .فإن أخربك aا فادفعها إىل من يأمرك به ،دفعهاوال أدري إىل من أ
  .هذه احملنة بيين وبني جعفر :وكنت أقول جبعفر بن علي فقلت :قال

  فأتيت حاجز بن يزيد ،فحملت املال وخرجت حّىت دخلت بغداد
__________________  

  .١٠٥/  ٦١٦ :مدينة املعاجز ،١٧/  ٦٩٩ :٢اخلرائج واجلرائح  - ١
  .فاطمية :مش روها ،ص ،يف ش) ١(
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 ،ألدفعـــه إليـــك هـــذا مـــال دفـــع إيلَّ  :فقلـــت ؟لـــك حاجـــةأ: فســـّلمت عليـــه وجلســـت فقـــال ،الوّشـــاء
  .فإن أخربتين دفعته إليك ؟ومن دفعه إيل ؟أخربين كم هو

 ،ال تقبــل مـن أمحــد بــن أيب روح«  :فـإذا فيهــا. وهــذه رقعــة جـاءتين بــأمرك ،مل أؤمــر بأخـذه :قـال
  .هذا أجل شيء أردته ،ال إله إالّ اهللا :فقلت» من رأى وتوّجه به إلينا إىل سر 

فـإن كانـت  ،أبـدأ aـم :مثّ تفّكـرت وقلـت ،أبدأ جبعفر :فقلت ،فخرجت به ووافيت سر من رأى
  .احملنة من عندهم وإالّ مضيت إىل جعفر

 :قلــت ؟أنــت أمحــد بــن أيب روح :خــادم فقــال فخــرج إيلَّ  ،فــدنوت مــن بــاب دار أيب حمّمــد 
يا ابـن أيب روح أودعتـك  ،بسم اهللا الرمحن الرحيم«  :فإذا فيها ،هذه الرقعة اقرأها فقرأ_ا :قال ،نعم

 ،وقــد أّديـت فيــه األمانــة ،وهــو خـالف مــا تظـن ،فيـه ألــف درهـم بزعمــك حايـل بنــت الـديراين كيســاً 
ومعــك قرطــان  ،صــحاحاً  ومخســون دينــاراً  ،وإّمنــا فيــه ألــف درهــم ،ومل تفــتح الكــيس ومل تــدر مــا فيــه

وفيهمــا ثــالث حّبــات  ،زعمــت املــرأة أDّــا تســاوي عشــرة دنــانري صــدقت مــع الفصــني اللــذين فيهمــا
 ،فإنّـا قــد وهبنامهــا هلــا ،فادفعهمـا إىل جاريتنــا فالنــة ،وهــي تســاوي أكثــر ،لؤلـؤ شــراؤمها بعشــرة دنـانري

  .كوصر إىل بغداد وادفع املال إىل حاجز وخذ منه ما يعطيك لنفقتك إىل منزل
وهـي ال تـدري مـن صـاحبها وال  ،فأّما العشرة دنـانري الـيت زعمـت أّن أّمهـا استقرضـتها يف عرسـها

فتحّرجـت أن تعطيهـا فـإن أحبّـت أن تقسـمها  ،وهـي ناصـبية ،هي لكلثوم بنت أمحـد ،تعلم ملن هي
ىل القـول وال تعـودن يـا ابـن أيب روح إ. فلتفرقها على ضـعفاء أخوا_ـا ،يف أخوا_ا فاستأذنتنا يف ذلك

  .»وقد أورثك اهللا أهله وماله  ،وارجع إىل منزلك فإّن عدوك قد مات ،جبعفر واحملنة له
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 ،فوزنه فـإذا فيـه ألـف درهـم صـحاح ومخسـون دينـاراً  ،وناولت الكيس حاجزاً  ،فرجعت إىل بغداد
  .أمرنا بدفعها إليك لتنفقها :فناولين ثالثني دينارا وقال

فـإذا أنـا بفـيج قـد جـاءين مـن املنـزل خيـربين بـأّن  ،ع الذي نزلـت فيـهوانصرفت إىل املوض ،فأخذ_ا
وورثـت منـه ثالثـة  ،فرجعت فـإذا هـو قـد مـات ،وأّن أهلي أمروين باالنصراف إليهم ،محوي قد مات

  .آالف دينار ومائة ألف درهم
  .عّدة آيات ويف ذلك أيضاً 

كنــــت   :ة بالكوفــــة قــــالوأبــــوه مــــن مشــــايخ الزيديــــ ،عــــن أبيــــه ،عــــن ابــــن أيب ســــورة - ٢/  ٥٣٨
 ،فلّمــــا كــــان وقــــت العشــــاء اآلخــــرة صــــّليت وقمــــت ،اعــــّرف عنــــده خرجــــت إىل قــــرب احلســــني 

 ،وخـتم قبلـي ،قبلـي عليـه جبّـة سـنية ابتـدأ أيضـاً  ،فإذا شاب حسـن الوجـه )اYَْْمُد  (فابتدأت أقرأ 
 ،أنــت تريــد الكوفــة فــامض :)١(قــال يل الشــاب  ،إىل شــاطئ الفــرات فلّمــا كــان الغــداة خرجنــا مجيعــاً 

 ،فاتّبعتـه ،مثّ أسـفت علـى فراقـه :قال أبـو سـورة ،وأخذ الشاب طريق الرب ،فمضيت يف طريق الفرات
وانتهينا فـإذا حنـن علـى الغـري علـى  ،إىل حصن املسناة فنمنا مجيعاً  فجئنا مجيعاً » تعال «  :فقال يل

أيب طاهر الرازي فسيخرج إليـك مـن  فامض إىل ،أنت مضيق ولك عيال«  :فقال يل ،جبل اخلندق
اعــط هــذا الرجــل  :يقــول لــك ،شــاب مــن صــفته كــذا وكــذا :وعلــى يــده دم األضــحية فقــل لــه ،داره

  .»صرّة الدنانري اليت عند رجل السرير مدفونة 
. بالسـمع والطاعـة :فقـال ،فلّمـا دخلـت الكوفـة خرجـت إليـه وقلـت لـه مـا ذكـر يل الشـاب :قال

  .وعلى يده دم األضحية
__________________  

  .٩١ ،٩٠/  ٦١٣ :مدينة املعاجز ،١٥/  ٤٧٠ :١اخلرائج واجلرائح  ،١٨١ :غيبة الطوسي - ٢
  وما أثبتناه من املصدر ،الشاه :يف مجيع النسخ) ١(
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عــن  ،وهــو حمّمــد بــن احلســني بــن عبــد اهللا التميمــي ،وعــن أيب أمحــد بــن أيب ســورة - ٣/  ٥٣٩
أيـن الــرازي  :هـو ذا منـزيل قـال يل :فقــال ،ا فــإذا حنـن علـى مقـابر السـهلةمشـينا ليلتنـ] قـال [ الـرازي 

مــن  :فقلــت ،علــي بــن حيــىي فقــل لــه يعطيــك املــال بعالمــة أنــه كــذا ويف موضــع كــذا ومغطــى بكــذا
مث مشـينا حـىت انتهينـا إىل البــوابني يف السـحر فجلـس فحفـر بيــده . أنـا حممـد بــن احلسـن :قـال ؟أنـت

  .وصلى عشر ركعات فإذا املاء قد خرج وتوضأ
مــايل  :فســمعته يقــول ،أبــو ســورة :فقلــت ؟مــن أنــت :فمضــيت إىل الــرازي فــدفعت البــاب فقــال

فلمـا خـرج وقصصـت عليـه صـافحين وقبّـل وجهـي وأخـذ بيـدي ومسـح aـا علـى وجهــه . وأليب سـورة
 ،ديافاستبصــر أبــو ســورة وكــان زيــ ،مث أدخلــين الــدار وأخــرج الصــرة مــن عنــد رجــل الســرير ودفعهــا إيلَّ 

  .ويف ذلك عدة آيات
مـن  صـحبت رجـالً  :مسعـت الشـيخ العمـري يقـول :قـال ،عن إسـحاق بـن يعقـوب - ٤/  ٥٤٠

وهـو  ،أخـرج حـق ولـد عّمـك منـه«  :عليـه وقيـل لـه فأنفـذه فـردَّ  ،أهل السواد ومعه مـال للغـرمي 
ضــيعة البـن عمــه ] يـده  يف[ فنظــر يف حسـاب املــال وكانـت  ،متعجبـاً  فبقــي باهتـاً » أربعمائـة درهـم 

فــإذا الـذي بقــي هلـم مــن ذلـك املــال أربعمائـة درهــم   ،قـد كـان رّد علــيهم بعضـها وزوى عــنهم بعضـها
  .فأخرجها منه وأنفذ الباقي ،كما قال 

إنـّـه بعــث إىل أيب عبــد اهللا بــن اجلنيـد وهــو بواســط غالمــا وأمــر  :فقيـل جلماعــة مــن أصــحابنا قـالوا
  .فلّما عري الدنانري نقصت يف التعيري مثانية عشر قرياطا وحّبة ،ض مثنهوقب ،ببيعه فباعه

__________________  
٣ - ...  
  .٢٨٦ :دالئل اإلمامة ،١٦٢/  ١٤ :اإلمامة والتبصرة ،٦/  ٤٨٦ :كمال الدين - ٤
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٥٩٨ 

 ،وأنـا ليلـة ببغـداد ،مخسـمائة دينـار كانـت للغـرمي علـيَّ   :قـال ،عن حمّمد بـن هـارون - ٥/  ٥٤١
يل حوانيـــت  :وقلـــت يف نفســـي ،وفكـــرت فيمـــا علـــيَّ  ،شـــديداً  وقـــد فزعـــت فزعـــاً  ،aـــا ريـــح وظلمـــةو 

  .اشرتيتها خبمسمائة دينار
وقـد كتـب يل يف ذلـك مـن قبـل أن ينطـق بـه لسـاين ومـا  ،فجاءين من يتسّلم مـّين احلوانيـت :قال

  .أخربت به أحداً 
ر حمّمـد بـن عثمـان فـأخرج يل دعـاين أبـو جعفـ :عن جعفـر بـن أمحـد بـن متيـل قـال - ٦/  ٥٤٢

 ،حتتـــاج أن تصـــري بنفســـك إىل واســـط يف هـــذا الوقـــت :فقـــال يل ،ثـــوبني معلمـــة وصـــرّة فيهـــا دراهـــم
  .وتدفع ما دفعته إليك إىل أول رجل يلقاك عند صعودك من املركب إىل الشط بواسط

 مثلــي يرســـل يف هـــذا األمـــر وحيمـــل هـــذا الشـــيء :وقلـــت ،فتـــداخلين مـــن ذلـــك غـــم شـــديد :قــال
  !)١(الوتح 
فـــأول رجـــل لقيتـــه ســـألته عـــن احلســـن بـــن قطـــاة  ،وصـــعدت املركـــب ،فخرجـــت إىل واســـط :قـــال

أبــو جعفــر العمــري يقــرأ عليــك  :فقلــت ؟مــن أنــت ،أنــا هــو :الصــيدالين وكيــل الوقــف بواســط فقــال
 فـإن حمّمـد بـن عبـد ،احلمـد هللا :هـذين الثـوبني وهـذه الصـرّة ألسـلمهما إليـك فقـال السالم ودفـع إيلَّ 

فحــل الثيــاب فــإذا فيهــا مــا حيتــاج إليــه مــن حــربة  ،قــد مــات وخرجــت إلصــالح كفنــه )٢(اهللا احلــائري 
  .ويف الصرة كرى احلّمالني واحلّفار ،وثياب وكافور

__________________  
  ,١٦٣/  ١٤١ :اإلمامة والتبصرة ،٧/  ٤٨٦ :كمال الدين - ٥
  .١٠٨/  ٦١٧ :مدينة املعاجز ،٣٥/  ١١١٩ :٣اخلرائج واجلرائح  ،١٧/  ٤٩٢ :كمال الدين - ٦

  .» ٦٢٨ :٢ - وتح - لسان العرب« التافه  ،القليل من كل شيء :الوتح) ١(
  .» ٢٥٢ :١٦معجم رجال احلديث « وما أثبتناه هو الصحيح راجع  ،احلرياين :ك ،م ،يف ر) ٢(
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٥٩٩ 

  .فشيعنا جنازته وانصرفت :قال
 ،مــن أهــل بلــخ مخســة دنــانري إىل حــاجز أنفــذ رجــل :قــال ،عــن نصــر بــن الصــباح - ٧/  ٥٤٣

  .والدعاء له ،فخرج إليه الوصول بامسه ونسبه ،وكتب رقعة غّري فيها امسه
بعــث رجــل مــن أهــل بلــخ مبــال ورقعــة لــيس  :قــال ،عــن حمّمــد بــن شــاذان بــن نعــيم - ٨/  ٥٤٤
فمـن  ،املـال امحـل هـذا :وقـال للرسـول ،فيها بأصابعه كما تدور مـن غـري كتابـة وقد خطَّ  ،فيها كتابة

  .أخربك بقصته وأجاب عن الرقعة فأوصل إليه املال
 :قــال الّرجــل ؟تقــّر بالبــداء :وأخــربه اخلــرب فقــال جعفــر جــل إىل العســكر وقصــد جعفــراً فصــار الرَّ 

  .نعم
ـــه :قـــال ـــدا ل ـــإّن صـــاحبك قـــد ب ال يقنعـــين هـــذا  :فقـــال الرســـول .وقـــد أمـــرك أن تعطيـــين املـــال ،ف
  .اجلواب

هــذا مــال عــن ربــه  «  :فخرجــت إليــه رقعــة ،وجعــل يــدور علــى أصــحابنافخــرج الرجــل مــن عنــده 
وردت عليــه » صــوص البيــت وأخــذوا مــا يف الصــندوق وســلم املــال فــدخل اللُّ  ،كــان فــوق صــندوق

  .»فعل اهللا بك وفعل « الرقعة كما يدور الدعاء 
د فـــور  ،مـــاال ومل أفســـر ملـــن هـــو )١(أهـــديت  :عـــن حممـــد بـــن شـــاذان بـــن نعـــيم قـــال - ٩/  ٥٤٥
  .»ولفالن كذا  ،وكذا منه لفالن بن فالن ،وصل كذا«  :اجلواب

__________________  
  ,٢٨٧ :دالئل اإلمامة ،١٦٤/  ١٤١ :اإلمامة والتبصرة ،١٠/  ٤٨٨ :كمال الدين - ٧
 ١١٢٩ :٣اخلـرائج واجلـرائح  ،٢٨٧ :دالئـل اإلمامـة ،١٦٥/  ١٤١ :اإلمامـة والتبصـرة ،١١/  ٤٨٨ :كمال الدين - ٨
  ,٦١/  ٦٠٥ :مدينة املعاجز ،٤٧/ 
  .٥٠٩ :كمال الدين - ٩

  .انفذت :يف م) ١(
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٦٠٠ 

وأحــب أن يقــف علــى  ،ليوصــله محــل رجــل مــاالً  :قــال ،عــن أيب العّبــاس الكــويف - ١٠/  ٥٤٦
امحــل  :يقــول لــك مــوالك ،وإن طلبــت وجــدت ،)١(إن اسرتشــدت أرشــدت «  :فوقــع  ،الداللــة

  .»ما معك 
يا فـالن رد «  :فخرج التوقيع ،جت مما معي ستة دنانري بال وزن ومحلت الباقيفأخر  :قال الرجل

  .»ووزDا ستة مثاقيل ومخسة دوانق وحبة ونصف  ،الستة دنانري اليت أخرجتها بال وزن
  .فإذا هي كما قال  ،فوزنت الدنانري :قال الرجل

ولــه شــريك  ،ل بــزاز مــؤمنكــان بقــم رجــ  :قــال ،عــن إســحاق بــن حامــد الكاتــب - ١١/  ٥٤٧
لســت  ؟فقــال شــريك. يصــلح هــذا الثــوب ملــوالي :فوقــع بينهمــا ثــوب نفــيس فقــال املــؤمن ،مرجــئ

  .لكن افعل ما حتب بالثوب ،أعرف موالك
ال حاجـة لنـا يف «  :فأخـذ نصـفه ورّد النصـف وقـال نصـفني طـوالً  فلما وصـل الثـوب شـّقه 

  .»مال املرجئ 
ــ - ١٢/  ٥٤٨ وكــان معــي مــال  ،أردت اخلــروج إىل احلــج :قــال ،د بــن احلســن الصــويفعــن حمّم

ومــا كــان معــي مــن الفضــة  ،فجعلــت مــا كــان معــي مــن ذهــب ســبائك ،بعضــه ذهــب وبعضــه فضــة
  .وكان قد دفع ذلك املال إليه ليسلمه إىل الشيخ أيب القاسم احلسني بن روح . نقراً 

  ،ى موضع فيه رملفلّما نزلت بسرخس ضربت خيميت عل :قال
__________________  

  .٥٠٩ :كمال الدين - ١٠
  .أرشدتك :يف م) ١(
  .عن كمال الدين ،٣٤٠ :٥١حبار األنوار  ،٤٠/  ٥١٠ :كمال الدين - ١١
  .٤٤/  ١١٢٦ :٣اخلرائج واجلرائح  ،عن كمال الدين ،٣٤٠ :٥١حبار األنوار  ،٥١٦ :كمال الدين - ١٢

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٦٠١ 

 ،وغاصـت يف الرمـل ،فسـقطت سـبيكة مـن تلـك السـبائك مـّين  ،لنقـرفجعلت أميز تلك السـبائك وا
  .وأنا ال أعلم

ففقـدت  ،مـّين حبفظهـا فلّما دخلت مهدان ميزت تلـك السـبائك والنقـر مـرّة أخـرى اهتمامـاً  :قال
  .ثالثة وتسعون مثقاالً  :أو قال. منها سبيكة وزDا مائة مثقال وثالثة مثاقيل

فلّمـا وردت مدينـة السـالم  ،ا سبيكة وجعلتها بـني السـبائكفسبكت مكاDا من مايل بوزD :قال
فمــّد  ،قصــدت الشــيخ أبــا القاســم احلســني بــن روح فســّلمت إليــه مــا كــان معــي مــن الســبائك والنقــر

فرمــى aــا إّيل  ،ممّــا ضــاع مــّين  يــده مــن بــني الســبائك إىل الســبيكة الّــيت كنــت ســبكتها مــن مــايل بــدالً 
 ،وســبيكتنا ضــيعتها بســرخس حيــث ضــربت اخليمــة يف الرمــل ،اليســت هــذه الســبيكة لنــ :وقــال يل

فإنّـك سـتجدها وسـتعود  ،واطلب السبيكة هناك حتت الرمل ،فارجع إىل مكانك وانزل حيث نزلت
  .إيل هاهنا فال تراين

فنبـــت  ،ووجـــدت الســـبيكة حتـــت الرمـــل ،فرجعـــت إىل ســـرخس ونزلـــت حيـــث كنـــت نزلـــت :قـــال
فلّمــا كــان مــن الســنة القابلــة توجهــت إىل  ،رفت إىل بلــديوأخــذت الســبيكة وانصــ ،عليهــا احلشــيش

فدخلت مدينة السالم وقـد كـان الشـيخ أبـو القاسـم احلسـني بـن روح  ،مدينة السالم ومعي السبيكة
  .فسّلمت السبيكة إليه ولقيت أبا احلسن علي بن حمّمد السمري  ،قد مضى 

  .ة آياتويف ذلك عدَّ 
كنـت   :املعروف بأيب علـّي البغـدادي قـال ،عن احلسني بن علي بن حمّمد القّمي - ١٣/  ٥٤٩

  املعروف بابن جاشري ببخارى فدفع إيلَّ 
__________________  

مدينـة  ،٦٩/  ٣٤١ :٥١قطعـة منـه حبـار األنـوار  ٤١/  ١١٢٣ :٣اخلرائج واجلرائح  ،٤٧/  ٥١٨ :كمال الدين - ١٣
  .١١٣/  ٦١٨ :املعاجز

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٦٠٢ 

ــعشــر ســبا الم إىل الشــيخ أيب القاســم احلســني بــن روح قــدس اهللا ئك وأمــرين أن أســلمها مبدينــة السَّ
  .فحملتها معي ،سره

ومل أعلـم بـذلك حـّىت دخلـت  ،فلّما وصلت مفازة أمويّة ضـاعت مـّين سـبيكة مـن تلـك السـبائك
ـــة الســـالم فأخرجـــت الســـبائك ألســـلمها إليـــه فاشـــرتيت  ،فوجـــد_ا قـــد نقصـــت واحـــدة منهـــا ،مدين
 ،وحـــيمثّ دخلـــت علـــى الشـــيخ أيب القاســـم الرُّ  ،ســـبيكة مكاDـــا بوزDـــا وأضـــفتها إىل التســـع ســـبائك

ذ تلــك الســبيكة الــيت اشــرتيتها قــد وصــلت إلينــا وهــي ذا حــ :فقــال يل ،ووضــعت الســبائك بــني يديــه
  .فنظرت إليها وعرفتها )١( ةمويّ أمثّ أخرج تلك السبيكة اليت ضاعت مين ب. هي

  .ورأيت تلك السبيكة مبدينة السالم :ي املعروف بأيب علي البغداديقال احلسني بن عل
إنّـه  :فقال هلا بعـض القميـني ؟من هو وسألتين امرأة عن وكيل موالنا  :قال - ١٤/  ٥٥٠

  .وأشار هلا إليه. أبو القاسم بن روح
فالقيــه يف  مــا معــك :فقــال ؟أي شــيء معــي ،أيهــا الشــيخ :فقالــت لــه ،فــدخلت عليــه وأنــا عنــده

فقـــال أبـــو القاســــم  ،وأنـــا عنــــده مثّ رجعـــت ودخلــــت إىل أيب القاســـم الروحـــي  ،فألقتـــه ،دجلـــة
هـــذه احلقـــة الـــيت كانـــت معـــك  :فقـــال للمـــرأة ،ةفأخرجـــت إليـــه حقَّـــ. ةأخرجـــي إيل احلقَّـــ :ململوكـــة لـــه

  .بل أخربين أنت :تفقال ؟أم ختربيين ،أخربك مبا فيها :قال ،نعم :قالت ؟ورميت aا يف دجلة
  وحلقة كبرية فيها ،يف هذه احلّقة زوج سوار من ذهب :فقال

__________________  
ويطلــق عليهــا عــدة أمســاء منهــا  ،مدينــة مشــهورة يف غــريب جيحــون علــى طريــق القاصــد إىل خبــارى مــن مــرو :أمويــة) ١(

  .٢٥٥وص  ،٥٨ :١ :راجع معجم البلدان. آمل الشط وآمل املفازة
  .١١٤/  ٦١٨ :مدينة املعاجز ،٤٣/  ١١٢٥ :٣اخلرائج واجلرائح  ،٥١٩ :الدين كمال - ١٤
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وكــان األمـر كمــا . أحـدمها فــريوزج واآلخـر عقيـق ،وخامتــان ،وحلقتـان صــغريتان فيهمـا جـوهر ،جـوهر
هـذا الـذي  :ونظـرت املـرأة إليـه فقالـت ،مـا فيهـا مثّ فتح احلّقـة فعـرض علـيَّ  ،مل يغادر منه شيئاً  ،ذكر
  .مبا شاهدنا من صدق الداللة وعلى املرأة فرحاً  فغشي عليَّ  !بعينه ورميت به يف دجلة محلته

اشــهد عنــد اهللا يــوم القيامــة مبــا حــّدثت بــه أنّــه   :مثّ قــال احلســني يل بعــد مــا حــّدثنا aــذا احلــديث
وحلـف باألئمـة االثـين عشـر صـلوات اهللا علـيهم لقـد صـدق  ،مل أزد فيـه ومل أنقـص منـه ،كمـا ذكرتـه

  .وما زاد وال أنقص ،يهف
  .عدة آيات ويف هذين احلديثني أيضاً 

كنـت باملدينـة يف السـنة الـيت تـويف  :قـال ،عن أيب حمّمد احلسن بن أمحد املكتـب - ١٥/  ٥٥١
 :نسـخته فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إىل الناس توقيعاً  ،فيها الشيخ علي بن حمّمد السمري 

فإنّـك  ،أعظم اهللا أجرك وأجـر إخوانـك فيـك ،يا علي بن حممد السمري ،مبسم اهللا الرمحن الرحي« 
فقــد  ،وال توصــي إىل أحــد يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك ،فــامجع أمــرك ،ميــت مــا بينــك وبــني ســتة أيــام

وامـتالء  ،وقسـوة القلـب ،وذلـك بعـد طـول األمـد ،وال ظهور إالّ بإذن اهللا تعـاىل ،وقعت الغيبة التامة
أال فمـن ادعـى املشـاهدة قبـل خـروج السـفياين  ،مـن يـدعي املشـاهدة ، لشيعيتوسيأيت ،األرض جوراً 

  .»وال حول وال قوة إالّ باهللا العلي العظيم  والصيحة فهو كاذب مفرتٍ 
فلّمــا كــان اليــوم الســادس عــدنا إليــه وهــو جيــود  ،فنســخنا ذلــك التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده :قــال
  ؟من وصّيك من بعدك :قيل له ،بنفسه

__________________  
حبــار  ٥/  ١١٢٩ :٣اخلــرائج واجلــرائح  ،٢٩٧ :٢االحتجـاج  ،٤٤/  ٥١٦ :كمــال الــدين  ،٢٤٢ :غيبـة الطوســي - ١٥

  .٧/  ٣٦٠/  ٥١األنوار 
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  .وهذا آخر كالم مسع منه  ،وقضى . هللا أمر هو بالغه :فقال
قـد اجتمـع عنـدي مـال للغــرمي  :قـال ،عـن حممـد بـن شـاذان بـن نعـيم النيسـابوري - ١٦/  ٥٥٢
فأمتمتهـا مـن  ،فأنفت أن أبعـث aـا ناقصـة هـذا املقـدار ،ينقص عشرين درمهاً  ،مخسمائة درهم 
 ،حمّمـد بـن جعفـر القـبض فأنفـذ إيلَّ . ومل أكتـب مـايل فيهـا ،وبعثـت aـا إىل حمّمـد بـن جعفـر ،عندي

  .وفيه مخسمائة درهم منها عشرون درمهاً 
__________________  

  .٤٤/  ٣٢٥ :٥١حبار األنوار  ،٥/  ٤٨٥ :كمال الدين - ١٦
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  :فصل - ۵
  في بيان ظهور آياته 
  في معان شّتى

  عشرة أحاديث :وفيه
مسعـت حكايـة aمـذان حكيتهـا كمـا  :قـال ،عن أمحد بن حمّمد بن فارس األديـب - ١/  ٥٥٣

 ،وقــــد كتبتهــــا ،ومل أجــــد إىل خمالفتــــه ســــبيالً  ،فســــألين أن أكتبهــــا لــــه خبطــــي ،مسعتهــــا لــــبعض إخــــواين
  .وعهد_ا على من حكاها

ومــــذهبهم مــــذهب أهــــل  ،وهــــم كلهــــم يتشــــيعون ،يعرفــــون ببــــين راشــــد وذلــــك أّن aمــــذان أناســــاً 
 فقــال يل شــيخ مـنهم رأيــت فيــه صــالحاً  ،فســألت عــن سـبب تشــيعهم مــن بــني أهـل مهــدان ،اإلمامـة

فقــال إنّــه ملـّـا فــرغ مــن احلــج  ذي ننتســب إليــه خــرج حاّجــاً إّن ســبب ذلــك أّن جــّدنا الــ :حســناً  ومستــاً 
  .وساروا منازل يف البادية

أنـام نومـة  :فقلـت يف نفسـي ،فمشيت طويال حـّىت أعييـت وتعبـت ،للنزول واملشي قال فنشطتُ 
  .ترحيين فإذا جاءت القافلة قمت

فتوكلـت علـى  ، أثراً وال ،فتوحشت ومل أر طريقاً  ،ومل أر أحدا ،فما انتبهت إالّ حبر الشمس :قال
  أتوجه حيث :اهللا تعاىل وقلت

__________________  
  .١١٢/  ٧٨٨ :٢اخلرائج واجلرائح  ،٢٠/  ٤٥٣ :كمال الدين - ١
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فـــإذا تربتهـــا  ،وجهـــين ومشـــيت غـــري طويـــل فوقعـــت يف أرض خضـــراء نضـــرة كأDّـــا قريبـــة عهـــد بغيـــث
ليـــت  :فقلـــت يف نفســـي ،ه ســـيفونظـــرت يف ســـواد تلـــك األرض إىل قصـــر يلـــوح كأنّـــ ،أطيـــب تربـــة

فلّمــا بلغــت البــاب رأيــت خــادمني  ،فقصــدته !؟شــعري مــا هــذا القصــر الــذي مل أعهــده ومل أمســع بــه
ـــس :وقـــاال مجـــيالً  فســـّلمت عليهمـــا فـــرّدا رداً  ،أبيضـــني وقـــام أحـــدمها . فقـــد أراد اهللا بـــك خـــرياً  ،اجل
أحســن  مل أر شــيئاً  قصــراً فقمــت ودخلــت . قــم فادخــل :فقــال ،فــاحتبس غــري بعيــد مثّ خــرج ،فــدخل

فدخلت البيـت وقـد علـق  ،ادخل :مثّ قال يل ،وتقّدم اخلادم إىل سرت على بيت فرفعه ،وال أضوأ منه
 ،فســّلمت ،وكــان الفــىت يلــوح يف ظــالم ،تكــاد ظبتــه متــس رأســه طــويالً  فــوق رأســه مــن الســقف ســيفاً 

أنـا القـائم «  :فقـال. ال واهللا :لـتفق»  ؟تدري من أناأ « :السالم بألطف كالم وأحسنه مثّ قال فردَّ 
  فـأمأل األرض عـدالً  - وأشـار إليـه - أنا الذي أخـرج آخـر الزمـان aـذا السـيف ،)ص(من آل حمّمد 

  .» كما ملئت جوراً 
ارفــع رأســك أنــت فــالن مــن مدينـــة  ،ال تفعـــل«  :فقــال ،فســقطت علــى وجهــي وتعفــرت :قــال

  .اليصدقت يا سيدي ومو  :قلت» مهذان  :باجلبل يقال هلا
ــؤوب إىل أهلــكأ « :قــال . وأبشــرهم مبــا يّســر اهللا تعــاىل ،نعــم يــا مــوالي :قلــت»  ؟فتحــب أن ت

فنظـــرت إىل ظـــالل  ،وخـــرج يب ومشـــى معـــي خطـــوات ،فأومـــأ إىل خـــادم وأخـــذ بيـــدي ونـــاولين صـــرّة
إن بقــرب بلــدنا بلــدة تعــرف بأســدآباد  :قلــت ؟تعــرف هــذا البلــدأ: فقــال ،وأشــجار ومنــارة ومســجد

  .فالتفت ومل أره. فامض راشداً  ؟تعرف أسدآبادأ: فقال. وهي تشبهها
فـوردت مهـدان ومجعـت  - أو مخسـون دينـاراً  - ونظرت فإذا يف الصرّة أربعـون ،ودخلت أسدآباد

  .فلم نزل خبري ما بقي معنا من تلك الدنانري ،أهلي وبّشر_م مبا يّسر اهللا تعاىل يل
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 ،وأمحـــل كتبـــه إىل األمصـــار أبـــا حمّمـــد كنـــت أخـــدم   :قـــال ،عـــن أيب األديـــان - ٢/  ٥٥٤
ـــيت تـــويف aـــا ـــه ال ـــه يف عّلت ـــاً  ،فـــدخلت علي فإنّـــك  ،امـــض aـــا إىل املـــدائن«  :وقـــال فكتـــب معـــي كتب

 ،وتســـمع الواعيـــة يف داري ،وتـــدخل ســـر مـــن رأى يـــوم اخلـــامس عشـــر ،ســـتغيب مخســـة عشـــر يومـــاً 
  .»وجتدين على املغتسل 
ــإذا كــان ذلــك فمــن لنــا ،ســيدييــا  :فقلــت :قــال أبــو األديــان مــن طالبــك جبوابــات  «  :قــال ؟ف

  .»فهو القائم بعدي  ،كتيب
  .»فهو القائم من بعدي  من يصلي عليَّ «  :فقال. زدين :فقلت
  .»من طلب ما يف اهلميان فهو القائم بعدي «  :زدين يا ابن رسول اهللا فقال :فقلت

  .مث منعتين هيبته أن أسأله ما يف اهلميان
ودخلــت ســر مــن رأى يــوم اخلــامس عشــر كمــا  ،الكتــب إىل املــدائن وأخــذت جوابا_ــاوخرجــت ب

 ،وإذا جبعفــــر بــــن علــــي علــــى البــــاب ،وإذا بــــه علــــى املغتســــل ،وإذا أنــــا بالواعيــــة يف داره ،قــــال 
ألّين   ؛إّن يكـن هـذا اإلمـام فقـد بطلـت اإلمامـة :فقلت يف نفسـي. والشيعة من حوله يعّزونه ويهنونه

ومل  ،فتقـدمت وعزيـت وهّنيـت ،أعرفه يشرب اخلمـر والنبيـذ ويقـامر باجلوسـق ويلعـب بـالطنبور كنت
فـدخل جعفـر . فقـم فصـّل عليـه ،قـد كفـن أخـوك ،يـا سـيدي :مثّ خرج عبد فقال ،يسألين عن شيء

  .بن علي والشيعة من حوله يقدمهم
فتقـدم جعفـر بـن علـي  ،مكفنـاً  علـى نعشـه فلّما صرنا يف الدار فـإذا حنـن باحلسـن بـن علـي 

فلّمـا هـم بـالتكبري خـرج صـيب بوجهـه مسـرة وبشـعر قطـط وبأسـنانه تفلـيج فجـذب رداء  ،ليصّلي عليه
  جعفر بن

__________________  
  .عن كمال الدين ٤/  ٣٣٢/  ٥٠حبار األنوار  ٢٣/  ١١٠١ :٣اخلرائج واجلرائح  ،٤٧٥ :كمال الدين - ٢
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وتقـّدم  ،فتـأخر جعفـر واربـد وجهـه»  فأنا أحق بالصـالة علـى أيب  ،تأخر يا عم«  :علي وقال
  .ودفن إىل جانب قرب أبيه  ،موالنا وسيدنا اخللف الصاحل وصّلى على أبيه

هـذه  :وقلـت يف نفسـي ،فدفعتها إليه» هات جوابات الكتاب اليت معك  ،يا بصريُّ «  :مثّ قال
  .بقي اهلميان ،آيتان

. ليقـيم احلجـة عليـه ؟مـن الصـيب :خرجنا إىل جعفر بن علي وهو يزفـر فقـال لـه حـاجز الوّشـاءمثّ 
  .واهللا ما رأيته قط وال أعرفه :فقال

مـن ضـبط  :فقالوا ،فعرفوا مبوته ،فسألوه عن احلسن  ،وحنن جلوس إذ قدم نفر من أهل قم
معنـا مـال وكتـب ندفعـه إىل  :وقالوا ،وه وهّنوهفسّلموا عليه وعزّ  ،فأشار الناس إىل جعفر ؟األمر بعده

  .يريدون منا أن نعلم الغيب :فقام ينفض أثوابه وهو يقول. وممن الكتاب ،من يقول كم املال
وعشـرة دنـانري  ،ومهيـان فيـه ألـف دينـار ،معكـم كتـب مـن فـالن وفـالن :فخرج اخلادم وقـال :قال

  .الذي وّجه بك إلينا ألخذ املال هو اإلمام :فدفعوا الكتاب واملال إليه وقالوا ،منها مطلية
فوّجــه املعتمــد خبدمــه فقــبض علــى صــقل  ،فــدخل جعفــر بــن علــي علــى املعتمــد وكشــف ذلــك لــه

لمت إىل ابـــن أيب فُســـ ،aـــا لتغطـــي حـــال الصـــيب فأنكرتـــه وادعـــت حـــبالً  ،اجلاريـــة وطالبوهـــا بالصـــيب
فشـغلوا بـذلك  ،الـزنج بالبصـرةوخـروج صـاحب  ،وبغتهم مـوت عبـد اهللا بـن خاقـان فجـأة ،الشوارب
  .واحلمد هللا رب العاملني ،فخرجت عن أيديهم ،عن اجلارية
  ملّا :قال ،عن أبيه ،عن علي بن سنان املوصلي - ٣/  ٥٥٥

__________________  
/  ٦١٩ :مدينــــة املعــــاجز ،٢٤/  ١١٠٤ :٣اخلــــرائج واجلــــرائح . ٤٦٢ :ينــــابيع املــــودة ،٢٦/  ٤٧٦ :كمـــال الــــدين - ٣

  .٣٤/  ٤٧ :٥٢ار األنوار حب ،١١٧
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ومل  ،وقــدم وفــد مــن قــم واجلبــل وفــود بــاألموال الــيت كانــت حتمــل علــى الرســم قــبض أبــو حممــد 
فقيــل  ،فلّمـا أن وصــلوا إىل ســر مـن رأى ســألوا عنــه ،يكـن عنــدهم خــرب وفـاة أيب حمّمــد احلســن 

وركــب  ،جعفــر أخــوه فســألوا عنــه فقيــل خــرج متنزهــاً  :فقــالوا ؟ومــن وارثــه :فقــالوا ،إنّــه قــد فقــد :هلــم
  .يف الدجلة يشرب اخلمر ومعه املغّنون زورقاً 

امضــوا بنــا حــىت نــرّد  :وقــال بعضــهم لــبعض. لــيس هــذه صــفة اإلمــام :فتشــاور القــوم وقــالوا :قــال
  .هذه األموال على أصحاaا

وخنتـرب أمـره  ،صرف هذا الرجلقفوا بنا حّىت ين :فقال أبو العّباس حمّمد بن جعفر احلمريي القمي
  .على الصحة

فينـا مجاعـة مـن  ،حنن من أهل قـم ،يا سيدنا :فلّما انصرف دخلوا عليه وسّلموا عليه وقالوا :قال
  .األموال وكّنا حنمل إىل سيدنا أيب حممد  ،الشيعة وغريهم

  .معنا :قالوا ؟وأين هي :فقال
  ؟وما هو :فقال ،طريفاً  موال خرباً إن هلذه األ :قالوا. امحلوها إيل :قال
مثّ جيعلوDــا يف   ،نارانيكــون فيهــا مــن عاّمــة الشــيعة الــدينار والــديو  ،إّن هــذه األمــوال جتمــع :قــالوا

 ،يقـول مجلـة املـال كـذا دينـار وكنّـا إذا وردنـا باملـال إىل سـيدنا أيب حممـد  ،كيس وخيتمون عليها
يقـــول مـــا علـــى نقـــش  ،حـــّىت يـــأيت علـــى أمســـاء النـــاس كلهـــم ،ومـــن عنـــد فـــالن كـــذا ،مـــن فـــالن كـــذا

  .هذا علم الغيب ،كذبتم تقولون على أخي ما مل يفعله  :فقال جعفر ،اخلواتيم
امحلــوا هــذا املــال  :فقــال هلــم ،فلّمــا مســع القــوم كــالم جعفــر جعــل بعضــهم ينظــر إىل بعــض :قــال

  ال ،إنّا قوم مستأجرون :فقالوا. إيلّ 
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ــا نعرفهــا مــن ســيدنا احلســن يســّلم املــال إالّ ب ــيت كّن ــإن كنــت اإلمــام فــربهن لنــا ،العالمــات ال  ،ف
  .يرون فيها رأيهم ،وإالّ رددناها على أصحاaا

فلّمـا أحضـروا  ،فاسـتعدى علـيهم ،وكان بسر من رأى ،فدخل جعفر بن علي على اخلليفة :قال
ولســنا  ،حنــن قــوم مســتأجرون ،اهللا اخلليفــة أصــلح :فقــالوا. امحلــوا هــذا املــال إىل جعفــر :قــال اخلليفــة

وقــد جــرت aــذه  ،وأمرونــا أن ال نســّلمها إالّ بالعالمــة والداللــة ،وهــي جلماعــة ،أربــاب هــذه األمــوال
  .العادة مع أيب حممد 

  ؟وما كانت الداللة اليت كانت مع أيب حمّمد :فقال اخلليفة
فــإذا فعــل ذلــك ســّلمناها  ،وكــم هــي ،واألمــوال ،اوأصــحاa ،كــان يصــف لنــا الــدنانري  :قــال القــوم

فــإن يكــن هــذا الرجــل صــاحب  ،وقــد مــات ،وكانــت هــذه عالمتنــا معــه ،وقــد وفــدنا عليــه مــراراً  ،إليــه
  .وإالّ رددناها إىل أصحاaا الذين بعثوها بصحبتنا ،هذا األمر فليقم لنا ما كان يقيمه لنا أخوه

فقـال . وهـذا علـم الغيـب ،يكـذبون علـى أخـي ،ابونكـذَّ هـؤالء قـوم   ،يا أمري املؤمنني :قال جعفر
  .وما على الرسول إالّ البالغ املبني ،القوم رسل :اخلليفة
ــؤمنني :فقــال القــوم ،ومل يــرد جوابــاً  ،فبهــت جعفــر :قــال ــإخراج أمــره إىل مــن  ،يــا أمــري امل تطــول ب
  .حّىت خنرج من هذا البلد )١(يبدرقنا 

فلّمـا أن خرجـوا مـن البلـد خـرج إلـيهم غـالم أحسـن النـاس  ،قال فأمر هلم بنقيب فأخرجهم منها
  يا فالن ويا :فصاح ،وجها كأنّه خادم

__________________  
 :٥جممــع البحــرين . حترســها ومتنعهــا العــدو ،وهــي اجلماعــة الــيت تتقــدم القافلــة وتكــون معهــا ،مــن البدرقــة :يبــدرقنا) ١(
  .)بدرق (  ١٣٧
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فسـريوا  ،أنـا عبـد مـوالكم ،معـاذ اهللا :فقـال ؟أنـت موالنـا :فقـالوا لـه ،أجيبـوا مـوالكم ،فالن بن فـالن
  :قالوا. إليه

قاعـد  فـإذا ولـده القـائم سـيدنا  ،فسرنا معـه حـىت دخلنـا دار موالنـا احلسـن بـن علـي 
مجلــة «  :مثّ قــال ،فــرّد علينــا الســالم ،فســّلمنا عليــه ،عليــه ثيــاب خضــر ،كأنّــه فلقــة قمــر  ،علــى ســرير

ـــاراً  ،املـــال كـــذا وكـــذا ووصـــف ثيابنـــا  ،ومل يـــزل يصـــف حـــّىت وصـــف اجلميـــع» ومحـــل فـــالن كـــذا  دين
مثّ ســألناه  ،وقّبلنــا األرض بــني يديــه ،هللا تعــاىل فخررنــا ســّجداً  ،ومــا كــان معنــا مــن الــدواب ،ورواحلنــا

 ،مـن املــال ســّر مـن رأى شـيئاً أن ال حنمـل إىل  فحملنـا إليــه األمـوال وأمرنـا  ،عّمـا أردنـا فأجـاب
  .وخترج من عنده التوقيعات ،حنمل إليه األموال وأنّه ينصب لنا ببغداد رجالً 

ـــاس حممـــد بـــن جعفـــر احلمـــريي القّمـــي شـــيئاً  ،فانصـــرفنا مـــن عنـــده :قـــالوا مـــن  ودفـــع إىل أيب العّب
  .»أعظم اهللا أجرك يف نفسك «  :فقال له ،احلنوط والكفن

  .باس عاقبة مهذان حّم وتويف فلّما بلغ أبو الع :قال
  .وخترج من عندهم التوقيعات ،إىل نوابه املنصوبني ،وكان بعد ذلك حتمل األموال إىل بغداد

 ،عاء لبـــادا شـــاله وقـــد حبســـه عبـــد العزيـــزكتبـــت أســـأله الـــدُّ   :عـــن حممـــد بـــن صـــاحل - ٤/  ٥٥٦
» واحملبوس خيّلصـه اهللا  ،اهللا ما يشاء ويفعل ،ستولد اجلارية«  :فورد ،واستأذنت يف جارية استولدها

  .التوقيع وخّلي عن احملبوس يوم خرج إيلَّ  ،فاستولدت اجلارية فولدت وماتت
  ،ولد يل مولود وكتبت :قال ،وحّدثين أبو جعفر :قال - ٥/  ٥٥٧

__________________  
  ,٣٢٧ :٥١حبار األنوار  ،١٢/  ٤٨٩ :كمال الدين - ٤
  .٣٠٨ :٥١حبار األنوار  ،٣٥٥ :االرشاد للمفيد ،٤٣٨ :١أصول الكايف  - ٥
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 ،ســـيخلف عليـــك غـــريه«  :وكتـــب ،فكتـــب خيـــرب مبوتـــه ،أســـتأذن يف تطهـــريه يـــوم الســـابع أو الثـــامن
  .فجاء كما قال »  ومن بعد أمحد جعفراً  ،فسّمه أمحد
ـــا وطأ_ـــا علقـــت وجـــاءت ببنـــت ،وتزوجـــت امـــرأة ســـراً  :قـــال  ،ريفاغتممـــت وضـــاق صـــد ،فلّم

وأنـتم  ،اهللا ذو أنـاة« . فعاشت أربع سنني مثّ ماتت فـورد» ستكفاها «  :فورد ،وكتبت أشكو ذلك
  .»تستعجلون 
حتــت امليــزاب يف رابــع أربــع  كنــت ســاجداً   :قــال ،عــن أيب حمّمــد احلســن بــن وجنــاء - ٦/  ٥٥٨

حسـن بـن وجنـاء  قـم يـا :فقـال يل ،ومخسني حجة بعد العمرة وأنا أتضرع يف الدعاء إذ حـرّكين حمـرك
  .فرعشت
فمشــت  ،أقــول إDّــا مــن بنــات أربعــني فمــا فوقهــا ،فــإذا جاريــة صــفراء حنيفــة البــدن ،فقمــت :قــال

وفيهــــا بيــــت بابــــه يف وســــط  ،حــــّىت أتــــت دار خدجيــــة  ،وأنــــا ال أســــأهلا عــــن شــــيء ،بــــني يــــدي
» عد يـــــا حســـــن اصـــــ«  :فصـــــعدت اجلاريـــــة وجـــــاءين النـــــداء ،ولـــــه درج ســـــاج يرتقـــــى إليـــــه ،احلـــــائط
واهللا مـا  !أتراك خفيـت علـيَّ  ،يا حسن«  :فوقفت بالباب فقال يل صاحب الزمان  ،فصعدت

  .مث جعل يعد علّي أوقايت فوقعت على وجهي .»من وقت يف حّجك إال وأنا معك فيه 
الـــزم باملدينـــة دار جعفـــر بـــن  ،يـــا حســـن«  :فقـــال يل ،فقمـــت ،فحسســـت بيـــد قـــد وقعـــت علـــيَّ 

فيـــه  دفـــرتاً  مثّ دفـــع إيلَّ  .»وال مـــا تســـرت بـــه عورتـــك  ،وال يهمّنـــك طعامـــك وال شـــرابك ،د حمّمـــ
فـإّن اهللا  ،وال تعطـه إالّ أوليـائي ،وهكـذا فصـّل علـيَّ  ،aـذا فـادع«  :وقـال ،وصالة عليه ،دعاء الفرج

  .»عز وجل يوفقك 
__________________  

  .١١٩/  ٦٢٠ :مدينة املعاجز ،٩٦١ :٢اجلرائح اخلرائج و  ،١٧/  ٤٤٣ :كمال الدين - ٦
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  .»يا حسن إذا شاء اهللا تعاىل «  :فقال ؟ال أراك بعدها ،يا موالي :فقلت
ـــا ال أخـــرج منهـــا وال أعـــود إليهـــا إالّ  ،فانصـــرفت مـــن حّجـــيت ولزمـــت دار جعفـــر  :قـــال وأن

فــإذا دخلــت بيــيت وقــت اإلفطــار  ،أو لوقــت اإلفطــار ،إالّ لتجديــد الوضــوء أو النــوم :لــثالث خصــال
 ،كل ذلـك فهـو كفايـة يلآف ،عليه ما تشتهي نفسي بالنهار ،على رأسه دقيقاً  فأصيب وعائي مملوءاً 

وإّين ال أدخـل املـاء بالنهـار وأرش  ،وكسوة الصيف يف وقت الصيف ،وكسوة الشتاء يف وقت الشتاء
  .فأتصّدق لئال يعلم به من معي ، إليهوآيت بالطعام وال حاجة يل ،وادع الكوز فارغاً  ،به البيت
وإذا أنـــا  ،وأريـــد الســـابع قـــد طفـــت ســـتاً  ،بينـــا أنـــا يف الطـــواف :قـــال ،عـــن األزدي - ٧/  ٥٥٩

 ،مــع هيبتــه متقــرب إىل النــاس ،حبلقــة عــن ميــني الكعبــة وشــاب حســن الوجــه طيــب الرائحــة هيــوب
فـذهبت أكلمـه فزبـرين  ،هوال أعـذب مـن منطقـه يف حسـن جلوسـ ،فلم أر أحسن من كالمـه ،يتكلم
سـنة خلواصـه  يظهـر للنـاس يف كـلِّ  ،)ص(ابـن رسـول اهللا  :فقـالوا ؟مـن هـذا :فسألت بعضهم ،الناس
 ،حصـــاة فنـــاولين  ،فأرشـــدين هـــداك اهللا ،مسرتشـــدا أتيتـــك ،يـــا ســـيدي :فقلـــت. حيـــّدثهم يومـــاً 

وكشــفت يــدي عنهــا . حصــاة :فقلــت ؟مــا الــذي بيــدك :فقــال يل بعــض جلســائه ،فحّولــت وجهــي
  .فإذا هي سبيكة ذهب

وذهــب  ،وظهــر لــك احلــق ،بينــت لــك احلّجــة«  :فقــال يل ،قــد حلقــين فــذهبت فــإذا أنــا بــه 
أنـــا قـــائم  ،أنـــا القـــائم بـــأمر اهللا ،أنـــا املهـــدي«  :فقـــال  .ال :فقلـــت»  ؟تعـــرفين، أعنـــك العمـــى

  إّن األرض ال ختلو من ،وجوراً  ،ماً كما ملئت ظل  أنا الذي أمألها عدالً  ،الزمان
__________________  

 :٢اخلـرائج واجلـرائح  ،٤٦٤ :ينـابيع املـودة ،٤٥٠ :إعـالم الـورى ،١٨/  ٤٤٤ :كمـال الـدين  ،١٥٢ :غيبة الطوسـي - ٧
١١٠/  ٧٨٤.  
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  .»وهذه أمانة حتّدث aا إخوانك من أهل احلق  ،وال تبقى الناس يف فرتة ،حّجة
سألين علي بـن احلسـني بـن موسـى بـن  : جعفر حمّمد بن علي األسود قالعن أيب - ٨/  ٥٦٠

أن أسـأل أبـا القاسـم الروحـي أن يسـأل  بعد موت حممد بـن عثمـان العمـري  بابويه القمي 
  .ذكراً  موالنا صاحب الزمان صلوات اهللا عليه أن يدعو اهللا أن يرزقه ولداً 

 ،أخــربين بعـد ذلــك بثالثـة أيـّـام أنـّـه قـد دعــا لعلـي بــن احلســني] مث [  ،فـأDى ذلــك ،فســألته :قـال
 ،فــرزق ابنــه أبــو جعفــر حمّمــد بــن علــي الفقيــه ،وبعــده أوالد ،وأنّــه ســيولد لــه ولــد مبــارك ينفــع اهللا بــه

  .وبعده أوالد
فقـال الشـيخ  ،حضـرت ببغـداد عنـد املشـايخ :قـال ،عن أمحد بن إبـراهيم بـن خملّـد - ٩/  ٥٦١
رحم اهللا علي بن احلسـني بـن موسـى  :ن علي بن حمّمد السمري قدس اهللا روحه ابتداء منهأبو احلس

  .بن بابويه القمي
  .فورد اخلرب أنّه تويف يف ذلك اليوم ،فكتب املشايخ تاريخ ذلك اليوم :قال
 ،حججــت ســنة ســت وثالثــني وثالمثائــة :قــال ،عــن يوســف بــن أمحــد اجلعفــري - ١٠/  ٥٦٢

فبينمـا أنـا يف بعـض الطريـق وقـد  ،إىل الشـام مثّ خرجـت عنهـا منصـرفاً  ،ث سـننيمثّ جاورت مبّكة ثـال
  فاتتين صالة الفجر

__________________  
  ,١١٣ :٦١٨ :مدينة املعاجز ،١١٢٤ :٣اخلرائج واجلرائح  ،٥٠٢ :كمال الدين  ،١٩٤ :غيبة الطوسي - ٨
ــــدين  ،٢٤٢ :غيبــــة الطوســــي - ٩ ــــورى ،٥٠٣ :كمــــال ال ــــة  ،٤٥/  ١١٢٨ :٣خلــــرائج واجلــــرائح ا ،٤٥١ :إعــــالم ال مدين

  ,٨٨/  ٦١٢ :املعاجز
  .٦١٢ :مدينة املعاجز ،١٣/  ٤٦٦ :١اخلرائج واجلرائح  ،١٥٥ :غيبة الطوسي - ١٠
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فقـــال يل  ،فرأيـــت أربعـــة نفـــر يف حممـــل فوقفـــت أعجـــب مـــنهم ،فنزلـــت مـــن حمملـــي و_يـــأت للصـــالة
  !؟وما علمك يب :تركت صالتك فقلت ؟مّم تتعجب :أحدهم
  .فأومأ إىل أحد األربعة. نعم :فقلت ؟حتب أن ترى صاحب زمانك :فقال

  .إنّه له دالئل وعالمات :فقلت له
أو تــرى احملمــل مبــا عليــه  ،إىل الســماء أن تــرى احملمــل ومــا عليــه صــاعداً  ،أّميــا أحــب إليــك :فقــال

 السـماء وكـان الرجـل إىل فرأيت احململ وما عليـه صـاعداً  ،أيّهما فهو داللة :يرتفع إىل السماء فقلت
  .بني عينيه سّجادة ،كأّن لونه الذهب  ،أومأ إىل رجل به مسرة
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  الفهارس العامة
  فهرس اآليات - ١
  فهرس األعالم - ٢
  فهرس األماكن والبقاع - ٣
  فهرس الكتاب الواردة في المتن - ٤
  فهرس األيام والوقائع - ٥
  فهرس الفرق واألقوام والقبائل - ٦
  بواب والفصولفهرس األ - ٧
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)١ (  

  )فهرس اآليات  (
  سورة البقرة 

  رقم الحديث  رقمها الصفحة  اآلية
رِْض َخِليَفًة  (

َ
kِّ جاِعٌل ِ} اْأل   ١١٧  ٣٠  )إِ

ْسماِء هُؤالِء إِْن ُكنْتُْم صاِدِقَ"  (
َ
نِْبئُوYِ بِأ

َ
  ١١٤/  ١١٩  ٣١  )أ
ْسمائِِهْم  (

َ
نِْبئُْهْم بِأ

َ
  ١١٤/  ١١٩  ٣٣  )أ
َة َقيْناً فَ  ( َwْ١٤٦/  ١٥٨  ٦٠  )اْغَفَجَرْت ِمنُْه اثْنَتا َع  
ُبوُه بِبَْعِضها َكذلَِك  (   ١٥٠/  ١٦١  ٧٣  )َفُقلْنا ا4ِْ
ْو نُنِْسها  (

َ
  ٤٩٠/  ٥٤٨  ١٠٦  )ما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ

يَن آتَيْناُهُم الِْكتاَب َفتْلُونَُه  ( ِ
Lr٣٤  ١٢١  )ا  
صاَنتْهُ  (

َ
ذا أ يَن إِ ِ

Lrا اL٣٥٢/  ٤١٩  ٥٦  )ْم ُمِصيبٌَة قالُوا إِن  
  ١٣٧/  ١٤٦  ٢٠٧  )َوِمَن اLqاِس َمْن يwَِْي َغْفَسُه  (
ْمِس  ( Lبِالش xِ

ْ
  ١٣٧  ٢٥٨  )فَإِنL اَهللا يَأ

)  zَكيَْف تُْ}ِ الَْمْو Yِِر
َ
  ١٣١/  ١٣٩  ٢٦٠  )رَبِّ أ

)  ِ-ْ Lْرَبَعًة ِمَن الط
َ
ُخْذ أ   ١٣٦  ٢٦٠  )فَ

  آل عمرانسورة 
  ٣٤  ٣٣  )إِنL اَهللا اْصَط  آَدَم َونُوحاً  (
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ًة َنْعُضها ِمْن َنْعٍض  ( Lي   ١٥٧/  ١٧٢  ٣٤  )ُذرِّ
  ١٩٦  ٣٧  )ُ;Lما َدَخَل َعلَيْها َزjَِريLا الِْمْحراَب وََجَد ِعنَْدها  (
 L لَِك هذا قالَْت ُهَو ِمْن ِعنِْد اِهللا  (

َ
/  ٢٢٢، ١٩٦  ٣٧  )ك

٢٩٦، ١٩٥  /
٢٥٢/  ٢٥١،٢٩٧  

َك ِفيِه ِمْن َنْعِد ما جاَءَك  ( L١٢٧/  ١٣٠، ٣٤  ٦١  )َفَمْن َحاج  
ٌد إِالL رَُسوٌل قَْد َخلَْت  ( LَمCُ ٣٥٥/  ٤٢١  ١٤٤  )َوما  
ْغِنياُء  (

َ
ِقٌ- َوeَُْن أ يَن قالُوا إِنL اَهللا فَ ِ

Lr٣٥٢/  ٤١٨  ١٨١  )ا  
  سورة النساء

)  Lqُْسُدوَن اXَ ْم
َ
  ٣٥٩/  ٤٢٥  ٥٤  )اَس َ$ ما آتاُهُم أ
  ٣٣  ٨٢  )َولَْو 7َن ِمْن ِعنِْد َلْ-ِ اِهللا  (
ََذ اُهللا إِبْراِهيَم َخِليًال  ( Lt١٣٦  ١٢٥  )َوا  
/  ٢١٩، ١٩٥  ١٥٧  )َوما َقتَلُوُه َوما َصلَبُوُه َولِكْن  (

١٩٢  
 ١٥٨ - ١٥٧  )بَْل َرَفَعُه اُهللا إfَِِْه . َوما َقتَلُوُه يَِقيناً  (

١٩٥  
  

  سورة المائدة
يَن آَمنُوا  ( ِ

Lrَوا ُrُُُّكُم اُهللا َورَُسوfِما َوL١٢٧/  ١٣١  ٥٥  )إِن  
نِْزَل إfََِْك ِمْن َربَِّك  (

ُ
ُسوُل بَلِّْغ ما أ Lَها الر فُّ

َ
  ١٢٧/  ١٣١  ٦٧  )يا ك

ْذ قاَل اُهللا يا ِعيnَ اْنَن َمْرَيَم اْذُكْر  (   ١٩٥  ١١٠  )إِ
ْذ  (   ١٩١/  ٢١٧  ١١٠  )َكَفْفُت بَِ* إVِْاِثيَل َقنَْك إِ
ْذ قاَل اYَْواِريُّوَن يا ِعيnَ اْنَن َمْرَيَم  (   ١٩٣/  ٢٢١  ١١٢  )إِ
ماِء  ( Lنِْزْل َعلَيْنا مائَِدًة ِمَن الس

َ
  ١٩٥  ١١٤  )َربLنا أ

ُ]ا َعلَيُْكْم َفَمْن يَْكُفْر َنْعُد ِمنُْكْم  ( ِّNَُم ِّk   ٢٠٩/  ٢٤٥  ١١٥  )إِ
    سورة األنعام

ٍء  ( ْnَ ْطنا ِ} الِْكتاِب ِمْن L٣٤  ٣٨  )ما فَر  
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يَن َظلَُموا  ( ِ
Lr٢٠٢/  ٢٣٩  ٤٥  )َفُقِطَع دابُِر الَْقْوِم ا  

ماواِت  ( Lذلَِك نُِري إِبْراِهيَم َملَُكوَت السjَ١٣٢/  ١٤١  ٧٥  )َو ،
٣١٠/  ٣٧٧  

  سورة األعراف 

  ٤٣٥/  ٥١٠  ١  )اgص  (
ْمُر تَبارََك  (

َ
ال rَُ اGَْلُْق َواْأل

َ
  ٥٠٢/  ٥٤٦  ٥٤  )أ
  ١٢٥  ٧٣  )هِذهِ ناقَُة اِهللا لَُكْم آيًَة  (
لْوى  ( Lَوالس Lا َعلَيِْهُم الَْمنqْنَْز

َ
  ١٤٤/  ١٥٦  ١٦٠  )َوأ

نَْزqْا  (
َ
  ١٤٩/  ١٦١  ١٦٠  )َوَظلLلْنا َعلَيِْهُم الَْغماَم َوأ

ْقنَا اpَْبَ  ( ْذ َغتَ ، ١٤٣/  ١٥٦  ١٧١  )َل فَْوَقُهْم َو,ِ
٤٣٥/  ١٦٤،٥١٠  

َخَذ َربَُّك ِمْن بَِ* آَدَم  (
َ
ْذ أ   ٥٠٨/  ٥٦٧  ١٧٢  )َو,ِ

  سورة التوبة 

َخَذ َربَُّك ِمْن بَِ* آَدَم  (
َ
ْذ أ   ٥٠٨/  ٥٦٧  ١٧٢  )َو,ِ

َجَعلْتُْم ِسقايََة اYْاجِّ وَِعماَرَة الَْمْسِجِد  (
َ
  ١٢٧/  ١٣٠  ١٩  )أ
jُُم اُهللا ِ} َمواِطَن َكِثَ-ٍة لََقْد  ( َuََ٣٧٦/  ٤٤٤  ٢٥  )ن  
ْغُفَسُهْم  (

َ
  ٣٥٢/  ٤١٩  ١١١  )إِنL اَهللا اْشfَى ِمَن الُْمْؤِمِنَ" أ

ْذ َهداُهْم  ( ِضلL قَْوماً َنْعَد إِ ُfِ ٤٩٠/  ٥٤٨، ٣٤  ١١٥  )َوما 7َن اُهللا  
)  ُjُقوا اَهللا َو Lيَن آَمنُوا اي ِ

Lrَها ا فُّ
َ
  ٣٥  ١١٩  )ونُوا يا ك

  سورة يونس 

َحُق  (
َ
َفَمْن َفْهِدي إZَِ اYَْقِّ أ

َ
  ٣٣  ٣٥  )أ

  سورة هود 

يLاٍم ذلَِك  (
َ
ُعوا ِ} داِرjُْم ثَالثََة ك L٤٧٣/  ٥٣٦  ٦٥  )َيَمت  

ناها  ( ْ Lwَب َضِحَكْت فَ تُُه قائَِمٌة فَ
َ
  ١٣١/  ١٤٠  ٧١  )َواْمَرأ
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  سورة يوسف
ا َذَهبُوا بِ  ( Lْن 1ََْعلُوُه فَلَم

َ
ُعوا أ َ2ْ

َ
  ١٣٨/  ١٤٨  ١٥  )ِه َوأ

ْهِلَك  (
َ
راَد بِأ

َ
  ١٤٧  ٢٥  )قالَْت ما َجزاُء َمْن أ

  ١٤٧  ٢٦  )قاَل ِ+َ راوََدتِْ* َقْن َغْفnِ وََشِهَد شاِهٌد  (
ا يَْدُعونَِ* إfَِِْه  ( Lِمم Ljَ َحبُّ إِ

َ
ْجُن أ   ٥١٢/  ٥٦٩  ٣٣  )رَبِّ السِّ

  سورة الرعد
نَْت ُمنِْذٌر َوِلKُِّ قَْوٍم هاٍد  (

َ
  ٢٧/  ٥٧  ٧  )إِنLما أ

ُ ما بَِقْوٍم  (   ٣١٩/  ٣٩٠  ١١  )إِنL اَهللا ال ُفَغ-ِّ
  ٥٠٧/  ٥٦٧  ٣٩  )َفْمُحوا اُهللا ما يَشاُء َوُيiِْبُت  (

  سورة النحل
)  Yِتُو

ْ
ْن يَأ

َ
تِيِ* بَِعرِْشها َقبَْل أ

ْ
يُُّكْم يَأ

َ
  ١٨٥  ٣٨  )ك

  اءسورة االسر 
ُل ِمَن الُْقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء  ( ِّNَ٦٥/  ٨٢  ٨٢  )َوُغ  

  سورة الكهف
ِقيِم  ( Lْصحاَب الَْكْهِف َوالر

َ
نL أ

َ
ْم َحِسبَْت أ

َ
 - ٢٧٣/  ٣٣٣  ٩  )أ

٢٧٤  
  ١٦٠/  ١٧٤  ٩  )7نُوا ِمْن آياتِنا َعَجباً  (

  سورة مريم
ا  ( fُْكَم َصِبيYْ٤٣٩/  ٥١٣  ١٢  )َوآتَيْناُه ا  
الL َ\َْزYِ فَ  (

َ
  ١٧٣/  ٩٨  ٢٣  )ناداها ِمْن َ\ِْتها أ

ْخلَِة  ( Lqْذِع ا ِUِ ِْكfَِ١٩٥  ٢٥  )َوُهزِّي إ  
شارَْت إfَِِْه قالُوا َكيَْف نَُكلُِّم َمْن 7َن ِ} الَْمْهـِد  (

َ
فَأ

(  
١٢٧/  ٢٠٠  ٢٩  

  ١٢٧/  ١٣٠  ٥٠  )وََجَعلْنا لَُهْم لِساَن ِصْدٍق  (
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٦٢٣ 

  سورة طه
  ١٥٣  ٢٢  )ْضُمْم يََدَك إZِ َجناِحَك َوا (

  سورة األنبياء
، ١١٤/  ١١٩  ٢٧ - ٢٦  )ال يَْسِبُقونَُه بِالَْقْوِل . بَْل ِعباٌد ُمْكَرُمونَ  (

٢٠٦/  ٢٤٦  
ً وََسالماً َ$ إِبْـراِهيمَ  ( راُدوا . قُلْنا يا ناُر ُكوYِ بَرْدا

َ
َوأ

(  
٥٦٥، ١٣٦   ٧٠ - ٦٩  /

٥٠٤  
ْمناها سُ  ( L١٧٠  ٧٩  )لَيْماَن َفَفه  
ًة لِلْعالَِمَ"  ( َLَْر Lرَْسلْناَك إِال

َ
  ١٢٥  ١٠٧  )َوما أ

  سورة النور 
اYِاِت  ( Lيَن آَمنُوا ِمنُْكْم وََعِملُوا الص ِ

Lr١١٤/  ١١٨  ٥٥  )وََعَد اُهللا ا  
  سورة الشعراء

  ١٤٢/  ١٥٥، ٤٦   ٦٢ - ٦١  )قاَل L7َ إِنL َم6ِ َر5ِّ َسيَْهِديِن . إِنLا لَُمْدَرjُونَ  (
ْحَر  ( َlِْن ا4ِْْب بَِعصاَك ا

َ
  ١٤٢/  ١٥٥  ٦٣  )أ
قَْربَِ"  (

َ
نِْذْر َعِشَ-تََك اْأل

َ
  ١٣/  ٤٧  ٢١٤  )َوأ

  سورة النمل
ْدِخْل يََدَك ِ} َجيِْبَك  (

َ
  ١٥٣  ١٢  )أ

  سورة القصص
)  

َ
ْضِعُفوا ِ} اْأل يَن اْستُ ِ

Lrا َ$َ Lْن َغُمن
َ
  ١٧٩/  ٢٠٣  ٦ - ٥  )رِْض َونُِريُد أ

  ٣٥  ٦٨  )َوَربَُّك Aَْلُُق ما يَشاُء  (
  سورة الروم 

ْمُر ِمْن َقبُْل َوِمْن َنْعُد  (
َ
ِ اْأل L٥٠٢/  ٥٦٤  ٤  )ِب  
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٦٢٤ 

  سورة لقمان
اَعِة  ( Lاَهللا ِعنَْدُه ِعلُْم الس L١٢٧/  ١٢٨   ٣٤  )إِن  
  ٥٣٦/  ٥٩٢  ٣٤  )ما تَْدرِي َغْفٌس ما ذا تَْكِسُب َغداً  (

  سورة السجدة
ِة  ( Lْخِ_َ لَُهْم ِمْن قُر

ُ
  ٢٢١/  ٢٥٦  ١٧  )فَال َيْعلَُم َغْفٌس ما أ

َفَمْن 7َن ُمْؤِمناً َكَمْن 7َن فاِسقاً  (
َ
، ١٢٧/  ١٣٠  ١٨  )أ

٢٢١/  ٢٥٦  
  سورة األحزاب

ْهَل اlَْيِْت  (
َ
إِنLما يُِريُد اُهللا fُِْذِهَب َقنُْكُم الرِّْجَس أ

(  
١٢٧/  ١٣١، ٣٤  ٣٣  

  سورة سبأ
Lqَا rَُ اYَِْديَد  (

َ
ْ-َ َوأ L5ِ َمَعُه َوالط وِّ

َ
/  ١٦٥، ١٦٤  ١١ - ١٠  )يا ِجباُل أ

١٥٤  
يَح ُغُدوُّها  (   ١٥٩/  ١٧٣  ١٢  )َولُِسلَيْماَن الرِّ
نِّ َمْن َفْعَمُل َنْ"َ يََديِْه  ( ِpْ١٦٣/  ١٧٨  ١٢  )َوِمَن ا  

  سورة فاطر
ْورَ  (

َ
يَن اْصَطَفيْنا ِمْن ِعباِدنا ُعمL أ ِ

Lr٥٠٦/  ٥٦٦  ٣٢  )ْعنَا الِْكتاَب ا  
  سورة يس

  ٣٧٦/  ٤٤٤  ٣٩  )َحG Lkَد 7َلُْعرُْجوِن الَْقِديِم  (
  سورة الصافات

ْذَ!َُك  (
َ
kِّ أ

َ
رى ِ} الَْمناِم ك

َ
kِّ أ   ١٣٧/  ١٤٦  ١٠٢  )إِ

ْو يَِزيدُ  (
َ
لٍْف أ

َ
رَْسلْناُه إZِ ِمائَِة أ

َ
  ٢٧٠/  ٣٢٩  ١٤٧  )وَن َوأ

افُّونَ  ( Lْحُن الص َqَ اLُحوَن . إِن ْحُن الُْمَسبِّ َqَ اL٣٧٨/  ٤٤٩  ١٦٥  )َو,ِن  
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٦٢٥ 

  سورة ص 

ْمِرهِ  (
َ
يَح َ@ِْري بِأ ْرنا rَُ الرِّ Lَسخ   ١٦٣/  ١٧٨  ٣٦  )فَ

يْطاُن  ( Lالش َ*ِ Lَمس ِّk
َ
  ١٥٠  ٤١  )ك
  ١٥٠  ٤٢  )بارٌِد اْرُكْض بِرِْجِلَك هذا ُمْغتََسٌل  (

  سورة الدخان

ْوَرثْناها قَْوماً آَخِريَن  (
َ
  ٢٣٧/  ٢٧٣  ٢٨  )َكذلَِك َوأ

  سورة األحقاف
ْرَبِعَ" َسنًَة  (

َ
ُه َوَبلََغ أ Lُشد

َ
ذا بَلََغ أ   ٤٣٩/  ٥١٣  ١٥  )َحLk إِ

  ٣٥٢/  ٤١٨  ٣٤  )قالُوا بdَ َوَربِّنا قاَل فَُذوقُوا الَْعذاَب  (
  سورة ق 

)  Lقَلٌْب إِن ُrَ ْكرى لَِمْن 7َن ِrَ ٢٤٢/  ٢٢٧  ٣٧  )ِ} ذلَِك  
  سورة النجم

ْد  و (
َ
ْو أ

َ
  ١٣٤/  ١٤٢  ٩  )Wَن قاَب قَوَْسْ"ِ أ

  سورة القمر

wََcاً ِمنLا واِحداً نَتLِبُعُه  (
َ
، ٣٢٦/  ٤٠١  ٢٤  )أ

٤٠٢/  ٤٧٧  
  سورة الحشر

)  َpْْصحاُب ا
َ
ْصحاُب اLqاِر َوأ

َ
ِة ال يَْستَوِي أ L١٢٧/  ١٣١  ٢٠  )ن  

  سورة الجن

َحداً  (
َ
، ١٧١/  ١٨٩  ٢٦  )Gلُِم الَْغيِْب فَال ُفْظِهُر َ$ َليِْبِه أ

٥٣٦/  ٥٩٢  
  ٥٣٦/  ٥٩٢  ٢٧  )إِالL َمِن اْرتHَ ِمْن رَُسوٍل  (
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٦٢٦ 

  سورة المطففين
ُسوَن  (   ٢٧٠ / ٣٢٨  ٢٦  )ِختاُمُه ِمْسٌك َوaِ ذلَِك فَلْيَتَنافَِس الُْمتَنافِ

  سورة القدر
نَْزqْاُه ِ} fَْلَِة الَْقْدِر  (

َ
  ١٧٨/  ٢٠٢  ١  )إِنLا أ

  سورة االخالص
َحٌد  (

َ
  ١٥٢/  ١٦٢  ١  )قُْل ُهَو اُهللا أ
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٦٢٧ 

)٢ (  

  )فهرس األعالم  (

  ) ا  (
  .٣٣٧/  ٤٠٦ ،١١٤/  ١١٩ ،١١٣/  ١١٨ ،١١٧ ):ع(آدم 

  .٢٤٤/  ٢٨٦ ،١٧٣/  ١٩٧ :آسية بنت مزاحم

  ) أ  (
  .٣٩٩/  ٤٧٦ ،٣٠/  ٥٩ ،١٨/  ٥٢ ،١٤/  ٤٨ ،٣/  ٤٣ :ن بن عثمانأبا

 ،١٣٢/  ١٤١ ،١٣١/  ١٣٩ ،١٣٧ - ١٣٦ ،٨٥/  ٩٥ ،٥٦/  ٧٤ ):ع(إبــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم 
٣٩٥/  ٤٧١ ،٢٩١/  ٣٥٠ ،١٧٣/  ١٩٧ ،١٣٦/  ١٤٥.  

  .٤٢٢/  ٤٩٣ ،٣٤٨/  ٤١٣ ،١٦٥/  ١٨٠ :إبراهيم بن أيب البالد
  .١٨٩/  ٢١٥ :إبراهيم بن إمساعيل اخللنحي

  .٤٦٥/  ٥٢٩ :إبراهيم بن بلطون
  .٢٨٤/  ٣٣٨ :إبراهيم بن شعيب امليثمي

  .٥٢/  ٦٩ :إبراهيم بن عبد األكرم األنصاري
  .٤٤٢/  ٥١٥ :إبراهيم بن حممد

  .٢٤١/  ٢٧٥ :إبراهيم بن حممد األشعري
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٦٢٨ 

  .١٨٠/  ٢٠٣ :إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا
  .٤٤٢/  ٥١٥ :إبراهيم بن حممد اهلمداين

  .٣٩٧/  ٤٧٣ :راهيم بن موسىإب
  .١٦٩/  ١٨٣ :إبراهيم بن موسى القزاز

  .٥/  ٤٣ :أبو هدبة ،إبراهيم بن هدبة
  .٥١٩/  ٥٧٣ :إبراهيم بن هلقام
  .٣٨٦/  ٤٥٨ :إبراهيم اجلمال

  .٢٥١/  ٢٩٦ ،٢٣٢/  ٢٧٠ :إبليس
  .٢٦٠/  ٣١١ :ابن أيب تراب

  .٢٨٥/  ٣٤٠ :ابن أيب جويريه املزين
  .٢٣٥/  ٢٧١ :ابن أيب السلمي
  .٥٣٨/  ٥٩٦ :ابن أيب سورة

  .٥٥٤/  ٦٠٨ :ابن أيب الشوارب
  .١٥٦/  ١٦٦ :ابن أيب طالب
  .٢٣٥/  ٢٧١ :ابن أيب غاضية
  .١٥٦/  ١٦٦ :ابن أيب قحافة
  .٤٠٢/  ٤٧٧ :ابن أيب حيىي
  .١٣٢/  ١٤٠ :ابن األحنف
  .٥٣٤/  ٥٨٦ :ابن إسحاق
  .٢٦٥/  ٣١٩ :ابن األصفر

  .٣٧٨ / ٤٤٨ :ابن أكثم القاضي
  .٤٦١/  ٥٢٤ :ابن أورمة
  .٢٣٥/  ٢٧١ :ابن البواب
  .٥٤٩/  ٦٠١ :ابن جاشري
  .٤٨٧/  ٥٤٦ :ابن محدون
  .٥٢١/  ٥٧٤ :ابن احلمريي
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٦٢٩ 

  .٣٠٠/  ٣٦١ :ابن الزبري
  .٤٧٠/  ٥٣٤ :ابن الزيات
  .٢٣١/  ٢٦٧ :ابن زياد
  .٢٨٥/  ٣٤٠ :ابن سعد
  .٤٨٣/  ٥٤٢ :ابن سعيد
  .١٦/  ٥٠ :ابن سريين
  .٩٤/  ١٠١ :بابن شها

  .٢٩٣/  ٣٥٣ :ابن شهاب الزهري
/  ١٢٧ ،١٢١/  ١٢٣ ،١٠٢/  ١٠٨ ،٧٢/  ٩٠ ،٥٦/  ٧٣ ،١٢/  ٤٧ :ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس

٢٨٦ ،٢٤٤/  ٢٨٥ ،٢٢٦/  ٢٦١ ،١٩٦/  ٢٢٦ ،١٣٥/  ١٤٢ ،١٢٨/  ١٣٣ ،١٢٧  /
٢٤٥.  

  .٩٢/  ١٠٠ :ابن عزيز
  .٣١١/  ٣٧٨ :ابن عكاشة بن حمصن األسدي

  .٥٨/  ٧٤ :ابن عمر
  .٨٤/  ٩٤ :عمرويهابن 

  .١٥٦/  ١٦٧ :ابن العوام
  .٥١٢/  ٥٦٨ :ابن الفرات
  .٥١٩/  ٥٧٣ :ابن القزاز
  .٣١٨/  ٣٨٦ :ابن معاوية
  .٩٤/  ١٠٢ :ابن منبه

  .٣٣٨/  ٤٠٦ :ابن مهاجر
  .٣٧٦/  ٤٣٩ :ابن نوح بن إمساعيل

  .٢٠٤/  ٢٤١ :ابن نودولت
  .٥٣٩/  ٥٩٧ :أبو أمحد بن أيب سورة

  .٥٥٤ / ٦٠٧ :أبو األديان
  .٤٢٢/  ٤٩٣ ،١٨٩/  ٢١٥ :أبو إسحاق
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٦٣٠ 

  .١١٦/  ١٢١ :أبو إسحاق السبيعي
  .٣٥٩/  ٤٢٣ :أبو إمساعيل

  .٤٢٩/  ٤٩٨ :أبو إمساعيل السندي
  .٥٥/  ٧٢ :أبو األشعث بن قيس اخلزاعي

  .١٠٠ - ٩٨/  ١٠٧ :أبو أمامة الباهلي
/  ٤٦٤ ،٣٠٨/  ٣٧٤ ،١٩٦/  ٢٢٦ ،٦٥/  ٨١ ،٥٢/  ٦٩ :أبـــــــــــــو أيـــــــــــــوب األنصـــــــــــــاري

٣٩٣.  
  .٢٤٣/  ٢٨٠ :أبو البخرتي
 ،٣١٦/  ٣٨٣ ،٣١٤/  ٣٨٢ ،٣٠٧/  ٣٧٣ ،١٥٣/  ١٦٥ ،١٤٣/  ١٥٥ :أبـــــــــو بصـــــــــري

٣٤٤/  ٤١١ ،٣٤٠/  ٤١٠.  
/  ٩٣ ،٧٨/  ٩٢ ،٦٩/  ٨٦ ،٦٨/  ٨٥ ،٦٧/  ٨٤ ،٤٧/  ٦٦ ،١٥/  ٤٨ :أبـــــــــو بكــــــــــر

٢٤٨ ،١٦٠/  ١٧٣ ،١٥٦/  ١٦٦ ،١٢٨/  ١٣٣ ،١٢٧/  ١٢٩ ،١٠٢/  ١٠٩ ،٨٢  /
٣٠١/  ٣٦٢ ،٢٣٥/  ٢٧٢ ،٢٢٩/  ٢٦٥ ،٢٣٦/  ٢٦٤ ،٢١٤.  

  .٣١/  ٦٠ :أبو تراب
  .٢٩٩/  ٣٦٠ :أبو اجلارود

  .٨١/  ٩٣ :أبو اجلارود العبدي
  .٥٥٧/  ٦١١ ،٣٥٧/  ٤٢٢ ،٣٣٩/  ٤٠٨ :أبو جعفر

  .٤٩٣/  ٥٥٠ :أبو جعفر بن حممد بن علوية
  .٣٣٨/  ٤٠٦ ،٢٠١/  ٢٣٣ ،١٩٢/  ٢١٨ ،١٨٤/  ٢١٠ :أبو جعفر الدوانيقي
  .٥٤٢/  ٥٩٨ ،٥٣٦/  ٥٩٠ :أبو جعفر العمري
  .٣٧٦/  ٤٤١ ،٣٦٢/  ٤٢٧ :أبو جعفر املنصور

  .٢٦٦/  ٣٢٣ ،١٠٤/  ١١٠ ،٩٦/  ١٠٤ :أبو جهل
  .٢١٧/  ٢٥٠ :أبو احلارث

  .٤١٢/  ٤٨٣ :أبو حبيب النباجي
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٦٣١ 

  .١٥٦/  ١٦٨ :أبو احلسن
  .٤٢١/  ٤٩٢ :أبو احلسن الطيب

  .٥٦/  ٧٣ :أبو حفص
  .١١٤/  ١١٨ :حلمراءأبو ا

/  ٤١١ ،٣١٧/  ٣٨٤ ،١٦٧/  ١٨١ ،١٢٨/  ١٣٣ ،٤٤/  ٦٥ :أبــــــــــــــو محــــــــــــــزة الثمــــــــــــــايل
٣٧٦/  ٤٤٠ ،٣٤٤.  

  .٣٨٥/  ٤٥٧ :أبو محيد
  .١٥٧/  ١٧١ :أبو حنيفة
  .١٦٨/  ١٨١ :)سائق احلاج  (أبو حنيفة 

  .٣٨٢/  ٤٥٤ :أبو خالد الزبايل
  .٣٠٢/  ٣٦٣ ،٢٦٨/  ٣٢٦ :أبو خالد الكابلي

  .٢٩٦/  ٣٥٨ ،١٩٢/  ٢١٨ :جيةأبو خد
  .٢٣٥/  ٢٧١ :أبو خلف اجلمحي

  .٦٥/  ٨١ :أبو دجانة
  .٢٥٣/  ٢٩٨ ،٢٤٧/  ٢٩٠ ،٢٣٨/  ٢٧٤ :أبو ذر الغفاري

  .٢٨٠/  ٣٣٦ :أبو رجاء العطاردي
  .٢١٠/  ٢٤٥ ،٣٣/  ٦١ :أبو الزبري

  .٥٤/  ٧١ :أبو سعيد اخلدري
  .٣٦١/  ٤٢٦ ،١٣١/  ١٣٩ :أبو سلمة السرّاج

  .١٥٦/  ١٦٧ :ليمانأبو س
  .٥٣٩/  ٥٩٧ :أبو سورة
  .١٣٥/  ١٤٢ ،٥٦/  ٧٣ ،١٢/  ٤٧ :أبو صاحل

  .٣٥٨/  ٤٢٢ ،١٤١/  ١٥٤ :أبو الصامت
  .٤٥٨/  ٥٢٣ ،٤٣٥/  ٥١٠ ،٤١٧/  ٤٨٩ :أبو الصلت اهلروي

  .١٢٧/  ١٢٧ :أبو الصمصام العبسيّ 
  .٣٣٩/  ٤٠٧ ،١٠/  ٤٥ :أبو طالب
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٦٣٢ 

  .٥٣٨/  ٥٩٦ :أبو طاهر الرازي
  .٦٣/  ٨٠ :بو طلحةأ

  .١٢/  ٤٧ :أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مشس
  .٥٤٦/  ٦٠٠ :أبو العباس الكويف

  .١١٠/  ١١٣ :أبو عبد الرمحن الفهري
  .٣٥٩/  ٤٢٣ :أبو عبد اهللا

  .٥٣٦/  ٥٩١ :أبو عبد اهللا بن أيب سلمة
  .٥٤٠/  ٥٩٧ :أبو عبد اهللا بن اجلنيد

  .٥٢٤/  ٥٧٦ :أبو عبد اهللا بن عبد اهللا
  .٢٢٤/  ٢٥٧ :أبو عبد اهللا اجلديل

  .٤٨٨/  ٥٤٦ :أبو عبد اهللا احلافظ النيسابوري
  .٥٣٦/  ٥٩٠ :أبو عبد اهللا الصفواين
  .٢٠٢/  ٢٣٦ :أبو عبد اهللا احملدث

  .٤٧٩/  ٥٣٩ :أبو عثمان
  .٤٧٦/  ٤٣٩ :أبو علي بن راشد
  .٢٠٤/  ٢٤١ :أبو علي العلوي
  .٤٩٦/  ٥٥٤ :أبو علي الفهري

  .٣٧/  ٦٣ :أبو عوف
  .٨٧/  ٩٧ :أبو عون الدوسي

  .٣٠٦/  ٣٧ :أبو عيينة
  .٥٢١/  ٥٧٤ :أبو القاسم بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن احلمريي

  .٥٦٠/  ٦١٤ ،٥٣٦/  ٥٩٠ :أبو القاسم بن روح
  .٥١٣/  ٥٦٩ :أبو القاسم احلليسي

  .٣٥٠/  ٤١٤ :أبو كهمش
  .٣٥٢/  ٤١٦ ،٧٤/  ٩٠ :أبو لبابة

  .١٠٩/  ١١٣ :و ليلىأب
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٦٣٣ 

  .٥٣٦/  ٥٩٢ ،٥٢٠/  ٥٧٤ ،٤٩١/  ٥٤٩ ،٤٩٠/  ٥٤٨ :أبو حممد
  .١٢٨/  ١٣٣ :أبو حممد اإلدريسي
  .٤٠٣/  ٤٧٧ :أبو حممد الغفاري

  .٢٣/  ٥٤ :أبو حميص
  .١١١/  ١١٤ :أبو مسلم اخلوالين

  .٤١٧/  ٤٨٩ ،٢٤/  ٥٥ :أبو موسى
  .٢٩٣/  ٣٥٤ :أبو نعيم األصفهاين احلافظ

  .١٢٦/  ١٢٦ :ارون العبديأبو ه
  .٣٢٦/  ٤٠١ :أبو هارون املكفوف

  .٥٢٦/  ٥٧٧ ،٥٢٣/  ٥٧٦ ،٥٠٩/  ٥٦٨ ،٥٠٨/  ٥٦٧ ،٥٠٥/  ٥٦٦ :أبو هاشم
/  ٥٢٠ ،٤٥١/  ٥١٩ ،٤٤٠/  ٥١٤ ،٤١٦/  ٤٨٨ ،١٩١/  ٢١٧ :أبـــو هاشـــم اجلعفـــري

٥٥٤ ،٤٨٦/  ٥٤٤ ،٤٨٤/  ٥٤٣ ،٤٧٨/  ٥٣٨ ،٤٦٧/  ٥٣٢ ،٤٥٤/  ٥٢١ ،٤٥٢  /
٥١١/  ٥٦٨ ،٥٠٣/  ٥٦٥ ،٥٠١/  ٥٦٤ ،٥٠٠/  ٥٦١ ،٤٩٦.  

  .٩١/  ٩٩ ،٤٧/  ٦٦ ،١٦/  ٥٠ ،١٥/  ٤٨ :أبو هريرة
  .١٩٦/  ٢٢٦ :أبو اهليثم بن التيهان

  .٤٣٨/  ٥١٣ :أبو حيىي
  .٤٧٦/  ٥٣٧ ،٤٧٢/  ٥٣٥ :أبو يعقوب
  .٢٠٠/  ٢٢٩ :أبو يوسف

  .٥٥٧/  ٦١٢ :أمحد
  .٥٦١/  ٦١٤ :أمحد بن إبراهيم بن خملد

  .٥٣٧/  ٥٩٤ :محد بن أيب روحأ
  .٥٣٤/  ٥٨٥ ،٥٣١/  ٥٨١ :أمحد بن إسحاق

  .٥٣٤/  ٥٨٧ :أمحد بن إسحاق اخلصيب
  .٥٢٨/  ٥٧٩ :أمحد بن احلارث القزويين
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٦٣٤ 

  .٢٧٦/  ٣٣٤ :أمحد بن احلسني
  .٤١٣/  ٤٨٤ :أمحد بن علي بن احلسن الثعاليب

  .٢٣٦/  ٢٧٣ :أمحد بن عمارة
  .١٨٧/  ٢١٤ :أمحد بن عمر

  .٣٧٥/  ٤٣٨ :د بن عمر احلاللأمح
  .٤٠١/  ٤٧٧ ،٣٤٧/  ٤١٣ ،١٢٨/  ١٣٣ :أمحد بن حممد بن أيب نصر البزنطي

  .٥١٧/  ٥٧٣ ،٤٨٠/  ٥٤٠ ،٤٧٢/  ٥٣٥ :أمحد بن حممد بن اخلصيب
  .٥٥٣/  ٦٠٥ :أمحد بن حممد بن فارس األديب

  .٤٣١/  ٥٠٣ :أمحد بن حممد احلضرمي
  .٤٤٧/  ٥١٨ :أمحد بن يوسف

  .٣٧٥/  ٤٣٨ :األخرس
  .٢٧٩/  ٣٣٦ :إدريس بن عبد اهللا األزدي

  .٥٥٩/  ٦١٣ ،٣٤٠/  ٤١٠ :األزدي
  .٢٤٩/  ٢٩١ :أسامة بن زيد

  .٥١٥/  ٥٧٠ ،٤٠٨/  ٤٨١ :إسحاق
  .٣٨٧/  ٤٥٩ :إسحاق بن أيب عبد اهللا

  .٥٤٧/  ٦٠٠ :إسحاق بن حامد الكاتب
  .٤٤٢/  ٥١٥ :إسحاق بن سليمان بن داود

  .٣٩١/  ٤٦٢ ،٣٦٦/  ٤٣٤ :إسحاق بن عمار
  .٤٩٠/  ٤٦١ :إسحاق بن منصور
  .٥٤٠/  ٥٩٧ :إسحاق بن يعقوب
  .٤٩١/  ٥٤٩ :إسحاق اجلالب
  .٢٨٢/  ٣٣٧ :إسحاق احلضرمي

  .٥٠٠/  ٥٦٢ :أسد بن خزمية بن مدركة
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٦٣٥ 

  .٢٤٦/  ٢٨٨ ،١١٩/  ١٢٢ :إسرافيل
  .١٤/  ٤٨ :أبو امامة ،أسعد بن األرت

  .١٣٧/  ١٤٦ ،١٣٦/  ١٤٥ ):ع(إمساعيل 
  .٢٤٥/  ٢٨٨ :إمساعيل

  .١٧٠/  ١٨٣ :إمساعيل بن أيب احلسن
  .١٩٢/  ٢١٨ ،٧٠/  ٨٨ ):ع(إمساعيل بن أيب عبد اهللا الصادق 

  .٣٨٥/  ٤٥٧ :إمساعيل بن سالم
  .٤٦٤/  ٥٢٦ :إمساعيل بن عباس اهلامشي
  .٣٣٠/  ٤٠٢ :إمساعيل بن عبد العزيز

  .٣١٣/  ٣٨١ :إمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب
  .١٠١/  ١٠٨ :إمساعيل بن عمار

 ٥٧٨ :إمساعيل بن حممد بن علي بن إمساعيل بن علي بن عبد اهللا بن العبـاس بـن عبـد املطلـب
 /٥٢٧.  

  .٣٢٢/  ٣٩٥ :أبو هاشم ،إمساعيل بن حممد احلمريي
  .٢٥٨/  ٣٠٨ :إمساعيل بن مهران

  .١١١/  ١١٤ :األسود بن قيس العنسي
  .٨٨/  ٩٨ :أسيد
  .٢٢٦/  ٢٦٢ ،١٨١/  ٢٠٤ :األشرت

  .١٥٦/  ١٦٨ :األشجع بن محدان العجلي
  .٣٧٧/  ٤٤٧ :األصبغ بن موسى
  .٢٣٢/  ٢٦٩ ،١٨٥/  ٢١٠ ،١٢٠/  ١٢٢ :األصبغ بن نباتة

  .٢٤٦/  ٢٨٨ ،٢٠١/  ٢٣٣ ،١٩٧/  ٢٢٦ :األعمش
  .٥١٥/  ٥٧٠ :األقرع
  .٣١٧/  ٣٨٦ :األقطع
  .٥٠٠/  ٥٦٢ :أم أسلم
  .١٧٢/  ١٩٦ :أم أمين
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٦٣٦ 

  .٤٦٠/  ٥٢٤ :احلسني أم
/  ٥٦٢ ،٢٧٢/  ٣٣٠ ،٢١٤/  ٢٤٩ ،٩٧/  ١٠٦ ،٨٥/  ٩٥ ،٣٣/  ٦١ :أم ســـــــــــــــــــــــلمة

٥٠٠.  
  .١٨٨/  ٢١٤ :أم عمرو
  .٥٠٠/  ٥٦٢ :أم غامن
  .١٩٧/  ٢٢٦ :أم فروة

  .٤٣٧/  ٥١٢ ،٤٣٣/  ٥٠٥ ،١٩٣/  ٢١٩ :)بنت املأمون  (أم الفضل 
  .٥٠٠/  ٥٦٢ :أم مسلم
  .١٠٧/  ١١٢ ،٦٨/  ٨٥ :أم معبد
  .١٧٨/  ٢٠١ :أم موسى
  .٥٠٠/  ٥٦٢ :)حبابة الوالبية  ،بنت جعفر (أم الندى 

  .٢٠٤/  ٢٤١ :)ولد السلطان  (األمري داود 
  .٤٤٣/  ٥١٥ :أمية بن علي

 ٩٨ ،٦٣/  ٨٠ ،٦٢/  ٧٧ ،٣١/  ٦٠ ،٣٠/  ٥٩ ،١٨/  ٥٢ ،٥/  ٤٣ :أنــس بــن مالـــك
 /٢٥٠/  ٢٩٣ ،٢٤٦/  ٢٨٨ ،٢٣٦/  ٢٧٢ ،١٦٠/  ١٧٣ ،٨٧.  

  .١٨٢/  ٢٠٦ :نو شروانأ
  .٢٦٢/  ٣١٤ :أنيس

  .٢٢٥/  ٢٥٨ :األوزاعي
  .٢٣٠/  ٢٦٧ :أويس القرين

  .٢٣٢/  ٢٧٠ :ايليا
  .١٥٠ ):ع(أيوب 

  ) ب  (
  .٥٥٦/  ٦١١ :باداشاله
  .٤٧٣/  ٥٣٦ :باغر

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٦٣٧ 

  .٧/  ٤٥ :الرباء بن عازب
  .١٥٦/  ١٦٨ :بريدة األسلمي
  .١٥٩/  ١٧٢ :بريهة النصراين

  .٤٣٨/  ٥١٣ :بزيع
  .٣٨٨/  ٤٦٠ :)موىل السندي بن شاهك  (بشار 
  .٣٢٥/  ٣٩٩ :بشري
  .٤٧٨/  ٥٣٩ ،٤٧٣/  ٥٣٦ ،٤٦٨/  ٥٣٢ :بغا

  .٤٧٣/  ٥٣٦ :بغلون
  .١٨٦/  ٢١١ :بكار القمي
  .١٨٨/  ٢١٤ :بكر بن صاحل

  .٤٥٣/  ٥٢١ :بكري
  .٣٣٤/  ٤٠٤ :بكري بن أعني

  .٢٦٤/  ٣١٦ :بالل
  .٣٥٩/  ٤٢٣ :البلخي
  .٤٦٥/  ٥٢٩ :بلطون

  ) ت  (
  .٤٧٣/  ٥٣٦ :تامش

  .٢٨٦/  ٣٤١ :متيم بن احلصني
  .١٦١/  ١٧٦ :متيم بن يعقوب السراج

  ) ث  (
  .٢٤٦/  ٢٨٨ :ثابت

  .٢٩٢/  ٣٥١ :ثابت بن دينار
  .٣١/  ٦٠ :مثامة بن عبد اهللا

  .٢٩٢/  ٣٥١ :ثوير بن سعيد بن عالقة
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٦٣٨ 

  ) ج  (
  .٢٠٨/  ٢٤٤ ،١٦٢/  ١٧٦ :جابر

 ،٥٣/  ٧٠ ،٣٣/  ٦١ ،٣٢/  ٦١ ،٢٠/  ٥٢ ،١٧/  ٥٠ :صـــــاريجـــــابر بـــــن عبـــــد اهللا األن
١٥٠/  ١٦١ ،١٢٣/  ١٢٤ ،١١٧/  ١٢١ ،١١٢/  ١١٨ ،١٠١/  ١٠٨ ،٩٧/  ١٠٤، 
٢٥٧/  ٣٠٦ ،٢٥٢/  ٢٩٦ ،٢٢٩/  ٢٦٤ ،٢٢٣/  ٢٥٧ ،٢١٠/  ٢٤٥ ،١٥٦/  ١٦٦، 
٢٩٧/  ٣٥٩ ،٢٦٦/  ٣٢٢.  

 ٤٠٣ ،٣٢٠/  ٣٩٠ ،٣١٠/  ٣٧٧ ،٢٥٦/  ٣٠٥ ،٢١٧/  ٢٥٠ :جــابر بــن يزيــد اجلعفــي
 /٣٣٣.  

  .٢٠٦/  ٢٤٢ :جابر اجلعفي
  .٥٢٢/  ٥٧٥ ،١٧١/  ١٨٧ :جاثليق النصارى

 ،٤٩/  ٦٨ ،٣٣ - ٣٢/  ٦١ ،٢٨/  ٥٨ ،٢٧/  ٥٧ - ٥٦ ،٢٥ - ٢٤/  ٥٥ :جربئيــــــــل
١٤٣ ،١٢٧/  ١٢٨ ،١١٩/  ١٢٢ ،١١٧ - ١١٦/  ١٢١ ،٦٦/  ٨٢ ،٦٥/  ٨١  /
٢٨٨ ،٢٤٤/  ٢٨٥ ،٢٤٣/  ٢٨١ ،٢٣٦/  ٢٧٢ ،٢٠٠/  ٢٣٢ ،١٥٠/  ١٦١ ،١٣٥  /
٢٩٥/  ٣٥٦ ،٢٨٤/  ٣٣٨ ،٢٦٤/  ٣١٦ ،٢٦١/  ٣١٢ ،٢٤٦.  

  .٢٠١/  ٢٣٣ :جرير بن عبد احلميد
  .٥٥٧/  ٦١٢ ،٥٤٤/  ٥٩٩ ،٤٧٩/  ٥٣٩ ،٤٧٥/  ٥٣٧ ،٤٧٠/  ٥٣٤ :جعفر

  .٢٦٦/  ٣٢٢ ،٢٥٧/  ٣٠٧ ،٩٤/  ١٠٢ ،٨٢/  ٩٣ :جعفر بن أيب طالب
  .٥٤٢/  ٥٩٨ :جعفر بن أمحد بن متيل

  .٣٢١/  ٣٩٥ :جعفر بن دراج
  .١٨٩/  ٢١٦ ،١٨٩/  ٢١٤ :جعفر بن الشريف اجلرجاين
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٦٣٩ 

  .٥٥٥/  ٦٠٩ ،٥٥٤/  ٦٠٧ ،٥٣٧/  ٥٩٤ ،٥٢٦/  ٥٧٧ :جعفر بن علي
  .٤١٤/  ٤٨٦ :جعفر بن عمر العلوي

 ،٢٧/  ٥٦ ،٢١/  ٥٣ ،١٧/  ٥٠ ،٣/  ٤٣ ):ع(أبـــو عبـــد اهللا الصـــادق  ،جعفـــر بـــن حممـــد
١٢٦ ،١٠١/  ١٠٨ ،٩٩/  ١٠٧ ،٨٠/  ٩٢ ،٧٥/  ٩١ ،٧٠/  ٨٨ ،٣٧ - ٣٦/  ٦٣  /
١٣٦/  ١٤٥ ،١٣٢/  ١٤١ ،١٣١/  ١٣٩ ،١٣٠/  ١٣٨ ،١٣٧ ،١٢٩/  ١٣٧ ،١٢٦، 
١٤٨/  ١٥٩ ،١٤٧/  ١٥٨ ،١٤٦/  ١٥٧ ،١٤٤/  ١٥٦ ،١٤٣/  ١٥٥ ،١٤١/  ١٥٤، 
١٦٢/  ١٧٦ ،١٥٩/  ١٧٢ ،١٥٧/  ١٧١ ،١٥٣/  ١٦٤ ،١٥٢/  ١٦٢ ،١٤٩/  ١٦٠، 
١٧٦ - ١٧٥/  ١٩٩ ،١٧٢/  ١٩٦ ،١٨٦ ،١٦٨/  ١٨٢ ،١٦٤/  ١٧٨ ،١٦٣/  ١٧٧، 
٢١٨ ،١٨٤/  ٢١٠ ،١٨٤/  ٢٠٩ ،١٨٤ - ١٨٣/  ٢٠٨ ،١٨٣/  ٢٠٧ ،١٨١/  ٢٠٤ 

 /٢٤٨ ،٢٠٩/  ٢٤٤ ،١٩٩/  ٢٢٨ ،١٩٨/  ٢٢٧ ،١٩٦/  ٢٢٥ ،١٩٢ - ١٩١  /
٣٠٨ ،٢٤٧/  ٢٩٠ ،٢٤٣/  ٢٨٠ ،٢٣٢/  ٢٦٩ ،٢٢٧/  ٢٦٣ ،٢٢٢/  ٢٥٧ ،٢١٤  /
٢٨٤/  ٣٣٨ ،٢٧٥/  ٣٣٤ ،٢٦٣ - ٢٦٢/  ٣١٤ ،٢٦١/  ٣١٢ ،٢٥٩/  ٣١٠ ،٢٥٨، 
٣٧٤ ،٣٠٠/  ٣٦١ ،٢٩٦/  ٣٥٨ ،٢٩١/  ٣٤٩ ،٢٨٨/  ٣٤٢ ،٢٨٦ - ٢٨٥/  ٣٤٠ 

 /٣٩٦ ،٣٢٢/  ٣٩٥ ،٣١٩/  ٣٨٨ ،٣١٣/  ٣٨١ ،٣١٢/  ٣٨٠ ،٣١١/  ٣٧٨ ،٣٠٨ 
 /٤٠٢ ،٣٢٨/  ٤٠٢ ،٣٢٧/  ٤٠١ ،٣٢٦/  ٤٠١ ،٣٢٥/  ٣٩٨ ،٣٢٤/  ٣٩٧ ،٣٢٣ 
 /٣٣٦/  ٤٠٥ ،٣٣٥ - ٣٣٤/  ٤٠٤ ،٣٣٣ - ٣٣٢/  ٤٠٣ ،٣٣١ - ٣٣٠ - ٣٢٩، 

٣٤٢ - ٣٤٠/  ٤١١ ،٣٤٢ - ٣٤١ - ٣٤٠/  ٤١٠ ،٣٢٨/  ٤٠٧ ،٣٣٨/  ٤٠٦ - 
٤١٥ ،٣٤٩/  ٤١٤ ،٣٤٨ - ٣٤٧/  ٤١٣ ،٣٤٦ - ٣٤٥/  ٤١٢ ،٣٤٤ - ٣٤٣  /
٣٥٢/  ٤١٧ ،٣٥١،  
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٦٤٠ 

٣٥٩/  ٤٢٣ ،٣٥٨ - ٣٥٧/  ٤٢٢ ،٣٥٦ - ٣٥٥/  ٤٢١ ،٣٥٤ - ٣٥٣/  ٤٢٠، 
٤٧٣ ،٣٧٦/  ٤٣٩ ،٣٧٣/  ٤٣٧ ،٣٦٥/  ٤٣٣ ،٣٦٢ - ٣٦١/  ٤٢٦ ،٣٦٠/  ٤٢٥ 

 /٥٥٨/  ٦١٢ ،٤١٥/  ٤٨٧ ،٣٩٥.  
  .٢٠٢/  ٢٣٦ :جعفر بن حممد الدوريسيت
  .٤١٩/  ٤٩١ :جعفر بن حممد النوفلي

  .٤٣٠/  ٤٩٩ :جعفر بن حيىي
  .٢٠٢/  ٢٣٦ :جعفر الدقاق

  .٥٢٦/  ٥٧٧ :اجلمحي
  .٣٩٢/  ٤٦٢ :جندب
  .٤١٦/  ٤٨٩ :جوخان

  .٣٩٢/  ٤٦٢ ،٢١٩/  ٢٥٣ ،٢١٧/  ٢٥٠ ،١٦٨/  ١٨٢ :جويرية بن مسهر

  ) ح  (
  .٥٤٣/  ٥٩٩ :حاجز

  .٥٥٤/  ٦٠٨ ،٥٣٧/  ٥٩٤ :حاجز بن يزيد الوشاء
  .٢١٦/  ٢٥٠ ،٢١٢/  ٢٤٧ ،٢١١/  ٢٤٦ :احلارث األعور

  .٣٤٢/  ٤١٠ :احلارث بن حصرية األزدي
  .٢٣٢/  ٢٧٠ :احلارث بن السيد
  .١٥٦/  ١٦٧ :احلارث بن كلدة

  .٤٢٥/  ٤٩٦ :أبو عبد اهللا ،احلافظ
  .٤٠٧/  ٤٨١ :احلاكم

  .٤١٢/  ٤٨٣ :احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري
  .٥٣٧/  ٥٩٥ :حايل بنت الديراين

  .٥٠٠/  ٥٦٢ ،٢٦٧/  ٣٢٤ ،١٥١ ،١٣٢/  ١٤٠ :حبابة الوالبية األسدية
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٦٤١ 

  .٤٦/  ٦٦ :حّبة
  .١٢٨/  ١٣٣ :حبيب األحول
  .٢٣١/  ٢٦٧ :حبيب بن مجاز
  .٢٢٥/  ٢٥٨ :حبيب بن اجلهم

  .٢٣١/  ٢٦٨ :حبيب بن عبد اهللا األزدي
  .٣٠٠/  ٣٦١ ،٢٥٠/  ٢٩٣ ،٢٤٢/  ٢٧٦ ،٣١/  ٦٠ :احلجاج بن يوسف

  .٢٦٤/  ٣١٦ ،٢٢/  ٥٤ :حذيفة
  .٥٣٣/  ٥٨٤ :أبو علي ،احلسن اآليب

  .٢٤٠/  ٢٧٥ :احلسن البصري
  .٤٥٠/  ٥١٩ :اهلمدايناحلسن بن أيب عثمان 
  .٥٥١/  ٦٠٣ ،احلسن بن أمحد املكتب

  .٤٠٩/  ٤٨١ :احلسن بن بشار
  .١٣١/  ١٣٩ :احلسن بن ثوير بن أيب فاختة

  .٣٤٣/  ٤١١ ،٣٠٢/  ٣٦٣ :احلسن بن احلسن
  .٢٣٥/  ٢٧١ ،١٣٧ :احلسن بن زيد

  .٥٠٤/  ٥٦٥ :احلسن بن ظريف
  .٣٥٦/  ٤٢١ :احلسن بن عطية

/  ٨٠ ،٣٣/  ٦١ ،٢٩/  ٥٩ ،٢٤/  ٥٥ ،٢٢/  ٥٣ ):ع(حممــــــد  أبــــــو ،احلســـــن بــــــن علـــــي
١٤٠ ،١٢٨/  ١٣٤ ،١٢٧/  ١٣٢ ،١٢٠/  ١٢٢ ،١١٦/  ١٢١ ،٩١/  ٩٩ ،٦٣  /
٢٦٢ ،٢٠٨/  ٢٤٤ ،٢٠٣/  ٢٣٩ ،٢٠١/  ٢٣٥ ،٢٠٠/  ٢٣١ ،١٨٢/  ٢٠٥ ،١٣٢  /
٣٠٥ ،٢٥٢/  ٢٩٦ ،٢٥١/  ٢٩٥ ،٢٥٠/  ٢٩٣ ،٢٣٦/  ٢٧٢ ،٢٣١/  ٢٦٧ ،٢٢٦  /
٣١٤ ،٢٦١/  ٣١٢ ،٢٦٠/  ٣١١ ،٢٥٩/  ٣١٠ ،٢٥٨/  ٣٠٨ ،٢٥٧/  ٣٠٦ ،٢٥٦  /
٢٦٤/  ٣١٦ ،٢٦٣/  ٣١٥ ،٢٦٢،  
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٦٤٢ 

٣٩٦/  ٤٧٣ ،٣٢٢/  ٣٩٦ ،٢٩١/  ٣٥٠ ،٢٧١/  ٣٢٨ ،٢٦٦/  ٣٢٢ ،٢٦٥/  ٣١٩، 
٥٣٦/  ٥٩٢ ،٥٠٠/  ٥٦٢ ،٥٠٠/  ٥٦١ ،٤٨٧/  ٥٤٥ ،٤٥٧/  ٥٢٢.  

 ،١٩٠/  ٢١٦ ،١٨٩/  ٢١٤ ،١٧٨/  ٢٠١ ):ع(أبـــو حممـــد العســـكري  ،احلســـن بـــن علـــي
٥٠٠/  ٥٦١ ،٤٨٢/  ٥٤١ ،٣٩٤/  ٤٦٧ ،٢٣٧/  ٢٧٣ ،١٩٤/  ٢٢١ ،١٩١/  ٢١٧، 
٥٠٩ - ٥٠٨/  ٥٦٧ ،٥٠٧ - ٥٠٦/  ٥٦٦ ،٥٠٤ - ٥٠٣/  ٥٦٥ ،٥٠١/  ٥٦٤، 
٥١٦/  ٥٧٢ ،٥١٥ - ٥١٤/  ٥٧٠ ،٥١٣/  ٥٦٩ ،٥١٢ - ٥١١ - ٥١٠/  ٥٦٨، 
٥٢٣/  ٥٧٦ ،٥٢٢/  ٥٧٥ ،٥٢١/  ٥٧٤ ،٥٢٠ - ٥١٩ - ٥١٨ - ٥١٧/  ٥٧٣ - 
٥٣٠/  ٥٨١ ،٥٢٩/  ٥٨٠ ،٥٢٨/  ٥٧٩ ،٥٢٧/  ٥٧٨ ،٥٢٦/  ٥٧٧ ،٥٢٥ - ٥٢٤ 

- ٦١١ ،٥٥٥/  ٦٠٩ ،٥٥٤/  ٦٠٧ ،٥٣٧/  ٥٩٥ ،٥٣٤/  ٥٨٥ ،٥٣٣/  ٥٨٤ ،٥٣١ 
 /٥٥٥.  

  .٥٤٢/  ٥٩٨ :احلسن بن قطاة الصيدالين
  .١٧١/  ١٨٧ :احلسن بن حممد

  .٤٧٩/  ٥٣٩ ،٤٧٣/  ٥٣٦ :احلسن بن حممد مجهور العمي
  .٤٨٥/  ٥٤٣ :احلسن بن حممد بن علي

  .٤٢٨/  ٤٩٨ ،١٤٠/  ١٥٣ :احلسن بن منصور
  .٥٥٨/  ٦١٢ :أبو حممد ،احلسن بن وجناء
  .٤٧٠/  ٥٣٤ :حسني األسباطي
  .٣٦١/  ٤٢٦ :حسني بن ثوير
  .٥٥٠/  ٦٠٢ ،٥٤٩/  ٦٠٢ ،٥٤٨/  ٦٠٠ :أبو القاسم ،حسني بن روح

  .٢٣٩/  ٢٧٤ ،٢٣٨/  ٢٧٣ :احلسني بن عبد الرمحن التمار
/  ٩٩ ،٣٣/  ٦١ ،٢٩/  ٥٩ ،٢٤/  ٥٥ ،٢٣/  ٥٤ ):ع(أبــو عبـــد اهللا  ،احلســني بــن علــي

١٢٠/  ١٢٢ ،١٠٧/  ١١٢ ،٩٧/  ١٠٦ ،٩١،  
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٦٤٣ 

٢٣٩ ،٢٠١/  ٢٣٥ ،٢٠٠/  ٢٣١ ،١٧٥/  ٢٠٠ ،١٥٠ ،١٣٨/  ١٤٨ ،١٣٢/  ١٤٠  /
٢٣٧/  ٢٧٣ ،٢٣٦/  ٢٧٢ ،٢٣١/  ٢٦٧ ،٢٢٦/  ٢٦٢ ،٢٠٩ - ٢٠٨/  ٢٤٤ ،٢٠٣، 
٢٦١/  ٣١٢ ،٢٧٥/  ٣٠٦ ،٢٥٢/  ٢٩٦ ،٢٥١/  ٢٩٥ ،٢٥٠/  ٢٩٣ ،٢٤٧/  ٢٩٠، 
٢٧٢/  ٣٣٠ ،٢٧١/  ٣٢٨ ،٢٦٩/  ٣٢٧ ،٢٦٨/  ٣٢٦ ،٢٦٧/  ٣٢٤ ،٢٦٦/  ٣٢٢، 
٣٣٧ ،٢٧٩/  ٣٣٦ ،٢٧٨ - ٢٧٧/  ٣٣٥ ،٢٧٥/  ٣٣٤ ،٢٧٤ - ٢٧٣/  ٣٣٣  /
٢٨٧ - ٢٨٦/  ٣٤١ ،٢٨٥/  ٣٤٠ ،٢٨٤/  ٣٣٨ ،٢٨٣ - ٢٨٢ - ٢٨١ - ٢٨٠، 
٣٩٦ ،٣٠٢/  ٣٦٣ ،٢٩٥/  ٣٥٦ ،٢٩١/  ٣٥٠ ،٢٩٠ - ٢٨٩/  ٣٤٤ ،٢٨٨/  ٣٤٢ 

 /٥٤٥ ،٤٣٦/  ٥١٠ ،٤١٥/  ٤٨٧ ،٣٩٦/  ٤٧٣ ،٣٨٣/  ٤٥٥ ،٣٧٦/  ٤٤٥ ،٣٢٢ 
 /٥٣٨/  ٥٩٦ ،٥١٣/  ٥٦٩ ،٥٠٠/  ٥٦٣ ،٤٨٧.  

  .٥٤٩/  ٦٠١ :احلسني بن علي بن حممد القمي املعروف بأىب علي البغدادي
  .٤٢٣/  ٤٩٣ :عمر بن يزيد احلسني بن

  .٥٢٦/  ٥٧٧ :احلسني بن حممد العقيقي
  .٤١٤/  ٤٨٦ :احلسني بن موسى بن جعفر

  .١٥٢ ):ع(حكيمة 
  .٣٧٦/  ٤٤٣ :حكيمة بنت أيب عبد اهللا

  .١٧٩/  ٢٠٣ ،١٧٨/  ٢٠١ ):ع(] اجلواد [ حكيمة بنت حممد 
  .٤٣٢/  ٥٠٤ ):ع(] الكاظم [ حكيمة بنت موسى 

  .٧٢/  ٩٠ :حليمة
  .٣٧/  ٦٣ :محاد بن أيب طلحة

  .٢٥٠/  ٢٩٣ :محاد بن سلمة
  .٧٥/  ٩١ :محاد بن عثمان
  .٣٢٦/  ٤٠١ :محران بن أعني
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٦٤٤ 

  .٢٦٦/  ٣٢٢ ،٢٥٧/  ٣٠٧ ،١٦٨/  ١٨٢ :محزة
  .٤١٥/  ٤٨٨ :محزة بن جعفر

  .٤٢٠/  ٤٩٢ :محزة بن جعفر األرجاين
  .١٢٨/  ١٣٣ :محزة بن داود الديلمي
  .٥٢٠/  ٥٧٣ :بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب محزة بن حممد بن أمحد

  .٥٢٦/  ٥٧٧ :محزة الغراب
  .٣٣٩/  ٤٠٩ :محيد بن قحطبة
  .٢٥٠/  ٢٩٣ ،٦٢/  ٧٧ :محيد الطويل. ٣٩٥/  ٤٧٢ ،١٤٠/  ١٥٤ :محيد بن مهران

  .٣١١/  ٣٧٩ :محيدة
  .٣٤٥/  ٤١٢ ،١٩٨/  ٢٢٧ :حّنان بن سدير
  .٥٠/  ٦٨ :حنش بن املعتمر

  .٨٦/  ٩٧ :عمري حيان بن

  ) خ  (
  .٢٣٥/  ٢٧١ :)عامل هشام بن عبد امللك  (خالد 

  .٢٣١/  ٢٦٧ :خالد بن عرفطة
  .٣٧٢/  ٤٣٧ ،٣٦٧/  ٤٣٤ ،٣٢٩/  ٤٠٢ :خالد بن جنيح
  .١٥٦ - ١٥٥/  ١٦٦ :خالد بن الوليد

  .٥٥٨/  ٦١٢ :خدجية
  .٤٢٥/  ٤٩٦ :خدجية بنت محدان
  .٢٤٥/  ٢٨٦ ،٢٤٤/  ٢٨٥ ،١٢/  ٤٧ :خدجية بنت خويلد

  .٢٥٩/  ٣١٠ ):ع(اخلضر 
  .٣٧٦/  ٤٣٩ :خلف بن موسى اللؤلؤي

  .١٨٢/  ٢٠٦ :خوارزمشاه
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٦٤٥ 

  .٤٣٢/  ٥٠٤ :اخليزران

  ) د  (
  .٥٠٤/  ٥٦٥ ):ع(داود 
  .٢٠٤/  ٢٤١ :داود

  .٣٦٢/  ٤٢٦ :داود بن زريب
  .٣٥٥/  ٤٢١ :داود بن ظبيان

  .٣٣٥/  ٤٠٤ ،٣٢٣/  ٣٩٦ ،٣١٢/  ٣٧٩ ،٢١٩/  ٢٥٣ :داود بن كثري الرقي
 ،١٩٢/  ٢١٨ ،١٨٤/  ٢٠٩ ،١٨٤/  ٢٠٨ ،١٥٢/  ١٦٢ ،١٤٨/  ١٥٩ :داود الرقـــــــــــي

٣٦٢/  ٤٢٦ ،٣٥٩/  ٤٢٣ ،٣٥٤ - ٣٥٣/  ٤٢٠ ،٢٦٢/  ٣١٤.  
  .٢٦١/  ٣١٢ ،٩٩/  ١٠٧ :دحية الكليب
  .١٣٧ :الدوانيقي

  ) ذ  (
  .٢٥٣/  ٢٩٨ :ذرّة

  .٣٠٦/  ٣٧١ :ذرجان

  ) ر  (
  .٥٣٩/  ٥٩٧ :الرازي

  .١٩١ ،١٧١/  ١٨٧ :الوترأس اجل
  .٣١٥/  ٣٨٣ :راشد

  .١٢/  ٤٧ :الراهب
  .١٨٣/  ٢٠٧ :)حاجب املنصور  (الربيع 
  .٥٥٣ ،٢٢٦/  ٢٦٢ :ربيعة

  .٢٤٢/  ٢٧٨ :ربيعة بن سامل اهلمداين
  .٤١٦/  ٤٨٨ :رجاء بن الضاحك
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٦٤٦ 

  .٢٣٢/  ٢٦٩ :رزين األمناطي
  ٣٨١/  ٤٥٣ ،٣٨٠/  ٤٥٢ ،٣٧٩/  ٤٤٩ ،٣٧٨/  ٤٤٨ :الرشيد

  .٣٦٦/  ٤٣٤ ،٢٣١/  ٢٦٨ :الرشيد اهلجري
  .٢٤٨/  ٢٩١ :روفائيل

  .٤٥١/  ٥١٩ ،٤٣٧/  ٥١٢ ،٤٣٣/  ٥٠٥ :الريان بن شبيب
  .٤٠٠ - ٣٩٩/  ٤٧٦ :الريان بن الصلت

  ) ز  (
  .٢٥٤/  ٣٠١ :زاذان
  .٢٣٣/  ٢٧٠ :أبو عمرو ،زاذان
  .٥٢٣/  ٥٧٦ ،٢٢٨ - ٢٢٧/  ٢٦٤ :الزبري

  .٥٢٤/  ٥٧٦ :الزبري بن جعفر
  .٤٢١/  ٤٩٢ :الزبريي

  .٢٥٣/  ٢٩٧ ،٦٧/  ٨٤ :زر بن حبيش
  .٤٩٧/  ٥٥٥ :)حاجب املتوكل  (زرافة 
  .١٩٥/  ٢٢٢ ،١٩٦ ):ع(زكريا 

  .٤٣٨/  ٥١٣ :زكريا بن آدم
  .٣٠١/  ٣٦٢ ،٢٩٥/  ٣٥٦ ،١٦٠/  ١٧٣ ،١٥٤/  ١٦٥ ،٢٩/  ٥٨ :الزهري

  .٣٣٣/  ٤٠٣ :زياد بن أيب احلالل
  .٢٦٦/  ٣٢٢ :زيد

  .٩٤/  ١٠٢ :رثةزيد بن حا
  .٣١٩/  ٣٨٨ :زيد بن احلسن

  .٢٤٢/  ٢٧٦ :أبو مهاجر ،زيد بن رواحة العبدي
  .٢٢٦/  ٢٦٢ :زيد بن صوحان العبدي

  .٣٥٢/  ٤١٦ ،٣١٩/  ٣٨٨ ،٣١٨/  ٣٨٧ :زيد بن علي
  .٤٩٢/  ٥٤٩ :زيد بن علي بن احلسني بن زيد
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٦٤٧ 

  .٤٨١/  ٥٤٠ :زيد بن موسى بن جعفر
  .٢٦٣/  ٣١٤ :أبو أسامة ،زيد الشحام

/  ٥٤٥ ،٢٧٩/  ٣٣٦ ،٢٥١/  ٢٩٥ ،١٩٥/  ٢٢١ :زينــــــب بنــــــت علــــــي بــــــن أيب طالــــــب
٤٨٨/  ٥٤٧ ،٤٨٦.  

  .٤٨٨/  ٥٤٦ ،٤٨٧/  ٥٤٥ :زينب الكذابة

  ) س  (
  .٢٤٤/  ٢٨٦ ،١٣١/  ١٣٩ :))ع(زوجة إبراهيم  (سارة 

  .٣٢/  ٦١ :سامل بن أيب اجلعد
  .٢٧٨/  ٣٣٥ :السدي
  .١٦٨/  ١٨٢ :أبو الفضل ،سدير

  .٣٦٠/  ٤٢٥ ،١٦٥/  ١٨٠ :سدير البصري الصرييف
  .١٠٢/  ١٠٩ :سراقة بن جعشم املدجلي

  .٣٥١/  ٤١٥ :سعد اإلسكاف
  .٤٠٧/  ٤٨١ :سعد بن سعد
  .٣٥١/  ٤١٥ :سعد بن ظريف

  .٥٣٤/  ٥٨٥ :سعد بن عبد اهللا بن خلف
  .١٧٣/  ١٩٧ :سعيد بن جبري

  .٤٧٤/  ٥٣٦ :سعيد بن سهل البصري امللقب باملالح
  .٤٧٩/  ٥٣٩ :سعيد بن صاحل احلاجب

  .١٠٥/  ١١١ :سعيد بن عبد الرمحن اجلحشي
  .٢٤٢/  ٢٧٩ :سعيد بن قيس

  .٢٩٥/  ٣٥٦ ،١٥٤/  ١٦٥ ،٧٤/  ٩٠ ،٢٩/  ٥٨ :سعيد بن املسيب
  .٤٧٩/  ٥٣٩ :سعيد الصغري احلاجب

  .٢٨٣/  ٣٣٧ :سفيان بن عيينة
  .٢٢٦/  ٢٥٨ ،٢١٥/  ٢٤٨ :سفيان الثوري

  .٥٥١/  ٦٠٣ :السفياىن
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٦٤٨ 

  .٢٥٣/  ٢٩٨ :سلمى
/  ١٥٤ ،١٢٨/  ١٣٣ ،١٢٧/  ١٢٧ ،٢٧/  ٥٧ ،١٧/  ٥٠ ):رض(ســــــــــلمان الفارســــــــــي 

٣٠١ ،٢٥٣/  ٢٩٨ ،٢٥٣/  ٢٩٧ ،٢٤٨/  ٢٩١ ،٢٣٨/  ٢٧٤ ،١٩٧/  ٢٢٦ ،١٤١  /
٢٥٤.  

  .٤٦٨/  ٥٣٣ ،١٥٩/  ١٧٢ ،١٧٠ ):ع(سليمان 
  .٢٠١/  ٢٣٤ :سليمان

  .٣١٧/  ٣٨٤ :سليمان بن خالد
  .٣٥٩/  ٤٢٤ :بن داود سليمان

  .١٦٣/  ١٧٧ :سليمان اجلعفري
  .٢٧/  ٥٦ :سليمان الديلمي

  .٢٣٨/  ٢٧٤ :سليمان الشاذكوين
  .١٨٢/  ٢٠٦ :سنجر بن ملكشاه
  .٣٨٨/  ٤٦ :السندي بن شاهك
  .٦٥/  ٨١ ،٥٢/  ٦٩ :سهل بن حنيف
  .٤٢٧/  ٤٩٧ :سهل بن زياد

  .١٣٨/  ١٤٨ ،٩٦/  ١٠٤ :سودة
  .٢٣١ / ٢٦٧ :سويد بن غفلة
  .٢٨١/  ٣٣٧ :سيار بن احلكم

  .٥٣٢/  ٥٨٤ :السياري
  .٣٢٤/  ٣٩٧ :السيد بن حممد

  .١٨/  ٥٢ :سيف
  .٥٢٩/  ٥٨٠ :سيف بن الليث

  ) ش  (
  .٢٠٢/  ٢٣٦ ،٢٠٠/  ٢٢٩ :الشافعي
  .٤٩٠/  ٥٤٨ :شاهواه
  .٢٣٢/  ٢٧٠ :شرب
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٦٤٩ 

  .٢٣٢/  ٢٧٠ :شبري
  .٣٨/  ٦٣ :شرحبيل بن حسنة

  .١١١/  ١١٤ :شرحبيل بن مسلم اخلوالين
  .١٨٩/  ٢١٥ :الشريف

  .٣٧٦/  ٤٣٩ :شطيطة ٢٠٤/  ٢٤١ :الشريف أبو علي بن عبيد اهللا العلوي
  .٣٤٦/  ٤١٢ :شعيب العقرقويف
  .١٩٧/  ٢٢٦ :مشر بن عطية

  .٢٢٥/  ٢٥٩ :مشعون
  .١٩٦/  ٢٢٥ :مشعون بن محون

  .٣٧٠/  ٤٣٥ ،٣٣١/  ٤٠٢ :شهاب بن عبد ربه
  .١٢٨/  ١٣٣ :شهر بن حوشب

  .٩٦/  ١٠٤ :يبةش
  .٥٤٠/  ٥٩٧ :الشيخ العمري

  .٧٢/  ٩٠ :الشيماء

   )ص(
  .٤٧٣/  ٥٣٦ ):ع(صاحل 

  .١٤٩/  ١٦٠ :صاحل بن األشعث البزاز الكويف
  .٤٨٣/  ٥٤٢ :صاحل بن سعيد

  .٤٥٩/  ٥٢٤ :صاحل بن عطية األضخم
  .٢٦٧/  ٣٢٤ :صاحل بن ميثم

  .٥٢٦/  ٥٧٧ :صاحل بن وصيف
  .٢٢٨/  ٢٦٤ :صعصعة بن صوحان العبدي

  .١٦٢/  ١٧٦ ،٩٣/  ١٠١ :صفوان
  .٣٣٨/  ٤٠٦ :صفوان بن حيىي

  .٢٤٤/  ٢٨٦ :صفية بنت شعيب
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٦٥٠ 

  .٥٥٤/  ٦٠٨ :)اجلارية  (صقل 
  .١٨٩/  ٢١٥ :الصلت بن الشريف بن جعفر بن الشريف

  .٣٨٩/  ٤٦١ :صندل

  ) ط  (
  .٢٣٢/  ٢٧٠ :طاب طاب

  .١٥٦/  ١٦٨ :طارق بن شهاب
  .٨٧/  ٩٧ :طفيل بن عمرو الدوسي

  .٢٢٩ - ٢٢٧/  ٢٦٤ :طلحة
  .٣٥٢/  ٤١٦ :طهمان

  .٤٨١/  ٥٤٠ :الطيب بن حممد بن احلسن بن مشعون

   )ع(
  .٢٥٠/  ٢٩٣ ،٢٤٣/  ٢٨٠ ،٢٢٧/  ٢٦٣ ،٢١٤/  ٢٤٨ ،١٢٢/  ١٢٣ :عائشة

  .٢٥٣/  ٢٩٧ :عاصم بن األحول
  .٢٤٣/  ٢٨٠ :عاصم بن شريك
  .٢٦١/  ٣١٢ :أبو احلسن ،عامر بن عبد اهللا

  .٦٨/  ٨٥ :ر بن فهريةعام
  .٣٥٦/  ٤٢٢ :عباد البصري
  .٨٨/  ٩٨ :عباد بن بشر

  .٢٣٤/  ٢٧٠ :عباد بن عبد اهللا األسدي
  .١٩٦/  ٢٢٦ :عبادة بن الصامت

  .٤٥٣/  ٥٢١ :العباس بن السندي اهلمداين
  .١٧٣/  ١٩٧ ،١٠٦/  ١١١ :العباس بن عبد املطلب
  .٢٦٧/  ٣٢٤ ،١١٥/  ١٢١ :عباية بن ربعي األسدي

  .٣٨١/  ٤٥٣ :عبد احلميد الطائي
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٦٥١ 

  .٤٩٣/  ٥٥٠ :عبد الرمحن
  .٤٩٨/  ٥٥٧ :عبد الرمحن األصفهاين
  .١٠٩/  ١١٣ ،٢٦/  ٥٥ :عبد الرمحن بن أيب ليلى
  .٣٧٠/  ٤٣٥ ،١٤٤/  ١٥٦ :عبد الرمحن بن احلجاج
  .١٥٦/  ١٦٦ :عبد الرمحن بن العباس
  .٣٠٨/  ٣٧٤ :عبد الرمحن بن كثري
  .٢٢٥/  ١٩٦ :)موىل أبو جعفر  (ثري اهلامشي عبد الرمحن بن ك

  .٥٣٦/  ٥٩١ :عبد الرمحن بن حممد السري
  .٢٩٥/  ٣٥٦ ،٢٩/  ٥٨ :عبد الرزاق

  .١٣٧/  ١٤٥ :عبد السالم بن صاحل اهلروي الفقيه
  .٦٦/  ٨٢ :عبد العزى
  .٥٥٦/  ٦١١ :عبد العزيز

  .٥١٨/  ٥٧٣ :عبد العزيز بن أيب دلف
  .٢٤٢/  ٢٧٨ :عبد القيس

  .١٣٢/  ١٤٠ :بد الكرمي بن عمرو اخلثعميّ ع
  .٤٩٨/  ٥٥٧ :عبد اهللا
  .٣٧٦/  ٤٤١) األقطع  (عبد اهللا 

  .٢٢٣/  ٢٥٧ :عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  .٣٤/  ٦٢ :عبد اهللا بن أنس
  .٤٣/  ٦٥ :عبد اهللا بن بريدة

  .١٠٥/  ١١١ ،٩٩/  ١٠٧ :عبد اهللا بن جحش
  .٣٧٦/  ٤٤١ ،٣٧٣/  ٤٣٨ ،١٢٩/  ١٣٧ :عبد اهللا بن جعفر

  .٣٣٨/  ٤٠٦ :عبد اهللا بن احلسن بن احلسن
  .٢٦٢/  ٣١٤ :عبد اهللا بن احلسن بن علي بن أيب طالب

  .٥٥٤/  ٦٠٨ :عبد اهللا بن خاقان
  .٥٢٦/  ٥٧٧ :عبد اهللا اخلدوري
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٦٥٢ 

  .٩٤/  ١٠٢ :عبد اهللا بن رواحة
  .١٧١/  ١٩٣ :عبد اهللا بن سليمان

  .٤٩٠ / ٥٤٨ :عبد اهللا بن سليمان اخلالل
  .٣٧٩/  ٤٤٩ :عبد اهللا بن سنان
  .١٦١/  ١٧٦ :عبد اهللا بن سوقة
  .٤٨٠/  ٥٣٩ :عبد اهللا بن طاهر
  .٣٣٤/  ٤٠٤ ،٢٣٠/  ٢٦٦ :عبد اهللا بن عباس

  .٢٣٦/  ٢٧٣ ،٢٠٩/  ٢٤٤ :عبد اهللا بن عبد اجلبار
  .٤٨٦/  ٥٤٤ :أبو اهليثم ،عبد اهللا بن عبد الرمحن الصاحلي

  .٤١٣/  ٤٨٤ :أبو أمحد ،املعروف بالصفواين عبد اهللا بن عبد الرمحن
  .٩٢/  ١٠٠ :عبد اهللا بن عزيز

  .٣٦١/  ٢٩٧ :عبد اهللا بن عطاء التميمي
  .١٣٠/  ١٣٨ :عبد اهللا بن العالء

  .٣١٢/  ٣٧٩ :عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن احلسن
  .٢٠/  ٥٢ :عبد اهللا بن عمرو بن حزام
  .٣٥/  ٦٢ :عبد اهللا بن كعب بن مالك

  .٤١٥/  ٤٨٦ :بد اهللا بن حممد اهلامشي العلويع
  .٢٢٢/  ٢٥٥ ،٦٧/  ٨٤ :عبد اهللا بن مسعود
  .٣١٨/  ٣٨٦ :عبد اهللا بن معاوية
  .٣٩٨/  ٤٧٥ :عبد اهللا بن املغرية

  .٣٤٣/  ٤١١ :عبد اهللا بن النجاشي
  .٤٠٩/  ٤٨١ :عبد اهللا بن هارون
  .١٤٩/  ١٦٠ :عبد اهللا بن وشاح

 ٣٨٩ ،٣٠٣/  ٣٦٥ ،٣٠٠/  ٣٦١ ،٢٩٣/  ٣٥٣ ،١٥٤/  ١٦٥ :عبـــد امللـــك بـــن مـــروان
 /٣١٩.  

  .١٨٢/  ٢٠٥ ،١٨٢/  ٢٠٤ :عبد الواحد بن زيد
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٦٥٣ 

  .٦٥/  ٨١ :عبدة
  .٩٦/  ١٠٤ :عتبة

  .٥٣٦/  ٥٩٢ :أبو السائب ،عتبة بن عبيد اهللا املسعودي
  .٣٧٦/  ٤٣٩ :عثمان بن سعيد
  .١٦٠/  ١٧٣ ،١١٩/  ١٢٢ ،٩٧/  ١٠٦ :عثمان بن عفان

  .٢٠٣/  ٢٣٩ :ان بن عفان الشجريعثم
  .١٠٨/  ١١٢ :عروة بن أيب اجلعد البارقي

  .٩/  ٤٥ :عروة بن الزبري
  .١٢٧/  ١٢٧ :عطاء

  .٦٧/  ٨٤ :عاقبة بن أيب معيط
  .١٠٢/  ١٠٨ :عكرمة

  .٤٣٠/  ٤٩٨ ،٣٨٣/  ٤٥٥ :علي بن إبراهيم
  .٤٠٠/  ٤٧٦ :علي بن إبراهيم بن هاشم
  .٣٩٢/  ٤٦٢ ،٣٨٤/  ٤٥٦ ،١٨٦/  ٢١٣ ،١٧٥/  ١٩٨ :علي بن أيب محزة البطائين

 ،١١/  ٤٦ ،٦/  ٤٤ ،٤/  ٤٣ ،١/  ٤٢ :أبــــو احلســــن أمــــري املــــؤمنني ،علــــي بــــن أيب طالــــب
٦١ ،٣٠/  ٦٠ ،٢٩/  ٥٨ ،٢٨/  ٥٧ ،٢٧/  ٥٦ ،٢٥/  ٥٥ ،٢١/  ٥٣ ،١٣/  ٤٧  /
٦٨ ،٤٨/  ٦٦ ،٤٧ - ٤٦/  ٦٦ ،٤٥/  ٦٥ ،٣٩/  ٦٤ ،٣٦/  ٦٣ ،٣٤/  ٦٢ ،٣٣  /
٩٣ ،٧٧/  ٩١ ،٧٣/  ٩٠ ،٧١/  ٨٨ ،٦٥/  ٨١ ،٦٤/  ٨٠ ،٥٩/  ٧٥ ،٥٥/  ٧٢ ،٥٠ 
 /١٠٣/  ١٠٩ ،٩٧/  ١٠٥ ،٩٥/  ١٠٣ ،٩٣/  ١٠١ ،٨٥/  ٩٥ ،٨٣/  ٩٤ ،٨١، 

١٢٢ ،١١٧ - ١١٦ - ١١٥/  ١٢١ ،١١٤/  ١٢٠ ،١١٣/  ١١٨ ،١٠٩/  ١١٣  /
١٤٠ ،١٢٨/  ١٣٣ ،١٢٧/  ١٢٩ ،١٢٧/  ١٢٨ ،١٢٣/  ١٢٤ ،١٢٢/  ١٢٣ ،١٢٠  /
١٥٧ ،١٤٣/  ١٥٥ ،١٤٢/  ١٥٤ ،١٣٧/  ١٤٦ ،١٣٥ - ١٣٤ - ١٣٣/  ١٤٢ ،١٣٢ 

 /١٤٥،  
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٦٥٤ 

١٨٢ ،١٦٠/  ١٧٤ ،١٦٠/  ١٧٣ ،١٥٤/  ١٦٥ ،١٥١ - ١٥٠ - ١٤٩/  ١٦١  /
٢١٤ ،١٨٥/  ٢١١ ،١٨٥/  ٢١٠ ،١٨٢ - ١٨١/  ٢٠٤ ،١٧٣/  ١٩٧ ،١٨٦ ،١٦٨  /
١٩٩/  ٢٢٨ ،١٩٨/  ٢٢٧ ،١٩٧/  ٢٢٦ ،١٩٦/  ٢٢٥ ،١٩٥/  ٢٢١ ،١٨٨ - ١٨٧، 
٢٠٨/  ٢٤٤ ،٢٠٦/  ٢٤٢ ،٢٠٧/  ٢٤٣ ،٢٠٢/  ٢٣٧ ،٢٠١/  ٢٣٣ ،٢٠٠/  ٢٢٩ 

- ٢٥٠ ،٢١٤/  ٢٤٩ ،٢١٣/  ٢٤٨ ،٢١٢/  ٢٤٧ ،٢١١/  ٢٤٦ ،٢١٠/  ٢٤٥ ،٢٠٩ 
 /٢٥٧ ،٢٢١/  ٢٥٥ ،٢٢٠/  ٢٥٤ ،٢١٩/  ٢٥٣ ،٢١٨/  ٢٥١ ،٢١٧ - ٢١٦  /

٢٢٩/  ٢٦٦ ،٢٢٩/  ٢٦٥ ،٢٢٦/  ٢٦١ ،٢٢٥/  ٢٥٨ ،٢٢٤ - ٢٢٣ - ٢٢٢ - 
٢٣٦/  ٢٧٢ ،٢٣٥/  ٢٧١ ،٢٣٤ - ٢٣٣/  ٢٧٠ ،٢٣٢/  ٢٦٩ ،٢٣١/  ٢٦٧ ،٢٣٠، 
٢٨٠ ،٢٤٢/  ٢٧٦ ،٢٤١ - ٢٤٠/  ٢٧٥ ،٢٣٩ - ٢٣٨/  ٢٧٤ ،٢٣٧/  ٢٧٣  /
٢٥٥/  ٣٠١ ،٢٥٣ - ٢٥٢/  ٢٩٧ ،٢٥١/  ٢٩٥ ،٢٤٩/  ٢٩١ ،٢٤٦/  ٢٨٨ ،٢٤٣، 
٣٢٢/  ٣٩٦ ،٢٨٩/  ٣٤٤ ،٢٦٦/  ٣٢٢ ،٢٦٥/  ٣١٩ ،٢٦١/  ٣١٣ ،٢٥٧/  ٣٠٧، 
٤٢٢/  ٤٩٣ ،٤١٩/  ٤٩٢ ،٣٩٤/  ٤٦٧ ،٣٧٦/  ٤٤٠ ،٣٥٢/  ٤١٦ ،٣٣٧/  ٤٠٥، 
٤٩٤/  ٥٥١ ،٤٨٨/  ٥٤٧ ،٤٨٧/  ٥٤٥.  

  .٤٠٦/  ٤٧٩ :علي بن أمحد الوشاء الكويف
  .٤٥٥/  ٥٢٢ ،٤٣٩/  ٥١٣ ،٣٩٦/  ٤٧٣ :علي بن أسباط
  .٤٨٧/  ٥٤٥ :علي بن اجلهم

 ،١٣٠/  ١٣٨ ،٩٧/  ١٠٥ ،٢٢/  ٥٣ ):ع(العابــــدين  أبــــو حممــــد زيــــن ،علــــي بــــن احلســــني
١٥٣/  ١٦٥ ،١٥١ ،١٣٩/  ١٤٩ ،١٣٨/  ١٤٨ ،١٤٧ ،١٣٢/  ١٤١ ،١٣١/  ١٤٠ - 
٣٥٥ ،٢٩٣/  ٣٥٣ ،٢٩٢/  ٣٥١ ،٢٩١/  ٣٤٩ ،٢٦٨/  ٣٢٦ ،١٦٣/  ١٧٨ ،١٥٤  /
٢٩٧/  ٣٥٩ ،٢٩٦/  ٣٥٨ ،٢٩٥/  ٣٥٦ ،٢٩٤٣،  
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٦٥٥ 

٣٩٦ ،٣٠٢/  ٣٦٥ ،٣٠١/  ٣٦٣ ،٣٠١/  ٣٦٢ ،٣٠٠/  ٣٦١ ،٢٩٩ - ٢٩٨/  ٣٦٠ 
 /٥٦٠/  ٦١٤ ،٥٠٠/  ٥٦٣ ،٤١٥/  ٤٨٧ ،٣٩٦/  ٤٧٣ ،٣٢٢.  

  .٥٦١ - ٥٦٠/  ٦١٤ :علي بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي
  .٣٠٧/  ٣٧٣ :علي بن احلكم
  .٤٣٦/  ٥١٠ :علي بن خالد
  .٣١٦/  ٣٨٣ :علي بن ذراع
  .٢٥٩/  ٣١٠ ،علي بن رئاب

  .٥٣٥/  ٥٩٠ :علي بن زياد الصيمري
  .٢٩٥/  ٣٥٦ :علي بن زيد

  .٥١٦/  ٥٧٢ ،١٩٠/  ٢١٦ :علي بن زيد بن علي بن احلسني بن زيد بن علي
  .٥٥٥/  ٦٠٨ :علي بن سنان املوصلي

  .٤٣٢/  ٥٠٤ :علي بن عبيدة
  .٥٢٢/  ٥٧٥ :علي بن علي بن احلسن بن شابور

  .٤٧٣/  ٥٣٦ :علي بن كركر
  .٣٥٧/  ٤٢٢ :علي بن املبشر
  .٥٣٠/  ٥٨٠ :علي بن حممد
 ٥٢٩ ،٣٩٤/  ٤٦٧ ،٣٢٥/  ٣٩٨ ،١٤٠/  ١٥٤ ):ع(أبـو احلسـن النقـي  ،علي بن حممـد

 /٤٧١ - ٤٧٠/  ٥٣٤ ،٤٦٩ - ٤٦٨/  ٥٣٣ ،٤٦٧/  ٥٣٢ ،٤٦٦/  ٥٣١ ،٤٦٥، 
٤٧٨/  ٥٣٩ ،٤٧٧/  ٥٣٨ ،٤٧٦ - ٤٧٥/  ٥٣٧ ،٤٧٤/  ٥٣٦ ،٤٧٢/  ٥٣٥ - 
٥٤٥ ،٤٨٦/  ٥٤٤ ،٤٨٥ - ٤٨٤/  ٥٤٣ ،٤٨٣/  ٥٤٢ ،٤٨١/  ٥٤٠ ،٤٨٠ - ٤٧٩ 

 /٥٥٣ ،٤٩٤/  ٥٥١ ،٤٩٣/  ٥٥٠ ،٤٩٢ - ٤٩١/  ٥٤٩ ،٤٨٩/  ٥٤٨ ،٤٨٧  /
٥٣٦/  ٥٩١ ،٤٩٨/  ٥٥٦ ،٤٩٧/  ٥٥٥ ،٤٩٦/  ٥٥٤ ،٤٩٥.  
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٦٥٦ 

  .٣٨٩/  ٤٦١ :علي بن حممد بن احلسن األنباري
  .٣٩٤/  ٤٦٧ :علي بن حممد بن سيار
/  ٦١٤ ،٥٥١/  ٦٠٣ ،٥٤٨/  ٦٠١ ،٤٠٦/  ٤٧٩ :أبــو احلســن ،علـي بــن حممــد السـمري

٥٦١.  
  .٥٢٤/  ٥٧٦ :علي بن حممد الصيمري
  .٤٢٧/  ٤٩٧ :علي بن حممد القاشاين
  .٤٧١/  ٥٣٥ :علي بن حممد النوفلي

  .١٧٣/  ١٩٦ :علي بن معمر
  .٤٨٧/  ٤٥٤ ،٤٤١/  ٥١٤ :علي بن مهزيار

ـــــي بـــــن موســـــى ـــــو احلســـــن الرضـــــا  ،عل  - ١٣٦/  ١٤٥ ،١٣٢/  ١٤١ ،٩٢/  ١٠٠ ):ع(أب
١٩٨ ،١٧١/  ١٨٦ ،١٧٠/  ١٨٣ ،١٦٣/  ١٧٧ ،١٦١/  ١٧٦ ،١٤٠/  ١٥٣ ،١٣٧  /
٢٦٩/  ٣٢٧ ،١٨٨ - ١٨٧/  ٢١٤ ،١٨٢/  ٢٠٦ ،١٨٠/  ٢٠٤ ،١٧٧/  ٢٠٠ ،١٧٤ 

- ٤٧٥ ،٣٩٧/  ٤٧٤ ،٣٩٦/  ٤٧٣ ،٣٩٥/  ٤٦٩ ،٣٩٤/  ٤٦٧ ،٣٢٥/  ٣٩٨ ،٢٧٠ 
 /٤٠٥/  ٤٧٩ ،٤٠٤/  ٤٧٨ ،٤٠٢ - ٤٠١/  ٤٧٧ ،٤٠٠ - ٣٩٩/  ٤٧٦ ،٣٩٨، 

٤١٢/  ٤٨٣ ،٤١١ - ٤١٠/  ٤٨٢ ،٤٠٩ - ٤٠٨ - ٤٠٧/  ٤٨١ ،٤٠٦/  ٤٨٠، 
٤١٩/  ٤٩١ ،٤١٧/  ٤٨٩ ،٤١٦/  ٤٨٨ ،٤١٥/  ٤٨٧ ،٤١٤/  ٤٨٦ ،٤١٣/  ٤٨٤، 
٤٢٦/  ٤٩٧ ،٤٢٥/  ٤٩٦ ،٤٢٤/  ٤٩٥ ،٤٢٣ - ٤٢٢/  ٤٩٣ ،٤٢١/  ٤٩٢ - 
٥٢٥ ،٤٤٥/  ٥١٧ ،٤٤٣/  ٥١٦ ،٤٣٢/  ٥٠٤ ،٤٣٠ - ٤٢٩ - ٤٢٨/  ٤٩٨ ،٤٢٧ 

 /٤٩٤/  ٥٥١ ،٤٩٠/  ٥٤٨ ،٤٤٨/  ٥٤٦ ،٤٦٢.  
  .٢٢٧/  ٢٦٣ :علي بن النعمان

  .٥٣٩/  ٥٩٧ ،٤٨٧/  ٥٤٦ :علي بن حيىي الرازي
/  ٤٥٧ ،٣٨٠/  ٤٥١ ،٣٧٩/  ٤٥٠ ،٣٧٤/  ٤٣٨ ،٣٦٤/  ٤٣٢ :علـــــــــي بـــــــــن يقطـــــــــني

٣٨٦/  ٤٥٨ ،٣٨٥.  
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٦٥٧ 

  .٢٣٣/  ٢٧٠ :عمار بن احلضرمي
 ،١٩٦/  ٢٢٦ ،١٩٣/  ٢١٩ ،١٥٦ / ١٦٧ ،٩٧/  ١٠٥ :أبـــو اليقظـــان ،عمـــار بـــن ياســـر

٢٥٣/  ٢٩٨ ،٢٤٢/  ٢٧٨ ،٢٣٨/  ٢٧٤.  
  .١٣٨/  ١٤٨ :عّمار الساباطي

  .٣٤٣/  ٤١١ :عمار السجستاين
  .٢٥٣/  ٢٩٨ :عمارة
  .٢٣٦/  ٢٧٢ ،٢٢٩/  ٢٦٥ ،١٦٠/  ١٧٣ ،١٥٦/  ١٦٨ ،١٥/  ٤٩ :عمر
  .١٨٧/  ٢١٤ :عمر

  .١٨١/  ٢٠٤ :عمر بن أذينة
  .٢٣٨/  ٢٧٤ ،٢١٤/  ٢٤٩ ،٩٧/  ١٠٦ ،٧٨/  ٩٢ ،٥٦/  ٧٣ :عمر بن اخلطاب

  .١٥/  ٤٨ :عمر بن ذر
  .٢٨٦/  ٣٤١ ،٢٧٩/  ٣٣٦ ،٢٧٨/  ٣٣٥ ،٢٣١/  ٢٦٧ ،٢٣/  ٥٤ :عمر بن سعد

  .٢٩٨/  ٣٦٠ ،١٠٥/  ١١١ :عمر بن عبد العزيز
  .٤٤٨/  ٥١٨ ،٤٤٦/  ٥١٧ :عمر بن الفرج
  .٣٤٩/  ٤١٤ ،٣٣٢/  ٤٠٣ :عمر بن يزيد

  .١٣٣/  ١٤٢ :عمران
  .٤٦٠/  ٥٢٤ :عمران بن حممد األشعري

  .١٩٦/  ٢٢٦ :عمرو بن احلمق
  .١٨٥/  ٢١١ :عمرو بن دينار اهلمداين

  .١٠/  ٤٥ :عمرو بن سعيد
  .٢١٧/  ٢٥٠ ،٢٠٨/  ٢٤٤ :عمرو بن مشر
  .٢٠١/  ٢٣٣ :عمرو بن عبيد
  .٤٣/  ٦٥ :عمرو بن معاذ
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٦٥٨ 

  .١٧١/  ١٨٧ :عمرو بن هّذاب
  .١٠٣/  ١٠٩ :عمرو بن هشام

  .٩٣/  ١٠١ :ري بن وهبعم
  .٤٩٣/  ٥٤٩ :العياشي حممد بن النضر

  .٣٣٩/  ٤٠٨ :عيسى بن زيد
  .٣١١/  ٣٧٨ :عيسى بن عبد الرمحن
  .٢٠٥/  ٢٤١ :عيسى بن عبد اهللا

/  ١٩٨ ،١٧١/  ١٩٤ ،١٧١/  ١٩٠ ،٨٥/  ٩٥ ،٨٣/  ٩٤ ):ع(عيســــــــــــى بــــــــــــن مـــــــــــــرمي 
٢٢٥ ،١٩٣/  ٢٢١ ،١٩١/  ٢١٨ ،١٨٥/  ٢١١ ،١٨٤/  ٢١٠ ،١٧٥/  ١٩٩ ،١٧٣  /
٥٠٠/  ٥٦٢ ،٤٣١/  ٥٠٣ ،٣٦٣/  ٤٣١ ،١٩٦.  

  .١٦٤/  ١٧٨ :عيسى بن مهران
  .٣٣٩/  ٤٠٩ :عيسى بن موسى

  .٤٢٦/  ٤٩٧ :عيسى بن موسى العماين
  .٥٣٥/  ٥٩٠ :أبو عقيل ،عيسى بن نصر
  .١٩٩/  ٢٢٨ :عيسى شلقان

  ) ف  (
/  ٦١ ،٢٩/  ٥٩ ،٢٨/  ٥٨ ،٢٦/  ٥٥ ،٢٤/  ٥٥ ،٢٢/  ٥٤ ):ع(] الزهــــراء [ فاطمــــة 

١٩٥/  ٢٢١ ،١٨٤/  ٢٠٨ ،١٨٢/  ٢٠٤ ،١٧٥/  ٢٠٠ ،١٦٠/  ١٧٤ ،١٩٦ ،٣٣، 
٢٤٦/  ٢٨٨ ،٢٤٥/  ٢٨٦ ،٢٤٤/  ٢٨٥ ،٢٤٣/  ٢٨٠ ،٢٣٦/  ٢٧٢ ،٢٠٢/  ٢٣٧، 
٢٥٢/  ٢٩٦ ،٢٥١/  ٢٩٥ ،٢٥٠/  ٢٩٣ ،٢٤٩/  ٢٩٢ ،٢٤٨/  ٢٩١ ،٢٤٧/  ٢٩٠، 
٤٧٣ ،٣٧٦/  ٤٤٣ ،٣٥٢ / ٤١٦ ،٢٩١/  ٣٥٠ ،٢٥٥ - ٢٥٤/  ٣٠١ ،٢٥٣/  ٢٩٧ 

 /٤٨٧/  ٥٤٥ ،٣٩٦.  
  .١٧٣/  ١٩٧ :فاطمة بنت أسد
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٦٥٩ 

  .٤٩٨/  ٥٥٦ ،٤٨٧/  ٥٤٥ :الفتح بن خاقان
  .٥٣٠/  ٥٨١ :فخر بن أمي

  .١٤٢/  ١٥٥ ،١٥٢ ،١٨٤/  ٢٠٩ ،١٨٣/  ٢٠٨ ،١٧٨/  ٢٠١ :فرعون
  .١٤٩/  ١٦٠ :الفضال بن عامر

  .٢٧٩/  ٣٣٦ ،٢٥٣/  ٢٩٨ ،٢٤٣/  ٢٨٠ :فضة
  .٤٩٨/  ٥٥٦ :أبو العباس ،أمحد بن إسرائيل الكاتبفضل بن 
  .٢٨٤/  ٣٣٨ :فطرس

  .٣٣٨/  ٤٠٦ :فالن بن مهاجر

  ) ق  (
  .٣١٢/  ٣٨١ ،١٤٨/  ١٥٩ ،١٥٣ :قارون

  .٢٨٧/  ٣٤١ :القاسم بن األصبغ بن نباتة
  .٥٣٦/  ٥٩٠ :القاسم بن العالء

  .١٦٠/  ١٧٣ :قتادة
  .٤١/  ٦٤ :قتادة بن ربعي

  .٨٦/  ٩٧ :قتادة بن ملحان
  .٩٠/  ٩٨ :قتادة بن النعمان

  .٢٣٢/  ٢٦٩ :)موىل أمري املؤمنني  (قنرب 
  .١٩٦/  ٢٢٦ :قيس بن سعد

  .١٥٦/  ١٦٨ :قيس بن سعد بن عبادة
  .٦٩/  ٨٦ :قيس بن النعمان السكوين

  .٩٩/  ١٠٧ :)ملك الروم  (قيصر 

  ) ك  (
  .٥٣٤/  ٥٨٩ :)اخلادم  (كافور 

  .٣٥٩/  ٤٢٣ :كثري النواء
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٦٦٠ 

  .٩٩/  ١٠٧ :كسرى
  .٤٢/  ٦٥ ،٣٥/  ٦٢ :كعب بن األشرف

  .١٣٥/  ١٤٢ ،٥٦/  ٧٣ :الكليب
  .٢٧٥/  ٣٣٤ :الكلبية
  .١٤٣/  ٢٨٦ :كلثم

  .٥٣٧/  ٥٩٥ :كلثوم بنت أمحد
  .٢٩٩/  ٣٦٠ :كنكر الكابلي

  ) ل  (
  .٣٠٩/  ٣٧٥ :الليث بن سعد

  .٦٨/  ٨٥ :الليثي عبد اهللا بن أريقط

  ) م  (
  .٥٣٢/  ٥٨٤ :مارية

 ،٣٩٥/  ٤٦٩ ،٣٩٤/  ٤٦٧ ،١٩٣/  ٢١٩ ،١٥٨/  ١٧٢ ،١٣٧/  ١٤٥ :املــــــــــــــــــــــــــــأمون
٤٣٧/  ٥١٢ ،٤٣٣/  ٥٠٥ ،٤٢٦/  ٤٩٧ ،٤١٧/  ٤٩٠ ،٤١٦/  ٤٨٨ ،٤١٥/  ٤٨٦، 
٤٨٨/  ٥٤٦ ،٤٤٨/  ٥١٨.  

  .٢٢٥/  ٢٥٨ ،٢٢٢/  ٢٥٧ ،١٩٦/  ٢٢٦ :مالك األشرت
  .٣٨٣/  ٤٥٥ :مالك بن أنس

  .٤٠٣/  ٤٧٧ :مالك بن نوخبت
  .١٨٩/  ٢١٥ :))ع(خادم أبو حممد  (ك املبار 

  .٦٣/  ٨٠ :املبارك بن فضالة
  .٥٧/  ٧٤ :مبارك اليمامة
 ،٤٧٠/  ٥٣٤ ،٤٦٦/  ٥٣١ ،٤٦٥/  ٥٢٩ ،١٤٨/  ١٥٩ ،١٤٠/  ١٥٤ :املتوكـــــــــــــــــــــــــــــل

٥٥٠ ،٤٨٧/  ٥٤٥ ،٤٨٤/  ٥٤٢ ،٤٨١ - ٤٨٠/  ٥٤٠ ،٤٨٠/  ٥٣٩ ،٤٧٩/  ٥٣٩ 
 /٤٩٤/  ٥٥١ ،٤٩٣،  
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٦٦١ 

٤٩٨/  ٥٥٦ ،٤٩٧ - ٤٩٦/  ٥٥٥ ،٤٩٥/  ٥٥٣.  
  .٣٠٧/  ٣٧٣ :املثىن بن الوليد

  .٢٤٤/  ٢٨٥ ،١٥/  ٤٨ :جماهد
  .٦٨/  ٨٥ :حمرز بن هديد

  .٤٨٢/  ٥٤١ :حممد بن إبراهيم احلمصي
  .٥٢٦/  ٥٧٧ :حممد بن إبراهيم القمي

  .٣٧٦/  ٤٣٩ :أبو جعفر ،حممد بن إبراهيم النيسابوري
  .٢٠٨/  ٢٤٤ :حممد بن أيب بكر
  .٤٣٤/  ٥٠٨ :لعالءحممد بن أيب ا

  .٣٠٧/  ٣٧٣ ،١٩٨/  ٢٢٧ :حممد بن أيب عمري
  .٤٤٥/  ٥١٧ :حممد بن أيب القاسم

  .٤٢٥/  ٤٩٦ :أبو واسع ،حممد بن أمحد بن إسحاق النيسابوري
  .٢٦٩/  ٣٢٨ :حممد بن أمحد بن علي بن احلسن بن شاذان

  .١٨٤/  ٢٠٨ :حممد بن األسقنطوري
  .٣٨٠/  ٤٥١ :حممد بن إمساعيل

  .٢٢٠/  ٢٥٤ :أبو هاشم ،د بن إمساعيل احلمرييحمم
  .٥٥٢/  ٦٠٤ ،٤١٥/  ٤٨٨ ،٤٠٨/  ٤٨١ ،٣٧٣/  ٤٣٨ :حممد بن جعفر

  .٣٣٨/  ٤٠٦ :حممد بن جعفر بن حممد بن األشعث
  .٥٥٥/  ٦٠٩ :أبو العباس ،حممد بن جعفر احلمريي القمي

  .٥١٨/  ٥٧٣ :حممد بن حجر
  .٢٠٠/  ٢٢٩ :حممد بن احلسن

 ،٢٥٩/  ٣١٠ ،١٥٢ ،١١٤/  ١١٨ ):ع(صـاحب الزمـان القـائم املهـدي  ،سـنحممد بن احل
٥٥٣/  ٦٠٦ ،٥٣٩/  ٥٩٧ ،٥٣٧/  ٥٩٤ ،٥٣٦/  ٥٩٠ ،٥٣٢/  ٥٨٤ ،٣٨٢/  ٤٥٤، 
٥٦٢/  ٦١٥ ،٥٦٠/  ٦١٤ ،٥٥٩/  ٦١٣ ،٥٥٨/  ٦١٢ ،٥٥٤/  ٦٠٧.  
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٦٦٢ 

  .٤٨٤/  ٥٤٢ :حممد بن احلسن األشرت العلوي احلسيين
  .٣٠٥/  ٣٦٩ :أبو جعفر ،حممد بن احلسن الشوهاين
  .٥٤٨/  ٦٠٠ :حممد بن احلسن الصويف

  .١٦٦/  ١٨١ :حممد بن احلسني
  .١٢٧/  ١٢٧ :حممد بن احلسني بن جعفر الشوهاين
  .٥٣٩/  ٥٩٧ :حممد بن احلسني بن عبد اهللا التميمي

  .٣٨١/  ٤٥٣ :حممد بن حكيم
  .٤٦٥/  ٥٢٩ ،حممد بن محدان
  .٤٥١/  ٥١٩ :حممد بن محزة

  .٨٩/  ٩٨ :محزة األسلمي حممد بن
ـــــــة ـــــــن احلنفي /  ٣٩٥ ،٢٩٢/  ٣٥١ ،٢٩١/  ٣٤٩ ،٢٢٦/  ٢٦٢ ،١٣٨/  ١٤٨ :حممـــــــد ب

٣٢٢.  
  .٣٢٤/  ٣٩٧ :حممد بن راشد

  .٥١٧/  ٥٧٣ :حممد بن الربيع الشيباين
  .٤٠٩/  ٤٨١ :حممد بن زبيدة
  .٤٢/  ٦٥ :حممد بن سلمة
  .٢٦٩/  ٣٢٧ ،٢٢٧/  ٢٦٣ ،١٨٨/  ٢١٤ :حممد بن سنان

  .٥٥٢/  ٦٠٤ ،٥٤٥ - ٥٤٤/  ٥٩٩ :د بن شاذان بن نعيم النيسابوريحمم
  .٥٥٦/  ٦١١ :حممد بن صاحل

  .٥٠٨/  ٥٦٧ ،٥٠٧/  ٥٦٦ ،٥٠٢/  ٥٦٤ :حممد بن صاحل األرمين
  .٤٥٩/  ٥٢٤ :حممد بن صاحل بن عطية األضخم

  .٢٣٥/  ٢٧١ :حممد بن صفوان
  .٢٠٣/  ٢٣٩ :حممد بن عباد

  .٣١٧/  ٣٨٦ :حممد بن عبد الرمحن
  .٥٢٣/  ٥٧٦ ،٣٣٩/  ٤٠٧ :حممد بن عبد اهللا
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٦٦٣ 

  .٣٣٧/  ٤٠٥ ،٣٢٤/  ٣٩٧ ،٣١٣/  ٣٨١ :حممد بن عبد اهللا بن احلسن
  .٥٤٢/  ٥٩٨ :حممد بن عبد اهللا احلائري
  .٤٣٦/  ٥١١ :حممد بن عبد امللك الزيات

  .٥٤٢/  ٥٩٨ :أبو جعفر ،حممد بن عثمان
  .٥٦٠/  ٦١٤ :حممد بن عثمان العمري

  .٤٢٤/  ٤٩٥ :ن العالء اجلرجاينحممد ب
  .٥٢١/  ٥٧٤ ،٤٩٢/  ٥٤٩ ،٣١٨/  ٣٨٧ :حممد بن علي
 ،١١٩/  ١٢٢ ،٨١/  ٩٣ ،٤٩/  ٦٨ ،٤٤/  ٦٥ ):ع(أبـــو جعفـــر البـــاقر  ،حممـــد بـــن علـــي

١٥٤/  ١٦٥ ،١٥١/  ١٦١ ،١٣٩/  ١٤٩ ،١٣٨/  ١٤٨ ،١٣٣/  ١٤٢ ،١٣٢/  ١٤١، 
٣٠٥ ،٢٢٠/  ٢٥٤ ،٢١٧/  ٢٥٠ ،٢٠٦/  ٢٤٢ ،١٦٨ - ١٦٧/  ١٨١ ،١٦٥/  ١٨٠ 

 /٣٦٠ ،٢٩٧/  ٣٥٩ ،٢٩٤/  ٣٥٥ ،٢٨٩/  ٣٤٤ ،٢٧٢/  ٣٣٠ ،٢٦٤/  ٣١٦ ،٢٥٦ 
 /٣٧٤ ،٣٠٧/  ٣٧٣ ،٣٠٦/  ٣٧٠ ،٣٠٥ - ٣٠٤/  ٣٦٩ ،٣٠٣/  ٣٦٥ ،٢٩٩  /

٣١٧/  ٣٨٤ ،٣١٦ - ٣١٥/  ٣٨٣ ،٣١٤/  ٣٨٢ ،٣١١/  ٣٧٨ ،٣١٠/  ٣٧٧ ،٣٠٨، 
٤١٥/  ٤٨٧ ،٣٢٢ / ٣٩٦ ،٣١٢/  ٣٧٩ ،٣٢٠/  ٣٩٠ ،٣١٨/  ٣٨٦.  

 ،١٤٨/  ١٥٩ ،١٨٥ ،١٥٨/  ١٧٢ ،٩٧/  ١٠٥ ):ع(أبــو جعفــر التقــي  ،حممــد بــن علــي
٤١٩/  ٤٩٢ ،٣٩٦/  ٤٧٣ ،٣٩٤/  ٤٦٧ ،٢٤٨/  ٢٩٠ ،١٩٣/  ٢١٩ ،١٧٧/  ٢٠٠، 
٤٣٦/  ٥١١ ،٤٣٥/  ٥٠٩ ،٤٣٤/  ٥٠٨ ،٤٣٣/  ٥٠٥ ،٤٣٢/  ٥٠٤ ،٤٣١/  ٥٠٣، 
٥١٧ ،٤٤٣/  ٥١٦ ،٤٤٢/  ٥١٥ ،٤٤١/  ٥١٤ ،٤٣٩ - ٤٣٨/  ٥١٣ ،٤٣٧/  ٥١٢ 

 /٥٢٢ ،٤٥٣/  ٥٢١ ،٤٥١ - ٤٥٠/  ٥١٩ ،٤٤٩ - ٤٤٧/  ٥١٨ ،٤٤٦ - ٤٤٥  /
٤٦٣ - ٤٦٢/  ٥٢٥ ،٤٦١ - ٤٦٠ - ٤٥٩/  ٥٢٤ ،٤٥٨/  ٥٢٣ ،٤٥٧ - ٤٥٥،  
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٦٦٤ 

٤٩٠/  ٥٤٨ ،٤٦٤/  ٥٢٦.  
  .٥٦٠/  ٦١٤ :أبو جعفر ،حممد بن علي األسود

  .٥١٤/  ٥٦٩ :رحممد بن علي بن إبراهيم بن موسى بن جعف
  .٩٢/  ١٠٠ :حممد بن علي بن عتاب
  .٤٨٢/  ٥٤١ :حممد بن علي بن مهزيار
  .١٧٨/  ٢٠١ :حممد بن علي الطهوي
  .٥٦٠/  ٦١٤ :أبو جعفر ،حممد بن علي الفقيه

  .١٨٢/  ٢٠٦ :حممد بن علي النيسابوري
  .٤٦٣/  ٥٢٥ :حممد بن عمر بن واقد الرازي

  .٢٣٥/  ٢٧١ :أبو جعفر ،حممد بن عمر اجلرجاين
  .٣١٨/  ٣٨٦ ،حممد بن عمر النخعي
  .٢٠٠/  ٢٢٩ :حممد بن عمر الواقدي

  .٤٤٢/  ٥١٥ ،٤٣٨/  ٥١٣ :حممد بن عيسى
  .٤٠٤/  ٤٧٨ :حممد بن عيسى اليقطيين

  .٤٨٩/  ٥٤٨ ،٤٧٦/  ٥٣٧ ،٤٥٦/  ٥٢٢ ،٤٤١/  ٥١٤ :حممد بن الفرج
  .٤٧١/  ٥٣٤ :حممد بن الفرج الرخجي
  .١٧١/  ١٨٦ :يحممد بن الفضل اهلامش

  .٤٤٦/  ٥١٧ ،٤٤٤/  ٥١٦ :حممد بن القاسم
  .٤٣٥/  ٥٩٨ :حممد بن قتيبة
  .٢٠١/  ٢٣٣ :حممد بن كثري
  .٣١٥/  ٣٨٣ ،٣٠٦/  ٣٧٠ :حممد بن مسلم
  .٣٥/  ٦٢ :حممد بن مسلمة

  .١٤٧/  ١٥٨ :أبو جعفر ،حممد بن معروف اهلاليل اخلزاز
  .٤٨٠/  ٤٥١ :حممد بن املفضل
  .٤٦٢/  ٥٢٥ ،١٧٧/  ٢٠٠ :حممد بن ميمون
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٦٦٥ 

  .٥٤١/  ٥٩٨ ،٤٠٩/  ٤٨١ :حممد بن هارون
  .١٣٢/  ١٤١ :حممد بن هشام
  .٣٨٣/  ٤٥٥ :حممد الرافعي

  .٢٤٦/  ٢٨٨ :حممود
  .٧٥/  ٩١ :خملد بن عبد اهللا

  .٣٨١/  ٤٥٣ :مرازم
 ٢٨٦ ،١٩٥/  ٢٢٢ ،١٧٣/  ١٩٨ ،١٧٣/  ١٩٧ ،١٩٦ ،٢٧/  ٥٧ :مــــرمي بنــــت عمــــران

 /٣٥٩/  ٤٢٤ ،٣٠٨/  ٣٧٤ ،٢٤٤.  
  .٥٢٨/  ٥٧٩ :املستعني

  .٨٤/  ٩٤ :مسمع بن عبد امللك كردين
  .٤٣٧/  ٥١٢ :املسيب
  .١٥٩/  ١٧٢ ):ع(املسيح 
  .٢٢٨/  ٢٦٤ :مسيلمة

  .١٤٠/  ١٥٤ :املشعبذ اهلندي
  .٢٧٥/  ٣٣٤ :مصقلة الطحان

 ٣٢٣ ،٢٦٥/  ٣١٩ ،٢٥٧/  ٣٠٧ ،٢٠٦/  ٢٤٢ ،١٨٥/  ٢١١ ،٩٧/  ١٠٦ :معاويــــــــة
 /٢٦٦.  

  .٣٦/  ٦٣ :معاوية بن عمار
  .٦٨/  ٨٥ :معبد
  .٣٧٦/  ٤٤٣ ،٣٥٩/  ٤٢٣ :معتب
  .٤٩٨/  ٥٥٦ :املعتز

  .٤٦١/  ٥٢٤ :املعتصم
  .٥٥٤/  ٦٠٨ :املعتمد

  .٥٧/  ٧٤ :معرض بن معقب
  .٩٩/  ١٠٧ :املعلى بن خنيس
  .١٨٦/  ٢١١ :املعلى بن حممد
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٦٦٦ 

  .١٣٥/  ١٤٢ :املعلى بن هالل
  .٢٩٥/  ٣٥٦ ،١٦٠/  ١٧٣ ،٢٩/  ٥٨ :معمر

  .٣٩٩/  ٤٧٦ :معمر بن خالد
  .٣٢٧/  ٤٠١ :معمر الزيات

  .٣٣٣/  ٤٠٣ :املغرية بن سعيد
  .٣٦٣/  ٤٣١ :املغرية بن عبد اهللا

  .٣٦٨/  ٤٣٥ ،٣٥٩/  ٤٢٤ ،٢٢٢/  ٢٥٧ ،١٤٩/  ١٦٠ ،١٢٩/  ١٣٧ :املفضل
  .٣٥٥/  ٤٢١ :املفضل بن أيب املفضل

  .٣٠٤/  ٣٦٩ ،١٣٦/  ١٤٥ ،١٣١/  ١٣٩ :املفضل بن عمر
  .٣٢٨/  ٤٠٢ :املفضل بن عمر اجلعفي

  .٢٠٢/  ٢٣٦ :أبو عبد اهللا ،املفيد
  .٤٢٣/  ٤٩٣ :مقاتل بن مقاتل

  .٢٥٣/  ٢٩٨ ،٢٣٨/  ٢٧٤ ،١٥٦/  ١٦٧ :املقداد بن األسود الكندي
  .٢٥٣/  ٢٩٨ :مقدودة

  .١٥٠/  ١٦١ ،١١٧/  ١٢١ :ملك املوت
  .٤٨٠/  ٥٤٠ ،٤٧٧/  ٥٣٨ :املنتصر بن املتوكل

  .٢٠١/  ٢٣٣ :مندل بن علي العنزي
  .٢٥٨/  ٣٠٨ :منذر الكناسي

  .١٨٤/  ٢١٠ ،١٨٣/  ٢٠٧ :املنصور الدوانيقي
  .٢٧٣/  ٣٣٣ :املنهال بن عمرو

  .٥٠٠/  ٥٦٢ :مهجع بن الصلت بن عاقبة بن مسعان بن غامن بن أم غامن
  .٣٤١/  ٤١٠ :مهزم

/  ١٧٢ ،١٥٧/  ١٧١ ،١٣٢/  ١٤١ ،١٢٩/  ١٣٧ ):ع(أبـــو احلســـن  ،موســـى بـــن جعفـــر
٢١٢ ،١٨٦/  ٢١١ ،١٨٠/  ٢٠٤ ،١٧٦/  ٢٠٠ ،١٧١/  ١٨٦ ،١٦٨/  ١٨٢ ،١٥٩  /
١٨٦،  
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٦٦٧ 

٣٦٤/  ٤٣٢ ،٣٦٣/  ٤٣١ ،٣٥٣/  ٤٢٠ ،٣٢٥/  ٣٩٨ ،٣١١/  ٣٧٩ ،٢٧١/  ٣٢٨، 
٤٣٧ ،٣٧١/  ٤٣٦ ،٣٧٠ - ٣٦٨/  ٤٣٥ ،٣٦٧ - ٣٦٦/  ٤٣٤ ،٣٦٥/  ٤٣٣  /
٤٤٨ ،٣٧٧/  ٤٤٧ ،٣٧٦/  ٤٤٤ ،٣٧٦/  ٤٤١ ،٣٧٥ - ٣٧٤ - ٣٧٣/  ٤٣٨ ،٣٧٢ 

 /٤٥٦ ،٣٨٣/  ٤٥٥ ،٣٨٢/  ٤٥٤ ،٣٨١/  ٤٥٣ ،٣٨٠/  ٤٥١ ،٣٧٩/  ٤٥٠ ،٣٧٨ 
 /٤٦٢ ،٣٩٠/  ٤٦١ ،٣٨٨/  ٤٦٠ ،٣٨٧/  ٤٥٩ ،٣٨٦/  ٤٥٨ ،٣٨٥/  ٤٥٧ ،٣٨٤ 
 /٤٩٣ ،٤٢١/  ٤٩٢ ،٤١٥/  ٤٨٧ ،٤٠٢/  ٤٧٧ ،٣٩٣/  ٤٦٣ ،٣٩٢ - ٣٩١  /

٤٢٣.  
  .٤٨٢/  ٥٤٠ :موسى بن جعفر البغدادي
  .٢١٨/  ٢٥١ :موسى بن جعفر العابد

  .٣٣٩/  ٤٠٧ :موسى بن عبد اهللا بن احلسن
  .٣١٣/  ٣٨١ :موسى بن عبد اهللا بن احلسني
  .٣٥٢/  ٤١٦ :موسى بن عطية النيسابوري
 - ١٤٠/  ١٥٤ ،١٥٢ ،٨٥/  ٩٥ ،٥٦/  ٧٤ ،٤٨/  ٦٨ ):ع(موســـــــــــــى بــــــــــــــن عمــــــــــــــران 

١٦١ ،١٤٩/  ١٦٠ ،١٤٨ / ١٥٩ ،١٤٦/  ١٥٨ ،١٤٣/  ١٥٦ ،١٤٢/  ١٥٥ ،١٤٢  /
٢٠٩ ،١٨٣/  ٢٠٨ ،١٨٣/  ٢٠٧ ،١٧٨/  ٢٠١ ،١٧١/  ١٩٢ ،١٧١/  ١٩١ ،١٥٠  /
٥٠٠/  ٥٦٢ ،٤١٠/  ٤٨٢ ،٣٥٩/  ٤٢٤ ،٢٥٩/  ٣١٠ ،٢٢٥/  ٢٥٩ ،١٨٤.  

  .١٧٩/  ٢٠٣ :موسى بن حممد بن القاسم بن محزة بن جعفر
  .٤٦٢/  ٥٢٥ ،٣٩٣/  ٤٦٣ ،١٧٧/  ٢٠٠ :)اخلادم  (موفق 
  .١٣٩/  ١٤٩ :يناملولي

  .٢٣١/  ٢٦٨ :ميثم التمار
  .٣٢٥/  ٣٩٨ :ميزاب بن جنان

  .١٢/  ٤٧ :)عبد خدجية  (ميسرة 
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٦٦٨ 

 ،٢٤٦/  ٢٨٨ ،١٥٠/  ١٦١ ،١٢٠ - ١١٩/  ١٢٢ ،١١٧ - ١١٦/  ١٢١ :ميكائيــــــــــل
٢٦٤/  ٣١٦.  

  .٣١١/  ٣٧٨ :ميمون
  .٢١٤/  ٢٤٩ :ميمونة

  ) ن  (
  .٥٨/  ٧٤ :نافع
  .٢٨٩/  ٣٤٤ :) موىل أمري املؤمنني (جناد 

  .٥٢/  ٦٩ :النجاري
  .١٧٨/  ٢٠١ ،١٥٢ :نرجس
  .٥٣٢/  ٥٨٤ ،١٨٠/  ٢٠٣ :))ع(جارية أبو حممد  (نسيم 

  .١٨٩/  ٢١٦ :النصر بن جابر
  .٥٤٣/  ٥٩٩ :نصر بن الصباح
  .٢٦٨/  ٣٢٦ :نصرة األزدية

  .١٣٧ ،١٣٦ :منرود
  .١٢٨/  ١٣٥ ،١٢٥/  ١٢٦ ):ع(نوح 

  .٣٧٦/  ٤٣٩ :نوح بن إمساعيل

  )  ـه (
  .١٣٦/  ١٤٥ :هاجر

/  ٤٩٢ ،٤١٧/  ٤٨٩ ،٢٢٥/  ٢٥٩ ،١٤٠/  ١٥٤ ،٤٨/  ٦٧ ):ع(هـــارون بـــن عمـــران 
٤٣٠/  ٤٩٨ ،٤٢٠ - ٤١٩.  

  .٤٢١/  ٤٩٢ ،٣٨٨/  ٤٦٠ ،٣٦٤/  ٤٣٢ ،٢٠٠/  ٢٢٩ :هارون الرشيد
  .١٩٦/  ٢٦٦ :هاشم بن عتبة

  .٤١٦/  ٤٨٩ :اهلامشي املنصوري
  .١٢/  ٤٧ :)أخت خدجية  (هالة 
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٦٦٩ 

  .٤٩٥/  ٥٥٣ :هبة اهللا بن أيب منصور املوصلي
  .٤١٠/  ٤٨٢ :هرمثة

  .٤١٨/  ٤٩١ :هرمثة بن أعني
  .٣٧١/  ٤٣٥ ،٦٨/  ٨٥ :هشام

  .٣٢٨/  ٤٠٢ :هشام بن األمحر
  .١٥٩/  ١٧٢ :هشام بن احلكم
  .٣٧٣/  ٤٣٧ :هشام بن سامل

  .٢٣٥/  ٢٧١ :هشام بن عبد امللك
  .٤٠٤/  ٤٧٨ :هشام العباسي

  .٣٨٩/  ٤٦١ ،٣٨٨/  ٤٦٠ :احلجاجهند بن 
  .١٠٧/  ١١١ :هند بنت اجلون

  .١٢٥ :هود

  )  و (
  .٤٧٨/  ٥٣٩ ،٤٧٠/  ٥٣٤ :الواثق
  .٢٩٩/  ٣٦١ :وردان
  .٤٧٣/  ٥٣٦ :وصيف

  .٩٦/  ١٠٤ :الوليد بن عتبة
  .٢٦٦/  ٣٢٣ :الوليد بن املغرية

  ) ي  (
  .١٩٣/  ٢٢٠ :)اخلادم  (ياسر 

  .٢٢٥/  ٢٥٨ :حيىي بن أيب كثري
  .٤٣٤/  ٥٠٨ ،٤٣٣/  ٥٠٥ ،١٥٨/  ١٧٢ :حيىي بن أكثم

  .٢٩٠/  ٣٤٤ :حيىي بن أم الطويل
  .٤١١/  ٤٨٢ :حيىي بن خالد

  .٤٤٢/  ٥١٥ :حيىي بن سليمان بن داود
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٦٧٠ 

  .٤٤٢/  ٥١٥ :حيىي بن عمران
  .٤٠٨/  ٤٨١ :حيىي بن حممد بن جعفر

  .٥١٠/  ٥٦٨ :حيىي بن املرزبان
  .٤٩٤/  ٥٥١ ،٤٦٦/  ٥٣١ ،١٤٨/  ١٥٩ :حيىي بن هرمثة

  .٢٦٦/  ٣٢٣ :يزيد
  .٦٦/  ٨٢ :يزيد بن أيب حبيب

  .٣٣٦/  ٤٠٥ :يزيد بن خلف
  .١٧٣/  ١٩٧ :يزيد بن قعنب
  .٥١٨/  ٥٧٣ :يزيد بن عبد اهللا

  .٢٧٧/  ٣٣٥ :يعقوب بن سليمان
  .١٢٨/  ١٣٣ :يعقوب بن يزيد األنباري

  .٣٦٥/  ٤٣٣ ،١٧٦/  ٢٠٠ :يعقوب السراج
  .٣٧٨/  ٤٤٨ :أبو يوسف ،يعقوب القاضي
  .١١٠/  ١١٤ :يعلى بن عطاء

  .٥١٢/  ٥٦٨ ،٣٩٥/  ٤٧١ ،١٣٨/  ١٤٨ ،١٤٧ ):ع(يوسف 
  .٥٦٢/  ٦١٤ :يوسف بن أمحد اجلعفري

  .٢٠٠/  ٢٣٠ :يوسف بن احلجاج
  .٤٥٧/  ٥٢٢ :يوسف بن زياد
  .٨٥/  ٩٥ :يوسف بن كعب

  .٣٩٤/  ٤٦٧ :أبو يعقوب ،يوسف بن حممد بن زياد
  .٤٩٥/  ٥٥٣ :وبيوسف بن يعق
  .٣٦١/  ٤٢٦ ،٣٥٥/  ٤٢١ ،١٣١/  ١٣٩ :يونس بن ظبيان
  .٢٧١/  ٣٢٩ :يونس بن مىت
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٦٧١ 

)٣ (  

  )فهرس األماكن والبقاع  (

  ) أ  (
  .٣٠٩/  ٣٧٥ :أبو قبيس

  .٢٦٤/  ٣١٦ ،١٥٣/  ١٦٤ :أحد
  .٥٣٦/  ٥٩٠ :أذربيجان

  .٤١٩/  ٤٩١ :أربق
  .٥٥٣/  ٦٠٦ :أسدآباد
  .٤٩٣/  ٥٥٠ :أصفهان
  .٥٤٩/  ٦٠٢ :ةأموري

  .٥١٧/  ٥٧٣ ،٤١٦/  ٤٨٨ :األهواز
  .٤١٦/  ٤٨٨ :إيذج

  ) ب  (
  .٢٠٢/  ٢٣٧ :باب البصرة
  .٤٩١/  ٥٤٩ :باب بغداد
  .١٥٦/  ١٦٨ :باب خيرب
  .٢٣١/  ٢٦٨ ،٢١٣/  ٢٤٨ :باب الفيل

  .٢١٩/  ٢٥٣ ،١٩٨/  ٢٢٧ ،١٨٣/  ٢٠٧ :بابل
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٦٧٢ 

  .٥٤٩/  ٦٠١ :خبارى
  .٤٢٥/  ٤٩٦ :بسنده

 ،٢٤١/  ٢٧٥ ،٢٢٦/  ٢٦١ ،٢٠٣/  ٢٣٩ ،١٧١/  ١٩٤ ،١٧١/  ١٨٦ :البصــــــــــــــــــــــــــــــرة
٥٥٤/  ٦٠٨ ،٣٨٧/  ٤٥٩ ،٢٤٢/  ٢٧٦.  

  .٦٨/  ٨٥ :البطحاء
 ،٤٣٧/  ٥١٢ ،٤١٩/  ٤٩٢ ،٤٠٩/  ٤٨٢ ،٢٠٢/  ٢٣٦ ،١٥٨/  ١٧٢ :بغــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

٥٤١/  ٥٩٨ ،٥٣٧/  ٥٩٤ ،٥٣٦/  ٥٩٢ ،٤٩١/  ٥٤٩ ،٤٨٦/  ٥٤٤ ،٤٨٠/  ٥٣٩، 
٥٦١/  ٦١٤ ،٥٥٥/  ٦١١.  
/  ٤٧٣ ،٣٨٦/  ٤٥٨ ،٣٠٦/  ٣٧١ ،٢٣٨/  ٢٧٤ ،٨٥/  ٩٥ ،٣٠/  ٦٠ :قيـــــــــــــــــــــــــــعالب
٣٩٦.  
  .٣٥٩/  ٤٢٣ :بلخ

  .٤٢٤/  ٤٩٥ ،٣٢٧/  ٤٠١ ،١٧٣/  ١٩٧ :البيت احلرام
  .٩/  ٤٥ :بيسان

  ) ت  (
  .٤٤٨/  ٥١٨ :تكريت

  )ث  (
  .٨١/  ٩٣ :)جبل  (ثبري 

  ) ج  (
  .٢١٦/  ٢٥٠ :جبانة بين سعد
  .٣٣٧/  ٤٠٦ :جحر الزنابري

  .١٧٢/  ١٩٦ :اجلحفة
  .٣١٤/  ٣٨٢ ،١٨٩/  ٢١٥ :جرجان
  .٤١٦/  ٤٨٩ :جوخان
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٦٧٣ 

  .٥٢٦/  ٥٧٧ :اجلوسق

  ) ح  (
  .٣٠٠/  ٣٦١ ،١٢٧/  ١٢٨ :احلجاز
  .٧/  ٤٥ ،٣/  ٤٣ :احلديبية
  .٤٥٩/  ٥٢٤ :احلرم

  .٧٦/  ٩١ :حصن بين قريظة
  .٥٣٨/  ٥٩٦ :حصن املسناة
  .٩٥/  ١٠٣ :حضر موت

  .٥٣٤/  ٥٨٩ :حلوان
  .١٧٤/  ١٩٨ ،١٣٧/  ١٤٥ :)قرية  (مراء احل

  .١١/  ٤٦ :حنني
  .١٤٧/  ١٥٨ :احلرية

  ) خ  (
  .٤٨٣/  ٥٤٢ :خان الصعاليك
 ،١٨٢/  ٢٠٦ ،١٧٧/  ٢٠٠ ،١٧١/  ١٩٤ ،١٦٩/  ١٨٣ ،١٦٤/  ١٧٨ :خراســــــــــــــــــــــان

٤٠٩/  ٤٨١ ،٤٠٦/  ٤٧٩ ،٣٧٦/  ٤٤٥ ،٣٥٢/  ٤١٦ ،٣٤٢/  ٤١٠ ،٣١٢/  ٣٧٩، 
٤٦٢/  ٥٢٥ ،٤٤٣/  ٥١٦ ،٤١٧/  ٤٩٠ ،٤١٦/  ٤٨٨ ،٤١٣/  ٤٨٤.  

  .٥٣٨/  ٥٩٦ :اخلندق
  .١٨٢/  ٢٠٦ :خوارزم
  .٦٣/  ٨٠ :خيرب

  ) د  (
  .٥٥٥/  ٦٠٩ ،٥٥٠/  ٦٠٢ :دجلة
  .٢٧٤/  ٣٣٣ ،٢٠٠/  ٢٣٠ :دمشق
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٦٧٤ 

  .٤٩٥/  ٥٥٣ :ديار ربيعة

  ) ذ  (
  .٢٣٠/  ٢٦٦ :ذي قار

  ) ر  (
  .٤١٣/  ٤٨٤ :رباط سعد

  .٢٣٤/  ٢٧١ :الرحبة
  .٣٧٢/  ٤٣٧ ،٣٠٦/  ٣٧٠ :الرميلة
  .١٦٥/  ١٨٠ :الروحاء
  .٩٢/  ١٠٠ :الري
  .٢١/  ٥٣ :)جبل  (ريان 

  ) ز  (
  .٤٣١/  ٥٠٣ :زبالة

  .٣٣٩/  ٤٠٩ :زقاق أيب عمار

  ) س  (
  .٤٢٥/  ٤٩٦ :ساباد

  .٢٣٢/  ٢٦٩ :ساباط املدائن
  .٢٠٣/  ٢٣٩ :سجستان
  .٥٤٨/  ٦٠٠ :سرخس

/  ٥٣٩ ،٤٧٥/  ٥٣٧ ،٤٦٧ / ٥٣٢ ،٤٦٦/  ٥٣١ ،١٨٩/  ٢١٤ :ســــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن رأى
٥١٧/  ٥٧٣ ،٤٩٩/  ٥٥٧ ،٤٩٥/  ٥٥٣ ،٤٨٧ - ٤٨٦/  ٥٤٥ ،٤٨٣/  ٥٤٢ ،٤٨٠، 
٦٠٧ ،٥٣٧/  ٥٩٥ ،٥٣٤/  ٥٨٥ ،٥٢٨/  ٥٧٩ ،٥٢٢/  ٥٧٥ ،٥٢١ - ٥٢٠/  ٥٧٤ 

 /٥٥٥/  ٦٠٩ ،٥٥٤.  
  .٤٢٩/  ٤٩٨ :السند
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٦٧٥ 

  .٥٣٩/  ٥٩٧ :السهلة
  .١٠/  ٤٦ :سوق ذي ا:از

  ) ش  (
  .٥٣٨/  ٥٩٦ ،٢٣٧/  ٢٧٣ :شاطئ الفرات

 ،٣٠١/  ٣٦٢ ،٢٩٣/  ٣٥٣ ،٢٦١/  ٣١٢ ،٢٠٥/  ٢٤١ ،١٨٥ ،٢٦/  ٥٦ :الشـــــــــــــــام
٥٦٢/  ٦١٤ ،٤٨٧/  ٥٤٥ ،٤٣٦/  ٥١٠.  

  .٤٦/  ٦٦ :شعاب مكة

   )ص(
  .٣٧٦/  ٤٤٣ :)قرية  (صريا 
  .٣٥٦/  ٤٢٢ ،١٣٦/  ١٤٥ :الصفا
  .٢٢٥/  ٢٥٨ ،١٩٦/  ٢٢٥ ،١٤٥/  ١٥٧ :صفني

  .٢٢٥/  ٢٥٨ :صندوداء

  ) ض  (
  .٣٠٦/  ٣٧١ :ضجنان

  ) ط  (
  .١٥٦/  ١٦٦ ،٦٤/  ٨٠ ،٢٦/  ٥٦ :الطائف
  .٥٢١/  ٥٧٤ ،٩٢/  ١٠٠ :طربستان
 ٥١٠ ،٤٢٠ - ٤١٩/  ٤٩٢ ،٤١٥/  ٤٨٦ ،١٨٢/  ٢٠٦ ،١٨٥ ،٩٢/  ١٠٠ :طــــــــوس

 /٤٣٥.  
  .٢٠٣/  ٢٣٩ :عبادان

 ،٤٠٠/  ٤٧٦ ،٣٧٦/  ٤٤٠ ،٣٣٦/  ٤٠٥ ،٢٧٢/  ٣٣٠ ،٢٦٦/  ٣٢٢ :العـــــــــــــــــــــــــــــــراق
٥٣٦/  ٥٩١ ،٤٩٤/  ٥٥٢ ،٤٣٦/  ٥١١ ،٤٣٠/  ٤٩٩ ،٤١٦/  ٤٨٨.  

  .١٥٢/  ١٦٢ :عرفات
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٦٧٦ 

  .٤٩١/  ٥٤٩ ،٤٧٦/  ٥٣٧ :العسكر
  .٥٠/  ٦٨ :عاقبة أفيق
  .٢٩/  ٥٨ :العقيق

  .٢٢٥/  ٢٥٩ :عني راحوما
  .١٧٤/  ١٩٨ ،١٣٧/  ١٤٦ ):ع(عني الرضا 

  ) غ  (
  .٨١/  ٩٣ :غار حراء
  .٥٣٨/  ٥٩٦ :الغري

  ) ف  (
  .٢٨٧ - ٢٨٦/  ٣٤١ ،٢٧٨/  ٣٣٦ ،١٩٦/  ٢٢٥ ،١٤٣/  ١٥٥ :الفرات
  .٣١٨/  ٣٨٦ ،١٤٩/  ١٦٠ ،٤٨/  ٦٦ :فارس
  .٤٣٠/  ٤٩٨ :فارع

  .٥٣٦/  ٥٩٣ :فرخنده
  .١٨٦/  ٢١٣ :فيد

  ) ق  (
  .٥٥٥/  ٦٠٩ ،٥٤٧/  ٦٠٠ :قم

  ) ك  (
  .٢٠٢/  ٢٣٩ :كاشان
  .٢٣١/  ٢٦٨ ،٢٣/  ٥٤ :كربالء
  .٢٤١/  ٢٧٦ :الكرخة
  .٤١٣/  ٤٨٤ :كرمان
  .٥٥٩/  ٦١٣ ،١٨٢/  ٢٠٤ ،١٠٤/  ١١٠ :الكعبة
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٦٧٧ 

 ،١٨٦/  ٢١٣ ،١٨٦/  ٢١٢ ،١٨٦/  ٢١١ ،١٥١/  ١٦١ ،١٠٨/  ١١٢ :الكوفـــــــــــــــــــــــــــــة
٢٤٢/  ٢٧٦ ،٢٣٢/  ٢٦٩ ،٢٣٠/  ٢٦٦ ،٢٢٦/  ٢٦١ ،٢٢٦/  ٢٦١ ،١٨٧/  ٢١٤، 
٤٥٧ ،٣٧٦/  ٤٤٠ ،٣٧٠ - ٣٦٨/  ٤٣٥ ،٣٤٧/  ٤١٣ ،٣٣٥/  ٤٠٥ ،٣٣٤/  ٤٠٤ 

 /٥٥١ ،٤٥٥/  ٥٢٢ ،٤٣٧/  ٥١٢ ،٤١٦/  ٤٨٨ ،٤٠٦/  ٤٧٩ ،٣٩٢/  ٤٦٢ ،٣٨٥ 
 /٥٣٨/  ٥٩٦ ،٤٩٤.  

  ) م  (
  .٥٥٤/  ٦٠٧ ،٢٣٢/  ٢٦٩ ،١٨٦ :املدائن

/  ٧٧ ،٥٨/  ٧٥ ،٥٤/  ٧١ ،٣٣/  ٦١ ،٣١ - ٣٠/  ٦٠ ،٢٧ - ٢٦/  ٥٦ :املدينــــــــــــــــة
١٥٦ ،١٣٧/  ١٤٦ ،١٣٧ ،١٢٧/  ١٣١ ،١٠٢/  ١٠٩ ،٩٣/  ١٠١ ،٧١/  ٨٩ ،٦٢  /
١٨٥ ،١٦٥/  ١٨٠ ،١٦٤/  ١٧٩ ،١٥٩/  ١٧٢ ،١٥٢/  ١٦٢ ،١٤٨/  ١٥٩ ،١٤٤، 
٢١٢ ،١٨٦/  ٢١١ ،١٧٧/  ٢٠٠ ،١٧٢/  ١٩٦ ،١٧١/  ١٩٣ ،١٧١/  ١٨٨ ،١٨٦  /
٣٦٩ ،٢٩٣/  ٣٥٣ ،٢٨٨/  ٣٤٢ ،٢٣٨/  ٢٧٤ ،٢٣٥/  ٢٧١ ،٢٢٨/  ٢٦٤ ،١٨٦  /
٤٠٦ ،٣٣٦/  ٤٠٥ ،٣١٩/  ٣٨٩ ،٣١٨/  ٣٨٦ ،٣١٧/  ٣٨٤ ،٣١٣/  ٣٨١ ،٣٠٤  /
٤٢٥ ،٣٥٢/  ٤١٦ ،٣٥٠/  ٤١٤ ،٣٤٨/  ٤١٣ ،٣٤١/  ٤١٠ ،٣٣٩/  ٤٠٧ ،٣٣٨  /
٤٥٥ ،٣٨١/  ٤٥٣ ،٣٧٧/  ٤٤٧ ،٣٧٦/  ٤٤٥ ،٣٧٦/  ٤٤١ ،٣٦٧/  ٤٣٤ ،٣٦٠  /
٤٨٢ ،٣٩٨/  ٤٧٥ ،٣٩٧/  ٤٧٤ ،٣٩٦/  ٤٧٣ ،٣٨٥/  ٤٥٨ ،٣٨٤/  ٤٥٦ ،٣٨٣  /
٥٠٨ ،٤٣٠/  ٤٩٨ ،٤٢٣/  ٤٩٣ ،٤١٦/  ٤٨٨ ،٤١٤/  ٤٨٦ ،٤١٢/  ٤٨٣ ،٤١٠  /
٥١٧ ،٤٤٤/  ٥١٦ ،٤٤٣/  ٥١٥ ،٤٣٨/  ٥١٣ ،٤٣٧/  ٥١٢ ،٤٣٥/  ٥١٠ ،٤٣٤  /
٤٧٠/  ٥٣٤ ،٤٦٨/  ٥٣٢ ،٤٦٦/  ٥٣١ ،٤٦٢/  ٥٢٥ ،٤٤٦،  

    

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



٦٧٨ 

٥٥٨/  ٦١٢ ،٥٥١/  ٦٠٣ ،٥٢١/  ٥٧٤ ،٤٩٤/  ٥٥١ ،٤٧٨/  ٥٣٨.  
  .٥٤٩/  ٦٠٢ ،٥٤٨/  ٦٠١ :مدينة السالم

  .٤١٠/  ٤٨٢ ،٤٠٦/  ٤٨٠ ،١٧٤/  ١٩٨ :مرو
  .٢٤٢/  ٢٧٦ :مسجد اجلامع

  .١٩٨/  ٢٢٧ :مسجد اجلمجمة
  .٤٢٠/  ٤٩٢ :املسجد احلرام
  .٢١/  ٥٣ :مسجد اخليف

 ٤١٦ ،٣٣٨/  ٤٠٧ ،١٧١/  ١٨٨ ،١٦٠/  ١٧٣ ،٢٢/  ٥٣ ):ص(مســـــجد رســـــول اهللا 
 /٣٧٦/  ٤٤١ ،٣٧٣/  ٤٣٨ ،٣٥٢.  

  .٤٣٦/  ٥١٠ ،٢٣٩/  ٢٧٤ ،٢٠٦/  ٢٤٢ :مسجد الكوفة
  .٣٠٥/  ٣٦٩ ،١٢٧/  ١٢٧ ):ع(مشهد الرضا 

  .٥٢٩/  ٥٨٠ ،٣٩٥/  ٤٧١ :مصر
  .٤٨٠/  ٥٤٠ :املطرية

  .٢٩١/  ٣٥٠ :مقام إبراهيم
 ،١٣٦/  ١٤٥ ،١٠٢/  ١٠٩ ،٩٦/  ١٠٤ ،٧٧/  ٩٢ ،٦٨/  ٨٥ ،٥٧/  ٧٤ :مكــــــــــــــــــــــــة

٢١١ ،١٧٧/  ٢٠٠ ،١٧٢/  ١٩٦ ،١٨٥ ،١٦٤/  ١٨٠ ،١٥٤/  ١٦٥ ،١٤٤/  ١٥٦  /
٤٣٤ ،٣٥٤/  ٤٢٠ ،٣٠٤/  ٣٦٩ ،٢٩٦/  ٣٥٨ ،٢٦٣/  ٣١٥ ،٢٤٤/  ٢٨٥ ،١٨٦  /
٤٣٠/  ٤٩٨ ،٣٩٨/  ٤٧٥ ،٣٧٥/  ٤٣٨ ،٣٧١/  ٤٣٦ ،٣٧٠ - ٣٦٩/  ٤٣٥ ،٣٦٧، 
/  ٤٨٢ ،٣٧١/  ٤٣٦ ،٣٧٠/  ٤٣٥ :مــــــــــــــــــــىن ،٥٦٢/  ٦١٤ ،٤٦٢/  ٥٢٥ ،٤٣٦/  ٥١١
٤١١.  

  .٢١٢/  ٢٤٧ :منرب الكوفة
  .٩٤/  ١٠١ :مؤتة
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٦٧٩ 

  ) ن  (
  .٢٣٦/  ٢٧٣ :Dر الكوثر
  .٢١٩ / ٢٥٣ :النهروان

 ،٤١٣/  ٤٨٤ ،٣٧٦/  ٤٣٩ ،١٨٢/  ٢٠٧ ،١٧٤/  ١٩٨ ،١٣٧/  ١٤٥ :نيســـــــــــــــــــــــابور
٤٢٥/  ٤٩٦.  

  .٢٧٦/  ٣٣٤ :نينوى

  )  ـه (
  .٥٥٥/  ٦١١ ،٥٥٣/  ٦٠٥ ،٥٤٨/  ٦٠١ :مهدان
  .٤٩٧/  ٥٥٥ ،٣٢٥/  ٣٩٨ :اهلند

  .٢٣١/  ٢٦٧ :وادي القرى)  و (
  .٥٤٢/  ٥٩٨ ،٥٤٠/  ٥٩٧ :واسط

  .٣٧٦/  ٤٤٠ :يثرب) ي  (
  .١٢٧/  ١٢٨ ،١١١/  ١١٤ ،٥٠/  ٦٨ :اليمن
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٦٨٠ 
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٦٨١ 

)٤ (  

  )فهرس الكتاب الواردة في المتن  (
  .٥١١/  ٥٦٨ ،٢٤٢/  ٢٧٨ ،١٨٤/  ٢١٠ ،١٨٠/  ٢٠٣ :القرآن
  .٢٢٥/  ٢٦٠ ،١٨٠/  ٢٠٣ ،١٧١/  ١٩٠ ،١٧١/  ١٨٩ ،١٥٩/  ١٧٢ :اإلجنيل
  .٢٧٠/  ٣٢٨ :البستان
  .٢٣٢/  ٢٧٠ ،١٨٠/  ٢٠٣ ،١٧١/  ١٩٠ ،١٤٨/  ١٥٩ ،١٤٣/  ١٥٦ :التوراة
  .١١٥/  ١٢١ :اجلامعة
  .١١٥/  ١٢١ :اجلفر

  .٢٩٣/  ٣٥٤ :حلية األولياء
  .١٧١/  ١٩١ :الزبور

  .١٧١/  ١٩٢ :زبور داود
  .١٣٩/  ١٤٩ :سري األئمة

  .٢٤/  ٥٥ ):ع(فضائل البتول 
  .٣١٩/  ٣٩٠ ،١٥٤/  ١٦٥ :مزامري آل داود

  .١١٥/  ١٢١ ):ع(مصحف فاطمة 
  .٤٨٨/  ٥٤٦ ،٤٢٥/  ٤٩٦ ،٤١٢/  ٤٨٣ ):ع(مفاخر الرضا 
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٦٨٣ 

)٥ (  

  )فهرس األيام والوقائع  (
  .١٠٥/  ١١١ ،٤١/  ٦٤ ،٣٦/  ٦٣ :)يوم  (أحد 

  .٤٩١/  ٥٤٩ :األضحى
  .١٨٥/  ٢١١ :)واقعة  (األنبار 

  .١١٩/  ١٢٢ ،٩٣/  ١٠١ :)يوم  (بدر 
  .٢٤٢/  ٢٧٦ :)وقعة  (البصرة 
  .١٩/  ٥٢ :)غزوة  (تبوك 
  .٤٩١/  ٥٤٩ ،١٥٢/  ١٦٢ :)يوم  ( الرتوية
  .٥٤٨/  ٦٠٠ ،٤٣٠/  ٤٩٨ ،٣٢٠/  ٣٩٠ :احلج

  .٥٧/  ٧٤ :حجة الوداع
  .١١٠/  ١١٣ ،٥١/  ٦٩ :)غزوة  ،يوم (حنني 
  .٢٢٣/  ٢٥٧ ،١٠٩/  ١١٣ ،٥١/  ٦٩ :)يوم  (خيرب 

  .٢٤٢/  ٢٧٨ ،٢٤٢/  ٢٧٦ ،٢٢٧/  ٢٦٤ ،١٩٦/  ٢٢٥ :)واقعة  (صفني 
  .٧٩/  ٩٢ :)غزوة  (الطائف 
  .٢٧٢/  ٣٣١ :)يوم  (عاشوراء 

  .٤٩١/  ٥٤٩ ،٣٩٦/  ٤٧٣ ،٣٣٤/  ٤٠٤ ،٢٠٠/  ٢٢٩) يوم  (عرفة 
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٦٨٤ 

  .٥٥٨/  ٦١٢ :العمرة
  .٩٤/  ١٠١ :)غزوة  (مؤتة 
  .٤٠ :املعراج

  .٢٤٢/  ٢٧٦ :)وقعة  (النهروان 
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٦٨٥ 

)٦ (  

  )فهرس الفرق واألقوام والقبائل  (
  .٣٠٠/  ٣٦١ :آل أيب سفيان) آ  (

  .٤٨١/  ٥٤٠ :يب طالبآل أ
  .٤١١/  ٤٨٢ :آل برمك
  .٣١٣/  ٣٨١ :آل احلسن
  .١٥٤/  ١٦٥ :آل داود
  .٥٩/  ٧٥ :آل ذريح

/  ٤١٦ ،٣٢٤/  ٣٩٧ ،٢٠٤/  ٢٤١ ،١١٨/  ١٢٢ ،١١٤/  ١١٩ ):ص(آل حممــــــــــــــــــــــــد 
٥٥٣/  ٦٠٦ ،٥٠٦/  ٥٦٦ ،٤٣٤/  ٥٠٨ ،٣٨٨/  ٤٦٠ ،٣٥٢.  

  .٣١٨/  ٣٨٦ :آل مروان

  ) أ  (
  .٤٩٩/  ٥٥٧ :األتراك

  .١٦٠/  ١٧٤ :أصحاب الكهف
  .٢٣١/  ٢٦٨ ،٢١٩/  ٢٥٣ :أصحاب النهروان

  .٤٧٨/  ٥٣٩ :األعراب
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٦٨٦ 

  .٥٢٠/  ٥٧٣ ،١٢٩/  ١٣٧ :اإلمامية
/  ١٠٢ ،٨٤/  ٩٤ ،٧٤/  ٩٠ ،٦٥/  ٨١ ،٣٥/  ٦٢ ،٢٧/  ٥٦ ،١٦/  ٥٠ :األنصــــــــــار

٢٦٤/  ٣١٦ ،٢٢١/  ٢٥٥ ،١٩٧ - ١٩٦/  ٢٢٦ ،١٣٠/  ١٣٨ ،١٢٣/  ١٢٤ ،٩٤.  
  .٤٩٨/  ٥٥٧ ،٤٩٣/  ٥٤٩ :أصفهان أهل

  .٣١٥/  ٣٨٣ :أهل إفريقية
  .٥٥٣/  ٦٠٥ :أهل اإلمامة
  .١٨٣/  ٢٠٧ :أهل بابل
  .٣١٧/  ٣٨٥ ،٣١١/  ٣٧٨ :أهل بربر

  .٥٣٤/  ٥٨٥ ،٢٤٢/  ٢٧٧ :أهل البصرة
  .٧١/  ٨٩ :أهل البطحاء

  .٥٤٤ - ٥٤٣/  ٥٩٩ :أهل بلخ
 ،١٦٢/  ١٧٧ ،١٢٨/  ١٣٥ ،١٢٦/  ١٢٧ ،١١٥/  ١٢١ ،٣٣/  ٦١ :أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت

٢٦٣/  ٣١٥ ،٢٥١/  ٢٩٦ ،٢٠٢/  ٢٣٧ ،١٧١/  ١٨٨ ،١٧١/  ١٨٧ ،١٦٤/  ١٧٨، 
٣٩٣/  ٤٦٨ ،٣٨٦/  ٤٥٨ ،٣٧٦/  ٤٤٥ ،٣٣٨/  ٤٠٧ ،٣٢٠/  ٣٩٠ ،٣٠٦/  ٣٧٠، 
٥٠٠/  ٥٦١ ،٤٨٨/  ٥٤٨ ،٤٣٣/  ٥٠٥.  

  .٣٥١/  ٤١٥ :أهل اجلبل
  .٣٤٧/  ٤١٣ :أهل جسر بابل

/  ٣٨٢ ،٣١٢/  ٣٨٠ ،٢٠٤/  ٢٤١ ،١٨٢/  ٢٠٦ ،١٦٥/  ١٧٨ :أهــــــــــــــــــل خراســــــــــــــــــان
٣٥٩/  ٤٢٣ ،٣٣٨/  ٤٠٦ ،٣١٤.  

  .٥٣٧/  ٥٩٤ :أهل دينور
  .١٦١/  ١٧٦ :أهل الرقة
  .٤٥٠/  ٥١٩ ،٣٩٢/  ٤٦٢ ،٩٢/  ١٠٠ :أهل الري

  .٤٩٦/  ٥٥٤ :أهل سر من رأى
  .٥٤٠/  ٥٩٧ :أهل السواد
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٦٨٧ 

  .٣٠٦/  ٣٧٠ ،٣٠٥/  ٣٦٩ ،٢٦٠/  ٣١١ :أهل الشام
  .١٥/  ٤٨ :ةأهل الصفّ 
  .٣٩١/  ٤٦٢ :أهل الصني
  .٣٩٨/  ٤٧٥ :أهل العراق
  .٥٥٥/  ٦٠٩ ،٥٥٤/  ٦٠٨ :أهل قم

  .٤٩٥/  ٥٥٣ :أهل كفرتوثا
  .٣٤٢/  ٤١٠ ،٢٠١/  ٢٣٤ ،١٨٦/  ٢١٢ :أهل الكوفة

ـــــــــــــة  ،٢٧٢/  ٣٣١ ،٢٥٣/  ٢٩٨ ،٢٣٨/  ٢٧٤ ،١٧٢/  ١٩٧ ،٣٣/  ٦١ :أهـــــــــــــل املدين
٤٤٥/  ٥١٧ ،٣٧٦/  ٤٤١ ،٣٥٩/  ٤٢٤ ،٣١٧/  ٣٨٥.  

  ،٢٥٣/  ٢٩٨ ،٢٤٥/  ٢٨٦ ،٩٣/  ١٠١ ،١٢/  ٤٧ :أهل مكة
  .٥٥٣/  ٦٠٥ :أهل مهدان
  .١٠٤/  ١١٠ :أهل الوادي
  .٥٧/  ٧٤ :أهل اليمامة
  .٥٠٠/  ٥٦١ ،٥٠/  ٦٩ :أهل اليمن

  ) ب  (
  .٢٨٧/  ٣٤١ :بنو أبان بن دارم

  .٣١٨/  ٣٨٦ :بنو أسد
 ،١٧١/  ١٩٠ ،١٤٨/  ١٥٩ ،١٤٢/  ١٥٥ ،١٣٢/  ١٤٠ ،٦٥/  ٨١ :بنــــــــــــو إســــــــــــرائيل

٢٥٧/  ٣٠٦ ،٢٠٩/  ٢٤٥ ،١٩٦/  ٢٢٦ ،١٩١/  ٢١٨.  
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــو أمي  ،٣٠٦/  ٣٧٠ ،٣٠١/  ٣٦٢ ،٢٠١/  ٢٣٤ ،١٦٧/  ١٨١ ،٩٧/  ١٠٦ :بن

٣٩٣/  ٤٦٤.  
  .٢٨٠/  ٣٣٧ :بنو اجلهم
  .٥٥٣/  ٦٠٥ :بنو راشد
  .٦٠/  ٧٦ :بنو سامل
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٦٨٨ 

  .٢١٦/  ٢٥٠ :بنو سعد
  .٥٠٠/  ٥٦٢ :بنو سعد بن بكر بن زيد مناة

  .٥٦/  ٧٣ :بنو سليم
/  ٥٠٥ ،٤١٧/  ٤٩١ ،٤١٥/  ٤٨٨ ،٣٣٩/  ٤٠٨ ،١٩٢/  ٢١٨ ،١٥٢ :بنـــــو العبـــــاس

٤٣٣.  
  .١٧٣/  ١٩٧ :بنو عبد العزى
  .٣٠٠/  ٣٦١ ،١٢٦/  ١٢٦ ،١٠٤/  ١١٠ :بنو عبد املطلب

  .١٢٧/  ١٢٩ :بنو العبس
  .٧٦/  ٩١ :بنو قريظة
  .١٩٩/  ٢٢٨ ،٩٦/  ١٠٤ :بنو خمزوم

  .٣٣٨/  ٤٠٧ ،١٣٢/  ١٤٠ :روانبنو م
  .٣١٣/  ٣٨٢ :بنو معاوية بن عبد اهللا بن جعفر

  .٥٢/  ٦٩ :بنو النجار
  .٤١٤/  ٤٨٦ ،١٣٩/  ١٤٩ :بنو هاشم
  .٢٦٧/  ٣٢٤ :بنو والبة

  ) ت  (
  .٤٧٨/  ٥٣٩ :الرتك

  ) ث  (
  .٥١٧/  ٥٧٣ :الثنوية

  ) ح  () ج  (
  .٤٠/  ٦٤ :جهينة
  .٤٩٤/  ٥٥١ :احلشوية
  .٢٢٨/  ٢٦٤ :احلنفية
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٦٨٩ 

  ) خ  (
  .٤٩٨/  ٥٥٦ ،٤٦٥/  ٥٢٩ :اخلزر
  .٣٧٣/  ٤٣٨ ،٢٠٣/  ٢٣٩ :اخلوارج

  ) ر  (
  .٤٩٤/  ٥٥٢ ،٤٩٣/  ٥٥٠ ،٤٨٠/  ٤٥٢ ،٣٧٨/  ٤٤٨ ،٣٦٢/  ٤٢٧ :الرافضة
  .٢٣٠/  ٢٦٧ :ربيعة
  .٤٤٨/  ٥١٨ ،٣٠١/  ٣٦٢ ،٢٠٢/  ٢٣٨ ،٩٩/  ١٠٧ :الروم

  ) ز  (
 ،٤٥٠/  ٥١٩ ،٤٣٦/  ٥١١ ،٣٤٣/  ٤١١ ،١٧١/  ١٨٧ ،١٦١/  ١٧٦ :الزيديــــــــــــــــــــــــــــــة

٥٣٨/  ٥٩٦.  

  ) س  (
  .١٧١/  ١٩٣ :السندية

  ) ش  (
  .٥٥٥/  ٦٠٩ ،٤٥٨/  ٥٢٣ ،١٤٢/  ١٥٤ :الشيعة

  ) غ  (
  .٢٣٤/  ٢٧١ :غطفان

  ) ق  (
/  ٢٥٥ ،٢٠٥/  ٢٤١ ،١٠٢/  ١٠٩ ،٩٦/  ١٠٤ ،٨٣/  ٩٤ ،٨٢/  ٩٣ :قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش

٢٤٤/  ٢٨٦ ،٢٢١.  
  .١٤٣/  ١٥٦ ):ع(قوم موسى 
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٦٩٠ 

  ) م  (
  .٣٧٦/  ٤٤٢ :ا:وس
  .٤٤٨ - ٤٤٧/  ٥١٨ :املدينيني
  .٣٧٣/  ٤٣٨ :املرجئة
  .٢٣٠/  ٢٦٧ :مضر
  .٣٧٣/  ٤٣٨ ،١٧١/  ١٨٧ :املعتزلة

  .٢٦٤/  ٣١٦ ،١٩٦/  ٢٢٦ ،٦٥/  ٨١ ،٢٧/  ٥٦ :املهاجرين

  ) ن  (
  .٣٧٦/  ٤٤٢ ،٥٢٢/  ٥٧٥ :النصارى
  .٥٢٢/  ٥٧٥ ،٤٩٥/  ٥٥٤ ،١٧١/  ١٩٣ :النصرانية

  )  ـه (
  .٢٤٢/  ٢٧٩ :مهدان
  .٤٦٩/  ٥٣٣ :اهلندية

  )  و (
  .٤٤٩/  ٥١٨ :الواقفية

  .٢٣٥/  ٢٧١ :ولد أيب خلف اجلمحي
  .٢٣٢/  ٢٧٠ :ولد احلارث بن السيد

  .٢٥٨/  ٣٠٨ :ولد الزبري
  .٣٩٣/  ٤٦٩ ،٩٧/  ١٠٦ :ولد العباس
  .٣٩٣/  ٤٦٩ ):ع(ولد علي 

  ) ي  (
  .٣٧٦/  ٤٤٢ ،٢٣٢/  ٢٦٩ ،١٩١/  ٢١٨ ،١٧١/  ١٩٢ :اليهود
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٦٩١ 

  الفهرس
  ٢  .........................................................................  االهداء

  ٣  ..........................................................................  تقريظ

  ٤  ....................................................................  احملقق مقدمة

  ٣١  .................................................................  املؤلف مقدمة

  األّول الباب

  ٣٧  .........  فصالً  عشر مخسة على وحيتوي )ص( حمّمد نبّينا معجزات من طرف ذكر يف

  ٣٩  ........................................  الكتاب (*) مقدمات بيان يف :فصل -  ۱

  ٤٢  .....................  املياه يف يديه على ظهرت اليت آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۲

  ٤٧  .............................  واألشربة األطعمة يف الواردة آياته بيان يف :فصل -  ۳

  ٥٣  ..........................  السماء من عليه (*) أُنزل فيما آياته ظهور يف :فصل -  ۴

  ٦٢  ...............  وا:روحة املبانة واألعضاء املرضى، إبراء يف آياته ظهور يف :فصل -  ۵

  ٦٦  ........................  وغريها اجلمادات كالم يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۶

الكـالم حـني يبلغ مل الذي الطفل كالم ويف البهائم، كالم من (*) آياته بيان يف :فصل - ۷
  .................................................................................  ٧١  

  ٨٠  ..........  املسمومة والشاة ع،الذرا  كالم من ذلك، من يقرب ما بيان يف :فصل -  ۸

  ٨٤  .........  لنب aا ما اليت الشاة ضرع من اللنب (*) درور من آياته ظهور يف :فصل -  ۹

  ٨٨  ......  وغريه عليه، السحاب وإظالل االستسقاء يف آياته ظهور بيان يف :فصل - ۱۰

  ٩١  ...........................  له واحلجر الشجر طاعة يف آياته ظهور يف :فصل - ۱۱

  ٩٤  .....................................  املوتى إحياء يف آياته ظهور يف :فصل - ۱۲

  ٩٧  ......................................  النور ظهور يف آياته ظهور يف :فصل - ۱۳

 (*) معــان يف آياتــه ظهــور بيــان يف بالغائبــات اإلخبــار مــن آياتــه ظهــور بيــان يف :فصــل - ۱۴
  ١٠٧  ............................................................................  شىت
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٦٩٢ 

  الثاني الباب

 اهللا جعلـــه ومـــا فضـــائلهم، وبيـــان القـــرآن يف تعـــاىل اهللا ذكرهـــا الـــيت األنبيـــاء معجـــزات بيـــان يف
  ١١٥  .............  ويدانيها ويشاكلها يضاهيها مما السالم وعليهم عليه نبينا بيت ألهل تعاىل

  ١١٧  ......................................................  آدم ذكر يف :فصل -  ۱

  ١٢٥  .......................................... وصاحل وهود نوح ذكر يف :فصل -  ۲

  ١٣٦  ...........................................  اهللا خليل إبراهيم ذكر يف :فصل -  ۳

  ١٤٥  ....................  القرآن يف تعاىل اهللا ذكره ممّا إمساعيل آيات بيان يف :فصل -  ۴

  ١٤٧  ..............................................  يوسف آيات ذكر يف :فصل -  ۵

  ١٥٠  ...............................................  أيوب آيات ذكر يف :فصل -  ۶

  ١٥٢  ......................................  موسى اهللا كليم آيات بيان يف :فصل -  ۷

  ١٦٤  .......................  القرآن يف تعاىل اهللا ذكره ممّا داود آيات بيان يف :فصل -  ۸

  ١٧٠  ..........................  القرآن يف سليمان اهللا نيبّ  معجزات بيان يف :فصل -  ۹

 تعــاىل اهللا ذكــره ممّــا داود بــن ســليمان وصــيّ  برخيــا بــن آصــف آيــات ظهــور يف :فصــل - ۱۰
  ١٨٥  .......................................................................  القرآن يف

  ١٩٥  ....  القرآن يف تعاىل اهللا ذكره ممّا (*) مرمي بن عيسى اهللا روح آيات بيان :فصل - ۱۱

  الثالث الباب

  ٢٢٣  .............   طالب أيب بن عليّ  الوصيني وسّيد املؤمنني أمري معجزات ذكر يف

  ٢٢٥  .................................  املوتى إحياء يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۱

 صـور تغيـري مـن اليقظـة يف حكمـه ظهـر مثّ  املنـام يف رؤي ممّـا آياتـه ظهور بيان يف :فصل - ۲
  ٢٢٩  ...................................................................  وقتلهم أعدائه

  ٢٤٤  ....................................  األشجار يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۳

  ٢٤٧  .....................................  احلّيات مع آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۴

  ٢٥٠  ......................................  األسد مع آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۵

  ٢٥٣  ....................................  الشمس مع آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۶

  ٢٥٧  ...  غريه عليه يقدر مل ما على إيّاه تعاىل اهللا إقدار يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۷

  ٢٦١  ............................  بالغائبات االخبار يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۸

  ٢٦٩  ...................................  شىت أشياء يف آياته ظهور بيان يف :صلف -  ۹
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٦٩٣ 

  الرابع الباب

  ٢٨٣  ......................................     الزهراء فاطمة النساء سيدة آيات يف

  ٢٨٥  ....................................  أّمها بطن يف وهي آيا_ا ذكر يف :فصل -  ۱

  ٢٨٨  .......................  بتزوجيها السماء من كاملل بإنزال آيا_ا بيان يف :فصل -  ۲

  ٢٩٠  .........................................  الرحى مع آيا_ا (*) بيان يف :فصل -  ۳

  ٢٩٣  .................................  والنار القدر مع آيا_ا ظهور بيان يف :فصل -  ۴

  ٢٩٥  ............................  السماء من عليها أنزل فيما آيا_ا بيان يف :فصل -  ۵

  ٣٠١  ..............................  نار بغري القدر غليان يف آيا_ا ظهور يف :فصل -  ۶

  الخامس الباب

  ٣٠٣  ...........   طالب أيب بن عليّ  بن احلسن حمّمد أيب الزكي السبط آيات بيان يف

  ٣٠٥  .......................................  املوتى إحياء يف آياته بيان يف :فصل -  ۱

  ٣٠٦  ...............................  ذلك يشاكل فيما آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۲

تعـــاىل اهللا بـــإذن ساليـــاب (*) الشـــجر مـــن التمـــر إخـــراج مـــن آياتـــه ظهـــور بيـــان يف :فصـــل - ۳
  ................................................................................  ٣٠٨  

  ٣١٠  ........  الدنيا يف وأحواهلا القيامة، حكم بعض إظهار من آياته ظهور يف :فصل -  ۴

  ٣١١  ....................  رجالً  واالمرأة امرأة الرجل انقالب يف آياته بيان يف :فصل -  ۵

  ٣١٢  ......................  اجلّنة فاكهة من جربئيل أعطاه فيما آياته بيان يف :فصل -  ۶

  ٣١٤  ............................  بالغائبات اإلخبار من آياته من ظهر فيما :فصل -  ۷
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٦٩٤ 

  السادس الباب

  ٣٢١  ..................   عليّ  بن احلسني اهللا عبد أيب الشهيد السبط آيات بيان يف

  ٣٢٢  ...  اهللا رسول موت بعد آياته ظهور ومن النيب إحضار من آياته ظهور يف :فصل -  ۱

  ٣٢٤  ..............................  (*) األبرص إبراء يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۲

  ٣٢٦  ...................  ابيض ما بعد الشعر اسوداد يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۳

  ٣٢٧  .............................................  املاء مع آياته ظهور يف :فصل -  ۴

 ظهـــور بيـــان يف ســلمة ألمّ  بكـــربالء قـــربه موضــع إظهـــار يف آياتـــه ظهــور بيـــان يف :فصــل - ۵
  ٣٣٣  ..................................................................  املوت بعد آياته

  ٣٣٨  ......................................  امللك فطرس مع آياته بيان يف :فصل -  ۷

  ٣٤٠  .................................  الدعاء إجابة يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۸

  ٣٤٢  ...........................  بالغائبات االخبار من آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۹

  ٣٤٤  .................................  شّىت  معان يف آياته ظهور بيان يف :فصل - ۱۰

  السابع الباب

  ٣٤٧  ...................  عليهما اهللا صلوات احلسني بن عليّ  العابدين زين آيات ذكر يف

  ٣٤٩  .........  له حّجة األسود احلجر تعاىل اهللا إنطاق يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۱

  ٣٥١  .................................  املوتى إحياء يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۲

  ٣٥٣  ................  يده يف احلديد من الغل استالنة يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۳

  ٣٥٥  ...............................  معه النيبّ  كون يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۴

  ٣٥٦  ...........  واألرض السماوات أهل عليه صّلى فيما آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۵

  ٣٥٨  .........  احلاجة منه والتماسهم له الوحش طاعة يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۶

  ٣٦٠  ...........................  بالغائبات اإلخبار من آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۷

  ٣٦٥  ...................................  شّىت  معان يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۸
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٦٩٥ 

  الثامن الباب

  ٣٦٧  ........................  عليهما اهللا صلوات عليّ  بن حمّمد جعفر أيب آيات ذكر يف

  ٣٦٩  .................................  املوتى إحياء من آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۱

  ٣٧٣  ................................  األعمى إبراء من آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۲

  ٣٧٤  .....  اليابسة الشجرة من الثمر خروج يف عليه اهللا صلوات آياته ظهور يف :فصل -  ۳

  ٣٧٥  ...............................  واللباس العنب يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۴

  ٣٧٧  ....................  السماء ملكوت من رأى فيما آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۵

شـّىت  معـان يف آياتـه ظهـور بيان يف الغائبات عن اإلخبار يف آياته ظهور بيان يف :فصل - ۶
  ................................................................................  ٣٨٨  

  التاسع الباب

  ٣٩٣  ...........  فصول أربعة وفيه  حمّمد بن جعفر الصادق االمام دالالت ذكر يف

  ٣٩٥  .................................  املوتى إحياء يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۱

  ٤٠١  ...................  النفس حديث من به أخرب فيما آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۲

  ٤٠٤  .................................  بالغائبات االخبار من آياته بيان يف :فصل -  ۳

  ٤١٥  ................................  شّىت  معان يف ومعجزاته آياته بيان يف :فصل -  ۴

  العاشر الباب

  ٤٢٩  ...................  فصول ستة وفيه جعفر بن موسى االمام معجزات ذكر يف

  ٤٣١  ......................................  املوتى إحياء يف آياته ظهور يف :فصل -  ۱

  ٤٣٣  .....................  املهد يف كالمه من ومعجزاته آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۲

ـــان يف :فصـــل - ۳ ـــه ظهـــور بي ـــار مـــن آيات ـــاس آجـــال عـــن اإلخب  يف آياتـــه ظهـــور بيـــان يف الن
  ٤٣٧  .........................................................  النفس حديث عن إخباره

  ٤٤٧  .................................  باملغيبات اراإلخب يف آياته ظهور يف :فصل -  ۵

  ٤٥٥  ...................................  شىت معان يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۶
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٦٩٦ 

  عشر الحادي الباب

  ٤٦٥  ...................   الرضا موسى بن علي احلسن أيب االمام معجزات ذكر يف

  ٤٦٧  ...................................  االستسقاء يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۱

  ٤٦٩  .....  أسدين الصورتني تعاىل اهللا جعل فيما ومعجزاته آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۲

  ٤٧٣  .............................  ذهبا احلجر قلب يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۳

  ٤٧٥  .........................  النفس حبديث العلم من آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۴

  ٤٧٩  .............................  (*) تلك جمرى جتري آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۵

  ٤٨١  .........................  الناس بآجال اإلخبار يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۶

  ٤٨٣  ............................  املنام يف رآه ممّا به أخرب فيما آياته بيان يف :فصل -  ۷

  ٤٨٦  ..................................  باملغيبات اإلخبار يف آياته بيان يف :فصل -  ۸

  ٤٩٥  ...................................  شىت معان يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۹

  عشر الثاني الباب

  ٥٠١  .............  فصول عشرة وفيه  التقي علي بن حمّمد جعفر أيب آيات بيان يف

  ٥٠٣  .........................  املوتى إحياء يف ومعجزاته آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۱

  ٥٠٤  ...............................  املهد يف كلم فيما آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۲

  ٥٠٥  ...................  األطفال سن يف عقله كمال يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۳

  ٥٠٨  ...........................  يده يف العصا كالم يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۴

  ٥٠٩  ..................................املسافة قطع يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۵

  ٥١٢  .....................................  الشجرة مع آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۶

  ٥١٣  .........................  النفس حبديث العلم من آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۷

  ٥١٥  ...............................  باآلجال العلم من آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۸

  ٥١٧  ...........................    بالغائبات اإلخبار يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۹

  ٥٢١  ......................................  شىت معان يف آياته ظهور يف :فصل - ١٠
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٦٩٧ 

  عشر الثالث الباب

  ٥٢٧  ...........................................   النقي علي احلسن أيب آيات يف

  ٥٢٩  .................................  املوتى اءإحي يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۱

  ٥٣١  ................................ والشجر املاء مع آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۲

  ٥٣٢  ...................................  والرمل احلجر يف معجزاته بيان يف :فصل -  ۳

  ٥٣٤  ......................  الناس آجال عن اإلعالم يف آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۴

  ٥٣٨  ................................  بالغائبات اإلخبار من آياته ظهور يف :فصل -  ۵

  ٥٤٢  ........................................  شىت معان يف آياته ظهور يف :فصل -  ۶

  عشر الرابع الباب

  ٥٥٩  ................  فصول أربعة وفيه العسكري علي بن احلسن حمّمد أيب آيات ذكر يف

  ٥٦١  ................................  احلصى يف  آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۱

  ٥٦٤  ..................  النفس حبديث االخبار من  آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۲

  ٥٧٢  .............................  باملغيبات اإلخبار يف  آياته بيان يف :فصل -  ۳

  ٥٧٩  ..............................  شّىت  معان يف  آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۴

  عشر الخامس الباب

  ٥٨٣  . الشريف فرجه اهللا عجل املهدي املنتظر الصاحل اخللف الزمان صاحب آيات ذكر يف

  ٥٨٤  .....................  وبعدها والدته حال يف  آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۱

  ٥٨٥  ...........................  طفولته حال يف  آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۲

  ٥٩٠  ...................  الناس بآجال االخبار من  آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۳

  ٥٩٤  ......................  بالغائبات االخبار من  آياته رظهو  بيان يف :فصل -  ۴

  ٦٠٥  ..............................  شّىت  معان يف  آياته ظهور بيان يف :فصل -  ۵
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