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  ِبسم الّله الرحمن الرحيم

  كلمة ال بدَّ منها

نـه حيمـل نـوراً للقلـوب يف تـواريخ احلجـج اِإلهليـة، اسـم علـى مسـمَّى مـن حيـث إ» األنوار البهيَّة«
ينبعــث مــن أربــع عشــرة مشــكاًة هــي الــيت أنــارت ُســبل املعــاش واملعــاد لســائر العبــاد، يــوم أن اختارهــا 

ين   .الّله على العاملني ِإلخراج الناس من ظلمات الكفر إىل نور اِإلميان حىت يوم الدِّ
ـــواه، وال  ـــه، وال األمشـــل واألكمـــل يف حمت هـــو ذو موضـــوع قلَّمـــا هـــو كتـــاب مل يكـــن األول يف باب

ـــذة ســـلفهم الصـــاحل قـــد أشـــبعوا  ـــه األفهـــام، ألن ثقـــات الشـــيعة وجهاب ـــالم وحامـــت حول ـــه األق تناولت
موضوعه درساً وحبثاً وتدقيقاً منذ القرن الثالـث اهلجـري حـىت أيامنـا هـذه، ألنـه يتنـاول خالصـة سـرية 

األبـرار املطهَّـرين صـلوات اللّـه  سيد املرسـلني، وسـري فاطمـة سـيدة نسـاء العـاملني واألئمـة االثـين عشـر
  .وسالمه عليه وعليهم أمجعني، ورضوان الّله على صحبه املنتجبني وأصحا7م امليامني

ــب وأعــاظم األســفار، وقــد أشــبعه العلمــاء واالدبــاء  وهــذا املوضــوع الكــرمي حتفــل بــه امهــات الكت
ــذات، هــو  ــذي دعانــا اىل نشــره بال أنــه خالصــة طريفــة لطيفــة، واملؤرخــون كالمــاً وتفصــيًال، ولكــن ال

ــري الشــريفة بأخصــر عبــارة وأوضــح بيــان، وبأســلوب  ورســالة وجيــزة فخمــة، حتمــل خالصــة هــذه السِّ
فهــو يغـين عــن الكتـب الضــخمة ملـا فيــه مـن روحيــة مؤلفـه اجلليــل، ومـن حســن . سـهل قريــب التنـاول

ة النيَّــة، وعلــى اِإلميــان الراســخ اختيــاره اجلميــل اللــذين ان دالَّ فإمنــا يــدالَّن علــى براعــة االنتقــاء وســالم
  .الذي تقرأه بني سطور كاتبه رضي الّله عنه وأرضاه
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مـــه إىل القـــرَّاء الكـــرام مـــدققاً منقحـــاً يف طبعتـــه األنيقـــة  -ودارنـــا  يســـرُّها أن تُتحـــف بـــه  -إذ تقدِّ
لّـه سـبحانه، ومسـتمدَّة املكتبة اِإلسالمية وروَّاد احلقيقة من قرَّاء العربية، راجيًة بذلك القرىب ورضـاء ال

منه العون على ما خيدم االسالم واملسلمني، ويظهر فضل خـامت النبيـني صـلى اللّـه عليـه وآلـه وسـلم، 
وفضل بضعته الطاهرة وأبنائهـا األئمـة املعصـومني الـذين أذهـب اللّـه عـنهم الـرِّجس وطهَّـرهم تطهـرياً، 

  .ن أوالً وأخرياً التِّكال -سالم الّله عليها وعليهم، وعلى الّله وحده 
      الناشر

  هجرية ١٤٠٣ذو احلجة سنة : بريوت
    ميالدية ١٩٨٣أيلول سنة 
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  )حياة المؤلف(

  بسم الّله الرحمن الرحيم
الشـيخ عبـاس بـن حممـد رضـا بـن أيب القاسـم . واحملـدث اخلبـري. والعـامل البصـري. هو احلرب النحريـر

. هجـــري ببلـــدة قـــم ونشـــأ فيهـــا ١٢٩٤مـــن أفاضـــل علمـــاء العصـــر احلاضـــر، ولـــد يف ســـنة  .القمـــي
ففيهــا هــاجر اىل العــراق لتكميــل حتصــيالته، فقــدم . هجــري ١٣١٦واشــتغل بــالتعليم اىل أوان ســنة 

) احلــاج مـريزا حســني الطربســي(النجـف والتــزم مصــاحبة اسـتاذه يف احلــديث والرجــال العالمـة النــوري 
ث والرجــــال، فــــربع فيهمــــا، وأجــــازه أســــتاذه العالمــــة، وكــــان اجتماعــــه بــــه يف ســــنة وأخــــذ منــــه احلــــدي

هجري، وذلك بعد مهاجرة العالمة املذكور، من سـامراء اىل النجـف بسـنتني، فاسـتفاد منـه  ١٣١٤
هجـري فرجـع جنابـه اىل موطنـه  ١٣٢٠بقية حياته، وعاضده يف تآليفه، حـىت قـبض شـيخه يف سـنة 

 ١٣٢٢ويف عـام . فأفـاد بدرسـه وتأليفـه. هناك مسـتقًال بالبحـث والتنقيـبوبقي ) بلدة قم(األصلي 
هجري هاجر اىل خراسان وتشـرف مبشـهد موالنـا الرضـا واسـتوطنه، وبقـي اىل أواخـر عمـره يف ذلـك 

تدريســاً والقــاء يف منابرهــا، : ومل يــزل يف أثنــاء اقامتــه 7ــذه البلــدة مشــتغالً باالفــادة. املشــهد الشــريف
لفاتـــه، حـــىت أن مجعـــاً مـــن حمصـــلي العلـــوم الدينيـــة طلبـــوا منـــه تـــدريس األخـــالق، فقبـــل وكتابـــًة يف مؤ 

جنابــه، وكــان يلقــي دروســه األخالقيــة يف مدرســة مــريزا جعفــر جبــوار البقعــة الشــريفة فــاغتنم الطُّــالب 
حمضره، وكـان حيضـر جملسـه زهـاء ألـف طالـب، فتمتـد افاداتـه اىل مقربـة مـن ثـالث سـاعات متواليـة، 

فأنـذر جنابـه وبشَّـر، وتتبَّـع يف نقـل . ون يستمعون بياناته الشريفة باقبال تام بال سأم وكسـلواحلاضر 
وكان من دأْبه نقل الروايات مسندًة، احتياطاً يف النقـل، ويف خـالل إقامتـه بـإيران، . الزاجرات وتبحَّر

  تشرف ثالث مرات بزيارة بيت الّله احلرام، ومل يرتك
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. فكـان آيـًة يف صـيانة أوقاتـه عـن التضـييع والبطالـة. تأليف يف أثناء رحالتهاالشتغال باملطالعة وال
حــني مْكــِث ســيارته الصــالح مــا ضــاع (أنــه رآه يف الربيــة أثنــاء ســفره : حــىت نقــل لنــا أحــد األعــالم

ومــن عاداتــه الشــريفة تنقــيح األخبــار املباركــة مــن الغــث، . مشــغوالً بالكتابــة، إغتنامــاً للفرصــة) منهــا
وكـــان مولعـــاً جبمـــع االحاديـــث وترتيبهـــا ترتيبـــاً . مـــن املصـــادر الضـــعاف) حـــىت االمكـــان(ه وعـــدم نقلـــ

واالنصــاف ان تآليفــه آيــة يف حســن الرتتيــب والتــأليف وألجــل ذلــك شــاع وذاع . يســهل معــه التنــاول
وقـد طُبـع كثـري منهـا غـري مـرّة ومـا مـن مكتبـة بـل بيـت مـن الشـيعة إال وعنـده آثـار مـن . جل تأليفاتـه

وذلــــك فضــــل اللّــــه يؤتيــــه مــــن يشــــاء وال شــــك ان لروحياتــــه الشــــريفة، وجماهداتــــه . حلــــرب املؤيَّــــدهـــذا ا
ـــذاك التوفيـــق املســـتوعب ويف ختليـــد امســـه بتلـــك املـــآثر . النفســـية، أثـــراً يف أن حيظـــى مـــن الّلـــه تعـــاىل ب

لّلـــه العلـــي صـــدق ا) ومـــن يُـــرد َحـــرْث اآلخـــرة نَـــرْد لَـــه يف َحرثِـــه(وقـــد قـــال الّلـــه تبـــارك امســـه، . القيمـــة
فقد زاده الّله تعـاىل يف حرثـه وأّي حـرٍث أعظـم مـن هـذه الصـدقات اجلاريـة املبقيـة المسـه مـا . العظيم

شـاء اللّــه، واملوجبــة للــرتحُّم والــدعاء لــه يف كــل يـوم وليلــة، بــل ويف كــل ســاعة، حيــث ال خيلــو مشــهد 
د منــرب الــوعظ واالرشــاد وقــل مــن صــع. مــن مشــاهد األئمــة علــى ســاكنيها الســالم مــن كتابــه املفــاتيح

وشـرفه . فجـزاه اللّـه تعـاىل عـن اِإلسـالم خـري اجلـزاء وزاده شـرفاً وحبـاه. اال واستفاد مـن تآليفـه القيمـة
  .آمني رب العاملني. مبحضر مواليه الكرماء

  )مؤلفاته(
وخمطـوط نسـأل اللّـه تعـاىل توفيـق أحفـاده  -وهو األكثر  -مؤلفاته تزهو عن الستني بني مطبوع 

وهــذه قائمــة أمســاء كتبــه علــى مــا ضــبطه جنابــه يف تأليفــه القــيم . واســتفادة املــؤمنني مــن بركتــه. بنشــره
مـــع تغيـــري يســـري لناشـــره فضـــيلة ولـــد املؤلـــف حـــني طبـــع ذلـــك ) ١ج  ٢٢١ص ) (الفوائـــد الرضـــوية(

  .الكتاب
  :فاملطبوعة منها
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فـه وكانـت نسـخته املطبوعـة أيضـاً هو أول مـا أل: فوائد الرجبية يف ما يتعلق بالشهور العربية - ١
  ).بالفارسية(خبطه الشريف 

  .كتبه تتميماً لشرح الفاضل اليزدي على النصاب: الدرة اليتيمة يف تتمات الدرة الثمنية - ٢
  .للعالمة اkلسي . وهو خمتصر حلية املتقني: يف السنن واآلداب. خمتصر األبواب - ٣
ى الزيارات الواردة لألئمة الطاهرين وفوائد متفرقة من تعيـني قبـور يشتمل عل: هدية الزائرين - ٤

  .وغري ذلك من أعمال السنة. العلماء والصلحاء يف مشاهدهم الشريفة
  .وجيزة كثرية الفائدة يف األذكار واألحراز: الآللئ املنثورة - ٥
ـــب املرتضـــوية - ٦ ـــا أمـــري: الفصـــول العليـــة يف املناق  املـــؤمنني  مجـــع نبـــذة مـــن مناقـــب موالن

  .أغلبها من كتب أهل السنة
  .يف ُأصول الدين: سبيل الرشاد - ٧
  .من الكلمات القصار ملوالنا أمري املؤمنني : حكمة بالغة ومئة كلمة جامعة - ٨
  ).بالفارسية(ذخرية األبرار يف منتخب أنيس التجار  - ٩

تأليف فقيـه . ترمجة فارسية للرسالة العملية املزبورة: قىالغاية القصوى يف ترمجة العروة الوث - ١٠
  .عصره السيد حممد كاظم اليزدي

  ).بالفارسية(رسالة يف املعاصي الصغرية والكبرية  - ١١
  .)١(يف األدعية والزيارات واألذكار واألحراز: مفاتيح اجلنان والباقيات الصاحلات - ١٣ - ١٢

____________________  
  .لدار األضواء للنشر ان توفق يف طبعه طباعة حديثة أنيقةقد qيأ ) ١(
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  ).بالفارسية(التحفة الطوسية والنفحة القدسية  - ١٤
  .بالفارسية) دستور العمل(رسالة  - ١٥
  ).بالعربية(نفس املهموم يف مقتل موالنا أيب عبد الّله احلسني املظلوم  - ١٦
  .كربالء ومصائب اآلل  جمالس فيما يتعلق بفاجعة: نفثة املصدور - ١٧

  ).بالعربية(يف الطبعة األوىل ) اي األنوار البهية(وقد طبع بضميمة هذا الكتاب 
  .هو هذا السفر اجلليل: النوار البهية يف تواريخ احلجج اإلهلية - ١٨
  ).بالفارسية(منازل اآلخرة  - ١٩
ذكورة فيــه كأصــل االدعيــة ِلَمــا كــان عنــاوين األدعيــة وفضــائلها املــ: ترمجــة ملصــباح املتهجــد - ٢٠
  .نظراً اىل استفادة أبناء اللغة الفارسية. ترمجة يف احلواشي. بالعربية
  .وأصله العريب للشيخ األجل الكراجكي: نزهة النواظر يف ترمجة معدن اجلواهر - ٢١
  .اختصره من معراج السعادة للفاضل النراقي: املقامات العلية - ٢٢
  ).طبعت يف حواشي األصل(ن طاوس بالفارسية ترمجة مجال األسبوع الب - ٢٣
  .منتهى اآلمال يف تواريخ النيب واآلل - ٢٤
  .ترمجة للمسلك الثاين من كتاب اللهوف البن طاوس - ٢٥
  ).بالفارسية( تتميم حتية الزائر ألستاذه النوري  - ٢٦
  ).بالفارسية(األربعون حديثاً خمتلف املضامني ) جهل حديث( - ٢٧
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  ).بالعربية(الكىن واأللقاب يف ذكر مشاهري العلماء والشعراء واألصحاب وغريهم  - ٢٨
  .يف اختصار الكتاب املتقدم: هدية االحباب - ٢٩
) ملؤلفــه العالمــة اkلســي(اختصــار لبحــار األنــوار : ســفينة البحــار ومدينــة احلكــم واآلثــار - ٣٠

بكـل حـرف مـع االشـارة اىل مصـادره مـن أبـواب فـذكر مـا يتعلـق . رتبه على ترتيب احلـروف اهلجائيـة
ــك كتابــاً مســتقالً . األصــل وهــو كتــاب شــريف كثــري الفوائــد ال بــد منــه ِلُمراجــع البحــار وكــان مــع ذل

  .مفيداً جّداً 
وقـــد طبــــع بعـــد وفاتــــه وترمجــــه اىل ) بالعربيــــة(بيـــت األحــــزان يف مصـــائب ســــيدة النســـوان  - ٣٢

  .الفارسية بعض األفاضل
مشــتملة علــى تــراجم كبــار أصــحاب النــيب واألئمــة : اب يف تــراجم األصــحابحتفــة األحبــ - ٣٣
  .وهذه أيضاً قد طبعت بعد وفاته) بالفارسية( 
  )ما مل يطبع بعد: القسم الثاين(
  .فيض العالم يف وقائع الشهور وعمل األيام - ١
  ).ذكرهاملتقدم (خمتصر فيض العالم : هداية األنام اىل وقائع األيام - ٢
  .كلمات لطيفة  - ٣
  .كتاب الكشكول  - ٤
  .الدر النظيم يف لغات القرآن العظيم - ٥
  ).يتعلق بوسائل الشيعة للشيخ األجل الشيخ احلر العاملي ( كتاب نقد الوسائل   - ٦
  .تتميم بداية اهلداية للشيخ احلر العاملي  - ٧

   



١٠ 

األجــل شــيخنا البهــائي وهــو أخصــر كتــاب يف علــم  كتــاب األصــل للشــيخ(شــرح الــوجيزة  - ٨
  ).الدراية
للســيد ) عبقــات األنــوار(وهــو اختصــار مطالــب : فــيض القــدير فيمــا يتعلــق حبــديث الغــدير - ٩

حامد حسني اهلندي اليت ألفها احلرب البارع يف ضمن جملدات، شـارحاً لـبعض االحاديـث الـواردة يف 
  .يتعلق حبديث الغدير منها جملدان ضخمان فيما. موضوع الوالية

  ). يف اختصار حق اليقني ملؤلفه العالمة اkلسي (علم اليقني  - ١٠
يف اختصــــار الكتــــاب (ومقــــالد النجــــاح . مقاليــــد الفــــالح يف عمــــل اليــــوم والليلــــة - ١٢و  ١١
  ).املتقدم
  .اختصار اkلد احلادي عشر من جملدات البحار - ١٣
  .ملؤمنني الواردة يف القسم الثالث من uج البالغةشرح حكم موالنا أمري ا - ١٤
اختصره بالفارسية من أصله العريب املرشح من قلـم اِإلمـام الرتمـذي مـن  (خمتصر الشمائل  - ١٥

  ).كبار علماء العامة
  ).قد طبع بقم(كحل البصر يف سرية سيد البشر   - ١٦
  ).نزلة األصل للكتاب احلاضروهذه الرسالة مب(قوة الباصرة يف تاريخ احلجج الطاهرة  - ١٧

  )ما مل يوفق بامتامه يف أيام حياته: القسم الثالث(
  .ضيافة اِإلخوان -١
  .صحائف النور يف عمل األيام والسنة والشهور - ٢
  .ذخرية العقىب يف مثالب أعداء الزهراء  - ٣

   



١١ 

  .مسلِّي املصاب بفقد األعزة واألحباب - ٤
ـــار أمـــري املـــؤمنني اآليـــات البينـــات  - ٥ ذكـــر املؤلـــف أن (عـــن املالحـــم والغائبـــات  يف أخب

  ).نسخة هذا الكتاب قد فقدت
  .شرح للصحيفة السجادية - ٦
  ).تلخيص لدار السالم فيما يتعلق بالرؤيا واملنام لشيخه العالمة النوري(غاية املرام  - ٧
  .شرح األربعني حديثاً  - ٨
  ).كالمها للعالمة اkلسي(املعاد وحتفة الزائر تعريب زاد  - ١٠و  ٩

  .فوائد الطوسية - ١١

  )رحلته وأحفاده(
هجـــري، وقـــد بلـــغ عمـــره  ١٣٥٩مـــن ذي احلجـــة احلـــرام ســـنة  ٢٣فاضـــت نفســـه الزكيـــة يف ليلـــة 

  :مخساً وستني سنة وبقي من جنابه أربعة أوالد
مـريزا حمسـن سـلمهما اللّـه  جناب فضيلة الشيخ مريزا علـي آقـا وجنـاب فضـيلة الشـيخ - ٢و  ١

  .تعاىل وكانا من أفاضل العصر وأخياره
آمـني رب . خمدرتان صاحلتان، وفقهم الّله مجيعـاً ملرضـاته وجعـل يف أعقـا7م الصـاحلني - ٤و  ٣

  .العاملني

  )موضوع هذا الكتاب(
فعـــه ألن أهـــم منا. مـــن أهـــم مواضـــيع التـــاريخ ترمجـــة صـــلحاء األمـــة وعلمـــائهم املمـــاثلني لألنبيـــاء

ــأيت ــذكار مــن مضــى العتبــار مــن ي ــب االعتبــار. ت . ويف ذكــر األخبــار مــن العلمــاء األبــرار أعلــى مرات
حيث أوقفوا أنفسـهم علـى سـبيل اخلـريات ومل يأخـذهم يف اللّـه لومـة الئـم فسـلكوا uـج احلـق باقـدام 

  راسخة، وأيَّدوا الدين تارة باأللسن وأخرى باألقالم وثالثة بتعريض أنفسهم للشهادة
   



١٢ 

حفاظــاً حلرمــة الــدين وخدمــة للمــؤمنني وإرشــاداً للســالكني، فحيــاqم درس كلــه ملــن ألقــى الســمع 
  .فالناظر يستفيد منهم حياً وميتاً . وهو شهيد

ــه بومســة العصــمة وأيــده بــروح منــه، هــم  ويف رأس قائــدي الــدين وُحّفاضــه وعلمائــه، مــن ومســه الّل
ـــ رهم تطهـــرياً، حيـــث شـــرَّفهم اللّـــه تعـــاىل بتشـــريف أهـــل البيـــت الـــذين أذهـــب اهللا عـــنهم الـــرجس وطهَّ

  .فحياqم كلها درس شهامة وحرية وأخالق وفضيلة. اِإلمامة وقمصهم قميص الوالية
وملــا مل يــتمكن لعامــة . فمــن الشــقاء للمــرء املســلم عــدم عثــوره علــى حــاالqم وأخالقهــم وســريqم

بيــع عــن ذكــر اللّــه وتــذكري النــاس بأيــة النــاس ذلــك مشَّــر عــن قمــيص اجلــد رجــال ال تلهــيهم جتــارة وال 
واثبتوا مـا عثـروا . وسيلة من الوسائل ففحصوا ونقبوا واستعلموا باحثني عن أحواهلم وسريهم الشريفة

  .فجدير بنا أن نذكر مجلة منها، تذكرة ملن مل يعلم وشكراً ملؤلفيه وجممِّعيه. عليه
البــن (تــاريخ اليعقــويب : نفــر آخــرفــأول مــا بأيــدينا مــن كتــب ســري األئمــة ولــو يف طــي حــاالت 

 ٢٥٩هجــري وهــو تــاريخ ســنوي عــام مــن بــدء هبــوط آدم اىل عــام  ٢٩٢واضــح االخبــاري املتــويف 
  .هجري وقد أدرج يف مطاويه أحوال األئمة ونقل بعض كلماqم القصار احلكمية

. هجـري ٣٢٩مث الكايف ملؤلفه ثقة احملدثني جناب حممد بـن يعقـوب الكليـين الـرازي املتـوىف سـنة 
وهــذا الســفر الشــريف وان كــان موضــوعاً البــداع األخبــار املرويــة عــنهم ولكــن يف مطاويــه عقــد أبوابــاً 

  .ملواليدهم ووفياqم
ـــأليف املـــؤرِّخ البـــارع. وإثبـــات الوصـــية. والتنبيـــه واألشـــراف. مث مـــروج الـــذهب علـــي بـــن . كلهـــا ت

  .هجري ٣٣٣احلسني املسعودي املتوىف سنة 
  .هجري ٤١٣األجل شيخنا املفيد ُقدِّس سرَّه املتوىف سنة ش مث االرشاد للشيخ 

واملؤلـــف وان كـــان . وهـــذا الســـفر أقـــدم كتـــاب وصـــل الينـــا خيـــتص ببيـــان حيـــاة األئمـــة وفضـــائلهم
  غرضه إثبات اِإلمامة هلم من طريق العقل والنقل ولكن ملا

   



١٣ 

ـــت تـــارخيهم ومـــا صـــدر مـــنهم مـــن ـــك أثب ـــت حيـــاqم مـــن اّول الـــدالئل علـــى ذل الكرامـــات،  كان
  .فكتابه هذا حقيق بأن يكون معقد الدراسة والبحث

وهــو أنفــع  . هجــري ٥٤٨للشــيخ األجــل أمــني اِإلســالم الطربســي املتــوىف ســنة  )١(مث إعــالم الــورى
والزهـــراء  ويشـــتمل علـــى تـــاريخ النـــيب وأجـــداده وأمـــري املـــؤمنني . كتـــاب يف ذلـــك مـــن املتقـــدمني

  .ا املعصومني سالم الّله عليها وذريته
وكشــــف الغمــــة . هجــــري ٥٨٨مث املناقــــب البــــن شهرآشــــوب الســــروري املازنــــدراين املتــــوىف ســــنة 

هجــري، وهــذان الكتابــان، أجــل كتــابني  ٦٧٨للشــيخ املتبحــر علــي بــن عيســى اِإلربلــي املتــوىف ســنة 
مــــا شــــرد يف مطــــاوي   يف با7مــــا إذ مؤلفامهــــا املتتبعــــان أكثــــرا النقــــل عــــن املخــــالف واملؤالــــف ومجعــــا

وملا كانا ثقتني ثبتني عند الفريقني، ومع ذلـك يسـميان مـن يـنقالن عنـه، أثبـت ذلـك كلـه . كتابيهما
  .هلذين السفرين جاللة ووثاقة عند الكل

وأمــا علمــاء الســنة فحيــث إuــم مقــرون . كــل ذلــك مــن آثــار ثقــات الشــيعة وحمــدثيهم ومــؤرخيهم
ل ذكـروا أيضـاً تـوارخيهم منفـردة وضـمن الوقـائع، فقـلَّ تـاريخ بفضائل األئمـة وشـرف انتسـا7م بالرسـو 

ولذا أغمضـنا عـن ذكـر التـواريخ العامـة السـنوية كتـاريخ . عام إال وقد ذكرهم يف مطاويه وأثىن عليهم
ولكن مل نر بّداً من ذكـر مـا أفـرده بعـض كبـارهم . الطربسي وابن كثري وابن األثري وايب الفداء وغريها

  .املعصومني، تذكرة ملن أراد الوقوف على أقوال غري الشيعة فيهم يف حياة أئمتنا 
مطالــب السُّــؤول يف مناقــب آل الرســول لكمــال الــدين بــن طلحــة الشــافعي املتــويف ســنة : فمنهمــا

  .هجري ٦٥٢
____________________  

وســائر كتـب الزيــارات كاملصـباحني لــه ومل نـذكر كتـاب التهــذيب لشـيخ الطائفــة ورئيسـها، شــيخنا الطوسـي قــدس سـره ) ١(
وللكفعمــي وكــذا بعــض كتــب الفقــه كالســرائر للشــيخ ابــن ادريــس والــدروس لشــيخنا الشــهيد، لالختصــار وألuــم ال يزيــدون 

  .عن إثبات املواليد والوفيات
   



١٤ 

 ٦٨١املوضـــوع لـــرتاجم مشـــاهري اِإلســـالم البـــن خلكـــان املتـــوىف ســــنة ) وفيـــات االعيـــان(ومنهـــا 
  .ن فيه اشتباهات وزالت يف تراجم أئمتناهجري وان كا

االصــفهاين ) مصــغرا(املوضــوع لرتمجــة الصــلحاء والزهــاد للحــافظ ايب نعــيم ) حليــة األوليــاء(ومنهــا 
  .هجري ٤٣٠املتوىف سنة 

  .هجري ٨٥٥ومنها الفصول املهمة يف معرفة األئمة لنور الدين بن صباغ املالكي املتوىف سنة 
املؤرخون يف ِسري النيب واخللفـاء واألصـحاب حيـث ذكـروا يف أقربـاء النـيب  هذا مضافاً اىل ما دوَّنه

  .مجيعاً  واحفاده، موالنا امري املؤمنني وسيدتنا فاطمة الزكية وابنيهما احلسن واحلسني  
خروجــــه  وكــــذا مــــا صــــنفوا يف املقاتــــل حيــــث إuــــم قــــد أفــــردوا للحســــني مقاتــــل اســــتوفت وقــــائع

  .وشهادته
ــذكر الســيدة فاطمــة الشــريفة وموالنــا ايب احلســن وابنيهمــا، ســرية ابــن  ــيب املشــتملة ل فمــن ســري الن

  .هجري ٢١٨هشام أليب حممد عبد امللك بن هشام املتوىف سنة 
وغــري ذلــك . هجــري ١٠٤٤والســرية احللبيــة لعلــي بــن برهــان الــدين احللــيب الشــافعي املتــوىف ســنة 

  .من السري
طبقـات الصـحابة والتـابعني :  االصحاب وترامجهم الشـاملة لـذكر موالتنـا وبعلهـا وبنيهـاومن سري

ــه بــن ســعد املتــوىف ســنة  االســتيعاب يف امســاء االصــحاب، للحــافظ ايب . هجــري ٢٣٠أليب عبــد الّل
  .هجري ٤٦٣عمرو بن عبد الرب القرطيب املالكي املتوىف سنة 
 ٦٣٠ عـــز الـــدين علـــي بـــن أيب الكـــرم املتـــوىف ســـنة وأســـد الغابـــة يف معرفـــة الصـــحابة البـــن األثـــري

  .هجري
   



١٥ 

  .هجري ٧٤٨وميزان االعتدال للذهيب املتوىف سنة 
واالصـابة يف متييـز الصــحابة لشـيخ اِإلسـالم شــهاب الـدين بـن حجــر العسـقالين الشـافعي املتــوىف 

  .هجري ٨٥٢سنة 
الفــرج األصــفهاين املتــوىف ســنة ومــن املقاتــل الشــاملة ملقتــل الوصــي وشــبليه، مقاتــل الطــالبيني أليب 

  .هجري ٣٥٦
. هجــري ١٥٧وممــا أفــرد يف مقتــل احلســني، مقتــل أيب خمنــف لــوط بــن حيــىي األزدي املتــوىف ســنة 

  .ومقتل اخلوارزمي
وللمتــأخرين مصــنفات قيمــة يف تــوارخيهم خصوصــاً . هــذه مجلــة مــن املــدارك القدميــة املوثــوق 7ــا
ــك : الدولــة الصــفوية ورفــع التقيــة مــن الشــيعة بعــض اعــالم التشــيع يف عاصــمة إيــران بظهــور ففــي ذل

العصر املشعشع قـد وفـق علمـاء الشـيعة لتـأليف جملـدات ضـخمة يف حـاالqم ومعجـزاqم وأخالقهـم  
  .وعوامل العلوم وغريمها) ١٣ - ١٢ - ١١ - ١٠ - ٩ج (كبحار األنوار 

ات أحـواهلم، مشـتمل ولكن يف عصرنا حيسُّ االحتياج اىل تدوين كتاب صغري احلجم جامع لشت
. لنبـُذ مــن مكــارم أخالقهــم وكرامـاqم وكلمــاqم القصــار احلكيمــة، بعبـارات واضــحة وطــرق صــحيحة

واملشـاهدة تكفـي عـن املبالغـة . فصنِّف جناب املؤلف هذا السفر اجلليل ففاز باملراد بل فـاق مـا أراد
فنســأل . منــا جــزاء وال شــكوراً ال يريــد ) ر محــه اهللا(وحنــن نشــكره علــى هــذه اخلدمــة القيمــة وان كــان 

خلدمــــة الــــدين  الّلــــه تعــــاىل أن حيشــــره معهــــم يف الــــدرجات اآلخــــرة وأن يوفــــق العلمــــاء مبــــا وفَّقــــه 
ــب ــب جمي مــن ذي القعــدة احلــرام وأنــا  ١١آمــني رب العــاملني حتريــراً يف . بأفكــارهم وأقالمهــم إنــه قري

  .نه جيأقل خدمة العلم والدين حممد كاظم اخلراساين الشا
   



١٦ 

  بسم الّله الرمحن الرحيم
بـأنوار آثـارهم  )١(احلمد لّله الذي أوضح عن دينه القومي بأئمة اهلدى من أهل بيت النبـوِّة، وأبلـج

والصالة والسـالم علـى نبيـه هـادي األمـة، وإمـام األئمـة  )٢(عن الصراط املستقيم، واستبان 7م احملجة
  .)٣(املدهلمة وعلى آله األنوار املضيئة، وبدور الليايل

انــه قــد ســألين : فيقــول راجــي عفــو ربــه الغــين عبــاس بــن حممــد رضــا القمــي عفــى عنهمــا: وبعــد
بعـض اِإلخـوان مــن أهـل اِإلميــان، أن أكتـب لــه مـا هــو املختـار عنــدي مـن تــواريخ أيـام والدة احلجــج 

قـــرة (يتهـــا الطـــاهرة ســـادات الـــدنيا واآلخـــرة، وأيـــام وفـــاqم صـــلوات اللّـــه علـــيهم فكتبـــت لـــه وجيـــزة مسَّ 
يل أن اكتب رسالة أخرى اذكـر فيهـا خمتصـراً مـن كيفيـة  )٤(مث عنَّ ). الباصرة يف تاريخ احلجج الطاهرة

والدqم ووفاqم، وأشري اىل قليل من مناقبهم، فجمعـت هـذه الرسـالة الشـريفة ومسيتهـا األنـوار البهيـة 
ـــواريخ احلجـــج اِإلهليـــة، واوردت فيهـــا أربعـــة عشـــر نـــوراً، وأ ـــه تعـــاىل ان يـــوفقين المتامهـــا يف ت ســـأل الّل

  .ويفوزين بسعادة اختتامها إنه جواد كرمي
____________________  

  .أي أشرق وأضاء) ١(
  .أي شديد السواد) ٣(
  .أي وسط الطريق) ٢(
  .أي ظهر واعرتض) ٤(

    



١٧ 

  )سيِّدنا ونبيُّنا وشفيع ذنوبنا رسول الّله أبو القاسم. (.النور األول

  :ومن عجم  )١(الكونني والثقلني والفريقني من عربحممد سيد 
  :أما نسبه الشريف فهو

الـــذي أمـــه فاطمـــة بنـــت عمـــرو بـــن عائـــذ املخزومـــي، تـــويف والـــده باملدينـــة ولـــه : )٢(ابـــن عبـــد الّلـــه
  .يف دار النابغة اجلعدي )٤(ودفن أو مثان وعشرون سنة قبل أن يولد رسول الّله  )٣(مخس

أمـه سـلمى . )٥(ومسي بذلك ألنه كان يف رأسه ملا ولد شيبة) شيبة احلمد(امسه : ابن عبد املطلب
  وكان وجهه )٦(بنت عمرو اخلزرجية النجارية

____________________  
  .بضم العني وهو خالف العجم) ١(
لزبري وعبد الكعبة وعاتكة واميمـة وبـرة ولـد عبـد املطلـب أمهـم فكان هو وأبو طالب وا. وكان عبد الّله أصغر ولد أبيه) ٢(

  .مجيعاً فاطمة بنت عمرو بن عائذ
  ).٢ج  - ٥ص (كامل التواريخ البن االثري ) ٤(و )٣(
  .واليبة اسم من شاب. ابيض شعره: شاب شيبة) ٥(
ملدينة نـزل علـى عمـرو بـن لبيـد اخلزرجـي إمنا قيل له عبد املطلب ألن اباه هامشاً شخص يف جتارة اىل الشام فلما قدم ا) ٦(

مث . فبـىن 7ـا يف اهلهـا. من بين النجار وتزوج ابنته وشرط عليه أبوها أن ال تلد اال يف أهلها فمضى هاشم اىل الشام ورجـع
محلهــا اىل مكــة فلمــا محلــت وأثقلــت ردهــا اىل اهلهــا التزامــاً بالشــرط ومضــى اىل الشــام فمــات بغــزة فولــدت لــه ســلمى عبــد 

سـافر اىل املدينـة وأخـذه وأركبـه علـى عجـز . فمكث باملدينة سبع سنني ومل يعلـم بـه أعمامـه فلمـا علـم بـه املطلـب. طلبامل
فجعلــوا يقولــون مــن وراءك؟ فيقــول هــذا عبــدي حــىت أدخلــه . فقــدمها صــحوًة والنــاس يف جمالســهم. ناقتــه وســار اىل مكــة

فكان بعد ذلك يطوف مبكة ويقـال هـذا عبـد . لمهم أنه ابن أخيهفأع. مث خرج به العشي اىل جملس بين عبد مناف. منزله
  .املطلب

   



١٨ 

مطعـم طـري السـماء، وكانـت إليـه السـقاية والرفـادة، وهـو : يضيء يف الليلة املظلمة وكـان يقـال لـه
مبكـة وقـربه بـاحلجون مـزار  )١(ومات. الذي حفر زمزم وسن مخس سنن أجراها الّله تعاىل يف اِإلسالم

  .رب ايب طالب مشهور ومعُه ق
  :ابن هاشم

  لقومــــــــه )٣(الثريــــــــد )٢(عمــــــــرو العلــــــــى هشــــــــم

)٥(عجـــــــــــاف )٤(ورجـــــــــــال مكـــــــــــة مســـــــــــنتون    
  

  
أحـدمها ملتصـقة جببهـة  )٧(وعبد مشس توأمني وكانـت إصـبع )٦(أمه عاتكة بنت مرة السلمية ولدته

 )١٠(بغـزة )٩(مـات. والرفـادة )٨(صاحبه فنحيت فسال الـدم فقيـل يكـون بينهمـا دم وكانـت اليـه السـقاية
وهــــي مدينــــة يف أقصــــى الشــــام بينهــــا وبــــني عســــقالن فرســــخان، 7ــــا ولــــد ) بفــــتح املعجمتــــني كــــربَّة(

  :الشافعي ودفن 7ا هاشم ورثاه مطرد اخلزاعي بقوله
)١١(مـــــــــات النـــــــــدى بالشـــــــــام ملـــــــــا أن ثـــــــــوى

  

  بغــــــــــــــــــــــزة هاشــــــــــــــــــــــم ال يبعــــــــــــــــــــــد )١٢(أودى    

  
)١٥(ملـــــــــــــــــــن ينتابـــــــــــــــــــه )١٤(ورم )١٣(فجفانُـــــــــــــــــــه

  

  والنصـــــــــــــــــــــــر أوىل باللســـــــــــــــــــــــان وباليـــــــــــــــــــــــد    

  
____________________  

  ).ابن االثري(وله مئة وعشرون سنة وكان قد عمي ) ١(
  .أي كسر اخلبز وبّله باملرق فهو هاشم) ٢(
  .أي اخلبز املفتوت املبلول باملرق) ٣(
  .أي أصا7م القحط) ٤(
  .أو تاركي طعام لقّلة أو هزال. أي غري ممطورين) ٥(
  .كان هاشم أكرب ولد عبد مناف واملطلب أصغرهم) ٦(
  ).٢ج  - ٦ص (ابن األثري ) ٧(
  .وهذا سبب خصومته مع عبد مشس) ٨(
  .ابن األثري) ٩(
  .وله عشرون سنة وقيل مخس وعشرون سنة وهو أول من مات من بين عبد مناف) ١٠(
  .مات: ثوى الرجل. أقام: ثوى املكان وفيه وبه) ١١(
  .لكه: أودى الرجل) ١٢(
  .جفان: القصعة الكبرية، مجعها: اجلفنة) ١٣(
  .أي مراوم. مصدر مبعىن الفاعل -الورم ) ١٤(
  .من النوب: أي اتاهم مرة بعد أخرى. انتا7م) ١٥(

   



١٩ 

باملهملــــة (لــــه القمــــر جلمالــــه، أُمــــه ُحــــىب بنــــت ُحليــــل  )٢(ويقــــال )١(امســــه املغــــرية: ابــــن عبــــد منــــاف
  :وقربه مبكة عند عبد املطلب وفيه يقول الشاعر) املضمومة وفتح الالم

  كانـــــــــــــــــت قــــــــــــــــــريش بيضــــــــــــــــــة فتَـَفّلَقــــــــــــــــــتْ 

ــــــــــــــــــــِد منــــــــــــــــــــافِ        فــــــــــــــــــــاملخُّ خالُصــــــــــــــــــــُه لعب

  
وقصي هو الذي أجلى خزاعة عـن البيـت . زيد وأمه فاطمة بنت سعد )٣(مصغراً امسه: ابن ُقَصي

  :قال الشاعر. ومجع قومه اىل مكة من الشعاب واألودية واجلبال فسمي جممعاً 
عــــــــــــاً  ــــــــــــوكم قصــــــــــــي كــــــــــــان يــــــــــــدعى جممِّ   أب

ــــــــــر     ــــــــــل مــــــــــن ِفْه ــــــــــه القبائ ــــــــــه مجــــــــــع الّل )٤(ب
  

  
ــت اليــه احلجابــة والســقاية والرفــادة والنــدوة واللــواء فحــاز شــرف قــريش كلــه، وقســم مكــة  )٥(وكان

أرباعاً بني قومه وتيمَّنت قـريش بـأمره فمـا تـنكح، وال يُتشـاور، وال يُعقـد لـواء اال يف داره، وكـان أمـره 
ذ دار النـدوة وبا7ـا يف املسـجد، وفيهـا   كانـت قـريش يف قومه كالدين املتَّبع يف حياته وبعد موته، فاختَّ

  .وملا تويف ُقصي دفن باحلجون فكانوا يزرون قربه ويعظمونه. تقضي أمورها
وأمـه هنـد بنـت سـرير، وهـو أخـو تـيم مـن أبيـه، وتـيم هـو الـذي ينتهـي اليـه نسـب : )٦(ابـن كـالب

  .أيب بكر
____________________  

  .تديناً به) صنم مبكة(ته اىل مناف وسبب تسميته بعبد مناف أن أمه ملا ولدته، دفع. وكنيته أبو عبد مشس) ١(
  .ابن األثري) ٢(
  .ابو املغرية) ٣(
  .هو ابو القبائل) ٤(
  .أي حجابة البيت وسقاية احلاج ورفادة الضيوف و مركزية دار الشورى وعقد ألوية احلروب العامة) ٥(
  .ويكىن أبا زهرة) ٦(

   



٢٠ 

وأخـــوه عــــدي جـــد عمــــر بــــن  وأمـــه حمشــــية بنـــت شــــيبان،) بضـــم املــــيم وشـــد الــــراء: ()١(ابـــن مــــرة
  .اخلطاب

ملوتـه اىل  )٢(وامه مارية بنت كعب القضـاعية وكـان عظـيم القـدر عنـد العـرب وأرخـوا: )٢(ابن كعب
  .عام الفيل وكان بينهما مخسمئة وعشرون سنة

  .بنت خيلد بن النضر )٤(وأمه عاتكة: تصغري الألي وهو النور: )٣(ابن لؤي
  .احلرثوأمه ليلى بنت : )٥(ابن غالب
أمـه جذلـة بنـت عـامر اجلرمهيـة وكـان فهـر رئـيس النـاس مبكـة، وكـان مجـَّاع ) بالكسـر: ()٦(ابن فهـر

  .قريش
  .أمه عاتكة بنت عدوان: ابن مالك
 )٧(كان امسـه : ُمسي بذلك لنضارة وجهه، قيل) بفتح النون وسكون الضاد املعجمة: (ابن النضر

أمـه بـرة بنـت مـر بـن ) يلده النضـر فلـيس بقرشـي فكل من ولد من النضر فهو قرشي ومن مل(قريش 
  .اد بن طاخبة
  .امه عوانة بنت سعد: ابن كنانة
  .امه سلمى بنت أسلم) تصغري خزمة: (ابن خزمية

____________________  
  .ويكىن أبا يقظة) ١(
  ).٢ج  - ٩ص(ابن األثري ) ٢(
  .ويكىن أبا كعب) ٣(
  .من قريش وهي أول العواتك اليت ولدن رسول الّله )٤(
  .ويكىن أبا تيم) ٥(
  .ويكين أبا غالب) ٦(
  .وقيل الجتماع خصال اخلري فيه. التجمع: والتقرش. قيل ملا مجعهم قصي قيل هلم قريش) ٧(

   



٢١ 

  .)١(أمه خندف. مسي مبدركة ألنه أدرك كل ما كان يف آبائه: ابن مدركة
إليــاس حزنــت عليــه خنــدف حزنــاً شــديداً فلــم تقــم حيــث امــه الربــاب قيــل ملــا تــويف : ابــن اليــاس

ــت تبكــي كــل مخــيس، مــن غدوتــه اىل  مــات ومل يظلهــا ســقف حــيت هلكــت فضــرب 7ــا املثــل، وكان
الليل، ألن الياس توىف يوم اخلميس، وكان إليـاس يـدعى كبـري قومـه وسـيد عشـريته وال يقطـع أمـُر وال 

  .ظيم اهل احلكمة كلقمان وأشباههيقضى مهمُّ دونه، ومل تزل العرب تعظم الياس تع
، معدول عن ماضر، وهو اللنب قبل أن يروب، وامسه عمـر، وامـه سـودة )بضم وفتح: (ابن مضر

لطيفــة يف تقســـيم امــوال أبــيهم ورجـــوعهم اىل  )٢(بنــت عــك، وإخوتــه إيـــاد وربيعــة وأمنــار، وهلـــم قصــة
  .أول من حداوكان مضر أحسن الناس صوتاً، و هو . حكم االفعى اجلرمهي يف ذلك

مـن النـزر أي القليـل مسـي بـذلك ألن ابـاه حـني ولـد لـه ونظـر اىل النـور ) بكسـر النـون: (ابن نـزار
إن هـذا كلـه نـزر يف حـق هـذا : الذي بني عينيه، وهو نور النبـوة فـرح فرحـاً شـديداً وحنـر واطعـم وقـال

  .حوشم )٣(املولود، فُسمَِّي نزازاً، وأمه معانة بنت
  .مهدةكمرد أمه : ابن معد

آمنـة  أمه . )٤(اذا بلغ نسيب إىل عدنان فأمسكوا: قال روي عن النيب : ابن عدنان
  .بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة

____________________  
  .ملشيواخلندفة، ضرب من ا. امسها ليلى، قيل هلا خندف ملشيتها ختندفاً ) ١(
أقــول وذكرهــا أيضــاً ابــن األثــري يف تارخيــه ) منــه(ذكرهــا ابــن اجلــوزي يف األذكيــاء والــدمريي يف حيــاة احليــوان يف االفعــى ) ٢(
  .وفيها غرابة) ٢ج  ١١ص (
  ).باجليم املعجمة(يف تاريخ ابن االثري ) ٣(
  =فبعضهم. لى غرضلعله الختالف النّسابني فيمن بعد عدنان اختالفاً عظيماً ال حيصل منه ع) ٤(

   



٢٢ 

مــن شــهر ربيــع األول بعــد طلــوع الفجــر يف عــام الفيــل  )١(يــوم اجلمعــة الســابع عشــر : ولــد
بــدار حممــد بــن يوســف، وكــان  )٢(مبكــة املعظمــة، يف زمــن امللــك العــادل أنوشــريوان يف الــدار املعــروف

فوهبـه لعقيــل بـن ايب طالـب فباعــه أوالده حملمـد بـن يوســف أخـي احلجـاج، فأدخلــه يف  للنـيب 
فلمــا كــان زمــن هــارون اخذتــه خيــزران امــه فأخرجتــه وجعلتــه مســجداً، وهــو اآلن معــروف يــزار . داره

  .بالرسالة يوم السابع والعشرين من رجب ويصلَّى فيه، وبُعث 
ـــه خيـــرتق الســـماوات : قـــال عـــن ايب عبـــد الّلـــه روى الشـــيخ الصـــدوق  كـــان إبلـــيس لعنـــه الّل

ُحجـب عـن ثـالث مسـاوات وكـان خيـرتق أربـع مسـوات فلمـا ولـد رسـول  السبع فلما ولد عيسى 
عة هــذا قيــام الســا: ُحجــب عــن الســبع كلهــا، ورميــت الشــياطني بــالنجوم وقالــت قــريش اللّــه 

الذي كنا نسمع أهـل الكتـاب يذكرونـه، وقـال عمـرو بـن اميـة وكـان مـن أزجـر أهـل اجلاهليـة، أنظـروا 
هذه النجـوم الـيت يُهتـدى 7ـا ويُعـرف 7ـا أزمـان الشـتاء والصـيف، فـإن كـان رُمـي 7ـا فهـو هـالك كـل 
شــيء وإن كــان ثبتــت ورُمــي بغريهـــا فهــو أمــر حــدث، وأصــبحت األصـــنام كلهــا صــبيحة ولــد النـــيب 

يف تلــــك الليلــــة إيــــوان كســــرى  )٣(لــــيس منهــــا صــــنم اال وهــــو منكــــب علــــى وجهــــه، وارجتــــس 
  ومخدت نريان )٦(وادي السماوة )٥(حبرية ساوة، وفاض )٤(وسقطت منه أربعة عشر شرفة وغاضت

____________________  
  .بينهما أربعني أباً  أربعة آباء وجيعل آخر جيعل بني عدنان وإمساعيل = 
يف قــول مشــهور بــني الشــيعة ولكــن أكثــر العامــة وبعــض الشــيعة قــالوا بوالدتــه يف اثــين عشــر منــه وفيهــا أقــوال أخــر غــري ) ١(

  .مشهورة
  .ملا كانت لفظة الدار من املؤنثات السماعية كان األوىل إرجاع ضمائر املؤنثة اليها) ٢(
  ).منه(سمع منه الصوت الشديد االرجتاس االضطراب والتزلزل الذي ي) ٣(
  ).منه(غاضت حبرية ساوة أي غار ماؤها وذهب ) ٤(
  ).منه(وفاض الوادي أي كثر ماؤه حىت سال ) ٥(
  ).منه(والسماوة بادية بني الكوفة والشام ) ٦(

   



٢٣ 

يف تلـك الليلـة يف املنـام إبـالً صـعاباً تقـود  )١(فارس ومل ختمـد قبـل ذلـك بـألف عـام، ورأى املوبـذان
يف بالدهــــم وانفصــــم طــــاق امللــــك كســــرى مــــن وســــطه  )٢(خــــيالً عرابــــاً قــــد قطعــــت دجلــــة وانســــربت

عليـــه دجلـــة العـــوراء وانتشـــر يف تلـــك الليلـــة نـــور مـــن قبـــل احلجـــاز مث اســـتطال حـــىت بلـــغ  )٣(واخنرقـــت
منكوساً، وامللك خمرساً ال يتكلم يومه ذلـك، املشرق، ومل يبق سرير مللك من ملوك الدنيا اال أصبح 

وانتــــزع علــــم الكهنــــة وبطــــل ســــحر الســــحرة ومل تبــــق كاهنــــة يف العــــرب إال ُحجبــــت عــــن صــــاحبها، 
امنــا مســوا آل الّلــه ألuــم  وعظمــت قــريش يف العــرب وُمسُّــوا آل الّلــه، قــال أبــو عبــد اللّــه الصــادق 

  .يف بيت الّله احلرام
ابـين، واللّـه سـقط، فـاتَّقى األرض بيـده مث رفـع رأسـه اىل السـماء فنظـر اليهـا، مث  إن: وقالت آمنـة

انـك قـد ولـدت سـيد النـاس فسـمِّيه : خرج مين نور أضاء كـل شـيء فسـمعت يف الضـوء قـائالً يقـول
: وأيت به عبـد املطلـب لينظـر اليـه وقـد بلغـه مـا قالـت أمـه، فأخـذه ووضـعه يف حجـره، مث قـال. حممداً 

ه الذي أعطاين هـذا الغـالم الطيـب األردان قـد سـاد يف املهـد علـى الغلمـان مث عـوذه بأركـان احلمد للّ 
مــا الــذي :وصــاح إبلــيس لعنــه الّلــه يف أبالســته فــاجتمعوا اليــه فقــالوا: الكعبــة، وقــال فيــه أشــعاراً، قــال

رض ويلكـم لقـد أنكـرت السـماء واألرض منـذ الليلـة لقـد حـدث يف األ: أفزعك يا سيدنا؟ فقال هلم
فـاخرجوا وانظـروا مـا هـذا احلـدث الـذي  حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع عيسـى بـن مـرمي 

مث . أنـا هلـذا األمـر: فقال إبليس لعنه الّله. ما وجدنا شيئاً : فافرتقوا مث اجتمعوا اليه فقالوا. قد حدث
  السالم عليهفقال له جربئيل  )٤(صار مثل الصّر وهو العصفور فدخل من قبل حراء

____________________  
  ).منه(واملوبذان بضم امليم وفتح الباء فقيه الفرس وحاكم اkوس ) ١(
  .وانسربت أي دخلت) ٢(
واخنرقت عليه دجلة العوراء يظهر أن كسرى كـان سـكن بعـض دجلـة وبـىن عليهـا بنـاء فلعلـه لـذلك وصـفوا دجلـة بعـد ) ٣(

  ).منه(عليه واuدم بنيانه  ذلك بالعوراء ألنه عور وطم بعضها فاخنرقت
  ).منه(جبل من جبال مكة على ثالثة أميال : حراء بالكسر والتخفيف واملد) ٤(

   



٢٤ 

حـرف اســألك عنـه يــا جربئيـل، مــا هـذا احلــدث الـذي حــدث منــذ : لعنـك اللّــه فقـال لــه )١(وراءك
ففـي امتـه؟ : قـال. ال: صيب؟ قالهل يل فيه ن: فقال ولد حممد  :الليلة يف األرض، فقال له

  .قال رضيت. نعم: قال
ـــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــده املســـــــــــــــــــــعود طالُع ـــــــــــــــــــــدا مبول   ب

  بــــــــدَر اهلــــــــدى واختفــــــــت فيــــــــه األضــــــــاليلُ     

  
  وزال عــــــــــــــــــــــــن رأس كســــــــــــــــــــــــرى التـــــــــــــــــــــــــاجُ 

  مـــــــــــــن فــــــــــــــوق 7ـــــــــــــرام لالميــــــــــــــان إكليــــــــــــــلُ     

  
  أســــــــــــاورُهُ  )٢(خبــــــــــــاِمت الرُّســــــــــــل قــــــــــــد زالــــــــــــت

  فعرشــــــــــُه بعــــــــــد كرســــــــــي امللــــــــــك مشــــــــــلولُ     

  
  باِإلســــــــــراء رتبتــــــــــهســــــــــبحاَن مــــــــــن خــــــــــص 

ــــــــــــــــــلُ        بقربــــــــــــــــــه حيــــــــــــــــــث ال كيــــــــــــــــــف ومتثي

  
  خادمـــــــــه )٣(باجلســـــــــم أســـــــــرى بـــــــــه والـــــــــروح

  لــــــــــــــــه مــــــــــــــــن اللّــــــــــــــــه تعظــــــــــــــــيم وتبجيــــــــــــــــلُ     

  
ــــــــــــــرباق حــــــــــــــواد والســــــــــــــما طُــــــــــــــرق ــــــــــــــه ال   ل

ـــــــــــــــــلُ      ـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــري جربي   مســـــــــــــــــلوكُة ودلي

  
  لــــــــــــــــه شــــــــــــــــريعة حــــــــــــــــقٍّ للهــــــــــــــــدى ولــــــــــــــــه

ــــــــــدى مــــــــــن دوuــــــــــا النيــــــــــلُ        شــــــــــريعة يف الن

  
ـــــــــــالقرآن ينســـــــــــخ  ـــــــــــروح ب   مـــــــــــنْ وجـــــــــــاءه ال

  مــــــــــــا حيويــــــــــــه إجنيــــــــــــلُ  )٤(شــــــــــــريعِة الــــــــــــروح    

  
  وكـــــــــــــــل أســـــــــــــــفار تـــــــــــــــوراة الكلـــــــــــــــيم هلـــــــــــــــا

  صـــــبح الـــــذكر تعطيـــــلُ  )٥(مـــــن بعـــــد ِإســـــفار    

  
ــــــــــــم وال عمــــــــــــل ــــــــــــواله مــــــــــــا كــــــــــــان ال عل   ل

ـــــــــــــــــــــــــلُ      ـــــــــــــــــــــــــّص وتأوي ـــــــــــــــــــــــــاب وال ن   وال كت

  
  وال وجـــــــــــــــــــــــود وال إنـــــــــــــــــــــــس وال مَلـــــــــــــــــــــــك

  وال حــــــــــــــــــــــديث وال وحــــــــــــــــــــــي وتنزيـــــــــــــــــــــــل    

  
  لـــــــــــــــــه اخلــــــــــــــــــوارق فـــــــــــــــــالُعرجون يف يــــــــــــــــــده

)٧(مــــــــن ســــــــيوف اللّــــــــه مســــــــلولُ  )٦(مهنــــــــد    
  

  
  حروبــــــــــــــــــــــــه ومغازيــــــــــــــــــــــــة هلــــــــــــــــــــــــا ِســــــــــــــــــــــــَري 

ث جيـــــــــــــــل بعـــــــــــــــده جيـــــــــــــــلُ        7ـــــــــــــــا حيـــــــــــــــدِّ

  
  :وقال الشيخ األزري

ـــــــــــــول يف ذي معـــــــــــــالٍ    مـــــــــــــا عســـــــــــــى أن أق

  علـــــــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــــون كلـــــــــــــــــــــــه إحـــــــــــــــــــــــداها    

  
____________________  

  .أي ارجع اىل ورائك) ١(
  .أساور وأساورة: مجعهحلية كالطوق تلبسه املرأة يف زندها : السوار) ٢(
  .يعين به جربئيل) ٣(
  ).منه( وهو املسيح ) ٤(
  .أي اِإلشراق) ٥(
  .أي سيف هندي) ٦(
  .أي خارج عن الغمد) ٧(

   



٢٥ 

ـــــــــــــــــه الرســـــــــــــــــل طـــــــــــــــــراً    بّشـــــــــــــــــرت أمـــــــــــــــــة ب

  طربـــــــــــــــــــــــــاً بامســـــــــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــراها    

  
  بامســـــــــــــه الســـــــــــــماوات واألرض )١(نوهـــــــــــــت

)٢(كمـــــــــــــــــا نوهـــــــــــــــــت بصـــــــــــــــــبح ذكاهـــــــــــــــــا    
  

  
ــــــــــــت المســــــــــــه    فاســــــــــــتطالت )٣(الثــــــــــــرىطرب

  ُعلويـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــما ُســـــــــــــــــفالها )٤(فـــــــــــــــــوق    

  
  فكــــــراً ) ص(يف صــــــفات امحــــــد  )٥(ال ُجتــــــلْ 

  فهــــــــــــــــي الصــــــــــــــــورة الــــــــــــــــيت لــــــــــــــــن تراهــــــــــــــــا    

  
  تلـــــــــك نفـــــــــس عـــــــــزَّت علـــــــــى اللّـــــــــه قـــــــــدراً 

  فارتضــــــــــــــــــــــــاها لنفســــــــــــــــــــــــه واصــــــــــــــــــــــــطفاها    

  
  مـــــــــــــــــــــا تناهـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــوامل العلـــــــــــــــــــــم إال

  وايل ُكنــــــــــــــــــــــــــــــــه امحــــــــــــــــــــــــــــــــد منتهاهــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ملَْ حـــــــــــــــــــــــــــاز قدســـــــــــــــــــــــــــية العلـــــــــــــــــــــــــــوم وإن 

  يـُْؤqَـــــــــــــــــــــــا أمحـــــــــــــــــــــــُد َفمـــــــــــــــــــــــن يؤتاهــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــع املعــــــــــــــــــــايل ــــــــــــــــــــم اقســــــــــــــــــــمت مجي   عَل

ـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــذي ربَّاهـــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــه ر7ُّ   أن

  
ــــــــــــــم ــــــــــــــه علــــــــــــــم وحل   فــــــــــــــاض للخلــــــــــــــق من

)٦(أخـــــــــــــــذت عنهمـــــــــــــــا العقـــــــــــــــول uاهـــــــــــــــا    
  

  
  ومســــــــــــــــــــــت بامســـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــفينُة نـــــــــــــــــــــــوحٍ 

ـــــــــــــــــــــى جمراهـــــــــــــــــــــا       فاســـــــــــــــــــــتقرت بـــــــــــــــــــــه عل

  
ـــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــرا   وبـــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــال خلـــــــــــــــــــــة الّل

  هــــــــــــــــــــــيم والنــــــــــــــــــــــار بامســــــــــــــــــــــه أطفاهــــــــــــــــــــــا    

  
  وبســـــــــــــــرِّ َســـــــــــــــرى لـــــــــــــــه يف ابـــــــــــــــِن ِعْمـــــــــــــــرا

  ن أطاعـــــــــــــت تلـــــــــــــك اليمـــــــــــــني عصــــــــــــــاها    

  
  وبــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــخر املقــــــــــــــــــــــابر عيســــــــــــــــــــــى

  فاجابــــــــــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــــــداءه موتاهــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وهـــــــــــــو ســـــــــــــر الســـــــــــــجود يف املـــــــــــــالء األع

ــــــــــــــــــــــــــــر جباهــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــواله مل تعفِّ   ىل ول

  
  مل تكــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــذه العناصــــــــــــــــــــــــــــر إال

ــــــــــــــث كــــــــــــــان أباهــــــــــــــا     ــــــــــــــواله حي   مــــــــــــــن هي

  
ولقــد قــرن الّلــه تعــاىل بــه مــن لــدن كــان فطيمــاً،  صــف النــيب يف و  قــال أمــري املــؤمنني 

أعظم ملك من مالئكته، يسلك به طريق املكارم وحماسن اخالق العامل ليله وuـاره ولقـد كنـت معـه 
ــأمرين باالقتــداء بــه ولقــد كــا ن أتِّبعــه اتِّبــاع الفصــيل إثــر أمــه يرفــع يل يف كــل يــوم علمــاً مــن أخالقــه وي

فأراه وال يراه غريي ومل جيمع بيت واحد يومئذ يف اِإلسالم غري رسـول اللّـه  )٧(جياور يف كل سنة حبراء
  .وخدجية وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة 

____________________  
  .أي أظهرت ورفعت) ١(
  .علم للشمس: الذكاء بالضم) ٢(
  .الرتاب: الثرى) ٣(
  .نقيض سفله: علو الشيء) ٤(
  .من اجلوالن) ٥(
  .العقل: النهى) ٦(
  .كهف قرب مكة) ٧(

   



٢٦ 

  ))١(قال البوصريي(
ـــــــــــــــق ويف خلـــــــــــــــق   فـــــــــــــــاق النبيـــــــــــــــني يف خل

ــــــــــــــــــــــــــم وال كــــــــــــــــــــــــــرم     ــــــــــــــــــــــــــدانوه يف عل   ومل ي

  
  وكلهـــــــــــــم مـــــــــــــن رســـــــــــــوِل اللّـــــــــــــه ملـــــــــــــتمس

)٤(مــن الـــدميِ  )٣(مــن البحـــر أو رشــفاً  )٢(َغرفــاً     
  

  
ــــــــــــــــــاه وصــــــــــــــــــورته فهــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــذي   مت معن

  مث اصــــــــــــــطفاه حبيبـــــــــــــــا بـــــــــــــــارئ النســـــــــــــــيمِ     

  
  منـــــــــــــــــــزَّه عــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــريك يف حماســــــــــــــــــــنه

ـــــــــــه غـــــــــــري منقســـــــــــمِ        فجـــــــــــوهر احلســـــــــــن في

  
  النصـــــــــــارى يف نبـــــــــــيهم )٥(دع مـــــــــــا ادَّعتـــــــــــه

  واحكـــــم مبـــــا شـــــئت مـــــدحاً فيـــــه واحـــــتكم    

  
ـــــه مـــــا شـــــئت مـــــن شـــــرف   فانســـــْب اىل ذات

  وانســـــب اىل قـــــدره مـــــا شـــــئت مـــــن عظـــــمِ     

  
ـــــــــــه لـــــــــــيس لـــــــــــهفـــــــــــان فضـــــــــــل    رســـــــــــول الّل

ـــــــــــــــاطق بقـــــــــــــــمِ        حـــــــــــــــّد فيعـــــــــــــــرف عنـــــــــــــــه ن

  
  وكيـــــــــــــــف يـــــــــــــــدرك يف الـــــــــــــــدنيا حقيقتـــــــــــــــه

ــــــــــــام تســــــــــــلوا     ــــــــــــاحلُلمِ  )٦(قــــــــــــوم ني ــــــــــــه ب )٧(من
  

  
  فمبلــــــــــــــــــغ العلــــــــــــــــــم فيــــــــــــــــــه أنـّـــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــر

  وأَنـــــــــــــــــه خـــــــــــــــــري خلـــــــــــــــــق اللّـــــــــــــــــه كلهـــــــــــــــــمِ     

  
ــــــــــــى الرســــــــــــل الكــــــــــــرام 7ــــــــــــا   وكــــــــــــل آٍي ات

ــــــــــــــــوره 7ــــــــــــــــمِ        فامنــــــــــــــــا اتصــــــــــــــــلت مــــــــــــــــن ن

  
ـــــــــــــه مشـــــــــــــس فضـــــــــــــل هـــــــــــــم كواكُبهـــــــــــــا   فان

  يظهــــــــــــــرن انوارهــــــــــــــا للنــــــــــــــاس يف الظُّلَــــــــــــــم    

  
ــــــــا خــــــــري مــــــــن   ميــــــــم العــــــــافون ســــــــاحته )٨(ي

ـــــــــق     ـــــــــون األين   الرُّســـــــــمِ  )٩(ســـــــــعياً وفـــــــــوق مت

  
ـــــــــــــيال اىل حـــــــــــــرم   َســـــــــــــَرْيَت مـــــــــــــن َحـــــــــــــَرم ل

  مــــن الظلَـــــمِ  )١٠(كمــــا ســــرى البـــــدر يف داج    

  
ـــــــــــــــَت ترقـــــــــــــــى اىل ان نلـــــــــــــــَت منزلـــــــــــــــة   َفِظْل

  ومل تـُـــــــَرمِ  )١١(مــــــن قـــــــاب قوســـــــني مل تـــــــدرك    

  
____________________  

صـاحب القصـيدة املعروفـة بـالربدة  ٦٩٤البوصريي هو شرف الدين ابو عبد اهللا حممد بن سعيد الدالصي املتوىف سنة ) ١(
  :املوسومة بالكواكب الدرية يف مدح خري الربية عليه وآله آالف التسليم والتحية اوهلا

ــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــذكر جــــــــــــــــــــــريان بــــــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــــــلم   أِم

ــــــــه(مقلــــــــة بــــــــدم مزجــــــــت دمعــــــــاً جــــــــرى مــــــــن        ).من

  
  .اخذه 7ا: اغرتف املاء بيده) ٢(
  .أي نداوة) ٣(
  .أي املطر الشديد) ٤(
  .أي يدعون انه ابن اهللا تعاىل عن ذلك) ٥(
  .أي انكشف عنهم) ٦(
  .النومة الطيبة) ٧(
  .أي قصد) ٨(
  .مجع ناقة) ٩(
  .اسم فاعل من دجى الليل أي اظلم) ١٠(
  .أي مل تقصد) ١١(

   



٢٧ 

ــــــــــــــــــــدَّمتك  ــــــــــــــــــــاء 7ــــــــــــــــــــاوَق ــــــــــــــــــــع األنبي   مجي

  والرســـــــــــل تقـــــــــــدمي خمـــــــــــدوم علـــــــــــى َخـــــــــــَدمِ     

  
  وانــــــــــــت حتــــــــــــرتق الســــــــــــبَع الطبــــــــــــاَق 7ــــــــــــم

  يف موكــــــــب كنــــــــت فيــــــــه صــــــــاحَب العلــــــــمَ     

  
  ملنســـــــــــــــبق )١(حــــــــــــــىت إذا مل تــــــــــــــدع شــــــــــــــأواً 

)٢(مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدنّو وال مرقـــــــــــــــــى ملســـــــــــــــــتنم    
  

  
  خفضــــــــــــــت كــــــــــــــلَّ مقــــــــــــــام باالضــــــــــــــافة اذ

  نوديــــــــــــَت بــــــــــــالرفع مثــــــــــــل املفــــــــــــرِد العلــــــــــــمِ     

  
  وقال الشيخ حسني بن عبد الصمد احلارثي 
  حممـــــــد املصــــــــطفى اهلــــــــادي البشــــــــري رســــــــو

  ل اللّـــــــــــــه افضـــــــــــــل خلـــــــــــــق اللّـــــــــــــه كلهـــــــــــــم    

  
  لــــــــــــــوال هــــــــــــــداه لكــــــــــــــان النــــــــــــــاس كلهــــــــــــــم

  كـــــــــاحرف مـــــــــا هلـــــــــا معـــــــــىن مـــــــــن الكلـــــــــم    

  
ــــــــــــــو تفــــــــــــــرق بعــــــــــــــض مــــــــــــــن خالئقــــــــــــــه   ول

ـــــــق ذو جهـــــــل وال َغـــــــَرم     ـــــــاس مل يب )٣(يف الن
  

  
  الــــــــــرتاب ملــــــــــالــــــــــو مل تطــــــــــأ رجلــــــــــه فــــــــــوق 

  غــــــــــدا طهــــــــــوراً وتســــــــــهيالً علــــــــــى االمـــــــــــم    

  
ـــــــــه ـــــــــري ل ـــــــــدر املن ـــــــــو مل يكـــــــــن ســـــــــجد الب   ل

  مــــــــــــا اثــــــــــــر الــــــــــــُرتُب يف خديــــــــــــة بالوســــــــــــمِ     

  
ـــــــــــــا جنـــــــــــــوم الســـــــــــــما طوفـــــــــــــوا بكعبتـــــــــــــه   في

ـــــــــــــه صـــــــــــــرمت مـــــــــــــن اخلـــــــــــــدم       َســـــــــــــِعْدُمتُ إذ ل

  
  ولــــــــــــــو تكلــــــــــــــف ُصــــــــــــــمُّ فــــــــــــــوق طاعتــــــــــــــه

  ســـــــــــــعت اليـــــــــــــه جبـــــــــــــال احلـــــــــــــِل واحلـــــــــــــرمِ     

  
  اخلصـــــــال ومـــــــب زاكـــــــي الفعـــــــال وحممـــــــود

  ذول النـــــــــــــــــوال وخمتـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــدم    

  
  نصـــــــرت بالرعـــــــب حـــــــىت كـــــــاد ســـــــيفك ان

  بغـــــــــــــري انســـــــــــــالل يف رقـــــــــــــا7م )٤(يســـــــــــــطو    

  
  البـــــــــــــــــدر خيـــــــــــــــــرب أّن النـــــــــــــــــور مكتســـــــــــــــــبُ 

)٥(فيــــــــــــــــه ونـــــــــــــــــورك أصـــــــــــــــــليُّ وذو مشـــــــــــــــــم    
  

  
  كفـــــــاك فخــــــــراً كمـــــــاالت َخِصْصــــــــت 7ــــــــا

  اخــــــــــــاك حــــــــــــىت َدَعــــــــــــوه بــــــــــــارئ النســــــــــــيمِ     

  
  مدحه صلى الّله عليه وآله يف قصيدته البديعيةوقال الصفي احللي يف 

  شــــــــخص هــــــــو العــــــــامل الكلــــــــيُّ يف شــــــــرفٍ 

  ونفســــــــــــه اجلــــــــــــوهر القدســــــــــــيُّ يف ِعظَــــــــــــمِ     

  
ــــــــــــــُه ظهــــــــــــــرت ــــــــــــــيبُّ الــــــــــــــذي آيات   هــــــــــــــو الن

  مـــــــــــن قبـــــــــــل مظهـــــــــــره للنـــــــــــاس يف القـــــــــــَدمِ     

  
  صـــــــــلى عليـــــــــه الـــــــــه العـــــــــرش مـــــــــا طلعـــــــــت

ـــــــمِ        مشـــــــس ومـــــــا الح جنـــــــم يف دجـــــــى الظُّل

  
ـــــــــــــــه امنـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن شـــــــــــــــهدتوآل   الّل

  لقـــــــــــدرهم ســـــــــــورة االحـــــــــــزاب يف الِعظَـــــــــــمِ     

  
____________________  

  .أي سبقهم او اسم مبعىن الغاية: مصدر شأى القوم) ١(
  .أي املاشي اىل العلو) ٢(
  .أي اخلسران) ٣(
  .أي يهجم) ٤(
  .أي ذو علو وبعد) ٥(

    



٢٨ 

  فصل في وفاته صلى الّله عليه وآله
ملـــا كـــان قبـــل وفـــاة رســـول اللّـــه : يقـــول مسعـــت ايب : قـــال روي عـــن علـــي بـــن احلســـني 

يــا أمحــد ان الّلــه ارســلين اليــك اكرامــاً وتفضــيالً : فقــال بثالثــة ايــام هــبط عليــه جربائيــل  
اجـدين : لك وخاصة يسألك عما هو اعلم بـه منـك، يقـول كيـف جتـدك يـا حممـد قـال النـيب 

فلمـــا كـــان اليـــوم الثالـــث هـــبط جربئيـــل وملـــك املـــوت ومعهمـــا ملـــك يقـــال لـــه . يـــا جربائيـــل مكروبـــاً 
يـا امحـد ان اللّـه عـز وجـل ارسـلين : امساعيل يف اهلواء على سبعني الف ملـك فسـبقهم جربائيـل فقـال

كيـف جتـدك يـا حممـد : ك فقـالاليك اكراماً لك وتفضيًال لك وخاصة يسألك عما هو أعلـم بـه منـ
: فاسـتأذن ملـك املـوت، فقـال جربائيـل. أجدين يا جربائيل مغموماً وأجدين يا جربائيـل مكروبـاً : قال

يا امحد هذا ملك املوت يستأذن عليك، مل يستأذن على احد قبلك وال يستأذن على احـد بعـدك، 
ــذن لــه فــأذن لــه جربائيــل، فاقبــل قــال  يــا امحــد ان الّلــه تعــاىل : حــىت وقــف بــني يديــه فقــال ائ

ارســلين إليــك وأمــرين ان اطيعــك فيمــا تــأمرين، ان امــرتين بقــبض نفســك قبضــتها وان كرهــت تركتهــا، 
نعـم بـذلك أمـرت ان اطيعـك فيمـا تـأمرين، : اتفعـل ذلـك يـا ملـك املـوت؟ فقـال: فقال النيب 

ـــــه يـــــا امحـــــ: فقـــــال لـــــه جربائيـــــل ـــــارك وتعـــــاىل قـــــد اشـــــتاق اىل لقائـــــك، فقـــــال رســـــول الّل ـــــه تب د ان الّل
  .يا ملك املوت امِض ملا امرت به: 

يف مرضـــه، فـــُدّق بابـــه، فقالـــت  وُروي يف املناقـــب عـــن ابـــن عبـــاس انـــه أُغمـــي علـــى النـــيب 
اتـأذنون يل يف الـدخول  انا رجل غريـب اتيـت اسـأل رسـول اللّـه : من ذا؟ قال: فاطمة 

  عليه فأجابت امض رمحك الّله، فرسول الّله عنك
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اتــأذنون  غريــب يســتأذن علــى رســول اللّــه : مشــغول، فمضــى مث رجــع، فــدق البــاب وقــال
ال يـا رسـول : يا فاطمـة اتـدرين مـن هـذا؟ قالـت: من غشيته وقال ّله للغرباء، فأفاق رسول ال

هذا مفرق اجلماعات ومنغض اللذات، هذا ملك املوت ما اسـتأذن واللّـه علـى احـد قبلـي : الّله قال
ه ادخـل رمحـك اللّـ: اسـتأذن علـّي لكـراميت علـى اللّـه ائـذين لـه فقالـت. وال يستأذن علـى احـد بعـدي

 اىل علـي  السالم علـى اهـل بيـت رسـول اللّـه، فاوصـى النـيب : فدخل كريح هفافة وقال
ــربه  بالصــرب عــن الــدنيا وحبفــظ فاطمــة  وجبمــع القــرآن وبقضــاء دينــه وبغســله وان يعمــل حــول ق

  .حائطاً وحيفظ احلسن واحلسني 
ـــه  وروي عـــن ايب ـــه : قـــال رافـــع مـــوىل رســـول الّل ـــذي تـــوّيف فيـــه رســـول الّل ملـــا كـــان اليـــوم ال

مـــن يل ولولـــدي بعـــدك يـــا : غشـــي عليـــه فاخـــذت بقدميـــه اقبلهمـــا وأبكـــي فاقـــاق وانـــا اقـــول 
  .الّله بعدي ووصيي صاحل املؤمنني: رسول الّه، فرفع رأسه وقال

وهـي  كانـت فاطمـة عنـد النـيب : حديث عن جابر األنصاري رمحه الّله انـه قـالوروي يف 
ال كـــرب علـــى ابيـــك بعـــد اليـــوم يـــا : واكربـــاه لكربـــك يـــا ابتـــاه، فقـــال هلـــا رســـول اللّـــه : تقـــول

ى عليـه بالويـل ولكـن قـويل كمـا فاطمة اّن النيب ال يشق عليه اجليب وال خيمـش عليـه الوجـه وال يـدع
تــدمع العينــان وقــد يوجــع القلــب وال نقــول مــا يســخط الــرب وإنــا بــك يــا : )١(قــال ابــوك علــى ابــراهيم

  .ابراهيم حمزنون
ــــه ) وال يعصــــينك يف معــــروف: (قــــال يف قولــــه تعــــاىل وعــــن ايب جعفــــر البــــاقر  ان رســــول الّل

اذا أنــا مــتُّ فــال ختمشــي علــّي وجهــاً وال ترخــي : قــال لفاطمــة ) صــلى اللّلــه عليــه وآلــه وســلم(
  علّي َشْعراً علّي َشْعراٌ وال تنادي

____________________  
  ).ص(أي ال خيدش الوجه عليه يعين به ابنه ) ١(
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  .هذا املعروف الذي قال الّله عز وجل: بالويل وال تقيمي عليَّ نائحة مث قال
ــؤمنني  قــال املفيــد مث ثقــل  حاضــر عنــده فلمــا قــرب خــروج  وحضــره املــوت وامــري امل

ضــع يــا علــّي رأســي يف حجــرك فقــد جــاء امــر اللّــه فــاذا فاضــت نفســي فتناوهلــا بيــدك  :نفســه قــال لــه
ين وامسح 7ا وجهـك مث وّجهـين اىل القبلـة وتـولَّ امـري وصـلِّ علـيَّ أول النـاس وال تفـارقين حـىت تـواري

يف رمســـي واســـتعن باللّـــه تعـــاىل، فأخـــذ علـــّي رأســـه فوضـــعه يف حجـــره فـــاغمي عليـــه فأكبـــت فاطمـــة 
  :تنظر يف وجهه وتندبه وتبكي وتقول 

ــــــــــــــيض يستســــــــــــــقى الغمــــــــــــــاَم بوجهــــــــــــــه   وأَب

ـــــــــــــــــامى عصـــــــــــــــــمة لألرامـــــــــــــــــل       مثـــــــــــــــــال اليت

  
ــه  ــب ال : )١(عينيــه وقــال بصــوت ضــئيل ففــتح رســول الّل يــا بنيــة هــذا قــول عمــك ايب طال
وما حممـد إال رسـول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل أفـإن مـات او قتـل انقلبـتم علـى : (تقوليه ولكن قويل

ـــه ) اعقـــابكم فبكـــت طـــويالً فـــأومى اليهـــا بالـــدنو منـــه فـــدنت منـــه فأســـرَّ اليهـــا شـــيئاً qلـــل وجههـــا ل
عنـك بـه مـا   )٢(فسـرى اسر اليك رسول اللّـه  ما الذي انه قيل لفاطمة : فجاءت الرواية

انــه أخــربين انــين اول اهــل بيتــه حلوقــاً بــه وانــه لــن تطــول : كنــت عليــه مــن احلــزن والقلــق بوفاتــه قالــت
  .املدة يب بعده حىت أدركه، فسرى ذلك عين

صـيحان ويبكيـان حـىت وقعـا ي فجـاء احلسـن واحلسـني : ويف رواية الصدوق عن ابن عبـاس
يـــا : مث قــال ان ينحيهمـــا عنــه فأفـــاق رســول اللّـــه  فـــأراد علــي  علــى رســـول اللّــه 

علّي دعين امشهما ويشـّماين واتـزود منهمـا ويتـزودان مـين أمـا اuمـا سـيظلمان بعـدي ويقـتالن ظلمـاً، 
مــن يظلمهمــا يقــول ذلــك ثالثــاً مث مــد يــده اىل علــي فجذبــه اليــه حــىت ادخلــه حتــت  فلعنــة الّلــه علــى

  ثوبه الذي كان عليه
____________________  

  .يعين اخلفيف) ١(
  .أي فذهب وانكشف) ٢(

   



٣١ 

ووضــع فــاه علــى فيــه وجعــل يناجيــه مناجــاة طويلــة حــىت خرجــت روحــه الطيبــة صــلوات اللّــه عليــه 
ثيابـه وقـال اعظـم اللّـه أجـوركم يف نبـيكم فقـد قبضـه اللّـه اليـه فارتفعـت علّي من حتت  )١(وآله فانسل

  .األصوات بالضجة والبكاء
لـه  )٢(امـض ملـا أمـرت: قـال مللـك املـوت وقال الطربسـي وغـريه مـا ملخصـه أن رسـول اللّـه 

يـا حبيــيب : منهــا فقـال لــه يــا حممـد هــذا آخـر نــزويل اىل الـدنيا امنــا كنـت انــت حـاجيت: فقـال جربائيـل
جربائيل ادن مين فدنا منه فكـان جربائيـل عـن ميينـه وميكائيـل عـن مشالـه وملـك املـوت قـابض لروحـه 

ويد أمري املؤمنني اليمىن حتت حنكـه ففاضـت نفسـه فيهـا فرفعهـا  املقدسة فقضى رسول الّله 
  .د عليه ازاره واشتغل بالنظر يف أمرهوغمضه وم )٣(اىل وجهه فمسحه 7ا مث وجَّهه

  .وصاح املسلمون وهم يضعون الرتاب على رؤوسهم وصاحت فاطمة : قال الراوي
يوم االثنني لليلتني بقيتا مـن صـفر سـنة احـدى عشـرة  )٤(قبض مسموماً : قال الشيخ يف التهذيب

سـنني وقـبض قبـل ان تغيـب الشـمس  من اهلجـرة، ويف املناقـب وكـان بـني قدومـه املدينـة ووفاتـه عشـر
  .وهو ابن ثالث وستني سنة 

جـاء اخلضـر فوقـف  الشمس فلمـا قـبض رسـول اللّـه  )٥(وعن الثعليب انه قبض حني زاغت
بثـوب  )٦(قـد سـجِّي ورسول الّله  على باب البيت وفيه علّي وفاطمة واحلسن واحلسني 

  السالم عليكم يا اهل البيت، كل نفس: فقال
____________________  

  .أي انطلق) ١(
  .والصحيح امرت به) ٢(
  .أي اىل القبلة) ٣(
  .وذلك من أثر كتف الشاة املسمومة اليت قدمتها له اليهودية يف الطعام) ٤(
  .أي مالت) ٥(
  .الثوبأي مد عليه ) ٦(

   



٣٢ 

ــك وعــزاء مــن كــل  ــه خلفــا مــن كــل هال ذائقــة املــوت وامنــا توفــون اجــوركم يــوم القيامــة، ان يف الّل
مـن كـل فائــت فتوكلـوا عليـه وثقـوا بـه وأســتغفر اللّـه يل ولكـم، واهـل البيـت يســمعون   )١(مصـيبة ودركـاً 

  .نبيكمهذا اخي اخلضر جاء يعزيكم ب كالمه وال يرونه فقال امري املؤمنني 
  فصل يف وفاة النيب 

علـــى امـــري املـــؤمنني وعلـــى اهـــل بيتـــه  ان كنـــت اردت ان تعلـــم مقـــدار تـــأثري مصـــيبة النـــيب 
 اكــن مــا مل فنــزل يب مــن وفــاة رســول الّلــه : يف ذلــك، قــال فــامسع مــا قــال امــري املــؤمنني 
كانــت تــنهض بــه فرأيــت النــاس مــن اهــل بيــيت مــا بــني جــازع ال ميلــك   )٢(اظــن اجلبــال لــو محلتــه عنــوة

مـا نـزل بـه قـد اذهـب اجلـزع صـربه واذهـل عقلـه  )٣(جزعه وال يضبط نفسه وال يقوى علـى محـل فـادح
لب بـني معـزٍّ الناس من غري بين عبد املط )٤(وحال بينه وبني الفهم واالفهام والقول واالستماع وسائر

يأمر بالصرب وبني مساعد باك لبكائهم جازع جلزعهم، ومحلت نفسي على الصرب عند وفاتـه، بلـزوم 
الصـــمت واالشـــتغال مبـــا أمـــرين بـــه مـــن جتهيـــزه وتغســـيله وحتنيطـــه وتكفينـــه والصـــالة عليـــه ووضـــعه يف 

ــك بــادر دمعــة وال )٥(حفرتــه، ومجــع كتــاب الّلــه  هــائج زفــرة وال  وعهــده اىل خلقــه ال يشــغلين عــن ذل
الدغ حرقة وال جزيل مصيبة حىت أّديت يف ذلك احلق الواجب اللّـه عـز وجـل ولرسـوله علـيَّ وبلغـت 

  .منه الذي أمرين به واحتملته صابراً حمتسباً 
____________________  

  .أي تداركا) ١(
  .أي قهراً وقسراً ) ٢(
  .أي املصيبة النازلة) ٣(
  .أي ورأيت) ٤(
  ).منه(اب الّله عطف بيان لكت) ٥(

   



٣٣ 

 بــــات آل حممــــد  قــــال ملــــا قــــبض رســــول اللّــــه  وروى الكليــــين عــــن ايب جعفــــر 
األقــربني  )٢(وتــر ألن رســول اللّـه  )١(بـأطول ليلــة حـىت ظنــوا ان ال مســاء تظلهـم وال أرض تُِقلُّهــم

الســالم علــيكم : ه، فبينــا هــم كــذلك أذ أتــاهم آت ال يرونــه ويســمعون كالمــه فقــالواالبعــدين يف اللّــ
ــه عــزاء مــن كــل مصــيبة وجنــاة مــن كــل هلكــة ودركــا ملــا  ــه وبركاتــه، ان يف الّل ــت ورمحــة الّل يــا اهــل البي

عـن النــار وأدخـل اجلنــة  )٣(فـات، كـل نفــس ذائقـُة املــوت وامنـا توفــون اجـوركم يـوم القيامــة فمـن زحــزح
فقــد فــاز ومــا احليــاة الــدنيا اال متــاع الغــرور، ان اللّــه اختــاركم وفضــلكم وطّهــركم وجعلكــم أهــل بيــت 

  .نبيه واستودعكم علمه وأورثكم كتابه
ان اللّـه ملـا قـبض نبيـه دخـل علـى فاطمـة عليهـا السـالم مـن احلـزن مـا ال  وقال ابو عبد اللّـه 

ه عــز وجــل، فأرســل اليهــا ملكــاً يســّلي غمَّهــا وحيــدثها فشــكت ذلــك اىل أمــري املــؤمنني يعلمــه اال الّلــ
اذا احسســت بــذلك ومسعــت الصــوت قــويل يل، فأعلمتــه ذلــك وجعــل امــري املــؤمنني : فقـال هلــا 
امـــا انـــه لـــيس فيـــه شـــيء مـــن : يكتـــب كـــل مـــا مســـع حـــىت أثبـــت مـــن ذلـــك مصـــحفاً قـــال  

  .حلالل واحلرام ولكن فيه علم ما يكونا
  .يأتيها فيحسن عزاءها على ابيها ويطيب نفسها ويف رواية اخرى انه كان جربائيل 

ــيب  ــين هاشــم وجعلــن يــذكرن الن اتــركن : فقالــت فاطمــة  وروي انــه اجتمعــت نســوة ب
  يا علّي من اصيب مبصيبة: النيب التعداد وعليكنَّ بالدعاء وقال 

____________________  
  .أي ترفعهم فوقها) ١(
  .يعين افرادهم. أي جعل شفعهم وترا) ٢(
  .أي ابعد) ٣(

   



٣٤ 

  :فليذكر مصيبته يب فاuا من اعظم املصائب وانشأ امري املؤمنني 
  املـــــــــــــــــوت ال والـــــــــــــــــدا يبقـــــــــــــــــي وال ولـــــــــــــــــدا

  الســــــــــــبيل إىل ان ال تــــــــــــرى احــــــــــــداهــــــــــــذا     

  
  هــــــــــــــــــــــذا النــــــــــــــــــــــيب ومل خيلــــــــــــــــــــــد ألمتــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــه خلقـــــــــــا قبلـــــــــــه خلـــــــــــدا       لـــــــــــو خلـــــــــــد الّل

  
  للمــــــــــــوت فينــــــــــــا ســــــــــــهام غــــــــــــري خاطئـــــــــــــة

  مـــــــــن فاتـــــــــه اليـــــــــوم ســـــــــهم مل يفتـــــــــه غـــــــــدا    

  

  فصل في غسله صلى الّله عليه وآله
اســـتدعى الفضـــل بـــن العبـــاس فـــأمره ان  غســـل رســـول اللّـــه  فلمـــا اراد امـــري املـــؤمنني 

عينيه مث شق قميصه مـن قبـل جيبـه حـىت بلـغ بـه اىل سـرته وتـوىل  )١(يناوله املاء لغسله بعد ان عصب
  .غسله وحتنيطه والفضل يعاطيه املاء ويعينه عليه واملالئكة كانت اعوانه ايضاً فغسل يف قميصه

قـبض رسـول اللّـه : ن أبيـه عـن جـده قـالروى الشيخ يف التهذيب عن احلرث بن يعلي بن مـرة عـ
عنـــد طـــرف ثوبـــه قـــد وضـــع  خلـــف الثـــوب وعلـــي  فســـرت بثـــوب، ورســـول الّلـــه  

والنــاس علـى البــاب ويف : قـال خديـه علــى راحتـه والــريح يضـرب طــرف الثـوب علــى وجـه علــي 
مسعنا صوتاً يف البيت ان نبـيكم طـاهر مطهـر فـادفنوه وال تغسـلوه  )٣(ويبكون واذا )٢(املسجد ينتحبون
اخســأ عــدو اللّــه فانــه أمــرين بغســله وكفنــه ودفنــه : حــني رفــع راســه فزعــاً فقــال قــال فرأيــت عليــاً 
بيـك وال نادى مناد آخـر غـري تلـك النغمـة يـا علـي بـن ايب طالـب اسـرت عـورة ن وتلك سنة قال 
  .تنزع القميص

____________________  
  .أي جعل على عينيه عصابة) ١(
  .أي يبكون شديداً ) ٢(
  .لفظة اذا فجائية) ٣(

   



٣٥ 

بـأيب أنـت : وجتهيـزه قالـه وهـو يلـي غسـل رسـول اللّـه  ويف uج البالغـة مـن كـالم لـه 
 )١(مبــوت غــريك مــن النبــوة واألنبــاء واخبــار الســماء وخصصــتوامــي لقــد انقطــع مبوتــك مــا مل ينقطــع 

حــىت صــار النــاس فيــك ســواء ولــوال انــك أمــرت بالصــرب  )٢(حــىت صــرت مســلياً عمــن ســواك وعممــت
ــت عــن اجلــزع النفــدنا ــك مــاء الشــؤون )٣(وuي ــال  )٧(حمالفــاً  )٦(والكمــد )٥(ولكــان الــداء ممــاطالً  )٤(علي وق

 يســتطاع دفعــه بـــأيب انــت وأمــي اذكرنــا عنــد ربــك واجعلنــا مـــن مــا ال ميلــك رده وال )٩(ولكنــه )٨(لــك
  .)١٠(بالك

ملا فرغ من غسله كشف األزار عن وجهه مث أكبَّ عليه فقبـل وجهـه ومـد : ويف رواية الشيخ قال
  .األزار عليه

وفــرغ ) صــلى اللّــه عليهمــا وآهلمــا وســلم(ملــا ان غســل رســول اللّــه  وعــن فقــه الرضــا ان عليــاً 
من غسله نظـر يف عينيـه فـرأى فيهمـا شـيئاً فانكـب عليـه فادخـل لسـانه فمسـح مـا كـان فيهمـا فقـال 

  .)١١(طبت حياً وطبت ميتاً، قاله العامل) صلى الّله عليك(بأيب وأمي يا رسول الّله، 
  .ان الّله ناجى علياً يوم غسل رسول الّله : وعن بصائر الدرجات عن ايب رافع قال

____________________  
  .حىت ان غريها من املصائب يسلى 7ا لشدة تأثريها علينا. أي يف مصيبتك خصوصية) ١(
  .أي مع ذلك تكون مصيبتك عامة لكل مسلم) ٢(
  .أي ألفنينا على فراقك ومصيبتك ماء عيوننا) ٣(
  .من الشؤونة وهي منابع الدمع من الرأس) ٤(
  .أي مساحماً يف الشفاء والربء) ٥(
  .أي احلزن) ٦(
  .أي مالزما) ٧(
  .أي مماطلة الداء وخمالفة الكمد قليالن يف جنب مصيبتك) قل(تثنية ) ٨(
  .موصولة مبعىن املوت) ما(نقطة ) ٩(
  .أي يف خاطرك عند ورودك اجلنة) ١٠(
  .م يعين رواها اِإلما) ١١(

   



٣٦ 

وحتنيطـه كفنـه يف ثـالث أثـواب،  مـن غسـل رسـول اللّـه  فلما فرغ علـي : قال الراوي
  ).وصحار قرية باليمن نسب الثوب اليها( )١(ثوبني ابيضني صحاريني، وبرد امحر حربة

اذا تـويف ان استسـقي  سـول اللّـه امـرين ر : انـه قـال وروى القطب الراوندي عن علي 
: من بئر غرس فاغسله 7ا فاذا غسلته وفرغـت مـن غسـله اخرجـت مـن يف البيـت، قـال )٢(سبع قرب

فــاذا اخــرجتهم فضــع فــاك علــى يفَّ مث ســلين عمــا هــو كــائن اىل ان تقــوم الســاعة مــن امــر الفــنت، قــال 
مبــا يكــون اىل ان تقــوم الســاعة ومــا مــن فئــة تكــون اال وانــا اعــرف  ففعلــت ذلــك فأنبــأين: علــي 

  .اهل ضالهلا من اهل حقها

  فصل في دفن رسول الّله صلى الّله عليه وآله
ــت عليــاً : انــه قــال) رضــي الّلــه عنــه(عــن ســلمان  )٣(روى ســليم وهــو يغســل رســول الّلــه  اتي

وأخرب عنه انه ال يريد ان يقلب منـه عضـوا اال  يغسله غري عليٍّ  وقد كان أوصى ان ال 
من يعينين على غسلك يا رسـول اللّـه قـال : لرسول الّله  قلب له وقد قال امري املؤمنني 

فتقـــدم  ســـيناً جربائيــل فلمـــا غســـله وكفنــه أدخلـــين وأدخـــل أبــا ذر واملقـــداد وفاطمـــة وحســناً وح
فلمـا : يف احلجرة ال تعلـم، قـد اخـذ جربائيـل ببصـرها، قـال املفيـد )٤(وصففنا خلفه وصلى عليه واملرأة

  فرغ من غسله وجتهيزه تقدم فصلى
____________________  

  .ضرب من برود اليمن) ١(
  .مجع قربة) ٢(
  .املؤمنني له كتاب صاحب امري. بن قيس اهلاليل الكويف) بضم السني(سليم ) ٣(
  .يعين 7ا عائشة) ٤(

    



٣٧ 

عليـــه وحـــده مل يشـــركه معـــه احـــد يف الصـــالة عليـــه وكـــان املســـلمون يف املســـجد خيوضـــون فـــيمن 
 ان رسـول اللّـه : وقـال هلـم يؤمهم يف الصالة عليه واين يدفن فخرج اليهم امري املؤمنني 

امامنا حياً وميتـاً فيـدخل عليـه فـوج بعـد فـوج مـنكم فيصـلون عليـه بغـري امـام وينصـرفون، وان اللّـه مل 
فيه واّين لدافنه يف حجرته اليت قـبض فيهـا فسـلم القـوم  )١(يقبض نبياً يف مكان اال وقد ارتضاه لرمسه

  .لذلك ورضوا به
كيــف كانــت الصــالة علــى : قلــت أليب جعفــر : روى الكليــين عــن أيب مــرمي االنصــاري قــال

، مث ادخـل عليـه عشـرة فـداروا حولـه، )٢(وكفنـه سـجاه ملا غسله امري املؤمنني : قال النيب 
يــا ايهــا الــذين  ،ان اللّــه ومالئكتــه يصــلون علـى النــيب: يف وســطهم فقـال مث وقـف امــري املــؤمنني 

حـــىت صــــلى عليـــه أهـــل املدينــــة  ليـــه وســــلموا تســـليماً، فيقـــول القــــوم كمـــا يقـــول آمنـــوا صـــلوا ع
  .)٣(والعوايل

اuــم صــلوا عليــه يــوم االثنــني وليلــة الثالثــاء حــىت الصــباح ويــوم الثالثــاء : وروى ابــو جعفــر 
وامنـا  )٤(انفـذ الـيهم بريـدة حىت صلى عليه االقرباء واخلواص ومل حيضر أهـل السـقيفة وكـان علـّي 

وروي عـن القسـم الصـقيل أنـه كتـب إىل الناحيـة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( متت بيعتهم بعد دفنه 
) صـلي اللّـه عليـه وآلـه وسـلم(املقدسة جعلت فداك هل اغتسل امري املؤمنني حني غسل رسول الّله 

فعـل وجـرت  هر ولكـن امـري املـؤمنني طاهر مط): صلي الّله عليه وآله٠النيب : عند موته فاجابه
  .به السند

____________________  
  .أي لرتبته وقربه) ١(
  .مد عليه ثوباً : سجى امليت) ٢(
  .نواحي يف اطراف املدينة) ٣(
  .هو بريدة االسلمي من السابقني الذين رجعوا اىل امري املؤمنني) ٤(

   



٣٨ 

انفـذ العبـاس بـن عبـد املطلـب برجـل اىل ايب عبيـدة  وملا صلى املسلمون عليـه : قال املفيد
بن اجلـراح وكـان حيفـر ألهـل مكـة ويصـرح وكـان ذلـك عـادة اهـل مكـة وانفـذ اىل زيـد بـه سـهل وكـان 

لنبيك فوجد ابو طلحة زيـد بـن سـهل وقيـل  )١(حيفر ألهل املدينة ويلحد فاستدعامها وقال اللهم خر
ــ: لــه ه فحضــر لــه حلــداً ودخــل امــري املــؤمنني والعبــاس بــن عبــد املطلــب والفضــل بــن احفــر لرســول الّل

فنــادت االنصــار مــن وراء البيــت يــا علــي انــا  العبــاس واســامة بــن زيــد ليتولــوا دفــن رســول اللّــه 
جـالً يكـون لنـا بـه حـظ مـن ان يـذهب، ادخـل منـا ر  نذكرك الّله وحقنـا اليـوم مـن رسـول اللّـه 

ليـــدخل اوس بـــن خـــويل وكـــان بـــدرياً فاضـــالً مـــن بـــين عـــوف مـــن : فقـــال: مـــواراة رســـول اللّـــه 
صــلى اللّــه (انــزل القــرب فنــزل ووضــع امــري املــؤمنني رســول اللّــه : اخلــزرج فلمــا دخــل قــال لــه علــي 

تــه فلمــا حصــل يف األرض قــال لــه اخــرج فخــرج ونــزل علــي علــى يديــه وداله يف حفر ) عليهمــا وآهلمــا
ووضـع خـده علـى األرض موجهـاً اىل القبلـة علـى ميينـه مث  القرب فكشف عن وجه رسول الّله 

  .وروي انه ربَّع قربه). انتهى(واهال عليه الرتاب  )٢(وضع عليه اللنب
جعـل : يف قـربه القطيفـة وقـال قران مـوىل رسـول اللّـه قال القى شـ وعن ايب عبد الّله 

  .حصباء محراء )٣(حمصب قرب رسول الّله : لبناً وقال على قرب النيب  علّي 
  ان قرب رسول الّله : )٤(وروى احلمريي

____________________  
  .من اخلرية وهي الصالح) ١(
  .مجع لبنة بكسر األول) ٢(
  .أي جمعول فيه احلصى) ٣(
  .كذا يف الرجال الكبري. هو عبد الّله بن جعفر) ٤(

   



٣٩ 

والســنة ان يــرش علــى : رفــع مــن األرض قــدر شــرب وأربــع اصــابع ورش عليــه املــاء قــال علــي 
  .القرب ماء

هــــبط  انــــه ملــــا قــــبض رســــول اللّــــه  ائر الــــدرجات عــــن ايب عبــــد اللّــــه وُروي عــــن بصــــ
ففــتح ألمــري املــؤمنني : ومعــه املالئكــة والــروح الــذين كــانوا يهبطــون يف ليلــة القــدر، قــال جربائيـل 

معه ويصلون معه عليـه وحيفـرون  بصره فرآهم يف منتهى السماوات اىل األرض يغسلون النيب 
لــه والّلــه مــا حفــر لــه غــريهم، حــىت اذا وضــع يف قــربه نزلــوا مــع مــن نــزل فوضــعوه، فــتكلم وفــتح ألمــري 

جهــداً وإمنــا  )١(ال نــألوه: يوصــيهم بــه، فبكــى، ومسعهــم يقولــون مسعــه، فســمعه  املــؤمنني 
  .اال أنه ليس يعايننا ببصره بعد مرتنا هذههو صاحبنا بعدك 

و لقـــــد علـــــم املســـــتحفظون مـــــن اصـــــحاب حممـــــد : قـــــال يف uـــــج البالغـــــة مـــــن خطبـــــة لـــــه 
إينِّ مل ارد علــــى الّلــــه ســــبحانه وال علــــى رســــوله ســــاعة قــــط، ولقــــد واســــيته يف املــــواطن الــــيت  
ــــــــه  )٣(دام جنــــــــدةفيهــــــــا االبطــــــــال وتتــــــــأخر االقــــــــ )٢(تــــــــنكص أكــــــــرمين الّلــــــــه ولقــــــــد قــــــــبض رســــــــول الّل
وان رأسه لعلى صدري، وقد سالت نفسه يف كّفي فأمررqـا علـى وجهـي ولقـد ُولِّيـت غسـله  

اي (مـــأل يهـــبط ومـــأل يعـــرج ومـــا فارقـــت مسعـــي هينمـــة  )٥(واملالئكـــة أعـــواين فضـــجت الـــدار واالفنيـــة
  .عليه حىت واريناه يف ضرحيه فمن ذا احق به مّين حياً وميتاً  منهم يصّلون) الكالم اخلفي

____________________  
  .يعين انا لننصره على مقدار طاقتنا وال نقصر يف حقه. قصر: يألو يف األمر. أال) ١(
  .أي رجعوا على اعقا7م) ٢(
  .أي الشجاعة والبأس) ٣(
  .وهو الساحة) بالكسر(مجع فناء ) ٤(

   



٤٠ 

قــد يقــال ان املــراد بســيالن الــنفس هبــوب الــنفس عنــد انقطــاع االنفــاس وقيــل اراد بنفســه : اقــول
ــه  دمــه  مســح ) قــاء عنــد وفاتــه دمــا يســرياً وأن عليــاً عليــه الســالم يقــال ان رســول الّل

  .بذلك وجهه والّله العامل
اكثـر النـاس ملـا جـرى بـني املهـاجرين واالنصـار مـن  مل حيضر دفـن رسـول اللّـه : قال املفيد

تنـادي، واسـوء  التشاجر يف أمر اخلالفة وفات اكثرهم الصـالة عليـه لـذلك، وأصـبحت فاطمـة 
  .ان صباحك لصباح سوء: صباحاه فسمعها ابو بكر فقال هلا

ملـــا فرغنـــا مـــن دفـــن رســـول اللّـــه : عبـــد ربـــه يف العقـــد الفريـــد عـــن انـــس بـــن مالـــك قـــال وروى ابـــن
علـى وجـه رسـول اللّـه  )١(يا انـس كيـف طابـت انفسـكم ان حتثـوا: اقبلت علي فاطمة فقالت 
  .ربه ما ادناهالرتاب، مث بكت ونادت يا ابتاه اجاب رباً دعاه يا أبتاه، من  

____________________  
  .أي أن تصبُّوا) ١(

   



٤١ 

سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين وام األئمة الطاهرين فاطمة . .النور الثاني
  الزهراء

  مشـــــــــــــــكاة نـــــــــــــــور اللّـــــــــــــــه جـــــــــــــــل جاللـــــــــــــــه

  زيتونـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــمَّ الـــــــــــــــــــــــورى بركاqـــــــــــــــــــــــا    

  
  .صلوات الّله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها

وكـان بعـد  ولدت يف مجادى اآلخرة يوم العشرين منها سنة مخس واربعني من مولـد النـيب 
  .مبعثه خبمس سنني كما ُروي عن الصادقني 

ومعــه عمــار بــن ياســر واملنــذر بــن الضحضــاح وابــو  )١(جــالس بــابطح بينــا النــيب ) البحــار(
اذ هـبط  والعباس بن عبد املطلـب ومحـزة بـن عبـد املطلـب  وعمر وعلي بن ايب طالب  بكر

يف صورته العظمى قـد نشـر أجنحتـه حـىت اخـذت مـن املشـرق اىل املغـرب فنـاداه  عليه جربائيل 
اربعـني صـباحاً، فشـق  عن خدجيـة )٢(يا حممد، العلّي األعلى يقرأ عليك السالم وهو يأمرك ان تعتزل

  ذلك على
____________________  

كــل مســيل فيــه دقــاق احلصــى فهــو ابطــح قــال ابــو زيــد االبطــح اثــر املســيل واالبطــح يضــاف اىل مكــة واىل مــىن ألن ) ١(
مراصــد (مسـافته منهمــا واحــدة ورمبـا كــان اىل مــىن أقـرب وهــو احملصــب وهـي خيــف بــين كنانـة وقيــل انــه ذو طـوى ولــيس بــه 

  ).عاالطال
اربعـني يومـاً كـان للتأهـب لتحيـة رب العـاملني وحتفتـه واملـراد 7ـا ) رضـي اللّـه عنهـا(عن خدجية  لعل اعتزال النيب ) ٢(

كمــا اشــري اىل ذلــك يف زيارqــا فاطمــة بنــت رســولك وبضــعة حلمــه وصــميم قلبــه وفلــذة كبــده ) صــلوات الّلــه عليهــا(فاطمــة 
سـيدة النسـوان مبـا ال يطيـق بتحريـر بيانـه البنـان  والتحية منك له والتحفة ويف هذا االعتزال دليل على جاللة فاطمـة 

  ).منه(
   



٤٢ 

ــاً هلــا و7ــا وامقــاً ) صــلى الّلــه عليــه والــه وســلم(النــيب  اربعــني  فأقــام النــيب : قــال )١(وكــان حمّب
ياســر  يومــاً يصــوم النهــار ويقــوم الليــل حــىت اذا كــان يف آخــر ايامــه تلــك بعــث اىل خدجيــة بعمــار بــن

ولكــن ريب عــز وجــل امــرين  )٢(قــل هلــا يــا خدجيــة ال تظــين ان انقطــاعي عنــك هجــرة وال قلــى: وقــال
بذلك لينفذ امره فال تظين يا خدجية اال خـرياً فـان اللّـه عـز وجـل ليبـاهي بـك كـرام مالئكتـه كـل يـوم 

بنــت  البــاب وخــذي مضــجعك مــن فراشــك فــإين يف منــزل فاطمــة )١(مــراراً فــاذا جنــك الليــل فــاجيفي
فلمـا كــان يف   اسـد رضـي اللّـه عنهـا فجعلــت خدجيـة حتـزن يف كـل يـوم مــراراً لفقـد رسـول اللّـه 

يــا حممــد العلــّي األعلــى يقرئــك الســالم وهــو يــأمرك ان : فقــال كمــال االربعــني هــبط جربائيــل 
ال علــم : يــا جربائيــل ومــا حتفــة رب العــاملني ومــا حتيتــه قــال تتأهــب لتحيتــه وحتفتــه قــال النــيب 

: او قــال )٤(كــذلك اذ هــبط ميكائيــل ومعــه طبــق مغطــى مبنــديل ســندس  فبينــا النــيب : يل، قــال
) لمصـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـ(واقبـــل جربائيـــل علـــى النـــّيب  اســـتربق، فوضـــعه بـــني يـــدْي النـــيب 

يــا حممــد يــأمرك ربــك ان جتعــل الليلــة افطــارك علــى هــذا الطعــام، فقــال علــّي بــن أيب طالــب : وقــال
اذا أراد أن يفطـــر أمـــرين ان افـــتح البـــاب ملـــن يـــرد اىل ) صـــلى الّلـــه عليـــه وآلـــه ومل(كـــان النـــيب : 

لـى بــاب املنــزل وقــال يـا ابــن ايب طالــب انــه ع اِإلفطـار فلمــا كــان يف تلـك الليلــة أقعــدين النــيب 
ــيب : قــال علــّي . طعــام حمــرم اال علــيَّ  بالطعــام وكشــف  فجلســت علــى البــاب وخــال الن

  وعنقود من عنب فأكل النيب )٥(الطبق فاذا عذق من رطب
____________________  

  .أي احبه: يقال ومقه. أي حمباً ) ١(
  .ابغضه: لى الرجلق) ٢(
  ).منه(أي رّدوها : اجيفوا ابوابكم) ٣(
  ).منه(للرتديد من الراوي ) ٤(
  .لعل ختصيص الرطب والعنب لكثرة بركتهما وما يتولد منهما من املنافع فانه ليس يف االشجار ما يبلغ نفعهما) ٥(

   



٤٣ 

منه شبعاً، وشرب من املاء رياً، ومد يـده للغسـل فافـاض املـاء عليـه جربائيـل وغسـل يـده  
فــارتفع فاضــل الطعــام مــع االنــاء اىل الســماء، مث قــام النــيب  اســرافيل  )١(ومتندلــه ميكائيــل 
ـــه جربائيـــل فقـــال الصـــالة  ـــزل  حمرمـــة )٢(ليصـــّلي فأقبـــل علي ـــأيت اىل من ـــك حـــىت ت ـــك يف وقت علي

علـى نفســه ان خيلـق مــن صـلبك يف هـذه الليلــة ذريـة طيبــة  )٣(خدجيـة فتواقعهـا فــان اللّـه عــز وجـل آىل
ـــه  ـــت خدجيـــة رضـــوان اللّـــه عليهـــا فوثـــب رســـول الّل ـــزل خدجيـــة قال ـــت قـــد الفـــت : اىل من وكن
ـــين الليـــل غطيـــت رأ )٤(الوحـــدة فكـــان اذا ســـرتي وغلقـــت بـــايب وصـــليت وردي  )٥(ســـي وأســـجفتجّن

وأطفأت مصباحي وأويت اىل فراشي فلما كـان يف تلـك الليلـة مل أكـن بالنائمـة وال باملنتبهـة اذ جـاء 
قالـــت  فقـــرع البـــاب فناديـــت مـــن هـــذا الـــذي يقـــرع حلقـــًة ال يقرعهـــا اال حممـــد  النـــيب 
بعذوبـة كالمـه وحـالوة منطقـه، افتحـي يـا خدجيـة ) صلي الّله عليـه وآلـه وسـلم(فنادى النيب : خدجية

وفتحت البـاب ودخـل النـيب املنـزل،  فقمت فرحة مستبشرة بالنيب : فاينِّ حممد، قالت خدجية
وكــان اذا دخــل املنــزل دعــا باالنــاء فتطهــر للصــالة مث يقــوم فيصــلي ركعتــني يــوجز فيهمــا مث يــأوي اىل 
ــك الليلــة مل يــدع باالنــاء ومل يتأهــب للصــالة غــري انــه اخــذ بعضــدي وأقعــدين  فراشــه فلمــا كــان يف تل

السـماء  )٦(ن بـني املـرأة وبعلهـا فـال والـذي مسـكعلى فراشه وداعبين ومازحين وكان بيين وبينه ما يكـو 
  .يف بطينحىت حسست بثقل فاطمة  وأنبع املاء ما تباعد عين النيب 

____________________  
نسـلة الطــاهرة مـع اuمـا خلقتـا مـن فضـلة طينــة آدم عليـه السـالم وال يبعـد ان يكـون يف ذلـك اشــارة اىل كثـرة نفـع هـذه ال= 

  ).منه) (سالم الّله عليها(املباركة وكثرة ذريتها وبركاqا 
  .أي وضع على يده املنديل) ١(
  ).منه(الظاهر اuا الصالة النافلة دون الفريضة فانه كان يقدمها على االفطار ) ٢(
  .أي حلف) ٣(
  .أي اظلم) ٤(
  ).منه(أي ارسلت ) ٥(
  .أي رفع) ٦(

   



٤٤ 

قلــت أليب : اللّــه عنــه يف األمــايل بســنده عــن املفضــل بــن عمــر قــال وروى الشــيخ الصــدوق رضــي
ملـا ) رضـي اللّـه عنهـا(فقـال نعـم ان خدجيـة  كيف كانـت والدة فاطمـة   عبد الّله الصادق 

ا وال يـرتكن نسـوان مكـة فلـم يـدخلن عليهـا وال يسـلمن عليهـ )١(هجرqـا تزّوج 7ـا رسـول اللّـه 
فلمـا محلـت  امرأة تدخل عليها، فاستوحشت خدجية لذلك وكان جزعها وغّمها حذراً عليه 

ها) ســالم الّلــه عليهــا(بفاطمــة  ــك مــن )٢(كانــت فاطمــة حتــدثها مــن بطنهــا وتصــربِّ ــت تكــتم ذل ، وكان
يومــاً فســمع خدجيــة رضــي اللّــه عنهــا حتــدث فاطمــة  ، فــدخل رســول الّلــه رســول اللّــه 
يا خدجية هذا جربائيل خيربين أuا أنثى وأuـا النسـلة الطـاهرة امليمونـة وان اهللا تبـارك : ، فقال هلا

و تعــاىل ســيجعل نســلي منهــا و ســيجعل مــن نســلها األئمــة وجيعلهــم خلفــاء يف ارضــه بعــد انقضــاء 
لم تزل خدجية على ذلك اىل ان حضرت والدqا، فوجهت اىل نسـاء قـريش وبـين هاشـم ان ف. وحيه
لتلني مين ما تلي النساء من النساء، فأرسلن اليها، انت عصيتينا ومل تقبلـي قولنـا وتزوجـت  )٣(تعالني

ك شـــيئاً، فاغتمـــت يتـــيم ايب طالـــب، فقـــرياً ال مـــال لـــه فلســـنا جنـــيء وال نلـــي مـــن أمـــر  حممـــدا 
طـوال كـأuن مـن نسـاء بـين هاشـم  )٤(خدجية لـذلك فبينـا هـي كـذلك اذ دخـل عليهـا اربـع نسـوء مسـر

أنـا : ففزعت منهن ملا رأqن فقالت احداهن، ال حتزين يا خدجية فانّا رسل ربك اليك وحنـن اخواتـك
ــت عمــران وهــ ــك يف اجلنــة، وهــذه مــرمي بن ــثم أخــت ســارة وهــذه آســية بنــت مــزاحم وهــي رفيقت ذه كل

  موسى بن عمران، بعثنا الّله اليك لنلي منك ما يلي النساء فجلست واحدة
____________________  

  .أي ابعدqا) ١(
  .أي حتثُّها على الصرب) ٢(
  أي أَقِبلنَ ) ٣(
  .مجع مسراء وهو اللون املائل اىل السواد) ٤(

   



٤٥ 

 مـــن خلفهـــا فوضـــعت فاطمـــة  عـــن ميينهـــا واخـــرى عـــن يســـارها والثالثـــة بـــني يـــديها والرابعـــة
طـــاهرة مطهـــرة، فلمـــا ســـقطت اىل األرض اشـــرق منهـــا النـــور حـــىت دخـــل بيوتـــات مكـــة، ومل يبـــق يف 
شــرق األرض وغر7ــا موضـــع اال أشــرق فيــه ذلـــك النــور ودخــل عشـــر مــن احلــور العـــني، كــل واحـــدة 

وثر، واخرجـــت خـــرقتني مـــنهن معهـــا طســـت مـــن اجلنـــة وابريـــق مـــن اجلنـــة، ويف االبريـــق مـــاء مـــن الكـــ
ــنب واطيــب رحيــاً مــن املســك والعنــرب فلفتهــا بواحــدة وقنعتهــا بالثانيــة مث  بيضــاءتني أشــد بياضــاً مــن الّل

اشــهد ان ال الــه إال اللّــه وان ايب رســول اللّــه، : بالشــهادتني وقالــت اســتنطقتها فنطقــت فاطمــة 
االســـباط، مث ســـلمت علـــيهن ومســـت كـــل  ســـيد األنبيـــاء، وان بعلـــي ســـيد األوصـــياء وولـــدي ســـادة

واحدة منهن بامسها، واقبلن يضحكن اليها وتباشرت احلور العني وبشر أهل السـماء بعضـهم بعضـاً 
خـذيها : مل تره املالئكة قبل ذلك وقالـت النسـوة )١(وحدث يف السماء نور زاهر بوالدة فاطمة 

 )٢(هــا ويف نســلها فتناولتهــا فرحــة مستبشــرة والقمتهــايــا خدجيــة طــاهرة مطهــرة زكيــة ميمونــة، بــورك في
تنمـو يف اليـوم كمـا ينمـو الصـيب يف الشـهر وتنمـو يف الشـهر   ثديها فدر عليها، فكانت فاطمة 

  .)٣(كما ينمو الصيب يف السنة
____________________  

  .أي مشرق) ١(
  .أي جعلت يف فمها) ٢(
  .واال فاملناسب لنموه يف اليوم قدر االسبوع منوه يف الشهر قدر سبعة اشهرهذا كناية عن سرعة منوها ) ٣(

    



٤٦ 

  فصل في مناقب فاطمة عليها السالم
من اهل العبـاء واملباهلـة واملهـاجرة يف اصـعب وقـت، وكانـت ) صلوات الّله عليها(كانت فاطمة 

ــت فــيهم آيــة التطهــري، وافتخــر جربائيــل  ــه هلــم بالصــدق وهلــا  فــيمن نزل بكونــه مــنهم وشــهد الّل
اىل يوم القيامة، وهي سـيدة نسـاء العـاملني ) صلى الّله عليه واله وسلم(أمومة األئمة وعقب الرسول 

، من األولني واآلخرين واحد الركبان األربعة يوم القيامة وهلا املصـحف الـذي كـان عنـد األئمـة 
مشـيتها  )٢(شـيمته ومـا ختـرم )١(، حتكـي شـيمتهاديثاً برسـول اللّـه وكانت اشبه الناس كالماً وحـ

مشيته، وكانت اذا دخلت عليه رّحب 7ا وقّبل يديها واجلسها يف جملسـه، فـاذا دخـل عليهـا قامـت 
ئحــــة اجلنــــة يشــــم يكثــــر تقبيلهــــا وكلمــــا اشــــتاق اىل را وكــــان . اليــــه فرحبــــت بــــه وقّبلــــت يديــــه

فاطمة بضعة مين، من سرَّها فقد سّرين ومـن سـاءها فقـد سـاءين، فاطمـة اعـز : رائحتها، وكان يقول
  .)٣(هلا الناس ايلَّ، اىل غري ذلك مما يكشف عن كثرة حمبته 

اين كنـــت عنـــد ايب جعفـــر الثـــ: روى الشـــيخ الكليـــين عطـــر اللّـــه مرقـــده عـــن حممـــد بـــن ســـنان قـــال
يــا حممــد ان الّلــه تبــارك وتعــاىل مل يــزل متفــردا بوحدانيتــه مث : فأجريــت اخــتالف الشــيعة، فقــال 

خلق حممدا وعلّياً وفاطمة صلوات الّله عليهم فمكثـوا ألـف دهـر، مث خلـق مجيـع األشـياء فأشـهدهم 
وحيرمــون مــا يشــائون أمورهــا الــيهم فهــم حيلّــون مــا يشــاءون  )٤(خلقهــا وأجــرى طــاعتهم عليهــا وفــّوض

ومــن  )٥(يــا حممــد هــذه الديانــة مــن تقــدمها مــرق: ولــن يشــاءوا اال ان يشــاء الّلــه تبــارك وتعــاىل مث قــال
  .خذها اليك يا حممد )٧(ومن لزمها حلق )٦(ختّلف عنها حمق

____________________  
  ).بالضم(أي خلقها ) ١(
  .أي ال تعدل) ٢(
رسـالة مسيناهـا بيـت ) صلوات الّله عليها(اياها يا حبيبة ابيها اقول قد كتبنا يف احوال موالتنا فاطمة  كندائه ) ٣(

  .االحزان يف مصائب سيدة النسوان
اقــول قـــد ذهـــب بعــض اىل تفـــويض االحكـــام اىل األئمــة مبعـــىن ان هلـــم حبســب مـــا يـــرون مــن املصـــاحل واملفاســـد جعـــل ) ٤(

قد عدهم احملقق البهبهاين يف تعليقته على الرجال من غالة الشيعة فعليه ال بد مـن محـل  االحكام التكليفية اخلمسة ولكن
يف هـــذه الروايـــة  الروايـــة علـــى اuـــم أوعيـــة مشـــيئة الّلـــه فمـــا حرمـــه الّلـــه تعـــاىل حرمـــوه ومـــا احلـــه احلـــوه ولـــذا اســـتدرك 

  ).ولن يشاءوا اال ان يشاء الّله تبارك و تعاىل: (يقول: الشريفة
  .أي خرج من الدين) ٥(
  .أي هلك) ٦(
  .أي كان مالزماً للدين) ٧(

   



٤٧ 

  في وفاة فاطمة  فصل
يف مجـادى اآلخـرة ) صلي الّله عليه وآله وسلم(قبضت فاطمة صلوات الّله عليها بعد وفاة النيب 

روى ذلـك الطربسـي عـن ايب عبـد . سـنة احـدى عشـرة مـن اهلجـرة )١(يوم الثالثـاء لـثالث خلـون منهـا
  .الّله 

مرضاً شديداً ومكثـت اربعـني ) صلوات الّله عليها(وغريه مرضت فاطمة  )٢(وعن روضة الواعظني
ــت  بنــت عمــيس  )٥(وامســاء )٤(اليهــا نفســها دعــت ام أميــن )٣(ليلــة يف مرضــها اىل ان توفيــت فلمــا نعي

يــا ابــن عــم انــه قــد نعيــت ايل نفســي وانــين ال ارى مــا : واحضــرته فقالــت  ووجهـت خلــف علــيّ 
اوصــيين : يب اال انـين الحقــة بــايب ســاعة بعــد ســاعة وأنــا اوصـيك باشــياء يف قلــيب قــال هلــا علــي 
يـا ابـن عـم : مبا احببت يا بنـت رسـول اللّـه، فجلـس عنـد رأسـها واخـرج مـن كـان يف البيـت مث قالـت

معاذ الّله، انت أعلـم باللّـه وأبـّر وأتقـى : ما عهدتين كاذبة وال خائنة وال خالفتك منذ عاشرتين فقال
وأكــرم وأشــد خوفــاً مــن اللّــه ان أوخبــك مبخــالفيت، قــد عــز علــيَّ مفارقتــك وفقــدك، اال انــه أمــر ال بــد 

ظمــت وفاتــك وفقــدك، فانــا لّلــه وانــا اليــه وقــد ع منــه، واهللا ُجــدِّدت علــيَّ مصــيبة رســول الّلــه 
  راجعون

____________________  
  .وقيل خلمسة وسبعني من وفاة رسول الّله وقيل الربعة اشهر منه وفيها اقوال ُأخر شاذة بني الشيعة) ١(
  .للشيخ األجل ابن فتال النيشابوري من اعاظم احملدثني) ٢(
  .أي اخربت مبوqا) ٣(
ـــيب ) ٤( ـــت ألمـــه  هـــي مـــوالة الن ) اميـــن(فاعتقهـــا وزوجهـــا مـــن عبيـــد بـــن زيـــد فولـــدت لـــه  وحاضـــنته كان

مــن زيــد بــن حارثــة فولــدت لــه اســامة بــن زيــد وهــي مــن املنقطعــني اىل  فاستشــهد يــوم خيــرب فزوجهــا رســول اللّــه 
  .فاطمة 

ــب وتزوجهــا . امســاء بنــت عمــيس اخلثعميــة هــي) ٥( مــن املهــاجرات اىل ارض احلبشــة مــع زوجهــا األول جعفــر بــن ايب طال
ــب . بعــده ابــو بكــر فولــدت لــه حممــد بــن ايب بكــر ــب فولــدت لــه حيــىي بــن ايب طال مث مــات عنهــا فتزوجهــا علــي بــن ايب طال

  ).انتهى ملخصاً من االستيعاب(
   



٤٨ 

وأحزuــا هــذه واللّــه مصــيبة ال عــزاء هلــا، ورزيــة ال خلــف  )١(وأمضــهامــن مصــيبة مــا أفجعهــا وآملهــا 
اوصــيين مبــا شــئت، : رأســها وضــمها اىل صــدره مث قــال هلــا، مث بكيــا مجيعــاً ســاعة واخــذ علــّي 

جــزاك اللّــه عــين خــري : فانــك جتــدينين امضــي فيهــا كمــا أمــرتين بــه وأختــار أمــرك علــى امــري، مث قالــت
وان  )٢(رسول الّله مث أوصته بان يتزوج بعدها امامة بنت اختهـا وأن يتخـذ هلـا نعشـاً  اجلزاء يا ابن عم

ال يشــهد احــد جنازqــا مــن الــذين ظلموهــا وأخــذوا حقهــا وان ال يصــلي عليهــا احــد مــنهم، وال مــن 
  .العيون ونامت االبصار )٣(أتباعهم، وان يدفنها بالليل اذا هدأت

ـــ ملـــا احتضـــرت  ان فاطمـــة : قـــال ه عـــن آبائـــه وعـــن مصـــباح االنـــوار عـــن ايب عبـــد الّل
اذا أنا مت فتول انت غسلي، وجهزين، وصلِّ عليَّ وانزلين يف قربي وأحلـدين : فقالت )٤(اوصت علياً 

وســّو الــرتاب علـــيَّ واجلــس عنــد رأســـي قبالــة وجهــي فـــأكثر مــن تــالوة القـــرآن والــدعاء فاuــا ســـاعة 
س االحيـاء، وأنـا اسـتودعك اللّـه تعـاىل وأوصـيك يف ُولـدي خـرياً، مث ضـمت اليهـا حمتاج امليت اىل أن

اذا بَلَغــْت فلهــا مــا يف املنــزل، مث الّلــه هلــا، فلمــا توفيــت فعــل ذلــك أمــري املــؤمنني : ام كلثــوم فقالــت لــه
.  

يــا ســيديت مــا : الوفــاة، بكــت فقــال هلــا امــري املــؤمنني  وُروي انــه ملــا حضــرت فاطمــة 
ال تبكــي فواللّــه ان ذلـــك لصــغري عنـــدي يف ذات : ابكـــي ملــا تلقــى بعـــدي، قــال هلـــا: يبكيــك قالــت

  .الّله
شــكواها الــيت قبضــت فيهــا  اشــتكت فاطمــة : قالــت )٤(وُروي عــن ام ســلمى امــرأة ايب رافــع

  وكنت امرضها فاصبحت يوماً اسكن ما
____________________  

  .من مضَّ اجلرح فالناً آمله وأوجعه) ١(
  .ومل يكن قبل معموالً حلمل اجلنائز) ٢(
  .أي سكنت) ٣(
اذ بشـــره باســـالم عمـــه  وهـــو الـــذي اعتقـــه رســـول الّلـــه ) صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم(لعلـــه مـــوىل رســـول الّلـــه ) ٤(

  .العباس
   



٤٩ 

ــت اســكيباىل بعــض ح كانــت، فخــرج علــّي  فســكبت، فقامــت  )٢(يل غســالً  )١(وائجــه فقال
افرشـي يل فراشـي وسـط : مث قالـت )٣(واغتسلت احسن ما يكون مـن الغسـل مث لبسـت اثوا7ـا اجلـدد

انا مقبوضـة وقـد اغتسـلت فـال يكشـفين احـد مث وضـعت : البيت مث استقبلت القبلة ونامت، وقالت
  ).صلوات الّله عليها(خدها على يدها، وماتت 

، مث ادعيــــين فــــان اجبتــــك، واال )٤( روايـــة اخــــرى قالــــت ألمســــاء بنــــت عمــــيس انتظــــريين هنيهــــةويف
فانتظرqـا امسـاء هنيهــة مث نادqـا فلـم جتبهــا فنـادت يــا : فـاعلمي أين قـد قِــدمت علـى ايب، قـال الــراوي

بنت حممد املصطفى، يا بنـت اكـرم مـن محلتـه السـماء، يـا بنـت خـري مـن وطـأ احلصـى، يـا بنـت مـن  
مـــن ربـــه قـــاب قوســـني أو أدىن، فلـــم جتبهـــا فكشـــفت الثـــوب عـــن وجههـــا فـــاذا 7ـــا قـــد فارقـــت  كـــان

فأقرئيـه  الدنيا، فوقعت عليها تقبلها وهـي تقـول يـا فاطمـة اذا قـدمت علـى ابيـك رسـول اللّـه 
ــت عمــيس الســالم، مث شــقت امســاء جيبهــا وخرجــت فتلقاهــا احلســن واحلســني   مــن امســاء بن

: فـاذا هـي ميتـة فقـال اين أمنا فسكتت، فدخال البيت فاذا هـي ممتـدة فحركهـا احلسـني : فقاال
يـا أمـاه كلميـين قبـل ان يفـارق : يا اخـاه آجـرك اللّـه يف الوالـدة فوقـع عليهـا احلسـن يقبلهـا مـرة ويقـول

ل يا أماه انا ابنـك احلسـني كلميـين قبـل ان يقبل رجلها ويقو  واقبل احلسني : روحي بدين قالت
فــاخرباه  يــا ابــين رســول اللّــه انطلقــا اىل ابيكمــا علــّي : قلــيب فــأموت قالــت هلمــا امســاء )٥(ينصــدع

مبـوت أمكمـا، فخرجـا يناديـان يـا حممـداه يـا امحـداه، اليـوم جـدد لنـا موتـك، اذ ماتـت أمنـا، مث أخـربا 
  عليه املاء مث )٦(ملسجد فغشي عليه عليه حىت رشوهو يف ا عليَّا 

____________________  
  .أي صيب) ١(
  ).منه(الغسل بالضم والكسر ما يغتسل به ) ٢(
  .جدد مجع جديد) ٣(
  .أي مقداراً قليالً من الوقت) ٤(
  .أي ينشق) ٥(
  .أي نفض املاء وفرقه عليه: رش عليه) ٦(

   



٥٠ 

قـال . لعزاء يـا بنـت حممـد، كنـت بـك اتعـزى ففـيم العـزاء مـن بعـدكمبن ا: يقول أفاق وكان 
: وعنـد رأسـها امسـاء تبكـي وتقـول حىت ادخلهما بيت فاطمـة  فحمل احلسنني : الراوي

: عـن وجههـا فـاذا برقعـة عنـد رأسـها فـاذا فيهـا فكشـف علـي . وايتامى حممـد كنـا نتعـزى بعـدك
أوصـت، وهـي تشـهد ان  بسم الّله الرمحن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت رسـول اللّـه 

عبــده ورســوله، وأن اجلنــة حــق، والنــار حــق، وأن الســاعة آتيــة ال  ال إلــه اال الّلــه، وأن حممــداً 
زوجــين اللّــه منــك  ب فيهــا، وأن اللّــه يبعــث مــن يف القبــور، يــا علــّي انــا فاطمــة بنــت حممــد ريــ

وغّسـلين بالليـل، وصـّل علـي وادفـين  )١(ألكون لك يف الدنيا واآلخرة أنت أوىل يب من غريي، حنطين
  .يوم القيامة بالليل وال تعلم احدا، واستودعك الّله واقرأ على ُولدي السالم اىل

قـال الــراوي فصــاحت اهـل املدينــة صــيحة واحـدة واجتمعــت نســاء بـين هاشــم يف دارهــا فصــرخن 
يـا سـيدتاه يـا بنـت رسـول اللّـه، وأقبـل : صرخة واحدة كادت املدينـة ان تزعـزع لصـراخهن وهـن يقلـن

بــني يديــه يبكيــان  وهــو جــالس واحلســن واحلســني  الفــرس اىل علــّي  )٢(النــاس مثــل عــرف
وجتـر ذيلهـا متجللـة بردائهـا غلبهـا نشـيجها  )٣(فبكى الناس لبكائهما وخرجت ام كلثوم وعليها برقعـة

  .يا ابتاه يا رسول الّله االن حقاً فقدناك فقداً ال لقاء بعده ابداً : وهي تقول
ج ابــو ذر واجتمــع النــاس فجلســوا وهــم يضــجون وينتظــرون ان ختــرج اجلنــازة فيصــلون عليهــا فخــر 

قد أُخر اخراجها يف هـذه العشـية فقـام  انصرفوا فان ابنة رسول الّله : ، وقال)رضي الّله عنه(
  .الناس وانصرفوا

____________________  
  .أي اجعل عليَّ احلنوط) ١(
  .بالضم هو الشعر النابت يف حمدب رقبة الفرس) ٢(
  .أي النقاب) ٣(

   



٥١ 

ومل حيضـرها غـريه واحلســن واحلسـني وزينـب وام كلثــوم  فلمـا جـّن الليــل غسـلها امـري املــؤمنني 
  .)١()رضي الّله عنها(وفضة جاريتها وامساء بنت عميس  

والّلـــه لقـــد اخـــذت يف امرهـــا وغســـلتها يف قميصـــها ومل اكشـــفه : ويف روايـــة ورقـــة قـــال علـــي 
  لقـــد كانــــت ميمونـــة طــــاهرة مطهـــرة مث حنطتهــــا مـــن فضــــلة حنـــوط رســــول اللّــــه عنهـــا فــــواهللا

وكفنتهـا وادرجتهـا يف اكفاuــا فلمـا مهمــت ان اعقـد الـرداء ناديــت يـا ام كلثــوم يـا زينـب يــا سـكينة يــا 
احلســـن فضـــة يـــا حســـن ويـــا حســـني هلمـــوا تـــزودوا مـــن امكـــم فهـــذا الفـــراق، واللقـــاء يف اجلنـــة فاقبـــل 

ومهــــــــا يناديـــــــان واحســــــــرة ال تنطفــــــــئ ابـــــــداً مــــــــن فقــــــــد جـــــــدنا حممــــــــد املصــــــــطفى  واحلســـــــني 
وامنا فاطمة الزهـراء يـا ام احلسـن يـا ام احلسـني اذا لقيـت جـدنا حممـداً املصـطفى فاقرئيـه منـا  

إين أُشـهد : قال امري املؤمنني علـّي إنا قد بقينا بعدك يتيمني يف دار الدنيا، ف: السالم وقويل له
وأنت ومـدَّت يـديها وضـمتهما اىل صـدرها مليـاً واذا 7ـاتف مـن السـماء ينـادي  )٢(الّله اuا قد حنَّت

ــب اىل احملبــوب  ــه مالئكــة الســماوات فقــد اشــتاق احلبي يــا ابــا احلســن ارفعهمــا عنهــا فلقــد ابكيــا والّل
  .فرفعتهما عن صدرها: قال

ان كثــري بــن عبـــاس كتــب علــى اطـــراف كفــن ســيدة النســـاء، تشــهد ان ال إلــه ال اللّـــه وان وروي 
  .رسول الّله حممدا 

وعمـار  العيـون ومضـى شـطر مـن الليـل اخرجهـا علـّي واحلسـن واحلسـني  )٣(فلما ان هـدأت
من بين هاشم وخواصه، صّلوا عليها ودفنوهـا  ونفر )٤(واملقداد وعقيل والزبري وابو ذر وسلمان وبريدة

  .قبوراً مزورة مقدار سبعة حىت ال يعرف قربها يف جوف الليل وسوى علّي 
____________________  

  .ويف رواية سليمان ونفر آخر سيأيت ذكرهم) ١(
  .حنني وانني مبعىن تأوهت) ٢(
  .أي سكنت) ٣(
  .بريدة االسلمي من السابقني الذين رجعوا اىل امري املؤمنني ) ٤(

   



٥٢ 

وعفَّـى موضـع قربهـا ونفـض يـده مـن تـراب ) صـلوات اللّـه عليهـا(ملـا دفـن فاطمـة  وُروي انه 
: فقــال القــرب، هــاج بــه احلــزن فارســل دموعــه علــى خديــه، وحــّول وجهــه اىل قــرب رســول الّلــه 

الســالم عليــك يــا رســول اللّــه عــين وعــن ابنتــك النازلــة يف جــوارك والســريعة اللحــاق بــل قــّل يــا رســول 
مصـيبتك  )٢(إال أن يل يف التأسـي بعظـيم فرقتـك وفـادح )١(الّله عن صفيتك صربي ورقَّ عنهـا جتلُّـدي

ا هللا وانــا اليــه يف ملحــودة قــربك وفاضــت بــني حنــري وصــدري نفســك انــ )٣(موضــع تعــز فلقــد وســدتك
اىل ان  )٥(الوديعــة واخــذت الرهينــة امــا حــزين فســرمد وامــا ليلــي فمســهد )٤(راجعــون فلقــد اســرتجعت

 )٨(فاحفهــا )٧(امتــك علــى هضــمها )٦(خيتــار الّلــه يل دارك الــيت انــت 7ــا مقــيم وســتنبئك ابنتــك بتظــافر
م عليكمـا سـالم مـودع ال السؤال واسـتخربها احلـال هـذا ومل يطـل العهـد ومل خيـل منـك الـذكر والسـال

  .وال سئم فإن انصرف فال عن ماللة وان أقم فال عن سوء ظن مبا وعد الّله الصابرين )٩(قال
فبـدأتين  دخلـت علـى فاطمـة : روى الشيخ عن يزيد بن عبد امللك عن أبيـه عـن جـده قـال

ــت ــك: بالســالم، مث قال ــت )١٠(مــا إذ ب ــت: قل ــب الربكــة قال هــو أنــه مــن ســلَّم  )١١(:وذاأخــربين وهــ: طل
  .عليه وعلّي ثالثة أيام أوجب الّله له اجلنة قلت هلا يف حياته وحياتك قالت نعم وبعد موتنا

____________________  
  .أي تكلف اجللد وصرب: جتلد) ١(
  .النازلة: الفادحة. أي الصعب املثقل) ٢(
  .أي صريت اللحد لك وسادة) ٣(
ـــىن الوديعـــة علـــى فوريـــة الفـــك ولعلـــه هلـــذه النكتـــة قـــال لـــه الرســـول هـــذا كنايـــة عـــن كوuـــا قلي) ٤( لـــة املكـــث عنـــده الن مب

ومعــىن اخــذت الرهينــة كنايــة عــن جاللــة مقامهــا ألن الرهينــة تطلــق علــى . حــني زوجهــا منــه هــذه وديعــيت عنــدك 
  .أي غاىل 7ا: يقال ارهنه يف السلقة. الشيء الغايل

  .قل نومه. ارق ومل ينم: دسهد وتسه) ٥(
  .أي بتعاوuم) ٦(
  .أي مبغض) ٩(
  .أي اكثر السؤال عن حاهلا) ٨(
  .الضمري راجع اىل اخلالفة) ٧(
  .أي ما سبب جميئك إيلَّ ) ١٠(
  .أي أن ما اخربين هو ذات الذي سأخربك به) ١١(

   



٥٣ 

قــال يل رســول : قالــت ، عــن فاطمــة البحــار، عــن مصــباح األنــوار، عــن امــري املــؤمنني 
  .من صلى عليك غفر الّله له وأحلقه يب حيث كنت من اجلنة: الّله 

   



٥٤ 

االمام األول ابو الحسن امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات . .النور الثالث
   الّله عليه

الث عشــرة ليلــة خلــت مــن رجــب بعــد عــام مبكــة يف البيــت احلــرام يف يــوم اجلمعــة لــث ولــد 
  .الفيل بثالثني سنة

امــه فاطمــة بنــت اســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف وهــو واخوتــه اول هــامشي ولــد بــني هــامشيني ومل 
يولــد يف البيــت احلــرام قبلــه احــد وهــي فضــيلة خصــه اللّــه تعــاىل 7ــا اجــالالً لــه واعــالء ملرتبتــه واظهــارا 

  .لكرامته
ــق وروي عــن علــي بــن احلســني  ــت اســد ضــر7ا الطل وهــي يف الطــواف  )١(قــال ان فاطمــة بن

  .فيها فدخلت الكعبة فولدت امري املؤمنني 
كنت جالساً مع العبـاس بـن عبـد : قال يزيد بن قعنب: وروى الصدوق عن سعيد بن جبري قال

بنــت اســد أم أمــري املــؤمنني  املطلــب وفريــق مــن عبــد العــزى، بــأزاء بيــت الّلــه احلــرام إذ اقبلــت فاطمــة
ربِّ اين مؤمنــة بــك ومبــا جــاء مــن : وكانــت حاملــة بــه لتســعة اشــهر وقــد اخــذها الطلــق فقالــت 

وانـــه بـــىن البيـــت العتيـــق،  عنـــدك مـــن رســـٍل وكتـــب واين مصـــدقة بكـــالم جـــّدي ابـــراهيم اخلليـــل 
 ملـــا يسَّــْرت علـــيَّ والديت، قــال يزيـــد بـــن فبحــق الـــذي بــىن هـــذا البيـــت، وحبــق املولـــود الــذي يف بطـــين

  فرأينا البيت وقد: قعنب
____________________  

  .وجع الوالدة: الطلق بفتح األول) ١(
   



٥٥ 

احلــائط فرمنــا ان ينفــتح لنــا  )١(انفــتح عــن ظهــره ودخلــت فاطمــة فيــه وغابــت عــن ابصــارنا والتــزق
مث خرجــت بعــد الرابــع وبيــدها . عــز وجــلقفــل البــاب فلــم ينفــتح، فعلمنــا ان ذلــك أمــر مــن أمــر اللّــه 

ـــتامـــري املـــؤمنني  ـــت مـــزاحم : ، مث قال ـــلت علـــى مـــن تقـــدمين مـــن النســـاء ألن آســـية بن اين ُفضِّ
ــت عمــران  ــه فيــه اال اضــطراراً وان مــرمي بن ــه عــز وجــل ســرّاً يف موضــع ال حيــب ان يعبــد الّل عبــدت الّل

اً جنيّــاً واين دخلــت بيــت اللّــه احلــرام فأكلــت مــن هــزت النخلــة اليابســة بيــدها حــىت أكلــت منهــا رطبــ
يــا فاطمــة مسيــه عليــاً، فهــو علــّي، والّلــه : مثــار اجلنــة وأوراقهــا، فلمــا اردت ان اخــرج هتــف يب هــاتف

العلي االعلى، يقول اين شققت امسه من امسي وأدبتـه بـأديب ووقفتـه علـى غـامض علمـي وهـو الـذي 
وق ظهر بييت ويقدسـين وميجـدين فطـوىب ملـن احبـه واطاعـه يكسر االصنام يف بييت وهو الذي يؤذن ف

  .وويل ملن ابغضه وعصاه

  ]فضائل أمير المؤمنين عليه السالم[
فهـــي كمـــا قـــال ابـــن ايب احلديـــد قـــد بلغـــت مـــن العظـــم واجلـــالل واالنتشـــار  :فامـــا فضـــائله 

فصـارت كمـا قـال ابـو العينـاء معه التعرض لذكرها، والتصدي لتفصيلها،  )٢(واالشتهار، مبلغاً يسمج
لعبيد الّله بن حيىي بن خاقان وزيـر املتوكـل واملعتمـد، وانـين فيمـا اتعـاطى مـن وصـف فضـلك كـاملخرب 

فايقنت اين حيث انتهى يب القـول . عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي ال خيفى على الناظر
عليك اىل الدعاء لـك، وكانـت االخبـار  فانصرفت عن النثاء. منسوب اىل العجز، مقصر عن الغاية

عنــك اىل علــم النــاس بــك، ومــا أقــول يف رجــل اقــر لــه اعــداؤه وخصــومه بالفضــل، ومل ميكــنهم جحــد 
مناقبـه وال كتمـان فضــائله، فقـد علمــت انـه اســتوىل بنـو اميــة علـى ســلطان اِإلسـالم يف شــرق األرض 

ووضع املعائب واملثالب له، ولعنـوه علـى  وغر7ا، واجتهدوا بكل حيلة يف اطفاء نوره والتحريف عليه
  مجيع املنابر، وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم، ومنعوا من رواية حديث يتضمن له

____________________  
  .أي التصق) ١(
  .أي يقبح) ٢(

    



٥٦ 

فضيلة، او يرفع له ذكراً حىت حظروا ان يسمى احد بامسه، فمـا زاده ذلـك اال رفعـة ومسّـواً، وكـان  
، وكضــوء )٢(، وكلمــا كــتم تضــوع نشــره، وكالشــمس ال تســرت بــالراح)١(ســك كلمــا ســرت انتشــر عرفــهكامل

اليـه كـل فضـيلة،  )٣(النهار ان حجبت عنه عينـاً واحـدة ادركتـه عيـون كثـرية، ومـا اقـول يف رجـل تـُْعـزى
وســابق  )٤(وتنتهــي اليــه كــل فرقــة، وتتجاذبــه كــل طائفــة، فهــو رئــيس الفضــائل وينبوعهــا، وابــو عــذرها

ـــي)٥(مضـــمارها ـــه  )٧(حلبتهـــا، كـــل مـــن بـــزغ )٦(، وجمّل فيهـــا بعـــده، فمنـــه اخـــذ، ولـــه اقتفـــى، وعلـــى مثال
  .، اىل آخر ما قال يف ذلك)٨(احتذى

ــؤمنني : )٩(وقــال صــاحب مدينــة املعــاجز ، فاحاديثــه ال وامــا مــا جــاء يف فضــل علــّي امــري امل
املخــالفني مــا ذكــر صــاحب ثاقــب املناقــب، عــن حممــد بــن حتصــى، وآثــاره ال تستقصــى، فمــن طريــق 

، فقعـــد ذات يـــوم وحضـــره )١٠(كـــان هـــارون الرشـــيد يقعـــد للعلمـــاء يف يـــوم عرَّفـــه: عمـــر الواقـــدي قـــال
فقعـدا بـني يديـه،  )١٢(احلسـني وابـو يوسـف )١١(الشافعي وكان هامشياً يقعد اىل جنبه وحضـر حممـد بـن

الً مـــن اهـــل العلـــم، كـــل مـــنهم يصـــلح ان يكـــون امـــام اkلـــس بأهلـــه، فـــيهم ســـبعون رجـــ )١٣(وغـــص
  من االصقاع، )١٤(صقع

____________________  
  .أي رائحته الطيبة) ١(
  .مجع راحة وهي باطن اليد) ٢(
  .أي انتسب) ٣(
  .أي اول من اقتضبها) ٤(
  .غاية الفرس يف السباق، او الفتحة الواسعة لسباق اخليل: املضمار) ٥(
  .واجللة هي اخليل جتمع للسباق. أي الفرس السابق) علمكامل(بالتشديد ) ٦(
  .أي طلع) ٧(
  .أي اقتدى) ٨(
  .هو احملدث البحراين صاحب تفسري الربهان) ٩(
  .أي مساه هلم) ١٠(
  .هو حممد بن احلسن الشيباين راجع ترمجته من وفيات االعيان) ١١(
  .من الكىن وااللقاب ١ج  ١٨٠ص يعقوب بن ابراهيم الكويف تلميذ ايب حنيفة راجع ترمجته ) ١٢(
  .أي امتأل وضاق) ١٣(
  .الناحية: الصقع) ١٤(

   



٥٧ 

مـا كـان الضـاعة حـق، : فدخلت يف آخر الناس، فقال الرشـيد مل تـأخرت، فقلـت: قال الواقدي
فقربين حىت اجلسين بني يديه، وقد خـاض النـاس يف كـل فـن مـن : ولكين شغلت بشغل عاقين، قال

اربعمئـة : يا ابن عّمي كم تروي يف فضائل علي بن ايب طالـب، فقـال: فعيالعلم، فقال الرشيد للشا
كم تـروي : تبلغ مخسمئة وتزيد مث قال حملمد بن احلسن: قل وال ختف، قال: حديث واكثر فقال له

كـم تـروي انـت يـا  : الـف حـديث او اكثـر فاقبـل علـى ايب يوسـف، فقـال: يا كويف من فضائله، قـال
ــت روايتنــا يف فضــائله : ال ختــَش، قــالكــويف مــن فضــائله اخــربين و  يــا امــري املــؤمنني لــوال اخلــوف لكان
انـت آمـن، فـتكلم : منك ومن عمالك واصحابك، قال: مم ختاف؟ قال: اكثر من ان حتصى، قال

مخسة عشر الف خرب مسند ومخسة عشر الف حـديث مرسـل، : واخربين كم فضيلة تروى فيه، قال
: قــال الرشــيد. ا تعــرف يف ذلــك؟ فقلــت مثــل مقالــة ايب يوســفمــ: قــال الواقــدي فاقبــل علــيَّ، فقــال

ــين ومسعتهــا بــاذين، اجــّل مــن كــل فضــيلة ترووuــا انــتم اىل آخــر مــا  لكــين اعــرف لــه فضــيلة رأيتهــا بعي
  .ذكره من الفضيلة

كنـــت : وروى الصـــدوق عـــن الطـــربي عـــن احلســـن بـــن حممـــد عـــن احلســـن بـــن حيـــىي الـــدهان قـــال
اصـلح : ه مساعـة، اذ دخـل عليـه رجـل مـن كبـار اهـل بغـداد، فقـال لـهببغداد عند قاضي بغداد، وامس

الّله القاضـي، اين حججـت يف السـنني املاضـية فمـررت بالكوفـة فـدخلت يف مرجعـي اىل مسـجدها، 
فبينــا انــا واقــف يف املســجد اريــد الصــالة اذا امــامي امــرأة اعرابيــة بدويــة مرخيــة الــذوائب، عليهــا مشلــة 

وراً يف الســماوات، يــا مشــهوراً يف األرضــيني، يــا مشــهوراً يف اآلخــرة، يــا يــا مشــه: وهــي تنــادي وتقــول
ــذكرك اال  مشــهوراً يف الــدنيا، جهــدت اجلبــابرة وامللــوك علــى اطفــاء نــورك، وامخــاد ذكــرك، فــاىب الّلــه ل

يــا امــة الّلــه ومــن هــذا الــذي تصــفينه : فقلــت: علــواً ولنــورك اال ضــياًء ومتامــاً ولــو كــره املشــركون، قــال
ــت7ــذه  ــت هلــا: الصــفة قال ــت علــّي بــن أيب : ذاك امــري املــومنني، قــال فقل أي امــري املــؤمنني هــو، قال

  .قال فالتفت اليها فلم أر أحداً . طالب الذي ال جيوز التوحيد اال به وبواليته
   



٥٨ 

مــا تقـــول يف حــّق مـــن أخفـــى : قـــال وحكــى عـــن الشــافعي، انـــه قيــل لـــه مــا تقـــول يف علــّي 
  .ه خوفاً، وأخفى أعداؤه فضائله حسداً، وشاع من بني ذين ما مأل اخلافقنياولياؤه فضائل

  :يف قوله) قدس سره(ولقد اجاد مادح اهل البيت الشيخ االزري 
ـــــــــــــــــــــــــــــي   ال فـــــــــــــــــــــــــــــىت يف اجلـــــــــــــــــــــــــــــود اال عل

  ذاك شــــــــــــــــــخص مبثلــــــــــــــــــه اللّــــــــــــــــــه باهــــــــــــــــــا    

  
  ال تـــــــــــــــــــــــرم وصـــــــــــــــــــــــفه ففيـــــــــــــــــــــــه معـــــــــــــــــــــــانٍ 

ـــــــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــــــّواها       مل يصـــــــــــــــــــــــــفها اال ال

  
ـــــــــــــس    وجـــــــــــــنمـــــــــــــا حـــــــــــــوى اخلافقـــــــــــــان ان

  َقَصــــــــــــَبات الســــــــــــبق الّــــــــــــيت قــــــــــــد حواهــــــــــــا    

  
  امنــــــــــــــــــــــا املصــــــــــــــــــــــطفى َمدينــــــــــــــــــــــُة علــــــــــــــــــــــم

  وهـــــــــــــــــو البـــــــــــــــــاُب مـــــــــــــــــن اتـــــــــــــــــاه أتاهـــــــــــــــــا    

  
  ومهــــــــــــــــــــــــا مقلتـــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــوامل يســـــــــــــــــــــــــرا

  هــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــّي وامحــــــــــــــــــــــــــد ميناهــــــــــــــــــــــــــا    

  
  هــــــــــــل أتــــــــــــى هــــــــــــل أتــــــــــــى مبــــــــــــدح ســــــــــــواه

  ال ومـــــــــــــــــــــــــــــــوىل بـــــــــــــــــــــــــــــــذكره حالهـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــه )١(فتأمــــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــــمَّ    تـُْنبئــــــــــــــــــــــك عن

  نبــــــــــــــــــــــــــــأً كــــــــــــــــــــــــــــل فرقــــــــــــــــــــــــــــة أعياهــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  خلقــــــــــــــــك فــــــــــــــــانظر )٢(ومبعــــــــــــــــىن أحــــــــــــــــبّ 

  جتــــــــــد الشــــــــــمس قــــــــــد أزاحــــــــــت دجاهــــــــــا    

  
  جتــــــــــــــــــــدها )٣(وتفكــــــــــــــــــــر بانــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــينِّ 

  انتباهــــــــــــــــا )٤(حكمــــــــــــــــة تــــــــــــــــورث الرقــــــــــــــــود    

  
  او مــــــــــــــا كــــــــــــــان بعــــــــــــــد موســــــــــــــى اخـــــــــــــــوه

  خــــــــــــــــــري اصـــــــــــــــــــحابه واعظـــــــــــــــــــم جاَهـــــــــــــــــــا    

  
  ختلـــــــــــــــــــــو إال النبـــــــــــــــــــــوة منـــــــــــــــــــــه )٥(لــــــــــــــــــــيس

  وهلــــــــــــــــــــذا خــــــــــــــــــــري الــــــــــــــــــــورى اســــــــــــــــــــتثناها    

  
  التباهــــــــــــــــــل نفــــــــــــــــــس )٦(وهــــــــــــــــــي يف آيــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــيس غــــــــــــــــــــريه اياهــــــــــــــــــــا       املصــــــــــــــــــــطفى ل

  
ـــــــــــــــــــــــــه   مث ســـــــــــــــــــــــــل امنـــــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــــيكم الّل

  تــــــــــــــــــــــــــــــرى االعتبــــــــــــــــــــــــــــــار يف معناهــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  آيــــــــــــــــــــــــة خّصـــــــــــــــــــــــــت الواليــــــــــــــــــــــــة للّـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــدراً بعـــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــه       وللطهـــــــــــــــــــــــر حي

  
____________________  

  .أي بسورة عم وهي سوة النبأ) ١(
  .اللهم ائتين باحب خلقك اليك يأكل معي اشارة اىل حديث الطري املشوي حيث قال ) ٢(
  .انت مين مبنزلة هارون من موسى اشارة اىل حديث املنزلة حيث قال ) ٣(
  .الرقود مجع راقد) ٤(
  .استثىن من تنزيله يف ذاك احلديث النبوة واالستثناء دليل تعميم املماثلة يعين انه ) ٥(
  .اية املباهلة هي قوله تعاىل قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم اخل) ٦(

   



٥٩ 

  لــــــــــــــــــك يف مرتقــــــــــــــــــى العلــــــــــــــــــى واملعــــــــــــــــــايل

  درجــــــــــــــــــــــــــــات ال يرتقـــــــــــــــــــــــــــــى أدناهـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــوب ـــــــــــــدي ذن ـــــــــــــا اخـــــــــــــا املصـــــــــــــطفى ل   ي

ــــــــــت جالهــــــــــا )١(هــــــــــي عــــــــــني القــــــــــذى       وان

  
  كيـــــــف ختشـــــــى العصـــــــاة بلـــــــوى املعاصـــــــي

  وبـــــــــــــــــــــــك اللّـــــــــــــــــــــــه منقـــــــــــــــــــــــذ مبتالهـــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــن اجلـــــوزي ـــــذكرة مسعـــــت جـــــدي ينشـــــد يف جمـــــالس وعظـــــه ببغـــــداد  وقـــــال ســـــبط ب ســـــنة (يف الت

  :بيتني ذكرمها يف كتاب تبصرة املبتدي ومها) هجري٥٩٢
ـــــــــــــــــــــــه   اهـــــــــــــــــــــــوى عليـــــــــــــــــــــــاً وإميـــــــــــــــــــــــاين حمبُت

  كـــــــــم مشـــــــــرك دُمــــــــــه مـــــــــن ســـــــــيفه وكفــــــــــا    

  
  ان كنــــــــــــت وحيــــــــــــك مل تســــــــــــمع فضــــــــــــائله

  فـــــــــامسع مناقبـــــــــه مـــــــــن هـــــــــل أتـــــــــى وكفـــــــــى    

  
  )وقال غريه(

ـــــــــــــــــــــوابُ بـــــــــــــــــــــآل حممـــــــــــــــــــــد ُعـــــــــــــــــــــِرَف    الصَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــزَل الكتـــــــــــــــــــــــــــــابُ      ـــــــــــــــــــــــــــــاqم ن   ويف ابي

  
  وهــــــــــــــم حجــــــــــــــُج اِإللــــــــــــــه علــــــــــــــى الربايــــــــــــــا

  7ـــــــــــــــــــــــــــــم وجبـــــــــــــــــــــــــــــّدهم ال يســـــــــــــــــــــــــــــرتابُ     

  
  وال ســـــــــــــــــــــيما ابـــــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــيّ 

ـــــــــــــــــــــة qـــــــــــــــــــــابُ      ـــــــــــــــــــــه يف احلـــــــــــــــــــــرب مرتب   ل

  
  االعــــــــــــــــادي )٢(طعــــــــــــــــاُم ســــــــــــــــيوفه مهــــــــــــــــجُ 

  وفــــــــــــــــــيُض دِم الرقــــــــــــــــــاب لــــــــــــــــــُه شــــــــــــــــــرابُ     

  
  وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْربـَُتُه كبيعتِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه خبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ 

  القــــــــــــــــــــوِم الرِّقــــــــــــــــــــابُ معاقــــــــــــــــــــدُها مــــــــــــــــــــن     

  
  علــــــــــــــــــيُّ الــــــــــــــــــدّر والــــــــــــــــــذهب املصـــــــــــــــــــفَّى

ـــــــــــــــــــــرابُ      ـــــــــــــــــــــاس كلهـــــــــــــــــــــُم ت ـــــــــــــــــــــاقي الن   وب

  
ــــــــــــــــــــيالً  ــــــــــــــــــــاء يف احملــــــــــــــــــــراب ل   هــــــــــــــــــــو البّك

  هـــــــــــــو الضـــــــــــــحاك اذا اشـــــــــــــتد الّضـــــــــــــراب    

  
ـــــــــــــأ العظـــــــــــــيم وفلـــــــــــــك ـــــــــــــوح )٣(هـــــــــــــو النب   ن

ــــــــــــــــــه وانقطــــــــــــــــــع اخلطــــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــــاب الّل   وب

  
____________________  

  .القذى ما سقط على العني) ١(
  .مهجة وهي الدممجع ) ٢(
  .حيث قال فيه مثل اهل بييت كمثل سفينة نوح اشارة اىل احلديث الوارد عن النيب ) ٣(

   



٦٠ 

  فصل في قتل أمير المؤمنين عليه السالم
قــبض ســالم اللّـــه عليــه ليلــة احـــدى وعشــرين مــن شـــهر رمضــان ســنة اربعـــني، ضــربه ابــن ملجـــم 

ليلة اجلمعة لتسـع عشـرة ليلـة  )١(لى رأسه يف مسجد الكوفة، وقت التنويرامللعون بالسيف املسموم ع
مضني من الشهر فبقي يومني اىل حنـو الثلـث األول مـن الليـل مث قضـى حنبـه شـهيداً ولقـي ربـه تعـاىل 

  .مظلوماً وله يومئذ ثالث وستون سنة
اعــــة مــــن ويف ســــنة اربعــــني اجتمــــع مبكــــة مج: قــــال املســــعودي يف مــــروج الــــذهب يف ذكــــر مقتلــــه

 اخلــوارج، فتــذاكروا النــاس ومــا هــم فيــه مــن احلــرب والفتنــة، وتعاهــد ثالثــة مــنهم علــى قتــل علــّي 
رجــل مــنهم عــن صــاحبه الــذي  )٢(ومعاويــة وعمــرو بــن العــاص وتواعــدوا واتفقــوا علــى ان ال يــنكص

. )٣(وكـان مـن جتيــب) لعنـه اللّــه(وهــم عبـد الـرمحن بــن ملجـم، : يتوجـه اليـه، حـيت يقتلــه او يقتـل دونـه
وكان عدادهم يف مراد فنسـب الـيهم، وحجـاج بـن عبـد اللّـه الصـرميي ولقبـه الـربك، وزادويـه مـوىل بـين 

انـا اقتـل معاويـة وقـال زادويـه انـا أقتـل عمـرو بـن : أنـا اقتـل عليـاً وقـال الـربك: العنرب، فقال ابن ملجـم
رمضـان، وقيـل، ليلـة احـدى وعشـرين، تسـع عشـرة مـن شـهر  )٤(واتَّعدوا ان يكون ذلـك ليلـة. العاص

ــت عمــه وكــان  فخــرج عبــد الــرمحن بــن ملجــم املــرادي اىل علــّي  فلمــا قــدم الكوفــة اتــى قطــام بن
  قتل اباها واخاها يوم النهروان وكانت أمجل أهل زماuا فخطبها، علّي 

____________________  
  .منوراً بالشفقوقت التنوير أي وقت صريورة الليل ) ١(
  .أي يرجع) ٢(
قال اجلوهري يف الصحاح وجتوب قبيلة من محري حلفـاء املـراد ومـنهم ابـن ملجـم قـال الكميـت اال ان خـري النـاس بعـد ) ٣(

  ).منه(ثالثة قتيل التجويب الذي جاء من مصر وجتيب بطن من كندة انتهى ولصاحب القاموس هنا كالم ال يهمنا ايراده 
  ).منه(النسخة سبع عشرة والظاهر انه تصحيف تسع عشرة كان يف ) ٤(

   



٦١ 

ثالثـــة آالف، : ال تســـأليين شـــيئاً اال اعطيتـــه، فقالـــت: يل قـــال )١(ال اتـــزوج حـــىت تســـمي: فقالـــت
فـال اراك تدركينـه،  ما سألت هو لك مهر، اال قتـل علـّي : ، فقالوعبداً وقينة وقتل علّي 

فــان اصــبته شــفيت نفســي ونفعــك العــيش معــي، وان هلكــت فمــا عنــد اللّــه  )٢(هفــالتمس غرتــ: قالــت
ــك مــن الــدنيا، فقــال ــك، وقــد : خــري ل ــت هاربــاً منــه اال ذل واهللا مــا جــاء يب اىل هــذا املصــر، وقــد كن

  :اعطيتك ما سألت وخرج من عندها وهو يقول
ــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــد وقين   ثالثــــــــــــــــــــــــــــــة آالف وعب

  باحلســــــــــــام املصــــــــــــمم) ع(وقتــــــــــــل علــــــــــــي     

  
  اغلـــــــــى مــــــــن علــــــــي وان عـــــــــالفــــــــال مهــــــــر 

  وال فتـــــــــــك اال دون فتـــــــــــك ابـــــــــــن ملجـــــــــــم    

  
هـل لـك يف شـرف الـدنيا : فلقيه رجل من اشجع، يقال له شبيب بن جبرة من اخلـوارج، فقـال لـه

 )٣(ثكلتـك امـك، لقـد جئـت شـيئاً إّداً : تساعدين علـى قتـل علـي قـال: وما ذاك قال: واآلخرة، فقال
ــيب  وحيــك امــا تعلــم انــه قــد : فقــال ابــن ملجــم قــد عرفــت عنــاءه يف اِإلســالم وســابقته مــع الن

حكَّم الرجال يف كتاب الّله وقتل اخواننا املصلني فنقتله ببعض اخواننا، فأقبل معـه حـىت دخـل علـى 
جلمعـة لــثالث عشـرة ليلــة قطـام وهـي يف املســجد األعظـم، وقــد ضـربت كلــة 7ـا، وهــي معتكفـة يــوم ا

مضت من شهر رمضان، فاعلمته ان جماشع بـن وردان بـن علقمـة قـد انتـدب لقتلـه معهمـا، فـدعت 
 هلمـــا حبريـــر وعصـــبتهما واخـــذوا أســـيافهم وقعـــدوا مقـــابلني لبـــاب الســـدة الـــيت خيـــرج منهـــا علـــّي 

وهـو  )٤(ملجـم مـر باالشـعثللمسجد، وكان علّي خيرج كـل غـداة اول األذان للصـالة وقـد كـان ابـن 
  يف

____________________  
  .أي جتعل يل املهر املسمى: تسمي يل) ١(
  .الغفلة: الغرة) ٢(
  .الداهية. االمر الفظيع: اإلّد بالكسر) ٣(
وكان من مرتـدي زمـن ايب بكـر وهـو يف الواقـع سـبب التحكـيم . رأس منافقي اصحابه . وهو ابن قيس الكندي) ٤(

  .فنييف ص
   



٦٢ 

قتلتـه يـا اعـور قتلـك اللّـه، : عـدي فقـال )١(فضحك الصـبح فسـمعها حجـر بـن: املسجد فقال له
احلكـم : ايها الناس الصالة فشـد عليـه ابـن ملجـم واصـحابه، وهـم يقولـون: ينادي وخرج علي 

 )٢(دةللّــه ال لــك، وضــربه ابــن ملجــم علــى رأســه بالســيف يف قرنــه، وامــا شــبيب فوقعــت ضــربته بعضــا
ال يفـــوتنكم الرجـــل وشـــد النـــاس علـــى ابـــن ملجـــم  البـــاب وامـــا ابـــن وردان فهـــرب، وقـــال علـــّي 

يرمونه باحلصباء ويتناولونه ويصيحون، فضرب ساقه رجل من مهدان برجله، وضرب املغرية بن نوفل 
ني النــاس فنجــا ودخــل شــبيب بــ احلــرث بــن عبــد املطلــب وجهــه فصــرعه، واقبــل بــه اىل احلســن 

بنفسه، وهرب، حىت أتى رحله، فدخل عليه عبـد اللّـه بـن حبـرة، وهـو احـد بـين ابيـه فـرآه ينـزع احلريـر 
عن صدره، فسأله عن ذلك فخّربه خربه، فانصرف عبد الّله اىل رحله واقبل اليه بسـيفه فضـربه حـىت 

  .قتله
واللّـه : ميشي بني الباب واحلجرة، وهـو يقـول مل ينم تلك الليلة، وانه مل يزل ان علّياً  :وقيل

صـاح 7ـن بعـض مـن ) كـان للصـبيان(ما كَذبت وال ُكذبت واuا الليلة اليت وعدت، فلما صـرخ بـط 
  .وحيك دعن فاuن نوائح: يف الدار فقال علّي 
وكـــان مـــن قـــد خـــرج اىل املســـجد وقـــد عســـر عليـــه فـــتح بـــاب داره،  أنـــه : وقـــال املســـعودي

  :جذوع النخل فاقتلعه، وجعله ناحية، واحنل ازاره فشده وجعل ينشد
  فــان املــوت القيكــا للمــوت)٣(أشــُدْد حيازميــك

)٤(وال جتــــزع مــــن املــــوت إذا حــــل بواديكــــا    
  

  
____________________  

  .هو من خيار اصحابه) ١(
  .أي خشبة من جانبه) ٢(
  .كناية عن الصربوشد احليازمي  . احليزوم وسط الصدر) ٣(
  .أي بساحتك) ٤(

   



٦٣ 

يتعشـى ليلـة عنـد احلسـن،  وروى الشيخ املفيد انه ملا دخل شهر رمضان كـان امـري املـؤمنني 
، وليلة عند عبد الّله بـن العبـاس، وكـان ال يزيـد علـى ثـالث لقـم فقيـل لـه وليلة عند احلسني، 

امنـا هــي ليلـة او ليلتــان فاصــيب  )١(يـأتيين امــر اللّــه وانـا مخــيص :ليلـة مــن تلـك الليــايل يف ذلـك، فقــال
  .اخر الليل

ــــت )٢(وهــــي حاضــــنة وُروَي عــــن ام موســــى خادمــــة علــــّي  ــــاً : فاطمــــة ابنتــــه، قال مسعــــت علّي
: وكيــف ذلـك يــا أبتـاه، قــال: يـا بنيــة اين أراين قـلَّ مــا أصـحبكم، قالـت: يقـول البنتـه ام كلثــوم 
يــا علــّي ال عليــك : يف منــامي، وهــو ميســح الغبــار عــن وجهــي، ويقــول  رأيــت رســول اللّــه إين

: فما مكثنا اال ثالثاً حىت ُضرب تلك الضـربة، فصـاحت ام كثلـوم، فقـال: )٣(قال. قضيت ما عليك
يــا علــّي هلــم الينــا فــان مــا : بكفــه ويقــول يشــري ايل يــا بنيــة ال تفعلــي فــاّين أرى رســول اللّــه 

  .عندنا هو خري لك
 ان علــي بـن أيب طالــب  وروى صـاحب قـرب االســناد عـن جعفــر بـن حممـد عــن ابيـه 
بالسـيف علـى ام رأسـه، ) لعنـه اللّـه(خرج يـوقظ النـاس لصـالة الصـبح فضـربه عبـد الـرمحن بـن ملجـم 

زمه، حىت أخذه الناس، وُمحـل علـّي حـىت افـاق مث قـال للحسـن واحلسـني فوقع على ركبتيه واخذه فالت
احبسوا هذا االسري واطعموه واسقوه وأحسنوا آثـاره، فـان عشـت فانـا اوىل مبـا صـنع يب، ان : 

وان شئت عفوت، وان شئت صاحلت، وان مت فذلك اليكم، فان بدا لكـم ان  )٤(شئت استقدت
  .)٥(تقتلوه فال متثلوا به

____________________  
  .أي خاليه: مخيص البطن) ١(
  .أي مربيتها) ٢(
  ).قال(بدل ) قالت(والظاهر ) ٣(
  .أي اخذت منه الَقود) ٤(
  .واملثلة ان يقطع بعض اعضاء الرجل) ٥(

   



٦٤ 

الضـربة الـيت كانـت وفاتـه فيهـا،  ملا ضرب امـري املـؤمنني : وروى ابن شاذان عن االصبغ قال
: فقــال اجتمــع اليــه النــاس ببــاب القصــر وكــان يــراد قتــل ابــن ملجــم، لعنــه الّلــه، فخــرج احلســن 

معاشـــر النـــاس ان ايب اوصـــاين ان اتـــرك امـــره اىل وفاتـــه، فـــان كـــان لـــه الوفـــاة، وإال نظـــر هـــو يف حقـــه 
يـا اصـبغ امـا مسعـت : أنصرف، فخرج ثانية وقال يلفانصرف الناس ومل : فانصرفوا يرمحكم الّله، قال
بلـى ولكـين رأيـت حالـه فاحببـت ان انظـر اليـه، فـامسع منـه : ، قلـتقويل عن قول امري املؤمنني 

ادخـــل فـــدخلت فـــاذا امـــري : حـــديثاً، فاســـتأذن يل رمحـــك اللّـــه، فـــدخل ومل يلبـــث ان خـــرج، فقـــال يل
صـفرة وجهـه علـى تلـك العصـابة، واذا هـو يرفـع فخـذاً  )١(وقـد علـتمعصب بعصـابة،  املؤمنني 

يــا اصــبغ امــا مسعــت قــول احلســن عــن قــويل : ويضــع اخــرى، مــن شــدة الضــربة وكثــرة الســم، فقــال يل
يــا امــري املــؤمنني ولكــين رأيتــك يف حالــة فاحببــت النظــر اليــك، وان أمســع منــك حــديثاً، فقــال : قلــت
ــــه اقعــــد فمــــا أراك تســــمع مــــين حــــديث: يل اً بعــــد يومــــك هــــذا، اعلــــم يــــا اصــــبغ اين أتيــــت رســــول الّل

يـا ابـا احلسـن اخـرج فنـاد يف النـاس الصـالة جامعـة واصـعد : عائداً كما جئت الساعة، فقال 
والديـــه، فلعنـــة اللّـــه عليـــه، أال مـــن ابـــق مـــن  )٢(املنـــرب وقـــم دون مقـــامي مرقـــاة وقـــل للنـــاس أال مـــن عـــق

ة الّلــه عليــه أال مــن ظلــم اجــرياً اجرتــه، فلعنــة الّلــه عليــه، يــا اصــبغ، ففعلــت مــا أمــرين بــه مواليــه، فلعنــ
يـــا ابـــا احلســـن تكلمـــت بـــثالث  : ، فقـــام مـــن اقصـــى املســـجد رجـــل فقـــالحبيـــيب رســـول اللّـــه 

 وسـلم وآله عليه اهللا صلىكلمات وأوجزqن فاشرحهن لنا فلم ارد جواباً حـىت أتيـت رسـول اللّـه 
مث اخــذ بيــدي وقــال ابســط يــدك فبســطت يــدي، فتنــاول : فقلــت مــا كــان مــن الرجــل، قــال االصــبغ

اصـبعا مـن اصـابع يـدي، كمـا  يا اصبغ كـذا تنـاول رسـول اللّـه : اصبعا من اصابع يدي وقال
  تناولت اصبعا من

____________________  
  .أي غلبت) ١(
  .رك الشفقة عليهما واالحسان اليهما واستخّف 7ماأي عصامها وت) ٢(

   



٦٥ 

مه يا ابا احلسن اال وأين وأنت أبوا هذه األمة، فمن عقنا فلعنـة اللّـه عليـه، : اصابع يدك، مث قال
أال وإين وانت موليا هـذه األمـة فعلـى مـن أبـق عنـا لعنـة اللّـه، أال وإين وأنـت أجـريا هـذه األمـة، فمـن 

  .آمني: آمني فقلت: ه عليه، مث قالظلمنا اجرتنا فلعنة اللّ 
: نعـم يـا مـوالي قـال: اقاعـد انـت يـا اصـبغ قلـت: مث اغمـي عليـه مث افـاق فقـال يل: قال االصـبغ

ـــه مـــن مزيـــدات اخلـــري، قـــال: ازيـــدك حـــديثاً آخـــر، قلـــت ـــه : نعـــم زادك الّل ـــين رســـول الّل يـــا اصـــبغ لقي
يـا ابـا احلسـن أراك : وم قد تبني الغـم يف وجهـي، فقـال يليف بعض طرقات املدينة و أنا مغم 

اذا كــان يــوم القيامــة نصــب اللّــه : نعــم، قــال: مغمومــاً أال احــدثك حبــديث ال تغــتم بعــده ابــداً؟ قلــت
منـرباً يعلــو منـابر النبيــني والشـهداء مث يــأمرين اللّـه، اصــعد فوقـه، مث يــأمرك اللّـه ان تصــعد دوين مبرقــاة، 

كــني فيجلســان دونــك، مبرقــاة، فــاذا اســتقللنا علــى املنــرب، ال يبقــى احــد مــن االولــني مث يــأمر الّلــه مل
واآلخرين اال حضر فينادي امللك الذي دونك مبرقاة، معاشر الناس، أال من عـرفين فقـد عـرفين ومـن 

ان  انا رضوان خازن اجلنان اال ان الّله مبنه وكرمه وفضله وجاللـه، أمـرين: مل يعرفين فانا اعرفه بنفسي
ــب  ، وان حممــداً ادفــع مفــاتيح اجلنــة اىل حممــد  أمــرين ان ادفعهــا اىل علــي بــن ايب طال

: فاشهدوا يل عليه، مث يقـوم ذلـك الـذي حتـت ذلـك امللـك مبرقـاة مناديـا، يسـمع اهـل املوقـف. 
انـا مالـك خـازن النـريان اال ان :  يعرفين فانـا اعرفـه بنفسـيمعاشر الناس من عرفين فقد عرفين ومن مل

 وان حممـداً  الّله مبنه وفضله وكرمه وجالله، قد أمرين ان ادفـع مفـاتيح النـار اىل حممـد 
ذ مفاتيح اجلنـان والنـريان مث فاشهدوا يل عليه، فاخ قد أمرين ان ادفعها اىل علي بن أيب طالب 

  واهل بيتك يأخذون حبجزتك )١(يا علّي فتأخذ حبجزيت: قال
____________________  

  .مقعد االزار موضع التكة من السراويل: احلجزة) ١(
   



٦٦ 

فصفقت بكلتا يـدي واىل اجلنـة يـا رسـول اللّـه،  :وشيعتك يأخذون حبجزة اهل بيتك، قال 
فلـم امسـع مـن مـوالي غـري هـذين احلـديثني مث تـويف صـلوات اللّـه : اي ورّب الكعبة قال االصـبغ: قال
  .عليه

قال ابو الفرج مث مجـع لـه اطبـاء الكوفـة فلـم يكـن مـنهم اعلـم جبرحـه مـن اثـري بـن عمـرو بـن هـاين 
ســي، يعــاجل اجلراحــات وكــان مــن االربعــني غالمــا الــذين كــان صــاحب الكر  )١(الســلويل، وكــان متطببــاً 

، دعـا برئــة فســباهم، فلمـا نظـر أثــري إىل جـرح امـري املــؤمنني  )٢(ابـن الوليـد اصــا7م يف عـني التمـر
يـــا امـــري : شـــاة حـــارة، فاســـتخرج منهـــا عرقـــاً مث نفخـــه، مث اســـتخرجه واذا عليـــه بيـــاض الـــدماغ، فقـــال

  .فان عدو الّله قد وصلت ضربته اىل أم رأسك املؤمنني اعهد عهدك
دعـــا أمـــري : روى الشـــيخ يوســـف بـــن حـــامت الشـــامي يف الـــدر النظـــيم عـــن االصـــبغ بـــن نباتـــة قـــال

اين مقبــوض يف ليلــيت هــذه : فقــال) لعنــه الّلــه(ملـّـا ضــربه ابــن ملجــم  املــؤمنني احلســن واحلســني 
أنــت يــا حســن وصــّيي والقــائم بــاالمر بعــدي، : )٣(، فامسعــا قــويل، وعيــاهوالحــق برســول الّلــه 

مــا نطــق وكــن المــره تابعــاً مــا بقــي، فــاذا خــرج مــن  )٤(وانــت يــا حســني شــريكه يف الوصــية، فانصــت
الــدنيا فأنــت النــاطق بعــده والقــائم بــاالمر، وعليكمــا بتقــوى الّلــه الــذي ال ينجــو اال مــن اطاعــه، وال 

واعتصما حببله، وهـو الكتـاب العزيـز الـذي ال يأتيـه الباطـل مـن بـني يديـه، وال  يهلك اال من عصاه،
انـك ويل األمـر بعـدي، فـان عفـوت عـن : من خلفه، تنزيل مـن حكـيم محيـد، مث قـال للحسـن 

  صلى الّله عليه(قاتلي فذاك، وان قتلت فضربة مكان ضربة، واياك واملثلة، فان رسول الّله 
____________________  

  .صيغة التفعل هنا للمبالغة) ١(
  ).منه(بلدة يف طرف البادية يف غريب الفرات : عني التمر) ٢(
  .من الوعي وهو احلفظ) ٣(
  .االنصات هو السكوت لالستماع) ٤(

   



٦٧ 

ــب عقــور، واعلــم ان احلســني وّيل الــدم معــك، جيــري فيــه جمــراك ) وآلــه وســلم uــى عنهــا ولــو بكل
وتعاىل له على قـاتلي سـلطاناً كمـا جعـل لـك وان ابـن ملجـم ضـربين ضـربة فلـم وقد جعل الّله تبارك 

تعمــل فثناهــا فعملــت، فــان عملــت فيــه ضــربتك فــذاك، وان مل تعمــل فمــر اخــاك احلســني، وليضــربه 
اخرى حبق واليته، فاuا ستعمل فيه فان اِإلمامة له بعدك وجارية يف ولده اىل يـوم القيامـة، وايـاك ان 

  ).الوصية(وال تزر وازرة وزر اخرى : اتلي، فان الّله عز وجل يقولتقتل يب غري ق
قـــال ملـــا حضـــرت امـــري املـــؤمنني  روى الشـــيخ املفيـــد وغـــريه عـــن مـــوىل لعلـــي بـــن أيب طالـــب 

اذا أنا مت فـامحالين علـى سـريري مث اخرجـاين، مث امحـال : الوفاة قال للحسن واحلسني  
فانكمـــا ســـرتيان صـــخرة بيضـــاء تلمـــع نـــوراً )١(الســـرير فانكمـــا تكفيـــان مقدمـــه مث اتيـــا يب الغـــريّ  مـــؤخر

اخرجنـاه ) صلوات الّله عليه(فاحتفرا فيها فانكما جتدان فيها ساجة، فادفناين فيها، قال فلما مات 
 فـــاذا وحفيفـــاً حــىت اتينــا الغــريني )٢(وجعلنــا حنمــل مــؤخر الســرير ونكفـــى مقدمــه وجعلنــا نســمع دويــا

صــخرة بيضــاء تلمــع نورهــا فاحتفرنــا فــاذا ســاجة مكتــوب عليهــا هــذه ممــا ادخرهــا نــوح لعلــي بــن ايب 
، فلحقنـا قـوم فدفناه فيه وانصرفنا، وحنن مسرورن باكرام اللّـه تعـاىل ألمـري املـؤمنني  طالب 

، فقــالوا م اللّــه المــري املــؤمنني مــن الشــيعة مل يشــهدوا الصــالة عليــه، فاخربنــاهم مبــا جــرى وبــاكرا
، فمضـــوا حنــب ان نعــاين مـــن امــره مــا عـــاينتم فقلنــا هلــم ان املوضـــع قــد عفــى أثـــره بوصــية منــه 

  .وعادوا الينا فقالوا اuم احتفروا فلم جيدوا شيئاً 
____________________  

  .هو ارض النجف) ١(
  .النحل الدويُّ هو صدى األصوات كدويِّ ) ٢(

   



٦٨ 

ايــن دفــن امــري  ســألت ابــا جعفــر حممــد بــن علــّي البــاقر : يزيــد، قــال )١(وُروى عــن جــابر بــن
دفـــن بناحيـــة الغـــريني ودفـــن قبـــل طلـــوع الفجـــر، ودخـــل قـــربه احلســـن واحلســـني : ، قـــالاملـــؤمنني 

  ).رضي الّله عنهما(جعفر،  )٢(وعبد الّله بن وحممد بنو علّي 
، يف خمفيـاً حـىت دل عليـه الصـادق جعفـر بـن حممـد  قال الشـيخ املفيـد فلـم يـزل قـربه 

الدولــــة العباســــية، وزاره عنــــد وروده إىل أيب جعفــــر، وهــــو بــــاحلرية، فعرفتــــه الشــــيعة واســــتأنفوا اذ ذاك 
  .وكانت سنه يوم وفاته ثالثاً وستني سنةزيارته، عليه وعلى ذريته الطاهرين السالم 

قال حممد بن بطوطة، يف رحلته اليت مساها حتفة النظار يف غرائـب االمصـار، وقـد فـرغ منهـا سـنة 
هجري ستة ومخسني وسبعمائة يف ذكر وروده من مكة اىل مشهد موالنا علـّي بـن أيب طالـب  ٧٥٦
.  

بـــاب احلضـــرة اىل مدرســـة عظيمـــة يســـكنها الطلبـــة  ذكـــر الروضـــة والقبـــور الـــيت 7ـــا، ويـــدخل مـــن
من الشيعة ولكل وارد ضيافة ثالثـة ايـام مـن اخلبـز واللحـم والتمـر، مـرتني يف اليـوم، ومـن  )٣(والصوفية

، فعنـدما يصـل الزائـر )٤(تلك املدرسة يدخل اىل بـاب القبـة، وعلـى با7ـا احلجـاب والنقبـاء والطواشـية
ك علـــى قـــدر الزائـــر فيقفـــون معـــه علـــى العتبـــة، ويســـتأذنون لـــه، يقـــوم اليـــه احـــدهم او مجـــيعهم، وذلـــ

ويقولـون عــن امــركم يــا امــري املــؤمنني، هــذا العبـد الضــعيف يســتأذن علــى دخولــه للروضــة العليــة، فــان 
أذنــتم لــه، واال رجــع، وان مل يكــن اهــال لــذلك، فــانتم اهــل املكــارم والســرت مث يأمرونــه بتقبيــل العتبــة، 

  لعضادتان، مث يدخل القبة وهي مفروشة بانواع البسطوهي من الفضة، وكذلك ا
____________________  

راجــع ترمجتــه يف . وقــد مســع منــه احاديــث ولــه كرامــات الظــاهر انــه اجلعفــي وهــو مــن خــواص اصــحاب الصــادق ) ١(
  .الرجال الكبري وغريه

  .ت يف السخاءوهو من األجواد، وله حكايا). سالم الّله عليها(هو زوج زينب ) ٢(
  ).منه(أي العرفاء والزهاد والنساك ) ٣(
  .مجع طاش وهو ذو منصب خاص) ٤(
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 )١(مــن احلريــر وســواه و7ــا قناديــل الــذهب والفضــة منهــا الكبــرية والصــغرية ويف وســط القبــة مســطبة
الفضــة،  )٢(مربعــة مكســوة باخلشــب عليهــا صــفائح الــذهب املنقوشــة احملكمــة العمــل مســمرة مبســامري

لبت علـى اخلشـب حبيـث ال يظهـر منـه شـيء وارتفاعهـا دون القامـة، وفوقهـا ثالثـة مـن القبـور، قد غ
والثالـث ) عليـه الصـالة والسـالم(والثاين قرب نوح ) عليه الصالة والسالم(يزعمون ان احدها قرب آدم 

ــرب علــي  ــه عنــه(ق  ذهــب وفضــة، فيهــا مــاء الــورد واملســك، وانــواع )٣(وبــني القبــور طســوت) رضــي الّل
الطيــب، يغمــس الزائــر يــده يف ذلــك، ويــدهن بــه وجهــه تربكــاً، وللقبــة بــاب آخــر، عتبتــه ايضــاً مـــن 
الفضة وعليه ستور من احلرير امللون، يفضـي اىل مسـجد مفـروش بالبسـط احلسـان، مسـتورة حيطانـه 

هـم وسقفه بسـتور احلريـر، ولـه اربعـة ابـواب، عتبتهـا فضـة وعليهـا سـتور احلريـر، وأهـل هـذه املدينـة كل
، )رضــي اللّــه عنـــه(رافضــية، وهــذه الروضــة ظهــرت هلــا كرامــات ثبــت 7ـــا عنــدهم، ان 7ــا قــرب علــي 

ــك الروضــة : فمنهــا ان يف ليلــة الســابع والعشــرين مــن رجــب ويســمى عنــدهم ليلــة احمليــا يــؤتى اىل تل
ــالد فــارس والــروم، فيجتمــع مــنهم الثالثــون واالربعــون وحنــ )٤(بكــل مقعــد و مــن العــراقني وخراســان وب

ذلــك فــاذا كــان بعــد العشــاء اآلخــرة جعلــوا عنــد الضــريح املقــدس، والنــاس ينتظــرون قيــامهم، وهــم مــا 
بــني مصــّل وذاكــر وتــال ومشــاهد للروضــة، فــاذا مضــى مــن الليــل نصــفه، او ثلثــاه او حنــو ذلــك، قــام 

، وهـذا امـر اجلميع اصحاء من غري سوء، وهم يقولون ال اله اال اللّـه حممـد رسـول اللّـه علـّي وّيل اللّـه
مستفيض عندهم مسعته من الثقات، ومل أحضر تلك الليلة، لكين رأيـت مبدرسـة الضـياف ثالثـة مـن 
الرجــــال احـــــدهم مـــــن ارض الـــــروم، والثـــــاين مـــــن اصــــبهان، والثالـــــث مـــــن خراســـــان، وهـــــم مقعـــــدون 

  .فاستخربqم على شأuم، فاخربوين اuم مل يدركوا ليلة احمليا، واuم ينتظرون
____________________  

  .مكان ممهد مرتفع قليالً يقعد عليه: بفتح امليم وكسرها) ١(
  .مجع مسمار وهو الوتد من احلديد) ٢(
  .مجع طست وهو معرب طشت) ٣(
  .من ال يستطيع املشي على قدميه) ٤(

   



٧٠ 

أواuا من عام آخر، وهذه الليلة جيتمـع هلـا النـاس مـن الـبالد ويقيمـون سـوقاً عظيمـة، مـدة عشـرة 
  .اخل .ايام

وقــــال ايضــــاً ورأيــــت بغــــريب جبانــــة الكوفــــة موضــــعاً مســــوداً، شــــديد الّســــواد، يف بســــيط ابــــيض، 
ــأتون كــل ســنة باحلطــب الكثــري، فيوقــدون  فــاخربت انــه قــرب الشــقي، ابــن ملجــم، وان أهــل الكوفــة ي
النــار علــى موضــع قــربه ســبعة ايــام، وعلــى قــرب منــه قبــة، اخــربت اuــا علــى قــرب املختــار بــن ايب عبيــد 

  ).انتهت احلاجة من كالمه(
  .أكثر من أن تذكر واالحاديث يف فضل زيارة امري املؤمنني 
، ما ملن زار جـدك امـري املـؤمنني  :)عليه السالم ( ُروي عن ابن مارد انه قال أليب عبد اهللا 

مقبولـة، وعمـرة مـربورة، فقال يا ابن مارد، من زار جدي عارفاً حبقه كتب الّله له بكـل خطـوة حجـة 
ماشـياً او راكبـاً، يـا  يف زيـارة امـري املـؤمنني  )١(والّله يـا ابـن مـارد مـا يطعـم اللّـه النـار قـدماً اغـربت

  .ابن مارد اكتب هذا احلديث مباء الذهب
____________________  

  .صارت مغربة أي ذات غبار) ١(
    



٧١ 

 الزكي ابو محمد الحسن بن علي بن ابي طالباِإلمام الثاني السيد . .النور الرابع
  سيد شباب اهل الجنة عليه السالم

  .باملدينة يوم الثالثاء منتصف شهر رمضان سنة اثنتني او ثالث من اهلجرة ولد 
، عـن امسـاء بنـت روى الشيخ الصدوق باسناده عن الرضا عن آبائه عن علـي بـن احلسـني 

فلمــا ولــد احلســن جــاء النــيب  احلســن واحلســني  جــدتك فاطمــة  )١(لــتُ عمــيس، قالــت قـَبَ 
يـا امسـاء : وقـال يا امساء هايت ابين فدفعته اليه يف خرقة صفراء فرمى 7ـا النـيب : فقال 

صــفراء، فلففتــه يف خرقــة بيضــاء فدفعتــه إليــه فــأّذن يف  امل اعهــد الــيكم ان ال تلفــوا املولــود يف خرقــة
مـا كنـت اسـبقك بامسـه يـا : بأي شـيء مسيـت ابـين قـال: اذنه اليمىن، واقام يف اليسرى، مث قال لعليّ 

و ال اســبق انــا بامســه ريب مث هــبط  :رســول اللّــه، قــد كنــت احــب ان امسيــه حربــاً، فقــال النــيب 
علـي منـك مبنزلـة هـارون مـن موســى،  :يـا حممـد العلـي األعلـى يقرئـك السـالم ويقـول :لجربائيـل فقـا

ومـا اسـم ابـن هـارون قـال شـرب،  قـال النـيب . وال نيب بعدك، سم ابنك هذا باسـم ابـن هـارون
، فلما كان يـوم سـابعه ن لساين عرّيب قال جربئيل مسه احلسن، فسماه احلس :قال النيب 
  عق النيب

____________________  
  .أي كنت القابلة عند والqا) ١(

   



٧٢ 

واعطــى القابلـة فخــذاً ودينـاراً فحلــق رأسـه وتصــدق بـوزن الشــعر  )١(عنـه بكبشــني املحـني 
  .اخل. اهليةيا امساء الدم فعل اجل :مث قال )٣(وطلى رأسه باخللوق )٢(ورقاً 

ـــت فاطمـــة  :وروى ايضـــاً عـــن جـــابر، قـــال ـــيب  باحلســـن  ملـــا محل فولـــدت وقـــد كـــان الن
ــت فاطمــة  مــا   :يــا علــّي مسّــه، فقــال :أمــرهم ان يلفــوه يف خرقــة بيضــاء فلفــوه يف صــفراء وقال

 فأخـــذه وقبلـــه وأدخـــل لســـانه يف فيـــه فجعـــل احلســـن  كنـــت الســـبق بامســـه رســـول الّلـــه 
، امل اتقـــدم الـــيكم ان ال تلّفـــوه يف خرقـــة صـــفراء فـــدعا خبرقـــة ميصـــه، مث قـــال هلـــم رســـول الّلـــه 

مـــا  :قـــال لعلـــّي  بيضـــاء فلفـــه فيهـــا فرمـــى بالصـــفراء، واّذن يف اذنـــه اليمـــىن واقـــام يف اليســـرى، مث
فــأوحى الّلــه عــز ذكــره اىل جربائيــل، انــه قــد ولــد حملمــد  :مــا كنــت الســبقك بامســه، قــال :مسيتــه، قــال
ان عليـاً منـك مبنزلـة هـارون مــن  :ابـن، فـاهبط اليـه فأقرئـه الســالم وهنئـه مـين ومنـك، وقـل لــه 

مســه احلســن  :لســاين عــريب قــال :ان امســه قــال شــرب، قــالمــا كــ :موســى فســمه باســم ابــن هــارون قــال
ففعـل بـه كمـا فعـل باحلسـن، وهـبط  جاء اليهم النيب  فسّماه احلسن، فلما ولد احلسني 

نـك مبنزلـة ان عليـاً م :ان اللّـه عـز وجـل يقرئـك السـالم ويقـول لـك :فقال جربائيل على النيب 
لســاين عــريب، قــال  :ومــا كــان امســه، شــبري، قــال :هــارون مــن موســى، فســمه باســم ابــن هــارون، قــال

  .فسمه احلسني، فسماه احلسني
، قـــال ملـــا حضـــرت والدة فاطمـــة  :، قـــالويف كشـــف الغمـــة، وُروي مرفوعـــاً اىل علـــي 

  صلى الّله عليه وآله(رسول الّله 
____________________  

  .االملح هو ما خالط شعره األسود شعر أبيض) ١(
  .أي فضة مسكوكة) ٢(
  .طيب مركب متخذ من الزعفران، وغريه) ٣(
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المساء بنت عميس وام سلمة احضراها، فاذا وقع ولدها واستهل، فأذنا يف اذنـه اليمـىن، ) وسلم
ـــك مبثلـــه اال عصـــم مـــن ا لشـــيطان، وال حتـــدثا شـــيئاً حـــىت وأقيمـــا يف اذنـــه اليســـرى، فانـــه ال يفعـــل ذل

فســرّه ولّبــاه بريقــه، وقــال اللهــم اين اعيــذه بــك  آتيكمــا، فلمــا ولــدت فعلتــا ذلــك فأتــاه النــيب 
  .وولده من الشيطان الرجيم

  فصل في مناقب اِإلمام الحسن عليه السالم
زمانــه وازهــدهم وافضــلهم، وكــان اذا ، أعبــد النــاس يف كـان احلســن بــن علــي بــن ايب طالــب 

حــج، حــج ماشــياً ورمبــا مشــى حافيــاً، وكــان اذا ذكــر املــوت بكــى، واذا ذكــر القــرب بكــى، واذا ذكــر 
البعــث والّنشــور بكــى، واذا ذكــر املمــر علــى الصــراط بكــى، واذا ذكــر العــرض علــى الّلــه تعــاىل ذكــره 

بني يدي ربه عز وجل، وكـان  )١(فرائصهشهق شهقة يغشى عليه منها، وكان اذا قام يف صالة ترتعد 
اذا ذكر اجلنة والنار اضطرب اضطراب السليم وسأل الّله اجلنة، وتعوذ بالّله من النـار، وكـان ال يقـرأ 

يا ايها الذين آمنوا اال قـال لبيـك اللهـم لبيـك، ومل يـر يف شـيء مـن احوالـه  :من كتاب الّله عز وجل
ــه ســبحانه لنــاس هلجــة، وكــان اذا توّضــأ ارتعــدت مفاصــله واصــفر لونــه، وكــان اصــدق ا. اال ذاكــراً لّل

حـــّق علـــى كـــل مـــن وقـــف بـــني يـــدي رب العـــرش ان يصـــفر لونـــه وترتعـــد  :فقيـــل لـــه يف ذلـــك، فقـــال
اهلــي ضــيفك ببابــك، يــا حمســن قــد اتــاك  :وكــان اذا بلــغ بــاب املســجد رفــع رأســه، ويقــول. مفاصــله

وكـان اذا فـرغ مـن الفجـر مل يـتكلم، . املسيء فتجاوز عن قبـيح مـا عنـدي جبميـل مـا عنـدك، يـا كـرمي
ولقــد حــج مخســاً وعشــرين حجــة ماشــياً وان النجائــب لتقــاد معــه، وقاســم اللّــه . حــىت تطلــع الشــمس

  .ماله نعالً وميسك خفاً  تعاىل ماله مرتني، وروي ثالث مرات، حىت انه كان يعطي من
____________________  

  .مجع الفريصة وهي اللحمة بني اجلنب والكتف ترعد عند الفزع) ١(
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وهـــو ابـــن ســـبع ســـنني، فيســـمع الـــوحي  كـــان حيضـــر جملـــس رســـول الّلـــه   ورُوي انـــه 
وجـــد عنـــدها علمـــاً بالتنزيـــل،  علـــّي فيحفظـــه، فيـــأيت امـــه فيلقـــي اليهـــا مـــا حفظـــه، كلمـــا دخـــل 

فتخفى يوماً يف الـدار وقـد دخـل احلسـن وقـد مسـع  من ولدك احلسن  :فسأهلا عن ذلك فقالت
ال تعجــيب يــا اّمــاه، فــان كبــرياً  :فعجبــت اّمــه مــن ذلــك فقــال )١(الــوحي فــأراد أن يلقيــه اليهــا، فــارتج

فقّبلــه، ويف روايـة، يــا امـاه قــلَّ بيـاين وكــلَّ لســاين،  علــّي  يسـمعين، واســتماعه قـد أوقفــين، فخـرج
  .)٢(لعل سيداً يرعاين

  .من احلسن بن علي  وعن انس بن مالك قال مل يكن احد اشبه برسول الّله 
انت حـرة لوجـه اللّـه،  :فقال هلارحيان  )٤(بطاقة جارية للحسن بن علي  )٣(حيَّت :وعنه قال

ادبنـا اللّـه تعـاىل، فـاذا حييـتم بتحيـة فحيـوا بأحسـن منهـا أو ردُّوهـا، وكـان  :فقلت له يف ذلك، فقـال
  .احسن منها اعتاقها

كلمـة فيهـا مكـروه، اال مـرة واحـدة، فانـه كـان بينـه وبـني عمـرو   وروي انه مل يسمع قط منه 
  .ليس لعمرو عندنا اال ما يرغم انفه :فقال له احلسن بن عثمان خصومة يف ارض، 
ال يـرد، فلمـا  وغـريه أن شـامياً رآه راكبـاً فجعـل يلعنـه، واحلسـن  )٥(ومن حلمه مـا روى املـربد

  فرغ أقبل احلسن 
____________________  

  .أي فاضطرب) ١(
  .أي يراقبين) ٢(
  .من التحية) ٣(
  .يعين باقة من زهر الرحيان) ٤(
مقبـول القـول عنـد الفـريقني . وكان امامي املذهب .هو ابو العباس حممد بن يزيد البصري من كبار النحويني واللغويني) ٥(

  .ببغداد ٢٨٥وله الكامل واملقتضب ومعاين القرآن تويف سنة 
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، )١(أيهـا الشـيخ اظنـك غريبـاً، ولعلـك شـبهت، فلـو اشـبعتنا اعتبنـاك :فسلم عليه وضحك، فقال
ولو سألتنا اعطيناك، ولو اسرتشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أمحلنـاك، وان كنـت جائعـاً أشـبعناك، 
وان كنت عرياناً كسوناك، وإن كنت حمتاجاً أغنيناك، وان كنت طريداً آويناك، وان كان لـك حاجـة 

ركـت رحلـك الينـا وكنـت ضـيفنا اىل وقـت ارحتالـك، كـان أعـود عليـك، ألن لنـا قضيناها لك، فلـو ح
أشــهد أنـك خليفــة : موضـعاً رحبـاً وجاهــاً عريضـاً ومــاالً كثـرياً، فلمــا مسـع الرجــل كالمـه بكــى، مث قـال

اللّــه يف أرضــه اللّــه اعلــم حيــث جيعــل رســالته، وكنــت انــت وابــوك ابغــض خلــق اللّــه ايل، وحــول رحلــه 
  .فه اىل ان ارحتل وصار معتقداً حملبتهماليه وكان ضي

اخرجوا جنازته فحمل مروان بن احلكم سريره، فقال لـه احلسـني  وروي انه ملا مات احلسن 
نعــم كنــت افعــل ذلــك، مبــن : حتمــل اليــوم جنازتــه وكنــت بــاالمس جترعــه الغــيظ، قــال مــروان :

  .يوازن حلمه اجلبال

  الحسن عليه السالم فصل في وفاة اِإلمام
بالّسم، يوم اخلميس السـابع مـن صـفر سـنة تسـع واربعـني، وكـان ابـن  تويف احلسن بن علي 

  .سبع واربعني، وقيل يف الثامن والعشرين منه، وقيل يف آخر صفر، ودفن بالبقيع من املدينة
دي مسـَّت احلسـن ان جعدة بنت االشـعث بـن قـيس الكنـ :الكليين، عن ايب بكر اخلضرمي، قال

  ومسَّت موالة له، فأما بن علّي 
____________________  

  ).اي الشدائد(أي ازلنا عنك العتبة ) ١(
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  .به، فمات )١(موالته فقاءت السم، واما احلسن فاستمسك يف بطنه مث انتفط
  .جعدة بنت األشعث بن قيس، كانت ابنة ام فروة، اخت ايب بكر بن ايب قحافة :قلت

وســـواد  )٢(ُروي ان معاويـــة بـــذل هلـــا عشـــرة آالف دينـــار، واقطـــاع عشـــرة ضـــياع مـــن ســـقي ســـوراء
  .الكوفة على ان تسم احلسن 

الـف درهـم، فسـقته وقال الشيخ املفيد ضمن معاوية ان يزوجها بابنـه يزيـد، وأرسـل اليهـا معاويـة 
  .جعدة السم، فبقي اربعني يوماً مريضاً، ومضى لسبيله يف صفر
بعــد صــلحه ملعاويــة انصــرف اىل  وذكــر ابــو الفــرج يف مقاتــل الطــالبيني ان احلســن بــن علــّي 

املدينة، فأقام 7ا وأراد معاوية البيعة البنه يزيد، فلم يكـن شـيء اثقـل عليـه مـن امـر احلسـن بـن علـي 
  .أيب وقاص، فدس اليهما مسا فماتا منه )٣(، وسعد بن 

اتيــت احلســن  :حــدثين رجـل منــا قــال :االحتجـاج، عــن االعمــش، عــن سـامل بــن ايب اجلعــد، قــال
يا ابن رسول الّله اذللت رقابنا وجعلتنـا معشـر الشـيعة عبيـداً، مـا بقـي معـك  :، فقلتبن علي 
واللّـه مـا سـّلمت األمـر اليـه  :قـال )٤(بتسـليمك األمـر هلـذا الطاغيـة :قلت :ومم ذاك قال :رجل، قال

  اال أين مل اجد انصاراً، ولو وجدت انصاراً لقاتلته ليلي وuاري حىت
____________________  

  .قرحت او جتمع فيها بني اجللد واللحم :أي غلت، نفط يده) بالكسر(نفط القدر ) ١(
  ).مراصد االطالع(قيل يف جنب بغداد و يروى بالقصر . موضع :باملد والضم :سوراء) ٢(
والرجـل وان مل . وكـان مـن العشـرة املبشـرة باجلنـة بـزعمهم وكـان فـاتح فـارس علـى عهـد عمـر. من اصحاب رسول الّله) ٣(

  .فخالفه واعلن بفضائل أمري املؤمنني . يبايع علياً اال انه مل يسبه وقد دعاه اليه معاوية مراراً 
  .يعين به معاوية) ٤(

   



٧٧ 

، وال يصـلح يل مـنهم مـا كـان فاسـداً، )١(ولكين عرفت اهل الكوفة وبلـوqم. حيكم الّله بيين وبينه
ان قلـــو7م معنـــا وان  :يف قـــول وال فعـــل، إuـــم ملختلفـــون، ويقولـــون لنـــا )٢(اuـــم ال وفـــاء هلـــم، وال ذمـــة

نخــع الــدم فــدعا بطســت، فحمــل مــن بــني يديــه اذ ت :وهــو يكلمــين :علينــا، قــال )٣(ســيوفهم ملشــهورة
اين ألراك وجعــاً  مــا هــذا يــا ابــن رســول الّلــه  :مــآلن ممــا خــرج مــن جوفــه مــن الــدم، فقلــت لــه

قال أجـل، دّس إّيل هـذا الطاغيـة مـن سـقاين مسّـاً، فقـد وقـع علـى كبـدي فهـو خيـرج قطعـاً كمـا تـرى، 
  .سقاين مرتني وهذه الثالثة ال اجد هلا دواءقد  :افال تتداوى قال :قلت له

دخلــت  :وروى الثقــة اجلليــل علــّي بــن حممــد اخلــزاز القمــي بســنده عــن جنــادة بــن أيب امّيــة، قــال
يف مرضه الـذي تـوّيف فيـه، وبـني يديـه طسـت يقـذف عليـه  على احلسن بن علّي بن ايب طالب 

ــذي ا ــتالــدم، وخيــرج كبــده قطعــة قطعــة مــن الســم ال ــك ال تعــاجل  :ســقاه معاويــة، فقل يــا مــوالي مال
 :مث التفـت اّيل فقـال. انـا للّـه وإنـا اليـه راجعـون :يـا عبـد اللّـه مبـاذا اعـاجل املـوت، قلـت :نفسك فقال

ان هـذا االمـر ميلكـه اثنـا عشـر امامـاً مـن ولـد علـّي وفاطمـة،  والّله لقد عهد الينـا رسـول اللّـه 
عظــين يــا ابــن رســول الّلــه  :مث رُفعــت الطســت وبكــى قــال، فقلــت لــه. ال مســموم او مقتــولمــا منــا ا
نعــــم اســــتعد لســــفرك وحّصــــل زادك قبــــل حلــــول اجلــــك، واعلــــم انــــك تطلــــب الــــدنيا واملــــوت  :قــــال

ــذي انــت فيــه، وســاق الكــالم يف ذكــر  ــأت علــى يومــك ال يطلبــك، وال حتمــل هــم يومــك الــذي مل ي
، مث انقطــع نفســه واصــفر لونــه حــىت خشــيت عليــه ودخــل احلســني  :قــالاىل أن  موعظتــه 

، عليه حىت قبّـل رأسـه وعينيـه، مث قعـد عنـده فتسـارا مجيعـاً، فقـال )٤(واالسود بن ايب االسود، فانكب
  ، وتوّيف يومإنا لّله ان احلسن قد نـَُعيت اليه نفسه، وقد أوصى اىل احلسني  :ابو األسود

____________________  
  .أي امتحنتهم) ١(
  .أي االمان والعهد) ٢(
  .أي اخرجه من الغمد: شهر سيفه) ٣(
  .أي لزمه) ٤(

   



٧٨ 

  .اخلميس يف آخر صفر سنة مخسني من اهلجرة وله سبعة واربعون سنة ودفن بالبقيع انتهى
ا مــتُّ فهيئــين مث وجهــين اىل قــرب اذا انــ :ان قــال اىل اخيــه احلســني  وممــا اوصــى  :قلــت

فـادفين هنـاك، وسـتعلم  )١(ألجـّدد بـه عهـداً، مث ردين اىل قـرب جـديت فاطمـة جّدي رسول اللّـه 
يف ذلــــك  )٢(فيجلبــــون يــــا ابــــن امــــي ان القــــوم يظنــــون انكــــم تريــــدون دفــــين عنــــد رســــول الّلــــه 

دم، مث وصـــى اليـــه باهلـــه وولـــده،  )٣(ّلـــه اقســـم عليـــك ان qـــرق يف امـــري حمجمـــةومينعونـــك منـــه، وبال
) ســـالم اللّـــه عليـــه(، حـــني اســـتخلفه، فلمـــا قـــبض وتركاتـــه، ومـــا كـــان وصـــى اليـــه أمـــري املـــؤمنني 

الـذي كـان  وكفنه ومحله على سريره وانطلق بـه اىل مصـلى رسـول اللّـه  احلسني  )٤(غسله
يصــلي فيــه علــى اجلنــائز، فصــلى عليــه ومل يشــك مــروان ومــن معــه مــن بــين اميــة اuــم ســيدفنونه عنــد 

اىل قــرب جــده رســول الّلــه  فتجمعــوا ولبســوا الســالح فلمــا توجــه بــه احلســني  رســول اللّــه 
مــايل  :بلــوا اليــه يف مجعهــم وحلقــتهم احلمــرياء، علــى بغــل، وهــي تقــول، ليجــدد بــه عهــداً، اق

، حنُّـوا ابـنكم عـن بيـيت فانـه ال يـدفن فيـه شـيء وال يهتـك  ولكم تريدون ان تدخلوا بييت من ال أحبُّ
  :على رسول الّله حجابه

  منعتـــــــــــــــه عـــــــــــــــن حـــــــــــــــرم النَّـــــــــــــــيب ضـــــــــــــــاللةً 

  وهــــــــــــــــــو ابنــــــــــــــــــُه فــــــــــــــــــأليِّ امــــــــــــــــــر مينــــــــــــــــــعُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــيبَّ  ــــــــــــــــــــــــــه روُح الن ــــــــــــــــــــــــــد رأتفكأن   وق

  بالبعـــــــــــــــــد بينهمـــــــــــــــــا العالئـــــــــــــــــق تقطـــــــــــــــــعُ     

  
____________________  

  .أي فاطمة بنت االسد يعين ام ابيه أمري املؤمنني) ١(
  .أي يتوعدون بالشر) ٢(
  .الة احلجامة وهي شيء كالكأس يفرغ من اهلواء ويوضع على اجللد فيحدث فيه qيجاً وجيذب الدم بقوة) ٣(
  .غسله احلسني عليه السالم وحممد والعباس واخوته وصلى عليه سعيد بن العاصويف كشف الغمة ويل ) ٤(

   



٧٩ 

، وأدخلــت بيتــه قــدميا هتكــت انــت وابــوك حجــاب رســول الّلــه : فقــال هلــا احلســني 
يـا رب : وجعـل مـروان يقـولقربه، وان الّله تعاىل يسألك عـن ذلـك،  من ال حيب رسول الّله 

هيجاء هي خـري مـن دعـة ايـدفن عثمـان يف اقصـى املدينـة، ويـدفن احلسـن مـع النـيب، ال يكـون ذلـك 
امحل السيف، وكادت الفتنة ان تقع بني بين هاشم وبني بين امية، فبادر ابـن عبـاس اىل  )١(ابدا، وانا

 صـاحبنا عنـد رسـول اللّـه  ارجع يا مروان مـن حيـث جئـت فإنّـا مـا نريـد دفـن: مروان فقال له
ــذلك، ولــو   ولكنــا نريــد ان جنــدد بــه عهــداً بزيارتــه مث نــرده اىل جدتــه فاطمــة فندفنــه عنــدها بوصــيته ب

لعلمت انك اقصر باعاً من ردنا عن ذلك لكنه كان أعلـم باللّـه  كان اوصى بدفنه مع النيب 
قــربه مـــن ان يطــرق عليـــه هــدما كمـــا طــرق ذلـــك غــريه، ودخـــل بيتــه بغـــري اذنـــه، ويف وبرســوله وحبرمـــة 

  .منها سبعون نبالً  )٣(بالنبال جنازته حىت سل )٢(املناقب ورموا
وشـهيد فـوق اجلنـازة  )٤(وانتم بني صريع يف احملراب قد فلق السـيف هامتـه: ويف زيارة امري املؤمنني

يف الســـجن قـــد  )٦(قـــد رفـــع فـــوق القنـــاة رأســـه ومكبـــل )٥(قـــد شـــكت بالســـهام اكفانـــه وقتيـــل بـــالعراء
  .باحلديد اعضاؤه ومسموم قد قطعت جبرعة السم امعاؤه )٧(رّضت
اقـــول شـــكت بالشـــني بعـــدها الكـــاف أي خرقـــت وشـــبكت باملوحـــدة بينهمـــا تصـــحيف، ففـــي (

  ).احلديث ان رجال دخل بيته فوجد حية فشكها بالرمح أي خرقها وانتظمها به
____________________  

  .لفظ الواو هنا للحال) ١(
  .الواو للعطف على ما سبق) ٢(
  .انتزعه واخرجه برفق: سل الشيء من الشيء) ٣(
  .راس كل شيء وتطلق على اجلثة: اهلامة) ٤(
  .الفضاء ال يسترت بشيء: العراء) ٥(
  .القيد، او اعظم ما يكون من القيد: والكبل بالفتح او الكسر. أي مقيد) ٦(
  .دقتأي ) ٧(

   



٨٠ 

  :»وقال الشاعر يف رثاء احلسن «
ــــــــــــــروُح األمــــــــــــــُني مشــــــــــــــيِّع ــــــــــــــه ال   نعــــــــــــــش ل

ــــــــــــِك ختضــــــــــــعُ      ــــــــــــه زمــــــــــــُر املالئ   وغــــــــــــدت ب

  
  نـَثَلــــــــــوا لــــــــــه حقــــــــــد الصــــــــــدوِر فمــــــــــا يـُـــــــــرى

ــــــــــــــــــــزعُ      ــــــــــــــــــــِة من ــــــــــــــــــــوس بالكنان   منهــــــــــــــــــــا لِق

  
  ورمـــــــــــــــــــوا جنازتَـــــــــــــــــــه فعـــــــــــــــــــاَد وجســـــــــــــــــــُمهُ 

ــــــــــــــــــِة الســــــــــــــــــهاِم وموقــــــــــــــــــعُ        غــــــــــــــــــرض لرامي

  
  نعشـــــــــــهِ شـــــــــــّكوة حـــــــــــىت اصـــــــــــبحت مـــــــــــن 

  تســــــــــــــــــــتلُّ غاشــــــــــــــــــــيُة النبــــــــــــــــــــاِل وتنــــــــــــــــــــزعُ     

  
، وقـف حممـد ، انـه ملـا دفـن احلسـن روى املسعودي يف مروج الذهب عن أهل البيت 

ابـا حممـد لـئن طابـت حياتـك، لقـد فجـع مماتـك، وكيـف ال تكـون  : بن احلنفية اخـوه علـى قـربه فقـال
املصطفى، وابن علّي املرتضى، وابـن فاطمـة الزهـراء، كذلك وانت خامس اهل الكساء، وابن حممد 

  :وابن شجرة طوىب مث انشأ يقول
ـــــــــــــب جمالســـــــــــــي   ءأَدهـــــــــــــن رأســـــــــــــي ام تطي

)٤(وأنـــــــــــــت ســـــــــــــليبُ  )٣(وخـــــــــــــدك معفـــــــــــــور    
  

  
  مــــــــن غــــــــري مائِــــــــهِ  )٥(ءَاشــــــــرب مــــــــاَء املــــــــزنِ 

  وقــــــــــد ضــــــــــمن االحشــــــــــاَء منــــــــــَك هليــــــــــبُ     

  
)٦(ســـــــــأبكيَك مـــــــــا ناحـــــــــْت محامـــــــــُة ايكـــــــــةٍ 

  

)٨(احلجــــاِز قضــــيبُ  )٧(دوح ومــــا اخضــــّر يف    
  

  
  واكنـــــــــــــاف احلجـــــــــــــاِز حتوطـــــــــــــهُ  )٩(غريـــــــــــــب

ـــــــــــبُ      ـــــــــــرتاِب غري   اال كـــــــــــّل مـــــــــــن حتـــــــــــت ال

  
  :يف حلده ملا وضع احلسن  ويف املناقب، وقال احلسني 

ــــــــــــــب حماســــــــــــــين   َءاَدهــــــــــــــن رأســــــــــــــي ام اطي

  ورأســـــــــــــــــك معفـــــــــــــــــور وأنـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــليب    

  
____________________  

  .عليه الرتاب ومغربة بهأي جمعول ) ١(
  .أي مأخوذ عنا) ٢(
  .أي السحاب) ٣(
  .الشجر الكثري االغصان) ٤(
  .واملراد هنا الروض. الشجرد العظيمة او البيت الضخم) ٥(
  .الشجرة الرطبة) ٦(
  .أي انت غريب) ٧(

   



٨١ 

قـــرب احلســـن  كـــان يـــزور  ان احلســـني بـــن علـــّي : ، قـــالاحلمـــريي عـــن جعفـــر عـــن ابيـــه 
  .يف كل عشية مجعة 

مـن زارين : يا رسول الّله مـا ملـن زارنـا، قـال: وروى الشيخ يف َيب، انه قال احلسن بن علّي 
حيــاً او ميتــاً او زار ابــاك حيّــاً او ميتــاً او زار اخــاك حيــاً او ميتــاً او زارك حيّــاً او ميتــاً كــان حقــاً علــيَّ 

  .القيامة، اىل آخرهان استنقذه يوم 
    



٨٢ 

االمام الثالث الشهيد المظلوم ابو عبد الّله الحسين بن علي بن . .النور الخامس
  امام االنس والجن سيد شباب اهل الجنة عليه السالم ابي طالب

ـــك املفيـــد يف  ولـــد  باملدينـــة آخـــر شـــهر ربيـــع االول ســـنة ثـــالث مـــن اهلجـــرة كمـــا اختـــار ذل
كشـف الغطـاء   )٤(وصـاحب )٣(يف الدروس، والبهـائي يف تارخيـه )٢(يف يب، والشهيد )١(املقنعة، والشيخ

كــان بـني احلسـن واحلسـني طهــر : قـال وغـريهم، وهـذا يوافـق مـا رواه الكليــين عـن ايب عبـد اللّـه 
وكــان بينهمــا يف املــيالد ســتة اشــهر وعشــراً حيــث اراد بــالطهر مقــدار اقــل زمــان الطهــر، وهــو عشــرة 

اال طهــــر واحـــد، وان مــــدة محــــل احلســــني  ايـــام، وروى ايضــــاً مل يكــــن بـــني احلســــن واحلســــني 
ـــد   يف مســـار  )٥(يف ثالـــث شـــعبان واختـــاره الشـــيخان ســـتة اشـــهر، ولكـــن املشـــهور انـــه ول

  .الشيعة، واملصباح، وهو يوافق التوقيع الشريف
____________________  

  .يف التهذيب حممد بن احلسن الطوسي . شيخ الطائفة أي) ١(
 ٧٨٦كلما ذكر الشهيد مطلقًت او بقيد األول فهو الشهيد األول ابو عبد اللّـه حممـد بـن املكـي العـاملي املتـوىف سـنة ) ٢(

  .راجع ترمجته يف الكىن وااللقاب. هجري
  .رح القصيدة الذهبيةوقد طبع مبصر منضماً اىل ش. املسمى بتوضيح املقاصد) ٣(
وقـد ذكـر يف . هجـري ١٢٢٨سـنة  تـويف . فقيـه زمانـه. هو الشيخ الكبري الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر النجفي) ٤(

  .مقدمة كتابه كشف الغطاء مواليد األئمة ووفياqم
  ).رمحهما الّله(أي الشيخ املفيد والشيخ الطوسي ) ٥(

   



٨٣ 

اللّـــه اكـــرب، فـــاخربه : فقـــال انـــه صـــلى الظهـــر يومـــاً، فــرأى جربائيـــل  وروي عــن النـــيب 
فكــرب  جربائيــل برجــوع جعفــر مــن ارض احلبشــة، فكــرب ثانيــاً، فجــاءت البشــارة بــوالدة احلســني 

  .ثالثاً، اورده صاحب جواهر الكالم يف اواخر مبحث التعقيب
ــيب  ــأ الن  حبمــل احلســني ووالدتــه وعــزّاه بقتلــه فعرفــت فاطمــة  وروي ان الّلــه تعــاىل هن

  .فكرهت ذلك، فنزلت محلته امه كرهاً ووضعته كرهاً ومحله وفصاله ثالثون شهراً 
ملـا اغتمـت بـوالدة احلسـني  اقول الذي يظهر يل من بعض اخبار اللوح، ان موالتنـا فاطمـة 

  :اعطاها ابوها اللوح ليسرها بذلك، واخلرب هذا 
قـــــال ايب جلـــــابر بـــــن عبـــــد الّلـــــه : ، قـــــالروى الصـــــدوق عـــــن ايب بصـــــري عـــــن ايب عبـــــد اللّـــــه 

ان يل اليك حاجة فمىت خيف عليك ان اخلو بـك فاسـألك عنهـا، قـال لـه جـابر يف أي : االنصاري
اخــربين عــن اللــوح الــذي رأيتــه يف يــدي امــي : فقــال لــه يــا جــابر االوقــات شــئت، فخــال بــه ايب 

اشــهد : ومـا اخربتــك بـه امـي، ان يف ذلــك اللـوح مكتوبـاً قــال جـابر فاطمـة بنـت رســول اللّـه 
هـا بـوالدة اهنئ يف حيـاة رسـول اللّـه ) صـلوات اللّـه عليهـا(بالّله اين دخلت على امـك فاطمـة 

ـــيض شـــبه نـــور احلســـني  ـــت فيـــه كتابـــاً اب ـــت انـــه زمـــرد ورأي ، فرأيـــت يف يـــدها لوحـــاً اخضـــر ظنن
هــذا اللــوح اهــداه : الشـمس فقلــت هلــا، بــأيب انــت وامـي، يــا بنــت رســول اللّــه، مــا هـذا اللــوح فقالــت

اء من ولـدي، فاعطانيـه الّله عز وجل، اىل رسوله، فيه اسم ايب واسم بعلي واسم ابّين وامساء االوصي
فهــل لــك يـــا : فاعطتنيــه امــك فاطمــة فقرأتــه وانتســخته فقــال ايب : ليســرين بــذلك، قــال جــابر

حــىت انتهــى اىل منــزل جــابر، فــاخرج اىل ايب  جــابر ان تعرضــه علــّي قــال نعــم فمشــى معــه ايب 
  صحيفة

   



٨٤ 

بسـم اللّـه الـرمحن الـرحيم هـذا  : اللـوح مكتوبـاً  من رق، قال جابر فأشهد بالّله أين هكـذا رأيتـه يف
  ... اىل آخره )٥(كتاب من الّله العزير العليم حملمد نوره وسفريه

امـــر اللّـــه تعـــاىل جربائيـــل ان يهـــبط يف مـــأل مـــن املالئكـــة فيهنـــئ  وُروى انـــه ملـــا ولـــد احلســـني 
يقـــال لـــه فطـــرس، بعثـــه الّلـــه يف شـــيء فأبطـــأ فكســـر  ، فهـــبط فمـــر جبزيـــرة فيهـــا ملـــكحممـــداً 

ــك اجلزيــرة فعبــد الّلــه ســبعمئة عــام، فقــال فطــرس جلربائيــل، اىل ايــن فقــال اىل : جناحــه، فالقــاه يف تل
حبـــال  قـــال امحلـــين معـــك لعلـــه يـــدعو يل، فلمـــا دخـــل جربائيـــل واخـــرب حممـــداً  حممـــد 
فاعــاد  قــل لــه يتمســح 7ـذا املولــود فتمســح فطــرس مبهــد احلســني : قــال لــه النــيب فطـرس 

ــه عليــه يف احلــال جناحــه، مث ارتفــع مــع جربائيــل اىل الســماء ــك كــان  .الّل ويف بعــض الروايــات ان املل
ــيب  فــدخل علــى فاطمــة  قــام رســول الّلــه قصــته،  امســه صلصــائيل فلمــا قصــوا علــى الن

ــه عليهــا ــين احلســني فأخرجتــه اليــه مقموطــاً ينــاغي: فقــال) صــلوات الّل ــه  )٢(نــاوليين اب جــده رســول الّل
فخــرج بــه اىل املالئكــة فحملــه علــى بطــن كفــه فهللــوا وكــربوا ومحــدوا الّلــه تعــاىل واثنــوا عليــه،  

اللهـــم اين اســـألك حبـــق ابـــين احلســـني ان تغفـــر لصلصـــائيل : جـــه بـــه اىل القبلـــة حنـــو الســـماء فقـــالفتو 
ـــيب  ـــه تعـــاىل مـــن الن ـــرده اىل مقامـــه مـــع املالئكـــة املقـــربني، فتقبـــل الّل خطيئتـــه وجتـــرب كســـر جناحـــه، وت

امـــه مـــع املالئكـــة مـــا أقســـم بـــه عليـــه، وغفـــر لصلصـــائيل خطيئتـــه وجـــرب كســـره، ورده اىل مق 
  .املقربني

____________________  
  .ويف الكايف .١٣واخلرب مذكور بتمامه يف البحار ج ) ١(
  .ناغى الرجل للصيب أي كلمه مبا يعجبه ويسره) ٢(

   



٨٥ 

يعزيــه بولــده  ويف مدينــة املعــاجز قــال ومل يبــق ملــك يف الســماء اال ونــزل علــى رســول الّلــه 
، وخيربونه بثـواب مـا يعطـى مـن الزلفـى واألجـر والثـواب يـوم القيامـة وخيربونـه مبـا يعطـى  احلسني

مـع ذلـك يبكـي ويقـول اللهـم اخـذل مـن خذلـه، واقتـل  من االجر زائـره والبـاكي عليـه والنـيب 
  .اآلخره حر نارك يف )١(من قتله، وال متتعه مبا أمَّله يف الدنيا، واصله

  فصل في مواعظ موالنا االمام الحسين عليه السالم
اوصــيكم بتقــوى اللّــه واحــذركم ايامــه، وارفــع لكــم : ، قــال يف ذكــر موعظــة مــن كالمــه 

مهجكـــم  )٢(اعالمـــه، فكـــأّن املخـــوف قـــد أفـــل مبهـــول وروده، ونكـــري حلولـــه، وبشـــع مذاقـــه، فـــاعتلق
طوارقــــه،  )٣(وحـــال بــــني العمــــل وبيــــنكم، فبــــادوا بصــــحة االجســـام، ومــــدة االعمــــار، كــــأنكم نبعــــات

اىل وحشـــتها ومـــن  )٤(فتـــنقلكم مـــن ظهـــر االرض اىل بطنهـــا، ومـــن علوهـــا اىل أســـفلها، ومـــن انســـها
 روحها وضوئها اىل ظلمتها، ومن سعتها اىل ضيقها، حيث ال يزار محيم وال يعاد سقيم، وال جيـاب
صريخ، أعاننا الّله واياكم على اهوال ذلك اليوم وجنانا واياكم من عقابـه، واوجـب لنـا ولكـم اجلزيـل 

  من ثوابه، عباد الّله فلو كان ذلك قصر
____________________  

  .أي ادخله يف النار واذقه منها) ١(
  .أي احبها) ٢(
  ).منه(وطوارقه أي حوادثه والضمري يرجع اىل املخوف ) ٣(
  .مقابل الوحشة) ٤(

   



٨٦ 

عــن  )٤(العامــل شــغالً يســتفرغ عليــه احزانــه ويذهلــه )٣(مظعــنكم، كــان حســب )٢(ومــدى )١(مرمــاكم
لطلب اخلالص منه، فكيف وهـو بعـد ذلـك مـرqن باكتسـابه، مسـتوقف علـى  )٥(دنياه، ويكثر نصبه

تكـن آمنـت مـن قبـل حسابه، ال وزير له مينعه وال ظهري عنـه يدفعـه، ويومئـٍذ الينفـع نفسـا امياuـا، مل 
قــل انتظــروا، انّــا منتظــرون، اوصــيكم بتقــوى الّلــه فــان الّلــه قــد ضــمن ملــن . او كســبت يف امياuــا خــرياً 

اتقــاه ان حيولــه عمــا يكــره اىل مــا حيــب، ويرزقــه مــن حيــث ال حيتســب، فايّــاك ان تكــون ممــن خيــاف 
اىل ال خيـدع عـن جنتـه، وال ينـال على العباد من ذنو7م، ويأمن العقوبة من ذنبه، فان الّله تبارك وتعـ

  .ما عنده، اال بطاعته ان شاء الّله
ان مجيـــع مـــا : هلشـــام، قـــال وقـــال احلســـني بـــن علـــي  ويف وصـــية موســـى بـــن جعفـــر 

طلعت عليه الشمس يف مشارق االرض ومغار7ا، حبرها وبرها وسـهلها وجبلهـا، عنـد وّيل مـن اوليـاء 
ألهلهــا،  )٨(يــدع هــذه اللُّماظــة )٧(أال ُحــرّ  الظــالل، مث قــال  )٦(رفــة حبــق اللّــه، َكَفــيءاللّــه وأهــل املع

يعــين الــدنيا، لــيس النفســكم مثــن اال اجلنــة فــال تبيعوهــا بغريهــا، فانــه مــن رضــي مــن اللّــه بالــدنيا فقــد 
  .رضي باخلسيس

: ضـل النيسـابوري انـه قـالونقل السيد االجّل السـيد علـي خـان، مـن كتـاب خلـق االنسـان، للفا
  عليه(كان احلسني بن علّي سيد الشهداء 

____________________  
  .أي مقصدكم. مرماكم) ١(
  .أي غاية مسريكم) ٢(
  .أي كفاه) ٣(
  .أي ينسبه الشغل ويصرفه عنه) ٤(
  .أي بالءه وتعبه) ٥(
  .الفيء هو الظل اذا رجع) ٦(
  .أي ليس رجل حر اخل) ٧(
  .ما يالك يف الفم وهو تافه اللماظة كتمامه) ٨(

   



٨٧ 

نفســه الطــاهرة علــى لســان  )١(كثــرياً مــا ينشــد هــذه االبيــات، وتــزعم الــرواة اuــا ممــا أملتــه) الســالم
  :مكارمه الوافرة

  لِـــــــــــئن كانـــــــــــت االفعـــــــــــاُل يومـــــــــــاً ألهلهــــــــــــا

ــــــِق ا7ــــــى       وأكمــــــلُ  )٢(كمــــــاالً فحســــــُن اخلل

  
  وان كانـــــــــــــــــــــت االرزاُق رزقـــــــــــــــــــــاً مقـــــــــــــــــــــدراً 

  املـــــــــرِء يف الكســـــــــب امجـــــــــلُ فِقلَّـــــــــُة جهـــــــــِد     

  
  وان كانـــــــــــــــــت الــــــــــــــــــدنيا تعـــــــــــــــــدُّ نفيســــــــــــــــــةً 

)٣(فـــــــــــــداُر ثـــــــــــــواِب اللّـــــــــــــه أعلـــــــــــــى وانبـــــــــــــلُ     
  

  
  وان كانــــــــــت األبــــــــــدان للمــــــــــوِت أُنِشــــــــــَئتْ 

ــــــــه افضــــــــلُ        فقتــــــــُل امــــــــرئ بالســــــــيِف يف الّل

  
  وان كانــــــــــــــت االمــــــــــــــواُل للــــــــــــــرتِك مجُعهــــــــــــــا

  فمـــــــــــا بـــــــــــاُل مـــــــــــرتوٍك بـــــــــــه املـــــــــــرُء يبخـــــــــــلُ     

  
علـى  )٤(النـاس عبيـد الـدنيا، والـدين لعـق: ملا نزل كربالء أقبل على اصحابه فقال وُروَي انه 

  .بالبالء قلَّ الديّانون )٥(النستهم، حيوطونه ما دّرت معايشهم، فاذا حمصوا
____________________  

  .أي أنشأته ) ١(
  .أي امجل) ٢(
  .ذكاء والنجابةوهو ال) بالضم(اسم تفضيل من النبل ) ٣(
  .أي تناوله بلسانه وحلسه: يقال لعق العسل. أي ملصق 7ا) ٤(
  .أي اختربوا وابتلوا) ٥(

   



٨٨ 

  فصل في استشهاد االمام الحسين وفضل زيارته عليه السالم
يف يــوم الســبت العاشــر مــن  مضــى احلســني : قــال شــيخنا املفيــد رضــي اللّــه عنــه يف االرشــاد

احملـرم، ســنة احــدى وســتني مــن اهلجــرة بعــد صـالة الظهــر منــه، قتــيالً مظلومــاً، ظمــآن صــابراً، حمتســباً 
صـلى اللّـه عليـه (على مـا شـرحناه، وسـنه يومئـذ مثـان ومخسـون سـنة، اقـام منهـا مـع جـده رسـول اللّـه 

 ســبعاً وثالثــني ســنة، ومــع اخيــه احلســن  ســبع ســنني، ومــع ابيــه امــري املــؤمنني ) والــه وســلم
سبعاً واربعني سنة، وكانت مدة خالفته بعد اخيـه احـدى عشـرة سـنة، وكـان خيضـب باحلنـاء والكـتم 

بـل  وقـد نصـل اخلضـاب مـن عارضـيه، وقـد جـاءت روايـات كثـرية، يف فضـل زيارتـه  وقُتل 
  :يف وجو7ا

واجبـة علـى   زيـارة احلسـني بـن علـّي : ، انه قالجعفر بن حممد فُروَي عن الصادق 
  .باالمامة من الّله عز وجلكل من يعتقده ويقر للحسني 

  .تعدل مئة حجة مربورة ومئة عمرة متقبَّلة زيارة احلسني  وقال 
مـــن زار احلســـني بعـــد موتـــه فلـــه اجلنـــة واالخبـــار يف هـــذا البـــاب كثـــرية،  وقـــال رســـول اللّـــه 

  .انتهى
، جعلـــت فـــداك، إين  قلـــت اليب عبـــد اللّـــه : وقـــال يف املقنعـــة، وروى يـــونس بـــن ظبيـــان قـــال

تعيـد ذلـك قل صلى الّله عليك يا ابا عبد الّله، : فاي شيء اقول، قال كثرياً ما اذكر احلسني 
  .ثالثاً فان التسليم يصل الينا من قريب ومن بعيد

وقـــال شـــيخنا الشـــهيد، قـــدس ســـره يف الـــدروس، وثـــواب زيارتـــه ال حيصـــى، حـــىت ُروَي ان زيارتـــه 
فـرض علـى كــل مـؤمن وان ترَْكهــا تـرُك حــقٍّ للّـه تعــاىل ولرسـوله وان ترَكهــا عقـوُق رســول اللّـه وانتقــاص 

علــى الغــين زيارتــه يف الســنة مــرتني، والفقــري يف الســنة مــرة وان مــن أتــى يف االميــان والــدين، وانــه حــق 
عليـــه حـــول ومل يـــات قـــربَُه نقـــص مـــن عمـــره حـــول، واuـــا تطيـــل العمـــر، وأن أيـــام زيارتـــه ال تعـــد مـــن 

 )٢(ولكل خطوة حجة مربورة وله بزيارته اجـر عتـق الـف نسـمة)١(االجل، وتفرج اهلم ومتحص الذنوب
  ومحل على ألف فرس،

____________________  
  .أي تبعد الذنوب وتنقِّي منها) ١(
  .أي ذي الروح واملراد به مطلق الرق) ٢(

   



٨٩ 

يف سبيل الّله، وله بكـل درهـم انفقـه عشـرة آالف درهـم، وان مـن أتـى قـربه عارفـاً حبقـه غفـر اللّـه 
ــأخر، اىل أن قــال ــَد عنــه وصــعد علــى ســطحه ورفــع : لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا ت رأســه اىل وَمــن بـَُع

، كتـب اللّـه لـه زورة، والـزورة حجـة وعمـرة ولـو فعـل ذلـك يف كـل يـوم السـماء مث توجـه اىل قـربه 
  .مخس مرات كتب الّله له ذلك

    



٩٠ 

سّيد  االمام الرابع ابو محمد علّي بن الحسين زين العابدين. .النور السادس
  مالساجدين ومصباح المتهّجدين وقدوة المتقين عليه السال

هجـري سـت وثالثـني يـوم  ٣٦باملدينـة املعظمـة، يـوم النصـف مـن مجـادى االوىل سـنة  ولد 
وغلبته على اصحاب اجلمل وقيل يف اخلامس مـن  فتح البصرة ونزول النصر على امري املؤمنني 

  :مثان وثالثني وامه ذات العلى واkد، شاه زنان بنت يزد جرد ٣٨شعبان سنة 
  وهــــــــــــــو ابـــــــــــــــن شــــــــــــــهريار بـــــــــــــــن كســـــــــــــــرى

  ذو ســــــــــــــــؤدٍد لــــــــــــــــيس خيــــــــــــــــاف كســــــــــــــــرى    

  
  :وقيل كان امسها شهر بانويه وفيه يقول ابو االسود

ـــــــــــــــني كســـــــــــــــرى وهاشـــــــــــــــمٍ    وان غالمـــــــــــــــاً ب

)٢(عليــــــــه التمــــــــائمُ  )١(ألكــــــــرُم مــــــــن نيطــــــــتْ     
  

  
وهـــي مـــن االنســـان الركبـــة وجمتمـــع الســـاق ) مجـــع ثفنـــة بكســـر الفـــاء(كـــان يقـــال لـــه ذو الثفنـــات 

  .الن طول السجود اثر يف ثفناتهوالفخذ 
  .ما رأيت هامشياً افضل من علّي بن احلسني : قال الزهري

____________________  
  .أي علقت) ١(
  .التميمة ما علق على العضد من االحراز واجلواهر) ٢(

   



٩١ 

والليلـــة الـــف ركعـــة، يصـــّلي يف اليـــوم  كـــان علـــّي بـــن احلســـني : قـــال وعـــن ايب جعفـــر 
ــت الــريح متيلــه مبنزلــة  وُروَي انــه كــان  لــه مخســمئة خنلــة وكــان يصــّلي عنــد كــل خنلــة ركعتــني وكان

مــا هــذا الــذي يعرتيــك عنــد الوضــوء، : الســنبلة، وكــان اذا توضــأ للصــالة يصــفّر لونــه فيقــول لــه اهلــه
  .تدرون بني يدي من أريد أن اقوم: فيقول

مسعت اهل املدينة يقولون فقدنا صدقة السّر حني مات علي بن احلسـني : لوعن ابن عائشة قا
.  

كــان حيمــل : وملــا مــات وجــردوه للغســل، جعلــوا ينظــرون اىل آثــار يف ظهــره، فقــالوا مــا هــذا، قيــل
الــدقيق علــى ظهــره لــيالً ويوصــلها اىل فقــراء املدينــة ســراً وكــان يقــول ان صــدقة الســّر تطفــئ  )١(جربــان
  .الرب غضب

ماشــياً فســار مــن املدينــة اىل  حــج علــيُّ بــن احلســني : وعــن علــي بــن ابــراهيم عــن ابيــه قــال
  .مكة عشرين يوماً وليلة

ايـــن الزاهـــدون يف الـــدنيا، : مســـع ســـائل يف جــوف الليـــل وهـــو يقــول: اعـــني قــال )٢(وعــن زرارة بـــن
والراغبـون يف اآلخــرة، فهتــف بـه هــاتف مــن ناحيـة البقيــع يســمع صـوته وال يــرى شخصــه، ذاك علــّي 

  .بن احلسني 
ــت ــذكرة الســبط حكــى الزهــري عــن عائشــة قال ــت علــّي بــن احلســني : ويف ت  ســاجداً يف رأي

عبيـدك بفنائــك، مســكينك بفنائـك، ســائلك بفنائــك، فمـا دعــوت 7ــا يف كــرب : احلجـّر وهــو يقــول
  .اال وفرّج عين

رجـل صـاحل مـن اهـل : فقلـت وعن طاوس اين لفي اِحلجز ليلة، اذ دخـل علـي بـن احلسـني 
  بيت النبوة المسعن دعاءه، فسمعته

____________________  
  .دأي األوعية من اجلل) ١(
قد اجتمعـت فيـه خـالل . اديباً . متكلماً . شيخ اصحابنا يف زمانه ومتقدمهم وكان قارئاً فقيهاً . زرارة بن اعني الشيباين) ٢(

  .من الرجال الكبري وغريه١٤٢راجع ترمجته ص . ثقة فيما يرويه. الفضل والدين
   



٩٢ 

  .عين فما دعوت 7ن يف كرب اال فرّج: عبدك بفنائك، فقريك بفنائك، قال: يقول
ملــا وجــه يزيــد بــن معاويــة مســلم بــن عقبــة الســتباحة اهــل : وعــن ربيــع االبــرار للزخمشــري، انــه قــال

حبشـــــمهن يعـــــوهلن اىل أن ) كـــــذا(اىل نفســـــه اربعمـــــأة منانيـــــة  املدينـــــة ضـــــم علـــــّي بـــــن احلســـــني 
  .ما عشت والّله بني ابوّي مبثل ذلك الشريف: جيش مسلم فقالت امرأة منهن )١(تقوض

  .وكان يقال له آدم بين حسني النه الذي تشعبت منه افناuم وتفرعت عنه اغصاuم
، وكـان اذا قـام يف )٣(جلده واصفر لونه وارتعد كالسـعفة )٢(اذا حضرت الصالة اقشعر وكان 

ــذليل بــني يــدي امللــك اجلليــل   صــالته غشــَي لونــه لــون آخــر وكــان يف قيامــه يف صــالته قيــام العبــد ال
  .ت اعضاؤه ترتعد من خشية الّلهكان

  .وكان يصلي صالة مودّع
وكان يف الصالة كأنـه سـاق شـجرة ال يتحـرك منـه شـيء اال مـا حركـت الـريح منـه، واذا سـجد مل 

َعَرقــاً، واذا كــان شــهر رمضــان مل يــتكلم اال بالــدعاء والتســبيح واالســتغفار  )٤(يرفــع رأســه حــىت يــرفضّ 
  .، وكان ال يسجد اال على الرتاببة احلسني والتكبري، وكان له خريطة فيها تر 

  .لو مات من بني املشرق واملغرب َلَما استوحشت بعد ان يكون القرآن معي: يقول وكان 
  .يكررها حىت كاد أن ميوت) مالك يوم الدين(وكان اذا قرأ 

____________________  
  .أي ترك االستقرار) ١(
  .أي الرعدة: القشعريرةأي اخذته ) ٢(
  .أي جريدة النخل) ٣(
  .ارفضاضاً أي يتقّطر منه العَرق) ٤(

   



٩٣ 

يومـاً، مث  )١(وكان اذا صلى يربز اىل موضـع خشـن فيصـّلي فيـه ويسـجد علـى االرض فـاتى اجلبـان
قام على حجارة خشنة حمرقة، فأقبل يصلي وكان كثري البكاء، فرفع رأسه من السجود وكأمنـا غمـس 

  .من كثرة دموعه يف املاء
اىل جـابر االنصـاري  يف العبادة، حبيث اتت فاطمـة بنـت علـّي  وكانت شدة اجتهاده 

ان لنا عليكم حقوقاً من حقنا عليكم اذا رأيتم احدنا يهلـك نفسـه اجتهـاداً، ان تـذكروه : وقالت له
جبهتــه  )٤(انفــه وثفنــت )٣(علــى نفســه، وهــذا علــّي بــن احلســني بقيــة ابيــه قــد احنــزم )٢(وتــدعوه اىل البقيــا

نفسـه يف العبـادة، فـاتى جـابر اىل بابـه واسـتْأذن، فلمـا دخـل عليـه وجـده يف  )٥(وركبتاه وراحتـاه أدأب
 يــا جــابر ال ازال علــى منهــاج ابــويّ : العبــادة، فــدعاه اىل البقيــا علــى نفســه فقــال )٦(حمرابــه قــد انضــته

  .متأسياً 7ما حىت ألقامها
كــان اذا وقــف يف الصــالة مل يســمع شــيئاً لشــغله بالصــالة، فســقط بعــض ولــده   وُروَي انــه 

فجـرب الصـيب وهـو  )٧(يف بعض الليايل فانكسرت يده فصاح اهل الدار، واتـاهم اجلـريان وجـيء بـاkرب
مــا هــذا : ده مربوطــة اىل عنقــه فقــاليصــيح مــن االمل وكــل ذلــك ال يســمعه فلمــا اصــبح راى الصــيب يــ

  .فاخربوه
ووقع حريق يف بيت هو فيه ساجد، فجعلوا يقولون يا ابن رسول الّله النـار النـار، فمـا رفـع رأسـه 

  .عنها، قال أهلتين عنها النار الكربى )٦(حىت اطفئت، فقيل له بعد قعوده ما الذي أهلاك
____________________  

  .حراء واجلبانة موضع باملدينةواجلبان يف االصل الص) ١(
  .أي االبقاء واحملافظة) ٢(
  .أي شق وترة انفه) ٣(
  .أي غلظت من السجود) ٤(
  .أي اتعب) ٥(
  .اباله :نضى الثوب) ٦(
  .أي الذي ُيصلح كسر العظم) ٧(

   



٩٤ 

ــثن كــان يف الصــالة فســقط حممــد ابنــه   وُروي انــه  ، وهــو عــن صــالته )١(يف البئــر فلــم ي
  :يسـمع اضــطراب ابنــه يف قعــر البئـر، فلمــا فــرغ مــن صـالته مــدَّ يــده اىل قعــر البئـر، فــأخرج ابنــه وقــال

بوجهي عنه ملال بوجهـه عـين، وكـان حضـور قلبـه يف العبـادة حبيـث  )٢(كنت بني يدي جبار لو ملت
  .متثل ابليس بصورة افعى ليشغله فما شغله

ــــيالً  )٣(خرجنــــا حجاجــــاً فرحلنــــا مــــن زبالــــة :الوُروي عــــن محــــاد بــــن حبيــــب العطــــار الكــــويف قــــ ل
يف تلـك الصـحارى والـرباري، فانتهيـت اىل  )٤(فاستقبلتنا ريح سوداء مظلمة، فتقطعت القافلـة فتهـت

واد قفر فلما ان جن الليل أويت اىل شجرة عادية، فلما ان اخـتلط الظـالم، اذا أنـا بشـاب قـد اقبـل 
ــت يف نفســي هــذا وّيل مــن اوليــاء الّلــه، مــىت مــا بــيض، تفــوح منــه رائحــة امل )٥(عليــه اطمــار ســك، فقل

احسن حبركيت خشيت نفاره، وأن امنعـه عـن كثـري ممـا يريـد فعالـه فاخفيـت نفسـي مـا اسـتطعت فـدنا 
اىل املوضع فتهيأ للصـالة مث وثـب قائمـاً وهـو يقـول، يـا مـن حـاز كـل شـيء ملكوتـاً وقهـر كـل شـيء 

، واحلقـين مبيـدان املطيعـني لـك، قـال مث دخـل يف الصـالة فلمـا قليب فـرح االقبـال عليـك )٦(جربوتاً أوجل
ان رأيته قد هدأت أعضاؤه وسكنت حركاته قمـت اىل املوضـع الـذي qيـأ للصـالة فـاذا بعـني تفـيض 
مباء ابيض فتهيْأ للصالة مث قمت خلفه، فاذا انا مبحراب كأَنه مثل يف ذلك الوقـت، فرأيتـه كلمـا مـر 

الظـالم وثـب قائمـاً وهــو  )٨(احلنـني، فلمـا أن تقشـع )٧(عيـد يرددهـا باشـجانبآيـة فيهـا ذكـر الوعـد والو 
  يا :يقول

____________________  
  .أي مل يعطف ومل ينصرف) ١(
  .أي لو انعطفت عنه) ٢(
  .بضم اوله، موضع معروف بطريق مكة قرب الثعلبية 7ا بركتان) ٣(
  .أي ضللت فيها. بصيغة املتكلم) ٤(
  .مجع طمر بكسر الطاء وهو الثوب البايل :اطمار) ٥(
  .أي ادخل يف قليب :بصيغة االستدعاء :اوجل) ٦(
  .مجع الشجن بفتحتني مبعىن اهلم واحلزن: اشجان) ٧(
  .أي انكشف) ٨(

   



٩٥ 

ـــه اخلـــائفون فوجـــدوه متفضـــًال، وجلـــأ اليـــه العابـــدون  )١(مـــن قصـــده الطـــالبون فاصـــابوه مرشـــداً، وأَمَّ
راحة من نصب لغريك بدنه، ومىت فرج من قصد سواك بنيتـه، إهلـي قـد تقشـع ، مىت )٢(فوجدوه موئالً 

الظـالم ومل اقـض مـن خـدمتك َوطَـرا، وال مـن حيـاض مناجاتـك صـدرا، صـّل علـى حممـد وآلـه وافعـل 
يب اوىل االمـرين بـك، يــا ارحـم الــرامحني، فخفـت ان يفـوتين شخصــه، وان خيفـى علــيَّ اثـره، فتعلقــت 

اال حلقتـين منـك  )٣(عنك مالل التعب ومنحك شدة شـوق لذيـذ الرغـب بالذي اسقط :به فقلت له
جنــاح رمحــة، وكنــف رقــة، فــإين ضــال وبغيــيت كلمــا صــنعت، ومنــاي كلمــا نطقــت، فقــال لــو صــدق 
توكلك ما كنت ضاًال، ولكن اتبعين واقُف اثري فلما ان صار جبنب الشـجرة اخـذ بيـدي فخيـل اىل 

ابشــــر فهــــذه مكــــة، قــــال : ر عمــــود الصــــبح، قــــال يلان االرض متــــد مــــن حتــــت قــــدمي، فلمــــا انفجــــ
امـا  :ويوم الفاقة، مـن انـت فقـال )٥(فسمعت الضجة، ورأيت احملجة، فقلت بالذي ترجوه يوم اآلزفة

  .اذا قسمت، فأنا علّي بن احلسني بن علّي بن ايب طالب 
ــين قحــط النــاس ميينــاً و  :ويف اثبــات الوصــية ُروَي عــن ســعيد بــن املســيب قــال مشــاًال، فمــددت عي

فرأيــت شخصــاً اســود علــى تــل قــد انفــرد، فقصــدت حنــوه فرأيتــه حيــرك شــفتيه، فلــم يــتم دعــاءه حــىت 
اقبلت غمامة، فلما نظر اليها محد الّله وانصرف وادركنا املطر حىت ظنناه الغرق، فاتبعته حـىت دخـل 

يــــا ســـيدي يف دارك غــــالم اســــود  فقلــــت لـــه  فــــدخلت اليـــه  دار علـــّي بــــن احلســـني 
يـا سـعيد ومل ال يوهـب لـك، مث أمـر القـيم علـى غلمانـه يعـرض كـل مـن يف  :تفضل عليَّ ببيعه، فقال

  انه مل يبق اال: فلم أَره، فقال :الدار عليه فجمعوا فلم اَر صاحب بينهم، فقلت
____________________  

  .أي قصده) ١(
  .أي ملجأ) ٢(
  .املرغوب احملبوب :الرغب) ٣(
  .أي ان ما فعلته كان مبتغاي) ٤(
  .مبعىن اقرتب او مبعىن عجل: من ازف) ٥(

   



٩٦ 

يـا غـالم  :هـذا هـو فقـال لـه فأمر به، فاحضر فاذا هو صـاحيب، فقلـت لـه  )١(فالن السائس
ــين وبــني مــوالَي،  ــت بي ــك علــيَّ ان فرق ان ســعيداً قــد ملكــك فــامض معــه، فقــال يل االســود مــا محل

ان كانـت سـريرة  :فقلت له اّين رأيت ما كان منك على التـل، فرفـع يـده اىل السـماء مبـتهًال، مث قـال
وبكـى مـن حضـره،  بينك وبيين فاذن قد اذعتها علّي فاقبضين اليـك، فبكـى علـّي بـن احلسـني 

ان اردت ان حتضــر جنــازة صــاحبك  :وخرجــت باكيــاً فلمــا صــرت اىل منــزيل وافــاين رســوله فقــال يل
  .فافعل فرجعت معه ووجدت العبد قد مات حبضرته

  فصل في مكارم اخالق االمام زين العابدين عليه السالم
جلــــراب علــــى ظهــــره وفيــــه ، ليخــــرج يف الليلــــة الظلمــــاء، فيحمــــل اكــــان علــــي بــــن احلســــني 

من الدنانري والدراهم، ورمبا محل على ظهره الطعام او احلطب، حىت يـأيت بابـاً بابـاً، فيقرعـه  )٢(الصرر
ــئال يعرفــه الفقــري، وملــا وضــع علــى املغتســل نظــروا اىل  مث ينــاول مــن خيــرج اليــه، وكــان يغطــي وجهــه ل

فقـراء املدينـة، وكـان يعجبـه ان حيضـر ظهره، وعليه مثـل ركـب االبـل، وكـان يعـول مئـة اهـل بيـت مـن 
طعامــه اليتــامى والــزمىن واملســاكني، وكــان ينــاوهلم بيــده وحيمــل الطعــام ملــن كــان لــه عيــال اىل عيالــه، 

العيون، قام اىل منزله، فجمع ما يبقى فيـه عـن قـوت اهلـه، وجعلـه يف  )٤(وكان اذا جنَّه الليل وهدَأت
  .لفقراء وهو متلثم، ويفرق عليهمجراب ورمى به على عاتقه، وخرج اىل دور ا

____________________  
  .رائض الدواب والقائم عليها :السائس) ١(
  .مجع صرة. الصرر) ٢(
  .املقعد :مجع زمن ككتف) ٣(
  .أي سكنت ونامت) ٤(

   



٩٧ 

عنــدما انصــرف مــن الشــام اىل  كنــت مــع علــّي بــن احلســني   :وروي عــن علــي بــن يزيــد قــال
املدينــة، فكنــت احســن اىل نســائه واقضــي حوائجــه فلمــا نزلــوا املدينــة، بعــثن ايل بشــيء مــن حلــيهن 

فطبعـه  )١(حجـراً اسـود صـماً  فعلـت هـذا للّـه تعـاىل، فأخـذ علـي بـن احلسـني  :فلم آخذه فقلـت
بـاحلق لقـد كنـت اسـأَله  مـداً خبامته مث قال يل خذه وسل كل حاجة لك منه فوالذي بعث حم

الضــوء يف البيـــت فيســـرج يف الظلمـــاء وأضـــعه علـــى االقفــال فتنفـــتح وآخـــذه بيـــدي وأقـــف بـــني يـــدي 
  .السالطني فال أرى منهم شراً 

  :قال شيخنا احلر العاملي مشرياً اىل هذه املعجزة
  واحلجــــــــــــــــــــــُر االســــــــــــــــــــــوُد ملــــــــــــــــــــــا طََبعــــــــــــــــــــــه

  َمَعـــــــــــــــــــهأرى عجيبـــــــــــــــــــاً الـــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــان     

  
  وكـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن معجـــــــــــــــــٍز وفضـــــــــــــــــلٍ 

  وشـــــــــــــــــــــــرٍف بـــــــــــــــــــــــاٍد وقـــــــــــــــــــــــوٍل فصـــــــــــــــــــــــلِ     

  
شـديد االجتهـاد يف العبـادة،  قال كان علّي بـن احلسـني  عن الصادق  )٢(وروى معتب

أحتبـب اىل ريب  :فقـال لـه )٣(يـا ابـه كـم هـذا الـدؤب: uاره صائم وليله قـائم، فأضـر جبسـمه فقلـت لـه
  .لعله يزلفين

مرضــــت مرضــــاً  قـــال علــــّي بــــن احلســـني  :قــــال وعـــن دعــــوات الراونــــدي عـــن البــــاقر 
اشــتهي ان اكــون ممـــن ال اقــرتح علــى اللّــه ريب مـــا  :مــا تشـــتهي، فقلــت :شــديداً، فقــال يل ايب 

هـل مـن حاجـة،  :ائيـلحيـث قـال جرب  ابـراهيم اخلليـل  )٤(يدبره يل، فقال يل احسنت، ضاهيت
اقـول االقـرتاح االجتبـاء واالختيـار والـتحكم (ال اقرتح علـى رّيب بـل حسـيب اللّـه ونعـم الوكيـل،  :فقال

  ).وارجتال الكالم
____________________  

  .أي شديد الصالبة) ١(
  .كمؤيد) ٢(
  .مجع دأب وهو احلالة اخلاصة) ٣(
  .أي شا7ته) ٤(

   



٩٨ 

اذهـب اىل قـرب رسـول  :رعه بسوط، مث بكى وقـال اليب جعفـر وُروَي انه ضرب غالماً له، ق
اللهــم اغفــر لعلــّي بــن احلســني خطيئتــه يــوم الــدين، مث قــال للغــالم  :فصــّل ركعتــني مث قــل اللّــه 

  .اذهب فانت حر لوجه الّله
انك أبّر الناس وال تأكل مع امك يف قصعة، وهـي تريـد ذلـك، قـال اكـره  وُروَي انه قيل له 

  .ان تسبق يدي اىل ما سبقت اليه عينها فاكون عاقّاً هلا
اقــول الظــاهر ان املــراد مــن امــه هــي هنــا ام ولــد كانــت حتضــنه فكــان يســميها امــاً، وامــا امــه شــاه 

  .زنان فقد توفيت يف نفاسها
مــه كــل شــهر ويقــول اين قــد كــربت وال اقــدر علــى النســاء فمــن اراد كــان يــدعو خد  وعنــه 

اللهـم اشـهد : ال قـال: منكن التزويج زوجتها، او البيع بعتها، او العتق اعتقتها، فاذا قالت احداهن
حـىت يقـول ثالثـاً وان ســكتت واحـدة مـنهن قـال لنســائه سـلوها مـا تريـد، وعمــل علـى مرادهـا، وكــان 

  .حباً مبن حيمل زادي اىل اآلخرةمر  :اذا اتاه السائل قال
فــاذا ظهــرت علــيهم  :قــال ابــن االثــري يف الكامــل، ملــا ســري يزيــد مســلم بــن عقبــة اىل املدينــة قــال

فاحبهــا ثالثــاً، فكــل مــا فيهــا مــن مــال او دابــة او ســالح او طعــام فهــو للجنــد، فــاذا مضــت الــثالث 
ه خرياً فانـه مل يـدخل مـع النـاس فاكفف عن الناس وانظر علّي بن احلسني فاكفف عنه، واستوص ب

  .وانه قد اتاين كتابه
وقــد كــان مــروان بــن احلكــم، كلَّــم ابــن عمــر ملــا اخــرج اهــل املدينــة عامــل يزيــد وبــين اميــة يف ان 

فقــال ان يل حرمــاً وحرمــي يكــون مـــع  يغيــب اهلــه عنــده فلــم يفعــل، فكلــم علـــي بــن احلســني 
ي عائشة ابنة عثمان بن عفان، وحرمـه اىل علـي بـن احلسـني افعل، فبعث بامرأته وه :حرمك، فقال

  حبرمه وحرم مروان اىل ، فخرج علي 
   



٩٩ 

  .، وقيل بل ارسل حرم مروان وارسل معهم ابنه عبد الّله بن علي اىل الطائف)١(ينبع
كــان باملدينــة رجــل بطّــال يضــحك اهــل املدينــة مــن كالمــه،   :قــال وروي عــن ايب عبــد الّلــه 

، فمـا يضـحكه مـين شـيء وال بـد قد اعياين هذا الرجل يعين علّي بن احلسني : يوماً هلم: فقال
ذات يــوم ومعــه موليــان لــه فجــاء  مــن ان احتــال يف ان اضــحكه، قــال فمــر علــي بــن احلســني 

ـــزع  ـــك البطَّـــال حـــىت انت ـــه وهـــو ذل ـــاه علي ـــه والقي ـــان فاســـرتجعا الـــرداء من رداءه مـــن ظهـــره واتبعـــه املولي
ال يرفــع طرفــه مــن االرض مث قــال ملولييــه مــا هــذا فقــاال لــه رجــل بطّــال يضــحك اهــل املدينــة  )٢(خمبــت

  .ويستطعم منهم بذلك، قال فقوال له يا وحيك ان لّله يوماً خيسر فيه البطّالون

  ه السالمفصل في ذكر نبذ من كالمه علي
ان بـني الليـل والنهـار روضـة يرتعـي يف رياضـها االبـرار، ويتـنعم يف  :انه كان يقـول ُروَي عنه 

ـــه يف ســـهر هـــذا الليـــل، بـــتالوة القـــرآن يف صـــدره، وبالتضـــرع  )٣(حـــدائقها املّتقـــون فـــادأبوا رمحكـــم الّل
عرض ملا يـرديكم مـن حمّقـرات الـذنوب، برتك الت )٤(واالستغفار يف آخره، واذا ورد النهار فاحسنوا قراه

قـد حـدا بكـم جعلنـا  )٥(فاuا مشرفة بكم على قباح العيوب، وكأن الرحلة قـد أظلـتكم وكـَأن احلـادي
  .الّله واياكم ممن اغبطه فهمه ونفعه علمه

____________________  
اهــل املدينــة اىل البحــر وهــي لبــين  بفــتح اولــه وضــم الثالــث حصــن وقريــة علــى ميــني رضــوى ملــن كــان منحــدراً مــن. ينبــع) ١(

  .وفيها عيون عذاب احلسن بن علي 
  .أي متخشع ومطمئن اىل األرض) ٢(
  .دأب يف العمل جد واستمر عليه) ٣(
  .اضافه :مصدر قرى الضيف) ٤(
  .احلادي من يغين لالبل واملراد هنا املنذر) ٥(

    



١٠٠ 

  .يف مجلة كالمه، واياك واالبتهاج بالذنب، فان االبتهاج بالذنب اعظم من ركوبه وقال 
اذا نظــر اىل الشــباب الــذين يطلبــون العلــم،  كــان أيب زيــن العابــدين   :قــال وعــن البــاقر 

  .بار آخرينادناهم اليه وقال مرحباً بكم انتم ودائع العلم ويوشك اذا انتم صغار قوم، ان تكونوا ك
مســكني ابــن آدم لــه يف كــل  :وُروَي انــه جــاء رجــل اىل علــي بــن احلســني يشــكو اليــه حالــه فقــال

يوم ثالث مصائب ال يعترب بواحدة منهن ولو اعترب هانت عليـه املصـائب وأمـر الـدنيا، فامـا املصـيبة 
م خيلــف عنــه االوىل فــاليوم الــذي يــنقص مــن عمــره، قــال وان نالــه نقصــان يف مالــه اغــتم بــه والــدره

ـــه وان كـــان حرامـــاً  ـــه يســـتويف رزقـــه فـــان كـــان حـــالالً حوســـب علي والعمـــر ال يـــرده شـــيء، والثانيـــة ان
والثالثة اعظم من ذلك، قيل وما هي، قـال مـا مـن يـوم ميسـي اال وقـد دنـا مـن اآلخـرة  :عوقب، قال

ي يلــد مــن اّمــه، اكــرب مــا يكــون ابــن آدم اليــوم الــذ :مرحلــة ال يــدري علــى اجلنــة ام علــى النــار، وقــال
  .ما سبقه اىل هذا احد :قالت احلكماء

روايـة الزهـري، يـا نفـس حتـام اىل  وقال الكفعمي يف البلد االمني ندبة موالنا زين العابـدين 
ومـــن وارتـــه  )١(احليـــاة ســـكونك، واىل الـــدنيا وعمارqـــا ركونـــك، امـــا اعتـــربت مبـــن مضـــى مـــن اســـالفك

  فجعت به من اخوانك، ونقلت اىل دار البلى من اقرانك،، ومن )٢(االرض من أُالَّفك
ــــــــــا   فهــــــــــْم يف بطــــــــــون االرِض بعــــــــــد ظهورِه

)٤(دواثــــــــــــــــرُ  )٣(حماســــــــــــــــنُهم فيهــــــــــــــــا بــــــــــــــــوالٍ     
  

  
  خلـــــــت دورُُهـــــــم مـــــــنهم واقـــــــوْت عراصـــــــهمْ 

  وســــــــــــــــــــاقهم حنــــــــــــــــــــو املنايــــــــــــــــــــا املقــــــــــــــــــــادرُ     

  
ــــــــــوا عــــــــــن الــــــــــدنيا ومــــــــــا مجعــــــــــوا هلــــــــــا   وخل

)٦(وضـــــــــــــمتهم حتـــــــــــــت الـــــــــــــرتاب احلفـــــــــــــائر    
  

  
____________________  

  ).منه(أي آبائك املقدمني ) ١(
  .مبعىن االصدقاء. بصيغة اجلمع) ٢(
  .يقال بلي الثواب أي رث ودرس. أي الدواثر) ٣(
  ).منه(الدروس : الدثور) ٤(
  ).منه(أي خلت عرصات دارهم منهم ) ٥(
  ).منه(مجع حفري وهو القرب ) ٦(

   



١٠١ 

وغّيبـــت يف  )٣(بعـــد قـــرون، وكـــم غـــريت االرض ببالهـــامـــن قـــرون  )٢(ايـــدي املنـــون )١(كـــم اخرتمـــت
  .)٤(ثراها، ممن عاشرت من صنوف الناس وشيعتهم اىل األرماس

)٥(وانـــــــــت علـــــــــى الـــــــــدنيا مكـــــــــّب منـــــــــافس
  

  خلطا7ــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــريص مكــــــــــــــــــاثِرُ     

  
ـــــــــاً  )٦(علـــــــــى خطـــــــــر   متســـــــــي وتصـــــــــبُح الهي

ـــــــــــــَت ختـــــــــــــاطرُ      ـــــــــــــو عقل ـــــــــــــدري مبـــــــــــــاذا ل   ات

  
  وإن امـــــــــــــــرءأً يســـــــــــــــعى لـــــــــــــــدنياُه جاهـــــــــــــــداً 

  عـــــــن اخـــــــراه ال شـــــــك خاســـــــرُ  )٧(ويـــــــذهل    

  
وانـت عمـا  )٩(لقتـري ووفـاك النـذير )٨(فحتَّام على الـدنيا اقبالـك، وبشـهوqا اشـتغالك وقـد وحظـك

  .يراد بك ساه، وبلذة يومك اله
  ويف ذكـــــــــر هـــــــــوِل املـــــــــوِت والقـــــــــِرب والِبلـــــــــى

ـــــــــــذاِت للمـــــــــــرِء زاجـــــــــــرُ        عـــــــــــن اللهـــــــــــو والّل

  
ــــــــــــــــــربص ــــــــــــــــــرتاِب االربعــــــــــــــــــني ت   أبعــــــــــــــــــد اق

)١٠(وشـــــــــيب القـــــــــذال منـــــــــذ ذلـــــــــك ذاعـــــــــر    
  

  
  مبــــــــــــــا هــــــــــــــو ضــــــــــــــائر )١١(كأنــــــــــــــك معــــــــــــــين

)١٣(او عـــن الرشـــِد جـــائرُ  )١٢(لنفِســَك عمـــداً     
  

  
االيــام فافنــاهم  )١٥(كيــف انتســفتهم  )١٤(انظــر اىل االمــم املاضــية، والقــرون الفانيــة، وامللــوك العاتيــة

  .فامتحت من الدنيا آثارهم، وبقيت فيها اخبارهم )١٦(احلمام
____________________  

  ).منه(أي اقتطعت واستأصلت ) ١(
  .املنية أي املوت :املنون) ٢(
  .أي قدميها البايل) ٣(
  ).منه(مجع رمس أي تراب القرب ) ٤(
  ).منه(أي راغب ) ٥(
  ).منه(االشراف على اهلالك  :اخلطر) ٦(
  .أي ينسى) ٧(
  ).منه(أي خلطك الشيب ) ٨(
  ).منه(أي اتاك نذير املوت ) ٩(
  .أي خائف) ١٠(
  .انا 7ا معين على مفعول أي اهتممت 7ا) ١١(
  ).منه(أي منتظر ) ١٢(
  ).منه(أي مائل ) ١٣(
  ).منه(من العتو ) ١٤(
  .قلعته وفرقته :انتسفت الريح الرتاب) ١٥(
  .املوت: بكسر األول) ١٦(

   



١٠٢ 

ـــــــــرتاِب واقفـــــــــَرتْ  )١(واضـــــــــحوا رميمـــــــــاً يف ال
  

)٢(ومقاصـــــــــــــرُ جمـــــــــــــالُس مـــــــــــــنهُم ُعطّلـــــــــــــْت     
  

  
ــــــــــــــــــــنهمْ  ــــــــــــــــــــزاُوَر بي ــــــــــــــــــــداٍر ال ت ــــــــــــــــــــوا ب   وحّل

  وأّىن لســــــــــــــــــــــــــكاِن القبــــــــــــــــــــــــــوِر التــــــــــــــــــــــــــزاُورُ     

  
  قــــــــد ثــــــــروا 7ــــــــا )٣(فمــــــــا إن تــــــــرى االجثــــــــىً 

)٦(عليهـــــــا اَألعاصــــــــرُ  )٥(تســـــــفى )٤(مســـــــنمةً     
  

  
ـــىن  كـــم عاينـــت مـــن ذي عـــز وســـلطان، وجنـــود واعـــوان، متكـــن مـــن دنيـــاه، ونـــال منهـــا منـــاه، فب

  .والذخائر )٨(ومجع االعالق )٧(احلصون والدساكر
  فمــــــــــــا صــــــــــــَرفْت كــــــــــــفُّ املنيــــــــــــِة إذ أتــــــــــــت

  مبــــــــــــــــــــادرًة qــــــــــــــــــــوى اليــــــــــــــــــــِه الــــــــــــــــــــذخائرُ     

  
ــــــــــَىن  ــــــــــيت بـَ ــــــــــُه احلصــــــــــوُن ال   وال دفعــــــــــْت عن

  وحــــــــــــــــــّف 7ــــــــــــــــــا اuارهــــــــــــــــــا والدســــــــــــــــــاِكرُ     

  
  عنـــــــــــــــــُه املنيـــــــــــــــــَة خيلُـــــــــــــــــهُ  )٩(وال قاَرعـــــــــــــــــت

ـــــــــْت يف الـــــــــذّب عنـــــــــه العســـــــــاِكرُ        وال طِمَع

  
ال يرد، ونزل بـه مـن قضـائه مـا ال يصـد، فتعـاىل امللـك اجلبـار املتكـرب القهـار، اتاه من امر الّله ما 

  .قاصم اجلبارين ومبري املتكربين
  مليـــــــــــــــــك عزيـــــــــــــــــز مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــردُّ قضـــــــــــــــــاؤهُ 

  علـــــــــــــيم حكـــــــــــــيم نافـــــــــــــُذ االمـــــــــــــِر قـــــــــــــاهرُ     

  
  عنـــــــــــــــا كـــــــــــــــل ذي عـــــــــــــــزٍّ لعـــــــــــــــزِّة وجهـــــــــــــــهِ 

)١٠(فكـــــــــــــــلُّ عزيـــــــــــــــِز للمهـــــــــــــــيمِن صـــــــــــــــاغرُ     
  

  
  وتضــــــــاَءَلتْ  لقــــــــد َخَشــــــــَعْت واْسَتْســــــــَلَمتْ 

)١١(لعــــــــــــزِة ذي العــــــــــــرِش امللــــــــــــوُك اجلبــــــــــــابرُ     
  

  
____________________  

  .أي صارت قفراً . اقفرت) ١(
  .مجع مقصورة وهي الدار الواسعة او احلجلة :واملقاصري. اصول الشجر :املقاصر) ٢(
  ).منه(أي تربة جمموعة ) ٣(
  ).منه(أي مرتفعة ) ٤(
  ).منه(أي تذر ) ٥(
  ).منه(تثري الغبار أي ريح ) ٦(
  ).منه(مجع دسكرة وهي بناء شبه القصر حواليه بيوت تكون للملوك  :الدساكر) ٧(
  ).منه(مجع علق بالكسر وهو النفيس من كل شيء  :االعالق) ٨(
  ).منه(قرع بعضهم بعضاً  :مقارعة االبطال) ٩(
  .أي ذليل) ١٠(
  .أي شراكها وآالت صيدها) ١١(

   



١٠٣ 

البــدار، واحلــذار احلــذار مــن الــدنيا ومكائــدها، ومــا نصــبت لــك مــن مصــائدها، وجتلــى  )١(فالبــدار
  :لك من زينتها، واستشرف لك من فتنتها

  ويف دوِن مـــــــــــــا عاينـــــــــــــَت مـــــــــــــن َفَجعاqِـــــــــــــا

  اىل رفِضـــــــــــــــــــــــها داع وبالزهـــــــــــــــــــــــد آمـــــــــــــــــــــــرُ     

  
  فجـــــــــــــــــدَّ وال تغفـــــــــــــــــل فـََعْيُشـــــــــــــــــَك زائِـــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــِة صـــــــــــــــــــــــــــائرُ        وانـــــــــــــــــــــــــــَت اىل داِر املني

  
ــــــــــــــــِب  ــــــــــــــــدنيا فــــــــــــــــإّن ِطالبـََهــــــــــــــــاوال تطل   ال

  وان نلــــــــــــت منهــــــــــــا ِغبُّــــــــــــُه لــــــــــــَك ضـــــــــــــائرُ     

  
ـــب، وهـــو علـــى ثقـــة مـــن فنائهـــا، وغـــري طـــامع يف  ـــب، او يســـر بلـــذqا اري فهـــل حيـــرص عليهـــا لبي

  .بقائها، ام كيف تنام عني من خيشى البيات او تسكن نفس من يتوقع املمات
ـــــــــــــــــــــــــــــنا ـــــــــــــــــــــــــــــا تـَُغـــــــــــــــــــــــــــــر نفوَس   أال ال ولكّن

  حنــــــــــــــــــاِذرُ  وتشــــــــــــــــــغُلنا اللــــــــــــــــــّذاُت عمــــــــــــــــــا    

  
  وكيـــــــــف يلـــــــــُذ العـــــــــيُش مـــــــــن هـــــــــو مـــــــــوقن

  مبوقـــــــــــف عـــــــــــدٍل حـــــــــــني تُبلـــــــــــى الســـــــــــرائرُ     

  
  كأنَّــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــرى أال نشــــــــــــــــــــــوَر وانَّنــــــــــــــــــــــا

ــــــاء مصــــــائر )٢(ســــــدى     ــــــا بعــــــد الفن )٣(مــــــا لن
  

  
وما عسى ان ينال طالب الدنيا من لـذqا، ويتمتـع بـه مـن 7جتهـا مـع فنـون مصـائبها، واصـناف 

  .)٤(طال7ا، ويف اكتسا7ا وما يكابد من اسقامها واوصا7اعجائبها، وكثرة تعبه يف 
  ومــــــــــــــا ان بــــــــــــــىن يف كـــــــــــــــل يــــــــــــــوم وليلـــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــروح عليهـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــرفها ويبـــــــــــــــــــاكر       ي

  
  آفاqـــــــــــــــــــــــــــــــا ومهومهـــــــــــــــــــــــــــــــا )٥(تعـــــــــــــــــــــــــــــــاوره

  وكــــــــــم مــــــــــا عســــــــــى يبقــــــــــى هلــــــــــا املتعــــــــــاور    

  
  فـــــــــــــــال هــــــــــــــــو مغبــــــــــــــــوط بــــــــــــــــدنياه آمــــــــــــــــن

)٦(وال هـــــــو عـــــــن تطال7ـــــــا الـــــــنفس غــــــــادر    
  

  
____________________  

  .املسارعة :البدار) ١(
  ).منه(املهمل  :السدى) ٢(
  ).منه(مجع مصري  :مصائر) ٣(
  ).منه(مجع الوصب وهو املرض  :االوصاب) ٤(
  .اعطاه اياه عارية :عاوره الشيء) ٥(
  .أي ليس له حيلة :يعين ليس مبتخلف او من غدر مبعىن مكر. أي ختلف :اسم فاعل من غدر اصحابه) ٦(

   



١٠٤ 

مـن صـرعته، ومل تقلـه مـن  )٢(اليها، وصرعت مـن مكـب عليهـا، فلـم تنعشـه )١(كم غّرت من خملد
  .عثرته، ومل تداوه من سقمه ومل تشفه من امله

  بلـــــــــــــــــى اوردتـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــز ومنعـــــــــــــــــة

  مــــــــــــــــوارد ســــــــــــــــوء مــــــــــــــــا هلــــــــــــــــنَّ مصــــــــــــــــادر    

  
  فلمــــــــــــــــــــــــــــــــا رأى اال جنــــــــــــــــــــــــــــــــاة وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــه

)٣(هــــــــــو املــــــــــوت ال ينجيــــــــــه منــــــــــه املــــــــــؤازر    
  

  
  تنـــــــــــــــــدم لـــــــــــــــــو يغنيـــــــــــــــــه طـــــــــــــــــول ندامـــــــــــــــــة

  عليـــــــــــــــــه وابكتـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذنوب البكـــــــــــــــــائر    

  
 )٤(بكى على ما اسلف من خطاياه، وحتسـر علـى مـا خلـف مـن دنيـاه حيـث ال ينفعـه االسـتعبار

  .وال ينجيه االعتذار من هول املنية، ونزول البلية
  احاطــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــه آفاتــــــــــــــــــــــه ومهومــــــــــــــــــــــه

  ملـــــــــــــــــــا اعجزتــــــــــــــــــه املعـــــــــــــــــــاذر )٥(واُبْلــــــــــــــــــسَ     

  
  فلـــــــــــيس لـــــــــــه مـــــــــــن كربـــــــــــة املـــــــــــوت فـــــــــــارج

  ممـــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــاذر ناصـــــــــــــــــرولـــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــه     

  
  خـــــــــوف املنيـــــــــة نفســـــــــه )٦(وقـــــــــد جشـــــــــأت

ـــــــــــــــــــــاجر )٧(ترددهـــــــــــــــــــــا دون اللهـــــــــــــــــــــاة       احلن

  
والعويــــل، ويئســــوا مــــن بــــرء  )٨(هنالـــك خــــف عنــــه عــــّواده، واســــلمه اهلــــه واوالده، وارتفعــــت الرنــــة

  .العليل، غمَّضوا بأيديهم عينيه، ومدوا عند خروج نفسه رجليه
  فكــــــــــــم موجــــــــــــع يبكــــــــــــى عليــــــــــــه تفجعــــــــــــاً 

  صــــــــــرباً ومــــــــــا هــــــــــو صــــــــــابر )٩(ومســــــــــتنجد    

  
ـــــــــــــــــص ـــــــــــــــــه خمل ـــــــــــــــــه الّل   ومســـــــــــــــــرتجع داع ل

  يعــــــــــــدد منــــــــــــه خـــــــــــــري مــــــــــــا هــــــــــــو ذاكـــــــــــــر    

  
  وكــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــامت مستبشــــــــــــــــــر بوفاتــــــــــــــــــه

  وعمــــــــــــا قليــــــــــــل كالــــــــــــذي صــــــــــــار صــــــــــــائر    

  
____________________  

  .ركن اليه :اخلد اليه) ١(
  .أي مل ترفعه :مل تنعشه) ٢(
  .أي املعاون) ٣(
  .البكاء وارسال الدمع :االستعبار) ٤(
  ).منه(أي يئس ) ٥(
  ).منه(ارتفعت من خوف او فزع  :جاشت النفس) ٦(
  .اللحمة يف أعماق احللق :اللهاة بالفتح) ٧(
  .االنني :الرنة) ٨(
  ).منه(االستعانة  :االستنجاد) ٩(

   



١٠٥ 

اخوانـــه مث  )٢(لفقـــده جريانـــه، وتوجـــع لرزئـــه )١(شـــق جيو7ـــا نســـاؤه، ولطـــم خـــدودها امـــاؤه، واعـــول
  :البرازه )٣(اقبلوا على اجهازه وتشمروا

  فظـــــــــــــــل احـــــــــــــــب القـــــــــــــــوم كـــــــــــــــان لقربـــــــــــــــه

  حيـــــــــــــــــــــث علـــــــــــــــــــــى جتهيـــــــــــــــــــــزه ويبـــــــــــــــــــــادر    

  
  ومشــــــــــــــر مــــــــــــــن قــــــــــــــد احضــــــــــــــروه لغســــــــــــــله

  للقــــــــــــرب حــــــــــــافر )٥(فــــــــــــاض )٤(ووجــــــــــــه ملــــــــــــا    

  
  وكّفـــــــــــــــــن يف ثـــــــــــــــــوبني فاجتمعـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه

  مشــــــــــــــــــــــــــــــيعة اخوانــــــــــــــــــــــــــــــه والعشــــــــــــــــــــــــــــــائر    

  
علـــى فـــؤاده، فغشـــي مـــن اجلـــزع عليـــه، وقــــد فلـــو رأيـــت االصـــغر مـــن اوالده، وقـــد غلـــب احلــــزن 

  :واوياله )٦(خضبت الدموع خديه، مث افاق وهو يندب اباه، ويقول بشجو
ـــــــــــــة منظـــــــــــــراً    ألبصـــــــــــــرت مـــــــــــــن قُـــــــــــــبِح املني

  نـــــــــــــــــــاظر )٨(ملـــــــــــــــــــرآه ويرتـــــــــــــــــــاع )٧(يهـــــــــــــــــــال    

  
  اكـــــــــــــــــــــــــــابر اوالد يهـــــــــــــــــــــــــــيج اكتئـــــــــــــــــــــــــــا7م

  اذا مــــــــــــــــا تناســــــــــــــــاه البنــــــــــــــــون االصــــــــــــــــاغر    

  
  ورنــــــــــــــــــــــة نســـــــــــــــــــــــوان عليـــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــوازع

)٩(مــــــــــــــــدامعها فــــــــــــــــوق اخلــــــــــــــــدود غزائــــــــــــــــر    
  

  
ــرتاب واكثــروا التلــدد واالنتحــاب ــربه، فحثــوا بايــديهم ال  )١٠(مث اخــرج مــن ســعة قصــره، اىل ضــيق ق

  .وقفوا ساعة عليه، وقد يئسوا من النظر اليه
  وكلهــــــــــــــــــم )١١(فولــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــه معــــــــــــــــــولني

  ملثــــــــــــــل الــــــــــــــذي القــــــــــــــى اخــــــــــــــوه حمــــــــــــــاذر    

  
ـــــــــــــاع ـــــــــــــدا هلـــــــــــــا )١٣(كشـــــــــــــاء رت ـــــــــــــات ب   آمن

)١٢(بـــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــذراعني حاســـــــــــــــــرمبديـــــــــــــــــة     
  

  
ـــــــــــع قلـــــــــــيالً وأجفلـــــــــــت )١٤(فراعـــــــــــت ومل ترت

  

ـــــــذي هـــــــو حـــــــاذر       فلمـــــــا انتحـــــــى منهـــــــا ال

  
____________________  

  ).منه(رفع الصوت بالبكاء  :العويل) ١(
  .املصيبة العظيمة :الرزء) ٢(
  ).منه(أي qيأوا الخراجه واظهاره ) ٣(
  ).منه(أي ارسل ) ٤(
  ).منه(أي مات ) ٥(
  .أي حبزن )٦(
  ).منه(من اهلول ) ٧(
  ).منه(من الروع وهو االخافة ) ٨(
  .أي الكثرية :مجع الغزيرة) ٩(
  ).منه(رفع الصوت بالبكاء  :واالنتحاب. االلتفات مييناً ومشاالً  :التلدد) ١٠(
  .أي باكني باصوات عالية) ١١(
  ).منه(مجع راتع كنائم ونيام  :والرتاع) ١٢(
  ).منه(الشفرة أي السكني العظيم  :واملدية بالضم) خ د(للذراعني حاسر مبدية باد ) ١٣(
  ).منه(أي اسرعت وجدت يف اهلرب ) ١٤(

   



١٠٦ 

عادت اىل مرعاها، ونسيت ما يف اختهـا دهاهـا، افبافعـال البهـائم اقتـدينا، وعلـى عادqـا جرينـا، 
  .عد اىل ذكر املنقول اىل الثرى، واملدفوع اىل هول ما ترى

)١(يف حلــــــــــــده وتوّزعــــــــــــتهــــــــــــوى مصــــــــــــرعاً 
  

)٢(مواريثـــــــــــــــــــــــــه ارحامـــــــــــــــــــــــــه واالواصــــــــــــــــــــــــــر    
  

  
)٣(واخنــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى اموالــــــــــــــــه خيضــــــــــــــــموuا

  

  فمــــــــــــا حامــــــــــــد مــــــــــــنهم عليهــــــــــــا وشــــــــــــاكر    

  
ـــــــــــا ســـــــــــاعياً هلـــــــــــا ـــــــــــا عـــــــــــامر الـــــــــــدنيا وي   في

ـــــــــــــدور الـــــــــــــدوائر     ـــــــــــــاً مـــــــــــــن أن ت ـــــــــــــا آمن   وي

  
اىل  )٤(كيف امنت هذه احلالة، وانـت صـائر اليهـا ال حمالـة، ام كيـف تتهنـأ حبياتـك وهـي مطيتـك

  .)٥(مماتك، ام كيف تسيغ طعامك وانت تنتظر محامك
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــــــد دن ـــــــــــــــــــــزود للرحي   ومل تت

)٦(وانــــــــت علـــــــــى حــــــــال وشـــــــــيكاً مســـــــــافر    
  

  
  فيـــــــــا ويـــــــــح نفســـــــــي كـــــــــم اســـــــــوف تـــــــــوبيت

)٧(وعمــــــــــــــرَي فــــــــــــــاٍن والــــــــــــــّردى يل نــــــــــــــاظر    
  

  
ــــذي اســــلفت يف الصــــحف مثبــــت   وكــــل ال

  جيـــــــــــازي عليــــــــــــه عـــــــــــادل احلكــــــــــــم قــــــــــــاهر    

  
دنيــــاك، وتركــــب يف ذلــــك هــــواك، إين ألراك ضــــعيف اليقــــني يــــا راقــــع الــــدنيا فكــــم ترقــــع بــــدينك 

  .بالدين، ا7ذا امرك الرمحن، ام على هذا دلك القرآن
  ُختـــــــــــــــرُِّب مـــــــــــــــا يبقـــــــــــــــى وتـَْعمـــــــــــــــر فانيـــــــــــــــاً 

  فـــــــــــــــــــــال ذاك موفـــــــــــــــــــــور وال ذاك عـــــــــــــــــــــامرُ     

  
ـــــــــة )٨(وهـــــــــل لـــــــــك ان وافـــــــــاك حتفـــــــــك   بغت

ـــــــــه عـــــــــاذر       ومل تكتســـــــــب خـــــــــرياً لـــــــــدى الّل

  
  تفـــــــــــىن احليـــــــــــاة وتنقضـــــــــــياترضـــــــــــى بـــــــــــأن 

  ودينـــــــــــــــــك منقـــــــــــــــــوص ومالـــــــــــــــــك وافـــــــــــــــــر    

  
____________________  

  تقسِّمت: توزِّعت) ١(
  .مجع آصره كصاحبه يعين أقرباؤه) ٢(
  ).منه(خيضمون مال الّله خضم االبل نبتة الربيع قال امري املؤمنني ) ٣(
  .الدابة اليت تركب: املطية) ٤(
  .املوت: احلمام بالكسر) ٥(
  ).منه(أي سريعاً ) ٦(
  ).منه(اهلالك : الردى) ٧(
  .أي موتك) ٨(

   



١٠٧ 

ــري، مــن نؤمــل لفكــاك رقابنــا غــريك ومــن نرجــو لغفــران ذنوبنــا  ــك إهلنــا نســتجري يــا علــيم يــا خب فب
يـا . سواك، وانت املتفضل املنَّان، القائم الّديان العائد علينـا باإلحسـان، بعـد االسـاءة منـا والعصـيان

والســلطان والقــوة والربهــان، اجرنــا مــن عــذابك االلــيم، واجعلنــا مــن ســكان دار النعــيم، يــا ذا العــزة 
  .ارحم الرامحني

  فصل في مدحه واستالمه الحجر األسود عليه السالم
روى الشيخ الكشي وغريه عن ابن عائشـة ان هشـام بـن عبـد امللـك حـج يف خالفـة عبـد امللـك، 

يقـدر عليـه مـن الزحـام فنصـب لـه منـرب فجلـس، واطـاف  وطاف بالبيـت فـأراد ان يسـتلم احلجـر فلـم
وعليـه ازار ورداء مـن احسـن النـاس  بـه اهـل الشـام، فبينـا هـو كـذلك اذ أقبـل علـّي بـن احلسـني 

وجهــاً واطيــبهم رائحــة، و بــني عينيــه ســجادة كأuــا ركبــة عنــز فجعــل يطــوف بالبيــت فــاذا بلــغ احلجــر 
لــه واجــالًال، فغــاظ ذلــك هشــاماً، فقــال رجــل مــن اهــل الشــام  تنحــى النــاس عنــه حــىت يســتلمه هيبــة

ال اعرفـه لـئال : من هذا الذي قد هابه الناس هذه اهليبـة فـافرجوا لـه عـن احلجـر، فقـال هشـام: هلشام
ومــن هــذا يــا ابــا : لكــين أعرفــه، وقــال الشــامي: يرغــب فيــه أهــل الشــام، فقــال الفــرزدق وكــان حاضــراً 

  :فراس فقال
  بطحــــــــــاء وطأتــــــــــههــــــــــذا الــــــــــذي تعــــــــــرف ال

  والبيـــــــــــــــــــت يعرفــــــــــــــــــــه واحلــــــــــــــــــــلُّ واحلــــــــــــــــــــرمّ     

  
ـــــــــــه كلهـــــــــــمُ  ـــــــــــاد الّل ـــــــــــن خـــــــــــري عب   هـــــــــــذا اب

  هــــــــــــذا التقــــــــــــيُّ النقــــــــــــيُّ الطــــــــــــاهُر العلــــــــــــمُ     

  
ــــــــــــــــه والــــــــــــــــُدهُ    هــــــــــــــــذا علــــــــــــــــّي رســــــــــــــــوُل الّل

  امســـــــــــت بنـــــــــــوِر هـــــــــــداُه qتـــــــــــدي االمـــــــــــمُ     

  
ـــــــــــــــــــــال قائُلهـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــريش ق ـــــــــــــــــــــه ق   اذا رأت

  اىل مكـــــــــــــــــارِم هـــــــــــــــــذا ينتهـــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــَرمُ     

  
  العـــــــــــــز الـــــــــــــيت َقصـــــــــــــرتْ  ينمـــــــــــــى اىل ذروة

  عــــــــــن نيلهــــــــــا عــــــــــرُب اِإلســــــــــالِم والعجــــــــــم    

  
   



١٠٨ 

  ميســــــــــــــــــكُه عرفــــــــــــــــــاُن راحِتــــــــــــــــــهِ  )١(يكــــــــــــــــــاد

  ركــــــــــــَن احلطــــــــــــيِم اذا مــــــــــــا جــــــــــــاء يســــــــــــتِلمُ     

  
ِــــــــــهِ    ينشــــــــــقُّ نــــــــــوُر اهلــــــــــدى عــــــــــن نــــــــــوِر غرّت

ـــــــمُ        كالشـــــــمس تنجـــــــاُب يف اشـــــــراقها الظل

  
ــــــــــــــــــــــق   بكفــــــــــــــــــــــِه خيــــــــــــــــــــــزران رحيهــــــــــــــــــــــا َعِب

  مــــــــــــن كــــــــــــف اروَع مــــــــــــن عرنينــــــــــــه مشَـــــــــــــمُ     

  
  مشـــــــــــــــتقة مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول اللّـــــــــــــــه نبعتـــــــــــــــه

  طابـــــــــــــــت عناصـــــــــــــــره واخلـــــــــــــــيم والشـــــــــــــــيمُ     

  
  هــــــــــــــذا ابــــــــــــــُن فاطمــــــــــــــة قــــــــــــــْدماً وشــــــــــــــرَّفهُ 

ـــــــــــــمُ        جـــــــــــــرى بـــــــــــــذاَك لـــــــــــــه يف لوحـــــــــــــِه القَل

  
  ولــــــــــــــيَس قولُــــــــــــــك مــــــــــــــن هــــــــــــــذا بضــــــــــــــائِرِهِ 

  العـــــــــرُب تعـــــــــرُف مـــــــــن انكـــــــــرت والَعَجـــــــــمُ     

  
ــــــــــــــــه   ال خيلــــــــــــــــف الوعــــــــــــــــَد ميمــــــــــــــــون نقيبت

ــــــــــب حــــــــــني يعتــــــــــزمُ      )١(رحــــــــــب الفنــــــــــاء اري
  

  
ــــــــــــــة باالِإحســــــــــــــان فانقعشــــــــــــــت   عــــــــــــــم الري

  عنهــــــــــــــــا الغيابــــــــــــــــة واالمــــــــــــــــالق والعــــــــــــــــدم    

  
ـــــــــــن وبغضـــــــــــهم   مـــــــــــن معشـــــــــــٍر حـــــــــــبهّم دي

  كفـــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــر7م منجـــــــــــــــــى ومعتصـــــــــــــــــم    

  
  ان عـــــــــــد اهـــــــــــل التقـــــــــــى كـــــــــــانوا ائمـــــــــــتهم

  او قيـــــل مـــــن خـــــري اهـــــل األرض قيـــــل هـــــمُ     

  
  يســــــــــــــــتدفع الســــــــــــــــوء والبلــــــــــــــــوى حبــــــــــــــــبهم

  ويســــــــــــــــرتب بــــــــــــــــه االحســــــــــــــــان والـــــــــــــــــنعمُ     

  
ـــــــــــــــه ذكـــــــــــــــرهممقـــــــــــــــدم بعـــــــــــــــد    ذكـــــــــــــــر الّل

  يف كــــــــــــــل بــــــــــــــدء وخمتــــــــــــــوم بــــــــــــــه الكلــــــــــــــم    

  
  ال يســــــــــــــــتطيع جــــــــــــــــواد بعــــــــــــــــد غــــــــــــــــايتهم

  وال يـــــــــــــــــــــــــدانيهم قــــــــــــــــــــــــــوم وان كرمــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  ال يقــــــــبض العســـــــــر بســــــــطاً مـــــــــن اكفهـــــــــم

  ســــــــــــــيان ذلــــــــــــــك ان اثــــــــــــــروا وان عــــــــــــــدموا    

  
  أي اخلالئــــــــــــــــــــــق ليســــــــــــــــــــــت يف رقــــــــــــــــــــــا7م

ـــــــــــــــــــــــــه نعـــــــــــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــذا أو ل   ألولي

  
ــــــــــــه يعــــــــــــرف اولويــــــــــــة ذا   مــــــــــــن يعــــــــــــرف الّل

  فالـــــــــدين مـــــــــن بيـــــــــت هـــــــــذا نالـــــــــه االمـــــــــم    

  
  مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال ال قـــــــــــــــــطُّ اال يف تشـــــــــــــــــهده

  لـــــــــــــــــوال التشـــــــــــــــــهد كانـــــــــــــــــت الؤه نعـــــــــــــــــم    

  
بــني  )٢(ومل اذكــر متامهــا رعايــة لالختصــار، فغضــب هشــام وأمــر حبــبس الفــرزدق فحــبس بعســفان

  ).اخلرب(فبعث اليه باثين عشر الف درهم  مكة واملدينة، وبلغ ذلك علي بن احلسني 
____________________  

اخلـرائج روى ان احلجــاج بــن يوســف ملــا خـرب الكعبــة بســبب مقاتلــة عبــد الّلــه بـن الــزبري مث عمروهــا فلمــا اعيــد البيــت ) ١(
دهم ينزلــــزل وارادوا ان ينصـــبوا احلجـــر األســـود فكلمـــا نصـــبه عـــامل مـــن علمــــائهم او قـــاض مـــن قضـــاqم او زاهـــد مـــن زهـــا

ــه ونصــبه فاســتقر يف  ويضــطرب وال يســتقر احلجــر يف مكانــه فجــاءه علــي بــن احلســني  واخــذه مــن ايــديهم ومســى الّل
  ).منه(مكانه وكرب الناس ولقد أسلم الفرزدق يف قوله يكاد ميسكه عرفان راحته ركن احلطيم اذا ما جاء يستلم، 

  .يسرتأي يقصد كعثمان إسم لبلدة أكل ما ) ٢(
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قـــال جـــدي وذكـــر عبـــد الرمحـــان اجلـــامي يف سلســـلة  قـــال االســـتاذ االكـــرب احملقـــق البهبهـــاين 
مـا فعـل : الذهب هذه القصيدة منظومة بالفارسية، وذكر ان كوفية رأت يف النوم الفـرزدق وقالـت لـه

ــك، قــال ــه ب وبــاحلري ان يغفــر اللّــه ، قــال اجلــامي غفــر اللّــه يل بقصــيدة علــي بــن احلســني : الّل
  .للعاملني 7ذه القصيدة، مع اشتهاره بالنصب والعداوة

  فصل في حلم علي بن الحسين وعفوه عليه السالم
رجل مـن اهـل بيتـه، فامسعـه  روى شيخنا املفيد يف االرشاد أنه وقف على علّي بن احلسني 

مـا قـال هـذا الرجـل، وانـا احـب ان تبلغـوا قـد مسعـتم : وشتمه فلم يكلمه فلمـا انصـرف قـال جللسـائه
فقــالوا لــه نفعــل، ولقــد كنــا حنــب ان تقــول لــه ويقــول، : معــي اليــه حــىت تســمعوا مــين ردي عليــه، قــال

قـال فاخــذ نعليــه ومشــى وهــو يقــول، والكــاظمني الغـيظ، والعــافني عــن النــاس، واللّــه حيــب احملســنني، 
وثباً للشر وهو ال يشك انه امنا جاءه مكافياً لـه علـى فعلمنا انه ال يقول له شيئاً، قال فخرج الينا مت
يـا اخـي انـك كنـت قـد وقفـت علـّي آنفـاً وقلـت  بعض ما كان منه، فقـال لـه علـّي بـن احلسـني 

وقلت، فان كنت قد قلت ما ّيف فأنـا اسـتغفر اللّـه منـه، وان كنـت قلـت مـا لـيس ّيف فغفـر اللّـه لـك، 
وقــال بلــى بــل قلــت فيــك مــا ليســك فيــك، وانــا احــق بــه، قــال الــراوي فقبــل الرجــل بــني عينيــه : قــال

، قلـت ويقـرب منـه مـا روى عـن مشـكاة )رضـي اللّـه عنـه(والرجل هـو احلسـن بـن احلسـن : للحديث
فقـال ان فالنـاً  اتـى رجـل ابـا عبـد اللّـه : االنوار لسـبط الشـيخ الطربسـي عـن محـاد اللحـام، قـال

 شـــيئاً مـــن الوقيعـــة والشـــتيمة اال قالـــه فيـــك، فقـــال ابـــو عبـــد الّلـــه ابـــن عمـــك ذكـــرك، فمـــا تـــرك 
يدعو عليه، فصـلى ركعتـني، فقـال يـا رب هـو : للجارية ايتيين بوضوء فتوضأ ودخل فقلت يف نفسي

حقــي قــد وهبتــه لــه وانــت اجــود مــين وأكــرم فهبــه يل وال تؤاخــذه وال تقايســه، مث رق فلــم يــزل يــدعو 
  .فجعلت اتعجب

    



١١٠ 

وقــد روى عنــه فقهــاء العامــة مــن العلــوم مــا ال حيصــى كثــرة، وحفــظ عنــه  وقــال الشــيخ املفيــد 
مـن املـواعظ واالدعيــة وفضـائل القـرآن واحلــالل واحلـرام واملغـازي وااليــام مـا هـو مشــهور بـني العلمــاء، 

ت ولـــو قصــــدنا اىل شــــرح ذلـــك لطــــال بــــه اخلطــــاب وتقضـــى بــــه الزمــــان، وقـــد روت الشــــيعة لــــه آيــــا
  .انتهى. ومعجزات وبراهني واضحات مل يتسع لذكرها هذا املكان

  فصل في وفاة اِإلمام زين العابدين عليه السالم
) هجـري ٩٥(باملدينة يوم السـبت الثنـيت عشـرة ليلـة بقيـت او مضـت مـن احملـّرم سـنة  تويف 

بـد امللـك وكـان يف ملـك مخس وتسعني من اهلجرة، وله يومئذ سـبع ومخسـون سـنة، مسّـه هشـام بـن ع
  .الوليد بن عبد امللك

هجـري  ٩٤يف اليوم اخلامس والعشرين مـن احملـّرم سـنة ) سالم الّله عليه(وقال الشيخان انه تويف 
  .اربع وتسعني من اهلجرة

  .اقول ُمسّيت سنة وفاته سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من العلماء والفقهاء
ــذكرة ســيد الفقهــاء مــات يف اوهلــا وتتــابع النــاس بعــده ســعيد بــن  وكــان : قــال الســبط يف الت

املســـيب وعـــروة بـــن الـــزبري وســـعيد بـــن جبـــري وعامـــة فقهـــاء املدينـــة، وقـــربه بـــالبقيع يف القبـــة الـــيت فيهـــا 
  .العباس وعمه احلسن بن علّي 

الوفاة ضـّمين اىل صـدره  ملا حضر علّي بن احلسني : قال روى الكليين عن ايب جعفر 
يـا : اوصـيك مبـا اوصـاين بـه أيب حـني حضـرته الوفـاة، ومبـا ذكـر ان ابـاه اوصـاه بـه، قـال: وقـال يـا بـينّ 

  .بّين اياك وظلم من ال جيد عليك ناصراً اال الّله
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عينيـــه ان علـــّي بــن احلســني ملـــا حضــرته الوفــاة اغمـــي عليــه مث فــتح : قــال وعــن ايب احلســن 
احلمـد للّـه الـذي صـدقنا وعـده واورثنـا األرض نتبـّوأ : ، وقـال)اذا وقعت الواقعة وانا فتحنا لك(وقرأ، 

  .من اجلنة حيث نشاء فنعم اجر العاملني، مث قبض من ساعته ومل يقل شيئاً 
كانـت لـه ناقـة وقـد حـج عليهـا اثنتـني وعشـرين حجــة   وروى انـه ملـا مـات علـّي بـن احلسـني 

وضربت جبراuا على القرب ومترغت عليـه  ما قرعها مبقرعة قط فجاءت، فأتت علّي بن احلسني 
ان الناقـة قـد خرجــت اىل القـرب فضــربت : فقيــل ومهلـت عيناهــا، فـأتى حممـد بــن علـي  )١(ورغـت

لـت موضـعها، فلـم جبراuا ورغت ومهلت فأتاهـا، فقـال مـه اآلن قـومي، بـارك اللّـه فيـك، فثـارت ودخ
تلبـــث ان خرجـــت حـــىت اتـــت القـــرب فضـــربت جبراuـــا ورغـــت ومهلـــت عيناهـــا، فـــأتى حممـــد بـــن علـــي 

فقيل له ان الناقة قد خرجت، فأتاها فقال مه اآلن قومي فلم تفعل، قـال دعوهـا فاuـا مودعـة  
  ).اي ماتت(فلم تلبث اال ثالثة حىت نفقت 

كــان ســبب وفــاة علــي بــن : حــامت الشــامي يف الــدر النظــيم وقــال الشــيخ مجــال الــدين يوســف بــن
  .، ان الوليد بن عبد امللك مسَّه وملا دفن ضربت امرأته على قربه فسطاطاً احلسني 

كــان يقــول يف دعائــه اللهــم مــن انــا حــىت تغضــب علــي، فوعزتــك مــا يــزين   روي انــه : تتمــيم
  . ينقص من خزائنك غنائي وال يزيد فيها فقريملكك احساين وال يقبحه اسائيت، وال

، فاسـألك )صـلوات اللّـه عليـه(كما يف الصحيفة الكاملة اليت هـي مـن منشـآته   ومن دعائه 
ــك، اال رمحــت هــذه الــنفس اجلزوعــة وهــذه  ــك ومبــا وارتــه احلجــب مــن 7ائ اللهــم بــاملخزون مــن امسائ

  الرِّمة اهللوعة اليت
____________________  

  .أي صاحت) ١(
   



١١٢ 

ال تســـتطيع حـــرَّ مسشـــك فكيـــف تســـتطيع حـــرَّ نـــارك، والـــيت ال تســـتطيع صـــوت وعـــدك فكيـــف 
تســتطيع غضــبك، فــارمحين اللهــم فــاين امــرؤ حقــري وخطــري يســري ولــيس عــذايب ممــا يزيــد يف ملكــك 

  .مثال ذرة، اىل آخر الدعاء
آثاره، وفكر يف زهـده وتعبـده وخشـوعه فانظر ايدك الّله يف اخباره، واملح بعني االعتبار عجائب 

وqجــــده وادعيتــــه وصــــالته وصــــدقاته ومالزمــــة عباداتــــه وتوســــالته وادعيتــــه ومناجاتــــه الــــيت تــــدل مــــع 
فصـــاحته وبالغتـــه علـــى خشـــوعه لربـــه وضـــراعته، ووقوفـــه موقـــف العصـــاة مـــع شـــدة طاعتـــه، واعرتافـــه 

اللّـه ووجيبـه وانتصـابه، وقـد ارخـى بالذنوب مع براءة ساحته، وبكائه وحنيبه وخفوق قلبه من خشـية 
وجر على األرض ذيوله، مناجياً ربِّه، مالزماً بابه، ممثالً نفسه بـني يديـه، معرضـاً عـن   )١(الليل سدوله

كـل شــيء مقــبالً عليـه، قــد انســلخ مـن الــدنيا الدنيَّــة، وتعـرَّى مــن اجلثــة البشـرية، فجســمه ســاجد يف 
لمل اذا مر بآية من آيات الوعيد حىت كأنه املقصود 7ـا مـع الثرى، وروحه متعلقة باملأل األعلى، يتم

جتــد امــوراً عجيبــة واحــواالً غريبــة ونفســاً مــن الّلــه ســبحانه قريبــة، فلنقطــع الكــالم يف . انــه عنهــا بعيــد
ــه (هــذا املقــام ان ينتهــي اىل آخــره، فــان العبــارة تعجــز عــن وصــف فضــله وعــّد مفــاخره،  صــلوات الّل

  .ئهوعلى آبائه وابنا) عليه
____________________  

  .مجع السدل بضم السني وهو السرت) ١(
   



١١٣ 

اِإلمام الخامس ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين باقر علم . .النور السابع
  صلوات الّله عليهم اجمعين النبيين

  .سبع ومخسني من اهلجرة، وقيل غرة رجب ٥٧ولد باملدينة يوم االثنني الثالث من صفر سنة 
ـــب  امـــه  ـــت احلســـن بـــن علـــي بـــن ايب طال ـــه فاطمـــة بن ، وهـــو هـــامشي مـــن ام عبـــد الّل

  .هامشيني وعلوّي من علويني
ـــت أمـــي قاعـــدة عنـــد جـــدار، فتصـــدع اجلـــدار، ومسعنـــا هـــّدة  روي عـــن ايب جعفـــر  قـــال كان

اذن الّله لـك يف السـقوط فبقـي ما ) صلوات الّله عليه وآله(شديدة فقالت بيدها ال وحق املصطفى 
  .معلقاً حىت جازته، فتصدق عنها ايب مبئة دينار

  .كانت صديقة مل يدرك يف آل احلسن مثلها: يوماً فقال وذكرها الصادق 
  .باقراً ألنه بقر العلم بقراً أي شقه شقاً واظهره اظهاراً  مسي ابو جعفر 

   



١١٤ 

بقــــر الســــجود جبهتــــه، أي فتحهــــا  )١(ي البــــاقر مــــن كثــــرة ســــجودهوقــــال الســــبط بــــن اجلــــوزي مسِّــــ
  .ووسعها، وقيل لغزارة علمه

  .التبقر التوسع يف العلم: قال اجلوهري يف الصحاح
  .ان الّله بالغ امره: ونقشه خبامت جده احلسني  وكان يتختم 

مـا رأيـت العلمـاء عنـد احـد قـط : املكـي قـالعن عبد الّله بـن عطـا  وُروي يف وصف علمه 
، ولقـــد رأيـــت احلكـــم بـــن عتيبـــة مـــع اصـــغر مـــنهم عنـــد ايب جعفـــر حممـــد بـــن علـــّي بـــن احلســـني 

جاللتــه يف القــوم بــني يديــه كأنّــه صــّيب بــني يــدي معلمــه، وكــان جــابر بــن يزيــد اجلعفــي اذا روى عــن 
صــيُّ االوصــياء ووارث علــوم االنبيــاء حممــد بــن علــّي بــن حــدثين و : شــيئاً يقــول حممــد بــن علــّي 

  ).صلوات الّله عليهم(احلسني 
حــىت  شــيء قــط اال ســألت عنــه ابــا جعفــر  )٢(وعـن حممــد بــن مســلم قــال مــا شــجر يف دائــي

  .عن ستة عشر الف حديث سألته عن ثالثني الف حديث وسألت ابا عبد الّله 
قـــام بـــاألمر بعـــده علـــّي ابنـــه  اذا مضـــى احلســـني : قـــال النـــيب وروي يف حـــديث عـــن 

وهـــو احلجـــة واِإلمـــام وخيـــرج اللّـــه مـــن صـــلب علـــّي ولـــداً مسيـــي واشـــبه النـــاس يب، علمـــه علمـــي  
  .وحكمه حكمي، وهو اِإلمام واحلجة بعد ابيه

لــو وجــدت لعلمــي لنشـرت التوحيــد واِإلســالم والــدين والشــرائع مــن : قــال وروي عـن البــاقر 
  .َمحََلًة لعلمه الصمد، وكيف يل ومل جيد جّدي امري املؤمنني 

____________________  
  .ظ. اذ)١(
  .أي ما خلج يف خاطري وبايل) ٢(

   



١١٥ 

كنـــوز املعـــارف وحقـــائق االحكـــام واحلكـــم واللطـــائف مـــا ال   )١(مـــن خمبـــآت وباجلملـــة اظهـــر 
  .خيفى اال على منطمس البصرية، وفاسد الطوية والسريرة ومن مث قيل هو باقر العلوم وشاهرها

وهــــم ال يعرفـــــون مناســــك حجهــــم وحالهلـــــم  وكانــــت الشــــيعة قبــــل ان يكـــــون ابــــو جعفــــر 
هلــم وبــّني هلــم مناســك حجهــم وحالهلــم وحــرامهم حــىت  ففــتح وحــرامهم حــىت كــان ابــو جعفــر 

  .صار الناس حيتاجون اليهم من بعد ما كانوا حيتاجون اىل الناس
مــن علــم الــدين واآلثــار  قــال الشــيخ املفيــد ومل يظهــر عــن احــد مــن ولــد احلســن واحلســني 
وروى عنـــه معـــامل الـــدين  والســـنة وعلـــم القـــرآن والســـرية وفنـــون االدب مـــا ظهـــر عـــن ايب جعفـــر 

ـــه  بقايـــا الصـــحابة ووجـــوه التـــابعني ورؤســـاء فقهـــاء املســـلمني وصـــار بالفضـــل علمـــاً ألهلـــه تضـــرب ب
  :االمثال، وتصري بوصفه اآلثار واألشعار، وفيه يقول القرطيب

  يـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــاقر العلـــــــــــــــــم ألهـــــــــــــــــل الّتقـــــــــــــــــى

)٢(وخــــــــــــــري مــــــــــــــن لــــــــــــــّىب علــــــــــــــى االجبُــــــــــــــلِ     
  

  
دخلـت علـى جـابر بـن عبـد : قـال فر بن حممد عن ابيه وروى عن ميمون القداح عن جع

مـن انـت وذلـك بعـد مـا كـّف بصـره، : فسلمت عليه فرد علـيَّ السـالم مث قـال يل الّله االنصاري 
فقــال يـا بــّين ادن مـين فــدنوت منـه فقبــل يـدي مث اهــوى اىل  فقلـت حممـد بــن علـّي بــن احلسـني 

يقرئك السالم، فقلـت وعلـى رسـول  ، فتنحيت عنه، مث قال يل ان رسول الّله رجلي يقبلهما
  الّله السالم ورمحة الّله

____________________  
  .أي املختفيات) ١(
هــو بــاقر العلــم وجامعــه وشــاهر علمــه ورافعــه  وقــال ابــن حجــر مــع نصــبه وشــدة عداوتــه يف الصــواعق يف حقــه ) ٢(

صفا قلبه وذكا علمه وعمله وطهرت نفسه وشرف خلقـه وعمـرت اوقاتـه بطاعـة اللّـه ولـه مـن الرسـوخ يف مقامـات العـارفني 
انتهــى كــالم ابــن حجــر . مــا تكــل عنــه ألســنة الواصــفني ولــه كلمــات كثــرية يف الســلوك واملعــارف ال حتتملهــا هــذه العجالــة

  ).منه(
   



١١٦ 

ــك تبقــى حــىت  ــت معــه ذات يــوم فقــال يل يــا جــابر لعل ــك يــا جــابر، فقــال كن وبركاتــه، وكيــف ذل
يهـب اللّـه لـه النـور واحلكمـة فأقرئـه  تلقى رجًال من ولدي يقـال لـه حممـد بـن علـي بـن احلسـني 

  .مين السالم
كنـت جالسـاً يف : وروى الشيخ الكليين يف كتاب االطعمة من الكـايف عـن أيب محـزة الثمـايل قـال

ــه، قلــت: اذ اقبــل رجــل فســلم فقــال مســجد الرســول  رجــل مــن اهــل : مــن انــت يــا عبــد الّل
فقلـــت نعـــم، فمــــا  اتعـــرف ابـــا جعفـــر حممـــد بـــن علـــي : الكوفـــة فقلـــت مـــا حاجتـــك فقـــال يل

خذتـه ومـا كـان مـن باطـل حاجتك اليه قال هيأت له اربعني مسألة اسأله عنها، فما كـان مـن حـق ا
هـل تعـرف مـا بـني احلـق والباطـل، قـال نعـم فقلـت لـه فمـا حاجتـك : تركته، قال ابو محزة، فقلـت لـه

يـا اهـل الكوفـة انـتم قـوم مـا تطـاقون اذا رأيـت : اليه، اذا كنـت تعـرف مـا بـني احلـق والباطـل فقـال يل
وحولـه اهـل خراسـان وغـريهم  ابا جعفـر فـاخربين فمـا انقطـع كالمـي معـه حـىت اقبـل ابـو جعفـر 

يســـألونه عـــن مناســـك احلـــج، فمضـــى حـــىت جلـــس جملســـه وجلـــس الرجـــل قريبـــاً منـــه، قـــال ابـــو محـــزة 
فجلســت حيــث امســع الكــالم وحولــه عــامل مــن النــاس، فلمــا قضــى حــوائجهم وانصــرفوا التفــت اىل 

انـت فقيــه  جعفـر البصـري فقـال لــه ابـو  )١(انـا قتـادة بــن دعامـة: الرجـل، فقـال لـه مـن انــت قـال
وحيــك يــا قتــادة ان اللّــه جــل وعــز خلــق خلقــاً مــن  اهــل البصــرة، قــال نعــم، فقــال أبــو جعفــر 

خلقــه، فجعلهــم حججــاً علــى خلقــه، فهــم اوتــاد يف ارضــه، قــوام بــأمره، جنبــاء يف علمــه، اصــطفاهم 
ـــه لقـــد : قبـــل خلقـــه اظلـــة عـــن ميـــني عرضـــه، قـــال فســـكت قتـــادة طـــويًال، مث قـــال اصـــلحك الّلـــه والّل

جلســت بــني يــدي الفقهــاء وقــدام ابــن عبــاس، فمــا اضــطراب قلــيب قــدام واحــد مــنهم مــا اضــطرب 
وحيــك تــدري ايــن انــت، انــت بــني يــدي بيــوت أِذَن الّلــه ان ترفــع  قــدامك، قــال لــه ابــو جعفــر 

  ارة وال بيع عن ذكرويذكر فيها امسه يسّبح له فيها بالغدو واآلصال، رجال ال تلهيهم جت
____________________  

  ).منه(بكسر الدال ) ١(
   



١١٧ 

وحنــن اولئــك، فقــال لــه قتــادة صــدقت والّلــه جعلــين  )١(اللّــه، واقــام الصــالة وايتــاء الزكــاة، فانــت مث
ــه مــا هــي بيــوت حجــارة وال طــني، قــال قتــادة فــاخربين عــن اجلــنب فتبســم ابــو جعفــر  الّلــه فــداك والّل

  .احلديث. قال رجعت مسائلك اىل هذا قال ضلت علّي فقال ال بأس به، مث 

  فصل في احوال اِإلمام ابي جعفر الباقر عليه السالم
ــت علــى علــّي بــن احلســني  )٢(روي عــن الزهــري ــذي تــويف فيــه فــدخل  قــال دخل يف مرضــه ال

  .يقول، عليك حبسن اخللق فحدثه طويالً بالسر فسمعته يقول فيما عليه حممد ابنه 
اىل الشـــام اىل هشـــام بـــن عبـــد امللـــك  ملـــا محـــل ابـــو جعفـــر : وعـــن ايب بكـــر احلضـــرمي، قـــال

وصار ببابه قال هشام الصـحابه اذا سـكتُّ مـن تـوبيخ حممـد بـن علـي فلتوخبـوه، مث امـر ان يـؤذن لـه 
فعمهـم بالسـالم مجيعـاً مث جلـس فـازداد السـالم علـيكم : قـال بيـده فلما دخل عليـه ابـو جعفـر 

هشــام عليــه حنقــاً برتكــه الســالم عليــه باخلالفــة، وجلوســه بغــري اذن، فقــال يــا حممــد بــن علــي ال يــزال 
الرجل منكم قد شق عصـا املسـلمني ودعـا اىل نفسـه وزعـم انـه اإلمـام سـفهاً وقلـة علـم وجعـل يوخبـه 

: قائمـاً، مث قـال مـا سـكت القـوم uـض فلما سكت أقبل القـوم عليـه رجـل بعـد رجـل يوخبـه، فل
ايهــا النــاس ايــن تــذهبون وايــن يــراد بكــم، بنــا هــدى الّلــه اوَّلكــم، وبنــا خيــتم آخــركم، فــان يكــن لكــم 
ــك ألنّــا اهــل العاقبــة، يقــول الّلــه عــز وجــل  ملــك معجــل فــان لنــا ملكــاً مــؤّجالً ولــيس بعــد ملكنــا مل

  والعاقبة للمتقني، فامر به
____________________  

  .بفتح الثاء) ١(
كـان مـن فقهـاء املدينـة . ابو بكر حممـد بـن مسـلم ينتهـي نسـبه اىل زهـرة بـن كـالب. بضم الزاء وسكون اهلاء: الزهري) ٢(

  .من طبقة التابعني وقد ذكره اجلمهور واثنوا عليه راجع ترمجته من الكىن وااللقاب
   



١١٨ 

وحــّن عليــه فجــاء  )١( احلــبس رجــل اال ترشــفهاىل احلــبس فلمــا صــار يف احلــبس تكلــم فلــم يبــق يف
صاحب احلبس اىل هشام واخربه خبربه فأمر به، فحمل علـى الربيـد هـو واصـحابه لـريدوا اىل املدينـة، 
وامر ان ال خترج هلم االسواق وحال بينهم وبني الطعام والشراب، فساروا ثالثـاً ال جيـدون طعامـاً وال 

: فـــاغلق بـــاب املدينـــة دوuـــم، فشـــكا اصـــحابه العطـــش واجلـــوع قـــال: )٢(شـــراباً حـــىت انتهـــوا اىل َمـــْدين
يا اهل املدينة الظامل اهلها، انا بقيـة اللّـه، يقـول اللّـه : فصعد جبًال اشرف عليهم فقال باعلى صوته

بقية الّله خري لكم ان كنتم مؤمنني وما انا علـيكم حبفـيظ، قـال وكـان فـيهم شـيخ كبـري فأتـاهم فقـال 
والّلــه لــئن مل خترجــوا اىل هــذا الرجــل باالســواق لتؤخــذون مــن  ه دعــوة شــعيب يــا قــوم هــذه والّلــ

فوقكم ومن حتت ارجلكم فصدقوين هـذه املـرة واطيعـوين وكـذبوين فيمـا تسـتأنفون فـاين ناصـح لكـم، 
  .)٣(قال فبادروا واخرجوا اىل ايب جعفر واصحابه األسواق

الرتشــف ( فلــم يبــق يف احلــبس رجــل اال ترّشــفه : شــرح اخلــربيف  اقــول، قــال العالمــة اkلســي 
او عــن  املــص والتقبيــل مــع اجتمــاع املــاء يف الفــم وهــو كنايــة عــن مبــالغتهم يف اخــذ العلــم عنــه 

غايــة احلــّب ولعلــه تصــحيف ترســفه بالســني املهملــة يعــين مشــى اليــه مشــي املقيــد يتحامــل رجلــه مــع 
  .انتهى) القيد

  املنكدر كان )٤(قال ان حممد بن  وروى عن ايب عبد الّله 
____________________  

  .سيأيت تفسريه) ١(
  .مدينة قوم شعيب وهي جتاه تبوك على حبر القلزم بينهما ست مراحل. بالفتح مث السكون وفتح الياء: مدين) ٢(
  ).منه(اليه فحمله فلم يدر ما صنع به  ويف الكايف فبلغ هشام بن عبد امللك خرب الشيخ فبعث) ٣(
الظاهر ان حممد بن املنكدر كان من متصوفة العامـة كطـاوس وشـقيق وابـن ادهـم وامثـاهلم حكـى صـاحب املسـتطرف ) ٤(

عن حممد بن املنكدر انه جزأ عليه وعلى امه وعلى اخته الليـل اثالثـاً فماتـت اختـه فجـزأ عليـه وعلـى امـه فماتـت امـه فقـام 
  =اقول لو صح هذا من ابن املنكدر فقد اخذ هذا من  الليل كله

   



١١٩ 

يـــــدع خلفـــــاً لفضـــــل علـــــّي بـــــن احلســـــني  يقــــول مـــــا كنـــــت ارى ان مثـــــل علـــــّي بـــــن احلســــني 
فـأردت ان اعظـه فـوعظين فقـال لـه اصـحابه بـاي شـيء  حىت رأيت ابنه حممد بـن علـّي  

وكــان  خرجــت اىل بعــض نــواحي املدينــة يف ســاعة حــارّة فلقيــت حممــد بــن علــّي : وعظــك قــال
رجــالً بــديناً وهــو متكــئ علــى غالمــني لــه اســودين او مــوليني لــه، فقلــت يف نفســي شــيخ مــن شــيوخ 

دنيا، واللّــه ألعظنــه، فــدنوت منــه فســلمت عليــه قـريش يف هــذه الســاعة علــى هــذه احلــال يف طلــب الـ
اصــلحك اللّــه، شــيخ مــن اشــياخ قــريش يف هــذه الســاعة : فســلم علــّي بنهــر وقــد تصــبَّب عرقــاً فقلــت

على هذه احلال يف طلب الدنيا، لو جاءك املوت وانت على هـذه احلـال، قـال فخلـى عـن الغالمـني 
ا يف هذه احلـال جـاءين وانـا يف طاعـة مـن طاعـات لو جاءين والّله املوت وان: من يده مث تساند وقال

الّله، اكف 7ـا نفسـي عنـك وعـن النـاس، وامنـا كنـت اخـاف املـوت لـو جـاءين وانـا علـى معصـية مـن 
  .يرمحك الّله اردت ان اعظك فوعظتين :معاصي الّله، فقلت

ه مث طـاف خرج حاجاً فلما دخل املسجد ونظر اىل البيـت بكـى حـىت عـال صـوت وروي انه 
بالبيت وصّلى عند املقام فرفع رأسه مـن سـجوده، فـاذا موضـع سـجوده مبتـل مـن كثـرة دمـوع عينيـه، 

أمـــرتين فلـــم : اذا ضـــحك قـــال اللهـــم ال متقتـــين، وكـــان يقــول يف جـــوف الليـــل يف تضـــرعه وكــان 
  .أأمتر، وuيتين فلم انزجر فها انا ذا عبدك بني يديك وال اعتذر

اذا احزنـه امـر مجـع النسـاء والصـبيان مث دعـا،  كـان ايب : قـال عبد اللّـه  وروي عن ايب
  .وأمنوا

كــان أيب كثــري الــذكر لقــد كنــت امشــي معــه وانــه ليــذكر الّلــه ولقــد كــان   وقــال ابــو عبــد الّلــه 
  حيدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر

____________________  
جـــزّأ ســـاعات الليـــل والنهـــار علـــى اهلـــه فلـــم يكـــن ســـاعة اال وانســـان مـــن اوالده يف  د روي ان داود آل داود فقـــ= 

  ).منه(الصالة فقال تعاىل اعملوا آل داود شكراً 
   



١٢٠ 

حبنكه يقول ال اله اال الّله وكان جيمعنا فيأمرنا بالـذكر حـىت تطلـع  )١(الّله، وكنت ارى لسانه الزقاً 
  .لقراءة من كان يقرأ مّنا ومن كان ال يقرأ مّنا امره بالذكرالشمس، ويأمر با

  فصل في مكارم أخالقه عليه السالم
والرياســة واِإلمامــة  )٢(مــع مــا وصــف مــن الفضــل يف العلــم والســؤدد كــان ابــو جعفــر البــاقر 

ن مـــع كثـــرة ظـــاهر اجلـــود يف اخلاصـــة والعامـــة، مشـــهور الكـــرم يف الكافـــة، معروفـــاً بالتفضـــل واالحســـا
  .عياله وتوسط حاله

كــان أيب أقــل اهـل بيتــه مــاالً واعظمهـم مؤونــة وكــان يتصـدق كــل مجعــة : قـال ابــو عبــد اللّـه 
  .بدينار وكان يقول الصدقة يوم اجلمعة تضاعف، لفضل يوم اجلمعة على غريه من االيام

احلاجـــة وجفـــاء  شـــكوت اىل ايب جعفـــر حممـــد بـــن علـــّي : وروي عـــن احلســـن بـــن كثـــري قـــال
االخـوان، فقـال بــئس االخ اخـاً يرعــاك غنيـاً ويقطعــك فقـرياً مث أمـر غالمــه فـاخرج كيســاً فيـه ســبعمئة 

  .درهم وقال استنفق هذه فاذا نفدت فاعلمين
اخلمسـمئة درهـم اىل السـتمئة اىل االلـف درهـم وكـان ال ميـّل مـن صـلة  )٣(كان جيري  روي انه 

  .وقاصديه ومؤمليه وراجيهاالخوان 
ـــه  وروي عنـــه عـــن آبائـــه  اشـــد االعمـــال ثالثـــة، مواســـاة : كـــان يقـــول  ان رســـول الّل

  .االخوان يف املال وانصاف الناس من نفسك وذكر الّله على كل حال
____________________  

  .أي الصقاً ) ١(
  .أي السيادة والرفعة) ٢(
  .اغاثه: فالناً  اجار) ٣(

    



١٢١ 

  .شيء بشيء احسن من حلم بعلم )١(قوله ما شيب وُروي عنه 
، صـالح قـد مجـع حممـد بـن علـّي بـن احلسـني : وعن اجلاحظ يف كتاب البيان والتبيني، قال

يف كلمتـــني، فقـــال صـــالح مجيـــع املعـــايش والتعاشـــر، مـــلء مكيـــال، ثلثـــان  )٢(حـــال الـــدنيا حبـــذافريها
  .فطنة، وثلث تغافل
ذاك حرفتهــا، قــال : انــت بقــر، قــال ال، انــا بــاقر، قــال انــت ابــن الطباخــة قــال: وقــال لــه نصــراين

، قـال ان كنـت صـدقت غفـر اللّـه هلـا، وان كنـت كـذبت غفـر اللّـه )٣(انت ابن السـوداء الزجنيـة البذيـة
  .لك قال فأسلم النصراين

اخللـق الشـريف افضـل احلكمـاء واملتكلمـني سـلطان اقول ولقد اقتدى به سالم الّله عليـه يف هـذا 
فقـد ذكرنـا يف ترمجتـه ) قـدس اللّـه روحـه(العلماء واحملققني الـوزير االعظـم اخلواجـة نصـري امللـة والـدين 

يف الفوائد الرضوية، ان ورقة حضـرت اليـه مـن شـخص مـن مجلـة مـا فيهـا، يـا كلـب ابـن كلـب فكـان 
طويـل األظفـار،  )٤(ن الكلـب مـن ذوات األربـع وهـو نـابحاجلـواب امـا قولـه يـا كـذا فلـيس بصـحيح أل

واما انـا فمنتصـب القامـة بـادي البشـرة عـريض االظفـار نـاطق ضـاحك فهـذه الفصـول واخلـواص غـري 
ــك الفصــول واخلــواص، واطــال يف نقــض كــل مــا قــال، وهكــذا رد عليــه حبســن طويــة وتــأٍن غــري  )٥(تل

يس هذا ببـدع ممـن قـال يف حقـه العالمـة يف اجازتـه ومل يقل يف اجلواب كلمة قبيحة، قلت ل )٦(منزعج
ــرية، وكــان هــذا الشــيخ افضــل عصــره يف العلــوم العقليــة والنقليــة، ولــه مصــنفات كثــرية يف العلــوم  الكب

  احلكمية، واالحكام الشرعية على
____________________  

  .من الشوب وهو املزج) ١(
  .يقال حبذافريها أي جبوانبها وبأسرها. وهو اجلانب) بكسر احلاء(مجع حذفار : حذافري) ٢(
  .الفحش والسفاهة: البذاء) ٣(
  .صوت الكلب: النبح) ٤(
  .النية والضمري: الطوية) ٥(
  .قلق: انزعج) ٦(

   



١٢٢ 

مذهب اِإلمامية، وكان اشرف من شاهدناه يف االخالق، نور الّله مضـجعه، قـرأت عليـه إهليـات 
ـــذكرة يف اهل ـــه (يئـــة، تصـــنيفه، مث ادركـــه املـــوت احملتـــوم الشـــفا أليب علـــي بـــن ســـينا وبعـــض الت قـــدس الّل

  .انتهى). روحه

  فصل في كلماته وِحَكِمه عليه السالم
  .يف احلكم ومن كلمات موالنا الباقر 

  .وتقدير املعيشة )١(الكمال كل الكمال التفقه يف الدين والصرب على النائبة: قال
  .يف نفسه واعظاً فان مواعظ الناس لن تغين عنه شيئاً من مل جيعل الّله له : وقال 
  .كبَت الّله عدوك وما له عدو اال الّله: كم رجل قد لقي رجالً فقال له  وقال 
  :ما عرف الّله من عصاه وانشد: وقال 

  تعصـــــــــــــي اِإللـــــــــــــه وانـــــــــــــت ُتظهـــــــــــــر حبَّـــــــــــــهُ 

  هــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــرك يف الفعــــــــــــــــــاِل بــــــــــــــــــديعُ     

  
  صــــــــــــــادقاً َألطعتَــــــــــــــهُ لـــــــــــــو كــــــــــــــان حبُّـــــــــــــك 

  ان احملــــــــــــــــــــّب ملـِـــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــبَّ ُمطيــــــــــــــــــــعُ     

  
 )٢(ان حضــرت مل تعــرف: يــا جــابر اغتــنم مــن اهــل زمانــك مخســاً : وقــال يف وصــيته جلــابر اجلعفــي

  .وان غبت مل تفتقد، وان شهدت مل تشاور، وان قلت مل يقبل قولك، وان خطبت مل تتزوج
____________________  

  .الواردةاملصيبة : النائبة) ١(
  .بصيغة املبين للمفعول وكذا ما بعده: مل تعرف) ٢(

   



١٢٣ 

ــت اليــه حمــوج: وقــال  )١(مثــل احلاجــة اىل مــن اصــاب مالــه حــديثاً كمثــل الــدرهم يف فــم االفعــى ان
  .وانت منها على خطر

  .احلياء واالميان مقرونان يف قرن فاذا ذهب احدمها تبعه صاحبه وقال 
ال تسـرين سـرياً وانـت حـاف، : أوصـين، فقـال: اراد سفراً، فقال له  وقال لبعض شيعته وقد

وال تشـــمها  )٢(وال تنــزلن عــن دابتـــك لــيالً اال ورجــالك يف خـــف، وال تبــولن يف نفــق وال تـــذوقن بقلــة
حىت تعـرف مـا فيـه وال تسـرين اال مـع مـن تعـرف، واحـذر  )٣(حىت تعلم ما هي، وال تشربن من سقاء

  .من ال تعرف
وقال من اعطي اخللق والرفق فقـد اعطـي اخلـري والراحـة وحسـن حالـه يف دنيـاه وآخرتـه ومـن حـرم 

  .اخللق والرفق كان ذلك سبيالً اىل كل شر وبلية اال من عصمه الّله
ــيب  ــك مــا ورد عــن الن صــلى اهللا عليــه (اقــول قــد وردت روايــات كثــرية يف مــدح الرفــق وكفــى يف ذل

ان هـــذا الـــدين ملتـــني، فاوغـــل فيـــه برفـــق وال تـــبغض اىل ): اللّـــه عنـــهرضـــي (، قـــال جلـــابر )وآلـــه وســـلم
  .نفسك عبادة الّله فان املنبتَّ ال ارضاً قطع وال ظهراً أبقى

، يريـد انـه )اي القطـع(يقال للرجل اذا انقطع يف سفره وعطب راحلته قد انَبتَّ مـن البـت : بيان
ظهـره، والظهـر االبـل الـيت حيمـل عليهـا بقي يف طريقه عاجزاً عن مقصده مل يقض وطره وقد اعطب 

  .وتركب
ويغتـــنم ايـــام احلداثـــة وعنفـــوان الشـــباب وال جيهـــد نفســـه : قـــال احملقـــق الطوســـي يف آداب املـــتعلم

جهــداً يضــعف الــنفس وينقطــع عــن العمــل بــل يســتعمل الرفــق يف ذلــك والرفــق اصــل عظــيم يف مجيــع 
  .األشياء

____________________  
  .اجةاسم مفعول من احل) ١(
  .املراد 7ا كلما نبت من األرض ألن فيها مظنة التسمم) ٢(
  .وعاء من جلد للماء واللنب: السقاء) ٣(

   



١٢٤ 

  فصل في وفاة اِإلمام محمد بن علي الباقر عليه السالم
باملدينـــة يــوم االثنـــني ســابع ذي احلجـــة ســـنة  تــويف ابـــو جعفــر حممـــد بــن علـــي بـــن احلســني 

  .ة ومئة وله سبع ومخسون سنةهجري اربع عشر  ١١٤
قيــل مسَّـــه ابــراهيم بـــن الوليــد بـــن عبــد امللـــك فتكــون وفاتـــه يف ايــام هشـــام بــن عبـــد امللــك، وقـــربه 

يف القبــة الــيت فيهــا العبــاس، وأوصــى اىل ابنــه  بــالبقيع يف القــرب الــذي فيــه ابــوه وعــم ابيــه احلســن 
ذي كان يصّلي فيـه يـوم اجلمعـة وان يعّممـه بعمامتـه وان يربـع وامره ان يكفنه يف برده ال جعفر 

  .قربه ويرفعه اربع اصابع وان حيل عنه اطماره عند دفنه
، قــال كتــب ايب يف وصــيته، ان اكفنــه يف ثالثــة اثــواب احــدها رداء وُروي عــن ايب عبــد اللّــه 

: ِملَ تكتــب هــذا؟ فقـــال: يبلــه حــربة، كــان يصــلي فيــه يــوم اجلمعـــة وثــوب آخــر وقمــيص، فقلــت أل
اخـاف ان يغلبـك النــاس وان قـالوا كّفنــه يف اربعـة او مخســة فـال تفعــل، وعّممـين بعمامــة، ولـيس تعــد 

  .العمامة من الكفن امنا يعد ما يلف به اجلسد
يا جعفر اوقف يل من مـايل كـذا وكـذا لنـوادب تنـدبين عشـر سـنني : ايضاً قال يل ايب وعنه 

  .ام مىنمبىن، اي
قــال  وُروي انـّـه اوصــى بثمامنئــة درهــم ملأمتــه، وكــان يــرى ذلــك مــن الســنة، ألن رســول اللّــه 

  .اختذوا آلل جعفر طعاماً فقد شغلوا
ــق  وعــن ايب عبــد الّلــه  ان رجــالً كــان علــى اميــال مــن املدينــة فــرأى يف منامــه، فقيــل لــه انطل
فــان املالئكــة تغســله يف البقيــع فجــاء الرجــل، فوجــد ابــا جعفــر قــد تــوّيف   فصــّل علــى ايب جعفــر

  ).صلوات الّله وسالمه عليه(
   



١٢٥ 

 اِإلمام السادس موالنا ابو عبد الّله جعفر بن محمد الصادق االمين. .النور الثامن
 ينبوع العلم ومعدن الحكمة واليقين صلوات الّله عليه وعلى آبائه وابنائه ...

  الطاهرين

هجـري ثـالث ومثـانني  ٨٣باملدينة يـوم االثنـني سـابع عشـر مـن شـهر ربيـع األول سـنة  ولد 
، وهـو يـوم شـريف عظـيم الربكـة ومل يـزل الصـاحلون من اهلجرة، وهو اليوم الذي ولد فيه النيب 

ــري وثــواب مــن قــدمي االيــام يعظمــون حّقــه مــن آل حممــد  ، ويرعــون حرمتــه ويف صــومه فضــل كب
جزيــل ويســتحب فيــه الصــدقة وزيــارة املشــاهد املشــرّفة والتطــوع بــاخلريات وادخــال املســرّة علــى اهــل 

  .االميان
النجيبــة اجلليلــة املكرمــة فاطمــة املعروفــة بــأم فــروة بنــت القاســم بــن حممــد بــن ايب بكــر،  اّمــه 

كانـت اّمـي ممّـن آمنـت واتقـت : قـال ابـو عبـد اللّـه . ان بن ايب بكرواّمها امساء بنت عبد الرمح
  .واحسنت، والّله حيب احملسنني
رأيت ام فروة تطوف بالكعبة، عليها كساء، متنكـرة، فاسـتلمت احلجـر : وعن عبد األعلى، قال

  .)١(من علمك بيدها اليسرى فقال هلا رجل يا اَمَة الّله اخطأت الّسنة فقالت إنّا ألغنياء
____________________  

الــذي يظهــر يل مــن الروايــات ان ســعيدة املعروفــة بالفضــل وبالعبــادة كانــت مــوالة أم فــروة وهــي الــيت قالــل هلــا الصــادق ) ١(
  ).منه(اسأل الّله الذي عرفنيك يف الدنيا ان يزوجنيك يف اجلنة  

   



١٢٦ 

بــابن َخرَّبــوذ يعــربِّ عــن الصــادق  )١(وكــان املعــروف اقــول الظــاهر ان الرجــل كــان مــن فقهــاء العامــة
  .بابن املكرمة 

وكـــان ابوهـــا القاســـم مـــن ثقـــات اصـــحاب علـــّي بـــن احلســـني : قـــال املســـعودي يف اثبـــات الوصـــية
  :احاديث ، وكانت من اتقى نساء زماuا، وروت عن علي بن احلسني 

روة اين الدعـو ملـذنيب شـيعتنا يف اليـوم والليلـة مئـة مـرة يعـين االسـتغفار، ألنـا يا اّم فـ: منها قوله هلا
  .نصرب على ما نعلم وهم يصربون على ما اليعلمون انتهى

وألم فروة اخت تعرف بأم حكيم كانت زوجة اسحاق العريضـي بـن عبـد اللّـه بـن جعفـر بـن ايب 
ـــب، ولـــدت لـــه القاســـم وهـــو رجـــل جليـــل كـــان امـــرياً علـــى الـــ يمن، وهـــو ابـــو داود بـــن القاســـم طال

ـــة  )٢(املعـــروف ـــذي ادرك الرضـــا وبقي بـــايب هاشـــم اجلعفـــري البغـــدادي، العـــامل الـــورع، الثقـــة اجلليـــل، ال
ــب مثلــه يف علــو النســب األئمــة  ، وكــان مــن وكــالء الناحيــة املقّدســة، ومل يكــن يف آل ايب طال

بـــأبوين، القاســـم بـــن اســـحاق، تـــويف يف مجـــادى فانــه ينتهـــي اىل عبـــد اللّـــه بـــن جعفـــر بـــن ايب طالـــب 
والبـن . مئتني واحدى وستني وكان قـربه مشـهوراً يـزار علـى مـا صـرح بـه املسـعودي ٢٦١االوىل سنة 

  .عياش كتاب يف اخبار ايب هاشم اجلعفري، يروي عنه الطربسي يف اعالم الورى
____________________  

وكـان حليـف السـجدة الطويلـة وهـو ممـن اجتمعـت  حاب البـاقرين مـن اصـ) بتشـديد الـراء(معروف بن خّربوذ ) ١(
راجــع ترمجتــه مــن الرجــال الكبــري، وال خيفــى انــه غــري املعــروف بــابن فــريوز . العصــابة علــى تصــديقهم وممــن انقــادوا لــه بالفقــه

  .ببغداد) ٢٠٠(الكرخي العارف املشهور املتوىف سنة 
  ).منه(صفة داود : املعروف) ٢(

   



١٢٧ 

  فصل في احوال اِإلمام جعفر الصادق عليه السالم
مــا هــذا  قــال الســيد الشــبلنجي الشــافعي يف نــور االبصــار يف احــوال ايب عبــد الّلــه الصــادق 

يف انواعهـا فهـم الـيقظ الكاتـب، وروى عنـه  )١(ومناقبه كثرية تكـاد تفـوت عنـد احلاسـب وحيـار: لفظه
كيحىي بن سعيد، وابن جريح، ومالك بـن انـس، والثـوري، وابـن مجاعة من اعيان األئمة واعالمهم،  

ثقــة ال يســأل عــن  جعفــر الصــادق : عيينــة، وايب أيــوب السجســتاين، وغــريهم، قــال ابــو حــامت
كتبــه اِإلمــام جعفــر الصــادق بــن حممــد : قــال ابــن قتيبــة يف كتــاب ادب الكاتــب وكتــاب اجلفــر. مثلــه

  : علمه اىل يوم القيامة واىل هذا اجلفر اشار ابو العالء املعري بقولهالباقر، فيه كل ما حيتاجون اىل
ـــــــــــــــــــــوا آلل البيـــــــــــــــــــــت ملـــــــــــــــــــــا   لقـــــــــــــــــــــد عجب

  اتــــــــــــــــــاهم علمهــــــــــــــــــم يف جلــــــــــــــــــد َجْفــــــــــــــــــرِ     

  
  ومــــــــــــــــــــرآُة املــــــــــــــــــــنجِم وهــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــغرى

  تريــــــــــــــــــــــــــِه كـــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــامرة وقـَْفـــــــــــــــــــــــــــرِ     

  
  .واجلفر من اوالد املعز، ما بلغ اربعة اشهر، وانفصل عن امه

ويف الفصـــول املهمـــة، نقـــل بعـــض اهـــل العلـــم، ان كتـــاب اجلفـــر الـــذي بـــالغرب يتوارثـــه بنـــو عبـــد 
ولـه فيـه املنقبـة الّسـنية والدرجـة الـيت يف مقـام الفضـل  املؤمن بن علـّي مـن كـالم جعفـر الصـادق 

  .علية، انتهى
مــن بــني  احلســني وكــان الصــادق جعفــر بــن حممــد بــن علــّي بــن : وقــال شــيخنا املفيــد 

ـــّي  ووصـــيه والقـــائم باالمامـــة مـــن بعـــده وبـــرز علـــى مجـــاعتهم  اخوتـــه خليفـــة ابيـــه حممـــد بـــن عل
  ذكراً واعظمهم قدراً واجلهم يف العامة واخلاصة، ونقل )٢(بالفضل وكان أنْبههم 

____________________  
  .أي يضل وجيهل وجه الصواب) ١(
  .واشهرهمأي اشرفهم ) ٢(

   



١٢٨ 

النــاس عنــه مــن العلــوم مــا ســارت بــه الركبــان وانتشــر ذكــره يف الــبالد ومل ينقــل عــن احــد مــن اهــل 
بيتــه العلمــاء مــا نقــل عنــه وال لقــي احــد مــنهم مــن اهــل اآلثــار ونقلــة االخبــار، وال نقلــوا عــنهم كمــا 

اة عنــه مــن الثقــات، علــى ، فــان اصــحاب احلــديث قــد مجعــوا امســاء الــرو نقلــوا عــن ايب عبــد اللّــه 
مـــن الـــدالئل الواضـــحة يف  اخـــتالفهم يف اآلراء واملقـــاالت فكـــانوا اربعـــة آالف رجـــل وكـــان لـــه 

  .املخالف عن الطعن فيها بالشبهات، انتهى )٢(القلوب واخرست )١(امامته ما 7رت
ار يســــألونه عــــن احلــــالل كــــان جيلــــس للعامــــة واخلاصــــة ويأتيــــه النـــاس مــــن االقطــــ  وُروي انـــه 

واحلرام، وعن تأويل القـرآن وفصـل اخلطـاب فـال خيـرج احـد مـنهم اال راضـياً بـاجلواب، وباجلملـة نقـل 
  .من العلوم ما مل ينقل عن احد عنه 

وذكــر عــن بعــض علمــاء املخــالفني اuــم كــانوا مــن تالمذتــه ومــن خدمــه واتباعــه واآلخــذين عنــه  
بــن ادهــم  )٥(طيفــور الســّقاء خدمــه وســقاه وابــراهيم )٤(ن احلســن وان ابــا يزيــدوحممــد بــ )٣(كــأيب حنيفــة

  .ومالك بن دينار، كانا من غلمانه
  .اين اتكلم على سبعني وجهاً يل من كلها املخرج :قال وروي عنه 

____________________  
  .أي غلبت او اضاءت) ١(
  .للسان عن الكالموهو انعقاد ا) بفتحتني(أي رمته باخلرس ) ٢(
وكــان صــاحب الــرأي والقيــاس وقــد قيــل فيــه  .النعمــان بــن ثابــت الكــويف احــد األئمــة االربعــة ألهــل الســنة :ايب حنيفــة) ٣(

  ).راجع ترمجته يف تاريخ بغداد وغريه(وقربه ببغداد معروف  ١٥٠مدحاً وذماً ما قيل يف احد توىف سنة 
قيل كان سقاء لِإلمام الصـادق وبعـده انـه . هو طيفور بن عيسى البسطامي الصويف املشهور وكان من الزهاد. ابا يزيد) ٤(

سنة مع اuم مل يـذكروا عمـر ايب يزيـد اكثـر  ١١٣فالتفاوت ما بني وفاتيهما  ٢٦١وهو مات سنة  ١٤٨مات سنة  
  من الثمانني؟

  .راجع ترمجتهما من تذكرة الشيخ العطار. زهاد وقد ذكر هلما كراماتهو واملالك من كبار ال) ٥(
   



١٢٩ 

ــه يــا ابــن رســول اللّــه  :ودخــل اليــه ســفيان الثــوري يومــاً فســمع منــه كالمــاً اعجبــه فقــال هــذا والّل
وروي عن سفيان ايضاً انـه قـال . بل هذا خري من اجلوهر، وهل اجلوهر اال احلجر :اجلوهر، فقال له

الكعبـة  :يا ابن رسول اللّـه مل جعـل املوقـف مـن وراء احلـرم ومل يصـر يف املشـعر فقـال :للصادق 
بيت الّله واحلرم حجابه واملوقف بابه فلما قصدوه وقفهم بالباب يتضّرعون، فلما اذن هلم بالـدخول 

مــا ادنــاهم مــن البــاب الثــاين وهــو املزدلفــة فلمــا نظــر اىل كثــرة تضــرعهم وطــول اجتهــادهم رمحهــم، فل
ـــذنوب، امـــرهم  )١(رمحهـــم امـــرهم بتقريـــب قربـــاuم، فلمـــا قربـــوا قربـــاuم وقضـــوا تفـــثهم وتطّهـــروا مـــن ال

ألuــم يف ضــيافة الّلــه وال حيــب  :فلــم كــره الصــوم ايــام التشــريق، قــال :بالزيــارة لبيتــه، فقــال لــه ســفيان
هـي خـرق ال جعلت فـداك فمـا بـال النـاس يتعلقـون بأسـتار الكعبـة و  :للضيف ان يصوم قال سفيان

ذلك مثل رجل بينه وبني آخر جـرم، فهـو يتعلـق بـه ويطـوف حولـه رجـاء ان يهـب  :تنفع شيئاً فقال
  .له جرمه

مسعــت ابــا حنيفــة وقــد ســِئل  :وروى ابــن شهرآشــوب عــن مســند ايب حنيفــة قــال احلســن بــن زيــاد
يـا ابـا حنيفـة : ، فقـال، ملـا اقدمـه املنصـور، بعـث ايلّ جعفـر بـن حممـد  :من افقه من رأيت، قال

ان الناس قد فتنوا جبعفر بن حممد فهيئ له من مسائلك الشداد، فهيأت له اربعـني مسـألة، مث بعـث 
جـــالس عـــن ميينـــه فلمـــا بصـــرت بـــه  اّيل ابـــو جعفـــر وهـــو بـــاحلرية فاتيتـــه فـــدخلت عليـــه وجعفـــر 

فأومــأ اّيل فجلســت، مث التفــت دخلــين مــن اهليبــة جلعفــر مــا مل يــدخلين اليب جعفــر، فســلمت عليــه، 
يـا ابـا حنيفـة الـق  :نعـم أعرفـه، مث التفـت إيلَّ فقـال :يـا ابـا عبـد اللّـه هـذا أبـو حنيفـة، قـال :اليه فقـال

علـى ايب عبـد اللّـه مـن مسـائلك، فجعلـت القـي عليـه فيجيبـين فيقـول انـتم تقولـون كـذا واهـل املدينــة 
الفنــا مجيعــاً حــىت اتيــت علــى األربعــني مســألة فمــا اخــّل يقولــون كــذا فرمبــا تابعنــا ورمبــا تــابعهم ورمبــا خ

  .اليس ان اعلم الناس اعلمهم باختالف الناس :منها بشيء مث قال ابو حنيفة
____________________  

  .قيل هو التنظيف من الوسخ وقيل ما يفعله احملرم عند احالله كقص الشارب والظفر: التفث حمركة) ١(
    



١٣٠ 

  يه السالمفصل في نبذ من كالمه عل
يا محران انظر اىل من هو دونـك وال تنظـر اىل مـن هـو فوقـك يف املقـدرة فـان ذلـك  :قال حلمران

أقنع لك مبا قسم لك، واحـرى ان تسـتوجب الزيـادة مـن ربـك، واعلـم ان العمـل الـدائم القليـل علـى 
نـب حمـارم اللّـه اليقني افضل عند الّله من العمـل الكثـري علـى غـري يقـني واعلـم انـه ال ورع أوىل مـن جت

والكــف عـــن اذى املـــؤمنني واغتيــا7م، وال عـــيش أهنـــأ مــن حســـن اخللـــق، وال مــال انفـــع مـــن القنـــوع 
  .باليسري اkزي، وال جهل اضر من العجب

ان قدرت على أن ال خترج من بيتك فافعل، فـان عليـك يف خروجـك ان ال تغتـاب  :وقال 
نعـم صـومعة املسـلم، بيتـه، يكـفُّ  : تتصـنع وال تـداهن، مث قـالوال )١(وال تكذب وال حتسد وال ترائي
  .فيه بصره ولسانه ونفسه وفرجه

  :)قال الشاعر(فيه على االعتزال عن الناس واالنس بالّله تعاىل  حث  :أقول
  رغيـــــــــف خبــــــــــز يـــــــــابس تأكلــــــــــه يف زاويــــــــــة

ـــــــــــارد تشـــــــــــربه يف ســـــــــــاقية       وكـــــــــــف مـــــــــــاء ب

  
  وغرفـــــــــــة ضـــــــــــيقة نفســـــــــــك فيهـــــــــــا خاليـــــــــــة

  او مســـــجد مبعـــــزل عـــــن الـــــورى يف ناحيــــــة    

  
ـــــــــــو بـــــــــــه صـــــــــــحيفة مســـــــــــتدثراً بباديـــــــــــة   تتل

  خــــــري مــــــن التيجــــــان يف قصــــــر ودار عاليــــــة    

  
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنها موعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين اذن واعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       ف

  
اوصـــيك بتقــــوى اللّـــه وصـــدق احلــــديث واداء األمانـــة وحســــن  :لفضـــيل بــــن عثمـــان وقـــال 

  الصحابة ملن صحبك، واذا كان قبل طلوع
____________________  

  .من الرياء وهو من حبال الشيطان ملنتحلي العلم اعاذنا الّله منه) ١(
   



١٣١ 

الشــمس وقبــل الغــروب فعليــك بالــدعاء، واجتهــد وال متتنــع مــن شــيء تطلبــه مــن ربــك، وال تقــل 
  .ا ما ال أُعطاه، وادع فان الّله يفعل ما يشاءهذ

على أربعة اشياء علمت ان عملي ال يعملـه غـريي  :على ماذا بنيت أمرك، فقال :وقيل له 
فاجتهــدت، وعلمــت ان الّلــه عــز وجــل مطلــع علــّي فاســتحييت، وعلمــت ان رزقــي ال يأكلــه غــريي 

  .فاطمأننت، وعلمت ان آخر امري املوت فاستعددت
ار، يــا ابــن جنــدب أقــّل النــوم بالليــل والكــالم بالنهــ :يف وصــيته لعبــد اللّــه بــن جنــدب وقــال 

يــا بــّين ايّــاك  :فمــا يف اجلســد شــيء اقــل شــكراً مــن العــني واللســان، فــان ام ســليمان قالــت لســليمان
  .والنوم فانه يفقرك يوم حيتاج الناس اىل اعماهلم

واقنــع مبــا قســمه اللّــه لــك، وال تنظــر إال مـا عنــدك، وال تــتمن مــا لســت تنالــه، فــإّن مــن  :وقـال لــه
قنــع شــبع، ومــن مل يقنــع مل يشــبع، وخــذ حظــك مــن آخرتــك، وال تكــن بطــراً يف الغــىن وال جزعــاً يف 

مــن  )١(الفقــر، وال تكــن فظّــاً غليظــاً يكــره النــاس قربــك، وال تكــن واهنــاً حيّقــُرك مــن عرفــك، وال تشــارّ 
حتـت   )٢(فوقك، وال تسخر مبن هو دونك، وال تنازع االمر اهلـه، وال تطـع السـفهاء، وال تكـن مهينـاً 

كـل احــد، وال تـتكلنَّ علــى كفايـة احــد، وقـْف عنــد كــل امـر حــىت تعـرف مدخلــه مـن خمرجــه قبــل ان 
  ..تقع فيه فتندم

كمـا روي عـن ) امر اهتم بهفيه األمر بالتدبر يف عاقبة كل (وقف عند كل امر اخل  : :قوله
اوصيك اذا انت مهمـت بـأمر فتـدبر عاقبتـه، فـان يـك رشـداً  :قال ملن طلب منه وصية النيب 

  .فامضه، وان يك غياً فانته منه
____________________  

  ).منه(أي ال ختاصم ) ١(
  .أي ذليالً ) ٢(

   



١٣٢ 

ســـاعة مث  مســـألة، فمكـــث النـــيب  نـــيب عـــن كتـــاب ربيـــع األبـــرار ان يهوديـــاً ســـأل ال
  .اجابه عنها
اىل املرفـق خـري لـك مـن طلـب احلــوائج اىل  )١(لـداود الرقّـي، تـدخل يـدك يف فـم التنــني وقـال 

  .من مل يكن له فكان
خـرج يف يـوم مجعـة متوكئـاً علـى يـد  جاء يف احلديث ان أبا جعفر املنصـور :وعن كنز الفوائد قال
من هـذا الـذي بلـغ  :فقال رجل يقال له رزام موىل خالد بن عبد الّله الصادق جعفر بن حممد 

هــذا أبـو عبـد اللّـه جعفــر بـن حممـد الصــادق : فقيـل لـه ؟مـن خطـره مـا يعتمــد امـري املـؤمنني علـى يــده
ان خـــد ايب جعفـــر نعـــل جلعفـــر مث قـــام فوقـــف بـــني يـــدي  ، فقـــال إّين واللّـــه مـــا علمـــت لـــوددت

سـل هـذا، فالتفـت رزام اىل اِإلمـام جعفـر : سـل يـا امـري املـؤمنني فقـال لـه املنصـور: املنصور، فقال لـه
، للصـالة اربعـة آالف اخـربين عـن الصـالة وحـدودها، فقـال لـه الصـادق  :فقال بن حممد 

قـــال اخـــربين مبـــا ال حيـــل تركـــه وال تـــتم الصـــالة إال بـــه، فقـــال أبـــو عبـــد اللّـــه حـــّد لســـت تؤاخـــذ 7ـــا، ف
ــــتم الصــــالة اال لــــذي طهــــر ســــابغ : ــــغ عــــرف فوقــــف،  )٢(ال ت ــــالغ غــــري نــــازغ وال زائ واهتمــــام ب

فثبــت، فهــو واقــف بــني اليــأس والطمــع والصــرب واجلــزع، كــأن الوعــد لــه صــنع، والوعيــد بــه  )٣(واخبــت
بارغـام، يقطـع  )٥(وتنكـب غـري احلجـة مرتغمـاً  )٤(ومتثل غرضـه، وبـذل يف اللّـه املهجـةوقع، بذل عرضه 

عالئق االهتمام، يعني من له قصد واليه وفد، ومنه اسرتفد، فإذا اتى بذلك كانت هـي الصـالة الـيت 
  7ا أََمَر، وعنها َأْخبَـَر، واuا هي الصالة اليت تنهى عن الفحشاء واملنكر،

____________________  
  .أي االفعى) ١(
  .أي الوايف التام) ٢(
  .اطمأن اليه تعاىل وختشع امامه :اخبت اىل الّله) ٣(
  .أي الدم) ٤(
  .ذل وخضع :رغم انفه لّله) ٥(

   



١٣٣ 

يـــا ابـــا عبـــد اللّـــه ال نـــزال مـــن حبـــرك نغـــرتف،  :فقـــال لـــه فالتفـــت املنصـــور اىل أيب عبـــد الّلـــه 
تبصر مـن العمـى، وجتلـو بنـورك الّطخيـاء فـنحن نعـوم يف سـبحات قدسـك، وطـامي  )١(واليك نزدلف
ـــغ امليـــل،  حبـــرك، قولـــه  ـــغ، النـــزغ الظـــن واالغتيـــاب واالفســـاد والوسوســـة، والزي غـــري نـــازغ وال زائ

والطخياء يف قول املنصور الظلمة، ونعوم أي نسبح، ففي اخلـرب عّلمـوا صـبيانكم العـوم أي السـباحة 
فــــانظر اىل اعــــدائهم أقــــروا ) حات وجــــه ربنــــا جاللــــه وعظمتــــه وقيــــل نــــوره وطمــــا البحــــر، امــــتألوســــب

  .بفضلهم هل فوق ذاك فخر

  فصل في مكارم اخالقه عليه السالم واقرار المخالفين بفضله
ــس فقيــه املدينــة، قــال ــك بــن ان ــت أدخــل علــى الصــادق جعفــر بــن حممــد   :الصــدوق عــن مال كن

يا مالك اين كنت احبـك، فكنـت أسـرَّ بـذلك وامحـد  :ة ويعرف يل قدراً، ويقولفيقدم يل خمدّ  
  .رجالً ال خيلو من احدى ثالث خصال، اما صائماً واما قائماً واما ذاكراً  الّله عليه وكان 

  .وكان من عظماء العباد واكابر الزهاد والذين خيشون الّله عزَّ وجل
kاخضــر مــرة  :قــال رســول الّلــه  :الســة كثــري الفوائــد فــاذا قــالوكــان كثــري احلــديث طيِّــب ا

  .واصفر اخرى حىت ينكره من كان يعرفه
ولقــد حججــت معــه ســنة، فلمــا اســتوت بــه راحلتــه عنــد االحــرام كــان لكمــا هــمَّ بالتلبيــة انقطــع 

قل يا ابن رسول اللّـه، وال بـّد لـك مـن ان تقـول،  :الصوت يف حلقه وكاد ان خيرَّ من راحلته، فقلت
يــا ابــن ايب عــامر كيــف اجســر ان اقــول لبيــك اللهــم لبيــك، واخشــى ان يقــول عــز وجــل ال  :فقــال

  .لبيك وال سعديك
____________________  

  .أي نتقرب) ١(
   



١٣٤ 

غضـــبه ويف توحيـــد املفضـــل انـــه ملـــا مســـع املفضـــل مـــن ابـــن ايب العوجـــاء، بعـــض كفرياتـــه، مل ميلـــك 
فقال، يا عدو الّله َأَحلدَت يف دين الّله، وانكرت الباري جل قدسه، اىل آخر مـا قـال لـه، فقـال ابـن 

يـا هـذا ان كنـت مــن اهـل الكـالم كلمنـاك، فـان ثبتــت لـك احلجـة تبعنـاك وان مل تكــن  :ايب العوجـاء
وال مبثـل منهم فال كالم لك، وان كنت من اصحاب جعفـر بـن حممـد الصـادق فمـا هكـذا خياطبنـا، 

دليلك جيادلنا، ولقـد مسـع مـن كالمنـا اكثـر ممـا مسعـت فمـا افحـش يف خطابنـا وال تعـدى يف جوابنـا، 
ال يعرتيــه خــرق وال طــيش وال نــزق، يســمع كالمنــا ويصــغي  )٢(العاقــل الرصــني )١(وانــه للحلــيم الــرزين

ض حجتنــا بكــالم حجتنــا حــىت اذا اســتفرغنا مــا عنــدنا وظننــا انــا قــد قطعنــاه ادحــ )٣(الينــا ويســتغرق
يسري وخطاب قصري يلزمنا بـه احلجـة ويقطـع العـذر وال نسـتطيع جلوابـه رداً، فـان كنـت مـن اصـحابه 

  .فخاطبنا مبثل خطابه
مـا ذكـره الزخمشـري يف كتـاب ربيـع األبـرار عـن  ومـن مكـارم اخالقـه  :يف تذكرة السبط، قال

خـرج العطـاء ايـام املنصـور ومـا يل شـفيع، فوقفـت علـى  :قـال وسلم الّشـقراين مـوىل رسـول اللّـه 
قــد أقبــل، فــذكرت لــه حــاجيت فــدخل وخــرج واذا بعطــائي  البــاب متحــرياً، واذا جبعفــر بــن حممــد 

يف كمِّه، فناولين اياه وقال ان احلسن من كل احد حسن وانه منك احسن ملكانك منا، وان القبـيح 
ألن الّشـقراين كـان  :ذلـك من كل احد قبيح وانـه منـك اقـبح ملكانـك منـا، وامنـا قـال لـه جعفـر 

انـــه رحـــب بـــه وقضـــى حاجتـــه مـــع علمـــه حبالـــه  ق جعفـــر يشـــرب الشـــراب، فمـــن مكـــارم اخـــال
  .ووعظه على وجه التعريض، وهذا من اخالق االنبياء عليهم السالم

____________________  
  ).منه(أي الوقور ) ١(
  ).منه(اخلفة عند الغضب  :والنزق :ضد الرفق :أي حمكم ثابت، واخلرق :الرصني) ٢(
  .اأي يستقصيها وحييط 7) ٣(

   



١٣٥ 

ُروي انــه كــان يأكــل اخلــل والزيــت، ويلــبس قميصــاً غليظــاً خشــناً حتــت ثيابــه، وفوقــه جبــة صــوف 
وفوقها قميص غليظ، ودخل عليه بعض اصحابه فرأى عليه قميصاً فيه قب قـد رقعـه، فجعـل ينظـر 

يـدك  اضـرب :فقـال ،ما لك تنظر، فقال قب يلقى يف قميصك قـال :اليه، فقال ابو عبد الّله 
اىل هــذا الكتــاب فــاقرأ مــا فيــه، وكــان بــني يديــه كتــاب او قريــب منــه، فنظــر الرجــل فيــه فــإذا فيــه، ال 

قــال يف القــاموس القــبُّ (إميـان ملــن ال حيــاء لــه، وال مــال ملــن ال تقــدير لــه وال جديــد ملــن ال خلــق لــه 
  ).ما يدخل يف جيب القميص من الرقاع

اي منبـت (قانيـاً، وكـان حيفـي شـاربه حـىت يلصـقه بالعسـيب  خيتضب باحلناء خضـاباً  وكان 
  ).الشعر

ودخـــل احلمـــام يومـــاً، فقـــال لصـــاحب احلمـــام اخليـــه لـــك، فقـــال ال حاجـــة يل يف ذلـــك، املـــؤمن 
  .اخف من ذلك

ــكر ألنــه احــب االشــياء عنــده، وُأيت لــه بطعــام حــار فجعــل يكــرر نســتجري  :وكــان يتصــدق بالسُّ
ــه مــن النــار نعــوذ باللّــ ه مــن النــار حنــن ال نقــوى علــى هــذا فكيــف النــار، حــىت امكنــت القصــعة بالّل

  .فوضع يده فيها
ورُئي عليه قميص شبه الكرابيس كانه خميط عليه من ضيقه وبيـده مسـحاة يفـتح 7ـا املـاء، وقـال 

  .احب ان يتأّذى الرجل حبر الشمس يف طلب املعيشة
ـــِة قبـــل ان جيـــف عـــرقهم ـــأمر باعطـــاء اجـــور الَعَمَل ـــه وكـــان ي كـــان يتلـــو القـــرآن يف   ، وروي ان

ما زلـت اكـرر آيـات القـرآن حـىت بلغـت اىل حـال كـأنين  :صالته فغشي عليه، فسئل عن ذلك فقال
  .أليب ذر الغفاري ) بابيات ظ(مسعتها مشافهة ممن أنزهلا، وروي انه كان يتمثل 

   



١٣٦ 

ــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــــت يف غفلــــــــــــــــــــٍة وقلب   ان

  هـــــــــــــي نفـــــــــــــد العمـــــــــــــر والـــــــــــــذنوب كمـــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــلت عليــــــــــــــــــــك مجيعــــــــــــــــــــاً    مجــــــــــــــــــــة حصِّ

  يف كتـــــــــــــاب وانـــــــــــــت عـــــــــــــن ذاك ســـــــــــــاهي    

  
  مل تبـــــــــــــــــــــادر بتوبــــــــــــــــــــــٍة منــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــىت

  صــــــــرت شــــــــيخاً وعظمــــــــك اليــــــــوم واهــــــــي    

  
  عجبـــــــــاً منـــــــــك كيـــــــــف تضـــــــــحك جهـــــــــالً 

ــــــــــــــــــــدت ِإلهلــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــــاك ق   وخطاي

  
  فتفكــــــــــــــــر يف نفســــــــــــــــك اليــــــــــــــــوم جهــــــــــــــــداً 

  يــــا منـــــاهي )١(وانــــِف عــــن نفســــك الكــــرى    

  
ـــه، قـــال الربيـــع  وروي ان املنصـــور ســـهر ليلـــة، فـــَدعا الربيـــع وارســـله اىل الصـــادق  ـــأيت ب ان ي

فصـــرت اىل بابـــه فوجدتـــه يف دار خلوتـــه، فـــدخلت عليـــه مـــن غـــري اســـتئذان، فوجدتـــه معفـــراً خديـــه، 
  .مبتهالً بظهر يديه، قد اثر الرتاب يف وجهه وخديه

وجه ابو جعفر املنصـور اىل احلسـن بـن زيـد، وهـو واليـه  :وروى الكليين عن املفضل بن عمر قال
فأخــذت  علـى احلــرمني، ان احـرق علــى جعفـر بــن حممــد داره فـالقى النــار يف دار ايب عبـد اللّــه 

انـــا ابـــن  :يتخطـــى النـــار وميشـــي فيهـــا، ويقـــول النـــار يف البـــاب والـــدهليز، فخـــرج ابـــو عبـــد اللّـــه 
  .ا ابن ابراهيم خليل الّلهان )٢(اعراق الثرى

  فصل في احوال ابي عبد الّله الصادق عليه السالم
عنــد املنصــور، بانــه بعــث مــواله املعّلــى بــن خنــيس  روي أنــه ُســِعَي بــايب عبــد الّلــه الصــادق 

جببايـة االمــوال مــن شــيعته، وأنـه كــان ميــد 7ــا حممـد بــن عبــد اللّــه، فكـاد املنصــور ان يأكــل كفــه علــى 
، عفر غيظـاً، وكتـب اىل عمـه داود، وهـو اذ ذاك أمـري املدينـة، ان يسـّري اليـه جعفـر بـن حممـد ج

  واملقام، فبعث اليه داود بكتاب )٣(وال يرخص له يف التلّوم
____________________  

  .الشدة يف املشي وميكن ان يكون مبعىن االكراء وهو السهر يف الليل :الكرى) ١(
  .يعين حنن أوتاد األرض :األرض :والثرى. االعراق مجع عرق وهو اصل كل شيء) ٢(
  .التمكث :التلوم) ٣(

   



١٣٧ 

 :اعمـــل يف املســـري اىل أمـــري املـــؤمنني يف غـــد، وال تتـــأخر، قـــال صـــفوان اجلمـــال :املنصـــور، وقـــال
تعهـد راحلتنـا فانّـا غـادون  :فصـرت اليـه فقـال يل وكنت يومئـذ باملدينـة فأنفـذ ايل ابـو عبـد اللّـه 

، وركـع فيـه ركعـات يف غد ان شاء الّله اىل العراق، وuض من وقته وانا معه اىل مسجد النيب 
ان يعيد الدعاء علـّي فأعـاده وكتبتـه، فلمـا اصـبح  مث رفع يديه ودعا بدعاء، قال صفوان سألته 

رحلت له الناقة وسار متوجهاً اىل العراق حىت قدم مدينـة ايب جعفـر، واقبـل حـىت  ابو عبد الّله 
وحنـــن نوردهـــا بروايـــة  اســـتأذن فـــأذن لـــه وقربـــه وادنـــاه، مث اســـند قصـــة الرافـــع علـــى ايب عبـــد اللّـــه 

الثانيــة اىل احلملــة  الشــيخ الكليــين، فــروى مســنداً عــن صــفوان اجلمــال قــال محلــت ابــا عبــد اللّــه 
علـى اهلامشيـة مدينـة ايب جعفـر اخـرج رجلـه مـن  الكوفة، وابـو جعفـر املنصـور 7ـا، فلمـا أشـرف 

الرحل مث نزل ودعا ببغلة شهباء ولبس ثيابـاً بيضـاً وتكـة بيضـاء، فلمـا دخـل عليـه قـال لـه ابـو  )١(غرز
وأىنَّ تبعــدين مــن ابنــاء األنبيــاء، قــال لقــد  :لقــد تشــبهت باالنبيــاء، فقــال ابــو عبــد الّلــه  :جعفــر

ومل ذاك يـا امـري املـؤمنني، فقـال  :خنلهـا ويسـيب ذريتهـا، فقـال )٢(مهمت ان ابعـث اىل املدينـة مـن يعقـر
ــه مــا كــان، فقــال  ــك األمــوال، فقــال والّل ــك وجيمــع ل ــيس يــدعو الي رفــع اّيل ان مــوالك املعلــى بــن خن

ــالطالق والعتــاق وا ــه تــأمرين أن لســت ارضــى منــك اال ب هلــدي واملشــي، فقــال أباألنــداد مــن دون الّل
أحلــف؟ انــه مــن مل يــرض باللّــه فلــيس مــن الّلــه يف شــيء، فقــال اتتفقــه علــّي، فقــال واىن تبعــدين مــن 

فــاّين امجــع بينــك وبــني مــن ســعى بــك، قــال فافعــل، قــال  :، قــالالتفقــه وانــا ابــن رســول الّلــه 
فقـال نعـم واللّـه الـذي ال الـه اال  :مـا هـذا قـال :ي سعى به فقال ابو عبد الّله فجاء الرجل الذ

  هو عامل الغيب والشهادة الرمحان الرحيم لقد
____________________  

  ).منه(ركاب  :غرز) ١(
  .أي يقطع) ٢(

   



١٣٨ 

مـن تعـذيبك، ولكـن قـل  يا ويلك تبجل الّله تعاىل فيستحيي فعلت، فقال له ابو عبد الّله 
برئــت مــن حــول الّلــه وقوتــه والتجــأُت اىل حــويل وقــويت، فحلــف 7ــا الرجــل فلــم يســتتمها حــىت وقــع 

  .ميتاً، قال له ابو جعفر ال اصدق بعدها عليك ابداً، واحسن جائزته ورّده
مـن املدينـة اىل العـراق   اقول قد ظهر مـن هـذه الروايـة ومـن روايـات اُخـر أن جمـيء الصـادق 

مـرات عديـدة ليقتلـه  كـان اكثـر مـن مـرة واحـدة، ويظهـر مـن روايـات كثـرية ان املنصـور احضـره 
فـدعا اللّـه تعـاىل لكفايـة شـرِّ املنصــور فكفـاه اللّـه تعـاىل شـرَّه، فكـان مــن دعائـه مـرة ملـا احضـره ليقتلــه 

، وحسيب اخلـالق مـن املخلـوقني، وحسـيب الـرازق مـن وطرح له سيفاً ونطعاً، حسيب الرب من املربوبني
املرزوقني، وحسيب الّله رب العاملني، حسـيب مـن هـو حسـيب، حسـيب مـن مل يـزل حسـيب، حسـيب اللّـه 

  .ال اله اال هو، عليه توكلت وهو رّب العرش العظيم
نصــور اســتعجله ، ملــا اخــذه صــاحب املدينــة ووّجــه بــه اىل املنصــور وكــان املوكــان مــن دعائــه 

وال يــرام، وبــه تواصــل االرحــام، صــلِّ علــى  )١(واســتبطأ قدومــه حرصــاً منــه علــى قتلــه، يــا مــن ال يضــام
  .حممد وآله واكفين شره حبولك وقوتك

  .ايضاً، اللهم انت تكفي من كل شيء، وال يكفي منك شيء، فاكفنيه وكان من دعائه 
املنصــور باحضــاره، فلمــا بصــر بــه قــال قتلــين اللّــه ان مل اقتلــك، حــني امــر  وكــان مــن دعائــه 

ــت رأيــت جعفــر بــن حممــد  :قــال الربيــع. الغوائــل )٢(اتلحــد يف ســلطاين وتبغيــين حــني دخــل  وكن
  على املنصور حيرك شفتيه، وكلما حركهما سكن غضب املنصور، حىت أدناه منه وقد رضي

____________________  
  .أي ال يقهر وال ينتقص :مال يضا) ١(
  .ولكن الظاهر ان معناه االحقاد الباطنة والشرور واخلرق يف السلطنة :الغوائل) ٢(

   



١٣٩ 

اتبعتــه وقلـت لـه بـأي شــيء كنـت حتـرك شـفتيك حــىت سـكن غضـبه، قــال  عنـه، فلمـا خـرج 
ــت فــداك ومــا هــذا الــدعاء، قــ :، قلــتبــدعاء جــدي احلســني بــن علــّي  يــا عــديت عنــد  :الجعل

 :قـال الربيـع. شديت، ويا غوثي يف كربيت، احرسين بعينك اليت ال تنـام، واكنفـين بركنـك الـذي ال يـرام
  .فحفظت هذا الدعاء فما نزلت يب شدة قط اال دعوت به ففرج

  فصل فيما جرى عليه عليه السالم من المنصور
قعــد  :ن الربيـع احلاجـب، قـالونقـل السـيد بـن طـاوس عـن كتـاب عتيـق باســناده فيـه عـن حممـد بـ

املنصــور يومــاً يف قصــره يف القبــة اخلضــراء، وكانــت قبــل قتــل حممــد وابــراهيم تــدعى احلمــراء، وكــان لــه 
مـن املدينـة، فلـم  يوم يقعد فيه يسمى ذلك اليوم، يوم الذبح، وكـان أشـخص جعفـر بـن حممـد 

يـا ربيـع،  :مث دعـا ايب، الربيـع فقـال لـه :ه، قـاليزل يف احلمراء uاره كله حىت جاء الليل، ومضى اكثـر 
انــك تعــرف موضــعك مــين، وأّين يكــون يل اخلــرب وال تظهــر عليــه امهــات األوالد وتكــون انــت املعــاجل 

قلـــت يـــا أمـــري املـــؤمنني ذلـــك مـــن فضـــل اللّـــه علـــّي، وفضـــل امـــري املـــؤمنني، ومـــا فـــوقي يف  :فقـــال. لـــه
 جعفـر بـن حممـد بـن فاطمـة، فـأتين بـه علـى احلـال كـذلك انـت، سـر السـاعة اىل  :النصح غايـة، قـال

 )١(الذي جتده عليه، ال تغّري شيئاً مما هو عليه فقلت انا لّله وانا اليـه راجعـون، هـذا واللّـه هـو العطـب
ان اتيت به على ما اراه من غضبه قتله وذهبت اآلخرة، وان مل آت به وادهنت يف امـره قتلـين وقتـل 

ــت نفســي اىل الــدنيا، قــال حممــد بــن الربيــع، نســلي واخــذ امــوايل، فخــريت بــ ني الــدنيا واآلخــرة فمال
  فدعاين ايب وكنت افظ ولده واغلظهم قلباً،

____________________  
  .اهلالك :العطب) ١(

   



١٤٠ 

على حائطه وال تستفتح عليـه بابـاً، فيغـري  )١(امض اىل جعفر بن حممد بن علي فتسّلق :فقال يل
فأتيتـه وقـد ذهـب  :بعض ما هو عليه، ولكن انزل عليه نزوالً فأت به على احلال اليت هو فيهـا، قـال

الليــل اال أقلــه، فــامرت بنصــب الســالليم، وتســلقت عليــه احلــائط فنزلــت عليــه داره، فوجدتــه قائمــاً 
ــت لــهيصــّلي وعليــه قمــيص ومنــديل قــد ائتــزر بــه، فلمــ اجــب امــري املــؤمنني،  :ا ســلم مــن صــالته قل

وأدخل املغتسل فـاتطهر،  :دعين ادعو والبس ثيايب، فقلت ليس اىل تركك وذلك سبيل، قال :فقال
قلت وليس اىل ذلك سبيل، فال تشغل نفسك فاّين ال ادعك تّغري شيئاً، قال فأخرجتـه حافيـاً  :قال

الســبعني، فلمــا مضــى بعــض الطريــق ضــعف الشــيخ، يف قميصــه ومنديلــه، وكــان قــد جــاوز  )٢(حاســراً 
 :كـان معنــا، مث صــرنا اىل الربيـع فســمعته وهـو يقــول لــه  )٣(فرمحتـه فقلــت لـه اركــب فركــب بغـالً شــاكرياً 

ويلــك يــا ربيــع قــد ابطــأ الرجــل، وجعــل يســتحثه اســتحثاثاً شــديداً، فلمــا ان وقعــت عــني الربيــع علــى 
يـا ربيـع انـا  ، بكى وكـان الربيـع يتشـيع، فقـال لـه جعفـر وهو بتلك احلال جعفر بن حممد 

شـأنك ومـا تشـاء، فصـّلى ركعتـني خففهمـا، مث  :اعلم ميلك الينا، فدعين أصّلي ركعتني وادعو، قـال
دعــا بعــدمها بــدعاء مل افهمــه اال أنــه دعــاء طويــل، واملنصــور يف ذلــك كلــه يســتحث الربيــع فلمــا فــرغ 

اخــذ الربيــع بذراعيــه فأدخلــه علــى املنصــور، فلمــا صــار يف صــحن االيــوان مــن دعائــه، علــى طولــه، 
وانـت يـا  :وقف مث حرك شفتيه بشيء مل ادر ما هو، مث ادخلته فوقف بني يديـه فلمـا نظـر اليـه قـال

جعفر ما تدع حسدك وبغيك وافسادك على اهل هذا البيت من بين العباس ومـا يزيـدك اللّـه بـذلك 
واللّـه يـا أمـري املـؤمنني مـا فعلـت شـيئاً مـن هـذا  :لغ به مـا تقـدره، فقـال لـهاال شدة حسد ونكد ما تب

  ولقد كنت يف والية بين امية وأنت تعلم اuم اعدى اخللق لنا
____________________  

  .أي اصعد عليه) ١(
  .أي منكشفاً ) ٢(
  .أي املستخدم واالجري) ٣(

   



١٤١ 

بغيت عليهم، وال بلغهـم عـّين سـوء مـع جفـائهم ولكم، وأuم ال حق هلم يف هذا األمر فوالّله ما 
الـــذي كـــان يب، وكيـــف يـــا أمـــري املـــؤمنني أصـــنع اآلن هـــذا وانـــت ابـــن عمـــي وامـــس اخللـــق يب رمحــــاً 

) ١ْ(واكثرهم عطاء وبراً، فكيـف افعـل هـذا، فـاطرق املنصـور سـاعة وكـان علـى لبـٍد وعـن يسـاره رفقـة
وامثــت، مث  )٢(ابطلـت :اذا قعـد يف القبــة، قـال جرمقانيـة، وحتـت لبــده سـيف ذو فقـار، كــان ال يفارقـه

رفـــع ثـــين الوســـادة، فـــأخرج منهـــا اضـــبارة كتـــب فرمـــى 7ـــا اليـــه، وقـــال هـــذه كتبـــك اىل اهـــل خراســـان 
تدعوهم اىل نقض بيعيت وان يبايعوك دوين، فقـال واللّـه يـا أمـري املـؤمنني مـا فعلـت وال اسـتحل ذلـك 

لـى كـل حـال وقـد بلغـت مـن السـن مـا قـد اضـعفين وال هو مـن مـذهيب، وإين ملمـن يعتقـد طاعتـك ع
ــب، فقــال ال وال   ــأتيين املــوت، فهــو مــين قري ــك لــو اردتــه، فصــّريين يف بعــض حبوســك حــىت ي عــن ذل

انـا للّـه ذهـب  :كرامة، مث اطرق وضرب يده اىل السيف فسل منه مقدار شرب واخـذ مبقبضـه، فقلـت
مع هذه الشـيبة ومـع هـذا النسـب ان تنطـق  يا جعفر اما تستحيي :والّله الرجل، مث رد السيف وقال

ال  :بالباطـل، وتشــق عصــا املســلمني، تريــد ان تريــق الــدماء وتطــرح الفتنــة بــني الرعيــة واالوليــاء، فقــال
واللّـــه يـــا امـــري املـــؤمنني مـــا فعلـــت وال هـــذه كتـــيب وال خطـــي وال خـــامتي فانتضـــى مـــن الســـيف ذراعـــاً، 

ن امـــرين فيـــه بـــامر ان اعصـــيه، ألنـــين ظننـــت انـــه فقلـــت انـــا لّلـــه مضـــى الرجـــل، وجعلـــت يف نفســـي ا
يـــأمرين ان آخـــذ الســـيف فاضـــرب بـــه جعفـــر فقلـــت ان أمـــرين ضـــربت املنصـــور وان أتـــى ذلـــك علـــيَّ 
وعلــى ولـــدي، وتبـــت اىل اللّــه عـــز وجـــل ممـــا كنــت نويـــت فيـــه أوالً فأقبــل يعاتبـــه، وجعفـــر يعتـــذر، مث 

ضى والّله الرجل مث اغمد السـيف واطـرق سـاعة، انتضى السيف اال شيئاً يسرياً منه، فقلت انا لّله م
مـن موضـع كانـت فيـه يف القبـة، فاتيتـه 7ـا  )٣(اظنـك صـادقاً، يـا ربيـع هـات العيبـة :مث رفع رأسه وقال

ــت بيضــاء فاســودت، وقــال يل  :فقــال ادخــل يــدك فيهــا فكانــت مملــوءة غاليــة وضــعها يف حليتــه وكان
  من دوايب اليت )٤(امحله على فاره
____________________  

  .الظاهر اuا مرفقة كمكنسة وهي املخدة) ١(
  ).منه(أي جئت بالباطل) ٢(
  .ما جيعل فيه الثياب كالصندوق :العيبة) ٣(
  .أي مسني حاذق ذي نشاط) ٤(

   



١٤٢ 

ــت بــه اىل املنــزل بــني  اركبهــا، واعطــه عشــرة آالف درهــم، وشــيعه اىل منزلــه مكّرمــاً، وخــريه اذا اتي
، فخرجنا مـن عنـده وانـا مسـرور املقام عندنا فنكرمه، واالنصراف اىل مدينة جّده رسول الّله 

مـا ذكـر يف هـذا  :ه، اخلرب، اقـولفرح بسالمة جعفر، ومتعجب مما اراد املنصور وما صار اليه من أمر 
  .قد جاوز السبعني ال يوافق ما ذكره العلماء وارباب السري من تاريخ عمره الشريف اخلرب أنه 

، ومضـى يف شـوال مـن سـنة مثـان واربعـني قال الشـيخ الكليـين والشـيخ املفيـد يف ذكـر وفاتـه 
يف الدروس، وقبض يف شوال، وقيـل يف منتصـف رجـب ومئة، وله مخس وستون سنة، وقال الشهيد 

مثـــان واربعــني ومئـــة، عـــن مخــس وســـتني ســنة، ومثلـــه يف اعــالم الـــورى بـــأدىن  ١٤٨يــوم االثنـــني ســنة 
  .تفاوت

وهــو ابــن مخــس وســتني  وعــن ابــن اخلشــاب عــن حممــد بــن ســنان قــال مضــى أبــو عبــد الّلــه 
  .سنة ويقال مثان وستني سنة

احتمــل قويــاً ان يكــون لفــظ الســبعني مصــحف الســتني وان كــان قــوالً ضــعيفاً انــه  فعلــى هــذا إينّ 
تـويف وهـو ابـن احـدى وسـبعني سـنة، نقلـه صــاحب كشـف الغمـة عـن حممـد بـن سـعيد وســبط  

  .بن اجلوزي عن الواقدي
 بعـــث ابـــو جعفـــر املنصـــور إىل أيب عبـــد الّلـــه :وروى الشـــيخ باســـناده عـــن حممـــد بـــن ابـــراهيم قـــال

علــّي مبحمــد علــّي  :، وامــر بفـرش فطرحــت اىل جانبــه فاجلســه عليهـا، مث قــالجعفـر بــن حممــد 
السـاعة السـاعة يـأيت يـا أمـري املـؤمنني مـا حيسـبه اال انـه يتبخـر،  :باملهدي يقـول ذلـك مـراراً، فقيـل لـه

ال يـا ابـا عبـد اللّـه حـديث فقـ فما لبث ان واىف وقد سبقته رائحته، فاقبل املنصور علـى جعفـر 
حدثتــه يف صــلة الــرحم، اذكــره يســمعه املهــدي، قــال نعــم حــدثين ايب عــن ابيــه عــن جــّده عــن علــي 

  ان الرجل ليصل قال رسول الّله  :قال 
   



١٤٣ 

مـن  رمحه وقد بقي من عمره ثالث سنني فيصريها اللّـه عـز وجـل ثالثـني سـنة ويقطعهـا وقـد بقـي
ميحــو اللّـــه مـــا يشــاء ويثبـــت وعنـــده ام  :عمــره ثالثـــون ســنة يصـــريها اللّـــه ثــالث ســـنني، مث تـــال 

نعـم، حـدثين أيب  الكتاب، قال هذا حسن يا ابا عبد الّله وليس اياه اردت، قال ابو عبـد اللّـه 
صلة الـرحم تعمـر الـديار وتزيـد يف  :قال رسول الّله  :، قالعن أبيه عن جّده عن علّي 

االعمار وان كان أهلها غري أخيار، قال هذا حسن يا ابا عبد الّله ولـيس هـذا اردت فقـال ابـو عبـد 
قـــال رســـول الّلـــه  :قـــال نعـــم حـــدثين ايب عـــن ابيـــه عـــن جـــده عـــن علـــّي  :)عليـــه الســـالم (الّلـــه 
  .نعم هذا أردت :، صلة الرحم qون احلساب وتقي ميتة السوء قال املنصور

  فصل بأمر المنصور بالصادق عليه السالم
عـن حممـد بـن سـنان عـن املفضـل بـن عمـر أن املنصـور قـد كـان  روى الشيخ ابن شهرآشوب 

قتلـه فـاذا نظـر اليـه هابـه ومل يقتلـه، غري مرة فكان اذا بعث اليه ودعـاه لي هّم بقتل ايب عبد الّله 
غري أنه منع النـاس عنـه، ومنعـه مـن القعـود للنـاس، واستقصـى عليـه أشـد االستقصـاء، حـىت انـه كـان 
يقــع الحـــدهم مســـألة يف دينـــه يف نكـــاح او طـــالق او غـــري ذلـــك فـــال يكـــون علـــم ذلـــك عنـــدهم وال 

قلــت ويؤيــد هـذا اخلــرب مــا رواه القطــب الراونــدي عــن هــارون بــن  ،يصـلون اليــه، فيعتــزل الرجــل وأهلــه
لــيس بشــيء،  :كــان رجــل مــن اصــحابنا طلــق امرأتــه ثالثــاً، فســأل أصــحابنا، فقــالوا  :خارجــة، قــال
ـــه ـــت امرأت ـــام ايب العبـــاس، قـــال :فقال ـــه، وكـــان بـــاحلرية اذ ذاك اي ـــا عبـــد الّل  :ال ارضـــى حـــىت تســـأل اب

  فذهبت اىل احلرية ومل اقدر على
    



١٤٤ 

، وانــا انظــر كيــف الـــتمس كالمــه، اذ منــع اخلليفــة النــاس مــن الــدخول علـــى ايب عبــد اللّــه 
لقــاءه، فــاذا ســوادّي عليــه جبــة صــوف يبيــع خيــاراً، فقلــت لــه بكــم خيــارك هــذا كلــه، قــال بــدرهم، 

منـه  فاعطيته درمهاً وقلت له اعطين جبتك هذه فاخذqا ولبستها وناديت من يشـرتي خيـاراً ودنـوت
يل ملــا دنــوت منــه مــا أجــود مــا  ، فــاذا غــالم مــن ناحيــة ينــادي يــا صــاحب اخليــار، فقــال 

احتلــــت، أي شــــيء حاجتــــك، قلــــت اين ابتليــــت فطلقــــت اهلــــي يف دفعــــة ثالثــــاً فســــألت اصــــحابنا 
، فقـــال ارجـــع اىل لـــيس بشـــيء، وان املـــرأة قالـــت ال ارضـــى، حـــىت تســـأل ابـــا عبـــد اللّـــه  :فقـــالوا

  .اهلك فليس عليك شيء
 )٢(اشكو اىل اللّـه وحـديت وتقلقلـي :يقول عن عنبسة قال مسعت ابا عبد الّله  )١(وروى كش

من اهل املدينة حىت تقدموا وأراكم واسـّر بكـم، فليـت هـذه الطاغيـة اذن يل فاختـذت قصـراً فسـكنته 
  .حيتنا مكروه ابداً واسكنتكم معي، واضمن له ان ال جييء من نا

ملا منع الصادق من القعود للناس شّق ذلك على شيعته، وصعب علـيهم، حـىت القـى اللّـه  :اقول
ليتحفــه بشــيء مــن عنــده ال يكــون الحــد مثلــه،  عــز وجــل يف روع املنصــور ان يســأل الصــادق 

طوهلا ذراع، ففرح 7ا فرحاً شديداً، وامر ان تشق له اربعـة  كانت للنيب   )٣(فبعث اليه مبخصرة
مــــا جــــزاؤك عنــــدي اال ان اطلــــق لــــك ونُفشــــي علمــــك : اربــــاع، وقســــمها يف اربعــــة مواضــــع مث قــــال

لشيعتك، وال اتعرض لك وال هلم، فاقعـد غـري حمتشـم وافـت النـاس، وال تكـن يف بلـد أنـا فيـه، ففشـا 
  .العلم عن الصادق 

____________________  
لـه كتـاب الرجــال . بصـري باالخبـار والرجــال. ثقــة. رمـز للكشــي وهـو الشـيخ ابــو عمـر وحممـد بــن عمـر الكشـي :كـش) ١(

  .واملوجود بايدينا هو ذاك االختيار. الذي اختصره شيخ الطائفة ومساه اختيار الرجال
  .تقلب فيها :تقلقل يف البالد) ٢(
  .يتوكأ عليه كالعصا او ما: شيء كالسوط :املخصرة) ٣(

   



١٤٥ 

عليه حىت يأخـذوا مـن علمـه  )١(ويظهر من رواية احملاسن، ان الناس اجتمعوا عنده وتداكوا :اقول
يف مســجد  شـهدت ابــا عبــد اللّــه  :، والروايـة هــذه عــن معاويــة بـن ميســرة بــن شــريح، قــال

شـربمة فقـال يـا أبـا عبـد اللّـه انّـا  )٢(الّله بـن اخليف وهو يف حلقة فيها حنو من مئيت رجل، وفيهم عبد
فانصـت  :نقضي بالعراق فنقضـي مـن الكتـاب والسـّنة، وتـرد علينـا املسـألة فنجتهـد فيهـا بـالرأي قـال

علـى مـن ميينـه، حيـدثهم، فلمـا رأى النـاس  الناس مجيع من حضر للجـواب واقبـل ابـو عبـد اللّـه 
ذلك اقبل بعضهم اىل بعض، وتركوا االنصات، مث حتـدثوا مـا شـاء اللّـه، مث ان ابـن شـربمة قـال يـا أبـا 
عبد الّله، انّا قضاة العراق، وانّا نقضي بالكتـاب والسـنة، وانـه تـرد علينـا اشـياء وجنتهـد فيهـا بـالرأي، 

علـى مـن علـى يسـاره حيـدثهم، فلمـا  واقبـل ابـو عبـد اللّـه فأنصـت مجيـع النـاس للجـواب،  :قال
رأى الناس ذلك اقبل بعضهم على بعض وتركوا االنصات، مث ان ابن شربمة سـكت مـا شـاء اللّـه مث 

فقــد كــان  أي رجــل كــان علــّي بــن ايب طالــب  :فقــال عــاد ملثــل قولــه، فاقبــل ابــو عبــد اللّــه 
ابــن شــربمة وقــال فيــه قــوالً عظيمــاً، فقــال لــه ابــو عبــد  )٣(لعراق ولكــم فيــه خــرب، قــال فــأطراهعنــدكم بــا

ـــه بـــالرأي  الّلـــه  ـــه الـــرأي، وان يقـــول يف شـــيء مـــن ديـــن الّل ـــاً أىب ان يـــدخل يف ديـــن الّل فـــان علّي
  .واملقاييس

____________________  
  .أي ازدمحوا) ١(
 املعجمــة وبعــدها بــاء منقطــة حتتهــا نقطــة والــراء قبــل املــيم مــن اصــحاب علــي بــن احلســني عبــد الّلــه بــن شــربمة بالشــني) ٢(

يف القســم الثــاين وكــان كوفيــاً ) صــه(اربــع واربعــني ومئــة  ١٤٤كــان قاضــياً اليب جعفــر علــى ســواد الكوفــة مــات ســنة   
  ).منه(شاعراً 

  .احسن الثناء عليه وبالغ يف مدحه :اطرى فالناً ) ٣(
   



١٤٦ 

  صل في وفاته ووصيته عليه السالمف
ــه  ــب ّمســه  ١٤٨يف شــّوال مــن ســنة  قــبض ابــو عبــد الّل مثــان واربعــني ومئــة مســموماً، يف عن

يف اخلــامس والعشــرين  املنصــور، ولــه مخــس وســتون ســنة، وقــد عــّني بعــض املتتبعــني يــوم وفاتــه 
  .اىل ذلك سابقاً منه، وقيل يوم االثنني لنصف من رجب كما اشرنا 

يف مرضــه الـذي تــويف فيــه  نقـل عــن مشـكاة االنــوار انــه دخـل بعــض اصــحاب ايب عبـد اللّــه 
ألي شــيء تبكـي، فقــال كيــف ال أبكــي وانــا أراك  :فلــم يبـق اال رأســه، فبكــى فقــال )١(اليـه وقــد ذبــل

أعضـاؤه كـان خـرياً  كـل خـري ان تقطـع) عليه ظ(ال تفعل فان املؤمن تعرض  :قال ؟على هذه احلال
  .له، وان ملك ما بني املشرق واملغرب كان خرياً له
كنــت عنـــد ايب عبـــد اللّــه جعفـــر بـــن   :، قالـــتوروى الشــيخ عـــن ســاملة مـــوالة ايب عبـــد اللّــه 

أعطـي احلسـن بـن علـي بـن علـي بـن  :حني حضرته الوفاة واغمـي عليـه، فلمـا افـاق قـال حممد 
وهـو االفطـر، سـبعني دينـاراً وأَعطـي فالنـاً كـذا، وفالنـاً كـذا، فقلـت اتعطـي  السـالم عليهاحلسـني 

 :يريد أن يقتلك، قال تريدين ان ال أكون من الـذين قـال اللّـه عـز وجـل )٢(رجًال محل عليك بالشفرة
 والذين يصلون ما أمر الّله به ان يوصل وخيشون ر7ـم وخيـافون سـوء احلسـاب، نعـم يـا سـاملة ان اللّـه
تعــاىل خلــق اجلنــة فطيبهــا وطيــب رحيهــا، وان رحيهــا يوجــد يف مســرية ألفــي عــام، وال جيــد رحيهــا عــاق 

  .وال قاطع رحم
____________________  

  .ضمر. ذهبت نضارته :ذبل النبات) ١(
  .حد السيف. السكني العظيم :الشفرة) ٢(

   



١٤٧ 

ــت علــى ام محيــدة اعزيهــا بــايب عبــد الّلــه  ، وروى الشــيخ الصــدوق عــن ايب بصــري قــال دخل
عنـد املـوت لرأيـت عجبـاً،  فبكت وبكيت لبكائها، مث قالت يا ابا حممد لو رأيت ابا عبـد اللّـه 

اال مجعناه، قالـت فنظـر  فلم نرتك احداً  :امجعوا يل كل من بيين وبينه قرابة، قالت :فتح عينيه مث قال
  .ان شفاعتنا ال تنال مستخّفاً بالصالة :اليهم مث قال

وفــد مــن خراســان وافــد يكــىن ابــا جعفــر،  ،روى القطــب الراونــدي عــن داود بــن كثــري الرقّــي، قــال
واجتمـــع اليـــه مجاعـــة مـــن اهـــل خراســـان فســـألوه ان حيمـــل هلـــم امـــواالً ومتاعـــاً ومســـائلهم يف الفتـــاوى 

، ورأى يف ناحيـة رجـالً حولـه مجاعـة، فلمـا فـرغ رد الكوفة ونـزل وزار امـري املـؤمنني واملشاورة، فو 
هـو ابـو محـزة  :من زيارته قصدهم فوجـدهم شـيعة فقهـاء، يسـمعون مـن الشـيخ، فسـأهلم عنـه، فقـالوا

د فبينـا حنـن جلـوس اذ اقبـل اعـرايب، فقـال جئـت مـن املدينـة وقـد مـات جعفـر بـن حممـ :الثمايل، قال
، فشــهق ابــو محــزة مث ضــرب بيــده األرض مث ســأل االعــرايب هــل مسعــت لــه بوصــية، قــال اوصــى 

ــه واىل ابنــه موســى  ــذي مل يضــّلنا، دل علــى  اىل ابنــه عبــد الّل ــه ال واىل املنصــور، فقــال احلمــد لّل
فصـلى وصـلينا، مث  نني الصغري وبنيَّ علـى الكبـري وسـرت االمـر العظـيم، ووثـب اىل قـرب امـري املـؤم

ــت عليــه وقلــت لــه ــر يل مــا قلتــه، قــال :اقبل ــري ذو عاهــة، ودل علــى الصــغري، بــان  :فسِّ بــنيَّ ان الكب
  .انت :ادخل يده مع الكبري، وسرت االمر العظيم باملنصور حىت اذا سأل املنصور من وصيه، قيل

ه، ولــه مخــس وســـتون ســنة، وقيـــل انــه ســـمَّ، بــالبقيع مـــع ابيــه وجـــد ودفـــن  :قــال املســعودي
بسـم اللّـه الـرمحن الـرحيم احلمـد للّـه  :وعلى قبورهم يف هذا املوضع من البقيع رخامة، عليها مكتـوب

سيدة نساء العاملني، وقـرب احلسـن  مبيد االمم، وحميي الرمم، هذا قرب فاطمة بنت رسول الّله 
  وعلي بن احلسني بن بن علي بن ايب طالب،

   



١٤٨ 

  .علي بن ايب طالب، وحممد بن علي، وجعفر بن حممد رضي الّله عنهم انتهى
وانــا اقــول صــلوات اللّــه علــيهم، فقــد رفعهــم اللّــه مــن ان يقــال فــيهم رمحهــم اللّــه وامــا فاطمــة الــيت 

ــت اســد أم امــري املــؤمنني  دفنــت األئمــة  ــت رســول ، معهــا فهــي فاطمــة بن وامــا فاطمــة بن
  .فالظاهر اuا دفنت يف بيتها كما حقق ذلك يف حمله) صلى الّله عليها(الّله 

علـى سـريره واخـرج  وُروي عن عيسى بن داب، قال ملا محُِل ابـو عبـد اللّـه جعفـر بـن حممـد 
  :)١(اىل البقيع ليدفن قال ابو هريرة

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه حيملون ـــــــــــــــد راحـــــــــــــــوا ب ـــــــــــــــول وق   اق

ــــــــــه وعــــــــــاتق )٢(علــــــــــى كاهــــــــــل       مــــــــــن حاملي

  
ـــــــــــــــدرون مـــــــــــــــاذا حتملـــــــــــــــون اىل الثـــــــــــــــرى   ات

  مـــــــن رأس عليـــــــاء شـــــــاهق )٤(ثـــــــوى )٣(ثبـــــــريا    

  
  احلـــــــــاثون فـــــــــوق ضـــــــــرحيه )٥(غـــــــــداة حثـــــــــى

  ترابـــــــــــــــــاً وأوىل كـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــوق املفــــــــــــــــــارق    

  
يف املقنعة، باب فضل زيـارة علـي بـن احلسـني وحممـد بـن علـي وجعفـر بـن  قال شيخنا املفيد 

  :حممد، 
  .من زارين ُغفرت له ذنوبه ومل ميت فقرياً  :انه قال ُروي عن الصادق 

مــن زار جعفــراً وأبــاه، مل يشــتك  :انــه قــال وروي عــن ايب حممــد احلســن بــن علــي العســكري 
  .عينه، ومل يصبه سقم، ومل ميت مبتلى

____________________  
 الصــحايب املعــروف بالكــذب، بــل هـو ابــو هريــرة العجلــي الــذي عــد يف شــعراء اهــل البيــت لـيس هــذا أبــا هريــرة ) ١(

ينشـدنا شـعر ايب هريـرة، قلـت جعلـت فـداك انـه كـان يشـرب،  قـال ابـو عبـد اللّـه  :اkاهرين، ُروَي عن ايب بصري قال
  ).منه(  وما ذنب اال ويغفره الّله لوال بغض علي فقال له 

  .أي اعلى الظهر مما يلي العنق) ٢(
  .احدها ثبري االعرج والثاين ثبري املىن. اسم ألربعة جبال قرب مكة) ٣(
  .أي اقام) ٤(
  .أهال الرتاب :حثا) ٥(

   



١٤٩ 

  .من زار اماماً من األئمة وصلى عنده اربع ركعات، كتبت له حجة وعمرة قال الصادق 
  .يكون كمن زار رسول الّله  :ما حكم من زار احدكم، قال وقيل للصادق 
ان لكـــل امـــام عهـــداً يف اعنـــاق شـــيعته وأوليائـــه، وان مـــن متـــام الوفـــاء بالعهـــد  وقـــال الرضـــا 

رغبـوا فيـه، كـانوا شـفعاءه يــوم وحسـن االداء زيـارة قبـورهم، فمـن زارهـم رغبـة يف زيـارqم وتصـديقاً مبـا 
  :القيامة ولّله در السيد صاحل القزويين يف قوله من قصيدة بائية

ــــــــــــــه   افــــــــــــــالك البقيــــــــــــــع فكــــــــــــــم 7ــــــــــــــا )١(ولّل

)٢(كواكـــــــــــــب مـــــــــــــن آل النـــــــــــــيب غـــــــــــــوارب    
  

  
  حـــــــــوت مـــــــــنهم مـــــــــا لـــــــــيس حتويـــــــــه بقعـــــــــة

  ونالـــــــــــت 7ـــــــــــم مـــــــــــا مل تنلـــــــــــه الكواكـــــــــــب    

  
  فبوركـــــــــــــــت ارضـــــــــــــــاً كـــــــــــــــل يـــــــــــــــوم وليلـــــــــــــــة

)٣(االمـــــــالك فيـــــــك كتائـــــــبتطـــــــوف مـــــــن     
  

  
)٥(حلمــــــاً هوامـــــــد )٤(وفيــــــك اجلبــــــال الشــــــم

  

)٦(وفيــــــك البحــــــور الفعــــــم جــــــوداً نواضــــــب    
  

  
ــــــــــــــــــــاقبهم مثــــــــــــــــــــل النجــــــــــــــــــــوم كأuــــــــــــــــــــا   من

  مصـــــــــائبهم مل حيصـــــــــها الـــــــــدهر حاســـــــــب    

  
ــــــــــــــــا نعــــــــــــــــيم مؤبــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــورى اّم   وهــــــــــــــــم لل

)٧(وامــــــــــــا عــــــــــــذاُب يف القيامــــــــــــة واصـــــــــــــب    
  

  
____________________  

  .يعين له من الّله خري كثريأي لّله دره ) ١(
  .مجع غارب مبعىن اآلفل واملراد هنا افوهلم حتت الرتاب) ٢(
  .مجع كتيبة وهي القطعة من اخليل) ٣(
  .أي املرتفعة) ٤(
  .مجع هامد وهو الساكن) ٥(
  جفَّ وقلَّت مادته :نضب املاء) ٦(
  ).منه(أي دائم ) ٧(

   



١٥٠ 

باب  ... وسى بن جعفر الكاظماِإلمام السابع، ابو الحسن م. .النور التاسع
  الحوائج الى الّله تعالى العبد الصالح عليه السالم

هــو اِإلمــام الكبــري القــدر، العظــيم الشــأن،  :قــال كمــال الــدين حممــد بــن طلحــة الشــافعي يف حّقــه
ــــــى الطاعــــــات، املشــــــهود  ــــــادة، املواظــــــب عل الكثــــــري التهجــــــد، اجلــــــاد يف االجتهــــــاد، املشــــــهور بالعب

الليل ساجداً وقائمـاً، ويقطـع النهـار متصـدقاً وصـائماً، ولفـرط حلمـه وجتـاوزه عـن  بالكرامات، يبيت
املعتــدين عليــه، ُدعــي كاظمــاً، كــان جيــازي املســيء باحســانه اليــه، ويقابــل اجلــاين عليــه بعفــوه عنـــه، 
ــــنجح  ــــه، ل ولكثــــرة عباداتــــه كــــان يســــمى بالعبــــد الصــــاحل، ويعــــرف يف العــــراق ببــــاب احلــــوائج اىل الّل

 اىل الّله تعاىل به، كراماته حتار منها العقول، وتقضي بان له عند اللّـه تعـاىل قـدم صـدق ال املتوسلني
  .انتهى. تزل وال تزول

 ١٢٨لســـبع خلـــون مـــن صـــفر ســـنة  )١(بـــاالبواء منـــزل بـــني مكـــة واملدينـــة، يـــوم االحـــد ولـــد 
  .مثان وعشرين ومئة )٢(هجري
محيـــدة  :محيـــدة املصـــفاة الرببريـــة، وكانـــت مــن اشـــراف األعـــاجم، قـــال الصـــادق   :امــه

  مصفاة من االدناس كسبيكة
____________________  

  .وقيل يف الثالثاء) ١(
  .يف خالفة ابراهيم بن وليد ١٢٩وقيل سنة ) ٢(

   



١٥١ 

واحلّجـــة مـــن بعـــدي، الـــذهب، مـــا زالـــت االمـــالك حترســـها، حـــىت أدَّت اّيل كرامـــة مـــن اللّـــه يل، 
  .كان يأمر النساء يف اخذ االحكام اليها  ويظهر من بعض الروايات ان الصادق 

 يف السـنة الـيت ولـد فيهـا ابنـه موسـى  كنـت مـع ايب عبـد اللّـه   :روي عن ايب بصري قـال
اء وألصـــحابه، وكـــان عليـــه الســـالم إذا وضـــع الغـــد فلمـــا نزلنـــا االبـــواء، وضـــع لنـــا ابـــو عبـــد اللّـــه 

ان الطلــق قــد ضــربين، وقــد  :الطعــام الصــحابه اكثــره واطابــه، فبينــا حنــن نتغــدى اذ اتــاه رســول محيــدة
فرحـــاً مســـروراً فلـــم يلبـــث ان عـــاد الينـــا  امـــرتين ان ال اســـبقك بابنـــك هـــذا، فقـــام ابـــو عبـــد اللّـــه 

 :قلنا اضـحك اللّـه سـنك، واقـر عينـك مـا صـنعت محيـدة، فقـالحاسراً عن ذراعيه، ضاحكاً سّنُه، ف
جعلـت  :ولقـد خربتـين بـأمر كنـت اعلـم بـه منهـا، قلـت )١(وهب الّله يل غالماً، وهو خري من برأ اللّـه

ــك عنــه محيــدة، قــال ذكــرت انــه ملــا وقــع مــن بطنهــا وقــع واضــعاً يديــه علــى األرض،  فــداك ومــا خربت
qوامارة اِإلمام من بعده، اخلا ان تلك امارة رسول الّله رافعاً رأسه اىل السماء، فأخرب ،.  

خرجـت مـن مكـة وانـا أريـد املدينـة فمـررت بـاالبواء وقـد  :روى الربقي عن منهـال القصـاب، قـال
اً، فكنــت بعــدي بيــوم فــأطعم النــاس ثالثــ ، فســبقته اىل املدينــة ودخــل ولــد أليب عبــد الّلــه 

آكل فيمن يأكل، فما أكل شيئاً اىل الغد حـىت اعـود فآكـل، فكنـت بـذلك ثالثـاً اطعـم حـىت أرتفـق 
  ).اتكأ على مرفق يده او على املخدة وامتأل(مث ال اطعم شيئاً اىل الغد، قال الفريوزآبادي ارتفق 

 :، فقــالوســى مــا بلــغ بــك مــن حبــك ابنــك م وروى انــه قيــل أليب عبــد الّلــه الصــادق 
  .وددت ان ليس يل ولد غريه حىت ال يشاركه يف حّيب له احد

____________________  
  .أي خلق الّله من العدم) ١(

   



١٥٢ 

  فصل في معاجز طفولته عليه السالم
ــت علــى ايب عبــد الّلــه  وهــو واقــف علــى  روى الشــيخ املفيــد عــن يعقــوب الســراج قــال دخل

وهو يف املهد، فجعل يساره طويًال، فجلست حـىت فـرغ، فقمـت اليـه،  رأس ايب احلسن موسى 
 :فقـــال ادُن اىل مـــوالك، فســـلم عليـــه، فـــدنوت فســـلمت عليـــه، فـــرد علـــيَّ بلســـان فصـــيح، مث قـــال يل

يل بنـت فسـميتها  اذهب فغـري اسـم ابنتـك الـيت مسيتهـا امـس، فانـه اسـم يبغضـه اللّـه، وكانـت ولـدت
  .انته اىل امره ترشد، فغريت امسها :باحلمرياء، فقال ابو عبد الّله 

ويف ثاقـــب املناقــــب، قـــال اشــــتهر عنـــد اخلــــاص والعــــام مـــن حــــديث ايب حنيفـــة حــــني دخــــل دار 
ان هـؤالء يزعمـون اuـم  :يف دهليز داره وهو صّيب، فقال يف نفسـه فرأى موسى  الصادق 

ذلـك، فقـال لـه يـا غـالم اذا دخـل الغريـب بلـدة، ايـن حيـدث، فنظــر  )١(يعطـون العلـم صـبية وانـا اسـرب
ـــه نظـــر مغضـــب وقـــال ـــا شـــيخ اســـأت األدب، فـــاين الســـالم، قـــال :الي ـــت ورجعـــت حـــىت  :ي فخجل

رســول الّلــه، يــا ابــن  :يف عيــين، مث رجعــت اليــه وســلمت عليــه وقلــت )٢(خرجــت مــن الــدار وقــد نـَُبــلَ 
) االuــار خ د(، يتـوقى شــطوط البلــد )صـلوات اللّــه عليــه(الغريـب اذا دخــل بلــدة ايـن حيــدث، فقــال 

ـــــزَّال، ومســـــقط الثمـــــار، وافنيـــــة )٣(ومشـــــارع املـــــاء، ويفء الـــــدور، وجـــــاد الطـــــرق، وجمـــــاري امليـــــاه  )٤(النـُ
امـا أن  :فنظـر ايل وقـاليـا ابـن رسـول اللّـه ممـن املعصـية،  :ورواكدها، مث حيدث اين شاء، قال، قلت

  تكون من الّله
____________________  

  ).منه(أي امتحن ) ١(
  .النجابة والفضل :أي كرب وعظم، والنبالة) ٢(
  .أي الظل الذي يسرتيح فيه الواردون) ٣(
  .مجع فناء وهو الساحة او امام البيت) ٤(

   



١٥٣ 

ــت مــن الّلــه فهــو اكــرم ان  ــت او مــن العبــد او منهمــا معــاً، فــان كان يؤاخــذه مبــا مل جينــه، وان كان
منهما فهو اعدل من ان يأخذ العبد مبا هو شـريك فيـه، فلـم يبـق اال أن يكـون مـن العبـد، فـان عفـا 

ذريـة بعضـها مـن بعـض واللّـه  :فبفضله، وان عاقب فبعدله، قال ابو حنيفة فاغرورقت عيناي وقـرأت
  .مسيع عليم

قـاً مـن جثالقـة النصـارى يقـال لـه بريهـة، قـد وروى الصدوق وغريه عن هشام بن احلكم ان جاثلي
مكـــث يف النصـــرانية ســـبعني ســـنة، فكـــان يطلـــب اِإلســـالم ويطلـــب مـــن حيـــتج عليـــه ممـــن يقـــرأ كتبـــه، 

وعـــرف بـــذلك حـــىت اشـــتهر يف النصـــارى واملســـلمني  :ويعـــرف املســـيح بصـــفاته ودالئلـــه وآياتـــه، قـــال
كن يف دين النصرانية إالّ بريهـة ألجزأنـا، لو مل ي :واليهود واkوس، حىت افتخرت به النصارى وقالت

وكان طالباً للحق واِإلسالم مع ذلك، وكانت معه امرأة ختدمه طال مكثها معه، وكـان يسـرت ضـعف 
فعرفــت ذلــك منــه، فضــرب بريهــة االمــر ظهــراً لــبطن واقبــل يســائل  :النصــرانية وضــعف حجتهــا، قــال

جـى مـنهم، وكـان يسـتقرئ فرقـة فرقـة ال عن ائمة املسلمني وعـن صـلحائهم وعـن علمـائهم واهـل احل
جيد عند القوم شيئاً، وقال لو كانت ائمتكم ائمة على احلق لكان عندكم بعض احلق، فوصـفت لـه 

بينمـا انـا علـى  :فقـال يل هشـام :الشيعة ووصف له هشام بـن احلكـم، فقـال يـونس بـن عبـد الرمحـان
رآن، فـاذا انـا بفـوج مـن النصـارى، مـا دكـاين علـى بـاب الكـرخ جـالس، وعنـدي قـوم يقـرأون علـيَّ القـ

بني القسيسني اىل غريهم من حنو مئة رجل، عليهم السـوار والـربانس، واجلـاثليق االكـرب فـيهم بريهـة، 
حــول دكــاين، وجعــل لربيهــة كرســي جيلــس عليــه، فقامــت االســاقفة والرهابنــة ) نزلــوا خــد(حــىت بركــوا 

ا بقــي للمســلمني احــد ممــن يــذكر بــالعلم مــ :وعلــى رؤوســهم برانســهم فقــال بريهــة )١(علــى عصــيهم
بالكالم اال وقد ناظرته يف النصـرانية فمـا عنـدهم شـيء فقـد جئـت انـاظرك اِإلسـالم مث ذكـر مناظرتـه 

  معه وغلبة هشام عليه يف حديث طويل،
____________________  

  .مجع عصا وهي ما يتوكأ عليها) ١(
   



١٥٤ 

أوا هشـــاماً وال اصـــحابه، ورجـــع بريهـــة مغتمـــاً حـــىت افـــرتق النصـــارى وهـــم يتمنـــون ان ال يكونـــوا ر 
مــايل اراك مهتمـاً مغتمــاً، فحكـى هلــا الكــالم  :مهتمـاً حــىت صـار اىل منزلــه، فقالـت امرأتــه الــيت ختدمـه

ــت لربيهــة وحيــك اتريــد أن تكــون علــى حــق او باطــل، قــال بريهــة بــل  :الــذي بينــه وبــني هشــام، فقال
اينما وجـدت احلـق فمـل اليـه، وايـاك واللجاجـة فـان اللجاجـة شـك، والشـك  :على احلق، فقالت له

فغـدا اليـه ولـيس معـه  :فصـوَّب قوهلـا وعـزم علـى الغـدو علـى هشـام، قـال :شؤم، واهله يف النار، قال
يـا هشـام الـك مـن تصـدر عـن رأيـه، فرتجـع اىل قولـه وتـدين بطاعتـه، قـال  :احد مـن اصـحابه، فقـال

، فاشـتاق بريهــة اليــه  ســأله بريهــة عـن صــفته فوصــف لـه هشــام اِإلمــام نعــم يــا بريهـة، مث :هشـام
، فلقيــا موســـى بـــن ، فــارحتال حـــىت أتيــا املدينـــة، واملــرأة معهمـــا، ومهـــا يريــدان ابـــا عبــد اللّـــه 

هـة عليـه، مث اخربمهـا فسـلم هشـام عليـه وسـلم بري :يف الـدهليز، ويف روايـة ثاقـب املناقـب جعفر 
فحكـى لـه هشـام احلكايـة، قـال  :صـبياً، ويف روايـة الصـدوق) صـلوات اللّـه عليـه(مبا جـاءا لـه، وكـان 
ـــك   :انـــا بـــه عـــامل، قـــال :قـــال ؟يـــا بريهـــة كيـــف علمـــك بكتابـــك موســـى بـــن جعفـــر  كيـــف ثقت

واملسـيح لقـد   :أ األجنيـل، قـال بريهـةيقـر  فابتـدأ موسـى  :قال ما اوثقـين بعلمـي بـه، قـال ؟بتأويله
كان يقرأ هكذا، وما قرأ هذه القـراءة اال املسـيح، قـال بريهـة ايـاك كنـت اطلـب منـذ مخسـني سـنة او 

فـدخل هشـام وبريهـة واملـرأة علـى  :فآمن وحسن اميانه وآمنت املرأة وحسن امياuا، قـال :مثلك، قال
وبريهـة، فقـال ابـو  والكالم الذي جـرى بـني موسـى ، فحكى هشام احلكاية أيب عبد الّله 

جعلـت فـداك أىنَّ لكـم التـوراة  :ذرية بعضـها مـن بعـض واللّـه مسيـع علـيم، قـال بريهـة :عبد الّله 
هـي عنـدنا وراثـة مـن عنـدهم، نقرأهـا كمـا قرأوهـا ونقوهلـا كمـا قالوهـا،  :واالجنيل وكتب االنبياء، قـال

جيعل حجة يف ارضه يسأل عن شيء فيقول ال ادري، فلزم بريهة ابـا عبـد اللّـه حـىت مـات  ان الّله ال
  حىت مات يف زمانه، فغسله ، مث لزم موسى ابو عبد الّله 

   



١٥٥ 

، يعـرف حـق املسـيح  )١(بيده وكّفنه بيـده وحلـده بيـده، وقـال هـذا حـواري مـن حـواريي 
  .ه عليه فتمىن اكثر اصحابه ان يكونوا مثلهاللّ 

  فصل في ذكر نُبذ من كالم موسى بن جعفر عليه السالم
ــك، أي : قــال لــبعض شــيعته ــق الّلــه وقــل احلــق وان كــان فيــه هالكــك، فــان فيــه جنات أي فــالن ات

  .فالن، اتق الّله ودع الباطل وان كان فيه جناتك، فان فيه هالكك
ان شــيئاً هـــذا آخــره حلقيـــق ان يزهــد يف اولـــه، وان شــيئاً هـــذا اولـــه : عنـــد قــرب حضـــره وقــال 

  .حلقيق ان خياف آخره
ـــرباء بـــن عـــازبهـــذا مثـــل مـــا روي عـــن النـــيب  :اقـــول ـــه  :، قـــال ال بينـــا حنـــن مـــع رســـول الّل
فبـدر رسـول  :علـى قـرب حيفرونـه، قـال :فقيـل ؟اذ أبصـر مجاعـة، فقـال علـى مـا اجتمـع هـؤالء 

وبــني يديــه أصــحابه مســرعاً حــىت اتــى القــرب، فجثــا عليــه، قــال فاســتقبلته مــن بــني يديــه  الّلــه 
  .اخواين، ملثل هذا فأعّدوا :النظر ما يصنع، فبكى حىت بل الرتاب من دموعه، مث اقبل علينا فقال

تكلم يف الّله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك ومن دخلـه العجـب هلـك، وقـال من  :وقال 
اشتدت مؤونة الدنيا والدين، فامـا مؤونـة الـدنيا فانـك ال متـد يـدك اىل شـيء منهـا اال وجـدت فـاجراً 

  .قد سبقك اليه، واما مؤونة اآلخرة فانك ال جتد اعواناً يعينونك عليه
____________________  

  .واصحابه ناصر االنبياء واملراد به انصار عيسى  :حواري) ١(
    



١٥٦ 

  .كفارة عمل السلطان االحسان اىل االخوان  :وقال لعلي بن يقطني
كلما احدث الناس من الذنوب ما مل يكونوا يعلمون احدث الّله هلم من الـبالء مـا   :وقال 

  .مل يكونوا يعّدون
  .عاقل اكثر من تعّجب العاقل من اجلاهلتَعجُُّب اجلاهل من ال :وقال
  .املصيبة للصابر واحدة، وللجازع اثنتان :وقال
  .يعرف شدة اجلور من حكم به عليه :وقال
والّلــه ينــزل املعونــة علــى قــدر املؤونــة، وينــزل الصــرب علــى قــدر املصــيبة، ومــن اقتصــد وقنــع : وقــال

ـــت عنـــه النعمـــة، وا داء االمانـــة والصـــدق جيلبـــان الـــرزق، بقيـــت عليـــه النعمـــة، ومـــن بـــذر واســـرف زال
ـــت هلـــا جنـــاحني، فطـــارت  ـــه بالنملـــة شـــراً أنب ـــة والكـــذب جيلبـــان الفقـــر والنفـــاق، وإذا أراد الّل واخليان

  .فأكلها الطري
التبـــذير التفريـــق واصــله القـــاء البـــذر وطرحـــه فاســـتعري لكـــل (ومـــن بـــذر واســـرف اخل، : قولــه 

ع يف الظاهر ملن ال يعرف مآل ما يلقيه، والسرف جتـاوز احلـد يف كـل مضيع ملاله، فتبذير البذر تضيي
فعل يفعله االنسان وان كان ذلك يف االنفاق اشهر ويكون تارة اعتبـاراً بالقـدر وتـارة بالكيفيـة، كـذا 

  ).قال الراغب
أوىل العلـــم بـــك مـــا ال يصـــلح لـــك العمـــل اال بـــه، واوجـــب العمـــل عليـــك مـــا انـــت  :وقـــال 

ل عن العمل به، والزم العلم لك ما دلك على صالح قلبك واظهـر لـك فسـاده، وامحـد العلـم مسؤو 
عاقبــة مــا زاد يف علمــك العاجــل، فــال تشــغلن بعلــم مــا ال يضــرك جهلــه وال تغفلــن عــن علــم مــا يزيــد 

  .يف جهلك تركه
مـن اهـل بيتـه وشـيعته  روى السيد بن طاوس انه كان مجاعة من خاصة ايب احلسـن موسـى 

بكلمـة  حيضرون جملسه، ومعهم يف كمامهم الواح ابنوس لطاف واميال، فاذا نطق أبـو احلسـن 
  .وافىت يف نازلة اثبت القوم ما مسعوا منه يف ذلك

   



١٥٧ 

وصية هلشام طويلـة مجعـت فيهـا حكـم جليلـة، وبأيـدينا مسـائل علـي بـن جعفـر  وله  :أقول
رضـوان (فأجاب عنهـا، يرجـع اليهـا فقهاؤنـا  وهي سؤاالت سأل عنها علي اخاه موسى  

  ).يف اkلد الرابع من البحار اوردها العالمة اkلسي (يف األحكام ) الّله عليهم

  فصل في عبادته وفقهه وكرمه عليه السالم
  .نه وأفقههم وأسخاهم كفاً وأكرمهم نفساً أعبد أهل زما كان ابو احلسن موسى 

وروي انه كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصالة الصـبح مث يعقـب حـىت تطلـع الشـمس وخيـر للّـه 
  .ساجداً فال يرفع رأسه من السجود والتحميد حىت يقرب زوال الشمس

  .ويكرر ذلك اللهم اين اسألك الراحة عند املوت والعفو عند احلساب :وكان يدعو كثرياً فيقول
  .فليحسن العفو من عندك )١(عظم الذنب من عبدك :وكان من دعائه 

  .وكان يبكي من خشية الّله حىت ختضل حليته بالدموع
____________________  

ان حيـث . وخلـوهم عـن املعاصـي ان حسـنات االبـرار سـيئات املقـربني قيل يف اعرتافهم بالذنب مع عصـمتهم ) ١(
انعطافهم عنه تعاىل ذنب عندهم، وقيـل ان ذلـك كنايـة عـن دنـو مقـامهم يف جنـب عظمـة اللّـه وحنـو مـن التـذلل، وقيـل ان 
ذلك صدر عنهم تعليماً للعباد يف التضرع واالستكانة وقيل ان معىن الذنب هو الفقر الذايت املعـرب عنـه باالمكـان الـذي ال 

  .هني األولني ما ال خيفى على العارف حباالqم ومقاالqم خيلو منه غريه تعاىل، ولكن يف غري الوج
   



١٥٨ 

وكــان اوصــل النــاس ألهلــه ورمحــه، وكــان يتفقــد فقــراء املدينــة يف الليــل فيحمــل الــيهم الزبيــل فيــه 
ــك وال يعلمــون مــن أي جهــة هــو، وكــان كرميــاً 7يــاً  العــني والــورق واالدقــة والتمــور فيوصــل الــيهم ذل

  .كوعتق الف مملو 
يف وجهــه فقــال اســألك مســألة فــان  وانــه قــد حضــره فقــري مــؤمن يســأله ســد فاقتــه فضــحك 

أصبتها اعطيتك عشرة اضعاف ما طلبت، وكان قد طلـب منـه مئـة درهـم جيعلهـا يف بضـاعة يتعـيش 
 ؟لو جعل اليك التمين لنفسك يف الدنيا ماذا كنـت تتمـىن 7ا، فقال الرجل سل، فقال موسى 

ـــين وقضـــاء حقـــوق اخـــواين، قـــال   :قـــال ـــت امتـــىن ان ارزق التقيـــة يف دي ـــك مل تســـأل  :كن ومـــا ل
الوالية لنا اهل البيت، قال ذلك قد اعطيته وهذا مل اعطه، فانا اشـكر علـى مـا اعطيـت وأسـأل ريب 

لفـــي درهـــم، وقـــال اصـــرفها يف كـــذا يعـــين يف العفـــص فانـــه متـــاع مـــا منعـــت، فقـــال احســـنت اعطـــوه ا
  .يابس

وقــد روى النـــاس عنـــه فـــأكثروا، وكــان أفقـــه أهـــل زمانـــه وأحفظهــم لكتـــاب اللّـــه وأحســـنهم صـــوتاً 
بــالقرآن، وكــان اذا قــرأه حيــزن ويبكــي الســامعون بتالوتــه وكــان النــاس باملدينــة يســمونه زيــن اkتهــدين 

الغـــيظ وصـــرب عليـــه مـــن فعـــل الظـــاملني حـــىت مضـــى قتـــيالً يف حبســـهم ومســـي الكـــاظم ملـــا كظمـــه مـــن 
  .اين استغفر الّله يف كل يوم مخسة آالف مرة :وكان يقول. ووثاقهم

بضـع عشـرة سـنة كـل يـوم سـجدة  وروى الصدوق انه كانت أليب احلسن موسى بن جعفـر 
فكــان هــارون رمبــا صــعد ســطحاً يشــرف منــه علــى  :بعــد ابيضــاض الشــمس إىل وقــت الــزوال، قــال

سـاجداً، فقـال للربيـع مـا ذاك  فكـان يـرى أبـا احلسـن  احلبس الذي حبس فيـه ابـا احلسـن 
قـال يـا أمـري املـؤمنني مـا ذاك بثـوب وامنـا هـو موسـى بـن  ؟الثوب الـذي أراه كـل يـوم يف ذلـك املوضـع

فقــال يل هــارون امــا ان  :الشــمس اىل وقــت الــزوال قــال الربيــعجعفــر لــه كــل يــوم ســجدة بعــد طلــوع 
ــك فقــد ضــيقت عليــه يف احلــبس، قــال هيهــات ال بــد مــن  ــين هاشــم، قلــت فمــا ل هــذا مــن رهبــان ب

  .ذلك
   



١٥٩ 

ــه القــزويين عــن ابيــه، قــال ــين عــن امحــد بــن عبــد الّل  :وعــن أبيــه عــن علــي بــن ابــراهيم عــن اليقطي
ادن مـين فـدنوت حـىت حاذيتـه، مث  :لى سـطح فقـال يلدخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس ع

ثوبــاً مطروحــاً، فقــال  :قــال يل اشــرف اىل البيــت يف الــدار فأشــرفت، فقــال مــا تــرى يف البيــت، قلــت
هـــذا  :رجـــل ســـاجد، فقـــال يل تعرفـــه قلـــت ال، قـــال :انظـــر حســـناً فتأملـــت ونظـــرت فتيقنـــت فقلـــت

ــت ــت :ومــن مــوالي، فقــال :مــوالك، قل مــا اجتاهــل ولكــين ال اعــرف يل مــوىل،  :تتجاهــل علــيَّ، فقل
اين اتفقــده يف الليــل والنهــار فلــم اجــده يف وقــت مــن  فقــال هــذا ابــو احلســن موســى بــن جعفــر 

االوقات اال على احلال اليت اخربك 7ا، انـه يصـلي الفجـر فيقـف سـاعة يف دبـر صـالته اىل ان تطلـع 
ل الشــمس، وقــد وكــل مــن يرتصــد لــه الــزوال، الشــمس مث يســجد ســجدة فــال يــزال ســاجداً حــىت تــزو 

فلست ادري مىت يقول الغالم قد زالت الشمس اذ يثـب فيبتـدئ بالصـالة مـن غـري ان جيـدد وضـوءاً 
فال يزال كذلك اىل ان يفـرغ مـن صـالة العصـر، فـاذا صـلى  )١(فاعلم انه مل ينم يف سجوده وال اغفى

ـــزال ســـاجداً اىل ان تغيـــب الشـــم س، فـــاذا غابـــت الشـــمس وثـــب مـــن العصـــر ســـجد ســـجدة فـــال ي
 )٢(سجدته فصلى املغرب مـن غـري ان حيـدث حـدثاً وال يـزال يف صـالته وتعقيبـه اىل ان يصـلي العتمـة

فــاذا صــلى العتمــة افطــر علــى شــوى يــؤتى بــه، مث جيــدد الوضــوء مث يســجد مث يرفــع رأســه فينــام نومــة 
ف الليـل حـىت يطلـع الفجـر فلسـت خفيفة، مث يقوم فيجـدِّد الوضـوء مث يقـوم فـال يـزال يصـّلي يف جـو 

  .أدري مىت يقول الغالم ان الفجر قد طلع اذ قد وثب هو لصالة الفجر فهذا دأبه منذ حّول ايلّ 
  :وروي عن اخلطيب البغدادي، وهو من اعاظم اهل السنة وثقـات املـؤرخني وقـدمائهم، انـه قـال

  .دهيدعى العبد الصاحل من شدة عبادته واجتها كان موسى 
____________________  

  .نعس، نام نومة خفيفة، يقال اغفيت وقل ما يقال غفيت :غفى الرجل) ١(
  .ظلمة الليل او الثلث األول منه وقد استعري لصالة العشاء :العتمة) ٢(

   



١٦٠ 

فسـجد سـجدة يف اول الليـل فسـمع وهـو يقـول عظـم  روي انه دخل مسجد رسول اللّـه 
ب مــن عبــدك فليحســن العفــو مــن عنــدك، يــا اهــل التقــوى ويــا أهــل املغفــرة فجعــل يرددهــا حــىت الــذن
  .اصبح

ويـذكر وروده علـى أبيـه  قلـت ويف حـديث طويـل عـن املـأمون يصـف فيـه موسـى بـن جعفـر 
السـجود  )٢(قـد اuكتـه العبـادة كأنـه شـنُّ بـال قـد كلـم )١(اذ دخل شيخ مسّخد :الرشيد باملدينة يقول

  .وجهه وانفه
وكــــان لــــه غــــالم اســــود بيــــده  )٣(حليــــف الســــجدة الطويلــــة والــــدموع الغزيــــرة وباجلملــــة كــــان 

  :يأخذ اللحم من جبينه وعرنني انفه من كثرة سجوده )٤(مقص
ــــــــــت ــــــــــه )٥(طال ــــــــــه ثفنت   لطــــــــــول ســــــــــجود من

  فقرحـــــــــــــــــــت جبهـــــــــــــــــــًة منـــــــــــــــــــه وعرنينـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــه يف الســـــــــــــــــــــــجن منيت   رأى فراغت

  شــــــــــــــكر البــــــــــــــاري 7ــــــــــــــا حينــــــــــــــاونعمــــــــــــــًة     

  
  .يف حال السجود لّله تعاىل) صلوات الّله عليه(وُحكي انه تويف 

ـــك مجاعـــة ممـــن لقيـــه ورآه، مـــنهم حممـــد بـــن ايب عمـــري الثقـــة  ولقـــد اقتـــدى بـــه  :اقـــول يف ذل
  .اجلليل االواه

انـت  :لـهدخلـت العـراق فرأيـت احـداً يعاتـب صـاحبه ويقـول  :روي عن الفضل بن شاذان، قـال
رجل عليك عيال وحتتاج ان تكتسب عليهم ومـا آمـن مـن ان تـذهب عينـاك لطـول سـجودك، فلمـا 

اكثرت علـيَّ، وحيـك لـو ذهـب عـني احـد مـن السـجود لـذهبت عـني ابـن ايب عمـري،  :اكثر عليه قال
  .ما ظنك برجل سجد سجدة الشكر بعد صالة الفجر فما رفع رأسه اال اىل زوال الشمس

____________________  
  ).منه(اصبح فالن مسخداً باخلاء املعجمة والدال املهملة اذا اصبح مصفراً ثقيالً مورماً ) ١(
  .أي جرح) ٢(
  ).منه(أي الكثرية ) ٣(
  ).منه(مقراض ) ٤(
  .يا ساجداً عدوة لّله مبتهالً اىل الزوال بضيق السجن مرهوناً  :اوهلا) ٥(
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شـيخي بيـدي وذهـب يب اىل ابـن ايب عمـري فصـعدنا اليـه يف غرفـة وحولـه وقال الفضل اخذ يومـاً 
الرجـل الصـاحل  :مـن هـذا، قـال هـذا ابـن ايب عمـري قلـت :مشائخ له يعظمونـه ويبجلونـه، فقلـت أليب

  .قال نعم ؟العابد
هلـــا مجـــال ووضـــاءة  )١(جاريـــة حصـــيفة وروى ان هــارون الرشـــيد انفـــذ اىل موســـى بـــن جعفــر 

يف الســجن، وانفـــذ اخلــادم اليـــه ليســتفحص عـــن حاهلــا فرآهـــا ســاجدة لر7ـــا ال ترفــع رأســـها لتخدمــه 
قـــدوس قـــدوس ســـبحانك ســـبحانك ســـبحانك، فـــأتى 7ـــا وهـــي ترعـــد شاخصـــة اىل الســـماء  :تقـــول

بصـــرها، واقبلـــت يف الصـــالة، فـــاذا قيـــل هلـــا يف ذلـــك، قالـــت هكـــذا رأيـــت العبـــد الصـــاحل فمـــا زالـــت  
  .كذلك حىت ماتت

  جرى عليه عليه السالم من الرشيد فصل فيما
تســـع وســـبعني ومئـــة يف ســـفره إىل مكـــة  ١٧٩ســـنة  قـــبض الرشـــيد علـــى موســـى بـــن جعفـــر 

ــيب  قائمــاً يصــلي، فقطــع عليــه صــالته ومحــل وهــو يبكــي ويقــول  املعظمــة، وهــو عنــد رأس الن
مـن كــل جانـب يبكـون ويضـجون، فلمـا محــل اىل  اليـك أشـكو يـا رسـول اللّـه مــا القـى، واقبـل النـاس

بني يدي الرشيد سلم على الرشيد فلم يرد عليه السالم وشتمه وجفـاه وقيـده، فلمـا جـن عليـه الليـل 
اىل إحدامها يف خفاء ودفعه اىل حسـان السـروي  امر بقبتني فهيِّئتا له فحمل موسى بن جعفر 

فيسلمه اىل عيسى بن جعفـر بـن ايب جعفـر، وهـو امريهـا، ووجـه  وامره ان يسري به يف قبة اىل البصرة
قبــة اخـــرى عالنيـــة uــاراً اىل الكوفـــة معهـــا مجاعـــة ليعمــى علـــى النـــاس امـــر موســى بـــن جعفـــر، فقـــدم 

  حسان البصرة قبل الرتوية
____________________  

  .يعين ُحمكمة العقل) منه(مبهملتني ) ١(
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ـــك وشـــاع امـــره، بيـــوم فدفعـــه اىل عيســـى بـــن جعفـــر بـــن ا ـــة حـــىت عـــرف ذل يب جعفـــر uـــاراً عالني
ــذي كــان حيــبس فيــه، واقفــل عليــه وشــغله عنــه العيــد،  ــت مــن بيــوت احملــبس ال فحبســه عيســى يف بي
فكـــان ال يفـــتح عنـــه البـــاب اال يف حـــالتني، حـــال خيــــرج فيهـــا اىل الطهـــور وحـــال يـــدخل اليـــه فيهــــا 

جل الصـاحل يف ايامـه يف هـذه الـدار الـيت هـو لقد مسع هذا الر  :الطعام، قال نصراين من كتاب عيسى
فيهــا مــن ضــروب الفــواحش واملنــاكري مــا اعلــم وال اشــك انــه مل خيطــر ببالــه، وروي انــه حبســه عنــده 
سنة مث كتب اىل الرشيد ان خذه مـين وسـلمه اىل مـن شـئت واال خليـت سـبيله، فقـد اجتهـدت بـان 

ليــه اذا دعــا لعلــه يــدعو علــيَّ او عليــك اجــد عليــه حجــة فمــا اقــدر علــى ذلــك، حــىت اين ألتســمَّع ع
فمـا امسعـه يـدعو اال لنفسـه يسـأل الرمحـة واملغفـرة، فوّجـه مـن تسـلمه منـه وُمحـل سـراً اىل بغــداد وروي 

  .انه ملا محل اىل بغداد كان ذلك يف رجب يوم املبعث سنة تسع وسبعني ومئة
بيـع، فبَقـي عنـده مـدة طويلـة، وملـا محـل اىل بغـداد حبسـه الرشـيد عنـد الفضـل بـن الر  :قال الراوي

ــب بتســليمه  اىل الفضــل بــن حيــىي فتســلمه منــه  واراده الرشــيد علــى شــيء مــن أمــره، فــاىب، فكت
وأراد ذلك منه فلم يفعل وبلغه انه عنده يف رفاهية وسعة وهـو حينئـذ بالرقـة، فكتـب اىل العبـاس بـن 

فــدعا العبــاس بســياط وعقــابني وامــر  حممــد والســندي بــن شــاهك يف ذلــك علــى يــد مســرور اخلــادم،
بالفضل فجرِّد وضربه السّندي بـني يديـه مئـة سـوط، وكتـب مسـرور بـاخلرب اىل الرشـيد، فـأمر بتسـليم 

ينقـل مـن سـجن اىل سـجن حـىت ) سـالم اللّـه عليـه(اىل السندي بـن شـاهك، فلـم يـزل  موسى 
  .نقل اىل حبس السندي بن شاهك امللعون

واىف خـــادم مـــن قبـــل الرشـــيد اىل ايب احلســـن  :قـــال الســـندي بـــن شـــاهك :يم قـــالويف الـــدر النظـــ
مـا لـك،  :وهو حمبوس عندي، فدخلت معه وقد كان قال له تعرف خربه، فوقف اخلادم فقال 
قـل لـه يـا هـارون مـا مـن يـوم ضـراء انقضـى عـين اال  :بعثين اخلليفة ألعرف خربك، قـال، فقـال :فقال

لســراء مثلــه حــىت جنتمــع انــا وانــت يف دار خيســر فيهــا املبطلــون، قــال الفضــل بــن انقضــى عنــك مــن ا
  بعثين هارون اىل :الربيع عن ابيه، قال
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برســالة وهــو يف حــبس الســندي بــن شــاهك، فــدخلت عليــه وهــو يصــّلي فهبتــه  ايب احلســن 
سـلم واصـل بـركعتني أخـراَوين، اذا صلى ركعتـني و  ان اجلس، فوقفت متكئاً على سيفي فكان 

فلمــا طــال وقــويف وخفــت ان يســأل عــين هــارون وحانــت منــه تســليمة فشــرعت يف الكــالم فامســك، 
وقد كان قال يل هارون ال تقل بعثين امري املؤمنني اليك ولكن قل بعثـين اخـوك وهـو يقرئـك السـالم 

فوجــدتك نقــيَّ اجليــب  ويقـول لــك انــه بلغـين عنــك اشــياء اقلقتــين فاقـدمتك اّيل وفحصــت عــن ذلـك
بريئـــاً مـــن العيـــب مكـــذوباً عليـــك فيمـــا رميـــت بـــه ففكـــرت بـــني اصـــرافك اىل منزلـــك ومقامـــك ببـــايب 
ــذاه  ــك ولكــل انســان غــذاء قــد اغت فوجــدت مقامــك ببــايب ابــرأ لصــدري وأكــذب لقــول املســرعني في

ــك هــا هنــا و  ــذيت باملدينــة اغذيــة ال جتــد مــن يصــنعها ل ــك اغت قــد امــرت والفــت عليــه طبيعتــه، ولعل
ــت وانبســط فيمــا تريــده، قــال فجعــل  ــك مــا شــئت فمــره مبــا احبب ــك مــن ذل  الفضــل ان يقــيم ل

ال حاضـــر مـــايل فينفعـــين ومل اخلـــق ســـؤوًال، الّلـــه  :اجلـــواب يف كلمتـــني مـــن غـــري ان يلتفـــت اّيل فقـــال
يــا  :فمــا تــرى يف أمــره، فقلــت :اكــرب، ودخــل يف الصــالة، قــال فرجعــت اىل هــارون فاخربتــه فقــال يل

سيدي لو خططت يف األرض خطة فدخل فيها مث قال ال اخرج منهـا مـا خـرج منهـا، قـال هـو كمـا 
  .قلت ولكن مقامه عندي احب ايل

ايــاك ان ختــرب 7ــذا أحــداً، قــال فمــا اخــربت بــه احــداً حــىت مــات  :قــال هــارون :وروى غــريه قــال
  .هارون

 قـال هـارون ليحـىي بـن خالـد انطلـق اليـه  :رب، قـالوروى الشيخ عن حممد بـن غيـاث يف خـ
واطلق عنه احلديد وابلغه عين السـالم وقـل لـه يقـول لـك ابـن عمـك انـه قـد سـبق مـين فيـك ميـني اّين 
ال اخليــك حــىت تقــر يل باِإلســاءة وتســألين العفــو عمــا ســلف منــك ولــيس عليــك يف اقــرارك عــار وال 

 بــن خالــد هــو ثقــيت ووزيــري وصــاحب أمــري، فســله بقــدر مــا يف مســألتك ايــاي منقصــة وهــذا حيــىي
ــين وانصــرف راشــداً، قــال حممــد بــن غيــاث فــاخربين موســى بــن حيــىي بــن خالــد ان ابــا  اخــرج مــن ميي

  ابراهيم قال
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  .اخل. يا ابا علّي انا ميت وامنا بقي من اجلي اسبوع :ليحىي
ايهـــا النـــاس ان الفضـــل بـــن حيـــىي قـــد عصـــاين  :قـــال الـــراوي وجلـــس الرشـــيد جملســـاً حـــافًال، وقـــال

وخالف طاعيت ورأيت ان ألعنـه فـالعنوه، فلعنـه النـاس مـن كـل ناحيـة حـىت ارتـج البيـت والـدار بلعنـه، 
وبلغ حيىي بن خالد فركب اىل الرشيد ودخل من غري الباب الذي يـدخل النـاس منـه حـىت جـاءه مـن 

ان الفضـــل  :ملـــؤمنني فاصــغى اليـــه فزعـــاً، فقــال لـــهخلفــه وهـــو ال يشــعر، مث قـــال التفـــت اّيل يــا امـــري ا
ان الفضـل كـان عصـاين  :حدث وانا اكفيك ما تريـد، فـانطلق وجهـه وسـر واقبـل علـى النـاس، فقـال

يف شـــيء فلعنتــــه وقــــد تــــاب وانـــاب اىل طــــاعيت فتولــــوه، فقــــالوا حنــــن اوليـــاء مــــن واليــــت واعــــداء مــــن 
النـــاس  )١(لــى الربيـــد حــىت اتــى بغــداد فمــاجعاديــت، وقــد تولينــاه، مث خــرج حيـــىي بــن خالــد بنفســه ع

بكــل شــيء، فــاظهر انــه ورد لتعــديل الســواد والنظــر يف امــر العمــال وتشــاغل بــبعض ذلــك  )٢(وارجفــوا
ودعــــا الســــنديَّ فــــامره فيــــه بــــامره فامتثلــــه، وروى انــــه بعــــث حيــــىي بــــن خالــــد اىل موســــى بــــن جعفــــر 

مث ان الســندي  :ه مســه يف ثالثــني رطبــة، قــال الــراويبالرطــب والرحيــان املســمومني، ويف روايــة انــ 
الــيهم وقــال  بايــام واخرجــه  بــن شــاهك احضــر القضــاة والعــدول وذلــك قبــل وفــاة موســى 

وضــر وهــا هــوذا ال علــة بــه وال مــرض وال ضــر،  )٣(ان النــاس يقولــون ان ابــا احلســن موســى يف ضــنك
هدوا علــــّي أين مقتـــول بالســـم منــــذ ثالثـــة ايــــام، اشـــهدوا أين صــــحيح اشـــ: فقـــال هلــــم فالتفـــت 

الظــاهر لكــين مســموم وســامحر يف آخــر هــذا اليــوم محــرة شــديدة منكــرة واصــفر غــداً صــفرة شــديدة 
  .وابيض بعد غد وأمضي اىل رمحة الّله ورضوانه

____________________  
  .ماج القوم دخل بعضهم يف بعض) ١(
  .أي خاضوا فيه) ٢(
  .أي ضيق )٣(

   



١٦٥ 

حــدثين شــيخ مــن اهــل قطيعــة الربيــع مــن  :وروى الصــدوق عــن احلســن بــن حممــد بــن بشــار قــال
قال يل قد رأيت بعض من يقرون بفضـله مـن اهـل هـذا البيـت فمـا  :العامة ممن كان يقبل قوله، قال

مجعنا ايـام السـندي بـن شـاهك  :قال ؟قلت من وكيف رأيته :رأيت مثله قط يف نسكه وفضله، قال
، فقـــال لنـــا مثـــانني رجـــالً مـــن الوجـــوه ممـــن ينســـب اىل اخلـــري، فادخلنـــا علـــى موســـى بـــن جعفـــر 

الســندي يـــا هـــؤالء انظـــروا اىل هـــذا الرجــل هـــل حـــدث بـــه حـــدث فــان النـــاس يزعمـــون انـــه قـــد فُعِـــَل 
مضـيق ومل يـرد بـه امـري املـؤمنني سـوءاً مكروه به ويكثرون يف ذلك وهذا منزله وفرشه موسَّع عليه غري 

وامنا ينتظره ان يقدم فينـاظره امـري املـؤمنني، وهـا هـو ذا صـحيح موسـع عليـه يف مجيـع امـره، فاسـألوه، 
اما مـا ذكـر مـن التوسـعة  ، فقال )١(قال وحنن ليس لنا هم اال النظر اىل الرجل واىل فضله ومسته

ري اين اخــربكم ايهـا النفــر اين قــد سـقيت الســم يف تســع متــرات، ومـا اشــبه ذلــك فهـو علــى مــا ذكـر غــ
فنظــرت اىل الســندي بــن شــاهك يرتعــد ويضــطرب مثـــل  :واين احتضــر غــداً وبعــد غــد أمــوت، قــال

السعفة، قال احلسن وكان هـذا الشـيخ مـن خيـار العامـة، شـيخ صـدوق مقبـول القـول ثقـة جـداً عنـد 
  .الناس

لطبيــب، فقــال لــه مــا حالــك، فتغافــل عنــه، فلمــا اكثــر عليــه وروي انــه ملــا كــان مــن الغــد جــاء بــه ا
عرض عليه خضرة يف بطن راحته، وكـان السـم الـذي سـم بـه قـد اجتمـع يف ذلـك املوضـع مث قـال لـه 

  .هذه عّليت، فانصرف الطبيب اليهم وقال والّله هلو اعلم مبا فعلتم به منكم، مث تويف 
ــت موســى بــن جعفــر  :الفضــل اهلــامشي قــالوروى القطــب الراونــدي عــن حممــد بــن   اين اتي

قبــل وفاتــه بيــوم واحــد فقــال اين ميــت ال حمالــة فــاذا واريتــين يف حلــدي فــال تقــيمنَّ، وتوجــه اىل املدينــة 
فهــو وصــيي وصــاحب األمــر بعــدي ففعلــت مــا  بــودائعي هــذه وأوصــلها اىل علــّي بــن موســى 

  .ليهأمرين به وأوصلت الودائع ا
____________________  

  .الطريق واخللق :السمت) ١(
   



١٦٦ 

قال الشيخ املفيد وروي انه ملا حضرته الوفاة سأل السندي بن شاهك ان حيضـره مـوىل لـه مـدنيا 
ينزل عند دار العباس بن حممد يف مشرعة القصب ليتوىل غسله وتكفينـه ففعـل ذلـك، قـال السـندي 

ـــت ســـألته يف االذن يل ان اكفنـــه،  ـــت، مهـــور نســـائنا وحـــج صـــرورتنا :فـــأىب وقـــالفكن  )١(انّـــا اهـــل بي
واكفــان موتانــا مــن طــاهر اموالنــا وعنــدي كفــن اريــد ان يتــوّىل غســلي وجهــازي مــوالي فــالن فتــوىل 

  .ذلك منه

  فصل في وفاته عليه السالم
مســــموماً ببغــــداد، يف حــــبس الســــندي بــــن شــــاهك يف اخلــــامس  قــــبض موســــى بــــن جعفــــر 

  .)٣(هجري ثالث ومثانني ومئة ١٨٣سنة  )٢(من رجبوالعشرين 
أرســــل ايل الســــندي بــــن شــــاهك يف بعــــض الليــــل وانــــا ببغــــداد  :روي عــــن عمــــر بــــن واقــــد، قــــال

انــا  :يستحضــرين فخشــيت ان يكــون ذلــك لســوء يريــده يب فاوصــيت عيــايل مبــا احتجــت اليــه وقلــت
 :ا ابـا حفـص لعلنـا ارعبنـاك وافزعنـاك قلـتمث ركبت اليه فلما رآين مقبالً قال يـ. لّله وانا اليه راجعون

فلـيس هنـا إال خـري، قلـت فرسـول تبعثـه اىل منـزيل خيـربهم خـربي، قـال نعـم مث قـال يـا ابـا  :قـال. نعم
  اتعرف :ال، قال :حفص اتدري مل ارسلت اليك، فقلت

___________________________________________  
  .من مل حيج قبل سفره هذا واملراد هنا. الذي مل يتزوج :الصرورة) ١(
  .اقول ميكن ان يكون لفظة مخس مضني تصحيف مخس بقني. وقيل يف خامسه وقيل يف اربع وعشرين منه) ٢(
الرشــيد معــه اىل بغــداد فحبســه 7ــا ســنة ســبع وســبعني ومــات فأقــام يف حبســه اىل مثــان  يف تــذكرة الســبط محلــه ) ٣(

  ).منه(ومثانني ومئة فتويف يف رجب 7ا 
   



١٦٧ 

مــن هــا هنــا  :موســى بــن جعفــر فقلــت اي والّلــه اين ألعرفــه وبيــين وبينــه صــداقة منــذ دهــر، فقــال
قد مات، قال فبعث وجـاء  ه فسميت له اقواماً ووقع يف نفسي ان ؟ببغداد تعرفه ممن يقبل قوله
هـــل تعرفـــون قومـــاً يعرفـــون موســـى بـــن جعفـــر فســـموا لـــه قومـــاً فجـــاء 7ـــم  :7ـــم كمـــا جـــاء يب، فقـــال

 :وقـد صـحبه، قـال فاصبحنا وحنن يف الدار نيف ومخسون رجـالً ممـن يعـرف موسـى بـن جعفـر 
ءنا ومنازلنا واعمالنا وخالنـا، مث دخـل اىل مث قام فدخل وصلينا فخرج كاتبه ومعه طومار فكتب امسا
قـم يـا ابـا حفـص فنهضـت وuـض اصـحابنا  :السندي قال فخرج السـندي فضـرب يـده ايل فقـال يل

ودخلنــا، فقــال يل يــا ابــا حفــص اكشــف الثــوب عــن وجــه موســى بــن جعفــر فكشــفته فرأيتــه ميتــاً، 
تشـهدون   :حـد فنظـروا اليـه، مث قـالانظروا اليه فدنا واحد بعد وا :فبكيت واسرتجعت، مث قال للقوم

كلكم ان هذا موسى بن جعفر بن حممد، مث قال يا غالم اطرح علـى عورتـه منـديالً واكشـفه، فقـال 
اترون بـه اثـراً تنكرونـه فقلنـا ال مـا نـرى بـه شـيئاً وال نـراه اال ميتـاً، قـال فـال تربحـوا حـىت  :ففعل، فقال

  .ل وكّفن ومحل فصلى عليه السندي بن شاهكتغسلوه واكفنه وادفنه، قال فلم نربح حىت غس
فوالّله لقد رأيـتهم بعيـين وهـم يظنـون اuـم يغسـلونه فـال  :ويف اخلرب املروي عن املسيب قال :اقول

تصل ايـديهم اليـه ويظنـون اuـم حينطونـه ويكفنونـه وأراهـم ال يصـنعون بـه شـيئاً ورأيـت شخصـاً اشـبه 
 هـو يظهـر املعاونـة هلـم وهـم ال يعرفونـه فلمـا فـرغ االشخاص به يتوىل غسله وحتنيطـه وتكفينـه و 

يا مسيب مهما شككت فيه فال تشكن ّيف فـإّين امامـك ومـوالك  :من أمره، قال يل ذلك الشخص
ومــثلهم مثــل اخوتــه حــني  وحجــة الّلــه عليــك بعــد أيب، يــا مســيب مثلــي مثــل يوســف الصــديق 

  .ندخلوا عليه فعرفهم، وهم له منكرو 
علـــى نعـــش ونـــودي عليـــه هـــذا امـــام الرافضـــة فـــاعرفوه، مث أَيت بـــه اىل  فحمـــل  :قـــال الـــراوي

  السوق فوضع هناك مث نودي عليه هذا
   



١٦٨ 

موسى بن جعفر قد مات حتف انفه، اال فانظروا اليه، فحف به الناس وجعلوا ينظـرون اليـه، ال 
وكان يف رجله اثر احلناء مث امـروا العلمـاء والفقهـاء ان يكتبـوا شـهادqم  )١(اثر به من جراحة وال خنق

  .)٢(يف ذلك فكتبوا مجيعاً اال امحد بن حنبل فكلما زجروه مل يكتب شيئاً 
وروي ان الســوق الــذي وضــع فيــه الــنعش الشــريف مسّــي ســوق الريــاحني وبــين علــى املوضــع بنــاء 

  .ل يتربكون به وبزيارتهوجعل عليه باب لئال يطأه الناس باقدامهم ب
اين مـررت بـه مـرات  :وقد حكى عن املوىل اولياء الّله صاحب تاريخ مازندران، انه قال يف كتابـه

  .عديدة وقبلت املوضع الشريف منه
قــال الشــيخ املفيــد واخــرج فوضــع علــى اجلســر ببغــداد ونــودي هــذا موســى بــن جعفــر قــد مــات 

  .انتهى. وهو ميتفانظروا اليه فجعل الناس يتفرسون يف وجهه 
____________________  

  .الشد على احللق حىت ميوت :اخلنق كالضرب) ١(
 :يف حياتــه وشــاهد مــن دالئلــه وآياتــه، روى صــاحب الــدر النظــيم عنــه قــال اقــول ولعــل ذلــك ملــا اســتفاد منــه ) ٢(

حـىت اقـرأ عليـه اذا ثعبـان قـد وضـع فمـه علـى اذن موسـى بـن  دخلـت يف بعـض األيـام علـى اِإلمـام موسـى بـن جعفـر 
يـا امحـد  حديثاً مل افهمه مث انساب الثعبان فقـال  كاحملدث له فلما فرغ حدثه موسى بن جعفر   جعفر 

د ال ختـرب 7ـذا احـداً اال بعـد مـويت هذا رسول من اجلن قد اختلفوا يف مسألة جاءين يسألين فاخربتـه 7ـا باللّـه عليـك يـا امحـ
للسـيد تـاج الـدين العـاملي ونقلـه  ، ويف كتـاب التتمـة يف تـاريخ األئمـة )منـه( فما اخربت به احداً حـىت مـات 

وملـا مـات امـر  يف تـاريخ احـوال موسـى بـن جعفـر  :الشيخ احلر العاملي نور الّله مضـجعه يف اثبـات اهلـداة ايضـاً قـال
السندي بوضعه على اجلسر واظهر للنـاس انـه مـات بقضـاء اللّـه تعـاىل فكـان النـاس ينظـرون اليـه ولـيس بـه جـرح، وروي ان 
بعــض املخلصــني مــن اِإلماميــة جــاء حينئــذ والنــاس جمتمعــون وهــم يقولــون مــات بغــري قتــل هلــم انــا اســتخرب منــه مبــاذا مــات، 

 ؟ا منه وقال يا ابن رسـول اللّـه انـت صـادق وابـوك صـادق فاخربنـا مضـيت موتـاً او قـتالً انه ميت، فكيف خيربك فدن :فقالوا
وقال قتالً قتالً قتًال، مث غسل وكفن وكان املتويل لذلك ذلك الرجل وصـى اليـه ودفـن بـالزوراء يف مقـابر قـريش  فنطق 

ومحلـه الرشـيد معـه اىل بغـداد وحبسـه فلـم  يف احـوال موسـى بـن جعفـر  :قال ابن حجـر يف الصـواعق. من باب التني
  ).منه(خيرج من حبسه اال ميتاً مقيداً 

   



١٦٩ 

جملـس الشـرطة اقـام اربعـة نفـر فنـادوا اال مـن أراد أن يـرى موسـى  فلمـا اتـى بـه  :قال الـراوي
فقـال  )١(بن جعفر فليخرج، وخرج سليمان بن جعفر من قصره اىل الشط فسمع الصياح والضوضـاء

علــى نعــش  لولــده وغلمانــه مــا هــذا قــالوا الســندي بــن شــاهك ينــادي علــى موســى بــن جعفــر 
يوشــك ان يفعــل هــذا بــه يف اجلانــب الغــريب فــاذا عــرب بــه فــانزلوا مــع غلمــانكم  :فقــال لولــده وغلمانــه

بـه نزلـوا الـيهم فخذوه من ايديهم فان مـانعوكم فاضـربوهم وخرقـوا مـا علـيهم مـن السـواد، فلمـا عـربوا 
فاخــذوه مــن ايــديهم وضــربوهم وخرقــوا مــا علــيهم مــن ســوادهم ووضــعوه يف مفــرق اربعــة طــرق واقــام 

ــب ابــن الطيــب موســى بــن جعفــر  فليخــرج، وحضــر  املنــادون ينــادون اال مــن أراد أن يــرى الطي
ائة دينـار عليهـا اخللق وغسل وحنط حبنوط فاخر وكفنه بكفن فيه حربة استعملت له بألفني ومخسـم

مشــقوق اجليــب حاســر الــرأس اىل مقــابر قــريش يف  )٢(القــرآن كلــه واحتفــى ومشــى يف جنازتــه متســلباً 
باب التني، وكانـت هـذه املقـربة لبـين هاشـم واالشـراف مـن النـاس قـدمياً فدفنـه هنـاك وكتـب خبـربه إىل 

اءك والّلــه مــا فعــل الرشــيد فكتــب اىل ســليمان بــن ايب جعفــر وصــلتك رحــم يــا عــم واحســن الّلــه جــز 
  .السندي بن شاهك لعنه الّله ما فعله عن أمرنا

  فصل في دفنه عليه السالم
ولـد موسـى بـن  :قال الشيخ األجلُّ االقدم ابو حممد احلسن بـن موسـى النـوخبيت يف كتـاب الفـرق

شر ليـال يف سنة مثان وعشرين ومئة وقال بعضهم سنة تسع ومحله الرشيد من املدينة لع جعفر 
  بقني من شوال

____________________  
  .أي الغوغاء) ١(
  .أي منتزعاً ثوبه) ٢(

    



١٧٠ 

ســـنة تســـع وســـبعني ومئـــة وقـــد قـــدم هـــارون الرشـــيد املدينـــة منصـــرفاً مـــن عمـــرة شـــهر رمضـــان مث 
شخص هارون اىل احلج ومحله معه مث انصرف على طريق البصرة فحبسه عند عيسى بـن جعفـر بـن 

مث أشخصــه اىل بغـداد فحبســه عنـد السـندي بــن شـاهك فتــويف يف حبسـه ببغــداد أيب جعفـر املنصـور 
ثــالث ومثــانني ومئــة وهــو ابــن مخــس او اربــع ومخســني ســنة  ١٨٣خلمــس ليــال بقــني مــن رجــب ســنة 

  .ودفن يف مقابر قريش
ــت امامتــه مخســاً وثالثــني ســنة  :ويقــال يف روايــة اخــرى ــذلك فكان انــه دفــن بقيــوده وانــه اوصــى ب

  .وشهوراً 
 )١(يف الـــّدر النظـــيم، ودفـــن ببغـــداد يف مقـــابر قـــريش يف بقعـــة كـــان قبـــل وفاتـــه قـــد ابتاعهـــا لنفســـهو 

وروى الشــيخ الكليــين عــن علــي بــن ابــراهيم عــن حممــد بــن عيســى عــن مســافر قــال امــر ابــو ابــراهيم 
ان ينــام علــى بابــه يف كــّل ليلــة ابــداً مــا كــان حيــاً اىل ان يأتيــه  حــني اخــرج بــه ابــا احلســن  

يف الـــدهليز مث يـــأيت بعـــد العشـــاء فينـــام فـــاذا  فكنـــا يف كـــل ليلـــة نفـــرش أليب احلســـن  :خـــربه قـــال
اصبح انصـرف اىل منزلـه قـال فمكـث علـى هـذه احلـال اربـع سـنني فلمـا كانـت ليلـة مـن الليـايل ابطـأ 

ودخلنا امر عظيم من ابطائـه فلمـا  )٢(يأت كما كان يأيت فاستوحش العيال وذعروا عنا وفرش له فلم
هــايت الــذي اودعــك أيب،  :كــان مــن الغــد اتــى الــدار ودخــل اىل العيــال وقصــد اىل ام امحــد فقــال هلــا

ال تتكلمــي  :فصــرخت ولطمــت وجههــا وشــقت جيبهــا وقالــت مــات والّلــه ســيدي فكّفهــا وقــال هلــا
والفــي دينــار واربعــة آالف دينــار فــدفعت  )٣( اىل الــوايل فاخرجــت اليــه ســفطاً بشــيء حــىت جيــيء اخلــرب

  ذلك امجع اليه
____________________  

ثـالث وسـتني واربعمائـة وهــو مـن اعـاظم علمـاء اجلمهـور قــال  ٤٦٣وعـن اخلطيـب صـاحب تـاريخ بغـداد املتــوىف سـنة ) ١(
ابر الشونيز خارج البقعة وقربه مشهور يزار، عليه مشـهد عظـيم فيـه مـن قناديـل باحلبس ودفن يف مق توّيف  فيه 

جعلنا الّله من احملبني له وآلبائـه الكـرام وكـان  الذهب والفضة وانواع اآلالت والفرش ماالً حيد وهو يف اجلانب الغريب 
  ).منه(لّله اعلم واحكم املوكل به ايام حبسه ابن شاهك السندي جد كشاجم الشاعر املشهور وا

  .أي دهشوا وخافوا) ٢(
  .وعاء كالصندوق :السفط) ٣(

   



١٧١ 

اثرية عنـده، احتفظـي 7ـذه الوديعـة عنـدك ال  )١(دون غريه وقالت انه قال فيما بيين وبينه، وكانت
تطلعـــي عليهـــا احـــداً حـــىت امـــوت فـــاذا مضـــيت فمـــن أتـــاك مـــن ُولـــدي فطلبهـــا منـــك فادفعيهـــا اليـــه 
واعلمي اين قد متُّ وقد جاءتين والّله عالمة سيدي فقبض ذلك منهـا وامـرهم باالمسـاك مجيعـاً اىل 

ــت كمــا فمــا لبثنــا اال ايامــاً يســرية حــىت . كــان يفعــل  ان ورد اخلــرب وانصــرف فلــم يعــد بشــيء مــن املبي
جــاءت اخلريطــة بنعيــه فعــددنا االيــام وتفقــدنا الوقــت فـــاذا هــو قــد مــات يف الوقــت الــذي فعــل ابـــو 

  .ما فعل من ختّلفه عن املبيت وقبضه ملا قبض احلسن 

  فصل في استحباب زيارته عليه السالم
 ببغـداد وورد أن لزائـره اجلنـة وقـال الرضـا  يستحب زيارة ايب احلسـن موسـى بـن جعفـر 

اال أن ) عليــه الســالم (وقــرب امــري املــؤمنني  مــن زار قــرب ايب ببغــداد كــان كمــن زار رســول الّلــه 
ــب يف تارخيــه عــن علــي بــن اخلــال لرســول الّلــه وامــري املــؤمنني  مــا  :ل قــالفضــلهما وعــن اخلطي

وتوســلت بــه إال ســهل الّلــه يل مــا أحــب، ورأى يف  مهــين امــر فقصــدت قــرب موســى بــن جعفــر 
فانـه ُحـبس ابـين، فقـال حنبلـي  اىل موسى بن جعفـر  :قالت ؟اىل أين :بغداد امرأة qرول فقيل

فـاذا بابنهـا قـد اطلـق واخـذ  حبـق املقتـول يف احلـبس ان تـريين القـدرة، :انه قد مات يف احلبس فقالـت
  .انتهى. ابن املتهزئ جبنايته

  .فقال صلوا يف املساجد حوله انه سئل عن اتيان قرب ايب احلسن  وروي عن الرضا 
____________________  

  ).منه(مجلة معرتضة ) ١(
   



١٧٢ 

فانه يقابل قبور قريش وال جيوز اختاذها قبلـة وتقـول  وروي ايضاً وال تصل عند رأس موسى 
  :يف زيارته ما رواه ابن قولويه باسناده عن ايب احلسن 

السالم عليك يا ويل اللّـه، السـالم عليـك يـا حجـة اللّـه، السـالم عليـك يـا نـور اللّـه يف ظلمـات (
عارفـاً حبقـك، معاديـاً ألعـدائك، فاشـفع األرض، السالم عليك يا من بدا للّـه يف شـأنه، اتيتـك زائـراً 

  .يل عند ربك يا موالي
  .قال وادع الّله واسأل حاجتك

  :الصالة عليه صلى الّله عليه وذكر السيد بن طاوس  :اقول
اللهــم صــل علــى حممــد واهــل بيتــه، وصــل علــى موســى بــن جعفــر وصــي االبــرار، وامــام االخيــار، 

اىل  )١(الوقــــار، واحلكــــم واآلثــــار، الــــذي كــــان حييــــي الليــــل بالســــهروعيبــــة االنــــوار، ووارث الســــكينة و 
ــــــرة، واملناجــــــاة الكثــــــرية،  الســــــحر مبواصــــــلة االســــــتغفار، حليــــــف الســــــجدة الطويلــــــة، والــــــدموع الغزي
ــذل، ومــألف البلــوى والصــرب  والضــراعات املتصــلة، ومقــر النهــى والعــدل واخلــري والفضــل والنــدى والب

ـــــالظلم، واملقبـــــور بـــــاجل ذي الســـــاق  )٢(ور، واملعـــــذب يف قعـــــر الســـــجون وظلـــــم املطـــــامريواملضـــــطهد ب
املنــادى عليهــا بــذلِّ االســتخفاف، والــوارد علــى جــّده املصــطفى  )٤(حبلــق القيــود واجلنــازة )٣(املرضــوض

وابيــه املرتضــى وامــه ســيدة النســاء، بــإرث مغصــوب، ووالء مســلوب، وامــر مغلــوب، ودم مطلــوب، 
  )٥(يظ احملن، وجترع غصوسّم مشروب، اللهم وكما صرب على غل

____________________  
  .أي عدم النوم يف الليل) ١(
  .مجع مطمورة وهي احلفرة حتت األرض وتستعمل يف احلبس) ٢(
  .أي املدقوق) ٣(
  .تستعمل يف امليت يف عرف املتقدمني) ٤(
  .مجع غصة وهي احلزن واهلم) ٥(

   



١٧٣ 

ع، واستشــعر اخلضــوع، وعــادى الكــرب واستســلم لرضــاك واخلــص الطاعــة لــك، وحمــض اخلشــو 
منيفـة  )١(البدعة واهلها، ومل يلحقه يف شيء مـن اوامـرك ونواهيـك لومـة الئـم، صـل عليـه صـالة ناميـة

، وبلغه عنا حتية وسالماً، وآتنا مـن )٢(زاكية، توجب له 7ا شفاعة امم من خلقك، وقرون من براياك
ك ذو الفضـــل العمـــيم، والتجـــاوز العظـــيم، لـــدنك يف مواالتـــه فضـــالً واحســـاناً، ومغفـــرة ورضـــواناً، إنـــ

  ).برمحتك يا أرحم الرامحني
____________________  

  .أي الشاخمة الشريفة املرتفعة الشأن) ١(
  .مجع برية وهي اخللق) ٢(

   



١٧٤ 

 ... اِإلمام الثامن موالنا ابو الحسن علي بن موسى الرضا الضامن. .النور العاشر
صلوات الّله عليه وعلى آبائه واوالده ائمة المأمول المرتجى بضعة سيد الورى 

  الهدى

 ١٤٨باملدينـــة ســـنة  )١(يف حـــادي عشـــر مـــن ذي القعـــدة يـــوم اخلمـــيس او يـــوم اجلمعـــة ولــد 
يتمــىن ادراكــه،  بايــام قليلــة وكــان الصــادق  بعــد وفــاة جــده الصــادق  )٢(مثــان واربعــني ومائــة

ان  :غـري مـرة يقـول يل قـال مسعـت ايب جعفـر بـن حممـد  ففي اخلرب عن موسـى بـن جعفـر 
  .لفي صلبك وليتين ادركته فانه مسّي امري املؤمنني  عامل آل حممد 

 :طريـق مكـة وحنـن مجاعـة، فقلـت لـه يف لقينـا ابـا عبـد اللّـه  :وروي عن يزيد بن سـليط قـال
بــأيب انـــت وامـــي انـــتم األئمـــة املطهـــرون واملـــوت ال يعــرى منـــه احـــد فاحـــدث اّيل شـــيئاً القيـــه اىل مـــن 

وفيـــه علـــم احلكـــم  نعـــم هـــؤالء ولـــدي وهـــذا ســـيدهم واشـــار اىل ابنـــه موســـى  :خيلفـــين فقـــال يل
ــق والفهــم والســخاء واملعرفــة مبــا حيتــاج النــاس اليــه فيمــ ا اختلفــوا فيــه مــن امــر ديــنهم وفيــه حســن اخلل

 :وحسن اجلوار وهو باب من ابواب الّله عز وجل وفيه اخرى هـي خـري مـن ذلـك كلـه، فقـال لـه ايب
  :وما هي بايب انت وامي، قال

____________________  
  .او يوم الثالثاء) ١(
ا ســنة ثــالث ومخســون ومئــة نقلــه الطربســي يف مــن ذي القعــدة او ذي احلجــة وقيــل يف ســنة والدتــه اuــ ١٥وقيــل يف ) ٢(

  .اعالم الورى
   



١٧٥ 

خيرج الّله تعاىل منه غوث هذه األمة وغياثها وعلمها ونورها وفهمها وحكمهـا خـري مولـود وخـري 
ويكسـو  )٣(ويشعب بـه الصـدع )٢(ويصلح به ذات البني ويلم به الشعث )١(ناشئ حيقن الّله به الدماء

ــأمتر لــه العبــاد، خــري كهــل وخــري بــه العــاري ويشــبع بــه اجلــائع  ــؤمن بــه اخلــائف وينــزل بــه القطــر وي وي
  .)٥(علم يبني للناس ما خيتلفون فيه اخل )٤(ناشئ يبشر به عشريته قبل أوان حلمه قوله حكم وصمته

ام ولـد يقـال هلـا ام البنـني، وامسهـا جنمـة ويقـال هلـا تْكـتُم ايضـاً، اشـرتqا محيـدة املصـفاة  امه 
  .وكانت من افضل النساء يف عقلها ودينها وإعظامها ملوالqا موسى ام 

يــا محيــدة هــيب جنمــة البنــك موســى  :يقــول هلــا روي ان محيــدة رأت يف املنــام رســول الّلــه 
  .مساها الطّاهرة فانه سيولد له منها خري اهل األرض فوهبتها له فلما ولدت له الرضا  

قـال يف ذكـر ) رمحهمـا اللّـه(ويف الدر النظيم جلمال الدين يوسف بن حامت العاملي تلميذ احملقـق 
) ملــا ابتــاع هــذه اجلاريــة: (ابــو احلســن موســى  )٦(امــه ام ولــد يقــال هلــا تكــتم قــال :الرضــا 

  اجلارية اال بأمر الّله ووحيه، فسئل عنوالّله ما اشرتيت هذه : جلماعة من اصحابه
____________________  

علــى بـين العبــاس ويســفك دمــاء  واليــة العهـد مل يــزل خيــرج رجـل بعــد رجــل مــن بـين علــي  ألن قبـل توليــه ) ١(
وهـو مقبـول الفضـل (وبعـد واليتـه . وذلك ملا يرى بنو علي ألنفسهم من التقدم على بين العبـاس يف امـرة املـؤمنني. الفريقني

  .مل يبق مستمسك لبين علي يف اخلروج) على من عداه
  .اي يسد به اخللل)٢(
  .أي جيمع به الشق والفرقة) ٣(
  .السكوت :الصمت كالضرب) ٤(
  ).منه(اقول يأيت يف النور الرابع عشر يف فصل فضل انتظار الفرج حديث يناسب هذا املقام ) ٥(
  ).منه(املسعودي يف اثبات الوصية ايضاً ذكر هذا اخلرب ) ٦(

   



١٧٦ 

ومعهمــا شــقة حريــر فنشــراها فــاذا قمــيص  بينــا انــا نــائم اذ أتــاين جــدي وايب  :ذلــك فقــال
ليكــونن لــك مــن هــذه اجلاريــة خــري اهــل األرض بعــدك مث  :وفيــه صــورة هــذه اجلاريــة فقــاال يــا موســى

اللّـه عـز وجـل سـيظهر بـه العـدل والرأفـة والرمحـة طـوىب ملــن  ان :أمـراين اذا ولدتـه ان امسيـه عليـاً، وقـاال
  .صدقه وويل ملن عاداه وجحده

ملا محلُت بابين علّي مل اشـعر بثقـل احلمـل  :تقول روى الشيخ الصدوق عن جنمة ام الرضا 
ــك ويهــّولين، فــاذا انتبهــت مل  ــت امســع يف منــامي تســبيحاً وqلــيالً ومتجيــداً مــن بطــين فيفــزعين ذل وكن
امســـع شـــيئاً فلمـــا وضـــعته وقـــع علـــى األرض واضـــعاً يـــده علـــى األرض رافعـــاً رأســـه اىل الســـماء حيـــرك 

هنيئـــاً لـــك يـــا جنمـــة كرامـــة  :فقـــال يل عفـــر شـــفتيه كأنـــه يـــتكلم فـــدخل ايل ابـــوه موســـى بـــن ج
ربك، فناولته اياه يف خرقة بيضاء فأذن يف أذنه االمين واقـام يف االيسـر ودعـا مبـاء الفـرات فحنكـه مث 

ان  :قلــت أليب جعفــر  :خذيــه فانــه بقيــة اللّــه يف ارضــه، وروى عــن البزنطــي قــال :رده ايل وقــال
م يزعمون ان اباك امنا مساه املأمون الرضـا ملـا رضـيه لواليـة عهـده، فقـال كـذبوا واللّـه قوماً من خمالفيك

وفجــروا بـــل اللّـــه تبـــارك وتعــاىل مســـاه الرضـــا ألنـــه كــان رضـــّي اللّـــه عـــز وجــل يف مسائـــه ورضـــي لرســـوله 
رضـي  امل يكـن كـل واحـد مـن آبائـك املاضـني  :فقلـت لـه :يف ارضه، قـال واألئمة بعده 

مــن بيـــنهم  فلــم مسِّـــي ابــوك : فقـــال بلــى، فقلــت ؟اللّــه عــز وجــل ولرســـوله واألئمــة بعــده 
قــال ألنــه رضــي بــه املخــالفون مــن اعدائــه كمــا رضــي بــه املوافقــون مــن اوليائــه ومل يكــن ذلــك  ؟الرضــا

وروي ان نقـش خـامت الرضـا . السـالم عليـهفذلك ّمسى مـن بيـنهم الرضـا  ألحد من آبائه 
  .ما شاء الّله ال قوة اال بالّله :كان  

   



١٧٧ 

  فصل في عبادته ومكارم اخالقه ومعالي اموره عليه السالم
يف الصيف علـى حصـري ويف الشـتاء علـى مسـح ولبسـه الغلـيظ  روي انه كان جلوس الرضا 

اذا صــلى الغــداة وكــان يصــليها يف اول وقــت  مــن الثيــاب حــىت اذا بــرز للنــاس تــزيَّن هلــم، وكــان 
مث يســجد فـــال يرفـــع رأســـه اىل ان ترتفـــع الشـــمس، مث يقــوم فـــيجلس للنـــاس او يركـــب ومل يكـــن احـــد 

ــت قيمــةيقــدر أن يرفــع صــوته يف داره كا يف داره تنبــه النســاء بالليــل وتأخــذهن  )١(ئنــاً مــن كــان، وكان
 بالصالة وكان ذلك مـن اشـد مـا علـيهن حـىت ان بعـض اجلـواري متنـت اخلـروج مـن داره، وكـان 

يكلم الناس قلـيالً وكـان كالمـه وجوابـه ومتثلـه انتزاعـات مـن القـرآن اkيـد، وكـان خيتمـه يف كـل ثـالث 
ت ان اختمــه يف اقــرب مــن ثــالث خلتمــٍت ولكــينِّ مــا مــررت بآيــة قــط اال فكــرت فيهــا ويقــول لــو ارد

  .ويف أي شيء انزلت ويف أي وقت فلذلك صرت اختم يف كل ثالثة ايام
بســرخس وقــد  جئــت إىل بــاب الــدار الــيت حــبس فيهــا الرضــا  :وروي عــن ايب الصــلت قــال

ألنـــه رمبــا صـــلى يف يومـــه  :ومل قــال :م اليــه فقلـــتقيــد فاســـتأذنت عليــه الســـجان فقــال ال ســـبيل لكـــ
وليلته الف ركعة امنا ينفتل يف صالته ساعة يف صدر النهار وقبل الزوال وعنـد اصـفرار الشـمس فهـو 

فقلـت لـه فاطلـب يل يف هـذه األوقـات اذنـاً عليـه  :يف هذه االوقات قاعد يف مصاله يناجي ربه قـال
  .يف مصاله متفكر، اخلربفاستأذن يل عليه فدخلت عليه وهو قاعد 

جفـــا احـــداً بكالمـــه قـــط، وال  مـــا رأيـــت ابـــا احلســـن الرضـــا  :وعـــن ابـــراهيم بـــن العبـــاس قـــال
اتكــى بــني يــدي جلــيس لــه قــط، وال رأيتــه شــتم احــداً مــن مواليــه ومماليكــه قــط، وال رأيتــه يقهقــه يف 

  ضحكه قط بل
____________________  

  .أي متولية) ١(
   



١٧٨ 

التبســـم، وكـــان اذا خـــال ونصـــبت مائدتـــه اجلـــس معـــه علـــى مائدتـــه مماليكـــه حـــىت كـــان ضـــحكه 
قليـل النـوم بالليـل كثـري السـهر حييـي اكثـر لياليـه مـن اوهلـا اىل الصـبح،  البواب والسائس، وكـان 

ثـري ك  وكان كثري الصـيام فـال يفوتـه صـيام ثالثـة ايـام يف الشـهر ويقـول ذلـك صـوم الـدهر، وكـان 
املعــروف والصـــدقة يف الســر وأكثـــر ذلــك يكـــون منــه يف الليـــايل املظلمــة فمـــن زعــم أنـــه رأى مثلـــه يف 

يف يومـه وليلـه مـن العبـادات  فضله فـال تصـدقوه، اقـول ومـن أراد أن يقـف علـى مـا كـان يعمـل 
عــن معمــر بــن فعليــه ان يالحــظ اخلــرب املشــهور املــروي مــن رجــاء بــن ايب الضــحاك احلمــريي عــن ابيــه 

اذا اكل ُأيت بصحفة فتوضع قرب مائدتـه فيعمـد اىل اطيـب  كان ابو احلسن الرضا   :خالد قال
الطعــام ممــا يــؤتى بــه فيأخــذ مــن كــل شــيء شــيئاً فيوضــع يف تلــك الصــحفة مث يــأمر 7ــا للمســاكني مث 

كل انسـان يقـدر علـى عتـق علم الّله عز وجل ان ليس  : يتلو هذه اآلية، فال اقتحم العقبة، مث يقول
  .-)١(رقبة فجعل هلم سبيل اىل اجلنة

احدثـه وقـد اجتمـع  كنت انـا يف جملـس أيب احلسـن الرضـا   :الكليين عن اليسع بن محزة قال
السـالم عليـك يـا : اليه خلق كثري يسألونه عن احلالل واحلرام اذ دخل عليه رجل طوال آدم فقـال لـه

، مصـدري مـن احلـج، وقـد افتقـدت ن حمبيـك وحمـّيب آبائـك واجـدادك ابن رسـول اللّـه، رجـل مـ
ــه علــّي نعمــة فــاذا بلغــت  ــت ان تنهضــين اىل بلــدي ولّل ــغ بــه مرحلــة، فــان رأي نفقــيت ومــا معــي مــا ابل
بلـدي تصـدقت بالـذي تــوليين عنـك فلسـت موضـع صــدقة، فقـال لـه اجلـس رمحــك اللّـه واقبـل علــى 

وبقــي هــو وســليمان اجلعفــري وخيثمــة وانــا فقــال اتــأذنون يل يف الــدخول  النــاس حيــدثهم حــىت تفرقــوا
فقال له سليمان قدم الّله امرك، فقام فدخل احلجرة وبقي ساعة مث خرج ورد الباب واخرج يـده مـن 

  فقال ها أنذا ؟اعلى الباب وقال اين اخلراساين
____________________  

) اي جماعــة(العقبــة وفســره بقولــه عتــق رقبــة او اطعــام يف يــوم ذي مســغبة  اذ انــه تعــاىل جعــل شــكر االيــادي، اقتحــام) ١(
  .اىل عدم امكان األول ألكثر الناس وقدرqم للثاين فاشار 

   



١٧٩ 

فقـــال خـــذ هـــذه املئـــيت دينـــار واســـتعن 7ـــا يف مؤونتـــك ونفقتـــك وتـــربك 7ـــا وال تتصـــدق 7ـــا عـــين 
جعلت فداك لقد اجزلت ورمحت فلمـاذا سـرتت  :سليمانواخرج فال اراك وال تراين، مث خرج، فقال 

خمافــة ان أرى ذل الســؤال يف وجهــه لقضــاء حاجتــه امــا مسعــت حــديث رســول  :وجهــك عنــه، فقــال
املسترت باحلسـنة تعـدل سـبعني حجـة واملـذيع بالسـيئة خمـذول واملسـترت 7ـا مغفـور لـه، امـا  الّله 

  :مسعت قول األول
  ه يومــــــــــــــاً ألطلــــــــــــــب حاجــــــــــــــةمــــــــــــــىت آتِــــــــــــــ

  رجعــــــــــــــت اىل اهلــــــــــــــي ووجهــــــــــــــي مبائـــــــــــــــه    

  
  :)١(من الفضالء االتقياء االجواد وفيه يقول ابو نواس قال السبط يف التذكرة وكان 

ــــــــــــــــل يل ــــــــــــــــت اوحــــــــــــــــد النــــــــــــــــاس يف :قي   ان

  كــــــــــــــــل كــــــــــــــــالم مــــــــــــــــن املقــــــــــــــــال بديــــــــــــــــه    

  
  لـــــــــــــــــــك يف جـــــــــــــــــــوهر الكـــــــــــــــــــالم فنـــــــــــــــــــون

  ينثـــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــدر يف يــــــــــــــــــــــدي جمتنيــــــــــــــــــــــه    

  
  تركــــــــــت مـــــــــدح بـــــــــن موســــــــــى فعلـــــــــى مـــــــــا

  واخلصـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــيت جتمعـــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــه    

  
  ال اهتـــــــــــــــــــدي ملـــــــــــــــــــدح امـــــــــــــــــــام :قلـــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــل خادمـــــــــــــــــــــاً ألبي   كـــــــــــــــــــــان جربي

  
وقـــد اشـــرف علـــى حيطـــان  كنـــت مـــع الرضـــا   :ابـــن شهرآشـــوب عـــن موســـى بـــن ســـيار قـــال

ــت ســيدي وقــد ثــىن رجلــه  عــن طــوس ومسعــت واعيــة فاتبعتهــا فــاذا حنــن جبنــازة فلمــا بصــرت 7ــا، رأي
بامهــا مث اقبــل علــّي وقــال يــا  )٢(فرســه مث أقبــل حنــو اجلنــازة فرفعهــا مث أقبــل يلــوذ 7ــا كمــا تلــوذ الســخلة

موســى بــن ســيار، مــن شــيع جنــازة ويلٍّ مــن اوليائنــا خــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه امــه ال ذنــب عليــه، 
حــىت بــدا لــه  حــىت اذا وضــع الرجــل علــى شــفري قــربه رأيــت ســيدي قــد اقبــل فــافرج النــاس عــن اجلنــازة

يــا فــالن بــن فــالن ابشــر باجلنــة فــال خــوف عليــك بعــد هــذه  :امليــت فوضــع يــده علــى صــدره مث قــال
  :الساعة فقلت جعلت فداك هل تعرف الرجل فوالّله اuا بقعة مل تطأها قبل يومك هذا، فقال يل

____________________  
  .راجع ترمجته يف الكىن وااللقاب وغريه. له ظرف ومالميح) ١(
  .ولد الشاة) ٢(

   



١٨٠ 

يا موسى بن سيار اما علمت انا معاشر األئمة تعـرض علينـا اعمـال شـيعتنا صـباحاً ومسـاء فمـا  
  .كان من التقصري يف اعماهلم سألنا الّله الشكر لصاحبه

اذا خـال مجـع حشـمه كلهـم عنـده الصـغري والكبـري  روي عن ياسـر اخلـادم قـال، كـان الرضـا 
اذا جلــس علــى املائــدة مل يــدع صــغرياً وال كبــرياً حــىت  فيحــدثهم ويــأنس 7ــم ويؤنســهم، وكــان 

قـال لنـا ابـو احلسـن ان قمـت علـى رؤوسـكم  :وقـال. واحلجام اال اقعده معه علـى مائدتـه )١(السائس
دعــوهم حــىت  :هــم يــأكلون فيقــول: ولرمبــا دعــا بعضــنا، فيقــال وانــتم تــأكلون فــال تقومــوا حــىت تفرغــوا

  .يفرغوا
يف سـفره اىل خراسـان  كنـت مـع الرضـا   :وروى الشيخ الكليين عـن رجـل مـن اهـل بلـخ قـال

جعلــت فــداك لــو عزلــت  :فــدعا يومــاً مبائــدة لــه فجمــع عليهــا مواليــه مــن الســودان وغــريهم، فقلــت
  .رب تبارك وتعاىل واحد واألم واحدة واالب واحد واجلزاء باالعمالمه ان ال :هلؤالء مائدة فقال

مـع الفقـراء والرعايـا ولكـن ملـا دخـل عليـه الفضـل بـن سـهل ذو الرياسـتني  هـذا حالـه  :اقـول
يــا ســيدي  :مــا حاجتــك قـال الفضــل :رأســه إليــه فقـال لــه وقـف بــني يديــه ســاعة مث رفـع الرضــا 

امري املؤمنني وأنت اوىل ان تعطينا مثـل مـا اعطـى امـري املـؤمنني اذ كنـت وّيل عهـد  )٢(هذا كتاب كتبه
اقــرأه وكــان كتابــاً يف اكــرب جلــد فلــم يــزل قائمــاً حــىت قــرأه فلمــا فــرغ  :املســلمني، فقــال لــه الرضــا 

ض عليــه امــره يف  يــا فضــل لــك علينــا هــذا مــا اتقيــت الّلــه عــز وجــل، فــنق :قــال لــه ابــو احلســن 
  .كلمة واحدة فخرج من عنده
  اكل الغلمان يوماً فاكهة فلم يستقصوا :روى عن ياسر اخلادم قال

____________________  
  .أي رائض الدواب واملتويل هلا) ١(
يا كـان هـو كتـاب احلبـوة فيـه مـا اعطـاه املـأمون وحبـاه كلمــا احـب مـن االمـوال والضـياع والسـلطان وبسـط لـه مـن الــدن) ٢(

  ).منه(امله 
   



١٨١ 

ـــتم اســـتغنيتم فـــان أناســـاً مل  اكلهـــا، ورمـــوا 7ـــا، فقـــال هلـــم ابـــو احلســـن  ـــه ان كن ســـبحان الّل
قــاطعتموه : رأى اســود يعمــل مــع غلمانــه فقــال هلــم وروى انــه . يسـتغنوا اطعمــوه مــن حيتــاج اليــه

  .وط وغضب لذلك غضباً شديداً على أجرته فقالوا ال هو يرضى منا مبا نعطيه فضر7م بالس
يف ايــام هــارون انــك شــهرت نفســك  قلــت أليب احلســن الرضــا  :وعــن حممــد بــن ســنان قــال

7ذا األمر وجلست جملس ابيك وسيف هارون يقطر الدم، قال جرأين على هذا ما قال رسـول اللّـه 
ان اخذ ابو جهل مـن رأسـي شـعرة فاشـهدوا اين لسـت بنـيب وانـا اقـول لكـم ان اخـذ هـارون  

  .من رأسي شعرة فاشهدوا اين لست بامام

  فصل في علمه عليه السالم
ممـا سـأل عنـه واجـاب عنـه مخسـة  روي عن حممد بن عيسى اليقطيـين انـه مجـع مـن مسـائله 

  .نية عشر الف مسألةعشر الف مسألة، ويف رواية اخرى مثا
وال رآه  مــا رأيــت اعلــم مــن علــّي بــن موســى الرضــا  :الشــيخ الطربســي عــن ايب الصــلت قــال

عامل اال شهد له مبثـل شـهاديت، ولقـد مجـع املـأمون يف جمـالس لـه ذوات عـدد علمـاء االديـان وفقهـاء 
لـه بالفضـل واقـر علـى نفسـه  الشريعة واملتكلمني فغلبهم عن آخرهم حىت ما بقـي احـد مـنهم اال اقـر

كنت اجلس يف الروضـة والعلمـاء باملدينـة   :يقول بالقصور، ولقد مسعت علي بن موسى الرضا 
متــــوافرون فــــاذا اعــــىي الواحــــد مــــنهم عــــن مســــألة اشــــاروا اّيل بــــامجعهم وبعثــــوا ايل باملســــائل فاجيــــب 

اق بن موسـى بـن جعفـر عـن ابيـه ولقد حدثين حممد بن اسح :عنها قال ابو الصلت) ظ. فاجبت(
  هذا اخوكم علّي بن موسى :كان يقول لبنيه  ان موسى بن جعفر 

    



١٨٢ 

فاســألوه عــن اديــانكم واحفظــوا مــا يقــول لكــم، فــاّين مسعــت ايب جعفــر بــن  عــامل آل حممــد 
وليتــين ادركتــه فانــه مســيُّ امــري لفــي صــلبك  ان عــامل آل حممــد  :غــري مــرة يقــول يل حممــد 

  .املؤمنني علّي 
مـــن متكلمـــي الفـــرق  الرضـــا ) علـــي ظ(كـــان املـــأمون جيلـــب إىل   قـــال شـــيخنا الصـــدوق 

عـن احلجـة مـع واحـد مــنهم  واهـل االهـواء املضـّلة كـل مـن مسـع بـه، حرصــاً علـى انقطـاع الرضـا 
  .وملنزلته من العلم فكان ال يكلمه احد اال اقر له بالفضل وألزم احلجة له عليه وذلك حسداً منه له

حضـرت جملـس املـأمون وعنـده الرضـا علـي بـن موسـى  :وروي عن علي بن حممد بن اجلهم، قال
 :بلـى قـال :يـا ابـن رسـول اللّـه الـيس مـن قولـك ان االنبيـاء معصـومون، قـال :، فقال له املأمون

مث سأله عن آيـة اخـرى فاجابـه فلـم   قول الّله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى فاجابه فما معىن
اىل ان قــال علــّي بــن حممــد بــن اجلهــم، فقــام املــأمون اىل الصــالة واخــذ بيــد  يــزل يســأله وجييبــه 

ون كيـــف رأيـــت ابـــن وكـــان حاضـــراً اkلـــس وتبعتهمـــا قـــال لـــه املـــأم حممـــد بـــن جعفـــر بـــن حممـــد 
ان ابـن اخيـك مـن اهـل  :عـامل ومل نـره خيتلـف اىل أحـد مـن اهـل العلـم، فقـال املـأمون :اخيك، فقال

احلـم النـاس صـغاراً وأعلـم  )١(اال ان ابـرار عـرتيت واطايـب ارومـيت :الذين قال فـيهم بيت النيب 
خيرجــونكم مــن بــاب هــدى وال يــدخلونكم يف بــاب  النــاس كبــاراً ال تعّلمــوهم فــاuم اعلــم مــنكم، ال

اىل منزلــه، فلمــا كـان مــن الغــد غــدوت عليــه واعلمتـه مــا كــان مــن قــول  ضـالل وانصــرف الرضــا 
يا ابن اجلهم ال يغرنـك مـا مسعتـه منـه فانـه  :املأمون وجواب عمه حممد بن جعفر له فضحك مث قال

  .والّله ينتقم يل منه )٢(سيغتالين
____________________  

  .اصل الشجرة :االرومة) ١(
  .أي سيفتك يب ويقتلين غيلة) ٢(

   



١٨٣ 

ويف الــدر النظــيم عــن حيــىي بــن اكــثم قــال كنــت يومــاً عنــد املــأمون وعنــده علــّي بــن موســى الرضــا 
قــد وليــت الثغــر الفــالين فالنــاً الرتكــي  :ودخــل الفضــل بــن ســهل ذو الرياســتني فقــال للمــأمون 

ما جعـل اللّـه تعـاىل ِإلمـام املسـلمني وخليفـة رب العـاملني القـائم  :فسكت املأمون، فقال الرضا 
بـــامور الـــدين ان يـــويل شـــيئاً مـــن ثغـــور املســـلمني احـــداً مـــن ســـيب ذلـــك الثغـــر، ألن االنفـــس حتـــن اىل 

اكتبــوا  :صــاحلها وان كانــت خمالفــة الدياuــا، فقــال املــأموناوطاuــا، وتشــفق علــى اجناســها، وحتــب م
  .هذا الكالم مباء الذهب

فعليه بان يراجع اخلطـب املرويـة عنـه  من أراد أن يقف على بعض ما خيرب عن علمه  :اقول
واصــــحاب  مــــع اجلــــاثليق ورأس اجلــــالوت ورؤســــاء الصــــابئني واهلربــــذ األكــــرب واحتجاجــــه  

الســــئلة عمــــران الصــــايبء  الزردشـــت ونســــطاس الرومــــي واملتكلمــــني يف جملــــس املـــأمون وجوابــــه 
ــط واحتجاجــه  علــى  واســالم عمــران بربكتــه، وكــان عمــران جــدالً مل يقطعــه عــن حجتــه احــد ق

  .)١(سليمان املروزي واحد خراسان وغري ذلك
التـودد اىل النـاس نصـف  :وقـال . امـرئ عقلـه وعـدوه جهلـه، صديق كـل ومن كلماته 

  .العقل
إنـا اهـل بيـت نـرى  :وقـال. ان الّله تعاىل يـبغض القيـل والقـال واضـاعة املـال وكثـرة السـؤال :وقال

فيـة فيـه يـأيت علـى النـاس زمـان تكـون العا :وقـال :ما وعـدنا علينـا دينـاً كمـا صـنع رسـول اللّـه 
  .عشرة اجزاء تسعة منها يف اعتزال الناس وواحد يف الصمت

وقــال عونــك للضــعيف افضــل مــن الصــدقة وقــال الصــمت بــاب مــن ابــواب احلكمــة ان الصــمت 
  .يكسب احملبة، انه دليل على كل خري

____________________  
  .٤و ١٢راجع االحتجاج للشيخ الطربسي وحبار األنوار للعالمة اkلسي ج ) ١(

   



١٨٤ 

وقال ان العابد من بين اسرائيل مل يكن عابداً حىت يصمت عشر سنني فاذ صـمت عشـر سـنني  
  .كان عابداً 

وقـــال . وقـــال مـــن رضـــي عـــن الّلـــه تعـــاىل بالقليـــل مـــن الـــرزق رضـــي الّلـــه منـــه بالقليـــل مـــن العمـــل
  .االسرتسال باالنس يذهب املهابة

يـا عبـد العظـيم ابلـغ  :قـال ن الرضـا عـن أيب احلسـ) رضي الّله عنه(عن عبد العظيم احلسين 
عـــّين اوليـــائي الســــالم وقـــل هلـــم ان ال جيعلــــوا للشـــيطان علـــى انفســــهم ســـبيًال، ومـــرهم بالصــــدق يف 
احلــديث واداء االمانــة، ومــرهم بالســكوت وتــرك اجلــدال فيمــا ال يعنــيهم واقبــال بعضــهم علــى بعــض 

فـاّين آليـت علـى نفسـي انـه  بعضـهم بعضـاً  )١(واملزاورة فـان ذلـك قربـة إيلَّ وال يشـغلوا انفسـهم بتمزيـق
من فعل ذلك واسخط وليّـاً مـن اوليـائي دعـوت اللّـه ليعذبـه يف الـدنيا أشـد العـذاب وكـان يف اآلخـرة 

  .من اخلاسرين

  فصل في ذكر طلب المأمون ابا الحسن الرضا عليه السالم من المدينة إلى المرو
اىل  خاص الرضــــا روى الشــــيخ الصــــدوق عــــن حمــــول السجســــتاين قــــال ملــــا ورد الربيــــد بإشــــ

مـراراً، كـل ذلـك يرجـع اىل القـرب  خراسان كنت انا باملدينة فـدخل املسـجد ليـودع رسـول اللّـه 
ذرين فــاين  :فقــال. ويعلــو صــوته بالبكــاء والنحيــب، فتقــدمت اليــه وســلمت عليــه فــرد الســالم وهنأتــه

فخرجـت متبعــاً لطريقــه  : غربـة وادفــن يف جنـب هــارون قــالفــأموت يف اخـرج مــن جـوار جــّدي 
  .حىت مات سالم الّله عليه بطوس ودفن اىل جنب هارون

____________________  
  .أي بشق اعراضهم والطعن فيها) ١(

   



١٨٥ 

ملـا اردت اخلـروج مـن املدينـة اىل  :انـه قـال ويف الدر النظيم روى مجاعة من اصحاب الرضا 
مث فرقــت فــيهم اثـين عشــر الــف  )١(عــت عيـايل فــامرqم أن يبكــوا علـي حــىت امســع بكـاءهمخراسـان مج

اين ال ارجع اىل عيايل ابداً، مث اخذت ابا جعفـر فادخلتـه املسـجد ووضـعت يـده  :دينار مث قلت هلم
بـأيب  :ر فقـال يلفالتفـت اّيل ابـو جعفـ على حافـة القـرب والصـقته بـه واسـتحفظته برسـول اللّـه 

أنت والّله تذهب اىل الّله، وامرت مجيع وكالئي وحشمي له بالسمع والطاعة وترك خمالفته وعـرفتهم 
  .انه القيم مقامي

ــت مــع ايب احلســن   :وروى الشــيخ االربلــي عــن دالئــل احلمــريي عــن اميــة بــن علــي قــال  كن
يــودع  وابــو احلســن  ه ابــو جعفــر مبكــة يف الســنة الــيت حــج فيهــا مث صــار اىل خراســان ومعــ

علــى عنــق موفــق  البيــت، فلمــا قضــى طوافــه عــدل اىل املقــام، فصــلى عنــده، فصــار ابــو جعفــر 
قــم جعلــت فــداك  :اىل احلجــر فجلــس فيــه فأطــال فقــال لــه موفــق يطــوف بــه فصــار ابــو جعفــر 

ح من مكاين هذا اال ان يشـاء اللّـه واسـتبان يف وجهـه الغـم فـأتى موفـق ابـا ما اريد ان ابر  فقال 
يف احلجـر وهـو يـأىب ان يقـوم فقـام ابـو  جعلت فداك قد جلس ابـو جعفـر  :فقال احلسن 
كـاين هـذا، مـا أريـد أن ابـرح مـن م :فقـال لـه قـم يـا حبيـيب، فقـال فاتى ابـا جعفـر  احلسن 

قـم يـا حبيـيب،  :كيف اقـوم وقـد ودعـت البيـت وداعـاً ال ترجـع اليـه فقـال  :مث قال. قال بلى يا حبييب
ــك املســعودي بــاختالف يف االلفــاظ وفيــه ان أليب جعفــر  ــت  فقــام معــه وروى ذل ــك الوق يف ذل

  .سنة
____________________  

  ).منه(السالم على من امر اوالده وعياله بالنياحة عليه قبل وصول القتل اليه  :وقد اشري اىل ذلك يف زيارته) ١(
   



١٨٦ 

مـن  ملـا طلبـه املـأمون مـن خراسـان توجـه  قال السيد عبـد الكـرمي بـن طـاوس ان الرضـا 
خلهـــا املدينـــة اىل البصـــرة ومل يصـــل الكوفـــة ومنهـــا توجـــه علـــى طريـــق الكوفـــة إىل بغـــداد مث اىل قـــم ود

ــت حــىت  )١(ان الناقــة مــأمورة وتلقــاه اهلهــا وختاصــموا فــيمن يكــون ضــيفه مــنهم، فــذكر  فمــا زال
فمـــا . يكـــون ضــيفه يف غـــد بركــت علـــى بـــاب وصــاحب ذلـــك البـــاب رأى يف منامــه أن الرضـــا 

، مث منهــا اىل مضــى اال يســرياً حــىت صــار ذلــك املوضــع مقامــاً شــاخماً، وهــو يف اليــوم مدرســة مطروقــة
يف حــاهلم اخلــرب املشــهور، مث وصــل اىل مــرو وعــاد اىل ســناباد وتــويف 7ــا واتفــق يل  :وقــال. )٢(فريومــد
  .يف مجادى األوىل سنة مثانني وستمائة انتهى زيارته 

ــت حــرم اهــل  :اقــول قــد ظهــر مــن هــذا الكــالم ان بلــدتنا الطيبــة دار االميــان قــم احملميــة الــيت كان
وموضــع قــدم جربائيـــل، قــد تشــرفت باقـــدام موالنــا ايب احلســن الرضـــا  وعــش آل حممـــد  البيــت

اشــــبه بــــورود جــــده  عليــــه آالف التحيــــة والتحــــف، وزادهــــا الشــــرف فــــوق الشــــرف، وان وروده 
 :قـال) رضـي اللّـه عنـه(املدينة الطيبة، فقد روي عن سـلمان ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول الّله 

يــا قــوم دعــوا الناقــة فاuـــا  املدينــة تعلــق النــاس بزمــام الناقـــة فقــال النــيب  ملــا قــدم النــيب 
  مأمورة، فعلى باب من بركت، فانا) خ د :فهي(

____________________  
كان راكباً ناقة يف سـفره اىل اخلراسـان ويؤيـد ذلـك مـا رواه الراونـدي يف الـدعوات ان   قد ظهر من هذا اخلرب انه ) ١(

عنـد توجهـه اىل خراسـان فلمـا اراد االنصـراف  رجًال من اهل كرمنـد قريـة مـن اصـفهان كـان مجـاالً ملوالنـا أيب احلسـن 
مـن العامـة فاعطـاه مكتوبـاً فيـه كـن حمبـاً آلل حممـد  قال له يا ابن رسول الّله شرفين بشيء من خطك اتربك بـه وكـان الرجـل

  :وان كنت فاسقاً وحمباً حملبيهم وان كانوا فاسقني وانا احب ان امتثل ها هنا 7ذين البيتني 
  وحتملـــــــــــــــــــــــــــه الناقـــــــــــــــــــــــــــة األدمـــــــــــــــــــــــــــاُء معتجـــــــــــــــــــــــــــرا

ــــــــــــــــــــالربد كالبــــــــــــــــــــدر جلــــــــــــــــــــى ليلــــــــــــــــــــة الظلــــــــــــــــــــم       ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بردت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه او اثن   ويف ِعطافـَْي

ــــــــــــــن ومــــــــــــــن كــــــــــــــرممــــــــــــــا يعلــــــــــــــم      ــــــــــــــه مــــــــــــــن دي   الّل

  
  ).منه(الظاهر ان هذه الكلمة تصحيف فربوند وهي قرية بقرب عباس آباد ومزينان على ما مسعت ) ٢(

   



١٨٧ 

يف الســري حــىت دخلــت املدينــة فربكــت علــى بــاب أيب ايــوب  )١(عنــده، فــاطلقوا زمامهــا وهــي qــف
ومل يكـــن يف املدينـــة افقـــر منـــه فانقطعـــت قلـــوب النـــاس حســـرة علـــى ) رضـــي الّلـــه عنـــه( )٢(االنصـــاري

ووضـع اللّـه  فانـه بضـعة النـيب  ، وال غـرو يف ذلـك مـن موالنـا الرضـا مفارقة النـيب 
صـلوات اللّـه عليـه شـبيهاً بـه حتكـي شـيمّته  النبوة ومنحه االضطالع 7ا وكـان )٣(عز وجل عليه اعباء

صـلى ( شـبه النـاس برسـول اهللا ؟كان) عليـه السـالم ( مشـيُته مشـيَته، بـل روي أنـه  )٤(شيمَته ما خترم
  .يف املنام رآه على صورته  ، وكل من رأى رسول الّله )اهللا عليه وآله وسلم

كـل، عـن علـي عـن ابيـه عـن يوسـف بـن عقيـل، عـن اسـحاق بـن راهويـه، الصدوق، عـن ابـن املتو 
نيسـابور وأراد أن يرحـل منهـا اىل املـأمون اجتمـع اليـه اصـحاب  ملا واىف ابو احلسن الرضـا  :قال

احلديث فقالوا له يا ابن رسول الّله ترحل عنـا وال حتـدثنا حبـديث فنسـتفيده منـك، وقـد كـان قعـد يف 
 :مسعت ايب جعفر بن حممـد، يقـول :مسعت ايب موسى بن جعفر، يقول :لع رأسه وقالالعمارية فأط

مسعــت ايب احلســني بــن علــي  :مسعــت ايب علــي بــن احلســني، يقــول :مسعــت ايب حممــد بــن علــي يقــول
، مسعــــت رســــول اللّــــه  :، يقــــولمسعــــت ايب أمــــري املــــؤمنني علــــي بــــن ايب طالــــب  :يقــــول
ال الـه اال اللّـه حصـين، فمـن دخـل  :مسعت الّله عز وجل، يقـول :يقول مسعت جربائيل  :يقول

  .حصين امن عذايب فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وانا من شروطها
____________________  

  ).منه(سرعة السري واخلفة  :اهلفيف) ١(
شهد القعبـة وبـدراً وسـائر املشـاهد وشـهد مـع امـري املـؤمنني مشـاهده كلهـا . النجارهو زيد بن خالد اخلزرجي من بين ) ٢(

وكـــان شـــيخاً هرمـــاً فتـــويف عنـــد ) تربكـــاً (وملـــا غـــزا يزيـــد بـــن معاويـــة الـــروم اخـــذ معـــه ابـــا ايـــوب . وكـــان مـــن خـــواص اصـــحابه
  .مخسني ٥٠القسطنطنية فامر يزيد ان يدفن بالقرب من سورها وكانت وفاته سنة 

  .عبء وهو الثقل مجع) ٣(
  .أي ال تعدل عنها) ٤(

   



١٨٨ 

مــن  ملــا خــرج الرضــا علــّي بــن موســى  :وروى الصــدوق ايضــاً عــن ايب الصــلت اهلــروي، قــال
يــا ابــن رســول اللّــه قــد زالــت الشــمس افــال  :نيســابور إىل املــأمون، فبلــغ قــرب القريــة احلمــراء، قيــل لــه

بيـده األرض فنبــع مـن املـاء مــا  فقيـل مـا معنــا مـاء فبحـث إيتــوين مبـاء  :فقـال تصـلي فنـزل 
توضــأ بــه هــو ومــن معــه، واثــره بــاق اىل اليــوم فلمــا دخــل ســناباد اســند اىل اجلبــل الــذي ينحــت منــه 

اللهــم انفــع بــه وبــارك فيمــا ينحــت منــه مث امــر فنحــت لــه قــدور مــن اجلبــل، وقــال ال  :القــدور، فقــال
ــك  )١(خفيــف األكــل قليــل الطعــم وكــان يطــبخ مــا آكلــه اال فيهــا،  فاهتــدى النــاس اليــه مــن ذل
  .فيه اليوم وظهرت بركة دعائه 

مث دخل دار محيد بن قحطبة الطائي ودخـل القبـة الـيت فيهـا قـرب هـارون الرشـيد مث خـط بيـده اىل 
ف شـيعيت واهـل حمبـيت واللّـه مـا هذه تربيت وفيها ادفن وسيجعل الّله هذا املكـان خمتلـ :جانبه، مث قال

يـــزورين مـــنهم زائـــر، وال يســـّلم علـــّي مـــنهم مســـلم، اال وجـــب لـــه غفـــران الّلـــه ورمحتـــه بشـــفاعتنا اهـــل 
البيـت، مث اســتقبل القبلــة وصــّلى ركعـات ودعــا بــدعوات، فلمــا فــرغ سـجد ســجدة طــال مكثــه فيهــا، 

  .فاحصيت له فيها مخسمائة تسبيحة مث انصرف
قصــر  ملــا نــزل ابــو احلســن علــي بــن موســى الرضــا  :ر اخلــادم، قــالمهــج الــدعوات عــن ياســ

محيــد بــن قحطبــة نــزع ثيابــه وناوهلــا محيــداً فاحتملهــا وناوهلــا جاريــة لــه لتغســلها فمــا لبثــت ان جــاءت 
جعلــت  :فقلــت) عليــه الســالم( وجــدqا يف جيــب ايب احلســن  :ومعهــا رقعــة فناولتهــا محيــداً، وقالــت

هــذه عــوذة ال نفارقهــا  :يــا محيــد: يــة وجــدت رقعــة يف جيــب قميصــك فهــا هــي، قــالفــداك، ان اجلار 
هــذه عــوذة مــن امســكها يف جيبــه كــان الــبالء مــدفوعاً عنــه وكانــت لــه  :فقلــت لــو شــرفتين 7ــا، فقــال

حرزا من الشيطان الرجيم مث املى علـى احلميـد العـوذة، وهـي بسـم اللّـه الـرمحن الـرحيم بسـم اللّـه اين 
  .ن منك اخلاعوذ بالرمح

____________________  
  .الطعام :كاخلبز وزنا) ١(

   



١٨٩ 

  فصل في ذكر والية العهد من المأمون للرضا عليه السالم
قـــال صــــاحب نـــور االبصــــار ذكـــر مجاعــــة مـــن اصــــحاب الســـري ورواة االخبــــار بأيـــام اخللفــــاء ان 

وحــدث نفســه بــذلك وعــزم عليــه احضــر الفضــل بــن ســهل  املــأمون ملــا اراد واليــة العهــد للرضــا 
واخربه مبا عزم عليه وأمره مبشاورة اخيه احلسن يف ذلك فاجتمعا وحضرا عنـد املـأمون فجعـل احلسـن 
يعظـم ذلــك عليـه ويعرفــه مــا يف خـروج االمــر عـن اهــل بيتــه فقـال املــأمون اين عاهـدت اللّــه تعــاىل اين 

ــك فلمــا ســلمت اخلالفــة ا )١(ان ظفــرت بــاملخلوع ــب وهــو افضــلهم وال بــد مــن ذل ــين طال ىل افضــل ب
رأيـــا تصـــميمه وعزميتـــه اىل ذلـــك امســـكا عـــن معارضـــته فقـــال تـــذهبان اآلن اليـــه وختربانـــه بـــذلك عـــين 

واخـرباه بـذلك وألزمـاه فـامتنع فلـم يـزاال بـه حـىت اجـاب علـى  وتلزمانه به فذهبا اىل علّي الرضـا 
يعـزل وال يـويل وال يـتكلم بـني اثنـني يف حكومـة وال يغـري شـيئاً ممـا هـو قـائم انه ال يـأمر وال ينهـى وال 

علـــى اصـــله فاجابـــه املـــأمون اىل ذلـــك، مث ان املـــأمون جلـــس جملســـاً خاصـــاً خلـــواص اهـــل دولتـــه مـــن 
االمراء والوزراء واحلجاب والكتاب واهل احلل والعقد وكان ذلك يف يوم اخلميس خلمـس خلـون مـن 

اخــرب اجلماعــة  :ى ومئتــني واحضــرهم فلمــا حضــروا قــال للفضــل بــن ســهلشــهر رمضــان ســنة احــد
، وأنـــه واله عهـــده وأمـــرهم بلـــبس احلاضـــرين، بـــرأي امـــري املـــؤمنني، يف الرضـــا علـــّي بـــن موســـى 

اخلضــرة والعــود لبيعتــه يف اخلمــيس الثــاين فحضــروا وجلســوا علــى مقــادير طبقــاqم، ومنــازهلم، كــل يف 
فجلــس بــني وســادتني عظيمتــني، وضــعتا لــه وهــو  موضــعه، وجلــس املــأمون، مث جــيء بالرضــا 

ون ابنه العباس بالقيام اليه ومبايعتـه اول البس اخلضرة وعلى رأسه عمامة، متقلداً بسيف، فامر املأم
  يده وجعلها من فوق، فقال له املأمون الناس فرفع الرضا 

____________________  
  ).منه(املراد من املخلوع اخوه حممد االمني ) ١(

   



١٩٠ 

يـده فـوق ايـديهم، فقـال  هكـذا كـان يبـايع رسـول اللّـه  :ابسط يدك فقال له الرضـا 
الـــدراهم والـــدنانري وبقـــج الثيـــاب واخللـــع، وقـــام اخلطبـــاء والشـــعراء  )١(افعـــل مـــا تـــرى مث وضـــعت بـــدر

، وفرقــت ، وذكــروا فضــل الرضــا وذكــروا مــا كــان مــن أمــر املــأمون، مــن واليــة عهــده للرضــا 
، واول مـن بـدئ بـه العلويـون، مث العباسـيون، مث الّصالت واجلوائز علـى احلاضـرين علـى قـدر مـراتبهم

قـم فاخطــب النـاس فقــام،  :بـاقي النـاس علــى قـدر منـازهلم ومــراتبهم، مث ان املـأمون قــال للرضـا 
ايهــا النــاس ان لنــا علــيكم  :فصــلى عليــه وقــال فحمــد اللّــه وأثــىن عليــه وثــىن بــذكر نبيــه حممــد 

 )٢(احلـق(ولكم علينا حق به فاذا اديتم الينا ذلـك وجـب لكـم علينـا احلكـم  الّله حقاً برسول 
بواليـة العهـد يف كـل بلـد  والسالم ومل يسمع منه يف هذا اkلـس غـري هـذا، وخطـب للرضـا ) ظ

ــ(وخطــب عبــد اجلبــار بــن ســعيد يف تلــك الســنة علــى منــرب رســول اللّــه  ) ه عليــه وآلــه وســلمصــلى اللّل
ويل عهـــد املســـلمني علـــّي بـــن موســـى بـــن  :، وهـــو علـــى املنـــربباملدينـــة فقـــال يف الـــدعاء للرضـــا 

  :وانشد جعفر بن حممد بن علّي بن احلسني بن علي 
  ســـــــــــــــــــــتة آبـــــــــــــــــــــاء هـــــــــــــــــــــُم مـــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــمُ 

  أفضــــــــــل مــــــــــن يشــــــــــرب صــــــــــوب الغمــــــــــام    

  
ذلـك اkلـس وهـو البـس تلـك اخللـع، والشـعراء  السالم عليهملا جلس الرضـا  :ذكر املدائين قال

اىل بعــض مواليــه احلاضــرين  واخلطبــاء يتكلمــون، وتلــك االلويــة خيفــف علــى رأســه، نظــر الرضــا 
 ممن كان خيتص به وقد داخله من السرور ما ال مزيد عليه، وذلك ِلما رأى، فاشار اليـه الرضـا 

ال تشغل قلبك بشيء مما ترى من هذا االمر وال تستبشـر بـه فانـه ال  :فدنا منه فقال له يف اذنه سراً 
  .يتم

____________________  
  .وقد يطلق على عشرة آالف درهم او كمية عظيمة منه. مجع بدرة وهو الكيس املوضوع فيه الدراهم) ١(
  .احلق حبسب الظاهر :حرف ظ بعد كلمة احلق وما أشبه هذا، معناه) ٢(
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ويلَّ عهـده وان الشـعراء قصـدوه ومـدحوه وصـوبوا  ملا جعـل املـأمون أبـا احلسـن الرضـا  :اقول
رأي املأمون يف االشعار كان فيمن ورد عليه من الشعراء دعبل بـن علـي اخلزاعـي، فلمـا دخـل عليـه، 

احد قبلك، فأمره بـاجللوس حـىت اين قد قلت قصيدة فجعلت على نفسي ان ال انشدها على  :قال
  :)١(خف جملسه، مث قال له هاqا، فانشده قصيدته اليت أوهلا

  مــــــــــــدارس آيــــــــــــاٍت خلــــــــــــت مــــــــــــن تــــــــــــالوة

ـــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــي مقفـــــــــــــــــر العرصـــــــــــــــــات       ومن

  
  :وكان مع دعبل ابراهيم بن العباس فانشده

  ازالــــــــــــت عــــــــــــزاء القلــــــــــــب بعــــــــــــد التجلــــــــــــد

  )ص(مصـــــــــــــــــــارع اوالد النـــــــــــــــــــيب حممـــــــــــــــــــد     

  
هلمـــا عشـــرين الـــف درهـــم مـــن الـــدراهم الـــيت عليهـــا امســـه، كـــان املـــأمون امـــر  فوهـــب الرضـــا 

بضر7ا يف ذلك الوقت، فأما دعبل فصـار بالعشـرة آالف الـيت حصـته اىل قـم فبـاع كـل درهـم بعشـرة 
دراهم فتخلصت له مئة الف درهم، واما ابراهيم فلم تزل عنده بعد ان اهدى بعضها وفـرق بعضـها 

، والبـراهيم مــدائح كثـرية يف الرضــا  :قلــت. فكـان كفنــه وجهـازه منـه ىل ان تــويف علـى اهلـه ا
معروفــاً، ينتســخ اىل زمــان املتوكــل، فجمعــه ابــراهيم فاحرقــه مــن خــوف  وكــان شــعره يف مدحــه 

  .قاً وعباساً فزعاً منهوكان له ابنان امسهما احلسن واحلسني فلما ويل املتوكل مسّامها اسحا. املتوكل
ملــا حضــر العيــد  :وروي عــن علــي بــن ابــراهيم عــن ياســر اخلــادم والريــان بــن الصــلت مجيعــاً قــالوا

االمـــر بواليـــة العهـــد بعـــث املـــأمون اليـــه يف الركـــوب اىل العيـــد والصـــالة  وكـــان قـــد عقـــد للرضـــا 
قـد علمــت مـا كــان بيـين وبينــك مـن الشــروط يف دخــول  بالنـاس واخلطبــة هلـم فبعــث اليـه الرضــا 

االمر فاعفين من الصالة بالنـاس، فقـال لـه املـأمون امنـا اريـد بـذلك ان تطمـئن قلـوب النـاس، ويعرفـوا 
  فضلك، ومل تزل الرسل ترتدد بينهما يف

____________________  
  .وقد شرحها بعض العلماء وطبع ذاك الشرح بإيران) ١(
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ــك فلمــا احلّ  ــين، فهــو احــب ايل وان مل تعفــين خرجــت كمــا  ذل ــأمون ارســل اليــه ان اعفيت عليــه امل
ــب  خــرج رســول اللّــه  اخــرج كيــف  :، فقــال لــه املــأمونوامــري املــؤمنني علــي بــن ايب طال

د النـاس أليب احلسـن قـال فقعـ. شئت، وأمر القواد واحلجاب والناس ان يبكروا اىل باب الرضا 
يف الطرقــات والســطوح واجتمــع النســاء والصــبيان ينتظــرون خروجــه وصــار مجيــع القــواد واجلنــد  

ولــبس ثيابــه وتعمــم  إىل بابــه، فوقفــوا علــى دوا7ــم حــىت طلعــت الشــمس فاغتســل ابــو احلســن 
كتفيـه ومـس شـيئاً مـن الطيـب واخـذ بعمامة بيضاء من قطن القى طرفاً منها علـى صـدره وطرفـاً بـني  

وقــال ملواليــه افعلــوا مثــل مــا فعلــت فخرجــوا بــني يديــه وهــو حــاف قــد مشــر ســراويله إىل  )١(بيــده عكــازاً 
نصف الساق وعليـه ثيـاب مشـمرة، فمشـى قلـيًال ورفـع رأسـه إىل السـماء وكـّرب، وكـّرب مواليـه معـه، مث 

ى تلـك الصـورة، سـقطوا كلهـم عـن الـدواب مشى حـىت وقـف علـى البـاب فلمـا رآه القـواد واجلنـد علـ
ونزعهـا، وحتفَّــى،  )٢(اىل األرض، وكـان احسـنهم حــاالً مـن كــان معـه ســكني قطـع 7ــا شـرابة حاجليتــه

علــى البــاب وكــرب النــاس معــه فخيــل الينــا أن الســماء واحليطــان جتاوبــه، وتزعزعــت  وكــربَّ الرضــا 
  :ومسعوا تكبريه، قلت وحيق ان انشد يف هذا املقام ن مرو بالبكاء والضجيج، ملا رأوا ابا احلس

ـــــــــــــــــــيب فهللـــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــك الن   ذكـــــــــــــــــــروا بطلعت

  ملــــــــــــــــا خرجــــــــــــــــت اىل الصــــــــــــــــالة وكــــــــــــــــربوا    

  
  ومشــــــــــــــيت مشــــــــــــــية خاضــــــــــــــع متواضــــــــــــــع

ــــــــــــــــــــــــــــــــه ال يزهــــــــــــــــــــــــــــــــى وال يتكــــــــــــــــــــــــــــــــرب       لّل

  
  فــــــــــــــــــافنت فيــــــــــــــــــك النــــــــــــــــــاظرون فاصــــــــــــــــــبع

ـــــــــــــــك 7ـــــــــــــــا وعـــــــــــــــني تنظـــــــــــــــر     ـــــــــــــــومى الي   ي

  
  جيـــــــــــــــدون رؤيتـــــــــــــــك الـــــــــــــــيت فـــــــــــــــازوا 7ـــــــــــــــا

  مـــــــــــــــن أنعـــــــــــــــم اللّـــــــــــــــه الـــــــــــــــيت ال تكفـــــــــــــــر    

  
املصـــّلى علـــى هـــذا  لكـــن املـــأمون كفـــر 7ـــذه النعمـــة اجلزيلـــة ملـــا بلغـــه ذلـــك وخـــاف إن بلـــغ 

  قد كلفناك :السبيل افتنت به الناس، فبعث اليه
____________________  

  .عصا ذات زج يف اسفلها يتوكأ عليها الرجل :كطالب وزنا) ١(
  .يقصد 7ا احلذاء املشدود برباط :احلاجلية) ٢(

   



١٩٣ 

واتعبنــاك، ولسـنا حنــب ان تلحقـك مشــقة، فـارجع وليصــلِّ بالنـاس مــن كـان يصــلي 7ــم  )١(شـططاً 
خبفـه فلبسـه وركـب ورجـع واختلـف امـر النـاس يف ذلـك اليـوم، ومل  على رمسه، فدعا ابو احلسن 

  .ينتظم يف صالqم
اذا رجـع يـوم اجلمعـة  كان الرضـا   :ن ياسر اخلادم قالروى الصدوق عن علّي بن ابراهيم ع

اللهـم ان كـان فرجـي ممـا أنـا فيـه بـاملوت فعّجـل  :من اجلامع وقـد اصـابه العـرق والغبـار رفـع يديـه قـال
  ).صلوات الّله عّليه(يل الساعة، ومل يزل مغموماً مكروباً اىل أن قبض 

  فصل في وفاة الرضا عليه السالم وسببها
بإشـــارة الفضـــل بـــن ســـهل خـــرج عـــن مـــرو  وي ان املـــأمون ملـــا نـــدم مـــن واليـــة عهـــد الرضـــا ر 

منصرفاً اىل العراق، واحتال على الفضل بن سـهل، حـىت قتلـه غالـب خـال املـأمون يف محـام سـرخس 
  .، واحتال على علّي بن موسى الرضا حىت سّم يف عّلة كانت اصابته)٢(مغافصة

دخلـت عليـه وقـد عـزم املـأمون باملسـري  :قـال روي عن احلسن بن عباد، وكان كاتب الرضا 
يا ابن عباد مـا نـدخل العـراق وال نـراه، فبكيـت وقلـت فآيسـتين ان آيت  اىل بغداد، فقال الرضا 
ــت نفســي، فاعتــل  :اهلــي، وولــدي، قــال  ــت فســتدخلها وامنــا عني وتــويف بقريــة مــن قــرى امــا ان

طــوس، وقــد كــان تقــدم يف وصــيته ان حيفــر قــربه ممــا يلــي احلــائط بيتــه وبــني قــرب هــارون ثــالث اذرع، 
فـدخلنا طـوس وقـد  وقال ياسر اخلادم، ملا كان بيننا وبني طوس سـبعة منـازل اعتـل ابـو احلسـن 

  .ل يوم مرتنياشتدت به العلة فبقينا بطوس اياماً فكان املأمون يأتيه يف ك
____________________  

  .أي جوراً وجتاوزاً عن احلد) ١(
  ).منه(أي مفاجأة واخذاً على غرة ) ٢(

   



١٩٤ 

فعمـل علـى  إن احلسـن والفضـل ابـين سـهل قلبـا رأي املـأمون يف الرضـا  :وقال الشيخ املفيـد
واظهـر املـأمون متارضـاً، فـذكر  قتله فاتفق انـه أكـل هـو واملـأمون يومـاً طعامـاً، فاعتـل منـه الرضـا 

أمــرين املــأمون ان  :حممــد بــن علــّي بــن محــزة عــن منصــور بــن بشــري عــن اخيــه عبــد اللّــه بــن بشــري قــال
اطول اظفاري على العادة فـال اظهـر الحـد ذلـك، ففعلـت مث اسـتدعاين فـاخرج ايل شـيئاً شـبه التمـر 

 :فقـال لـه  قـام وتـركين، فـدخل علـّي الرضـا اهلندي وقال يل اعجن هذا بيدك مجيعاً، ففعلت مث
انـا اليـوم حبمـد اللّـه ايضـاً، صـاحل، فهـل جـاءك احـد مـن  :ما خربك قـال ارجـو ان اكـون صـاحلاً، قـال

خـــذ مـــاء الرمـــان  :فـــال فغضـــب املـــأمون وصـــاح علـــى غلمانـــه مث قـــال :املرتفقـــني يف هـــذا اليـــوم، قـــال
ائتنـا برمـان فاتيتـه بـه فقـال اعصـره بيـديك ففعلـت  :دعـاين، فقـال الساعة فانه مما ال يستغىن عنه، مث

  .بيده، فكان ذلك سبب وفاته ومل يلبث اال يومني حىت مات  وسقا املأمون الرضا 
وقــال املــأمون  ورواه الصــدوق بتفــاوت وفيــه كــان الرمــان يف شــجرة يف بســتان يف دار الرضــا 

ال واللّـه اال حبضـريت ولـوال خـويف  :حـىت خيـرج امـري املـؤمنني فقـال :مـص منـه شـيئاً، فقـال للرضا 
ان يرطــب معــديت ملصصــته معــك، فمــص منــه مالعــق وخــرج املــأمون فمــا صــليت العصــر حــىت قــام 

نني يف مخســني جملســاً وزاد األمــر يف الليــل، قلــت قــد اشــري اىل ذلــك يف زيــارة ائمــة املــؤم الرضــا 
  .هذه الفقرة، ومسموم قد قطعت جبرع السم امعاؤه

وعلـى وليــي وناصـري ومــن اضـع عليــه اعبـاء النبــوة وامنحــه  ويف اللـوح الســماوي مشـرياً اليــه 
ــب شــر  )١(باالضــطالع ــت مســتكرب يــدفن باملدينــة الــيت بناهــا العبــد الصــاحل، اىل جن 7ــا، يقتلــه عفري

  .خلقي
____________________  

  .uض به وقوي عليه :اضطلع حبمله) ١(
   



١٩٥ 

ــب مســموم قــد  انــه  :ويف تــذكرة الســبط قيــل ــق فيــه عن دخــل احلمــام مث خــرج فقــدم اليــه طب
  .ادخلت فيه االبر املسمومة من غري ان يظهر اثرها فاكله فمات، وله مخس ومخسون سنة

كـــان يعجبـــه   ان الرضـــا  :ولوذكـــر ابـــو الفـــرج والشـــيخ املفيـــد عـــن حممـــد بـــن اجلهـــم، انـــه يقـــ
االبر فرتكت اياماً فاكـل منـه يف علتـه فقتلـه، وذكـر  )١(العنب فاخذ له عنب وجعل يف موضع اقماعه

  .ان ذلك من لطيف السموم
فيــه، كــان ضــعيفاً يف ذلــك  روي عــن ياســر اخلــادم قــال ملــا كــان يف آخــر يومــه الــذي قــبض 

يـا سـيدي مـن يأكـل هـا هنـا  :يـا ياسـر أكـل النـاس شـيئاً، قلـت :ّلى الظهـراليوم، فقال يل بعـدما صـ
مث قـال هـاتوا املائـدة ومل يـدع مـن حشـمه احـداً اال اقعـده معـه علـى  مع ما انـت فيـه، فانتصـب 

ابعثـوا إىل النسـاء بالطعـام فحمـل الطعـام إىل النسـاء،  :املائدة، يتفقـد واحـداً واحـداً، فلمـا اكلـوا قـال
فلمـــا فرغـــوا مـــن األكـــل أغمـــي عليـــه، وضـــعف، فوقعـــت الصـــيحة وجـــاءت جـــواري املـــأمون ونســـاؤه 

ـــة ـــاً حاســـراً، يضـــرب علـــى رأســـه  )٤(حافيـــات حاســـرات، ووقعـــت الوجب بطـــوس وجـــاء املـــأمون، حافي
وقــد  ديــه، فوقــف علــى الرضــا ويقــبض علــى حليتــه، ويتأســف ويبكــي، وتســيل الــدموع علــى خ

يــا ســيدي والّلــه مــا ادري أي املصــيبتني اعظــم علــي فقــدي لــك وفراقــي ايــاك او qمــة  :افــاق، فقــال
احسن يا امـري املـؤمنني معاشـرة ايب  :طرفه اليه مث قال قال فرفع  ؟الناس يل اين اغتلتك وقتلتك

فلمـا كـان مـن تلـك الليلـة قضـى عليـه بعـدما  :بابتيه قـالجعفر فان عمرك وعمره هكذا ومجع بني س
  .ذهب من الليل بعضه

قـــل لــو كنـــتم يف بيـــوتكم لــربز الـــذين كتــب علـــيهم القتـــل اىل  :وروي انــه كـــان آخــر مـــا تكلـــم بــه
  مضاجعهم وكان امر الّله قدراً مقدوراً فلما اصبح اجتمع

____________________  
  .لتصق باسفل التمر وحنوهما ا :مجع قمع كضرب وحرب وعنب) ١(
  .السقطة مع اهلدة او صوت الساقط :الوجبة) ٢(

   



١٩٦ 

 )١(قتـل ابـن رسـول اللّـه واكثـروا القـول واجللبــة :هـذا قتلـه واغتالـه يعـين املـأمون وقـالوا :اخللـق وقـالوا
وكان حممـد بـن جعفـر بـن حممـد اسـتأمن اىل املـأمون وجـاء اىل خراسـان وكـان عـم ايب احلسـن، فقـال 

يا ابا جعفـر اخـرج اىل النـاس واعلمهـم ان ابـا احلسـن ال خيـرج اليـوم وكـره ان ُخيرجـه فتقـع  :أمونله امل
أيهــا النــاس تفرقــوا فــان ابــا احلســن اليــوم ال خيــرج،  :الفتنــة فخــرج حممــد بــن جعفــر اىل النــاس، فقــال
  .فتفرق الناس وغسل ابو احلسن يف الليل ودفن

هرمثــة بــن اعــني، وكــان مــن خــدم اخلليفــة عبــد الّلــه  وروى الســيد الشــبلنجي يف نــور االبصــار عــن
يف يـــوم مـــن  طلبـــين ســـيدي ابـــو احلســـن الرضـــا  :، قـــالاملـــأمون وكـــان قائمـــاً خبدمـــة الرضـــا 

يـا هرمثـة اين مطلعـك علـى امـر يكـون سـرّاً عنـدك ال تظهـره الحـد مـدة حيـايت فـاذا  :االيام، وقال يل
خصــماً لــك عنــد الّلــه، فحلفــت لــه اّين ال اتفــوه مبــا يقولــه يل ألحــد مــدة اظهرتــه مــدة حيــايت، كنــت 

اعلم يا هرمثة انه قـد دنـا رحيلـي وحلـوقي بآبـائي واجـدادي وقـد بلـغ الكتـاب اجلـه  :حياته، فقال يل
واين اطعــم عنبــاً ورمانــاً مفتوتــاً فــاموت ويقصــد اخلليفــة ان جيعــل قــربي خلــف قــرب ابيــه هــارون الرشــيد 

ـــه ال وال يســـتطيعون  )٢( يقـــدره علـــى ذلـــك وان األرض تشـــد علـــيهم فـــال تعمـــل فيهـــا املعـــاولوان الّل
عينـه فـاذا أنـا مـت  )٣(حفرها، فاعلم يا هرمثة ان مدفين يف اجلهة الفالنية من اللحـد الفـالين للموضـع

وجهزت فاعلمه جبميع ما قلت لك لتكونوا على بصرية من امري وقـل لـه اذا انـا وضـعت يف نعشـي 
الصــالة علــّي، فــال يصــلي علــي، وليتــأن قلــيًال، يــأتكم رجــل عــريب، متلــثم علــى ناقــة لــه، مســرع واراد 

من جهة الصحراء فينـيخ ناقتـه، وينـزل عنهـا، ويصـّلي علـّي فصـلوا معـه علـّي فـاذا فـرغتم مـن الصـالة 
ـــرباً مطبقـــاً  ـــك، فـــاحفر شـــيئاً يســـرياً مـــن وجـــه األرض جتـــد ق ـــه ل ـــذي عينت ـــت اىل مـــدفين ال علـــي ومحل

  موراً، يف قعرهمع
____________________  

  .أي الشدة يف القول) ١(
  .مجع معول وهو اداة احلفر) ٢(
  ).منه( كالم متعرض من هرمثة بني كالمه ) ٣(

   



١٩٧ 

ماء ابيض، فاذا كشفت عنه الطبقات نضب املاء فهذا مدفين فادفنوين فيه، مث ذكـر وقـوع مجيـع 
  .ما قال 

اىل  :يـا معمـر اركـب، قلـت قـال ابـو جعفـر  :احلمريي عن معمر بن خالد قـال وعن دالئل
فركبـــت فانتهيـــت اىل واد او وهـــدة فقـــال يل قـــف هـــا هنـــا  :اركـــب كمـــا يقـــال لـــك، قـــال :ايـــن، قـــال

  .دفنت ايب الساعة وكان خبراسان :جعلت فداك اين كنت، قال :فوقفت فأتاين، فقلت له
ــربه  الصــلت، انــه ملــا مــات الرضــا وروى ابــو الفــرج عــن ايب ــأمون قبــل ان حيفــر ق ، حضــره امل

وأمـــر ان حيفـــر اىل جانـــب ابيـــه، مث اقبـــل علينـــا فقـــال حـــدثين صـــاحب هـــذا الـــنعش انـــه حيفـــر لـــه قـــرب 
املـاء  )١(فيظهر فيه ماء ومسك احفروا فحفروا فلما انتهوا اىل اللحد نبع ماء وظهر فيه مسك مث غـاض

  .لرضا فدفن فيه ا
ــذي أفــيض علــيَّ بربكــة موالنــا ايب احلســن الرضــا  :اقــول ــربه  ال يف ظهــور الســمك واملــاء يف ق

الشريف، لعـل هـو تنبيـه املـأمون بانتقـام اللّـه تعـاىل منـه، بـزوال ملكـه وحلـول الغضـب عليـه، وهالكـه 
  .بالسمك واملاء، الغتياله الرضا 

ـــت رؤيتـــه علـــى الغـــم والنكـــد وزوال املنصـــب، وحلـــول  )٢(قـــال الـــدمريي ـــري الســـم، ورمبـــا دل يف تعب
. الغضــب، ألن اللّــه تعـــاىل حــّرم علـــى اليهــود صـــيدهم يــوم الســـبت، فخــالفوا امـــره واســتوجبوا اللعـــن

  .انتهى
وامـــا هـــالك املـــأمون بالســـمك واملـــاء فقـــد حكـــى املســـعودي يف مـــروج الـــذهب يف اخبـــار املـــأمون 

وانصرف يف غزاته فنـزل علـى عـني البديـدون املعروفـة بالقشـرية،  :وم، ما هذا ملخصهوغزاته ارض الر 
  فأقام هنالك فوقف على العني

____________________  
  .أي نقص او غار واختفى) ١(
الـدمريي هــو كمــال الــدين حممــد بـن موســى بــن عيســى املصــري الشــافعي تلميـذ اســنوي صــاحب كتــاب حيــاة احليــوان ) ٢(

  ).منه(نسب اىل دمرية كسفينة  ٨٠٨سنة  وغريه تويف
   



١٩٨ 

ــب حســن املوضــع، وكثــرة اخلضــرة، فــأمر بقطــع خشــب  فاعجبــه بــرد مائهــا وصــفاؤه وبياضــه وطي
طــوال فبســط علــى العــني كاجلســر، وجعــل فوقــه كــاالزج مــن اخلشــب، وورق الشــجر، وجلــس حتــت 

فقرأ كتابتـه وهـو يف قـرار املـاء،  الكنيسة اليت قد عقدت له، واملاء حتته، وطرح يف املاء درمهاً صحيحاً 
لصفاء املاء، ومل يقدر احد أن يدخل يده يف املاء من شـدة بـرده، فبينـا هـو كـذلك اذ الحـت مسكـة 
حنو الذراع كاuا سبيكة فضة، فجعل ملن خيرجها سيفه فبـدر بعـض الفراشـني فأخـذها وصـعد، فلمـا 

مـــن يـــد  )٢(ن، اضـــطربت وافلتـــتالعـــني، او علـــى اخلشـــب الـــذي عليـــه املـــأمو  )١(صـــارت علـــى حـــرف
الفراش، فوقعت يف املاء كاحلجر، فنضح من املـاء علـى صـدر املـأمون وحنـره، وترقوتـه، فبلـت ثوبـه مث 

تقلــى  :احنـدر الفـراش ثانيـة، فأخـذها ووضـعها بـني يـدي املـأمون، يف منـديل، تضـطرب فقـال املـأمون
 )٣(انــه، فغطـى بــاللحف والــدواويجالسـاعة مث اخذتــه رعـدة مــن سـاعته، فلــم يقـدر أن يتحــرك مـن مك

وهـو يرتعـد كالسـعفة ويصــيح الـربد الـربد، مث حــول اىل املغـرب ودثـر وأوقـد النــريان حولـه، وهـو يصــيح 
الربد الربد، مث اتى بالسمكة وقد فرغ من قليها، فلم يقدر على الذوق منها، وشـغله مـا هـو فيـه عـن 

يف ذلـك الوقـت عـن  )٤(خبتيشـوع وابـن ماسـويه تناول شيء منها، وملـا اشـتد بـه األمـر، سـأل املعتصـم
ـــذي يـــدل عليـــه علـــم الطـــب مـــن أمـــره، وهـــل ميكـــن بـــرؤه  املـــأمون، وهـــو يف ســـكرات املـــوت، ومـــا ال

  فتقدم ابن ماسويه وأخذ احدى يديه وخبتيشوع األخرى ؟وشفاؤه
____________________  

  ).منه(يعين جانب وكنار وطرف ) ١(
  .أي سقطت) ٢(
  ).منه(اللحاف  :الدواج) ٣(
والكبــري منهمــا هــو الــذي التحــق خبدمــة هــارون الرشــيد واشــتهر بالدربــة يف . اثنــان مــن االطبــاء يســميان 7ــذا االســم) ٤(

وامــا الصــغري فهــو ابــن جربائيــل بــن خبتيشــوع الكبــري . وقصــده النــاس مــن كــل مكــان وكــان قبــل ذلــك جبنــد يشــابور. صــناعته
  .وع عبد عيسىومعىن خبتيش. وكان معاصراً للمتوكل

الزم املـــأمون واملعتصـــم والواثـــق . واملـــراد بـــه هنـــا يوحنـــا الطبيـــب املشـــهور. امـــا ابـــن ماســـويه فاملســـمون بـــه مـــن االطبـــاء اربعـــة
  .وقد تلمذ عليه حنني بن اسحاق الذي ترجم كتب ابقراط وجالنيوس من اللغة اليونانية) هجري ٢٤٣(واملتوكل تويف 

   



١٩٩ 

وجـــدا نبضـــه خارجـــاً عـــن االعتـــدال، منـــذراً بالفنـــاء، واالحنـــالل، وأخـــذ اkســـة مـــن كلتـــا يديـــه ف
والتزقــــت ايــــديهما ببشــــرته لعــــرق كــــان يظهــــر منــــه، مــــن ســــائر جســــده، كالزيــــت او كلعــــاب بعــــض 
ــك فــانكرا معرفتــه، واuمــا مل جيــداه يف شــيء مــن  ــذلك، فســأهلما عــن ذل االفــاعي، فــأخرب املعتصــم ب

ر املعتصــم االطبــاء حولــه يؤمــل خالصــه ممــا هــو فيــه، الكتــب، وانــه دال علــى احنــالل اجلســد، فاحضــ
اخرجــوين اشــرف علــى عســكري وانظــر اىل رحــايل، واتبــني ملكــي، وذلــك يف الليــل،  :فلمــا ثقــل قــال

فأخرج فاشـرف علـى اخلـيم واجلـيش وانتشـاره وكثرتـه، ومـا قـد وقـد مـن النـريان، فقـال يـا مـن ال يـزول 
ه واجلـس املعتصـم رجـالً يشـهده، ملـا ثقـل فرفـع الرجـل ملكه ارحم من قد زال ملكه، مث رد اىل مرقد

، يف هـذا الوقـت، )١(ال تصح فوالّله ما يفرق بني ربـه وبـني مـا يب :صوته ليقوهلا، فقال له ابن ماسويه
 )٢(ففتح عينيه من ساعته و7ما من العظم والكـرب واالمحـرار مـا مل يـر مثلـه قـط، واقبـل حيـاول الـبطش

ــثالث عشــرة ليلــة  بيديــه بــابن ماســويه، ورام خماطبتــه فعجــز عــن ذلــك، وقضــى عــن ســاعته وذلــك ل
  .بقيت من رجب سنة مثاين عشرة ومئتني ومحل اىل طرسوس فدفن 7ا

  فصل في استشهاد الرضا عليه السالم وثواب زيارته
يف آخــر صــفر كمــا اختــاره ابــن االثــري والطربســي  قــبض ابــو احلســن علــي بــن موســى الرضــا 

ثالث ومئتني وهو ابن مخس ومخسني سنة، وتويف بطـوس  ٢٠٣لشبلنجي وغريهم من سنة والسيد ا
، وكتــب املــأمون اىل )صــلوات اللّــه عليــه(ودفــن 7ــا  )٣(يف قريــة يقــال هلــا ســناباد مــن نوقــان علــى دعــوة

  اهل
___________________________________________  

  .تقول وال يتميز االشخاصيعين انه يف حالة االغماء وال يفهم ما ) ١(
  .أي يريد ان يضربه بشدة وقصد ان خياطبه مبا يسوؤه) ٢(
  .أي فاصلتها من نوقان على مسرية صوت واع) ٣(

    



٢٠٠ 

واuـم نقمـوا ببيعتـه وقـد مـات وسـأهلم الـدخول يف  بغداد وبين العباس واملوايل يعلمهم مبوته 
  .طاعته، فكتبوا اليه اغلظ جواب

وابــو احلســن  كنــت باملدينــة وكنــت اختلــف إىل أيب جعفــر   :ميــة، بــن علــي، قــالوروي عــن ا
قـــويل هلـــم  :خبراســان وكـــان اهـــل بيتــه وعمومـــة ابيـــه يأتونــه ويســـلمون عليـــه فــدعا يومـــاً اجلاريـــة، فقــال

أمت فلمـا كـان مـن الغـد فعـل مثـل ذلـك فقـالوا مـ ؟يتهيأون للمأمت فلما تفرقـوا قـالوا مـا سـألناه مـأمت مـن
  .قال مأمت خري من على ظهرها، فأتانا خرب أيب احلسن بعد ذلك ؟من

وانا بقـم فقلـت قصـيديت  جاءين خرب موت الرضا  :روى الصدوق عن دعبل بن علي، قال
  :الرائية

ـــــــــــــــــــــــــة معـــــــــــــــــــــــــذورين ان قتلـــــــــــــــــــــــــوا   ارى امي

ـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن عـــــــــــــــذر     ـــــــــــــــين العب   وال أرى لب

  
  اوالد حـــــــــــــــــــــــرب ومـــــــــــــــــــــــروان واســــــــــــــــــــــــرqم

ــــــــــــــو معــــــــــــــيط      )١(والة احلقــــــــــــــد والــــــــــــــوغربن
  

  
  قـــــــــــــوم قتلـــــــــــــتم علـــــــــــــى اِإلســـــــــــــالم اوهلـــــــــــــم

  حــــىت اذا استمســــكوا جــــازوا علــــى الكفــــر    

  
  بطـــــــــوس علـــــــــى قـــــــــرب الزكـــــــــي بـــــــــه )٢(اربـــــــــعْ 

  ان كنــــــــت تربــــــــع مــــــــن ديــــــــن علــــــــى وطــــــــر    

  
ــــــــــاس كلهــــــــــم   قــــــــــربان يف طــــــــــوس خــــــــــري الن

  وقــــــــــــــــرب شـــــــــــــــــرهم هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــرب    

  
ـــــرب الزكـــــي ومـــــا ـــــرجس مـــــن ق   مـــــا ينفـــــع ال

ــــــرجس مــــــن ضــــــرر علــــــى الزكــــــي       بقــــــرب ال

  
  هيهـــــــات كـــــــل امـــــــرئ رهـــــــن مبـــــــا كســـــــبت

  لــــــــــه يــــــــــداه فخــــــــــذ مــــــــــا شــــــــــئت او فــــــــــذر    

  
افضـــل الصـــلوات واكمـــل  ولعلـــي بـــن ايب عبـــد اللّـــه اخلـــوايف يرثـــي الرضـــا  :الصـــدوق )٣(وقـــال
  :التحيات

ـــــــــــه رمحتـــــــــــه   يـــــــــــا ارض طـــــــــــوس ســـــــــــقاك الّل

  مـــــــاذا حويـــــــت مـــــــن اخليـــــــارت يـــــــا طـــــــوس    

  
  الــــــــدنيا وطــــــــاب 7ــــــــاطابــــــــت بقاعــــــــك يف 

)٥(ثـــــــــوى بســـــــــناباد ومرمـــــــــوسُ  )٤(شـــــــــخص    
  

  
____________________  

  .الغيظ :الوغر) ١(
  .رَبَع ربعاً باملكان اقام واطمأن) ٢(
  ).منه(أي الصدوق ) ٣(
  .أي اقام) ٤(
  .أي مدفون) ٥(

   



٢٠١ 

  شـــــــخص عزيـــــــز علـــــــى اِإلســـــــالم مصـــــــرعه

  يف رمحـــــــــــــــة اللّــــــــــــــــه مغمــــــــــــــــور ومغمــــــــــــــــوس    

  
ـــــــــــــت قـــــــــــــرب    قـــــــــــــد تضـــــــــــــمنهيـــــــــــــا قـــــــــــــربه ان

  حلـــــــــــــــــم وعلـــــــــــــــــم وتطهـــــــــــــــــري وتقـــــــــــــــــديس    

  
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــوط جبثت ــــــــــــــــــــــك مغب   فخــــــــــــــــــــــراً بأن

  وباملالئكــــــــــــــــــــــــــــة األبــــــــــــــــــــــــــــرار حمــــــــــــــــــــــــــــروس    

  
مـن  :اكثر مـن ان يـذكر، قـال الشـيخ الشـهيد يف الـدروس عـن الكـاظم  وثواب زيارته 

زار قــرب ولــدي علــّي كــان عنــد الّلــه كســبعني حجــة مــربورة، قــال لــه حيــىي املــازين ســبعني حجــة مــربورة 
  .قال نعم وسبعني الف حجة

 ؟افضــل ام زيــارة احلســني  زيــارة الرضــا  وقيــل أليب جعفــر حممــد بــن علــي اجلــواد 
  . اخلواص من الشيعةفقال زيارة ايب افضل ألنه ال يزوره اال

  .اuا أفضل من احلج، وافضلها رجب وعنه 
ابلـــغ شـــيعيت ان زيـــاريت تعـــدل  :خبطـــه قـــرأت كتـــاب ايب احلســـن الرضـــا  :وروى البزنطـــي قـــال

الـف حجـة قـال إي  :قلـت أليب جعفـر  :قـال. عند الّله الف حجة، والف عمرة، متقبلـة كلهـا
  .ملن يزوره عارفاً حبقه )١(والّله والف الف حجة

ـــه يـــوم القيامـــة يف ثالثـــة مـــواطن حـــىت  وقـــال الرضـــا  مـــن زارين علـــى بعـــد داري ومـــزاري اتيت
  .امليزان) عند ظ(اخلصه من اهواهلا، اذا تطايرت الكتب مييناً ومشاالً وعند الصراط و

يقـــول، مـــن كانـــت لـــه اىل اللّـــه عـــز وجـــل حاجـــة،  اهلـــادي وروى الصـــدوق عـــن ايب احلســـن 
  فليزر قرب جدي الرضا 

____________________  
قــد ظهــر عــن هــذه الفقــرة الشــريفة ان االخــتالف الــوارد يف قــدر الفضــل والثــواب حممولــة علــى اخــتالف االشــخاص ) ١(

اقـــول واالظهـــر ان ذلـــك مـــن بـــاب املبالغـــة يف االجـــر ال ) منـــه(لـــك واخـــتالف مراتـــب االخـــالص واملعرفـــة والتقـــوى وغـــري ذ
  .التحديد الواقعي حىت احتيج اىل ذلك التوجيه
   



٢٠٢ 

بطوس وهـو علـى غسـل، وليصـل عنـد رأسـه ركعتـني، وليسـأل اللّـه تعـاىل حاجتـه، يف قنوتـه، فانـه 
اجلنـة ال يزورهـا يستجيب لـه، مـا مل يسـأل يف مـأمث او قطيعـة رحـم، فـان موضـع قـربه لبقعـة مـن بقـاع 

  .مؤمن اال اعتقه الّله تعاىل من النار واحله دار القرار
تقـــف علـــى قـــربه بعـــد ان تغتســـل لزيارتـــه  قـــال الشـــيخ املفيـــد يف املقنعـــة بـــاب خمتصـــر زيارتـــه 

  :وتلبس اطهر ثيابك وتقول
، السـالم عليـك يـا السالم عليك يا ويل الّله وابن وليه، السالم عليك يا حجة الّله وابن حجته(

اشـــهد انــك مضــيت علــى مــا مضــى عليــك آبـــاؤك . امــام اهلــدى والعــروة الــوثقى ورمحــة اللّــه وبركاتــه
ـــؤثر عمـــى علـــى هـــدى، ومل متـــل مـــن حـــق اىل باطـــل، وانـــك  ـــه علـــيهم، مل ت الطـــاهرون، صـــلوات الّل

تيتـك بـأيب وأمـي نصحت لّله ولرسوله، واديت االمانة، فجزاك الّله عن اِإلسـالم واهلـه خـري اجلـزاء، أ
  ).زائراً عارفاً حبقك موالياً ألوليائك معادياً العدائك، فاشفع يل عند ربك
  :مث انكب على القرب وضع خديك عليه مث حتول اىل عند الرأس فقل

السالم عليك يا موالي يا ابن رسول اللّـه ورمحـة اللّـه وبركاتـه اشـهد انـك اِإلمـام اهلـادي والـويل ( 
للّـــه تعـــاىل مـــن اعـــدائك، واتقـــرب اىل اللّـــه بواليتـــك، صـــلى اللّـــه عليـــك ورمحـــة اللّـــه املرشـــد، ابـــرأ اىل ا

  ).وبركاته
مث صــل ركعــيت الزيــارة وصــل بعــدمها مــا بــدا لــك وحتــول اىل عنــد الــرجلني فــادع مبــا شــئت ان شــاء 

  .الّله
ـــت يف بعـــض تصـــانيف اصـــحابنا العجـــم  :قـــال الســـيد بـــن طـــاوس يف االقبـــال ـــه (ورأي رضـــوان الّل

يــوم ثالــث وعشــرين مــن ذي القعــدة مــن قــرب او  ، انــه يســتحب ان يــزار موالنــا الرضــا )معلــيه
  .بعد ببعض زياراته املعروفة او مبا يكون كالزيارة من الرواية بذلك

   



٢٠٣ 

 ان وفـاة الرضـا  :عن صاحب كتاب العـدد القويـة انـه قـال قلت وروى العالمة اkلسي 
  .ذلك اليوم، والّله العاملكانت يف 

قال السيد الداماد قدس سره يف رسالة اربعة ايام يف ذكر اعمال يوم دحو األرض، يـوم اخلـامس 
فيــــه افضـــــل االعمــــال املســـــتحبة وآكـــــد اآلداب  والعشــــرين مـــــن ذي القعــــدة، ان زيـــــارة الرضـــــا 

  .املسنونة

  »ختام«
وأّمـا  يف اعالم الـورى بعـد ذكـر مجلـة مـن دالئـل الرضـا ومعجزاتـه  قال شيخنا الطربسي 

ــق فيــه  ــب الــيت شــاهدها اخلل مــا ظهــر للنــاس بعــد وفاتــه مــن بركــة مشــهده املقــدس وعالماتــه والعجائ
واذعــن العــام واخلــاص لــه واقــر املخــالف واملؤالــف بــه اىل يومنــا هــذا فكثــري خــارج عــن حــد االحصــاء 

واالبــــرص، واســـــتجيبت الــــدعوات، وقضـــــيت بربكتــــه احلاجـــــات  )١(رئ فيــــه االكمـــــهوالعــــد، ولقــــد اُبـــــ
  .وكشفت امللمَّات وشاهدنا كثرياً من ذلك وتيقناه اخل

يف اثبات اهلداة بعـد نقـل هـذا الكـالم مـن االعـالم، يقـول ) قدس سره(قال شيخنا احلر العاملي 
ثــرياً مــن ذلــك وتيقنتــه كمـــا ولقـــد رأيــت وشــاهدت ك :حممــد بــن احلســن احلــر، مؤلــف هــذا الكتــاب

، وذلك ستة وعشرون سنة، ومسعـت مـن شاهده الطربسي وتيقنه يف مدة جماوريت ملشهد الرضا 
 )٢(األخبـار يف ذلـك مـا جيــاوز حـد التـواتر ولــيس يف خـاطري اين دعـوت يف هــذا املشـهد وطلبـت منــه

لـــك يضـــيق عنـــه اkـــال ويطـــول فيـــه مــن اللّـــه تعـــاىل حاجـــة اال وقضـــيت يل، واحلمـــد للّـــه، وتفصــيل ذ
  ان بنتاً من جرياننا كانت خرساء مث زارت قرب )٣(املقال فلذلك اكتفيت باالمجال ومن ذلك

____________________  
  .أي االعمى واالعشى) ١(
  .ظ. به) ٢(
  .ظ. ومن ذلك) ٣(

   



٢٠٤ 

مـا لـك ال  :فقـال هلـا يوماً فرأت عند القرب، رجالً حسن اهليئة ظنت انه الرضا  الرضا 
  :تتكلمني تكلمي، فنطقت يف احلال وزال عنها اخلرس بالكلية، فقلت فيها هذه األبيات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ي

ـــــــــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــــــــالم واالكـــــــــــــــــــــــــــــرام       وعلي

  
  كلميـــــــــــــــــــين عســـــــــــــــــــى اكـــــــــــــــــــون كليمـــــــــــــــــــاً 

  لكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

  
  ).انتهى(

مؤلـف هـذا الكتـاب ولقـد رأيـت وشـاهدت يف مـدة جمـاوريت يقول عبـاس بـن حممـد الرضـا القّمـي 
ثـــالث واربعـــني بعـــد الـــف  ١٣٤٣هلـــذا املشـــهد املقـــدس خصوصـــاً يف هـــذا التـــاريخ وهـــو شـــوال ســـنة 

وثالمثائــــة كثــــرياً مــــن ذلــــك وتيقنتــــه وعلمــــت علمــــاً ال خيــــاجل الشــــك والريــــب يف معنــــاه، فلــــو ذهبــــت 
  :الكتاب ولقد صدق شيخنا العاملي يف قوله )١(للخوض يف ايراد ذلك خلرجت عن الغرض يف هذا

ـــــــــــــــدا مـــــــــــــــن بركـــــــــــــــات مشـــــــــــــــهده   ومـــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــوم امســـــــــــــــه مثـــــــــــــــل غـــــــــــــــده       يف كـــــــــــــــل ي

  
  واملرضـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــه )٢(وكشـــــــــــــــــفاء العمـــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــدعاء يف اعتابـــــــــــــــــــــــــــه     )٣(اجاب
  

  
  ســــــــــــــــــــــالم علــــــــــــــــــــــى آل طــــــــــــــــــــــه ويــــــــــــــــــــــس

  ســـــــــــــــــــالم علـــــــــــــــــــى آل خـــــــــــــــــــري النبيـــــــــــــــــــني    

  
  ســـــــــــــــالم علـــــــــــــــى روضـــــــــــــــة حـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا

ــــــــــــــدين     ــــــــــــــه امللــــــــــــــك وال ــــــــــــــاهي ب   امــــــــــــــام يب

  
) صــلوات اللّــه علــى مشــرفها(كنــت يف الروضــة الرضــوية   :روي عــن ايب عبــد اللّــه احلــافظ انــه قــال

ليلة مجعة احييتها فغلبين النوم يف آخرها وكنت بني النـوم واليقظـة فرأيـت يف تلـك احلالـة ملكـني نـزال 
  .من السماء وكتبا خبط اخضر على جدار القبة هذين البيتني

  اذا كنــــــــــــــــــــــــــــــت تأمــــــــــــــــــــــــــــــل او ترجتــــــــــــــــــــــــــــــي

  مــــــــــــــــــــن اللّــــــــــــــــــــه يف حالتيــــــــــــــــــــك الرضــــــــــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــالزم مـــــــــــــــــــــــــــــــودة آل الرســـــــــــــــــــــــــــــــول

  وجـــــــــــــاور علـــــــــــــي بـــــــــــــن موســـــــــــــى الرضـــــــــــــا    

  
رأى رجـل مـن الصـاحلني فيمـا  :وروى الشيخ الصدوق بإسناده عـن ايب احلسـن علـى املعـدل قـال

ان مــــن  فقــــال  ؟فقــــال لــــه يــــا رســــول اللّــــه مــــن ازور مــــن اوالدك يـــرى النــــائم الرســــول 
فقلـت لـه مـن ازور مـنهم يـا رسـول  :اوالدي من اتاين مسموماً وان من اوالدي من اتاين مقتـوالً قـال

اللّــه، مــع تشــتت امــاكنهم، او قــال مشــاهدهم، قــال مــن هــو اقــرب منــك يعــين باkــاورة وهــو مــدفون 
صـلى اللّـه عليـه قـل (، قـل فقـال  تعـين الرضـا  :فقلت يـا رسـول اللّـه :بارض الغربة، قال

  ).منه) (صلى الّله عليه قل صلى الّله عليه
____________________  

وامــا مــا وضــع اليــداع جــل املعجــزات الصــادرة . وقــد ذكــر شــطراً منهــا، الشــيخ الصــدوق يف كتابــه عيــون اخبــار الرضــا) ١(
  .فراجعهما) للسيد البحراين. مدينة املعاجز(و) اخلرائج للقطب الراوندي (يف كتايب  عنهم 

  :ولقد اجاد من قال) ٣(       .مجع اعمى :العمى كقفل وزنا) ٢(
   



٢٠٥ 

امام   ... النور الحادي عشر اِإلمام التاسع ابو جعفر الثاني محمد بن علي التقي
وعلى آبائه  عباد صلوات الّله عليهكل عاكف وباد وحجة الّله على جميع ال

  واوالده االمجاد

ـــت يـــوم العاشـــر مـــن رجـــب ولكـــن املشـــهور بـــني العلمـــاء   ذكـــر ابـــن عيـــاش ان والدتـــه  كان
  .١(مخس وتسعني ومئة ١٩٥من شهر رمضان من سنة  ٩واملشائخ انه ولد باملدينة يف 

ـــت ماريـــة  امـــه ام ولـــد يقـــال هلـــا ســـبيكة ومساهـــا الرضـــا  ـــت نوبيـــة مـــن اهـــل بي اخليـــزران وكان
 وكانـــت مـــن افضـــل نســـاء زماuـــا واشـــار اليهـــا النـــيب  القبطيـــة ام ابـــراهيم ابـــن الرســـول 

  .بأيب ابن خرية االماء النوبية الطيِّبة :بقوله
____________________  

  .منه يف سلطنة هارون الرشيد ١٧منه وقيل يف  ١٨وقيل يف من ذلك الشهر  ١٥وقيل يف ) ١(
   



٢٠٦ 

يف طريــق مكــة وهــم يريــدون العمـــرة  ويف خــرب يزيــد بــن ســليط ومالقاتــه موســى بــن جعفــر 
اين أوخـذ يف هـذه السـنة واألمـر اىل ابـين علـّي مسـّي علـّي وعلـّي، فامـا  مث قال ابو ابراهيم  :قال

واما علّي اآلخر فعلّي بن احلسني اعطي فهـم األول وحكمتـه  بن ايب طالب  علّي األول فعليّ 
وبصره ووّده ودينه وحمنة اآلخر وصربه على ما يكـره ولـيس لـه ان يـتكلم اال بعـد هـارون بـاربع سـنني 

رك مث قــال يــا يزيــد فــاذا مــررت باملوضــع ولقيتــه وســتلقاه فبشــره انــه ســيولد لــه غــالم امــني مــأمون مبــا
وسيعلمك انك لقيتين فاخربه عند ذلك ان اجلارية اليت يكون منها هذا الغالم جارية مـن اهـل بيـت 

  .وان قدرت ان تبلغها مين السالم فافعل ذلك مارية القبطية جارية رسول الّله 
موســى بــن جعفــر  وكفــى يف جاللــة هــذه املعظمــة اجلليلــة مــا يف هــذا اخلــرب املعتــرب مــن امــر :قلــت
أمــر جــابر بــن عبــد الّلــه ان  يزيــد بــن ســليط ان يبلغهــا منــه الســالم كمــا ان رســول اللّــه  

  ).وسيأيت خرب عن عيون املعجزات فيه ما يدل على فضلها(سالمه  يبلغ ابا جعفر الباقر 
ملــا حضــرت  :قالــت روى ابــن شهرآشــوب عــن حكيمــة بنــت ايب احلســن موســى بــن جعفــر 

يــا حكيمــة احضــري والدqــا وادخلــين  :فقــال دعــاين الرضــا  والدة اخليــزران ام ايب جعفــر 
ء املصـباح وبـني واياها والقابلة بيتـاً ووضـع لنـا مصـباحاً واغلـق البـاب علينـا فلمـا اخـذها الطلـق طفـي

يف الطســت واذا  يــديها طســت واغتمــت بطــفء املصــباح فبينــا حنــن كــذلك اذ بــدر ابــو جعفــر 
عليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسـطع نـوره حـىت اضـاء البيـت فابصـرناه، فاخذتـه فوضـعته يف حجـري 

ه فاخذه ووضـعه يف املهـد وفتح الباب وقد فرغنا من أمر  ونزعت عنه ذلك الغشاء فجاء الرضا 
فلمــا كـان يف اليـوم الثالـث رفــع بصـره اىل السـماء مث نظــر  :يـا حكيمـة الزمــي مهـده، قالـت :وقـال يل

  اشهد ان :ميينه ويساره مث قال
   



٢٠٧ 

فقلــت  فزعــة فأتيــت ابــا احلســن  )١(ال الـه اال اللّــه واشــهد ان حممــداً رســول اللّــه فقمــت ذعــرة
يا حكيمـة مـا تـرون مـن عجائبـه  :وما ذاك، فاخربته اخلرب، فقال :جباً فقالمسعت من هذا الصيب ع

  .اكثر
كتبـت ملـا علقـت ام   :قالـت ويف الدر النظيم باالسناد عن حكيمة بنت ايب احلسن موسـى 

مـن خادمتك قد علقت، فكتب ايل علقت يـوم كـذا  به اىل ايب احلسن الرضا  ايب جعفر 
اشهد ان ال الـه إال اللّـه فلمـا   :فلما ولدته قال :شهر كذا فاذا هي ولدت فالزميها سبعة ايام، قالت

  .كان يوم الثالث عطس فقال احلمد لّله وصلى الّله على سيدنا حممد وعلى األئمة الراشدين
فكـان مـن امـر البيـت  بعد ذلك بسنة ومعه ابو جعفـر  وحج ابو احلسن الرضا  :اقول

  .واحلجر وجلوسه فيه ما قد ذكرناه يف تاريخ ايب احلسن الرضا 
ادع الّله ان يرزقك ولـداً  :قلت للرضا  :وروي عن عيون املعجزات عن كليم بن عمران قال

قــد  :الصــحابه ضــا قـال الر  امنــا ارزق ولــداً واحـداً وهــو يــرثين، فلمــا ولـد ابــو جعفــر  :فقـال
ولـد يل شـبيه موســى بـن عمــران فـالق البحـار وشــبيه عيسـى بــن مـرمي، قدسـت ام ولدتــه، قـد خلقــت 

وعليــه اهــل الســماء ويغضــب اللّــه علــى  )٢(يقتــل غصــباً فيبكــي لـه :طـاهرة مطهــرة مث قــال الرضــا 
عـدوه وظاملــه فـال يلبــث اال يســرياً حـىت يعجــل اللّـه بــه اىل عذابــه االلـيم وعقابــه الشـديد، وكــان طــول 

  .يف مهده )٣(ليلته يناغيه
  وروى عن ايب حيىي الصنعاين قال كنت عند ايب احلسن 

____________________  
  .سأي خائفة متفرقة احلوا) ١(
  ).منه(أي يرثيه ويبكي عليه اهل السماء ) ٢(
  .أي يكلمه مبا يعجبه ويسره) ٣(

   



٢٠٨ 

هــذا املولــود الــذي مل يولــد مولــود اعظــم، علــى  :وهــو صــغري فقــال فجــيء بابنــه ايب جعفــر 
  .شيعتنا، بركة منه

كنــت عنــد علــي بــن جعفــر بــن   :عــن حممــد بــن احلســن بــن عمــار قــال روى الشــيخ الكليــين 
جالساً باملدينة وكنت اقمت عنـده سـنتني اكتـب عنـه مـا مسـع مـن اخيـه يعـين ابـا احلسـن  حممد 
 املســـجد، مســـجد رســـول اللّـــه  اذ دخـــل عليـــه ابـــو جعفـــر حممـــد بـــن علـــي الرضـــا  

يــا عــم : ال حــذاء وال رداء فقبــل يــده وعظَّمــه فقــال لــه ابــو جعفــر بــ فوثــب علــي بــن جعفــر 
يـا ســيدي كيـف اجلـس وانـت قـائم فلمــا رجـع علـي بـن جعفـر اىل جملســه : اجلـس رمحـك اللّـه فقـال

اسـكتوا اذا كـان اللّـه  :انت عم ابيه وانت تفعل به هذا الفعل فقـال: جعل اصحابه يوخبونه ويقولون
ــل هــذا الفــىت ووضــعه حيــث وضــعه أأُنكــر  عــز وجــل، وقــبض علــى حليتــه، مل يؤهــل هــذه الشــيبة واهَّ

  .نعوذ بالّله مما تقولون بل انا له عبد ؟فضله
علــي بــن جعفــر هــذا، هــو الســيد اجلليــل الــذي كــان راويــة للحــديث ســديد الطريــق شــديد  :اقــول

واالنقطـــاع اليـــه،  شـــديد التمســـك باخيـــه موســـى ) رضـــي اللّـــه عنـــه(وكـــان . الـــورع كثـــري الفضـــل
والتــوفر علــى اخــذ معــامل الــدين منــه، ولــو مســائل مشــهورة عنــه، وجوابــات رواهــا مساعــاً منــه، وكــان 

انــه كــان  :وروي. ميشــي اخــوه فيهــا اىل مكــة بعيالــه واهلــه )١(، حــىت يف اربــع عمــرمالزمــاً الخيــه 
يــا ســيدي تبــدأ يب  :فقــام علــي بــن جعفــر قــال ودنــا الطبيــب ليقطــع لــه العــرق عنــد ايب جعفــر 

فسـوى  النهـوض قـام علـي بـن جعفـر  قبلك وملا اراد ابـو جعفـر  )٢(لتكون حّدة احلديد يفّ 
  .له نعليه حىت يلبسهما

____________________  
  .مجع عمرة) ١(
  .بتشديد الياء) ٢(
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  الثاني عليه السالم ودالئله ومعجزاته فصل في طرف من االخبار عن مناقب ابي جعفر
وجــع العــني فاخــذ  شــكوت اىل الرضــا  :الكشــي عــن حممــد بــن مرزبــان عــن ابــن ســنان قــال

ودفــــع الكتـــاب اىل اخلــــادم وأمــــرين ان  )١(وهــــو اقـــل مــــن ثـــالث قرطاســـاً فكتــــب اىل ايب جعفـــر 
ل ففــتح اخلــادم الكتــاب بــني يــدي ايب جعفــر اكــتم، فأتينــاه وخــادم قــد محلــه، قــا :اذهــب معــه وقــال

ففعــل  )٢(بــأح :ينظــر يف الكتــاب ويرفــع رأســه اىل الســماء ويقــول قــال فجعــل ابــو جعفــر  
 قــال فقلــت أليب جعفــر . ذلــك مــراراً فــذهب كــل وجــع يف عيــين وابصــرت بصــراً ال يبصــره احــد

مث  :ة كمــا جعــل عيســى بــن مــرمي شــيخاً علــى بــين اســرائيل، قــالشــيخاً علــى هــذه األمــ )٣(جعــل الّلــه
ان اكــتم، فمــا زلــت صــحيح  قلــت يــا شــبيه صــاحب فطــرس، قــال فانصــرف وقــد امــرين الرضــا 

  .يف امر عيين فعاودين الوجع البصر حىت أذعت ما كان من ايب جعفر 
صــاحب فطـرس، قــال فـان اللّــه عـز وجــل قلـت حملمــد بـن ســنان مـا عنيــت بقولـك يــا شـبيه  :قـال

غضب على ملك من املالئكة يدعى فطرس فدق جناحه ورمى به يف جزيـرة مـن جزائـر البحـر فلمـا 
وكـان  ليهنئـه بـوالدة احلسـني  بعـث اللّـه عـز وجـل جربائيـل اىل حممـد  ولد احلسـني 

ومـا أمـر اللّـه بـه،  به وهو يف اجلزيرة مطروح فخّربه بوالدة احلسـني  جربائيل صديقاً لفطرس فمر
  صلى الّله عليه(هل لك ان امحلك على جناح من اجنحيت وامضي بك اىل حممد  :فقال له

____________________  
  .أي من الذين هلم ثالث سنني) ١(
  ).خ د. راح. تاج) (٢(
  .جعلك الّله) ٣(
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قال فقال له فطرس نعم، فحمله على جناح من اجنحتـه حـىت اتـى بـه  ؟شفع فيكي) وآله وسلم
لفطـــرس امســـح  فبلغـــه qنئـــة ربِّـــه تعـــاىل مث حّدثـــه بقصـــة فطـــرس فقـــال حممـــد  حممـــداً 

اىل جناحــه ورده اىل ومتســح بـه ففعـل ذلـك فطــرس، فجـرب اللّـه تعـ جناحـك علـى مهـد احلسـني 
  .منزله مع املالئكة

اشهدوا يل على حممـد بـن علـي  :وروى القطب الراوندي ان املعتصم دعا مجاعة من وزرائه فقال
 :انــك أردت أن ختــرج علــي فقـــال :زوراً واكتبــوا انــه أراد أن خيــرج، مث دعـــاه، فقــال بــن موســى 

نعـــم هـــذه  :ان فالنـــاً وفالنـــاً شـــهدوا عليـــك، فاحضـــروا فقـــال :واللّـــه مـــا فعلـــت شـــيئاً مـــن ذلـــك قـــال
يــده وقــال  فرفــع ابــو جعفــر  )١(الكتــب اخــذناها مــن بعــض غلمانــك، قــال وكــان جالســاً يف 7ــو

اللهم ان كانوا كذبوا علّي فخذهم، قال فنظرنا اىل ذلـك البهـو كيـف يرجـف ويـذهب وجيـيء وكلمـا 
 :ا ابــن رســول اللّــه اين تائــب ممــا قلــت فــادع ربــك ان يســكنه، فقــالقــام واحــد وقــع، فقــال املعتصــم يــ

  .اللهم سكنه انك تعلم اuم اعداؤك واعدائي، فسكن
ملــا رأى مــن فضــله مــع  قــال الشــيخ املفيــد يف االرشــاد وكــان املــأمون قــد شــغف بــايب جعفــر 

ه احـــد مـــن مشـــائخ اهـــل صـــغر ســـنه وبلوغـــه يف العلـــم واحلكمـــة واالدب وكمـــال العقـــل مـــا مل يســـاو 
الزمـــان فزوجـــه ابنتـــه ام الفضـــل ومحلهـــا معـــه اىل املدينـــة وكـــان متـــوفراً علـــى اكرامـــه وتعظيمـــه واجـــالل 

  .قدره
اخــربين احلســن بــن حممــد بــن ســليمان عــن علــي بــن ابــراهيم بــن هاشــم عــن ابيــه عــن الريــان بــن 

ــك بــن علــي  ملــا اراد املــأمون ان يــزوج ابنتــه ام الفضــل ابــا جعفــر حممــد :شــبيب قــال ، بلــغ ذل
  وخافوا ان ينتهي االمر معه اىل ما انتهى اليه مع) استنكروه(العباسيني فغلظ عليهم واستكربوه 
____________________  

  ).منه(البيت املقدم امام البيوت  :البهو) ١(
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ننشــدك اللّــه يــا امــري  :فخاضــوا يف ذلــك واجتمــع مــنهم اهــل بيتــه األدنــون منــه فقــالوا الرضـا 
املؤمنني ان تقيم على هذا األمر الذي قد عزمت عليه من تزويج ابن الرضا، فأنا خنـاف ان ختـرج بـه 

لقـوم قـدمياً عنا امراً قد مّلكناه الّله، وتنزع منا عزّاً قد البسناه اليـك، قـد عرفـت مـا بيننـا وبـني هـؤالء ا
وحــديثاً ومــا كــان عليــه اخللفــاء الراشــدون قبلــك مـــن تبعيــدهم والتصــغري 7ــم وقــد كنــا يف وهلــة مـــن 

 )١(عملك مع الرضا ما عملـت حـىت كفانـا اللّـه املهـم مـن ذلـك فاللّـه اللّـه ان تردنـا اىل غـم قـد احنسـر
ك دون غـريه، فقـال عنا واصرف رأيك عن ابن الرضا واعدل اىل من تـراه مـن اهـل بيتـك يصـلح لـذل

ــأمون ــب فــانتم الســبب فيــه، ولــو انصــفتم القــوم لكــانوا اوىل  :هلــم امل امــا مــا بيــنكم وبــني آل أيب طال
بكم، واما كان يفعله من قبلي 7م فقد كان به قاطعاً للرحم واعوذ بالّله من ذلـك، واللّـه مـا نـدمت 

وانزعــه عـن نفســي فــاىب وكــان  علـى مــا كــان مــين مـن اســتخالف الرضــا، ولقــد سـألته ان يقــوم بــاالمر
امــر الّلــه قــدراً مقــدوراً، وامــا ابــو جعفــر حممــد بــن علــي قــد اخرتتــه لتربيــز علــى كافــة اهــل الفضــل يف 

وانــا ارجــو أن يظهــره للنــاس مــا قــد عرفتــه منــه . العلــم والفضــل مــع صــغر ســنه، واالعجوبــة فيــه بــذلك
راقـك منـه هديـه فانـه صـيب ال معرفـة لـه وال فيعلموا ان الرأي مـا رأيـت فيـه، فقـالوا ان هـذا الفـىت وان 

وحيكـم اين أعـرف 7ـذا  :فقه، فامهله ليتأدب ويتفقه يف الدين مث اصنع ما تراه بعـد ذلـك، فقـال هلـم
، مل يـزل آبـاؤه اغنيـاء يف علـم )٢(الفىت منكم، وان هذا مـن اهـل بيـت علمهـم مـن اللّـه ومـواده واهلامـه

حد الكمال، فان شئتم فـامتحنوا ابـا جعفـر مبـا تبـني لكـم بـه الدين واألدب عن الرعايا الناقصة عن 
مـا وصــفت مــن حالــه، قـالوا لــه قــد رضــينا لـك يــا امــري املــؤمنني وألنفسـنا بامتحانــه، فحــل بيننــا وبينــه 
لننصـــب مـــن يســـأله حبضـــرتك عـــن شـــيء، مـــن فقـــه الشـــريعة فـــان اصـــاب اجلـــواب عنـــه مل يكـــن لنـــا 

ــك فقــد كفينــا اعــرتاض يف امــره وظهــر للخاصــة والعامــة ســ ديد رأي امــري املــؤمنني، وان عجــز عــن ذل
  اخلطب يف معناه، فقال هلم املأمون

____________________  
  .أي انكشف ورفع عنا) ١(
  .ظ. وبارادته) ٢(
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شأنكم وذاك مىت أردمت، فخرجوا من عنده واجتمع رأيهم على مسألة حيىي بن اكـثم وهـو يومئـذ 
لـــى ان يســـأله مســـألة ال يعـــرف اجلـــواب فيهـــا، ووعـــدوه بـــاموال ع) د -خ . القضـــاة(قاضـــي الزمـــان 

نفيســـة علـــى ذلـــك، وعـــادوا اىل املـــأمون فســـألوه ان خيتـــار هلـــم يومـــاً لالجتمـــاع، فاجـــا7م اىل ذلـــك، 
فاجتمعوا يف اليوم الذي اتفقوا عليه وحضر معهم حيىي بن اكثم، فأمر املأمون ان يفـرش أليب جعفـر 

وهــو يومئـذ ابـن ســبع  ففعـل ذلــك، وخـرج ابـو جعفـر  )٢(ه فيــه مسـورتانوجيعـل لـ )١(دسـت 
ـــه وقـــام النـــاس يف مـــراتبهم،  ـــس حيـــىي بـــن اكـــثم بـــني يدي ـــس بـــني املســـورتني وجل ســـنني واشـــهر، فجل

، فقال حيىي بن اكـثم للمـأمون تـأذن يل يـا واملأمون جالس يف دست متصل بدست ايب جعفر 
فقـــال لـــه املــأمون اســـتأذنه يف ذلـــك، فاقبـــل عليـــه حيـــىي بـــن اكـــثم  ؟ان اســـأل ابـــا جعفـــرامــري املـــؤمنني 

ــت فــداك يف مســألة :فقــال ــأذن يل جعل قــال لــه ابــو جعفــر ســل ان شــئت، قــال حيــىي مــا تقــول،  ؟ات
عاملــاً كــان  ؟قتلــه يف حــل او حــرم فقــال لــه ابــو جعفــر  ؟جعلــين الّلــه فــداك، يف حمــرم قتــل صــيداً 

مبتـدئاً بالقتـل ام  ؟صغرياً كان او كبـرياً  ؟حراً كان احملرم ام عبداً  ؟قتله عمداً او خطأ ؟احملرم ام جاهالً 
من صغار الصيد كان ام من كباره مصـراً علـى مـا  ؟من ذوات الطري كان الصيد ام من غريها ؟معيداً 

فتحـري حيـىي بـن اكـثم  ؟ماً كان بالعمرة او باحلجحمر  ؟يف الليل كان قتله للصيد ام uاراً  ؟فعل او نادماً 
وبان يف وجهه العجز واالنقطاع، وتلجلج حىت عرف مجاعـة اهـل اkلـس امـره، فقـال املـأمون احلمـد 
للّــه علـــى هـــذه النعمـــة والتوفيـــق يل يف الـــرأي، مث نظـــر اىل اهــل بيتـــه وقـــال هلـــم اعـــرفتم اآلن مـــا كنـــتم 

قــال نعــم يــا امــري املــؤمنني،  ؟فقــال لــه اختطــب يــا ابــا جعفــر مث اقبــل علــى ايب جعفــر  ؟تنكرونــه
  وانا مزوجك ام الفضل ابنيت ،فقد رضيتك لنفسي ؟فقال له املأمون اخطب جعلت فداك لنفسك

____________________  
  .ميكن ان يكون مبعىن صدر اkلس) ١(
  .متكأ من جلد :املسور واملسورة) ٢(
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احلمـد للّـه اقـراراً بنعمتـه، وال إلـه اال اللّـه اخالصـاً لوحدانيتـه، وصـلى اللّـه  :فقال ابـو جعفـر 
علـــى حممـــد ســـيد بريتـــه، واالصـــفياء مـــن عرتتـــه، امـــا بعـــد، فقـــد كـــان مـــن فضـــل اللّـــه علـــى االنـــام ان 

ــــاحلالل عــــن احلــــرام، فقــــال ســــبحانه ــــاهم ب وانكحــــوا األيــــامى مــــنكم والصــــاحلني مــــن عبــــادكم : اغن
يكونوا فقراء يغنهم الّله من فضله، واللّـه واسـع علـيم، مث ان حممـد بـن علـي بـن موسـى  وامائكم، ان

خيطـب ام الفضـل بنـت عبــد اللّـه املـأمون، وقــد بـذل هلـا مــن الصـداق مهـر جدتــه فاطمـة بنـت حممــد 
قـال  ؟، وهو مخسمائة درهم جياداً فهل زوجته يا امري املؤمنني 7ا على هذا الصـداق املـذكور
فقـال  ؟نعم زوجتك يا ابا جعفر ام الفضل ابنيت على الصداق املـذكور، فهـل قبلـت النكـاح :املأمون

قــد قبلــت ذلــك ورضــيت بــه فــأمر املــأمون ان يقعــد النــاس علــى مــراتبهم يف اخلاصــة  ابــو جعفــر 
وراqم، فـــاذا اخلـــدم والعامـــة، قـــال الريّـــان ومل نلبـــث ان مسعنـــا اصـــواتاً تشـــبه اصـــوات املالحـــني يف حمـــا

 )١(مـن االبريسـيم علـى عجلـة) مشدودة باحلبال خ د(جيرون سفينة مصنوعة من الفضة يشبه اجلبال 
ــك الغاليــة، مث مــدت اىل دار العامــة  مملــوءة مــن الغاليــة فــأمر املــأمون ان خيضــب حلــاء اخلاصــة مــن تل

  .م على قدرهم اخلفطيبوا منها، ووضعت املوائد، تأكل الناس وخرجت اجلوائز اىل كل قو 

  فصل في ذكر بعض اخباره وبراهينه وبيناته عليه السالم
وسـنه اقـل مـن اربـع  اذ جيء بـايب جعفـر  اين لعند الرضا  :روي عن زكريا بن آدم قال

  سنني، فضرب بيديه اىل األرض ورفع رأسه اىل السماء فاطال الفكر، فقال له الرضا 
____________________  

او مبعــــىن االســــتعجال، أي جتــــرون علــــى . بالتحريــــك أي اآللــــة الــــيت حتمــــل عليهــــا االثقــــال أي جتــــري عليهــــا :العجلــــة) ١(
  .االستعجال

    



٢١٤ 

، امـــــا واللّـــــه ألخرجنهمـــــا مث فقـــــال فيمـــــا صـــــنع بـــــامي فاطمـــــة  ؟بنفســـــي فلـــــم طـــــال فكـــــرك
فاستدناه وقبل بني عينيه، مث قال بأيب انـت  )٢(ا يف اليم نسفاً مث ألنسفنهم )١(ألحرقنهما مث ألذرينهما

  ).يعين االمامة(وامي انت هلا 
مسعــت حيــىي بــن اكــثم قاضــي ســامراء بعــدما  :عــن حممــد بــن ايب العــال قــال الشــيخ الكليــين 

انــا ذات يــوم بينــا  :، فقــالجاهــدت بــه وناظرتــه وحاورتــه وراســلته وســألته عــن علــوم آل حممــد 
يطــوف بــه، فناظرتــه يف  ورأيــت حممــد بــن علــي الرضــا  دخلــت اطــوف بقــرب رســول اللّــه 

واللّـه اين اريـد ان اسـألك مسـألة واحـدة واين واللّـه ألسـتحيي  :مسائل عندي فاخرجها اّيل فقلت له
عـن اِإلمـام، فقلـت هـو واللّـه هـذا، فقـال انـا  انا اخربك قبـل ان تسـألين، تسـألين :من ذلك، فقال يل

  .ان موالي امام هذا الزمان وهو احلجة :هو، فقلت عالمة، فكان يف يده عصا فنطقت، فقالت
يضــرب بيــده اىل  ويف الــدر النظــيم قــال ابــراهيم بــن ســعيد رأيــت حممــد بــن علــي أي اجلــواد 

  .نه كثرياً وانفقته يف االسواق فلم يتغريفاخذت م )٣(ورق الزيتون فيصري يف كفه َورِقاً 
علـى دجلـة فـالتقى لـه طرفاهـا حـىت عـرب،  وقال حممد بـن حيـىي لقيـت حممـد بـن علـي الرضـا 

  .ورايته باالنبار على الفرات فعل مثل ذلك
 عـــن كتـــاب االختصـــاص عـــن علـــي بـــن ابـــراهيم عـــن ابيـــه قـــال ملـــا مـــات ابـــو احلســـن الرضـــا 

وقـــد حضـــر خلـــق مـــن الشـــيعة مـــن كـــل بلـــد لينظـــروا اىل ايب  فـــدخلنا علـــى ايب جعفـــر  حججنـــا
  ، فدخل عمه عبد الّله بن موسى وكان شيخاً كبرياً نبيالً عليه ثيابجعفر 

____________________  
  .اطارته وفرقته :ذري ذرواً وذرى تذرية واذرى اذراء الريح الرتاب) ١(
  .لنطرينه ونذرينه يف البحرأي ) ٢(
  .أي نقداً مسكوكاً ) ٣(
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من احلجرة وعليه قمـيص قصـب ورداء  خشنة وبني عينيه سجادة فجلس وخرج ابو جعفر 
قصب ونعل حذو بيضاء، فقام عبد الّله واستقبله وقبل بني عينيه وقامـت الشـيعة، وقعـد ابـو جعفـر 

ضــهم اىل بعــض حتــرياً لصــغر ســنه فانتــدب رجــل مــن القــوم فقــال علــى كرســي، ونظــر النــاس بع 
فقال يقطع ميينه ويضرب احلد، فغضب ابـو جعفـر  ؟لعمه اصلحك الّله ما تقول يف رجل أتى 7يمة

يا عم اتق الّله، اتق اللّـه انـه لعظـيم ان تقـف يـوم القيامـة بـني يـدي اللّـه عـز  :مث نظر اليه فقال 
فقــال عمــه يــا ســيدي الــيس قــال هــذا ابــوك صــلوات  ؟وجــل فيقــول لــك ِملَ أفتيــت النــاس مبــا ال تعلــم

تقطـع ميينـه  :امنـا سـئل ايب عـن رجـل نـبش قـرب امـرأة، فنكحهـا فقـال ايب :الّله عليه، فقـال ابـو جعفـر
ضرب حد الزنا، فان حرمة امليتة كحرمـة احليـة، فقـال صـدقت يـا سـيدي وانـا اسـتغفر اللّـه، للنبش وي

فسألوه يف جملس عن ثالثـني الـف  :فقال نعم ؟فتعجب الناس، فقالوا يا سيدنا اتأذن لنا ان نسألك
  .مسألة فاجا7م فيها وله تسع سنني

حنـــــو ســـــبع ســـــنني،  جعفـــــر كـــــان ســـــن ايب   وعـــــن عيـــــون املعجـــــزات ملـــــا قـــــبض الرضـــــا 
فاختلفــت الكلمـــة مـــن النـــاس ببغــداد ويف االمصـــار، واجتمـــع الريـــان بــن الصـــلت وصـــفران بـــن حيـــىي 

) رضــوان اللّــه علــيهم امجعــني(وحممــد بــن حكــيم وعبــد الرمحــان بــن احلجــاج ويــونس بــن عبــد الرمحــان 
يف بركـة ذلـول، يبكـون ويتوجعـون،  ومجاعة من وجوه الشيعة وثقاqم يف دار عبد الرمحان بن احلجاج

واىل مـــن نقصـــد  ؟، دعــوا البكـــاء، مــن هلـــذا األمــر)١(مــن املصـــيبة، فقــال هلـــم يــونس بـــن عبــد الرمحـــان
  باملسائل اىل ان

____________________  
موسـى روى عـن ايب احلسـن . يونس بن عبد الرمحان موىل علي بن يقطني كان وجيهاً يف اصحابنا مقدماً عظيم املنزلة) ١(

والرضا وكان الرضا يشري اليه يف العلم والفتيا وكان وكيالً له وكـان بـذل لـه علـى الوقـف مـال جليـل فـامتنع مـن اخـذه وثبـت 
  .على احلق وقال فيه ابو حممد صاحب العسكر

سـرتآبادي اعطـاه اللّـه بكـل حـرف نـوراً يـوم القيامـة وذكـر لـه احملقـق اال :حني عرض عليه ابو هاشم كتاب يوم وليلـة ليـونس
  .يف رجاله الكبري نيفاً وعشرين مصنفاً، مات سنة مثان وماتني
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ووضــع يــده يف حلقــه ومل يــزل  )١(فقــام اليــه الريــان بــن الصــلت ؟يكــرب هــذا يعــين ابــا جعفــر 
ان كان أمره من اللّـه جـل وعـال فلـو  )٢(يلطمه ويقول له انت تظهر االميان لنا وتبطن الشك والشرك

ابــن يــوم واحــد لكــان مبنزلــة الشــيخ العــامل وفوقــه، وان مل يكــن مــن عنــد اللّــه فلــو عمــر الــف  انــه كــان
ســنة فهــو واحــد مــن النــاس، هــذا ممــا ينبغــي ان يكفــر فيــه فاقبلــت العصــابة عليــه تعذلــه وتوخبــه وكــان 
وقت املوسم فاجتمع من فقهاء بغداد واالمصـار وعلمـائهم مثـانون رجـالً فخرجـوا اىل احلـج وقصـدوا 

ألuــــا كانــــت فارغــــة  فلمــــا وافــــوا أتــــوا دار جعفــــر الصــــادق  املدينــــة ليشــــاهدوا ابــــا جعفــــر 
ودخلوها وجلسوا على بساط كبري وخرج اليهم عبـد اللّـه بـن موسـى فجلـس يف صـدر اkلـس، وقـام 

نهـــا بغـــري منـــاد وقـــال هـــذا ابـــن رســـول الّلـــه فمـــن اراد الســـؤال فليســـأله، فســـئل عـــن اشـــياء اجـــاب ع
الواجب فورد على الشيعة مـا حـريهم وغمهـم واضـطربت الفقهـاء وقـاموا ومهـوا باالنصـراف وقـالوا يف 

يكمل جلواب املسائل ملا كـان مـن عبـد اللّـه مـا كـان، ومـن اجلـواب  انفسهم لو كان ابو جعفر 
فقـاموا  عفـر بغري الواجب، ففـتح علـيهم بـاب مـن صـدر اkلـس ودخـل موفـق وقـال هـذا ابـو ج

وعليــه قميصــان وعمامــة بــذؤابتني ويف رجليــه  الــيهم بــأمجعهم واســتقبلوه وســلموا عليــه، فــدخل 
نعـالن وجلـس وامسـك النـاس كلهـم، فقـام صـاحب املسـألة فسـأله عـن مسـائل فاجـاب عنهـا بـاحلق 

ال إلـه اال اللّـه يـا  :كيـت وكيـت فقـالففرحوا ودعوا له واثنوا عليه وقالوا له ان عمـك عبـد اللّـه افـىت ب
ويف االمـة  ؟عـم، انـه عظـيم عنـد اللّـه ان تقـف غـداً بـني يديـه فيقـول لـك مل تفـيت عبـادي مبـا مل تعلـم

  .من هو اعلم منك
____________________  

ثوبـاً  الرضـا وكان ثقة صدوقاً وقد اعطـاه  خراساين األصل روى عن الرضا . ريان صلت البغدادي القمي) ١(
  .من ثيابه وثالثني درمهاً من درامهه

وكـان  وقـد صـحب قبـل ذلـك ابـا احلسـن موسـى والرضـا . اجل شـأناً مـن ان ال يعـرف امامـه فيه ان يونس ) ٢(
تبــاراً او تقيــة مــن وعليــه لــو كــان احلــديث صــحيحاً لعلــه صــدر منــه اخ. مــن ثقاqمــا واســامي االئمــة غــري خفيــة عــن مثلــه

  .كان من خواص املعتصم) مع وثاقته(بعضهم حيث ان الريان نفسه 
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ان شيعتك تدعي انك تعلـم كـل  قال قلت أليب جعفر  )١(وروى عن عمر بن فرج الرخجي
ــك اىل  :مــاء يف دجلــة ووزنــه، وكنــا علــى شــاطئ دجلــة فقــال يل يقــدر الّلــه تعــاىل ان يفــوض علــم ذل

انـــا اكـــرم علـــى اللّــه تعـــاىل مـــن بعوضـــة ومـــن اكثـــر  :قلـــت نعـــم يقــدر فقـــال ؟بعوضــة مـــن خلقـــه ام ال
  .خلقه

قـال رافقـت ابـا جعفـر  )٣(وسجسـتان )٢(الشيخ الكليين عن رجل مـن بـين حنيفـة، مـن اهـل بسـت
عتصم، فقلت لـه وانـا معـه علـى املائـدة وهنـاك مجاعـة يف السنة اليت حج فيها يف اول خالفة امل 

مــن أوليــاء الســلطان، ان والينــا جعلــت فــداك، رجــل يتــوالكم اهــل البيــت، وحيــبكم وعلــيَّ يف ديوانــه 
جعلـت  :خراج، فان رأيت، جعلين الّله فداك ان تكتـب اليـه باالحسـان اّيل، فقـال ال اعرفـه، فقلـت

بسـم  :البيت، وكتابك ينفعين عنده فاخـذ القرطـاس وكتـبفداك انه على ما قلت من حمبيكم، اهل 
الّله الـرمحن الـرحيم امـا بعـد فـان موصـل كتـايب هـذا ذكـر عنـك مـذهباً مجـيًال، وان مالـك مـن عملـك 
مــا احســنت فيــه، فاحســن اىل اخوانــك واعلــم ان اللّــه عــز وجــل ســائلك عــن مثاقيــل الــذر واخلــردل، 

ســني بــن عبــد الّلــه النيســابوري وهــو الــوايل فاســتقبلين قــال فلمــا وردت سجســتان ســبق اخلــرب اىل احل
 ؟حاجتـــك :علـــى فرســـخني مـــن املدينـــة، فـــدفعت اليـــه الكتـــاب فقبلـــه ووضـــعه علـــى عينيـــه، وقـــال يل

فامر بطرحه عين وقال ال تـؤد خراجـاً مـا دام يل عمـل مث سـألين  :فقلت خراج عليَّ يف ديوانك، قال
فمـا اديـت يف عملـه خراجـاً مـا دام حيـاً  )٤(مبـا يقوتنـا وفضـالً  عن عيايل فاخربته مببلغهم فامر يل وهلم

  .وال قطع عين صلته حىت مات
____________________  

  .كورة ومدينة من نواحي كابل) ١(
  .مدينة بني سجتان وغزنني وهراة كثرية االuار والبساتني :بست بالضم) ٢(
  .اة وارضها كلها رملة ويسمى اآلن سيستانناحية كبرية وهي يف جنوب هر  :سجستان بكثر األولني) ٣(
  .أي زائداً عما يقوqم) ٤(

   



٢١٨ 

قـــد اردت ان اطـــوف عنـــك  قلـــت أليب جعفـــر الثـــاين  :وروى عـــن موســـى بـــن القاســـم قـــال
وعن ابيـك فقيـل يل ان االوصـياء ال يطـاف عـنهم، فقـال يل بـل طـف مـا امكنـك فـان ذلـك جـائز، 

اين كنـت اسـتأذنتك يف الطـواف عنـك وعـن ابيـك فاذنـت يل يف  مث قلت له بعد ذلك بثالث سـنني
قلــت طفــت  ؟ذلــك، فطفــت عنكمــا مــا شــاء الّلــه، مث وقــع يف قلــيب شــيء فعملــت بــه، قــال ومــا هــو

فقـال ثــالث مـرات صــلى اللّـه علـى رســول اللّـه مث اليـوم الثــاين عـن امــري  يومـاً عـن رســول اللّـه 
واخلـــامس عـــن  والرابـــع عـــن احلســـني  ومث طفـــت اليـــوم الثالـــث عـــن احلســـن  املـــؤمنني 

واليـوم السـابع، عـن جعفـر بـن حممـد  والسـادس عـن ايب حممـد بـن علـي  علي بن احلسـني 
واليـوم العاشـر عنـك  علـي  واليـوم التاسـع عـن ابيـك واليوم الثامن عن ابيك موسـى  

، فقـال اذن واللّـه تـدين اللّـه بالـدين الـذي ال يقبـل يا سيدي وهؤالء الذين ادين اللّـه بـواليتهم 
ورمبـــا مل اطـــف، فقـــال ) صـــلوات اللّـــه عليهـــا(مـــن العبـــاد غـــريه، قلـــت ورمبـــا طفـــت عـــن امـــك فاطمـــة 

  .ان شاء الّله تعاىلاستكثر من هذا فانه افضل ما انت عامله 
يــا ابــا جعفــر  :قــال قــرأت كتــاب ايب احلســن الرضــا إىل ايب جعفــر  )١(الصــدوق عــن البزنطــي

بلغين ان املووايل اذا ركبت اخرجوك من الباب الصغري وامنا ذلك من خبل هلم، لـئال ينـال منـك احـد 
لكبـــري، واذا ركبـــت فلـــيكن خـــرياً فاســـألك حبقـــي عليـــك ال يكـــن مـــدخلك وخمرجـــك اال مـــن البـــاب ا

فــال تعطــه  )٢(معــك ذهــب وفضــة مث ال يســألك احــد اال أعطيتــه، ومــن ســألك مــن عمومتــك أن تــربَّه
  اقل من مخسني ديناراً، والكثري اليك، ومن

____________________  
واقـروا لــه بالفقــه ممـن امجــع االصـحاب علــى تصـحيح مــا يصـح عنــه . هـو امحــد بـن حممــد بـن ايب نصــر الكـويف البزنطــي) ١(

  .هجري ٢٢١تويف سنة . وكان ممن لقي الرضا واجلواد وكان من الواقفة فاستبصر وحسن اميانه
  .ان حني تقصد له االحسان) ٢(

   



٢١٩ 

ــك، اين امنــا اريــد ان  ــك فــال تعطهــا اقــل مــن مخســة وعشــرين دينــاراً والكثــري الي ســألك مــن عمات
  .يرفعك الّله فانفق وال ختش من ذي العرش إقتاراً 

ـــب  قـــال شـــيخنا احلـــر العـــاملي يف اثبـــات اهلـــداة قـــال الشـــيخ ابـــو الصـــالح احللـــيب يف كتـــاب تقري
 ومــن ذلــك توضــأ ابــو جعفــر حممــد بــن علــي  املعــارف عنــد ذكــر بعــض معجــزات األئمــة 

يف مســجد ببغــداد يعــرف موضــعه بــدار املســيب يف اصــل نبقــة يابســة فلــم خيــرج مــن املســجد حــىت 
اخضـرت واينعــت حـدثين الشــيخ ابــو احلسـن حممــد بــن حممـد قــال حـدثنا الشــيخ ابــو عبـد اللّــه حممــد 

  .)١(انه اكل من نبقها وهو ال عجم له) رضي الّله عنه(بن حممد املفيد 
النبق بفتح النون وكسر الباء وقد تسكن مثر السدر واحدته نبقـة واشـبه شـيء بـه العنـاب ( :بيان

  ).قبل ان تشتد محرته

  صل في ذكر بعض كالمه عليه السالمف
القصـد اىل اللّـه تعـاىل بـالقلوب ابلـغ  :قال من استفاد اخا يف الّله فقد استفاد بيتاً يف اجلنـة وقـال

راكــب الشــهوات ال  :وقــال. مــن اطــاع هــواه اعطــى عــده منــاه :وقــال. مــن اتعــاب اجلــوارح باالعمــال
عــز املـؤمن غنــاه  :وقـال. لِّ غـاٍل وســلَّم اىل كـل عــالبالثقــة باللّـه تعــاىل مثـن لكــ :وقـال. عثرتــه )٢(يقـال

اصــرب علــى مــا تكــره فيمــا  :وقــال. ال تكــن ويل اللّــه يف العالنيــة عــدوَّاً لــه يف الســر :وقــال. عـن النــاس
  )٣(يلزمك احلق واصرب عما حتب فيما يدعوك اىل اهلوى

____________________  
  .أي ال نواة فيه) ١(
  .واملراد به االغماض من االقالة وهي الفسخ) ٢(
  .التزم الصرب فيما كان حقا وان شق عليك، واعرض عما حتبه ولكن يدعوك اىل اتباع الشيطان :يقول) ٣(

   



٢٢٠ 

كيف يضيع َمن الّله كافله وكيف ينجو مـن اللّـه طالبـه وَمـن انقطـع اىل غـري اللّـه وكلـه اللّـه   :وقال
َمــن اســتغىن كــرم علــى اهلــه، فقيــل لــه  :لاليــه وَمــن عمــل علــى غــري علــم افســد اكثــر ممــا يصــلح وقــا

قـد عـاداك مـن سـرت عنـك الرشـد  :ال اال ان يكـون جيـدي علـيهم نفعـاً، وقـال :وعلى غري اهله؟ قـال
ايــاك ومصــاحبة الشــرير فانــه كالســيف املســلول حيســن منظــره ويقــبح  :وقــال . اتباعــاً ملــا يهــواه

  .)١(كفى باملرء خيانة ان يكون اميناً للخونة  :وقال . آثاره

  فصل في وروده الى بغداد وشهادته عليه السالم
عشـرين ومئتـني  ٢٢٠القعـدة سـنة  )٢(مسـموماً ببغـداد يف آخـر ذي قبض ابـو جعفـر اجلـواد 

  .وهو ابن مخس وعشرين سنة ودفن مبقابر قريش يف ظهر جده موسى بن جعفر 
يف جــــــواب مــــــن ســــــأله عــــــن فضــــــل زيــــــارة احلســــــني وزيارqمــــــا  ايب احلســــــن اهلــــــادي وعــــــن 
  .ابو عبد الّله املقدم، وهذان امجع واعظم اجراً  :

وكــان ســبب وروده بغــداد، إشــخاص املعتصــم لــه مــن املدينــة، فــورد اليهــا لليلتــني بقيتــا مــن احملــرم 
  .سنة عشرين ومئتني

مــن املدينـة اىل بغــداد  ملـا خـرج ابــو جعفـر  :عــن امساعيـل بــن مهـران قــالروى الشـيخ املفيـد 
  قلت له )٣(يف الدفعة األوىل من خرجته

____________________  
  .أي اخلائنني) ١(
مون يف وقـد تـويف املـأ. الفرج بعد املـأمون بثالثـني شـهراً  ويؤيد ذلك قوله  ٢٢٠وقيل يف سادس ذي احلجة سنة ) ٢(

  .اقول وقيل يف اول ذي القعدة وقيل يف خامس ذي احلجة) منه(والّله العامل  ٢١٨رجب سنة 
  .املرة من اخلروج :اخلرجة) ٣(

   



٢٢١ 

قــال فكــرَّ  ؟جعلـت فــداك اين اخــاف عليـك يف هــذا الوجــه، فـاىل مــن األمــر بعـدك :عنـد خروجــه
لــيس حيــث كمـا ظننــت يف هـذه الســنة، فلمــا اسـتدعى بــه املعتصــم  :بوجهـه ضــاحكاً وقـال يل )١(ايلّ 

ـــت لـــه فبكـــى حـــيت  ؟جعلـــت فـــداك انـــت خـــارج فـــاىل مـــن هـــذا األمـــر مـــن بعـــدك :صـــرت اليـــه فقل
ختاف علّي، األمر من بعـدي اىل ابـين علـّي وروى  )٣(حليته، مث التفت اّيل فقال عند هذه )٢(اخضلَّت

  .ان زوجته ام الفضل مسته
وصـديقه بشـدة، قـال رجـع  )٤(عن تفسري العياشي، عن زرقان صاحب ابـن ايب داودويف البحار، 

ابـن ايب داود ذات يـوم مـن عنـد املعتصـم وهـو مغــتم، فقلـت لـه يف ذلـك، فقـال وددت اليـوم اّين قــد 
قــال ملــا كــان مــن هــذا االســود، أبــو جعفــر حممــد بــن  ؟مــت منــذ عشــرين ســنة، قــال قلــت لــه ومل ذاك

قــال ان ســارقاً اقــر  ؟قلــت لــه وكيــف كــان ذلــك :علــي بــن موســى اليــوم بــني يــدي امــري املــؤمنني، قــال
علـى نفسـه بالسـرقة وسـأل اخلليفـة تطهـريه باقامـة احلـد عليـه، فجمـع لـذلك الفقهـاء يف جملسـه، وقــد 

قـــال فقلـــت مـــن  ؟القطـــع يف أي موضـــع جيـــب ان يقطـــع ، فســـألنا عـــناحضـــر حممـــد بـــن علـــي 
قــال قلــت ألن اليــد هــي االصــابع والكــف اىل الكرســوع، لقــول  ؟الكرســوع قــال ومــا احلجــة يف ذلــك

ــك قــوم، وقــال آخــرون بــل جيــب ) فامســحوا بوجــوهكم وايــديكم(الّلــه يف التيمــيم  واتفــق معــي يف ذل
  ؟القطع من املرفق، قال وما الدليل على ذلك

____________________  
  .أي رجع وعطف اليه) ١(
  .ندى وابتل :خضل الشيء) ٢(
  ).منه(أي السنة ) ٣(
ــذي ســعى يف قتــل ايب جعفــر اجلــواد . اقــول الظــاهر ان داود تصــحيف والصــحيح ابــن دؤاد) ٤( هــو ابــن ايب  فــان ال

واملتوكــل وكــان هلــذه الســعاية ســبباً ألن ابتلــى يف وامســه امحــد وكــان قاضــياً يف عهــد املــأمون واملعتصــم والواثــق . دؤاد كســعال
  .ببغداد ٢٤٠آخر عمره بنكبة الزمان والفلج وتويف بعد ثكله بولده حممد بعشرين يوماً سنة 

  لدغتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه افعالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدغ

  رب نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس افعالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أفعاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  )منه(

   



٢٢٢ 

يف الغســل دل ذلــك علـى ان حــد اليــد هــو املرفــق، ) وايـديكم اىل املرافــق( :قـالوا ألن اللّــه ملــا قــال
فقال قد تكلم القوم فيـه يـا  ؟قال ما تقول يف هذا يا ابا جعفر قال فالتفت اىل حممد بن علّي 

قال اعفـين عـن هـذا يـا امـري املـؤمنني، قـال  ؟أي شيء عندك ،امري املؤمنني، قال دعين مما تكلموا به
ســـمت عليـــك بالّلـــه ملـــا اخـــربت مبـــا عنـــدك فيـــه، فقـــال امـــا إذ أقســـمت علـــّي بالّلـــه اين اقـــول اuـــم اق

ومـا  :اخطأوا فيه السنة، فـان القطـع جيـب ان يكـون مـن مفصـل اصـول األصـابع فيـرتك الكـف، قـال
قال قول رسول الّله السجود على سبعة اعضاء الوجـه واليـدين والـركبتني والـرجلني،  ؟احلجة يف ذلك

وان ( :اذا قطعت يده مـن الكرسـوع او املرفـق مل يبـق لـه يـد يسـجد عليهـا، وقـال اللّـه تبـارك وتعـاىلف
ومـا كـان ) فال تدعوا مع اللّـه احـداً ( :يعين 7ا هذه األعضاء السبعة اليت يسجد عليها) املساجد لّله

ون الكـف، فاعجب املعتصم ذلك وأمر بقطع يـد السـارق مـن مفصـل االصـابع د :لّله مل يقطع قال
ــت اين مل اك حيــاً، قــال زرقــان، قــال ابــن ايب داود صــرت اىل  :قــال ابــن ايب داود قامــت قيــاميت ومتني

ــؤمنني علــي واجبــة وانــا اكلمــه مبــا اعلــم اين ادخــل بــه  ــت ان نصــيحة امــري امل املعتصــم بعــد ثالثــة فقل
اءهم المــر واقــع مــن قلــت اذا مجــع امــري املــؤمنني يف جملســه فقهــاء رعيتــه وعلمــ ؟النــار، قــال ومــا هــو

امور الدين، فسأهلم عن احلكم فيه فاخربوه مبا عندهم من احلكم يف ذلك، وقـد حضـر جملسـه اهـل 
ــرتك اقــاويلهم كلهــم، لقــول  ــذلك مــن وراء بابــه مث ي بيتــه وقــواده ووزراؤه وكتابــه، وقــد تســامع النــاس ب

حيكـــم حبكمـــه دون حكـــم رجـــل يقـــول شـــطر هـــذه األمـــة بامامتـــه، ويـــدعون انـــه اوىل منـــه مبقامـــه، مث 
فـأمر اليــوم  :الفقهـاء، قـال فتغـري لونـه وانتبـه ملـا نبهتـه لـه، وقــال جـزاك اللّـه عـن نصـيحتك خـرياً، قـال

الرابــع فالنــاً مــن كتــاب وزرائـــه بــان يــدعوه اىل منزلــه، فــدعاه فـــأىب ان جييبــه وقــال قــد علمـــت اين ال 
احضــــر جمالســــكم، فقــــال اّين امنــــا ادعــــوك اىل الطعــــام واحــــب ان تطــــأ ثيــــايب وتــــدخل منــــزيل فــــاتربك 

منهـا احـس السـم بذلك، فقد احب فالن بن فالن من وزراء اخلليفة لقاءك، فصار اليه، فلمـا طعـم 
  فدعا بدابته فسأله رب املنزل ان يقيم، قال خروي من دارك خري لك، فلم يزل يومه ذلك

   



٢٢٣ 

  .حىت قبض  )١(وليله يف حلقه
اىل العراق مل يزل املعتصم وجعفر بن املـأمون  ويف اثبات الوصية قال ملا انصرف ابو جعفر 

يف ذلـك، ) وكانـت ألمـه وابيـه(، فقـال جعفـر ألختـه ام الفضـل تلـه يدبِّران ويعمـالن احليلـة يف ق
عليها مـع شـدة حمبتهـا لـه  ألنه وقف على احنرافها عنه وغريqا عليه لتفضيله ام ايب احلسن ابنه 

ه والuا مل ترزق منـه ولـداً، فاجابـت اخاهـا جعفـراً وجعلـوا مسـاً يف شـيء مـن عنـب رازقـي وكـان يعجبـ
واللّـه ليضـربنك بفقـر ال  ؟العنب الرازقي، فلما اكل منـه نـدمت وجعلـت تبكـي، فقـال هلـا مـا بكـاؤك

ــالء ال يتســرت ) ال ينجــرب ظ(ينجــي  ــت بعلــة يف اغمــض املواضــع يف جوارحهــا ) ال يســترت ظ(وب فبلي
اىل ينتقض عليها يف وقت، فانفقت ما هلـا ومجيـع ملكهـا علـى العلـة، حـىت احتاجـت  )٢(صار ناسوراً 

رفد النـاس، ويـروى ان الناسـور كـان يف فرجهـا، وتـّردى جعفـر بـن املـأمون يف بئـر فـاخرج ميتـاً، وكـان 
  .سكراناً 

____________________  
  .واال فالسم ان مل خيالط الدم ال يؤثر املوت. أي احس السم او جراحته يف حلقه) ١(
  .وهي علة تكون يف حوايل املقعدة. طنه فسادالعرق الغرب يف با :والناسور. نقضه :نسر اجلرح اللحم) ٢(

   



٢٢٤ 

 اِإلمام العاشر ابو الحسن الثالث عليُّ بن محمد النقي الهادي. .النور الثاني عشر
  والبدر الباهر ذو الشرف والكرم والمجد وااليادي صلوات الّله عليه ...

ل يـوم اجلمعــة اثنـيت عشــرة ومئتـني وقيــ ٢١٢ولـد بصــريا مـن املدينــة للنصـف مــن ذي احلجـة ســنة 
  .ثاين رجب وقيل خامسه من تلك السنة

 :ويف الـدر النظـيم هـي تعـرف بالسـيدة وتكـىن ام الفضـل، قـال. امه املعظمة اجلليلة مسانـة املغربيـة
فــاعلمين ان  دعــاين ابــو جعفــر اجلــوا  :قــال حممــد بــن الفــرج بــن ابــراهيم بــن عبــد اللّــه بــن جعفــر

عـــه جـــواري ودفـــع ايل ســـتني دينـــاراً وامـــرين بابتيـــاع جاريـــة، وصـــفها، قافلـــة قـــد قـــدمت فيهـــا خنـــاس م
  .فمضيت فعملت ما أمرين به، فكانت تلك اجلارية ام ايب احلسن اهلادي 

امـي عارفـة حبقـي وهـي مـن  :انـه قـال  )١(وروى حممد بن الفرج وعلـي بـن مهزيـار عـن السـيد
بعـني اللّـه ال تنـام، وال  )٢(، وال يناهلا كيد جبار عنيد، وهي مكلـوءةاهل اجلنة، ال يقر7ا شيطان مارد

  .انتهى. ختتلف عن امهات الصديقني والصاحلني
الّلــه رّيب وهــو عصــميت مــن خلقــه، ولــه ايضــاً خــامت نقشــه حفــظ العهــود مــن  :وكــان نقــش خامتــه

  .اخالق املعبود
____________________  

  .أي ابو احلسن) ١(
  .وحمروسةأي حمفوظة ) ٢(

    



٢٢٥ 

  فصل في ذكر طرف من دالئل ابي الحسن الهادي عليه السالم واخباره وبراهينه وبيناته
كنـت باملدينـة حـني مـر 7ـا   :روى الطربسي عن ابـن عيـاش بسـنده عـن ايب هاشـم اجلعفـري، قـال

تعبئــة هــذا اخرجــوا بنــا حــىت ننظــر اىل  :ايــام الواثــق يف طلــب االعــراب، فقــال ابــو احلســن  )١(بغــا
بالرتكيــة فنـزل عــن  الرتكـي، فخرجنـا فوقفنــا فمـرت بنــا تعبئتـه، فمــر بنـا تركــي فكلمـه ابــو احلسـن 

قلــت  ؟قــال هــذا نــيب ؟مــا قــال لــك الرجــل :فرســه فقبــل حــافر دابتــه، قــال فحلفــت الرتكــي وقلــت لــه
  .احد اىل الساعة ليس هذا بنيب، قال دعاين باسم مسيت به يف صغري يف بالد الرتك، ما علمه

فكلمـين باهلنديـة، فلـم  دخلـت علـى ايب احلسـن  :وعنه ايضاً عـن ايب هاشـم اجلعفـري، قـال
احســـن ان ارد عليـــه، وكـــان بـــني يديـــه ركـــوة ملئـــت حصـــًى، فتنـــاول حصـــاة واحـــدة ووضـــعها يف فيـــه 

ىت تكلمـــت بثالثـــة فمصـــها مليـــاً مث رمـــى 7ـــا ايلَّ فوضـــعتها يف فمـــي، فواللّـــه مـــا برحـــت مـــن عنـــده حـــ
  .وسبعني لساناً اوهلا اهلندية

، اتـــرك يل الســـطل قـــال يل اِإلمـــام علـــي بـــن حممـــد  :وروى الشـــيخ عـــن كـــافور اخلـــادم قـــال
ــك  ــر منــه للصــالة، وانفــذين يف حاجــة، وقــال اذا عــدت فافعــل ذل الفــالين يف املوضــع الفــالين ألتطهَّ

ـــت للصـــالة، واســـتلقى  ـــاردة  ليكـــون معـــّداً اذا تاهب ـــت ليلـــة ب ـــام، ونســـيت مـــا قـــال يل، وكان لين
عــن املوضــع خوفــاً مــن  فأحسســت بــه وقــد قــام اىل الصــالة، وذكــرت انــين مل اتــرك الســطل، فبعــدت

  لومه وتأملت له حيث يشقى بطلب
____________________  

اســم لقائــدين كبــريين مــن قــواد الــرتك يف ســلطنة بــين العبــاس اوهلمــا مشــهور ببغــا الكبــري والثــاين بالشــرايب وهــو مــن  :بغــا) ١(
  .الذين هجموا على املتوكل وقتلوه

   



٢٢٦ 

و مل اجـد  ،عـذري ان اقـول نسـيت مثـل هـذا )١(يـش فقلت إنا لّله ا ،اإلناء فناداين نداء مغضب
يا ويلك اما عرفت رمسي انين ال اتطهر اال مباء بارد فسـخنت : بداً من اجابته فجئت مرعوباً، فقال

يل ماء فرتكته يف السطل، فقلت و الّله يا سيدي ما تركت السطل وال املاء، قال احلمد للّـه واللّـه ال 
، احلمد لّله الذي جعلنا من اهـل طاعتـه، ووفقنـا للعـون علـى عبادتـه، تركنا رخصته و ال رددنا منحه

  .ان الّله يغضب على من ال يقبل رخصته: يقول) صلى الّله عليه و آله وسلم(ان النيب 
قــال اصــابتين ضــيقة شــديدة، فصــرت اىل ايب احلســن : الشــيخ الصــدوق عــن ايب هاشــم اجلعفــري

يا أبـا هاشـم أي نعـم اللّـه عـز وجـل : فلما جلست قال ،فاذن يل) عليه السالم (بن علي بن حممد 
: فقـــال عليــك تريــد ان تــؤدي شــكرها؟ قــال ابــو هاشــم فومجــت فلــم ادر مــا اقــول لــه، فابتــدأ 

رزقـــك االميـــان فحـــرم بـــه بـــدنك علـــى النـــار، ورزقـــك العافيـــة فاعانتـــك علـــى الطاعـــة، ورزقـــك القنـــوع 
ابتــدأتك 7ــذا ألين ظننــت انــك تريــد ان تشــكو يل مــن فعــل فصــانك عــن التبــذل، يــا ابــا هاشــم امنــا 

  .بك هذا، و قد امرت لك مبئة دينار فخذها
قال كنت مع ايب على بـاب املتوكـل وانـا صـّيب يف : الطربسي عن حممد بن احلسن االشرت العلوي

ترجـل  مجع من الناس ما بني طاليب اىل عباسـي و جعفـري، و حنـن وقـوف اذ جـاء ابـو احلسـن 
الناس كلهم حىت دخل، فقال بعضهم لبعض ِملَ نرتجل هلذا الغالم؟ وما هـو بأشـرفنا وال بأكربنـا وال 
باسنِّنا، واهللا ال ترجلنا له، فقـال ابـو هاشـم اجلعفـري واهللا لتـرتجلن لـه صـغرة اذا رأيتمـوه، فمـا هـو اال 

ليس زعمتم انكم ال ترتجلـون لـه ان اقبل وبصروا به حىت ترجل له الناس كلهم فقال هلم ابو هاشم ا
  .فقالوا له والّله ما ملكنا انفسنا حىت ترجلنا

ما يلقى مـن الشـوق اليـه اذا  وروي ان ابا هاشم شكا اىل موالنا ايب احلسن علي بن حممد 
  :احندر من عنده اىل بغداد، وقال له

____________________  
  ).منه(أي ايُّ شيء ) ١(

   



٢٢٧ 

فقـــال قـــواك اللّـــه يـــا ابـــا  ،ادع اللّـــه يل فمـــا يل مركـــوب ســـوى بـــرذوين هـــذا علـــى ضـــعفهيـــا ســـيدي 
هاشم وقوى برذونك، قال فكان ابو هاشم يصّلي الفجر ببغداد ويسـري علـى الـربذون فيـدرك الـزوال 
مــن يومــه ذلــك عســكر ُســرَّ مــن رأى ويعــود مــن يومــه اىل بغــداد اذا شــاء علــى ذلــك الــربذون بعينــه، 

  .اعجب الدالئل اليت شوهدت فكان هذا من
ابو هاشم اجلعفري هو داود بن القاسم بن اسحاق بن عبد الّله بن جعفر بـن ايب طالـب : اقول
البغــدادي الثقــة اجلليــل الــذي ادرك الرضــا واجلــواد واهلــادي والعســكري وصــاحب األمــر علــيهم  

وقــد روى . وكــان عظــيم املنزلــة عنــدهم ، وقــد اشــرنا اليــه عنــد والدة الصــادق ). الســالم
وقـد  عنهم كلهم، وله اخبار ومسائل، وله شعر جيد فـيهم، ومـن شـعره يف ايب احلسـن اهلـادي 

  :اعتل
  فـــــــــــــــــؤادي )٢(األرض يب وآدت )١(مــــــــــــــــادت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــــــــــــوارد العـــــــــــــــــــــــــــــــــرواء       واعرتت

  
  عليـــــــــــــل )٣(حـــــــــــــني قيـــــــــــــل اِإلمـــــــــــــام نضـــــــــــــو

  الفــــــــــــــداءقلـــــــــــــت نفســــــــــــــي فدتـــــــــــــه كــــــــــــــل     

  
  مــــــــــــــــــرض الــــــــــــــــــدين العتاللــــــــــــــــــك واعتـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــل وغـــــــــــــارت     ـــــــــــــه جنـــــــــــــوم الســـــــــــــماء )٤(ـ   ل

  
  عجبــــــــــــــــاً ان منيــــــــــــــــت بالــــــــــــــــداء والسقــــــــــــــــــ

ــــــــــــــت االمــــــــــــــام حســــــــــــــم الــــــــــــــداء     ــــــــــــــم وان   ـ

  
ـــــــــــــــــت آســـــــــــــــــي   يف الـــــــــــــــــدين )٦(االدواء )٥(ان

  والـــــــــــــدنيا وحميـــــــــــــي األمـــــــــــــوات واالحيـــــــــــــاء    

  
كـــان باصـــفهان رجـــل يقـــال لـــه عبـــد : القطـــب الراونـــدي عـــن مجاعـــة مـــن اهـــل الصـــفهان، قـــالوا

ــك القــول بامامــة علــي النقــي  ــذي وجــب علي دون  الرمحــان وكــان شــيعياً، قيــل لــه مــا الســبب ال
غـــريه مـــن الزمـــان؟ قـــال شـــاهدت مـــا اوجـــب ذلـــك علـــيَّ وهـــو أّين كنـــت رجـــالً فقـــرياً وكـــان يل لســـان 

  خرجينوجرأة فأ
____________________  

  ).منه(اد ت أي ثقلت ) ٢) (منه(مادت أي اضطربت ) ١(
  .أي اخنسفت) ٤). (منه(نضو يعين مقّل هزيل ) ٣(
  ).منه(يعين طبيب وجراح ) ٥(
  .مصاحبة املريض: بفتح اهلمزة مجع داء وبالكسر) ٦(

   



٢٢٨ 

مــع قــوم آخــرين اىل بــاب املتوكــل متظلمــني، فكنــا ) فخرجــت خ(اهــل اصــفهان ســنة مــن الســنني 
، فقلـت لـبعض مـن حضـر بباب املتوكل يوماً اذ خرج األمر باحضار علـي بـن حممـد بـن الرضـا 

 من هذا الرجل الذي قد امر باحضاره؟ فقيل هذا رجل علوي تقول الرافضة بإمامتـه، مث قـال ويقـدَّر
ان املتوكِّـل حيضـره للقتـل، فقلـت ال ابـرح مـن هـا هنـا حـىت انظـر اىل هـذا الرجـل، أّي رجـل هـو، قــال 
فأقبل راكباً على فرس وقد قـام النـاس مينـة الطريـق ويسـرqا صـفني ينظـرون اليـه، فلمـا رأيتـه وقـع حبـه 

ني النــاس وهــو يف قلــيب، فجعلــت ادعــو لــه يف نفســي بــان يــدفع اللّــه عنــه شــر املتوكــل، فاقبــل يســري بــ
دابتــه ال ينظــر مينــة وال يســرة وانــا اكــرر يف نفســي الــدعاء لــه، فلمــا صــار بــازائي  )١(ينظــر علــى عــرف
قــد اســتجاب الّلــه دعــاءك وطــوَّل عمــرك وكثــر مالــك وولــدك، : وقــال) علــي خ د (اقبــل بوجهــه ايلَّ 

ــت خــرياً ومل قــال فارتعــدت مــن هيبتتــه ووقعــت بــني اصــحايب فســألوين وهــم يقولــون مــا شــأنك؟ فق ل
اخرب بذلك خملوقاً، فانصرفنا بعد ذلـك اىل اصـفهان، ففـتح اللّـه علـّي بدعائـه وجوهـاً مـن املـال حـىت 
انــا اليـــوم أغلــق بـــايب علـــى مــا قيمتـــه الـــف الــف درهـــم ســوى مـــايل خـــارج داري، ورزقــت عشـــرة مـــن 

علـى الـذي علـم مـا  االوالد، وقد بلغت اآلن من عمري نيفاً و سبعني سنة، وانا اقول بامامة الرجـل
  .يف قليب واستجاب الّله دعاءه يف امري

كـان بـديار ربيعـة كاتـب نصـراين وكـان مـن : وروي عن هبة الّله بن ايب منصور املوصـويل انـه قـال
فوافانـا فنـزل عنـد : يسـمى يوسـف بـن يعقـوب وكـان بينـه وبـني والـدي صـداقة، قـال )٢(اهل كفـر توثـا

قــدمت يف هــذا الوقــت، قــال دعيــت اىل حضــرة املتوكــل وال لــه مــا شــأنك ) فقــال د(والــدي، فقلــت 
  ادري ما

____________________  
  .أي الشعر النابت علي مقدم عتق الفرس) ١(
واجلزيـرة اسـم . قرية كبرية من اعمال اجلزيرة بينها وبني دارا مخسة فراسخ وكفـر توثـا ايضـاً مـن قـرى فلسـطني: كفر توثا) ٢(

  .رات من امهات مدuا املوصل وحران ونصيبني وآمدللبالد اليت بني دجلة والف
   



٢٢٩ 

  عليهم(يراد مين اال أّين اشرتيت نفسي من الّله مبئة دينار قد محلتها لعلي بن حممد بن الرضا 
وخــرج اىل حضــرة املتوكــل وانصــرف : قــد وفقــت يف هــذا، قــال: معــي، فقــال لــه والــدي) الســالم

حـدثين حـديثك، قـال صـرت اىل سـر مـن رأى : لـه والـدي الينا بعد ايام قالئل فرحاً مستبشراً، فقال
قبــــل  ومــــا دخلتهــــا قــــط، فنزلــــت يف واد وقلــــت احــــب ان اوصــــل املئــــة الــــدينار اىل ابــــن الرضــــا 

مصريي اىل باب املتوكل وقبل ان يعرف احـد قـدومي، قـال فعرفـت ان املتوكـل قـد منعـه مـن الركـوب 
ــت كيــف اصــنع؟ رجــل ؟ ال آمــن ان نصــراين يســأل عــن دار ابــن الرضــا  وانــه مــالزم لــداره، فقل

ــك زيــادة فيمــا احــاذره، قــال ــيب ان اركــب : يبــدر يب فيكــون ذل ــك، فوقــع يف قل ففكــرت ســاعة يف ذل
محــاري واخــرج يف البلــد وال امنعــه مــن حيــث يــذهب لعلــي اقــف علــى معرفــة داره مــن غــري ان أســأل 

تهــا يف كمــي وركبــت، فكــان احلمــار يتخــرق الشـــوارع احــداً، قــال فجعلــت الــدنانري يف كاغــذة وجعل
واالسـواق ميــر حيـث يشــاء اىل ان صـرت اىل بــاب دار فوقــف احلمـار، فجهــدت ان يـزول فلــم يــزل، 

اللّـه اكـرب داللـة مقنعـة، : ، فقلـتفقلت للغالم سل ملـن هـذه الـدار، فقيـل هـذه دار ابـن الرضـا 
يوســـف بـــن يعقـــوب؟ قلـــت نعـــم، قـــال انـــزل، فنزلـــت  أنـــت: قـــال واذا خـــادم اســـود قـــد خـــرج فقـــال

هــذه داللــة اخــرى، مــن ايــن عــرف هــذا الغــالم امســُي : فاقعــدين يف الــدهليز فــدخل، فقلــت يف نفســي
ولـــيس يف هـــذا البلـــد مـــن يعـــرفين وال دخلتـــه قـــط، فخـــرج اخلـــادم فقـــال مئـــة دينـــار الـــيت يف كمـــك يف 

ادخـل فـدخلت اليـه، وهـو يف : رجـع ايلَّ، و قـال الكاغذة هاqا، فناولته اياهـا، قلـت وهـذه ثالثـة، مث
جملسه وحده فقال يا يوسف ما ان لـك؟ فقلـت يـا مـوالي قـد بـان يل مـن الربهـان مـا فيـه كفايـة ملـن 
اكتفــى، فقــال هيهــات انــك ال تســلم ولكــن سيســلم ولــدك فــالن وهــو مــن شــيعتنا، يــا يوســف ان 

ــك، امــض فيمــا وافيــت لــه اقوامــا يزعمــون ان واليتنــا ال تنفــع امثــالكم، كــذبوا، و  الّلــه اuــا لتنفــع امثال
فانـك ســرتى مـا حتــب وسـيولد لــك ولـد مبــارك، قـال فمضــيت اىل بـاب املتوكــل فنلـت كــل مــا اردت 

  وهو مسلم حسن) يعين بعد موت والده(فلقيت ابنه بعد هذا : فانصرفت، قال هبة الّله
   



٢٣٠ 

  د موت ابيه، و كان يقول انا بشارةالتشيع، فاخربين ان اباه مات على النصرانية وانه اسلم بع
  .موالي 

حــدثنا خــادم : روى الســيد بــن طــاوس يف امــان االخطــار عــن ايب حممــد القاســم بــن العــال، قــال
يكــون معــك خــامت فصــه عقيــق : قــال اســتأذنته يف الزيــارة اىل طــوس، فقــال يل لعلــي بــن حممــد 

الّله استغفر الّله وعلي اجلانب اآلخـر حممـد وعلـّي فانـه امـان مـن اصفر عليه ما شاء الّله ال قوة اال ب
فخرجــت واخــذت خامتــاً علــى الصــفة الــيت امــرين 7ــا مث : القطــع وامت للســالمة واصــون لــدينك، قــال

رجعت اليه، فقال يا صايف قلت لبيك يا سيدي، قال ليكن معـك خـامت آخـر فريوزجفانـه يلقـاك يف 
مــوالي : فيمنــع القافلـة مـن املســري فتقـدم اليـه وأره اخلــامت وقـل لـه طريقـك اسـد بــني طـوس و نيسـابور

يقــول لــك تــنح عــن الطريــق، مث قــال لــيكن نقشــه اللّــه امللــك وعلــى اجلانــب اآلخــر امللــك للّــه الواحــد 
اللّـه امللـك، فلمـا ويل اخلالفـة نقـش علـى خامتـه : كان عليه  القهار فأنه خامت امري املؤمنني علي 

امللـك للّـه الواحــد القهـار و كــان فصـه فـريوزج وهــو امـان مــن السـباع خاصـة وظفــر يف احلـروب، قــال 
بقيـت : اخلادم فخرجـت يف سـفري فلقيـين واللّـه السـبع ففعلـت مـا امـرت ورجعـت وحدثتـه، فقـال يل

نعـم، بـت : دثتك 7ا، فقلت يا سيدي لعلي نسـيتها، فقـالعليك خصلة مل حتدثين 7ا ان شئت ح
فصـار اىل القـرب قـوم مـن اجلـن لزيارتـه فنظـروا اىل الفـص يف يـدك فقـرأوا نقشـه . ليلة بطوس عنـد القـرب

فأخــذوه مــن يــدك وصــاروا اىل عليــل هلــم وغســلوا اخلــامت باملــاء وســقوه ذلــك املــاء فــربئ وردوا اخلــامت 
صــريوه يف يــدك اليســرى، فكثــر تعجبــك مــن ذلــك ومل تعــرف الســبب اليــك، وكــان يف يــدك اليمــىن ف

فيه، ووجدت عند رأسك حجر ياقوت فاخذته وهو معك فامحله اىل السوق فانك ستبيعه بثمـانني 
  .يف احلاشية) منه(ديناراً، فحملته اىل السوق وبعته بثمانني ديناراً كما قال سيدي 

ذ مـن ناحيـة اهلنـد ايل املتوكـل يلعـب بـاحلق مل وقـع رجـل مشـعب: وعن زرارة حاجب املتوكل، قـال
  فاراد ان خيجل علي )١(ير مثله، وكان املتوكل لعاباً 

____________________  
  .اي كثري اللعب)١(

   



٢٣١ 

: ان انت اخجلته اعطيتك الف دينار ركنيـة قـال: ، فقال لذلك الرجلابن حممد بن الرضا 
علـى املائـدة واقعـدين اىل جنبـه، ففعـل واحضـر علـّي بـن حممـد تقدم بان خيبز دقاق خفاف واجعلها 

يساره كان عليها صورة اسـد، وروي انـه كـان علـى بـاب ) على خ د(، وكانت له مسورة عن 
من االبواب سرت وعليه صورة اسد، وجلس الالعب اىل جانب املسورة وقدم الطعام، فمـد علـي بـن 

يــده اىل اخــرى فطريهــا، فتضــاحك  قــة فطريهــا املشــعبذ يف اهلــواء، فمــد يــده اىل دقا حممــد 
يـده علـى تلـك الصـورة الـيت علـى املسـورة وقـال خـذ عـدو اللّـه،  الناس، فضرب علـي بـن حممـد 

ــت، فتحــريَّ  ــك الصــورة مــن املســورة فابتلعــت الرجــل الالعــب وعــادت يف املســورة كمــا كان ــت تل فوثب
ليمضي، فقال املتوكل سألتك اال جلسـت ورددتـه، فقـال واللّـه  فنهض علي بن حممد اجلميع، 

  .ال يرى بعدها، اتسلط اعداء الّله على اولياء الّله، وخرج من عنده فلم ير الرجل بعد ذلك
وروي ان املتوكــل امــر العســكر وهــم تســعون الــف فــارس مــن االتــراك الســاكنني بســر مــن رأى ان 

بعضه علـى بعـض يف وسـط بريـة ) وجيعلوا خ د( واحد خمالة فرسه من الطني األمحر وجيعل  ميأل كل
واســعة هنــاك، فلمــا فعلــوا ذلــك صــار مثــل جبــل عظــيم وامســه تــل املخــايل، صــعد فوقــه واســتدعى ابــا 

، )١(واستصــعده وقــال استحضــرتك لنظــارة خيــويل، وقــد كــان امــرهم ان يلبــوا التجــافيف احلســن 
ملوا االسلحة، وقد عرضوا باحسن زينة وأمت عدد وعظم هيبة، وكـان غرضـه ان يكسـر قلـب كـل وحي

ـــه ان خيـــرج علـــى  مـــن خيـــرج عليـــه، و كـــان خوفـــه مـــن ايب احلســـن  ـــأمر احـــدا مـــن اهـــل بيت ان ي
اعـرض عليـك عسـكري؟ قـال نعـم ) تريـد ان(وهـل ) صلوات الّله عليـه(اخلليفة، فقال له ابو احلسن 

  فغشي على )٢(الّله سبحانه فإذا بني السماء واألرض من املشرق واملغرب مالئكة مدججون فدعا
____________________  

  ).منه(مجع جتفاف بالكسر وهو آلة للحرب يلب الفرس واحليوان ليقيه يف احلرب ) ١(
  ).منه(فالن مدجج كمعظم أي شاك يف السالح ) ٢(

   



٢٣٢ 

حنــن ال ننافســكم يف الــدنيا، حنــن مشــتغلون بــأمر  ســن اخلليفــة، فلمــا افــاق قــال لــه ابــو احل
  .اآلخرة، فال عليك مين مما تظن بأس

يف جملـس الواثـق و الفقهـاء حبضـرته، مـن : حيـىي بـن اكـثم: الدر النظيم، قال حممد بن حيـىي، قـال
ضـركم مـن ينبـئكم عـن اجلـواب، فقـال الواثـق انـا اح )١(حـني حـج؟ فتعـاىي القـوم حلـق رأس آدم 

فاحضــره، فقـال لـه يـا ابـا احلسـن مـن حلــق رأس آدم  بـاخلرب، فبعـث اىل علـي بـن حممـد اهلـادي 
امـا اذا ابيـت فـان : حني حج؟ فقال سألتك يا امري املؤمنيني إال أعفيتين، قال اقسمت لتقولن، قال

، أمـر وسـلم وآله عليه اهللا صلىقـال رسـول اللّـه : ايب حدثين عن جدي، عن ابيه عـن جـدَّه قـال
جربائيــل ان ينــزل بياقوتـــة مــن اجلنـــة فهــبط 7ـــا فمســح 7ــا رأس آدم فتنـــاثر الشــعر منـــه، فحيــث بلـــغ 

  .نورها صار حرماً 
خــرج يومــاً مــن ســر مــن رأى اىل قريــة، ملّهــم عــرض لــه، فجــاء  روى االربلــي ان ابــا احلســن 

قــد ذهــب اىل املوضــع الفــالين، فقصــده، فلمــا وصــل اليــه قــال : رجــل مــن االعــراب يطلبــه، فقيــل لــه
مـــا حاجتـــك؟ فقـــال انـــا رجـــل مـــن اعـــراب الكوفـــة املتمســـكني بـــوالء جـــدِّك علـــّي بـــن ايب : لـــه 

ــب  ــين ديــن  طال ــين محلــه، ومل أر مــن اقصــده لقضــائه ســواك، فقــال لــه ابــو  )٢(فــادحوقــد ركب اثقل
اريــد : طــب نفســاً وقــر عينــاً، مث انزلــه فلمــا اصــبح ذلــك اليــوم قــال لــه ابــو احلســن  احلســن 

رقــة و  منــك حاجــة، اللّــه الّلــه ان ختــالفين فيهــا، فقــال األعــرايب ال أخالفــك، فكتــب ابــو احلســن 
خبطــه معرتفــاً فيهــا ان عليــه لالعــرايب مــاالً عينــه فيهـــا يــرجح علــى دينــه، وقــال خــذا هــذا اخلــط فـــاذا 
وصلت اىل سر مـن رأى احضـر ايل وعنـدي مجاعـة، فطـالبين بـه واغلـظ القـول علـي يف تـرك ابقائـك 

  اياه، الّله الّله يف خمالفيت، فقال افعل واخذ اخلط، فلما وصل ابو
____________________  

  ).بسكون اجليم(من العي وهو ظهور العجز . أي عجزوا) ١(
  .أي عظيم ثقيل) ٢(

   



٢٣٣ 

ايل ســـر مـــن رأى وحضـــر عنـــده مجاعـــة كثـــريون مـــن اصـــحاب اخلليفـــة، وغـــريهم،  احلســـن 
لــه القــول  ابــو احلســن  )١(كمــا أوصــاه، فــأالن: حضــر ذلــك الرجــل واخــرج اخلــط وطالبــه، وقــال

ورفقــه وجعــل يعتــذر اليــه ووعــده بوفائــه وطيبــة نفســه، فنقــل ذلــك اىل اخلليفــة املتوكــل فــامر ان حيمــل 
خـذ هـذا : ثالثون الف درهم، فلما محلت اليه تركها اىل ان جاء الرجـل، فقـال اىل ايب احلسن 

يـاابن رسـول : ل لـه االعـرايباملال فاقض منه دينـك، وانفـق البـاقي علـى عيالـك واهلـك، واعـذرنا فقـا
اللّـه و اللّــه ان أملــي كــان يقصــر عـن ثلــث هــذا ولكــن الّلــه اعلـم حيــث جيعــل رســالته، واخــذ املــال و 
انصرف، وهذه منقبة من مسعها حكم لـه مبكـارم االخـالق، قلـت ويشـبه هـذا مـا روي عـن الـديلمي 

قــال ذات يــوم الصــحابه اال احــدثكم  ان رســول اللّــه : يف كتــاب اعــالم الــورى عــن ايب امامــة
عن اخلضر؟ قالوا بلى يا رسول الّله، قال بينـا هـو ميشـي يف سـوق مـن اسـواق بـين اسـرائيل، اذ بصـر 
بـه مسـكني فقـال تصـدق علـيَّ بـارك اللّـه فيـك، قـال اخلضـر آمنـت باللّـه، مـا يقضـي اللّـه يكـون، مـا 

للّــه ملــا تصــدقت علــيَّ، اين رأيــت اخلــري يف وجهــك عنــدي مــن شــيء اعطيكــه، قــال املســكني بوجــه ا
آمنت بالّله، انك سـألتين بـامر عظـيم، مـا عنـدي مـن شـيء  ورجوت اخلري عندك، قال اخلضر 

احلـــق اقـــول لـــك، انـــك : اعطيكـــه اال ان تأخـــذين فتبيعـــين، قـــال املســـكني و هـــل يســـتقيم هـــذا، قـــال
ل، امــا اين ال اخيبــك يف مســأليت بوجــه رّيب، فبعــين، ســألتين بــأمر عظــيم، ســألتين بوجــه ريب عــز وجــ

فقدمـــه اىل الســـوق فباعـــه باربعمئـــة درهـــم فمكـــث عنـــد املشـــرتي زمانـــاً ال يســـتعمله يف شـــيء، فقـــال 
اين اكــره ان اشــق عليــك، انــك شــيخ  : امنــا ابتعتــين التمــاس خــدميت فمــرين بعمــل، قــال اخلضــر 

فانقـل هـذه احلجـارة، قـال وكـان ال ينقلهـا دون سـتة نفـر يف  لست تشق عليَّ، قال فقم: كبري، قال
  يوم، فقام فنقل احلجارة يف ساعته، فقال له احسنت

____________________  
  .ضد اخلشونة: أالن له أي اخذه باملالطفة واللينة) ١(

   



٢٣٤ 

 مث عرض للرجل سـفر فقـال إينِّ احسـبك أمينـاً فـاخلفين: وامجلت واطقت ما مل يطقه احد، قال
فاضـرب مـن اللـنب : لست تشـق علـيَّ، قـال: يف أهلي خالفة حسنة، واينِّ اكره ان اشق عليك، قال

شيئاً حىت ارجع اليك، قال فخرج الرجل لسفره ورجع و قد شيد بناء فقـال لـه الرجـل اسـألك بوجـه 
وقعـين يف الّله ما حسبك و ما أمرك؟ قال إّنك سألتين بامر عظيم، بوجه الّله عز وجـل، ووجـه اللّـه ا

العبوديــة، و ســأخربك مــن انــا، انــا اخلضــر الــذي مسعــت بــه، ســألين مســكني صــدقة ومل يكــن عنــدي 
عز َوجل فراد سائله و هو قادر على ذلك وقف يوم القيامة ليس  )١(شيء اعطيه، فسألين بوجه الّله

ــ )٢(لوجهــه جلــد و ال حلــم و ال دم اال عظــم يتقعقــع ــك ومل اعرفــك، ق ال ال قــال الرجــل شــققت علي
بـــأيب انـــت واّمـــي احكـــم يف اهلـــي ومـــايل مبـــا أراك اللّـــه عـــز وجـــّل، ام : بـــأس اتقيـــت واحســـنت، قـــال

احلمـد : اخريك فاخلي سبيلك، قال احب ايلَّ ان ختلي سبيلي فاعبد الّله علـى سـبيله، فقـال اخلضـر
  .لّله الذي اوقعين يف العبودية فأجناين منها

  فصل في نبذ من كالمه عليه السالم
اسـري نفسـه واجلاهــل  )٣(راكــب احلـرون: و قـال. مـن رضـي عـن نفســه كثـر السـاخطون عليـه: قـال

املصــيبة للصــابر واحــدة : وقــال. النــاس يف الــدنيا بــاالموال ويف اآلخــرة باالعمــال: وقــال. اســري لســانه
ـــذُّ : فكاهـــة الســـفهاء وصـــناعة اجلهـــال، وقـــال) اهلـــزء خ د(اهلـــزل : وللجـــازع اثنتـــان، وقـــال الســـهر ال

ــب الطعــام، يريــد بــه احلــث علــى قيــام الليــل وصــيام النهــارلل اذكــر : وقــال. منــام واجلــوع يزيــد يف طي
املقـادير تريـك مـا ال خيطـر : وقـال. مصرعك بني يدي اهلك، فـال طبيـب مينعـك وال حبيـب ينفعـك

  وقال لرجل وقد. ببالك
____________________  

  .ه عز وجل اخل ظفجعلت نفسي عبداً له حيت باعين، ومن سأل اللّ ) ١(
  .أي صوَّت عند التحريك) ٢(
  .وقف ومل ينقد فهو وهي حرون: حرن البغل) ٣(

   



٢٣٥ 

يهجـم علـى الظنـة، واذا حللـت  )١(اقبـل علـى شـأنك، فـان كثـرة امللـق: اكثر من افراط الثناء عليه
ع يف الطبــا  )٣(احلكمــة ال تنجــع: وقــال. مــن اخيــك، يف حمــل الثقــة فاعــدل عــن امللــق اىل حســن النيــة

اذا كــان زمــان العــدل فيــه اغلــب مــن اجلــود فحــرام ان تظــن باحــد ســوءاً حــىت تعلــم : وقــال. الفاســدة
ذلك، واذا كان زمان اجلور فيه اغلب من العدل فليس ألحـد ان يظـن باحـد خـريا حـىت يـرى ذلـك، 

  .منه
، كتب اليه بعض اصحابنا يسأله ان يعلمه دعوة جامعـة للـدنيا واآلخـرة: عن سهل بن زياد قال

  .اكثر من االستغفار و احلمد، فانك تدرك بذلك اخلري كله: فكتب اليه
ــب الصــفاء ممــن كــدرت عليــه، وال الوفــاء ممــن  وقــال للمتوكــل يف جــواب كــالم دار بينهمــا ال تطل

ومـن . غدرت به، وال النصح ممن صرفت سوء ظنك اليه فامنا قلب غـريك كقلبـك لـه، اىل غـري ذلـك
سـالم اللّـه (لصادرة عن جنابه فعليه بالزيارة اجلامعة الكبرية املروية عنه أراد أن يقف على الكلمات ا

، فاuــا كمــا قــال العالمــة اkلســي اصــح الزيــارات ســنداً وافصــحها لفظــاً وابلغهــا معــًىن واعالهــا )عليــه
  .شأناً 

  فصل فيما جرى بين ابي الحسن الهادي عليه السالم وبين بعض خلفاء زمانه
املتوكل من املدينة اىل سـر مـن رأى، و كـان السـبب يف ذلـك، ان عبـد  اشخص ابا احلسن 

اليـــه،فكتب املتوكـــل اليـــه كتابـــاً، يـــدعو بـــه فيـــه اىل  اللّـــه بـــن حممـــد، وكـــان وايل املدينـــة ســـعى بـــه 
  حضور

____________________  
  .تودد اليه وتذلل له وابدى له بلسانه ما ليس يف قلبه: ملقه) ١(
  ).منه(جنع بالنون واجليم أي اثر ) ٢(

   



٢٣٦ 

العسكر على مجيل من القول، وبعث حيىي بـن هرمثـة ثالمثئـة رجـل الشخاصـه مـن طريـق الباديـة، 
  .يف ايام املصاحبة معه من الدالئل واآليات ما ال يتحملها املقام وقد رأى حيىي منه 

وكــل اىل املدينــة إلشــخاص علــي بــن حممــد روى املســعودي عــن حيــىي بــن هرمثــة، قــال وجهــين املت
لشـيء بلغــه عنـه، فلمــا صــرت اليهـا ضــج اهلهــا، وعجـوا ضــجيجاً وعجيجــاً، مـا مسعــت مثلــه،  

ـــه فلـــم اصـــب فيـــه اال مصـــحفاً   )١(فجعلـــت أســـكنهم وأحلـــف اين مل أؤمـــر فيـــه مبكـــروه، وفتشـــت بيت
ــت خدمتــه واحســنت عشــرت ــك، فاشخصــته وتولي ه، فبينــا انــا يف يــوم مــن االيــام ودعــاًء ومــا اشــبه ذل

والسماء صاحية والشمس طالعة اذ ركب وعليه ممطر وقـد عقـد ذنـب دابتـه، فعجبـت مـن فعلـه فلـم 
ونالنـا مـن املطـر امـر عظـيم جـداً،  )٣(يكن بعـد ذلـك اال هنيهـة حـىت جـاءت سـحابة فارخـت عزاليهـا

ــك انكــرت مــا رأيــت، وتومهــت اين : فالتفــت ايلَّ، وقــال علمــت مــن االمــر مــا ال تعلمــه، انــا اعلــم ان
وليس ذلك كما ظننت، ولكين نشـأت بالباديـة فانـا اعـرف الريـاح الـيت يكـون يف عقبهـا املطـر، فلمـا 
اصـــبحت هبـــت ريـــح ال ختلـــف، ومشمـــت منهـــا رائحـــة املطـــر، فتأهبـــت لـــذلك، فلمـــا قـــدمت مدينـــة 

ان هــذا الرجــل قــد  الســالم بــدأت باســحاق بــن ابــراهيم الطــاطري وكــان علــى بغــداد، فقــال يــا حيــىي
خصـمك  واملتوكل من تعلم، وان حرضته على قتله كان رسـول اللّـه  ولده رسول الّله 

فقلــت واللّـــه مــا وقفـــت منــه اال علـــى كــل امـــر مجيــل، فصـــرت اىل ســامراء فبـــدأت بوصــيف الرتكـــي، 
مـــن رأس هـــذا الرجـــل شـــعرة ال يكـــون املطالـــب 7ـــا  واللّـــه لـــئن ســـقطت: وكنـــت مـــن اصـــحابه، فقـــال

غـــريي، فعجبـــت مـــن قوهلمـــا وعرَّفـــت املتوكـــل مـــا وقفـــت عليـــه ومـــا مسعتـــه مـــن الثنـــاء عليـــه، فاحســـن 
  .انتهي. جائزته واظهر بره وتكرمته

____________________  
  ).منه(ليت خدمته بنفسي اخل ويف تذكرة السبط فلم اجد فيه اال مصاحف وادعية وكتب العلم فعظم يف عيين وتو ) ١(
  .عزايل مجع عزالء امطارها) ٢(

   



٢٣٧ 

حـدثين اخلضـر : وقال يف اثبات الوصية حـدَّث ابـو عبـد اللّـه حممـد بـن امحـد احللـيب القاضـي قـال
ــت يف املنــام كــأين علــى : قــال: بــن حممــد البــزاز، وكــان شــيخاً، مســتوراً ثقــة يقبلــه القضــاة والنــاس رأي

والناس جمتمعون خلقاً كثـرياً يـزحم بعضـهم بعضـاً وهـم  )١(يف رحبة اجلسر شاطئ دجلة مبدينة السالم
يقولـــون قـــد اقبـــل بيـــت اللّـــه احلـــرام فبينـــا حنـــن كـــذلك اذ رأيـــت البيـــت مبـــا عليـــه مـــن الســـتائر الـــديباج 

قد اقبل ماداً على األرض يسري حىت عرب اجلسـر مـن اجلانـب الغـريب اىل اجلانـب الشـرقي  )٢(والقباطي
فلمــا كــان بعــد أيــام خرجــت يف : فــون بــه وبــني يديــه حــىت دخــل دار خزميــة اىل ان قــالوالنــاس يطو 

مــن  حاجــة حــىت انتهيــت اىل اجلســر، فرأيــت النــاس جمتمعــني، وهــم يقولــون قــد قــدم ابــن الرضــا 
املدينــة فرأيتــه قــد عــرب مــن اجلســر علــى شــهري حتتــه كبــري، يســري عليــه ســرياً رفيقــاً، والنــاس بــني يديــه 

خلفه، وجاء حىت دخـل دار خزميـة بـن حـازم فعلمـت انـه تأويـل الرؤيـا الـيت رأيتهـا، مث خـرج اىل سـر و 
  .من رأى انتهى

، فلمـا وصـل إىل سـرَّ مـن رأى تقـدم املتوكـل ان حيتجـب )رضي الّله عنـه(وقال الشيخ الطربسي، 
املتوكـل بـإفراد دار لـه فقـام فيـه يومـه، مث تقـدم  )٣(عنه يف منزلـه، فنـزل يف خـان يعـرف خبـان الصـعاليك
ـــت علـــى ايب احلســـن : فانتقـــل اليهـــا، مث روى عـــن صـــاحل بـــن ســـعيد، قـــال يف يـــوم وروده  دخل

ــك، حــىت انزلــوك هــذا اخلــان  ــت فــداك يف كــل االمــور أرادوا اطفــاء نــورك، والتقصــري ب ــت لــه جعل فقل
 )٤(اذا بروضـــات انقـــاتاالشــنع، خـــان الصــعاليك، فقـــال هـــا هنــا انـــت يــا بـــن ســـعيد مث اومــأ بيـــده فــ

  واuار جاريات فيها خريات
____________________  

  .أي حمله املتسع) ١(
  .القباطي: مجعها. ثياب من كتان منسوبة اىل القبط: القبطية بضم القاف وبكسرها) ٢(
  ).منه(لصوصهم وفقراؤهم : صعاليك مجع، وصعاليك العرب. درويش: صعلوك كعصفور) ٣(
  .ات على ما سواهااي معجبات مؤثر )٤(

   



٢٣٨ 

حيـث كنـا فهـذا يـا ابـن : عطرات وولـدان كـاuن اللؤلـؤ املكنـون فحـار بصـري وكثـر عجـيب، فقـال
  .سعيد لسنا يف خان الصعاليك

دخــل دار املتوكــل فقــام يصــلي فاتــاه بعــض املخــالفني فوقـــف  ويف اثبــات الوصــية روى انــه 
ان كنـــت كاذبـــاً : لصـــالة وســـلم، مث التفـــت اليـــه فقـــالاىل كـــم هـــذا الريـــاء؟ فاســـرع ا: حيالـــه فقـــال لـــه

  .سحتك الّله، فوقع الرجل ميتا فصار حديثاً يف الدار
اخرجــت اىل ســر مــن رأى كرهــاً ولــو أخرجــت عنهــا أخرجــت كرهــاً، قيــل : قــال وروي عنــه 

  .ومل يا سيدي؟ قال لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها
لويــه عــن الكليــين عــن علــي بــن حممــد عــن ابــراهيم بــن حممــد الطــاهري، الشــيخ املفيــد عــن ابــن قو 

ـــه علـــى املـــوت، فلـــم جيســـر احـــد ان يِســـمه  )١(مـــرض املتوكـــل مـــن خـــرّاج: قـــال ـــه فأشـــرف من خـــرج ب
مــاالً جلــيالً مــن ماهلــا  حبديــدة، فنــذرت أمــه إن عــويف ان حتمــل اىل ايب احلســن علــي بــن حممــد 

فسـألته فإنـه رمبـا كـان عنـده  و بعثت اىل هذا الرجل يعين ابا احلسـن وقال له الفتح بن خاقان ل
الغـنم  )٢(خـذوا كسـب: صفة شيء يفرج الّله به عنك، فقال ابعثوا اليه فمضى الرسـول ورجـع، فقـال

مبــاء الــورد وضــعوه علــى اخلــراج فانــه نــافع، بــاذن الّلــه، فجعــل مــن حيضــر املتوكــل يهــزأ مــن  )٣(فــديفوه
وما يضر من جتربة مـا قـال، فواللّـه اين ألرجـو الصـالح بـه، فاحضـر الكسـب : قوله، فقال هلم الفتح

وديــف مبــاء الــورد ووضــع علــى اخلــراج فــانفتح وخــرج مــا كــان فيــه وســّرت أم املتوكــل بعافيتــه فحملــت 
  املتوكل من )٤(عشرة آالف دينار حتت ختمها واستقل ىل ايب احلسن ا

____________________  
  ).منه(القرحة : خراج كغراب) ١(
الكسب بالضم عصارة الدهن ولعل املراد ها هنا ما يشـبهها ممـا يتلبـد مـن السـرقني حتـت ارجـل الشـاة والـدوف ) ٣(و) ٢(

  .)منه(اخللط والبل مباء وحنوه 
  .الظاهر انه تصحيف والصحيح استبل بالباء مكان القاف قال يف منتهى االرب استبل) ٤(

   



٢٣٩ 

ــأيب احلســن  اىل املتوكــل، وقــال عنــده امــوال  علتــه، فلمــا كــان بعــد أيــام، ســعى البطحــائي ب
وســالح فتقــدم املتوكــل اىل ســعيد احلاجــب، ان يهجــم عليــه لــيالً ويأخــذ مــا جيــده عنــده مــن األمــوال 

صــرت اىل دار ايب احلســن : والســالح وحيمــل اليــه، قــال ابــراهيم بــن حممــد، قــال يل ســعيد احلاجــب
ــت مــن   الدرجــة اىل بعضــها يف الظلمــة فلــم بالليــل ومعــي ســلم فصــعدت منــه اىل الســطح ونزل

من الدار يا سعيد مكانك، حـىت يـأتوك بشـمعة،  ادر كيف أصل اىل الدار فناداين ابو احلسن 
فلم ألبث ان آتوين بشمعة فنزلت فوجدت عليه جبة صـوف وقلنسـوة منهـا، وسـجادته علـى حصـري 

فـدخلتها وفتشـتها فلـم اجـد فيهـا شـيئاً  دونـك البيـوت،: بني يديه، وهو مقبل علـى القبلـة، فقـال يل
دونـــك : ووجـــدت البـــدرة خمتومـــة خبـــامت ام املتوكـــل، وكيســـاً خمتومـــاً معهـــا، فقـــال يل ابـــو احلســـن 

املصلى فرفعته فوجدت سيفاً يف جفن ملبوس، فاخذت ذلك، وصرت اليه، فلما نظر اىل خـامت امـه 
: البــدرة فــأخربين بعــض خــدم اخلاصــة اuــا قالــت علــى البــدرة بعــث اليهــا فخرجــت اليــه فســأهلا عــن

ــت ان أمحــل اليــه مــن مــايل عشــرة آالف دينــار فحملتهــا اليــه وهــذا  ــذرت يف علتــك ان عوفي كنــت ن
خامتي على الكيس، ما حركه، وفتح الكيس اآلخر فاذا فيـه أربعمئـة دينـار فـأمر أن يضـم اىل البـدرة 

واردد عليـــــه الســــيف والكـــــيس مبــــا فيـــــه  امحــــل ذلـــــك اىل ايب احلســــن : بــــدرة اخــــرى، وقـــــال يل
علـــيَّ دخـــويل دارك بغـــري اذنـــك،  )١(يـــا ســـيدي عـــزَّ : فحملـــت ذلـــك اليـــه واســـتحييت منـــه، فقلـــت لـــه

  .ولكين مأمور، فقال يل وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون
   



٢٤٠ 

  ليهفصل في ذكر ما جرى بين علي الهادي عليه السالم والمتوكل وهجوم االتراك ع
، ويعمـل علـى الوضـع مـن قـدره يف عيـون كان املتوكل جيتهد يف ايقاع حيلة بعلي بن حممد 

ـــه  ـــذكرها الكتـــاب، فيهـــا آيـــات ل ـــك، ولـــه معـــه احاديـــث يطـــول ب ـــتمكن مـــن ذل  النـــاس، فـــال ي
  .ودالالت فال بأس بذكر بعضها رجاء ان ميأل الّله تعاىل به صحائفنا من احلسنات

حــدثنا ابـو العبــاس فضــل بــن : هـا مــا رواه القطــب الراونـدي عــن أيب ســعيد ســهل بـن زيــاد قــالمن
يـا ابـا سـعيد : ، فقـالامحد بن اسـرائيل الكاتـب وحنـن يف داره بسـامراء فجـرى ذكـر ايب احلسـن 

ملتوكــل كنــا مــع املعتــز وكــان ايب كاتبــه، فــدخلنا الــدار واذا ا: اين احــدثك بشــيء حــدثين بــه ايب، قــال
ــأمره  علــى ســريره قاعــد فســلم املعتــز ووقــف ووقفــت خلفــه، وكــان عهــدي بــه اذا دخــل رحــب بــه وي
بالقعود فاطال القيام وجعـل يرفـع رجـال ويضـع اخـرى، وهـو ال يـأذن لـه بـالقعود، ونظـرت اىل وجهـه 

الفـتح هذا الذي تقول فيه ما تقول ويردد عليـه القـول، و : يتغري ساعة ويقبل الفتح بن خاقان ويقول
ــه القــتلن هــذا : مقبــل عليــه يســكنه ويقــول مكــذوب عليــه يــا امــري املــؤمنني، وهــو يتلظّــى ويقــول والّل

ال  )١(املرائـــي وهـــو الـــذي يـــدَّعي الكـــذب ويطعـــن يف دولـــيت، مث قـــال جئـــين باربعـــة مـــن اخلـــزر جـــالف
 سـن يفقهون فجيء 7م ودفع اليهم اربعة اسياف وامرهم ان يرطنوا بألسـنتهم اذ دخـل ابـو احل

ويقبلـــوا عليـــه باســـيافهم فيخبطـــوه وهـــو يقـــول والّلـــه ألحرقنـــه بعـــد القتـــل، وانـــا منتصـــب قـــائم خلـــف 
قد دخـل وقـد بـادر النـاس قدامـه وقـالوا قـد  املعتز، من وراء السرت، فما علمت اال بأيب احلسن 

  ازع، فلما بصر به املتوكل رمىجاء، والتفت فاذا انا به وشفتاه يتحركان وهو غري مكروب وال ج
____________________  

  .اجالف: مجع جلف وهو اجلايف الغليظ والصحيح يف مجعها) ١(
   



٢٤١ 

يـا : بنفسه عن السرير اليه وسبقه وانكب عليه فقبل ما بني عينيه ويديه وسيفه بيده، وهو يقول
 ا ابا احلسن، وابـو احلسـن سيدي يا ابن رسول الّله يا خري خلق اهللا، يا ابن عمي، يا موالي ي

يقــول اعيــذك يــا امــري املــؤمنني باللّــه، اعفــين مــن هــذا، فقــال مــا جــاء بــك يــا ســيدي يف هــذا الوقــت؟ 
كذب ابـن الفاعلـة ارجـع يـا سـيدي مـن حيـث : املتوكل يدعوك، مث قال: قال جاءين رسولك، فقال

دي، فلمـــا بصـــر بـــه اخلـــزر خـــروا ســـجَّداً شـــئت، يـــا فـــتح يـــا عبـــد الّلـــه يـــا معتـــز شـــيعوا ســـيِّدكم وســـيِّ 
ِملَ مل تفعلـوا مـا : فلما خرج دعاهم املتوكل مث امر الرتمجان ان خيربه مبا يقولون، مث قال هلم )١(مذعنني

ــك : امــرتكم بــه؟ قــالوا شــدة هيبتــه، رأينــا حولــه أكثــر مــن مئــة ســيف مل نقــدر أن نتــأملهم فمنعنــا ذل
رعبـاً، فقـال املتوكـل يـا فـتح هـذا صـاحبك، وضـحك الفـتح عما أمرت بـه وامـتألت قلوبنـا مـن ذلـك 

  .احلمد لّله الذي بيَّض وجهه وأنار حجته: يف وجهه، فقال
قــال املتوكــل أليب احلســن : ومنهـا مــا رواه املســعودي عــن حممـد بــن عرفــة النحــوي عــن املـربد، قــال

ن ايب طالـب علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفـر بـن حممـد بـن علـي بـن احلسـني بـن علـي بـ
ومـا يقـول ولـد ايب يـا امـري املـؤمنني يف : ما يقول ولد أبيك يف العباس بـن عبـد املطلـب؟ قـال: 

رجل افرتض الّله طاعه نبيه على خلقه وافرتض طاعته على نبيه، فأمر له مبئـة الـف درهـم، وامنـا أراد 
أراد من طاعته علـى نبيـه طاعـة  ملتوكل انه طاعة الّله على نبيِّه فعرض، فظن ا ابو احلسن 

  .طاعة الّله تعاىل ال طاعة عمه عمه العباس وامنا أراد 
ان يف منزلـه سـالحاً وكتبـاً : اىل املتوكـل وقيـل لـه وقد كان ُسعي بأيب احلسن علّي بـن حممـد 

وغريهــا مــن شــيعته فوجــه اليــه لــيالً مــن االتــراك وغــريهم مــن هجــم عليــه يف منزلــه، علــى غفلــة ممــن يف 
  داره، فوجده يف البيت وحده، مغلق عليه، وعليه مدرعة من شعر وال بساط يف البيت اال

____________________  
  ).ظ(صاغرين، مذعورين ) ١(

   



٢٤٢ 

ــرتمن بآيــات مــن القــرآن يف  الرمــل واحلصــى، وعلــى رأســه ملحفــة مــن الصــوف متوجهــاً اىل ربــه، ي
الوعد والوعيد، فأخذ على ما وجد عليه ومحل اىل املتوكل يف جوف الليل، فمثل بـني يديـه واملتوكـل 

فيـه، وال  يشرب ويف يده كأس، فلما رآه اعظمه واجلسه اىل جنبه، ومل يكـن يف منزلـه شـيء ممـا قيـل
حلمـي  )١(يـا امـري املـؤمنني مـا خـامر: حالة يتعلل عليه 7ا، فناوله املتوكل الكأس الـذي يف يـده، فقـال

انشــدين شــعراً استحســنه، فقــال اين لقليــل الروايــة لالشــعار، : ودمــي قــط، فــاعفين منــه، فعفــاه وقــال
  :فقال ال بد أن تنشدين فانشده

  بـــــــــــاتوا علـــــــــــى قلـــــــــــل االجبـــــــــــال حترســـــــــــهم

  الرجـــــــــــال فمـــــــــــا اغنـــــــــــاهم القلـــــــــــلغلـــــــــــب     

  
)٢(واســــــــــتنزلوا بعــــــــــد عــــــــــز عــــــــــن معــــــــــاقلهم

  

  فـــــــــــاودعوا حفـــــــــــراً يـــــــــــا بـــــــــــئس مـــــــــــا نزلـــــــــــوا    

  
  نـــــــــــــاداهم صـــــــــــــارخ مـــــــــــــن بعـــــــــــــدما قـــــــــــــربوا

ـــــــــــــــن االســـــــــــــــرة       والتيجـــــــــــــــان واحللـــــــــــــــل )٣(اي

  
ــــــــــــت منعمــــــــــــة؟ ــــــــــــيت كان ــــــــــــن الوجــــــــــــوه ال   اي

)٤(مـــــــن دوuـــــــا تضـــــــرب االســـــــتار والكلـــــــل    
  

  
  فأفصــــــــــح القــــــــــرب عــــــــــنهم حــــــــــني ســــــــــاءهلم

  تلـــــــــــك الوجـــــــــــوه عليهـــــــــــا الـــــــــــدود يقتتـــــــــــل    

  
ـــــــوا دهـــــــراً ومـــــــا شـــــــربوا ـــــــد طـــــــال مـــــــا اكل   ق

  واصــــــبحوا بعــــــد طــــــول االكــــــل قــــــد اكلــــــوا    

  
)٥(وطاملــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــروا دوراً لتحصــــــــــــــــــــنهم

  

  ففـــــــــــــــارقوا الـــــــــــــــدور واالهلـــــــــــــــني وانتقلـــــــــــــــوا    

  
____________________  

  .أي خالط وداخل فيه) ١(
  .مجع معقل وهو امللجأ او اجلبل املرتفع) ٢(
  .مجع سرير وهو التخت، ويغلب على ختت امللك) ٣(
  .مجع كلة بكسر الكاف وهي السرت الرقيق: كلل)٤(
  .لتمنعهم وحتميهم) ٥(

   



٢٤٣ 

  وطاملـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــزوا االمـــــــــــــــــوال وادخـــــــــــــــــروا

  فخلفوهــــــــــــــا علــــــــــــــى االعــــــــــــــداء وارحتلــــــــــــــوا    

  
  اضــــــــــــــــــحت منــــــــــــــــــازهلم قفــــــــــــــــــراً معطلــــــــــــــــــة

  قــــــــد رحلــــــــوا )١(وســــــــاكنوها اىل االجــــــــداث    

  
تبــدر منــه اليــه، قــال والّلــه لقــد بكــى  )٢(وظنــوا ان بــادرة قــال فاشــفق مــن حضــر علــى علــّي 

املتوكل بكاًء طويالً حىت بلـت دموعـه حليتـه، وبكـى مـن حضـره، مث أمـر برفـع الشـراب، مث قـال لـه يـا 
ــك ديــن؟ قــال نعــم اربعــة آالف دينــار، فــأمر بــدفعها اليــه ورده اىل منزلــ ه مــن ســاعته ابــا احلســن اعلي

  .مكرَّماً 
اراد املتوكـل ان ميشـي علـي بــن : ومنهـا مـا عـن القطـب الراونـدي عـن زرارة حاجـب املتوكـل، قـال

فـال تفعـل،  )٣(ان يف هـذا شـناعة عليـك وسـوء قالـة: يوم السالم فقال له وزيـره حممد بن الرضا 
ميشـي القـواد واالشـراف كلهـم حـىت فـان مل يكـن بـد مـن هـذا فتقـدم بـأن : ال بد من هذا، قال: قال

وكــان الصــيف، فــواىف الــدهليز وقــد  ال يظــن النــاس انــك قصــدته 7ــذا دون غــريه، ففعــل ومشــى 
ابـن عمـك مل يقصـدك 7ـذا : عرق، قال فلقيتـه واجلسـته يف الـدهليز ومسـحت وجهـه مبنـديل وقلـت

عـوا يف داركـم ثالثـة ايـام ذلـك وعـد غـري عنـك، متت )٤(ايهـاً : دون غريك، فال جتد عليه يف قلبـك، فقـال
مكذوب، قال زرارة وكان عندي معلم يتشيع وكنـت كثـرياً مـا امازحـه بالرافضـي فانصـرفت اىل منـزيل 
ــت العشــاء وقلــت تعــال يــا رافضــي حــىت احــدثك بشــيء مسعتــه اليــوم مــن إمــامكم، قــال يل ومــا  وق

  ان: هاqا قالاقول لك فاقبل نصيحيت، قلت : مسعت؟ فاخربته مبا قال فقال
____________________  

  .مجع جدث بفتح األولني وهو القرب: اجداث) ١(
  .السهم من جهة النصل. ما يبدو من اِإلنسان عند حدته: البادرة) ٢(
  .القول الفاشي يف الناس خرياً او شراً : أي باعث لقول السوء فيك، والقالة) ٣(
  ).منه(التبعيد قلت ايها بفتح اهلمزة مبعىن هيهات بكسر اهلمزة أي اسكت وكف، واذا اردت ) ٤(

   



٢٤٤ 

قال مبـا قلـت فـاحرتز واخـزن كـل مـا متلكـه فـان املتوكـل ميـوت او يقتـل  كان علي بن حممد 
بعد ثالثة ايام، فغضبت عليه وشـتمته وطردتـه مـن بـني يـدّي، فخـرج فلمـا خلـوت بنفسـي تفكـرت، 

كان من هذا شـيء كنـت قـد اخـذت بـاحلزم، وان مل يكـن مل ما يضرين ان آخذ باحلزم، فان  : وقلت
ــت اىل دار املتوكــل فاخرجــت كــل مــا كــان يل فيهــا، وفرقــت كــل مــا كــان يف  ــك، قــال فركب يضــّرين ذل
داري اىل عند اقوام اثق 7م، ومل اترك يف داري اال حصـرياً اقعـد عليـه، فلمـا كانـت الليلـة الرابعـة قتـل 

شيعت عند ذلـك فصـرت اليـه، ولزمـت خدمتـه وسـألته ان يـدعو يل، املتوكل وسلمت، انا ومايل، وت
  .وتواليته حق الوالية
ابــة حبضـــرة املتوكــل ونزولــه  اقــول وقصــته  اىل بركــة الســباع وتــذللها لـــه  مــع زينــب الكذَّ

  .ورجوع زينب عما ادعته مشهورة، اغنانا شهرqا عن ذكرها
فقـــد اجتمعـــت فيـــه خصـــال اَإلمامـــة  ّي بـــن حممـــد اهلـــادي قـــال القطـــب الراونـــدي وأمـــا علـــ

ة، وكانت اخالقه كلها خارقة للعادة كاخالق آبائه وكـان بالليـل  وتكامل فضله وعلمه وخصاله اخلريِّ
مقبال على القبلة ال يفرت ساعة وعليه جبة صوف وسجادته علـى حصـري، ولـو ذكرنـا حماسـن مشائلـه 

  .ىانته. لطال 7ا الكتاب
وقد تقدم ما نقلناه عن املسعودي ممـا يشـهد لكالمـه، وتقـدم ايضـاً انـه ملـا دخـل دار املتوكـل قـام 

  .اىل كم هذا الرياء فوقع الرجل ميتاً : يصّلي، فقال بعض املخالفني
   



٢٤٥ 

  فصل في تاريخ وفاة ابي الحسن الهادي عليه السالم
اً بســر مـن رأى يف يــوم االثنــني مســموم) عليــه السـالم (قـبض ابــو احلسـن علــي بــن حممـد اهلــادي 

وله يومئذ احدى واربعـون سـنة واشـهر، وكانـت مـدة  )١(اربع ومخسني ومئتني ٢٥٤ثالث رجب سنة 
امامتـــه ثالثـــاً وثالثـــني ســـنة واشـــهراً، وكـــان ايـــام امامتـــه بقيـــة ملـــك املعتصـــم مث ملـــك الواثـــق مث ملـــك 

ودفــن يف داره بســر مــن رأى، وخــرج ابــو املتوكــل مث ملــك املنتصــر مث ملــك املســتعني مث ملــك املعتــز، 
  .يف جنازته وقميصه مشقوق وصلى عليه ودفنه حممد 

ـــه وذلـــك يف يـــوم االثنـــني  وكانـــت وفـــاة ايب احلســـن : وقـــال املســـعودي يف خالفـــة املعتـــز بالّل
ابن اربعني سنة وقيل ابن اثنتني واربعني وقيـل اكثـر  )٢(وهو ٢٥٤الربع بقني من مجادى اآلخرة سنة 

ــك، و مســع يف جنازتــه جاريــة، تقــول مــاذا لقينــا يف يــوم االثنــني قــدمياً وحــديثاً، وصــلى عليــه : مــن ذل
  .انتهى. امحد بن املتوكل على الّله يف شارع ايب امحد يف داره بسامراء، ودفن هناك

 )٤(املنــــافقني الطغــــام )٣(وجالفــــة وفــــاة النــــيب  اشــــارت اجلاريــــة 7ــــذه الكلمــــة اىل يـــوم: اقـــول
والبيعة اليت عّم شؤمها اِإلسالم، واخذت اجلارية هذه عن عقيلة اهلامشيني زينب بنت امـري املـؤمنني، 

  .يأيب من اضحى عسكره يوم االثنني uباً : ، يف ندبتها على احلسني 
____________________  

  .وقيل ثاين الرجب، وقيل خامسة، وقيل ثالث عشره. من مجادى اآلخر ٢٦وقيل ) ١(
  .وهذا خمتاره يف اثبات الوصية) ٢(
  .كان جلفاً أي جافياً غليظاً : مصدر جلف الرجل) ٣(
  .اوباش الناس ورذا هلم): للواحد واجلمع(بفتح الطاء ) ٤(

   



٢٤٦ 

كـــل واحـــد مـــنهم حيكـــي، انـــه دخـــل الـــدار، أي دار ايب حـــدثنا مجاعـــة  : وقـــال يف اثبـــات الوصـــية
، يــوم وفاتــه وقــد اجتمــع فيهــا جــل بــين هاشــم مــن الطــالبيني والعباســيني واجتمــع خلــق احلســن 

، وال عـرف خـربه اال الثقـات الـذين نـص ابـو من الشيعة ومل يكـن ظهـر عنـدهم، امـر ايب حممـد 
، فحكــوا اuــم كــانوا يف مصــيبة وحــرية، فهــم يف ذلــك اذ خــرج مــن الــدار عنــدهم عليــه احلســن 

الداخلة خادم فصاح خبادم آخر يا رياش خـذ هـذه الرقعـة وامـض 7ـا اىل دار امـري املـؤمنني، وادفعهـا 
هــذه رقعــة احلســن بــن علــي، فاستشــرف النــاس لــذلك،مث فــتح مــن صــدر الــرواق : اىل فــالن، وقــل لــه

حاســراً مكشــوف الــرأس مشــقوق الثيــاب  خــرج بعــده ابــو حممــد بــاب وخــرج خــادم اســود، مث 
منـه شـيئاً وكـان يف الـدار اوالد  )٢(ال خيطـئ بيضـاء وكـان وجهـه وجـه ابيـه  )١(وعليه مبطنـة ملحـم

املتوكل وبعضهم والة العهـد فلـم يبـق احـد اال قـام علـى رجلـه، ووثـب اليـه ابـو امحـد املوفـق، فقصـده 
مرحباً بابن العم وجلـس بـني بـايب الـرواق والنـاس كلهـم بـني يديـه، : فعانقه مث قال له ابو حممد 

ـــدار كالســـوق باالحاديـــث، فلمـــا خـــر  ـــت ال ـــا نســـمع شـــيئاً اال وكان ـــس امســـك النـــاس فمـــا كن ج وجل
ما ها هنـا مـن يكفـي  فقال ابو حممد  العطسة والسعلة وخرجت جارية تندب ابا احلسن 

، فبادر الشـيعة اليهـا فـدخلت الـدار، مث خـرج خـادم فوقـف حبـذاء )خ -اجلارية (مؤونة هذه اجلاهلة 
ــذي ايب حممــد فــنهض صــلى الّلــه عليــه  وأخرجــت اجلنــازة وخــرج ميشــي حــىت اخــرج 7ــا إىل الشــارع ال

، صــلى عليــه، قبــل ان خيــرج اىل النــاس، وصــلى بــازاء دار موســى بــن بغــا، وقــد كــان ابــو حممــد 
وتكلمــت الشــيعة يف : عليــه ملــا اخــرج املعتمــد، ودفــن صــلى الّلــه عليــه يف دار مــن دوره، اىل ان قــال

  ال بعضهم رأيتم احداً من األئمة شق ثوبه يف مثل هذاوق شق ثيابه 
   



٢٤٧ 

يـــا امحـــق مـــا يـــدريك مـــا هـــذا، قـــد شـــق موســـى علـــى هـــارون : احلـــال؟ فوقـــع ايل مـــن قـــال ذلـــك
  .انتهى. 

قــال هــذا الــدعاء كثــرياً مــا ادعــو اللّــه بــه وقــد ســألت اللّــه عــز وجــل ان ال خييــب  وروى عنــه 
  :هدي بعدي وهومن دعا به يف مش

ويا رجائي واملعتمد ويا كهفـي والسـند ويـا واحـداً يـا احـد ويـا ) بضم العني(يا عديت عند الُعدد (
قل هو الّله احد، اسألك اللهم حبق من خلقته من خلقك، ومل جتعل يف خلقك مـثلهم احـداً، صـلِّ 

  ).على مجاعتهم وافعل يب كذا وكذا
    



٢٤٨ 

 عشر ابو محمد الحسن بن علي العسكري اِإلمام الحادي. .النور الثالث عشر
...  

  وسبط سيد البشر ووالد الخلف المنتظر السيد الرضي الزكي صلوات اهللا عليه

  وعلى آبائه الكرام وخلفه خاتم األئمة االعالم

اثنتـني  ٢٣٢باملدينة الطيبة يوم العاشر او الثامن مـن شـهر ربيـع اآلخـر وقيـل يف رابعـه  ولد 
  .)١(ومئتنيوثالثني 

  :قال شيخنا احلر العاملي يف تارخيه
  مولـــــــــــــــــــــــده شـــــــــــــــــــــــهر ربيـــــــــــــــــــــــع اآلخـــــــــــــــــــــــر

  وذاك يف اليـــــــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــــريف العاشـــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــل الراب ــــــــــــــــــــني وقي ــــــــــــــــــــوم االثن   يف ي

ـــــــــــــــــــل يف الثـــــــــــــــــــامن وهـــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــائع       وقي

  
او سليل، ويقال هلا اجلـدة، وكانـت مـن العارفـات الصـاحلات، وكفـى  )٢(تسمى حديث امه 

، روى الشــيخ الصــدوق عــن امحــد بــن يف فضــلها اuــا كانــت مفــزع الشــيعة بعــد وفــاة ايب حممــد 
دخلــت علــى حكيمــة بنــت حممــد بــن علــي الرضــا اخــت ايب احلســن صــاحب العســكر : ابــراهيم قــال
ني ومئتــني فكلمتهــا مــن وراء حجــاب وســألتها عــن دينهــا فســمت يل مــن يف ســنة اثنتــني وســت 

  اين: فقلت هلا: ، فسمته اىل ان قالواحلجة بن احلسن : تأمت 7م، مث قالت
____________________  

  .هجري ٢٣١وقيل يف عاشر رمضان، وقيل يف عام والدته انه سنة ) ١(
  ).منه(مصغراً ) ٢(

   



٢٤٩ 

اىل مــن تفــرغ الشــيعة؟ فقالــت اىل اجلــدة ام ايب : قالــت مســتور، فقلــت الولــد؟ يعــين احلجــة 
اقتـداء باحلسـني بـن علـي، واحلسـني بـن : ، فقلت هلا أَقْـَتِدي مبـن وصـيَُّته اىل امـرأة؟ قالـتحممد 
ظـــاهر، وكـــان مـــا خيـــرج عـــن علـــي بـــن ، يف ال، اوصـــى اىل اختـــه زينـــب بنـــت علـــي علـــي 

  .من علم ينسب اىل زينب سرتاً على علي بن احلسيني  احلسني 
فقد كانت اخالقه كـأخالق رسـول  قال القطب الراوندي، واما احلسن بن علي العسكري 

الوجــه، جيــد البــدن، حــدث الســن، لــه جاللــة  ، وكــان رجــالً امســر، حســن القامــة مجيــلالّلــه 
وهيبــة وهيئــة حســنة، يعظمــه العامــة واخلاصــة اضــطراراً، يعظمونــه لفضــله، ويقدمونــه لعفافــه وصــيانته 

 )١(وزهــده وعبادتــه وصــالحه واصــالحه، وكــان جلــيالً نبــيالً فاضــالً كرميــاً حيمــل االثقــال وال يتضعضــع
  .احدةللنوائب، اخالقه خارقة للعادة على طريقة و 

  فصل في ذكر طرف من اخبار ابي محمد عليه السالم ومناقبه وآياته ومعجزاته
: ونبدأ بنبذ مما شاهده ابو هاشـم اجلعفـري ورواه الطربسـي مـن كتـاب ابـن عيـاش وغـريه مـن غـريه

وانا اريد أن اسـأله مـا اصـوغ بـه  فمن ذلك، ما روى انه قال ابو هاشم دخلت على ايب حممد 
اردت : اً اتـربك بـه، فجلسـت ونســيت مـا جئـت لـه، فلمـا ودعتــه وuضـت رمـى ايل خبـامت، فقــالخامتـ

فضـة فاعطينـاك خامتـاً ورحبــت الفـص والكـرا، هنــأك اللّـه يـا أبــا هاشـم، فتعجبـت مــن ذلـك فقلـت يــا 
  سيدي إنك وّيل الّله وامامي الذي ادين الّله بفضله

____________________  
  .واملصائب أي ال خيضع للحوادث) ١(

   



٢٥٠ 

ضــيق  وعنــه ايضــاً قــال شــكوت اىل ايب حممــد . وطاعتــه، فقــال غفــر الّلــه لــك يــا ابــا هاشــم
احلبس وثقل القيد فكتب ايلَّ تصلي الظهر اليوم يف منزلـك، فاخرجـت يف وقـت الظهـر وصـليت يف 

كتـايب، فاسـتحييت فلمـا   كنت مضيقاً فاردت ان اطلـب منـه دنـانري يف: ، وقالمنزيل كما قال 
 )١(صـــرت اىل منـــزيل وجـــه ايلَّ مئـــة دينـــار وكتـــب ايل اذا كانـــت لـــك حاجـــة فـــال تســـتحيي وال حتتشـــم

) املعتمــد ظ(، كــان وكــان ابــو هاشــم حــبس مــع ايب حممــد : واطلبهــا فانــك تــرى مــا حتــب، قــال
كنـت يف احلـبس مـع : ه قـالحبسهما مع عدة من الطالبيني يف سنة مثان ومخسني ومئتني، وروي عن

يصــوم فـاذا أفطــر أكلنـا معــه  وكـان احلسـن : واخــوه جعفـر، قــال مجاعـة فحـبس ابــو حممـد 
مــن طعــام كــان حيملــه غالمــه اليــه يف جونــة خمتومــة وكنــت اصــوم معــه، فلمــا كــان ذات يــوم ضــعفت 
فــافطرت يف بيــت آخــر علــى كعكــة ومــا شــعر يب واللّــه احــد، مث جئــت فجلســت معــه، فقــال لغالمــه 

اردت القـوة فكـل  ما يضحكك يا ابا هاشـم؟ اذا: اطعم ابا هاشم شيئاً فانه مفطر فتبسمت، فقال
: اللحم فان الكعك ال قوة فيه، فقلت صـدق اللّـه ورسـوله وانـتم علـيكم السـالم، فأكلـت، فقـال يل

سـأل الفهفكـي ابـا : وعنه قال. الصوم يف اقل من ثالث )٣(ال ترجع ملن اuكه )٢(افطر ثالثاً فان املنة
أخـذ الرجــل سـهمني؟ فقــال ان املـرأة لــيس مــا بـال املــرأة املسـكينة تأخــذ سـهماً واحــداً وي حممـد 

قــد  : امنــا ذلــك علــى الرجــال، قــال ابــو هاشــم، فقلــت يف نفســي )٤(عليهــا جهــاد وال نفقــة وال معقلــة
عن هذه املسألة فأجابه مبثـل هـذا اجلـواب،  كان قيل يل ان ابن ايب العوجاء سأل ابا عبد الّله 

  :فقال فأقبل ابو حممد 
____________________  

  .االنقباض واالستحياء: االحتشام) ١(
  ).منه(القوة : املنة بالضم) ٢(
  .أي أضناه واجهده) ٣(
  ).منه(الدية : معقلة، بضم القاف) ٤(

   



٢٥١ 

نعم هذه مسألة ابن ايب العوجاء واجلواب منها واحد، اذا كان معىن املسألة واحـداً جـرى آلخرنـا 
صـــلوات اللّـــه (ا يف العلـــم واالمـــر ســـواء، ولرســـول اللّـــه وامـــري املـــؤمنني مـــا جـــرى ألولنـــا، وأولنـــا وآخرنـــ

  .فضلهما) عليهما وآهلما
مـن الـذنوب الـيت ال يغفـر قـول الرجـل : يقـول مسعت ابـا حممـد : قال) رضي الّله عنه(وعنه 

د مــن نفســه  ليتــين ال اؤاخــذ اال 7ــذا، فقلــت يف نفســي ان هــذا هلــو الــدقيق، وينبغــي للرجــل ان يتفقــ
صدقت يا ابا هاشم الزم ما حدثتك به نفسـك، فـان : فقال فأقبل علّي ابو حممد . كل شيء

يف الليلــة الظلمــاء ومــن دبيــب الــذر علــى  )٢(علــى الصــفا )١(االشــراك يف النــاس اخفــى مــن دبيــب الــذر
  .االسود )٣(املسح

ان رســـول اللّـــه : عبـــد اللّـــه  يعـــرب عـــن هـــذا القســـم مـــن الـــذنوب بـــاحملقرات، قـــال ابـــو: اقـــول
نــزل بــارض قرعــاء فقــال الصــحابه ائتونــا حبطــب، فقــالوا يــا رســول اللّــه حنــن بــأرض قرعــاء مــا  

7ــا مــن حطــب، قــال فليــأت كــل انســان مبــا قــدر عليــه، فجــاءوا بــه حــىت رمــوا بــني يديــه بعضــه علــى 
ــذنوب، مث قــال إيــاكم واحملقــرات مــن الــذنوب، فــان  بعــض، قــال رســول الّلــه  هكــذا جتتمــع ال

  .لكل شيء طالباً وان طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه يف امام مبني
وحكي عن توبة بن الصمة انه كان حماسـباً لنفسـه يف اكثـر اوقـات ليلـه وuـاره، فحسـب يومـاً مـا 

سنة فحسب ايامها فكانت احـد وعشـرين الـف يـوم ومخسـمئة يـوم،  مضى من عمره فاذا هو ستون
  .فقال يا ويليت القى كذا ما لك باحد وعشرين الف ذنب، مث صعق صعقة كانت فيها نفسه

____________________  
  .صغار النمل: الذر) ١(
  .احلجر الصلب امللس: الصفا) ٢(
  .أي اللباس او الكساء من شعر) ٣(

   



٢٥٢ 

يقــول ان يف اجلنــة لبابــا يقــال لــه املعــروف ال يدخلــه اال اهــل  مسعــت ابــا حممــد : وعنــه قــال
 املعــروف فحمــدت الّلــه يف نفســي وفرحــت ممــا اتكلفــه مــن حــوائج النــاس فنظــر ايل ابــو حممــد 

اآلخـــرة،  نعـــم فـــدم علـــى مـــا انـــت عليـــه، وان اهـــل املعـــروف يف الـــدنيا هـــم اهـــل املعـــروف يف: وقـــال
  .جعلك الّله منهم يا ابا هاشم ورمحك

يومـــاً اىل الصـــحراء فركبـــت معـــه فبينمـــا يســـري  وعـــن ايب هاشـــم ايضـــاً انـــه راكـــب ابـــو حممـــد 
قــدامي وانــا خلفــه اذ عــرض يل فكــر يف ديــن كــان علــيَّ قــد حــان أجلــه، فجعلــت افكــر يف أّي وجــه 

ىن علــى قربــوس ســرجه فخــط بســوطه خطــة يف األرض اللّــه يقضــيه، مث احنــ: قضـاؤه فالتفــت ايل وقــال
فوضـعتها يف خفـي وسـرنا، : ذهـب، قـال )١(فقال يا ابا هاشم انـزل فخـذ واكـتم، فنزلـت فـاذا سـبيكة

ان كــان فيهــا متــام الــدين واال فــاين ارضــي صــاحبه 7ــا وحنــب ان ننظــر يف : فعــرض يل الفكــر، فقلــت
غريها، فالتفت ايل مث احنىن ثانيـة فخـط بسـوطه مثـل وجه نفقة الشتاء وما حتتاج اليه فيه من كسوة و 

انــزل وخـــذ واكــتم، قـــال فنزلــت بســبيكة فجعلتهـــا يف اخلــف االخـــر وســرنا يســـرياً مث : االوىل، مث قــال
ـــت  انصـــرف اىل منزلـــه وانصـــرفت اىل منـــزيل فجلســـت وحســـبت ذلـــك الـــدين وعرفـــت مبلغـــه، مث وزن

مث وزنـت سـبيكة الـذهب، فخـرج بقسـط  سبيكة الذهب، فخرج بقسط ذلك الـدين وعرفـت مبلغـه،
ذلك الدين ما زادت وال نقصت، مث نظرت ما حنتاج اليه لشـتويت مـن كـل وجـه فعرفـت مبلغـه الـذي 

وال اسـراف مث وزنـت سـبيكة الفضـة، فخرجـت علـى مـا  )٢(مل يكن بد منه، علـى االقتصـاد بـال تقتـري
  .قدرته ما زادت وال نقصت

وكـان يكتـب كتابـاً فحـان وقـت الصـالة  لـى ايب حممـد قال دخلت ع) رضي الّله عنه(وعنه 
األوىل فوضــع الكتــاب مــن يــده وقــام اىل الصــالة فرأيــت القلــم ميــر علــى بــاقي القرطــاس مــن الكتــاب 

  إىل. ويكتب حىت انتهى
____________________  

  .القطعة من الفضة او الذهب ذوبت وافرغت يف قالب: السبيكة) ١(
  .ضد االسراف وهو املماكسة يف املعيشة: التقتري) ٢(

   



٢٥٣ 

  .آخره، فخررت ساجداً، فلما انصرف من الصالة اخذ القلم بيده واذن للناس
: هذا قليل من كثري ما شاهده ابو هاشم من آياته ودالئله فقد روى عنه، رمحه اللّـه، قـال: اقول

  .ا داللة وبرهاناً قط اال رأيت منهم ما دخلت على ايب احلسن وايب حممد 

  فصل في آيات ابي محمد الحسن العسكري عليه السالم وبراهينه
وقــد أتــى عليــه  )١(رجــل متطبــب) بطريــق خ د(قــال القطــب الراونــدي يف اخلــرايج حــدث فطــرس 

طبيـب املتوكـل وكـان يصـطفيين، فبعـث اليـه احلسـن  )٣(كنت تلميذ خبتيشـوع: فقال )٢(مئة سنة ونيف
قـــد طلـــب مـــين : ان يبعـــث اليـــه بـــأخص اصـــحابه عنـــده، ليفصـــده، فاختـــارين وقـــال العســـكري 

من يفصده فسر اليه وهو اعلم يف يومنا هذا ممن هو حتت السـماء فاحـذر ان تتعـرض  احلسن 
وكــان : عليــه فيمــا يــأمرك بــه فمضــيت اليــه فــامرين اىل حجــرة، وقــال كــن هــا هنــا اىل ان اطلبــك، قــال

يــت اليــه فيــه عنــدي جيــداً حممــوداً للفصــد، فــدعاين يف وقــت غــري حممــود لــه فاحضــر الوقــت الــذي ات
طســتاً كبــرياً عظيمــاً، ففصــدت االكحــل، فلــم يــزل الــدم خيــرج حــىت امــتأل الطســت، مث قــال يل اقطــع 
الــدم فقطعتــه وغســل يــده وشــدها وردين اىل احلجــرة، وقــدم يل مــن الطعــام احلــار والبــارد شــيئاً كثــرياً، 

  العصر مث وبقيت اىل
____________________  

  .التاء فيه للمبالغة: متطبب ما على بناء الفاعل) ١(
  .مثال يقال عشرة ونيف ومئة ونيف. كلما زاد عن العقد الثاين: نيف بالتشديد والتخفيف) ٢(
اهلـادي قبـل مـن  اسـتخدمه الرشـيد واشـتهر بالدربـة يف صـناعته، وقـد استحضـره. وهو من اشهر اطبـاء الدولـة العباسـية) ٣(

  .وله ولد يسمى جبربائيل، فاق اقرانه. جند يشابور ملعاجلته وله حكاية مع الرشيد حني امتحنه
   



٢٥٤ 

: ودعــا بــذلك الطســت فســرحت وخــرج الــدم اىل ان امــتأل الطســت، فقــال )١(ســرح: دعــاين وقــال
ـــت فيهـــا، فلمـــا اصـــبحت وظهـــرت الشـــمس دعـــاين  اقطـــع فقطعـــت وشـــد يـــده وردين اىل احلجـــرة فب

اىل ان امـــتأل  )٢(ســـرح، فســـرحت وخـــرج مـــن يـــده مثـــل اللـــنب احلليـــب: واحضـــر ذلـــك الطســـت وقـــال
خـذ هـذا : اقطـع فقطعـت وشـد يـده وتقـدم ايلَّ بتخـت ثيـاب ومخـني دينـاراً، وقـال: الطست، مث قال

واعذر وانصرف، فاخذت ذلك وقلت يأمرين السيد خبدمة؟ قـال نعـم، حبسـن صـحبة مـن يصـحبك 
صــرت اىل خبتيشــوع فقلــت لــه القصــة، فقــال امجعــت احلكمــاء علــى ان اكثــر مــا مــن ديــر العــاقول، ف

يكــون يف بـــدن االنســـان ســـبعة امنــان مـــن الـــدم وهـــذا الــذي حكيـــت لـــو خـــرج مــن عـــني مـــاء لكـــان 
عجباً، واعجب ما فيه اللنب، ففكر ساعة مث مكث ثالثـة أيـام بلياليهـا يقـرأ الكتـب علـى ان جيـد يف 

ــق اليــوم يف النصــرانية اعلــم بالطــب مــن راهــب : ، فلــم جيــد، مث قــالهــذه القصــة ذكــراً يف العــامل مل يب
ــذكر فيــه مــا جــرى، فخرجــت وناديتــه فاشــرف علــي وقــال )٣(بــدير العــاقول ــب اليــه كتابــاً ي مــن : فكت

انت؟ قلت صاحب خبتيشوع، قال معك كتابه؟ قلت نعم، فـأرخى اّيل زنبـيالً فجعلـت الكتـاب فيـه 
ــت نعــم، قــال طــوىب : ســاعته، فقــال فرفعــه وقــرأ الكتــاب، فنــزل مــن ــذي فصــدت؟ قل انــت الرجــل ال

ايــن حتــب دار : ســر مــن رأى، وقــد بقــي مــن الليــل ثلثــه، قلــت )٤(ألمــك، وركــب بغــالً ومــر يف فيــايف
اسـتاذنا او دار الرجـل؟ فقـال دار الرجـل فصـرنا اىل بابـه قبـل األذان ففـتح البـاب، فخـرج الينـا خـادم 

انـا، جعلـت فـداك، فقـال انـزل، وقـال يل : فقـال الراهـب ؟لعـاقولايكما صاحب دير ا: اسود، وقال
  احفظ البغلني، واخذ بيده: اخلادم

____________________  
  .يقال سرح اذا اجراه جرياً سهالً ) ١(
  .اذا اخرج ما يف ضرعها من اللنب: اللنب احمللوب، يقال حلب الشاة: احلليب) ٢(
اقــول ولزيــادة االيضــاح، انظــر مراصـــد ) منــه(موضــع بــني واســط وبغــداد : والنعمانيــةديــر العــاقول بــني مــداين كســرى ) ٣(

  .االطالع
  .مجع فيفاء وهي املفازة ال ماء فيها او املكان املستوي) ٤(

   



٢٥٥ 

بثيـاب (ودخال، فأقمت اىل أن اصبحنا وارتفع النهار، مث خرج الراهب وقد رمـى ثيـاب الرهـابني 
وقــد اســلم، وقــال خــذ يب اآلن اىل دار اســتاذك، فســرنا اىل بــاب  ولــبس ثيابــا بيضــاء) الرهبانيــة خ د

مـــا الــــذي ازالـــك عــــن دينـــك؟ قــــال وجـــدت املســــيح : خبتيشـــوع، وملــــا رآه بـــادر يعــــدو اليـــه، مث قــــال
نعــم او نظــريه فــان هــذه الفصــدة مل يفعلهــا يف : وجــدت املســيح؟ فقــال: فأســلمت علــى يــده، قــال

  .ولزم خدمته اىل ان مات وبراهينه، مث عاد اىل اِإلمام  العامل اال املسيح وهذا نظريه يف آياته
يف الصــالة والنســوان  وهــو صــغري يف بئــر املــاء وابــو احلســن  وروى انــه وقــع ابــو حممــد 

علــى رأس  ال بــأس، فــرأوه وقــد ارتفــع املــاء اىل رأس البئــر وابــو حممــد : يصــرخن، فلمــا ســلم قــال
  .املاء يلعب باملاء

اسـأله عـن اِإلمـام هـل حيـتلم؟  االقـرع قـال كتبـت اىل ايب حممـد ) امحـد خ د(وعن حممد بن 
ــت يف نفســي بعــد مــا فصــل الكتــاب ــك، فــورد : وقل ــه اوليــاءه مــن ذل االحــتالم شــيطنة وقــد أعــاذ الّل

لنوم منهم شيئاً، وقـد أعـاذ اللّـه اوليـاءه مـن اجلواب حال األئمة يف النوم، حاهلم يف اليقظة، ال يغري ا
  .الشيطان، كما حدثتك نفسك )١(ملة

: علينــا احلـبس وكنــت بــه عارفــاً وقــال وعـن عيســى بــن صــبيح قـال دخــل احلســن العســكري 
لــك مخــس وســتون ســنة، واشــهرا ويومــاً، وكــان معــي كتــاب دعــاء وعليــه تــاريخ مولــدي وإنــين نظــرت 

  قلت ال، قال اللهم) ولد ظ(هل رزقت من مولد : ، وقالل فيه، فكان كما قا
____________________  

  ).منه(أي املس ) ١(
   



٢٥٦ 

  :ارزقه ولدا يكون له عضداً، فنعم العضد الولد، مث متثل 
  مـــــــــــــن كـــــــــــــان ذا ولـــــــــــــد يـــــــــــــدرك ظالمتـــــــــــــه

  ان الـــــــــذليل الـــــــــذي ليســــــــــت لـــــــــه عضــــــــــد    

  
ســـيكون يل ولـــد ميـــأل األرض قســـطاً وعـــدالً فأمـــا االن فـــال، مث  قلـــت الـــك ولـــد؟ قـــال اي واللّـــه،

  :متثل
ـــــــــــــــــــــك يومـــــــــــــــــــــاً أن تـــــــــــــــــــــراين كأّمنـــــــــــــــــــــا   لعل

ــــــــــــــــــد     )١(بــــــــــــــــــّين حــــــــــــــــــواّيل االســــــــــــــــــود اللواب
  

  
ـــــــــــل ان يلـــــــــــد احلصـــــــــــى )٢(فـــــــــــان متيمـــــــــــاً قب

  

  اقــــــــــــام زمانــــــــــــاً وهــــــــــــو يف النــــــــــــاس واحــــــــــــد    

  
املفيد عن ابن قولويـه، عـن الكليـين، عـن حممـد بـن حيـىي، عـن امحـد بـن اسـحاق، عـن ايب هاشـم 

جاللتـك متنعـين مـن مسـألتك، افتـأذن يل أن  قلت اليب حممد احلسن بـن علـي : اجلعفري، قال
أسألك؟ فقال سل، فقلت يا سيدي هل لك ولد؟ قال نعم؟ فقلت ان حـدث حـادث فـأين اسـأل 

  .باملدينة عنه؟ قال
الشيخ الكليين، عن علي بن حممد، عن حممد بن ابراهيم املعروف بـابن الكـردي، عـن حممـد بـن 

امــض بنــا حــىت : ضــاق بنــا األمــر فقــال يل ايب: ، قــالعلــي بــن ابــراهيم بــن موســى بــن جعفــر 
ــت )٣(فإنــه قــد وصــف عنــه مساحــة نصــري اىل هــذا الرجــل يعــين ابــا حممــد  مــا : تعرفــه؟ قــال: فقل

  اعرفه وال رأيته قط، قال فقصدناه، فقال يل ايب، وهو يف
____________________  

  ).منه(الشعر املرتاكب بني كتفيه : اللبدة، بالكسر) ١(
  ).منه(أي العدد الكثري ) ٢(
  .اجلود: السماحة) ٣(

   



٢٥٧ 

ـــا درهـــم للـــد: طريقـــه ـــا خبمســـمئة درهـــم مئت ـــأمر لن ـــا اىل ان ي ومئـــة ) خ د. للـــدقيق(ين مـــا أحوجن
للنفقــة، فقلــت يف نفســي ليتــه امــر يل بثالمثئــة درهــم مئــة اشــرتي 7ــا محــاراً ومئــة للنفقــة ومئــة للكســوة 

يــدخل علــي بــن ابــراهيم وحممــد : واخــرج اىل اجلبــل، قــال فلمــا وافينــا البــاب خــرج الينــا غالمــه، فقــال
يــا ســيدي : عنــا اىل هــذا الوقــت فقــال يــا علــي مــا خّلفــك: ابنـه، فلمــا دخلنــا عليــه وســلمنا قــال أليب

اســتحييت ان القــاك علــى هــذه احلــال، فلمــا خرجنــا مــن عنــده جاءنــا غالمــه فنــاول ايب صــرة فقــال 
ومئة للنفقـة، وأعطـاين صـرة فقـال ) خ د. للدقيق(هذه مخسمئة درهم، مئتان للكسوة ومئتان للدين 

ئة للنفقة، وال ختـرج اىل اجلبـل وصـر اىل هذه ثالمثئة درهم اجعل مئة يف مثن محار، ومئة للكسوة، وم
ومــع هــذا يقــول بــالوقف، فقــال  )٢(فصــار اىل ســوراء وتــزوج بــأمرأة فدخلــه اليــوم الــف دينــار )١(ســوراء

قــد جرينــا  )٣(فقــال هــذا امــر: وحيــك اتريــد امــراً هــو أبــني مــن هــذا؟ قــال: حممــد بــن ابــراهيم، فقلــت لــه
  .عليه

غري مرة يكلم غلمانه بلغـاqم، تـرك وروم  ابا حممد مسعت : وعن ايب محزة نصري اخلادم قال
 هذا ولد باملدينة ومل يظهر ألحد حىت مضـى ابـو احلسـن : وصقالبة، فتعجبت من ذلك وقلت

ان اللّـه تبـارك وتعـاىل بـنيَّ حجتـه مـن : وال رآه احد، فكيف احدث نفسي بذلك؟ فأقبل عليَّ فقال
يعطيــه اللغــات ومعرفــة االنســاب واآلجــال واحلــوادث، ولــوال ذلــك مل يكــن ســائر خلقــه لكــل شــيء و 
  .بني احلجة واحملجوج فرق

وعن امساعيل بن حممد بن علـي بـن امساعيـل بـن علـي بـن عبـد اللّـه بـن العبـاس بـن عبـد املطلـب 
ه علــى ظهــر الطريــق فلمــا مــر يب شــكوت اليــه احلاجــة، وحلفــت لــه انــ قعــدت أليب حممــد : قــال

  ليس عندي درهم،
____________________  

  .كورة حبمص: موضع اىل جنب بغداد وقيل سوراء موضع باجلزيرة، واجلبل:سوراء بضم السني و املد ويروى بالقصر) ١(
  ).منه(اربعة آالف يف اإلرشاد) ٢(
وجدنا آباءنا على امـة وانـا علـى هذا هو التقليد الذي ذمه الّله عز وجل يف شريف كتابه فقال حكاية عن الكفار انا ) ٣(

  ).منه(آثارهم مقتدون 
   



٢٥٨ 

ولـيس قـويل . حتلف بالّله كاذبـاً وقـد دفنـت مئـيت دينـار: فما فوقه وال غداء وال عشاء، قال فقال
هذا دفعاً لك عن العطيـة، اعطـه يـا غـالم مـا معـك، فاعطـاين غالمـه مئـة دينـار، مث أقبـل علـيَّ فقـال 

وكـــان كمـــا قـــال،  ن اليهـــا يعـــين الـــدنانري الـــيت دفنـــت، وصـــدق إنـــك حترمهـــا احـــوج مـــا تكـــو : يل
تكــــون ظهــــراً وكهفــــاً لنــــا، فاضــــطررت ضــــرورة شــــديدة اىل شــــيء انفقــــه : دفنــــت مئــــيت دينــــار وقلــــت

وانغلقــت علــيَّ ابــواب الــرزق، فنبشــت عنهــا فــاذا ابــن يل قــد عــرف موضــعها فأخــذها وهــرب، فمــا 
  .قدرت منها علي شيء

جعلـت فـداك اين مغـتم بشـيء يصـيبين  قلـت أليب حممـد : بن اسحاق قـالوروى عن امحد 
يف نفسـي وقــد أردت أن أسـأل ابــاك فلــم يقـض يل ذلــك، فقـال ومــا هــو يـا امحــد؟ فقلـت يــا ســيدي 

، ان نــوم االنبيــاء علــى اقفيــتهم ونــوم املــؤمنني علــى اميــاuم ونــوم املنــافقني روي لنــا عــن آبائــك 
فــإين : كــذلك هــو، فقلــت يــا ســيدي: ائلهم، ونــوم الشــياطني علــى وجــوههم، فقــال علــى مشــ

يـا امحـد ادن : اجهد ان أنام على مييين فما ميكنين وال يأخذين النـوم عليهـا، فسـكت سـاعة، مث قـال
ادخــل يــدك حتــت ثيابــك فادخلتهــا فــأخرج يــده مــن حتــت ثيابــه وادخلهــا : مــين، فــدنوت منــه، فقــال

ايب، فمسح بيده اليمين على جانيب االيسـر وبيـده اليسـرى علـى جـانيب االميـن ثـالث مـرات، حتت ثي
  .وما يأخذين نوم عليها اصالً  فما اقدر ان انام على يساري منذ فعل ذلك يب : قال امحد

روى الشــيخ املفيــد وغــريه، أنــه دخــل العباســيون علــى صــاحل بــن وصــيف عنــدما حــبس ابــو حممــد 
، فقالوا له ضيق عليه وال توسع، فقـال هلـم صـاحل مـا أصـنع بـه وقـد وكلـت بـه رجلـني، شـر مـن 

فقــد صــارا مــن العبــادة والصــالة والصــيام علــى أمــر ) علــي بــن بــارمش وافنــامش خ د(قــدرت عليــه، 
مــا : وحيكمــا مــا شــأنكما يف أمــر هــذا الرجــل؟ فقــاال: عظــيم، مث أمــر باحضــار املــوكلني، فقــال هلمــا

  ول يف رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله، النق
   



٢٥٩ 

وداخلنـــا مـــا ال منلكـــه مـــن  )١(يـــتكلم وال يتشـــاغل بغـــري العبـــادة، فـــاذا نظـــر الينـــا ارتعـــدت فرائصـــنا
  .)٢(انفسنا، فلما مسع ذلك العباسيون انصرفوا خاسئني

كـان أكثـر أوقاتـه حمبوسـاً وممنوعـاً مـن املعاشـرة وكـان مشـغوالً   يظهر من الروايـات انـه : اقول
بالعبادة لّله عز وجل، فروي انه ملا حبسه املعتمد يف يدي علي بن حـزين وحـبس جعفـر اخـاه معـه،  
كان املعتمد يسأل علياً عن اخباره يف كل وقت، فيخربه انه يصوم النهار ويصـلي الليـل، ويف بعـض 

  ).وحبق النقي والسجاد االصغر، وببكائه ليلة املقام بالسهر: (العبارة األدعية اشري اليه 7ذه
كـان قـد أراد قتلـه   إعلـم أن موالنـا احلسـن بـن علـي العسـكري : وعن السيد بن طاوس قـال

ـــــث بلغهـــــم ان موالنـــــا املهـــــدي  ـــــوك الـــــذين كـــــانوا يف زمانـــــه حي يكـــــون مـــــن ظهـــــره  الثالثـــــة مل
  .وحبسوه عدة دفعات فدعا على من دعا عليه منهم، فهلك يف سريع من األوقات 

اتـــق اهللا فانـــك ال : ســـلم اىل حنريـــر، وكـــان يطبـــق عليـــه ويؤذبـــه فقالـــت لـــه امرأتـــه وروي انـــه 
واهللا : إين اخــاف عليــك منــه، فقــال: تــدري مــن يف منزلــك، وذكــرت لــه صــالحه وعبادتــه وقالــت لــه

مث استأذن يف ذلك، فاذن له، فرمى به اليها ومل يشكوا يف اكلها له، فنظـروا اىل . ينه بني السباعألرم
  .قائماً يصلي، وهي حوله فأمر بإخراجه اىل داره املوضع ليعرفوا احلال، فوجدوه 

وباالمــام : (عشــريف الســاعة احلاديــة  واىل هــذه الداللــة البــاهرة اشــري يف التوســل بــه : اقــول
ـــذي طـــرح للســـباع فخلصـــته مـــن مرابضـــها احلســـن بـــن علـــي  ـــدواب الصـــعاب  )٣(ال وامـــتحن بال

  فذللت له
____________________  

  .مجع فريصة وهي اللحمة بني اجلنب والكتف او بني الثدي والكتف ترتعد عند الفزع) ١(
  .أي مرتكني مطرودين) ٢(
  .ربض للدواب، يقال ربضت الدابة اذا بركت، والربوك هو ان يلصق صدره باألرضموضع : مجع مربض كمسجد) ٣(
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ــه بغــل )مراكبهــا ، ويف الفقــرة الثانيــة اشــارة إىل مــا شــاع وذاع مــن انــه كــان للخليفــة املســتعني بالّل
يومــاً  ال يقـدر أحـد علــى إجلامـه وال إسـراجه وال علـى ركوبــه، فجـاء ابـو حممـد  )١(صـعب مشـوس

اىل رؤية اخلليفة فقال له التمس منك يا ابا حممد إجلـام هـذا البغـل وإسـراجه، وكـان غرضـه امـا يـذلل 
ووضـع يـده علـي كفـل البغـل فعـرق، حـىت سـال العـرق منـه،  البغل ويركبـه او يقتلـه البغـل، فقـام 

اخلليفـــة مـــن ذلـــك يف الـــدار فتعجــب  )٢(وصــار يف غايـــة التـــذلل لــه، فاســـرجه واجلمـــه مث ركبــه واركضـــه
  .ووهبه له 

أن اســحاق الكنــدي كــان فيلســوف العــراق يف : املناقــب، ابــو القاســم الكــويف يف كتــاب التبــديل
ــذلك، وتفــرد بــه يف منزلــه، وان بعــض تالمذتــه  ــأليف تنــاقض القــرآن وشــغل نفســه ب زمانــه اخــذ يف ت

أما فـيكم رجـل رشـيد يـردع  ه ابو حممد ، فقال لدخل يوماً على اِإلمام احلسن العسكري 
اســتاذكم الكنــدي عمــا اخــذ فيــه مــن تشــاغله بــالقران؟ فقــال التلميــذ حنــن مــن تالمذتــه، كيــف جيــوز 

اتـؤدي اليـه مـا القيـه اليـك؟ قـال : منا االعرتاض عليـه يف هـذا، او يف غـريه؟ فقـال لـه ابـو حممـد 
مؤانسـته ومعونتـه علـى مـا هـو بسـبيله، فـاذا وقعـت األنسـة يف ذلـك فسر اليه وتلطف يف : نعم، قال

ان أتـاك هـذا املـتكلم 7ـذا : فقل قد حضرتين مسألة اسألك عنها فإنـه يسـتدعي ذلـك منـك فقـل لـه
القران هل جيوز ان يكون مراده مبا تكلم منه غري املعاين اليت قد ظننتها أنـك ذهبـت اليهـا، فسـيقول 

فمــا يــدريك لعلــه قــد أراد غــري : يفهــم اذا مســع، فــاذا أوجــب ذلــك فقــل لــه انــه مــن اجلــائز ألنــه رجــل
الــذي ذهبــت انــت فيــه فتكــون واضــعاً لغــري معانيــه، فصــار الرجــل اىل الكنــدي وتلطــف اىل ان القــى 
عليــه هــذه املســألة، فقــال لــه اعــد علــي فأعــاد عليــه، فتفكــر يف نفســه، ورأى ذلــك حمــتمالً يف اللغــة، 

  ال اقسمت عليك اال اخربتين من اين لك؟ فقال انه شيء عرض بقليبوسائغاً يف النظر، فق
____________________  

  .الدابة اليت ال متكن ابداً من ركو7ا: الشموس بفتح الشني) ١(
  .ركضه برجليه، استحثه للعدو) ٢(
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  فقال كال، ما مثلك من اهتدى اىل هذا وال من بلغ هذه املنزلة، فعرفين من ،فاوردته عليك
اآلن جئـت بــه ومـا كـان ليخــرج مثـل هــذا : ، فقـالأيـن لـك هــذا؟ فقـال أمـرين بــه ابـو حممــد 

اال من ذلك البيت، مث انـه دعـا بالنـار واحـرق مجيـع مـا ألفـه، والروايـات يف هـذه كثـرية، وفيمـا اثبتنـاه 
  .ان شاء الّله تعاىل )١(منها كفاية فيما حنوناه

  السالمفصل في ذكر بعض كالمه عليه 
مـن التواضـع السـالم علـى كــل : وقـال. فيـذهب 7ـاؤك، وال متـازح فيجـرتئ عليــك )٢(ال متـار: قـال

أورع : وقــال. مــن اجلهــل الضــحك مــن غــري عجــب: وقــال. مــن متــر بــه واجللــوس دون شــرف اkلــس
الناس من وقف عند الشبهة، اعبـد النـاس مـن اقـام علـى الفـرائض، ازهـد النـاس مـن تـرك احلـرام اشـد 

ــذنوبال ــؤمن وحجــة علــى الكــافر: وقــال. نــاس اجتهــادا مــن تــرك ال اذا : وقــال. املــؤمن بركــة علــى امل
. قلب االمحق يف فمـه وفـم احلكـيم يف قلبـه: وقال. )٣(نشطت القلوب فأودعوها واذا نفرت فودعوها

لـــيس مـــن األدب اظهـــار الفـــرح عنـــد : وقـــال. ال يشـــغلك رزق مضـــمون عـــن عمـــل مفـــروض: وقـــال
. التواضـع نعمـة ال حيسـد عليهـا: وقال. رياضة اجلاهل ورد املعتاد عن عادته كاملعجز: لوقا. احملزون
مـن وعـظ اخـاه سـراً فقـد زانـه، ومـن وعظـه عالنيـة فقـد : وقـال. ال تكرم الرجل مبا يشق عليـه: وقال
ان : وقــال. لــو عقــل اهــل الــدنيا خربــت: وقــال. مــا اقــبح بــاملؤمن تكــون لــه رغبــة تذلــه: وقــال. شــانه
  ود مقدارا فاذا زاد عليه فهو سرف، وللحزم مقداراً للج

____________________  
  .أي قصدناه) ١(
  .من املراء وهو اجلدال والنزاع) ٢(
ــب العلــم واقبلــوا 7ــا اىل العبــادة واذا كانــت غــري نشــيطة وذات  ) ٣( ــت القلــوب ذات نشــاط فاصــرفوها يف طل يقــول اذا كان

  .تعلم والعبادةكدورة فدعوها وذروها وال تتكلفوا ال
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فاذا زاد عليـه فهـو جـنب، ولالقتصـاد مقـدارا فـاذا زاد عليـه فهـو خبـل، وللشـجاعة مقـدارا فـاذا زاد 
حسـن الصــورة مجـال ظــاهر، : وقـال. عليـه فهـو qــور، كفـاك ادبـاً لنفســك جتنبـك مــا تكـره مـن غــريك

أكثـر املنـام رأى مـن : وقـال. مـن أنـس باللّـه اسـتوحش مـن النـاس: وقـال. وحسن العقـل مجـال بـاطن
ـــب الـــدنيا كالنـــائم ومـــا يظفـــر بـــه كـــاحللم ـــت : وقـــال. االحـــالم، يعـــين ان طال جعلـــت اخلبائـــث يف بي

مــن كــان الــورع ســجيته والكــرم طبيعتــه واحللــم خلتــه كثــر صــديقه والثنــاء : وقــال. والكــذب مفاتيحهــا
ل سـفر ال يـدرك اال ان الوصـول اىل اللّـه عـز وجـ: وقـال. عليـه وانتصـر مـن اعدائـه حبسـن الثنـاء عليـه

  .الليل، من مل حيسن ان مينع مل حيسن ان يعطي )١(بامتطاء
بســم الّلــه  اىل الشــيخ اجلليــل، علــّي بــن احلســني بــن بابويــه القمــي املــدفون بقــم  وكتــب 

ــه رب العــاملني والعاقبــة للمتقــني واجلنــة للموحــدين، والنــار للملحــدي ن، وال الــرمحن الــرحيم، احلمــد لّل
عــدوان اال علــى الظــاملني، وال إلــه اال الّلــه احســن اخلــالقني، والصــالة علــى خــري خلقــه حممــد وعرتتــه 

ابا احلسن علي بـن احلسـني القمـي، ) خ(الطاهرين، اما بعد، اوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي 
ــه، وإقــام ا ــه ملرضــاته، وجعــل مــن صــلبك اوالداً صــاحلني برمحتــه، بتقــوى الّل لصــالة، وإيتــاء وفقــك الّل

الزكــاة، واوصــيك مبغفــرة الــذنب، وكظــم الغــيظ ) مــانعي خ د(الزكــاة، فإنــه ال تقبــل الصــالة مــن مــانع 
ـــرحم، ومواســـاة االخـــوان، والســـعي يف حـــوائجهم يف العســـر واليســـر، واحللـــم عنـــد اجلهـــل،  وصـــلة ال

بـاملعروف والنهـي عـن  والتفقه يف الدين، والتثبت يف االمور، والتعاهد للقرآن، وحسن اخللق، واالمـر
ال خري يف كثري مـن جنـويهم اال مـن امـر بصـدقة او معـروف او اصـالح بـني : (املنكر، قال الّله تعاىل

: فقـال اوصى علّياً  ، واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصالة الليل، فان النيب )الناس
  ة الليل،يا علي عليك بصالة الليل، عليك بصال

____________________  
  .أي بركوب الليل وجعلها مطية لسفره اىل الّله تعاىل) ١(
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ــك بــه حــىت  ومــن اســتخف بصــالة الليــل فلــيس منــا، فاعمــل بوصــيَّيت واُمــر مجيــع شــيعيت مبــا امرت
ال امـــيت انتظـــار افضـــل اعمـــ: قـــال يعملـــوا عليـــه، وعليـــك بالصـــرب وانتظـــار الفـــرج، فـــإن النـــيب 

ـــر بـــه النـــيبُّ  انـــه ميـــأل األرض : الفـــرج، وال تـــزال شـــيعتنا يف حـــزن حـــيت يظهـــر ولـــدي الـــذي بشَّ
قســطاً وعــدالً كمــا ملئــت ظلمــاً وجــوراً، فاصــرب يــا شــيخي ومعتمــدي ابــا احلســن، وأمــر مجيــع شــيعيت 

، والســالم عليـــك وعلـــى )العاقبــة للمتقـــنيفـــان األرض للّــه يورثهـــا مــن يشـــاء مــن عبـــاده، و (بالصــرب، 
  .مجيع شيعتنا ورمحة الّله وبركاته، وحسبنا الّله ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري

 ،قــال أبــو جعفــر )١(التوصــية بالصــرب ملــا يف الصــرب مــن الفوائــد والعوائــد قــد اكــد : اقــول
اذ ا أُدخـل املـؤمن قـربه كانـت الصـالة عـن ميينـه،  صـادق اجلنة حمفوفـة باملكـاره والصـرب، وقـال ال

عليــه ويتنحــى الصــرب ناحيــة، فــاذا دخــل عليــه امللكــان اللــذان يليــان  )٢(والزكــاة عــن يســاره، والــربُّ مطــلّ 
دونكـم صـاحبكم، فـان عجـزمت عنـه فأنـا دونـه، وعـن امـري : مساءلته قال الصرب للصـالة والزكـاة والـرب

  :قال املؤمنني 
ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــام جترب   اين وجــــــــــــــــــــــــدت ويف االي

  للصــــــــــــــــــــرب عاقبــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــودة األثــــــــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــه   وقـــــــــــــــلَّ مـــــــــــــــن جـــــــــــــــد يف امـــــــــــــــر يطالب

ــــــــــالظفر       فاستصــــــــــحب الصــــــــــرب اال فــــــــــاز ب

  
حكــي عــن بعــض التــواريخ، انــه ســخط كســرى علــى بــوذرمجهر، فحبســه يف بيــت مظلــم وامــر أن 

باحلديـد، فبقـي ايامـاً علـى تلـك احلـال، فأرسـل اليـه مـن يسـأله عـن حالـه، فـاذا هـو منشــرح  )١(يصـفد
  الصدر، مطمئن القلب،

____________________  
  .اقول املراد بالصرب هنا الصرب يف انتظار الفرج بقرينة قوله قبل وعليك بالصرب وانتظار الفرج وذكر اآلية بعده) ١(
  .أي مشرف عليه) ٢(
  .أي يقيد ويوثق به: يصفد) ١(

   



٢٦٤ 

ــت يف هــذه احلالــة مــن الضــيق ونــراك نــاعم البــال؟ فقــال اصــطنعت ســتة اخــالط،  )١(فقــالوا لــه أن
وعجنتها واستعملتها فهي اليت ابقتين على مـا تـرون، فقـالوا صـف لنـا هـذه األخـالط لعلنـا تنتفـع 7ـا 

فكل مقدَّر كائن، وامـا : ، واما الثاينفالثقة بالّله عز وجل: عند البلوى، فقال نعم، اما اخللط األول
فــاذا مل اصــرب فمــاذا اصــنع؟ وال اعــني علــى : فالصــرب خــري مــا اســتعمله املمــتحن، وامــا الرابــع: الثالــث

فمـن سـاعة اىل سـاعة فـرج، : فقد تكون اشد مما انا فيه، واما السادس: نفسي باجلزع، واما اخلامس
  .فبلغ ما قاله كسرى فاطلقه واعزه

  اة وإقرار المخالف والمؤالف بفضل ابي محمد الحسن العسكري فصل في وف
ســنة ســتني ومئتــني يف  )٢(بسـر مــن رأى يــوم اجلمعـة ثــامن شــهر ربيـع األول قـبض ابــو حممــد 

بسـر  خالفة املعتمد، وهو ابن مثان وعشرين سنة، ودفن يف داره يف البيت الذي دفـن فيـه ابـوه 
  .أىمن ر 

قال شيخنا الطربسي ذهب كثري من اصـحابنا اىل انـه مضـى مسـموماً وكـذلك ابـوه وجـده ومجيـع 
، مــا منــا ، خرجــوا مــن الــدنيا بالشــهادة، واســناده يف ذلــك، مبــا ُرِوَي عــن الصــادق األئمـة 

  .اال مقتول او شهيد، والّله اعلم حبقيقة ذلك
: انه قال عند وفاته جلنادة بن ايب اميـة سن ابن امري املؤمنني وروي عن ايب حممد احل: اقول

  .ما منا اال مسموم او مقتول
____________________  

  .طيب العيش ومتسعه: أي مرفه احلال) ١(
  .صنف واالصح ما ذكره امل. وقيل يوم األربعاء، وعلى أي تقدير قيل انه تويف يف غرة الربيع. وقيل يوم االحد) ٢(

   



٢٦٥ 

  .مسه املعتمد: وقال الكفعمي وغريه
حـدثنا مـن حضـر : روى الشيخ الصـدوق عـن ابيـه وابـن الوليـد معـاً، عـن سـعد بـن عبـد اللّـه قـال

، ودفنــه ممــن ال يوقــف علــى احصــاء عــددهم وال مــوت احلســن بــن علــي، بــن حممــد العســكري 
د حضرنا يف شـعبان سـنة مثـان وسـبعني ومئتـني وذلـك جيوز على مثلهم التعاطي بالكذب، وبعد، فق

بثمانيــة عشــر ســنة او اكثــر جملــس امحــد بــن  بعــد مضــي ايب حممــد احلســن بــن علــي العســكري 
عبيد الّله بن خاقان، وهو عامل السلطان يومئذ علـى اخلـراج والضـياع بكـورة قـم، وكـان مـن أنصـب 
ــب بســر مــن رأى ومــذاهبهم  ــق اللّــه واشــدهم عــداوة هلــم، فجــرى ذكــر املقيمــني مــن آل ايب طال خل

ه ما رأيت وال عرفت بسر مـن رأى رجـالً وصالحهم واقدارهم عند السلطان، قال امحد بن عبيد اللّ 
، وال مسعـــت بـــه يف هديـــه وســـكونه مـــن العلويـــة مثـــل احلســـن بـــن علـــي بـــن حممـــد بـــن الرضـــا، 

ــين هاشــم، وتقــدميهم ايــاه علــى ذوي الســن  وعفافــه ونبلــه وكرمــه عنــد اهــل بيتــه، والســلطان ومجيــع ب
النـاس، وإين كنـت قائمـاً ذات يـوم علـى رأس  منهم واخلطر، وكـذلك القـواد والـوزراء والكتـاب وعـوام

ابـن الرضـا علــى البـاب، فقـال بصــوت : ايب وهـو يـوم جملسـه للنــاس، اذ دخـل عليـه حجابـه فقــالوا لـه
عال ائذنوا له، فدخل رجل امسر، اعني، حسن القامة، مجيل الوجه، جيد البـدن، حـدث السـن، لـه 

وال اعلمـه فعـل هـذا بأحـد ) خطـى خ د (وات جاللة وهيبة، فلما نظر اليه ايب قام فمشـى اليـه خطـ
من بين هاشم، وال بالقواد وال بأولياء العهد، فلما دنـا منـه عانقـه وقبـل وجهـه ومنكبيـه، واخـذ بيـده 
واجلسه على مصـاله الـذي كـان عليـه، وجلـس اىل جنبـه مقـبالً عليـه بوجهـه، وجعـل يكلمـه ويكنيـه 

، اذ دخــل عليــه احلجــاب، فقــالوا املوفّــق قــد جــاء، ويفديــه بنفســه وأبويــه، وانــا متعجــب ممــا ارى منــه
  اذا جاء ودخل على ايب، )١(وكان املوّفق

____________________  
املوفـق بالّلــه هــو ابــو امحــد طلحــة بــن املتوكــل اخــو املعتمــد علـى الّلــه وويل عهــده وهــو الــذي الــف بامســه زبــري بــن بكــار ) ١(

ألمري الناصر لدين الّله ابا امحد طلحة املوفق باللّـه ويل عهـد املسـلمني واخـا املوفقيات وكان خيطب له بلقبني اللهم اصلح ا
  ).منه(امري املؤمنني ولقب بالناصر حني فرغ من امر حممد بن علي صاحب الزنج 

   



٢٦٦ 

تقـــدم حجابـــه وخاصـــة قـــواده، فقـــاموا بـــني جملـــس ايب، وبـــني بـــاب الـــدار مســـاطني اىل ان يـــدخل 
اذا شـــئت فقـــم،  ه حيدثـــه حـــىت نظـــر اىل غلمـــان اخلاصـــة، فقـــال وخيـــرج، فلـــم يـــزل ايب مقـــبالً عليـــ

جعلـــين الّلـــه فـــداك، أبـــا حممـــد، مث قـــال لغلمانـــه خـــذوا بـــه خلـــف الســـماطني لـــئال يـــراه االمـــري، يعـــين 
ــذي  ــت حلجــاب ايب وغلمانــه ويلكــم، مــن هــذا ال املوفّــق، وقــام ايب فعانقــه وقبــل وجهــه ومضــى، فقل

؟ فقــالوا هــذا رجــل مــن العلويــة يقــال لــه احلســن بــن علــي، يعــرف بــابن فعــل بــه ايب، هــذا الــذي فعــل
الرضا، فازددت تعجباً، فلم أزل يـومي ذلـك قلقـاً متفكـراً يف أمـره وأمـر ايب ومـا رأيـت منـه حـىت كـان 

مث جيلــس فينظــر فيمــا حيتـــاج مــن املــؤامرات ومــا يرفعـــه اىل  )١(الليــل، وكانــت عادتــه ان يصــّلي العتمـــة
ظر وجلس جئت فجلست بني يديه، فقال يا امحد الك حاجة؟ قلت نعم يـا ابـه، السلطان، فلما ن

ــت ــت، فقل ــين، فقــل مــا احبب ــك يــا ب ــت ل ــت ســألتك عنهــا، فقــال قــد اذن يــا أبــه مــن الرجــل : ان اذن
الذي رأيتك الغداة فعلت به ما فعلت، من االجالل واالكرام والتبجيـل، وفديتـه بنفسـك، وابويـك؟ 

يـا بـين لـو زالـت اخلالفـة عـن : رضا، ذاك امام الرافضـة، فسـكت سـاعة فقـالفقال يا بين ذلك ابن ال
خلفاء بين العباس ما استحقها احد مـن بـين هاشـم غـري هـذا، فـان هـذا يسـتحقها يف فضـله وعفافـه 
وهديـه وصــيانة نفسـه وزهــده وعبادتـه ومجيــل اخالقـه وصــالحه، ولـو رأيــت أبـاه، لرأيــت رجـال جلــيالً 

فــازددت قلقــاً وتفّكــراً وغيظــاً علــى ايب ممــا مسعــت منــه فيــه، ومل يكــن يل مهــة بعــد  نبــيالً خــّرياً فاضــًال،
ـــين هاشـــم والقـــواد  ـــك اال الســـؤال عـــن خـــربه، والبحـــث عـــن امـــره، فمـــا ســـألت عنـــه احـــدا مـــن ب ذل
ـــه عنـــدهم يف غايـــة االجـــالل واالعظـــام واحملـــل  والكتـــاب والقضـــاة والفقهـــاء وســـائر النـــاس اال وجدت

هـو امـام الرافضـة، : ميل، والتقدمي له، على اهل بيته ومشاخيه وغريهم، وكل يقـولالرفيع، والقول اجل
  فعظم قدره عندي، اذ مل أر له ولياً وال عدواً اال وهو حيسن القول

____________________  
  .صالة العشاء االخرية: العتمة بفتح العني والتاء) ١(

   



٢٦٧ 

فمـا حـال اخيـه جعفـر؟ : يـا ابـا بكـر: الشعرينيفيه، والثناء عليه فقال له بعض اهل اkلس من ا
 )٢(شــــريب )١(فقــــال ومــــن جعفــــر فيســــأل عــــن خــــربه او يقــــرن بــــه؟ ان جعفــــر معلــــن بالفســــق، مــــاجن

ــت مــن الرجــال، وأهــتكهم لســرته، فــدم مخــار جبــار، قليــل يف نفســه، خفيــف  للخمــور، اقــّل مــن رأي
، مــا تعجبــت منــه، علــي، واللّــه، لقــد ورد علــى الســلطان واصــحابه يف وقــت وفــاة احلســن بــن 

ــك انــه ملــا اعتــّل بعــث اىل ايب ان ابــن الرضــا  قــد اعتــل، فركــب مــن  ومــا ظننــت انــه يكــون، وذل
سـاعته مبــادراً اىل دار اخلالفـة مث رجــع مســتعجالً ومعـه مخســة نفــر مـن خــدم امــري املـؤمنني كلهــم مــن 

، وتعـــرف خـــربه وحالـــه، ار احلســـن بـــن علــي، ثقاتــه وخاصـــته، فمـــنهم حنريـــر، وأمــرهم بلـــزوم د
وبعــث اىل نفــر مــن املتطببــني، فــأمرهم بــاالختالف اليــه، وتعاهــده يف صــباح ومســاء فلمــا كــان بعــد 
ذلك بيومني جاءه من اخربه، انـه قـد ضـعف، فركـب حـىت بكـر اليـه، مث امـر املتطببـني بلزومـه وبعـث 

ان خيتـار مـن اصـحابه عشـرة ممـن يوثـق بـه يف دينـه وأمانتـه  اىل قاضي القضـاة فاحضـره جملسـه، وامـره
وأمـرهم بلزومـه لـيالً وuـاراً، فلـم يزالـوا هنـاك حـىت  وورعه، فاحضرهم فبعث 7م اىل دار احلسـن 

أليــام مضــت مـن شــهر ربيــع األول مــن سـنة ســتني ومئتــني، فصـارت ســر مــن رأى ضــجة  تـويف 
ا، وبعــث الســلطان اىل داره مــن يفتشــها ويفــتش حجرهــا، وخــتم علــى مجيــع واحــدة، مــات ابــن الرضــ

الـيهن، فـذكر  )٣(ما فيها، وطلبـوا اثـر ولـده وجـاءوا بنسـاء يعـرفن باحلبـل، فـدخلن علـى جواريـه، فنظـر
بعضــهن ان هنــاك جاريــة 7ــا حبــل، فــأمر 7ــا فجعلــت يف حجــرة، ووّكــل 7ــا حنريــر اخلــادم واصــحابه، 

، وعطلــــت االســــواق، وركــــب ايب وبنــــو هاشــــم ا بعــــد ذلــــك يف qيئتــــه ونســــوة معهــــم، مث اخــــذو 
  والقواد والكتاب وسائر

____________________  
  .من قل حياؤه وكثر مزاحه: املاجن) ١(
  .مبالغة شارب: بفتح األول وختفيف الراء، او بكسر االول وتشديد الراء: الشريب) ٢(
  ).ظ. (فنظرن) ٣(

   



٢٦٨ 

، فكانت سر من رأى يومئذ شبيهة بالقيامة، فلما فرغـوا مـن qيئتـه بعـث الناس اىل جنازته 
الســلطان اىل أيب عيســى املتوكــل فــأمره بالصــالة عليــه، فلمــا وضــعت اجلنــازة للصــالة دنــا ابــو عيســى 

ــين هاشــم مــن العلويــة والعباســية والقــواد والكتــاب وا لقضــاة منهــا فكشــف عــن وجهــه فعرضــه علــى ب
، مـات حتـف انفـه، علـى هـذا احلسـن بـن علـي بـن حممـد بـن الرضـا : والفقهاء واملعـدلني وقـال

فراشه، حضـر مـن خـدم امـري املـؤمنني وثقاتـه فـالن وفـالن ومـن املتطببـني، فـالن وفـالن ومـن القضـاة 
ل مـن وسـط داره فالن وفالن، مث غطى وجهه، وقام، فصلى عليه وكرب عليه مخساً وأمـر حبملـه، ومحـ

، فلمـا دفـن وتفـرق النـاس اضـطرب السـلطان واصـحابه ودفـن يف البيـت الـذي دفـن فيـه ابـوه، 
ــب ولــده ــذين وكلــوا . يف طل وكثــر التفتــيش يف املنــازل والــدور، وتوقفــوا علــى قســمة مرياثــه، ومل يــزل ال

حـىت تبـني هلـم بطـالن احلبـل، فقسـم حبفظ اجلارية اليت تومهوا عليها احلبـل مالزمـني هلـا سـنتني وأكثـر 
مرياثه بني امه واخيه جعفر، وادعت امه وصـيته، وثبـت ذلـك عنـد القاضـي، والسـلطان علـى ذلـك، 

اجعـــل يل مرتبـــة ايب واخـــي : يطلـــب اثـــر ولـــده، فجـــاء جعفـــر بعـــد قســـمته املـــرياث اىل ايب، وقـــال لـــه
يـا امحـق ان السـلطان : وقـال لـه )٢(أيب وامسعـه )١(وأوصل اليـك يف كـل سـنة عشـرين الـف دينـار، فزبـره

اعزه الّله جرد سيفه وسوطه يف الذين زعموا ان اباك واخاك ائمة لريدهم عن ذلـك، فلـم يقـدر عليـه 
ومل يتهيأ له صرفهم عـن هـذا القـول فيهمـا، وجهـد ان يزيـل ابـاك واخـاك عـن تلـك املرتبـة، فلـم يتهيـأ 

حاجـة بـك اىل سـلطان، يرتبـك مـراتبهم، وال له ذلك، فان كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماماً فال 
غري سلطان، وإن مل تكن عندهم 7ـذه املنزلـة مل تنلهـا 7ـا، واسـتقله عنـد ذلـك واستضـعفه، وأمـر ان 
حيجب عنه فلم يأذن له بالدخول عليه حىت مات أيب، وخرجنا واألمر على تلـك احلـال، والسـلطان 

  . اليوم، حىتيطلب اثر ولد احلسن بن علي، 
____________________  

  .أي منعه وuاه) ١(
  ).منه(أي شتمه ) ٢(
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دخلت علـى ايب حممـد احلسـن : روى الشيخ عن ايب سهل امساعيل بن علي النوخبيت قال: وصل
يف املرضـة الـيت مـات فيهـا وانـا عنـده، اذ قـال خلادمـه عقيـد، وكـان اخلـادم اسـود نوبيــاً  بـن علـي 

يـا عقيـد اغـل يل مـاء مبصـطكى، : فقـال لـه قد خدم من قبله علي بن حممد وهو ريب احلسـن، 
ربه ، فلمـــا صـــار القـــدح يف يديـــه وهـــّم بشـــفـــاغلى لـــه، مث جـــاءت بـــه صـــيقل اجلاريـــة ام اخللـــف 
،فرتكــه مــن يــده، وقــال لعقيــد ادخــل البيــت جعلــت يــده ترتعــد حــىت ضــرب القــدح ثنايــا احلســن 

فـدخلت احتـرى فـاذا انـا بصـيب سـاجد : فإنك ترى صبيا ساجداً فأتين بـه، قـال ابـو سـهل قـال عقيـد
اليـه اذ  فسلمت عليه، فأوجز يف صالته، فقلت ان سـّيدي يـأمرك بـاخلروج ،رافع سبابته حنو السماء

، قـال ابـو سـهل فلمـا مشـى الصـيب جاءت امه صيقل، فاخذت بيده واخرجته اىل ابيه احلسن 
 بــني يديــه ســلم، واذا هــو دري اللــون، ويف شــعر رأســه قطــط مفلــج االســنان فلمــا رآه احلســن 

 القــــدح املغلــــى بكــــى، وقــــال يــــا ســــيد أهــــل بيتــــه، اســــقين املــــاء فــــإين ذاهــــب اىل رّيب، وأخــــذ الصــــيب
هيئوين للصـالة، فطـرح يف حجـره منـديل : باملصطكي بيده، مث حرك شفتيه مث سقاه فلما شربه، قال

ــّين،  فوضــاه الصــيب واحــدة واحــدة، ومســح علــى رأســه وقدميــه، فقــال لــه ابــو حممــد  ابشــر يــا ب
ووصــيي، وانـــا  فانــت صــاحب الزمــان، وانــت املهــدي، وانــت حجـــة اللّــه علــى ارضــه، وانــت ولــدي

ولدتك، وانت م ح م د بن احلسـن بـن علـي بـن حممـد بـن علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن حممـد بـن 
  ،، ولدك رسول الّله علي بن احلسني بن علي بن ايب طالب، 

وكنـاك بـذلك، عهـد اىل أيب  ، ومسـاكوانت خامت األئمة الطاهرين، وبشر بك رسـول اللّـه 
، ربنا انه محيد جميد، ومات احلسن بـن علـي مـن )صلى الّله على اهل البيت(عن آبائك الطاهرين، 

  .، انتهى)صلوات الّله عليهم امجعني(وقته، 
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ـــه (، حضـــر غســـله عثمـــان بـــن ســـعيد وروي انـــه ملـــا مـــات احلســـن بـــن علـــي  ـــه عن رضـــي الّل
ان : أمـره يف تكفينــه وحتنيطـه وتقبـريه، وقــال الشـيخ علــي السـدابادي يف املقنــع، وتـوىل مجيــع )وأرضـاه

، وجعـــل وكيلــه ابـــا حممــد عثمـــان بــن ســـعيد احلســن بــن علـــي نــّص علـــى ولــده اخللـــف الصــاحل 
العمــري الوســيط بينــه وبــني شــيعته يف حياتــه، فلمــا ادركتــه الوفــاة امــره فجمــع شــيعتهم واخـــربهم ان 

احب االمر بعده، وان ابا حممـد عثمـان بـن سـعيد العمـري وكيلـه، وهـو بابـه والسـفري ولده اخللف ص
بينه وبني شيعته، فمن كانت له حاجة قصده كما كان يقصده يف حال حياتـه، وسـلم اليـه جواريـه، 

تكلم اخوه جعفر، وادعى االمامة لنفسـه، وبـذل للمعتمـد بـذًال اشـاع ذكـره، فقـال  فلما قبض 
زير املعتمد قد كان املتوكل وغريه يروم نسخ ناموس اخيك فلم يصح هلـم، فاسـتمل انـت شـيعته له و 

يف مجلــة اجلــواري جاريــة اذا ولــدت : مبــا تقــدر عليــه، فلمــا مل يبلــغ غرضــه ســعى جبــواري اخيــه، وقــال
 ولــداً يكــون ذهــاب دولــتكم علــى يــده فانفــذ املعتمــد اىل عثمــان بــن ســعيد وأمــره ان يــنقلهن اىل دار
القاضي، او بعض الشـهود حـيت يسـتربئهن بالوضـع، فسـلمهن اىل ذلـك العـدل، فـأقمن عنـده سـنة، 
مث ردهـــن اىل عثمـــان بـــن ســـعيد، ألن الولـــد املطلـــوب كـــان قـــد ولـــد قبـــل ذلـــك بســـت ســـنني، وقيـــل 
خبمس، وقيل باربع، واظهـره ابـو احلسـن خباصـة شـيعته، وأراهـم شخصـه، وعـرفهم بأنـه الـذي يقصـد 

نقلهـــن اىل مدينـــة  مـــا تســـلم عثمـــان بـــن ســـعيد اجلـــواري وفـــيهم ام صـــاحب األمـــر اليـــه منـــه، فل
بقصــص وحــوائج، وكانــت االجوبــة ختــرج الــيهم علــى : الســالم، وكانــت الشــيعة تقصــده مــن كــل بلــد

  .انتهى. يده
ان انــه قــال يومــاً ألمــه، تصــيبين يف ســنة ســتني ومئتــني خــزارة اخــاف  وروي عــن ايب حممــد 

انكــب منهــا نكبــة فــاظهرت اجلــزع، واخــذها البكــاء، فقــال البــد مــن وقــوع امــر الّلــه ال جتزعــي، ويف 
رواية انه امرها باحلج يف سـنة تسـع ومخسـني ومئتـني وعرّفهـا مـا ينالـه يف سـنة سـتني، وخرجـت ام ايب 

  .اىل مكة حممد 
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  .فتفرقت شيعته ق شيعيت، ففيها قبض يف سنة مئتني وستني تفرت : قال وروي عنه 
يف اول شـــهر ربيـــع األول ســـنة ســـتني ومئتـــني،  ومـــرض ابـــو حممـــد  قـــال شـــيخنا املفيـــد 

ومــات يف يـــوم اجلمعــة لثمـــاين ليــال خلـــون مــن هـــذا الشــهر يف الســـنة املــذكورة، ولـــه يــوم وفاتـــه مثـــان 
ــذي دفــ ــت ال ن فيــه ابــوه مــن دارمهــا بســر مــن رأى، وخلــف ابنــه املنتظــر وعشــرون ســنة ودفــن يف البي

لدولـــة احلـــق، وكـــان قـــد أخفـــى مولـــده، وســـرت أمـــره، لصـــعوبة الوقـــت وشـــدة طلـــب ســـلطان الزمـــان، 
واجتهاده يف البحث عن أمره، وملا شاع من مـذهب الشـيعة اِإلماميـة فيـه، وعـرف مـن انتظـارهم لـه، 

عرفه اجلمهور بعد وفاتـه، وتـوىل جعفـر بـن علـي، اخـو ايب حممـد يف حياته وال  فلم يظهر ولده 
حالئلـه، وشـنع علـى اصـحابه  )١(واعتقـال اخذ تركته، وسعى يف حبس جواري ايب حممـد  

وجـرى  )٢(بانتظارهم ولده، وقطعهم بوجوده، والقول بإمامتـه، واغـرى بـالقوم حـىت اخـافهم وشـردهم 
ـــــك كـــــل عظيمـــــة مـــــن اعتقـــــال وحـــــبس وqديـــــد وتصـــــغري  مـــــد علـــــى خملفـــــي ايب حم بســـــبب ذل

، وحــــاز جعفــــر ظــــاهر تركــــة ايب حممــــد  )٣(واســـتخفاف وذل، ومل يظفــــر الســــلطان مــــنهم بطائــــل
واجتهد يف القيام عند الشيعة مقامه، ومل يقبل احد منهم ذلك، وال اعتقـده فيـه، فصـار اىل سـلطان 

اخيه وبذل ماالً جلـيًال، وتقـرب بكـل مـا ظـن انـه يتقـرب بـه، فلـم ينتفـع بشـيء الوقت يلتمس مرتبة 
  .من ذلك، انتهى

لعبـد اللّـه بـن جعفـر احلمـريي ان األمـر عنـد السـلطان ) قـدس اللّـه روحـه(وقال عثمان بـن سـعيد 
مضى ومل خيلف ولداً، وقسم مرياثه واخذه من ال حق له، وصـرب علـى ذلـك وهـو  أن ابا حممد 

  .ذا عياله جيولون وليس احد جيسر ان يتعرف اليهم او ينيلهم شيئاً 
____________________  

  .أي حبسهن) ١(
  .التبعيد: التشريد) ٢(
  .املنفعة: الطائل) ٣(
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قــربي : ابــو حممــد احلســن بــن علــي  قــال يل: ويف الــدروس، وروى ابــو هاشــم اجلعفــري قــال
يــزاران مــن ظــاهر الشــباك، ومنــع مــن ): رمحــة اهللا(بســر مــن رأى أمــان ألهــل اجلــانبني، وقــال املفيــد 

دخــول الــدار، وقــال الشــيخ ابــو جعفــر وهــو االحــوط، ألuــا ملــك الغــري فــال جيــوز التصــرف فيهــا اال 
علـيهم (وخاصـة اذا تـأول يف ذلـك، مـا روي عـنهم . بإذنه، قال ولو أن أحداً دخلها مل يكن مأثومـاً 

  .، اuم جعلوا شيعتهم يف حل من ماهلم)اسالم
حكى يل بعض االصـحاب ان اخلليفـة املستنصـر مشـى : قال علي بن عيسى االربلي : اقول

اخللفــاء مــن آبائــه، ، وخــرج، فــزار الرتبــة الــيت دفــن فيهــا مــرة اىل ســر مــن رأى وزار العســكريني 
الطيور، وأنا رأيتها على هذه احلال، فقيـل  )١(وأهل بيته، وهم يف قبة خربة يصيبها املطر وعليها ذرق

له انتم خلفاء األرض وملوك الدنيا ولكم األمر يف العـامل وهـذه قبـور آبـائكم 7ـذه احلـال؟ ال يزورهـا 
االذى، وقبــور هــؤالء العلــويني كمــا تروuــا عنهــا  )٢(زائــر وال خيطــر 7ــا خــاطر، ولــيس فيهــا احــد ميــيط

والقناديل والفروش والزاليل والفراشني والشمع والبخور وغري ذلك، فقال هـذا امـر مسـاوّي  )٣(بالستور
ــك مــا قبلــوه وال فعلــوا، وصــدق، فــان االعتقــادات ال  ال حيصــل باجتهادنــا ولــو محلنــا النــاس علــى ذل

  .عليهاحتصل بالقهر وال يتمكن احد من اِإلكراه 
____________________  

  .السلح وهو فضلة املأكوالت بعد اهلضم: الذرق) ١(
  .أي يزيل األوساخ) ٢(
  .ما يسرت به): بكسر السني(مجع السرت ) ٣(
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حجة  ..اِإلمام الثاني عشر الحجة بن الحسن صاحب الزمان. .النور الرابع عشر
بصار، والحاضر في قلوب الّله على عباده، وبقيته في بالده، الغائب عن األ

كاشف االحزان، وخليفة الرحمن، صلوات الّله عليه وعلى آبائه ما  االخيار،
  توالت االزمان

  صــــــــــــــــاحب العصــــــــــــــــر اِإلمــــــــــــــــام املنتظــــــــــــــــر

  مـــــــــــــــن مبـــــــــــــــا يأبـــــــــــــــاه ال جيـــــــــــــــري القـــــــــــــــدر    

  
ــــــــــــــــى كــــــــــــــــل البشــــــــــــــــر ــــــــــــــــه عل   حجــــــــــــــــة الّل

  خـــــــــــري اهــــــــــــل األرض يف كـــــــــــل اخلصــــــــــــال    

  
  مشـــــــــــــــس اوج اkـــــــــــــــد مصـــــــــــــــباح الظـــــــــــــــالم

ــــــــــــــامصــــــــــــــفوة      ــــــــــــــني االن ــــــــــــــرمحن مــــــــــــــن ب   ال

  
  اِإلمــــــــــــــام ابــــــــــــــن اِإلمــــــــــــــام ابــــــــــــــن اِإلمــــــــــــــام

  قطــــــــــــــــب افــــــــــــــــالك املعــــــــــــــــايل والكمــــــــــــــــال    

  
  فــــــــــــــــاق اهــــــــــــــــل األرض يف عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــاه

  وارتقـــــــــــــــــى يف اkـــــــــــــــــد اعلـــــــــــــــــى مرتقـــــــــــــــــاه    

  
  لــــــــــــــــــــو ملـــــــــــــــــــــوك األرض حلـــــــــــــــــــــوا يف ذراه

  كــــــــــان أعلـــــــــــى صـــــــــــفهم صـــــــــــف النعـــــــــــال    

  
  يــــــــــــا أمـــــــــــــني اللّـــــــــــــه يـــــــــــــا مشـــــــــــــس اهلـــــــــــــدى

  النـــــــــــــدىيـــــــــــــا امـــــــــــــام اخللـــــــــــــق يـــــــــــــا حبـــــــــــــر     

  
  عّجلـــــــــــــن عّجـــــــــــــل فقـــــــــــــد طـــــــــــــال املـــــــــــــدى

  واضـــــــــــمحل الـــــــــــدين واســـــــــــتوىل الضـــــــــــالل    

  
هجـــــري مخـــــس ومخســـــني  ٢٥٥بســـــر مـــــن رأى يف ليلـــــة النصـــــف مـــــن شـــــعبان ســـــنة  ولـــــد 

  )١(.ومئتني
مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم، وامهـا مـن ولـد احلـواريني، تنسـب اىل مشعـون  امه 

  ، وملا أُسرت، مست نفسها نرجس، لئال يعرفها الشيخ الذي وقعت اليه، وملاوصي املسيح 
____________________  

منـــه، واالصـــح مـــا ذكـــره املصـــنف وبـــه جـــزم الطربســـي والكليـــين وغريمهـــا مـــن مـــن  ١٤شـــعبان، وقيـــل يف  ١٣وقيـــل يف ) ١(
  .االعاظم
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  ).ظ - .صيقال(صقيال،  اعرتاه من النور واجلالء بسبب احلمل املّنور مسيت
ــت ايب جعفــر اجلــواد  قالــت، بعــث ايل ابــو حممــد  وامــا كيفيــة الــوالدة فــروي عــن حكيمــة بن

يا عمة اجعلي افطارك الليلة عندنا فإuا ليلة النصف من شـعبان، فـان : فقال احلسن بن علي 
ومـن امـه؟ : جتـه يف ارضـه، قالـت فقلـت لـهالّله تبـارك وتعـاىل سـيظهر يف هـذه الليلـة احلجـة، وهـو ح

هـو مـا أقـول لـك، قالـت فجئـت : نرجس، قلت له والّله جعلين الّله فداك ما 7ا أثـر، فقـال: قال يل
يــا ســيديت كيــف امســيت؟ فقلــت بــل انــت : فلمــا ســّلمت وجلســت، جــاءت تنــزع خفــي وقالــت يل

يـا بنيـة ان اللّـه : الت فقلت هلـافانكرت قويل وقالت ما هذا يا عمة؟ ق: سيديت وسيدة أهلي، قالت
فجلســـــت : تبـــــارك وتعـــــاىل ســـــيهب لـــــك يف ليلتـــــك هـــــذه غالمـــــاً ســـــيداً يف الـــــدنيا واآلخـــــرة، قالـــــت

فلمـــا فرغـــت مـــن صـــالة العشـــاء اآلخـــرة افطـــرُت واخـــذت مضـــجعي، ) اســـتحيت خ د(واســـتحت، 
يس 7ــا فرقــدت، فلمــا ان كــان يف جــوف الليــل قمــُت اىل الصــالة ففرغــت مــن صــاليت وهــي نائمــة لــ

حــادث، مث جلســت معقبــة، مث اضــطجعت، مث انتبهــت فزعــة وهــي راقــدة، مث قامــت فصــّلت، قالــت 
ال تعجلـي يـا عمـة فـان : مـن اkلـس، فقـال فـدخلتين الشـكوك، فصـاح يب ابـو حممـد : حكيمـة

يهـا، األمر قد قرب، قالت فقرأت، امل السجدة ويس، فبينمـا انـا كـذلك اذ انتبهـت فزعـة، فوثبـت ال
حتسـني شـيئاً؟ قالـت نعـم يـا عمـة، فقلـت هلـا امجعـي نفسـك، : اسم الّله عليـك، مث قلـت هلـا: فقلتُ 

ــت حكيمــة، مث اخــذتين فــرتة واخــذqا فــرتة، فانتبهــت حبــس  ــك، قال ــك، فهــو مــا قلــت ل وامجعــي قلب
فــاذا  سـاجداً يتلقـى األرض مبسـاجده، فضـممته ايل سـيدي، فكشـفت الثـوب عنـه فـإذا انــا بـه 

ــين يــا عمــة، فجئــت بــه اليــه، فوضــع  أنــا بــه نظيــف منظــف، فصــاح يب ابــو حممــد  هلّمــي اّيل اب
يديه حتت اليتيه وظهره، ووضع قدميه على صدره، مث ادىل لسانه يف فيه وامر يده على عينيـه ومسعـه 

  اشهد ان ال إله: ومفاصله، مث قال تكلم يا بين، فقال
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ــه وحــده ال  ــه، مث صــّلى علــى امــري املــؤمنني  شــريك لــه واشــهد ان حممــداً اال الّل رســول الّل
يـا عمـة اذهـيب بـه اىل امـه  وعلى األئمة اىل ان وقف على ابيه مث احجم، قـال ابـو حممـد  

اذا  : مث قــال يــا عمــة ليســلم عليهــا، وائتيــين بــه فــذهبت بــه فســلم عليهــا ورددتــه ووضــعته يف اkلــس،
فكشـفت  فلما اصبحت جئت ألسلم علـى ايب حممـد  ،كان يوم السابع فأتينا، قالت حكيمة

الســرت ألفتقــد ســيدي، فلــم اره، فقلــت لــه جعلــت فــداك، مــا فعــل ســيدي، فقــال يــا عمــة اســتودعناه 
ابع جئـــــت وســـــلمت ، قالـــــت حكيمـــــة فلمـــــا كـــــان يف اليـــــوم الســـــالـــــذي اســـــتودعته أم موســـــى 

وجلست، فقال هلمي ايل ابين، فجئت بسيدي يف اخلرقة، ففعل به كفعلتـه األوىل، مثـن ادىل لسـانه 
اشـهد ان ال إلـه اال اللّـه وثـىن بالصـالة : يف فيه كأنه يغذيه لبناً او عسًال، مث قال تكلم يا بـين، فقـال

، مث حـىت وقـف علـى ابيـه ) عـنيصـلوات اهللا علـيهم امج(على حممد وعلى امري املؤمنني واألئمـة 
ــال هــذه اآليــة  ــذين استضــعفوا يف األرض وجنعلهــم (ت ــه الــرمحن الــرحيم ونريــد ان منــن علــى ال بســم الّل

ائمـــــة وجنعلهـــــم الـــــوارثني ومنكـــــن هلـــــم يف األرض ونـــــري فرعـــــون وهامـــــان وجنودمهـــــا مـــــنهم مـــــا كـــــانوا 
  ).حيذرون

فــاذا موالنــا الصــاحب  دخلــت علــي ايب حممــد  ويف روايــة اخــرى فلمــا كــان بعــد اربعــني يومــاً 
هـذا : ميشي يف الدار، فلم ار وجهاً أحسن من وجهه وال لغة افصح من لغته، فقال ابو حممـد 

ــت ســيدي ارى مــن أمــره مــا ارى ولــه اربعــون يومــاً، فتبســم : املولــود الكــرمي علــى الّلــه عــز وجــل، فقل
ا معاشـر األئمـة ننشـأ يف اليـوم مـا ينشـأ غرينـا يف السـنة، فقمـت فقبلـت وقال يـا عمـيت امـا علمـت انـ

يـا عمـة : مـا فعـل موالنـا؟ فقـال رأسه وانصرفت، مث عدت وتفقدته فلـم اره، فقلـت أليب حممـد 
  .استودعناه الذي استودعت ام موسى
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صـلوات (لـف املهـدي ملـا ولـد اخل: قـال) قـدس اللّـه روحـه( )١(وروي عن حممد بن عثمـان العمـري
ســطع نــور مــن فــوق رأســه اىل عنــان الســماء، مث ســقط ســاجداً لربــه تعــاىل ذكــره، مث رفــع ) الّلــه عليــه

اشهد ان ال إله اال هو، واملالئكة اولو العلم، قائماً بالقسط، ال إلـه اال هـو العزيـز : رأسه وهو يقول
  .احلكيم، ان الدِّين عند الّله اِإلسالم

مل تــر بأمــه دمــاً : خمتونــاً، ومسعــت حكيمــة تقــول ولــد : يلــة اجلمعــة وقــالوكــان مولــده ل: قـال
  .يف نفاسها، وهذا سبيل أمهات األئمة 

ملا ولد السـيد رأيـت لـه نـوراً سـاطعاً قـد ظهـر منـه وبلـغ : قالت وروي عن جارية أليب حممد 
مــن الســماء، ومتســح اجنحتهــا علــى رأســه ووجهــه وســائر الســماء، ورأيــت طيــوراً بيضــاء qــبط  )٢(افـق

بذلك، فضحك مث قال تلك مالئكة السماء نزلـت لتتـربك  جسده، مث تطري، فاخربنا أبا حممد 
  .به، وهي انصاره اذا خرج

 ابعثـوا ايلَّ : قال ملا ولد السيد قال ابـو حممـد ) رضي الّله عنه(وروي عن ايب جعفر العمري 
  ابا عمرو، فبعث اليه، فقال اشرت
____________________  

صــلوات الّلــه (ابــو جعفــر العمــري بفــتح العــني هــو حممــد بــن عثمــان بــن ســعيد االســدي وكيــل موالنــا صــاحب الزمــان ) ١(
جعفـر ويقـال لـه ابـو عمـرو والسـمان والزيـات االسـدي مـن اصـحاب ايب ) سـالم اللّـه عليهمـا(وابو عمرو كنية والـده ) عليه

وهــو اجــل  خدمــه ولــه احــدى عشــرة ســنة ولــه اليــه عهــد معــروف وهــو وكيــل ايب حممــد  حممــد بــن علــي الثــاين 
واشهر من ان يذكر روى الشيخ يف الصحيح عن عبد الّله بن جعفر احلمريي عن ايب علي امحد بن اسحاق بن سعد عـن 

العمري وابنه ثقتان فما اديا اليك فعين يؤديان ومـا قـاال لـك فعـين يقـوالن فـامسع : انه قال ايب حممد احلسن بن علي 
ختــرج علــى يــدي عثمــان بــن ) صــلوات الّلــه عليــه(هلمــا واطعهمــا فاuمــا الثقتــان املأمومــان وكانــت توقيعــات صــاحب األمــر 

  ).منه(  اىل شيعته وخواص ابيه ايب حممد) رضي الّله عنهما(سعيد وابنه ايب جعفر 
  .ما ظهر من نواحي الفلك ماساً األرض. الناحية: االفق) ٢(

   



٢٧٧ 

ــين هاشــم، وعــّق عنــه  عشــرة آالف رطــل خبــزاً وعشــرة آالف رطــل حلمــاً، وفرقهــا حســبة، علــى ب
  .بكذا وكذا شاة

، فعطسـت عنـده، )١(بعد مولـده بليلـة دخلت على صاحب الزمان : وعن نسيم اخلادم قال
ففرحت بذلك، فقـال يل اال ابشـرك يف العطـاس؟ فقلـت بلـى، قـال :فقال يل يرمحك الّله، قال نسيم

  .هو امان من املوت ثالثة ايام
بـن اسـحاق كتـاب، واذا فيـه مكتـوب خبـط يـده  )٢(علـى امحـد  وروي انه ورد من ايب حممـد 

مستوراً، وعن مجيع الناس مكتومـاً، فانّـا  الذي كان يرد به التوقيعات عليه، ولد املولود فليكن عندك
ــــه بــــه كمــــا ســــرنا،  مل نظهــــر عليــــه اال االقــــرب لقرابتــــه، واملــــوىل لواليتــــه، احببنــــا اعالمــــك ليســــرك الّل

  .والسالم
انـــه كــان بقـــم مـــنجم يهــودي موصـــوف باحلــذق باحلســـاب، فاحضـــره امحــد بـــن اســـحاق : فــروي
الع واعمل لـه مـيالداً، قـال فأخـذ الطـالع ونظـر قد ولد مولود يف وقت كذا وكذا، فخذ الط: وقال له

ان ) فيمــا يوجبـه احلســاب(فيـه وعمــل عمـالً لــه، وقـال ألمحــد بـن اســحاق لسـت أرى النجــوم تـدلين 
هـذا املولــود لــك، وال يكــون مثــل هـذا املولــود اال نبيــاً او وصــيَّ نــيب، وان النظـر ليــدل علــى انــه ميلــك 

الً وجــبًال، حــىت ال يبقــى علــى وجــه األرض احــد اال دان بدينــه، الــدنيا شــرقاً وغربــاً وبــرّاً وحبــراً وســه
  .وقال بواليته

____________________  
  ).منه(بعشر ليال يف رواية اخرى ) ١(
وكـان  امحد بن اسحاق بن عبد الّله بن سعد بن مالك االشعري القمي ثقة جليل روى عن اجلواد و اهلـادي ) ٢(

وعن ربيعة الشيعة أنه من الـوكالء وانـه ) صلوات الّله عليه(وهو شيخ القمِّيني رأى صاحب الزمان  خاصة ايب حممد 
فــيهم وروى الصــدوق انــه  مـن الســفراء واألبــواب املعــروفني الــذين ال ختتلـف الشــيعة القــائلون بامامــة احلســن بـن علــي 

  .وانه كان اخربه بقرب وفاته ويأيت ما يدل على جاللته منه، عفى عنه تويف خبلوان يف منصرفه من عند ايب حممد 
   



٢٧٨ 

فقـال ) وهـو يف املهـد( وروي عن طريف ايب نصر اخلادم قال دخلت على صـاحب الزمـان 
ــت ســيدي وابــن ســيدي، فقــال  ؟علــي بالصــندل االمحــر، فأتيتــه بــه، فقــال أتعــرفين :يل ــت نعــم ان قل

ـــيس عـــن هـــذا ســـألتك  ـــبالء عـــن اهلـــي )١(فقلـــت فســـر يلل ، فقـــال انـــا خـــامت االوصـــياء، ويب يرفـــع ال
  .وشيعيت

بعــث الّلــه عــز  ملــا ولــد الصــاحب  :انــه قــال ويف إثبــات الوصــية، وروي عــن ايب حممــد 
وجـــل ملكـــني فحمـــاله اىل ســـرادق العـــرش حـــىت وقـــف بـــني يـــدي اللّـــه، فقـــال لـــه مرحبـــا بـــك، وبـــك 

ملــا خــرج صــاحب الزمــان  :عفــو وبــك اعــّذب، مث روى مســنداً عــن نســيم وماريــة قالتــاأعطــي وبــك ا
احلمـد  :، رافعـاً سـبابته حنـو السـماء، مث عطـس، فقـال)٢(من بطن امه، سقط جاثياً على ركبتيـه 

ل ، غـري مسـتنكف وال مسـتكرب، مث قـا)٣(لّله رب العاملني وصلى الّله على حممد وآله، عبـد داخـر للّـه
  .ولو اذن لنا يف الكالم زال الشك )٤(زعمت الظلمة ان حجة الّله داحضة

  فصل في ذكر بعض النصوص عليه صلوات الّله عليه
مسعـت جـابر بـن عبـد اللّـه يقـول ملـا انـزل اللّـه  :الشيخ الصدوق باسـناده عـن جـابر اجلعفـي، قـال

قلـت ) يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الّله واطيعوا الرسول وأويل األمر مـنكم( عز وجل على نبيه 
  ؟يا رسول الّله عرفنا الّله ورسوله، فمن اولو األمر الذين قرن الّله طاعتهم بطاعتك

____________________  
  .استدعاء بصيغة األمر من التفسري) ١(
  .أي جلس على ركبتيه فهو اجلاثي) ٢(
  .قريأي ذليل ح) ٣(
  .أي باطلة زائلة) بالدال(داحضة ) ٤(

    



٢٧٩ 

قـــال هـــم خلفـــائي يـــا جـــابر وائمـــة املســـلمني بعـــدي، اوهلـــم علـــّي بـــن ايب طالـــب، مث احلســـن، مث 
احلسني، مث علي بن احلسني، مث حممـد بـن علـي املعـروف يف التـوراة بالبـاقر، وسـتدركه يـا جـابر، فـاذا 

حممـد، مث موسـى بـن جعفـر، مث علـي بـن موسـى، مث لقيته فأقرئه مين السـالم، مث الصـادق جعفـر بـن 
حجـة اللّـه يف ارضـه وبقيتـه  )١(حممد بن علي، مث علي بن حممد، مث احلسـن بـن علـي، مث مسيـي وكنيـي

يف عبــــاده، ابــــن احلســــن بــــن علــــي، ذاك الــــذي يفــــتح اللّــــه تعــــاىل ذكــــره علــــى يديــــه مشــــارق األرض 
ال يثبت فيها على القول بإمامته اال مـن امـتحن  ومغار7ا، ذاك الذي يغيب عن شيعته واوليائه غيبة

اي  فقـال  ؟يـا رسـول اللّـه فهـل ينتفـع الشـيعة بـه يف غيبتـه :الّله قلبه لِإلميان، قال فقال جـابر
والذي بعثين بالنبوة، اuم لينتفعون به ويستضيئون بنور واليته يف غيبته كانتفاع النـاس بالشـمس وان 

  .السحاب، يا جابر هذا مكنون سر الّله وخمزون علمه فاكتمه اال عن اهله )٢(هاجلَّل
ملـا  :قـال رسـول اللّـه  :قـال عن آبائه عن أمري املـؤمنني  وبإسناده عن الصادق 

 اطلعـت اىل األرض اطالعـة يـا حممـد إينّ  :يب اىل السماء أوحى ايلَّ ريب، جل جالله، فقـال )٣(أسرى
فاخرتتــك منهــا فجعلتــك نبيــاً، وشــققت لــك امســاً مــن امســائي، فانــا احملمــود وانــت حممــد، مث اطلعــت 
الثانية فاخرتت منها علياً، وجعلته وصيك وخليفتك وزوج ابنتك وأبا ذريتـك، وشـققت لـه امسـاً مـن 

ــت فاطمــة واحلســن و  احلســني مــن نوركمــا، مث عرضــت أمســائي، فأنــا العلــيُّ االعلــى وهــو علــي، وجعل
واليـــتهم علـــى املالئكـــة، فمـــن قبلهـــا، كـــان عنـــدي مـــن املقـــربني، يـــا حممـــد لـــو أن عبـــداً عبـــدين حـــىت 

  البايل مث )٤(ينقطع ويصري كالشنّ 
____________________  

  .فعيل من الكنية أي من كين بكنييت) ١(
  .أي غطتها واخفتها) ٢(
  .راد به معراجه وامل. السري يف الليل :االسراء) ٣(
  .ما أصابه التلف :والبايل ،القربة الصغرية :الشن بفتح الشني) ٤(

   



٢٨٠ 

أتــاين جاحـــداً لــواليتهم مـــا اســـكنته جنــيت، وال اظللتـــه حتــت عرشـــي، يـــا حممــد أحتـــب ان تـــراهم، 
إرفـع رأسـك، فرفعـت رأسـي فـاذا أنـا بـانوار علـي وفاطمـة واحلسـن  :نعم يـا رب قـال عـز وجـل: قلت

واحلســني وعلــي بــن احلســني وحممــد بــن علــي وجعفــر بــن حممــد وموســى بــن جعفــر وعلــي بــن موســى 
وحممـــد بـــن علـــي وعلـــي بـــن حممـــد واحلســـن بـــن علـــي، واحلجـــة بـــن احلســـن القـــائم يف وســـطهم كأنـــه  

ئمــة وهــذا القـــائم الــذي حيـــل حــاليل وحيـــرم هـــؤالء األ :كوكــب دري، قلــت يـــا رب مــن هـــؤالء، قــال
حرامي، وبه انتقم من اعدائي، وهـو راحـة ألوليـائي، وهـو الـذي يشـفي قلـوب شـيعتك مـن الظـاملني 
واجلاحــدين والكــافرين، فيخــرج الــالت والعــزى طــريني فيحرقهمــا، فلفتنــة النــاس 7مــا يومئــذ اشــد مــن 

  .فتنة العجل والسامري
ــه وروى صــاحب كفايــة األثــر، عــن ع ــه بــن عبــاس، قــال رســول الّل ــه تبــارك  :بــد الّل إن الّل

ـــاً  ـــة فاختـــار منهـــا علي ـــين نبيـــاً، مث اطلـــع الثاني وتعـــاىل اطلـــع اىل األرض اطالعـــة فاختـــارين منهـــا فجعل
ابنـيت  فجعله إماماً، مث أمرين ان اختذه أخاً ووصّياً وخليفة ووزيراً، فعلـّي مـين وأنـا مـن علـّي، وهـو زوج

وابو سبطيَّ احلسن واحلسني، أال وإن اللّـه تبـارك وتعـاىل جعلـين وإيـاهم حججـاً علـى عبـاده، وجعـل 
مــن صــلب احلســني أئمــة يقومــون بــأمري وحيفظــون وصــييت، التاســع مــنهم قــائم أهــل بيــيت، ومهــدي 

أمـر  )٢(فيعلـي )١(اميت، اشبه النـاس يب يف مشائلـه وأقوالـه وأفعالـه، ليظهـر بعـد غيبـة طويلـة وحـرية مضـلة
اللّــه، ويظهــر ديــن اللّــه، ويؤيّــد بنصــر اللّــه وبنصــر مبالئكــة اللّــه، فــيمأل األرض قســطاً وعــدًال، كمــا 

  .ملئت ظلماً وجوراً 
الـــيت  )٣(يف الشـــكاة كـــان رســـول اللّـــه   :وبإســـناده عـــن جـــابر بـــن عبـــد اللّـــه االنصـــاري قـــال

  قبض فيها، فاذا فاطمة عند
____________________  

  .أي مزلة لالقدام) ١(
  .فريفعه وجيعله عالياً ) ٢(
  .املرض :الشكاة بفتح الشني) ٣(

   



٢٨١ 

حبيبـيت فاطمـة  :طرفه إليهـا، فقـال رأسه، قال فبكت حىت ارتفع صوqا، فرفع رسول الّله 
يـا حبيبــيت ال تبكـي، فــنحن أهـل بيــت  :مــن بعـدك، قــال )١(قالـت أخشــى الضـيعة ؟مـا الـذي يبكيــك

قد اعطانا الّله سبع خصال مل يعطها احداً قبلنـا، وال يعطيهـا احـداً بعـدنا، منـا خـامت النبيـني وأحـب 
املخلــوقني اىل الّلــه عــز وجــل، وهــو أنــا ابــوك، ووصــينا خــري االوصــياء واحــبهم وهــو بعلــك وشــهيدنا 

ن لــه جناحــان يف اجلنــة يطــري 7مــا مــع املالئكــة خــري الشــهداء واحــبهم اىل الّلــه وهــو عمــك، ومنــا مــ
، ومنـا سـبطا هـذه األمـة ومهـا ابنـاك احلسـن واحلسـني، سـوف خيـرج اللّـه مـن صـلب )٢(وهو ابن عمك

ـــاء معصـــومني ـــا مهـــدي هـــذه األمـــة، اذا صـــارت الـــدنيا هرجـــاً  )٣(احلســـني تســـعة مـــن األئمـــة، امن ومن
هم علـى بعـض، فـال كبـري يـرحم صـغرياً، وال ومرجاً، وتظـاهرت الفـنت، وتقطعـت السـبل، وأغـار بعضـ

صـــغري يـــوقر كبـــرياً، فيبعـــث الّلـــه عـــز وجـــل، عنـــد ذلـــك مهـــدينا، التاســـع مـــن صـــلب احلســـني، يفـــتح 
حصـــون الضـــاللة، وقلوبـــاً غلفـــاً، يقـــوم بالـــدين يف آخـــر الزمـــان كمـــا قمـــت بـــه يف اول الزمـــان، وميـــأل 

  .األرض عدالً كما ملئت جوراً 
صــلوات اللّـــه (كانـــت فاطمــة   ملـــا قــبض رســول اللّــه  :بيــد قــالوبإســناده عــن حممــود بـــن ل

تــأيت قبـور الشــهداء وتــأيت قـرب محــزة وتبكــي هنـاك، فلمــا كـان يف بعــض األيــام اتيـت قــرب محــزة ) عليهـا
تبكـــي هنـــاك، فأمهلتهـــا حـــىت ســـكنت، فأتيتهـــا وســـلمت عليهـــا، ) ســـالم اللّـــه عليهـــا(فوجـــدqا  
قلــيب، مــن بكائــك، فقالــت يــا أبــا عمــرو حيــق يل  )٤(يــا ســيدة النســاء قــد والّلــه قطَّعــت أنيــاط :توقلــ

  البكاء فلقد اصبت خبري اآلباء رسول
____________________  

  .التلف واالمهال واهلالك :بفتح الضاد: الضيعة) ١(
ــب، شــهيد غــزوة مؤتــة) ٢( ــه 7مــا عــن يديــه اللتــني قطعتــا يف واجلناحــان مهــا اللتــان ع. يعــين بــه جعفــر بــن ايب طال وضــه الّل

  .الغزو
  .أي منزَّهون عن املعاصي) ٣(
  .او ممتد يف الصلب. مجع نائط وهو عرق مستبطن الصلب حتت املنت) ٤(

   



٢٨٢ 

  :، مث أنشأت تقول ، واشوقاه اىل رسول الّله الّله 
  يومــــــــــــــاً ميــــــــــــــت قــــــــــــــل ذكــــــــــــــرهاذا مــــــــــــــات 

  وذكــــــــــــر أيب مــــــــــــذ مــــــــــــات واللّــــــــــــه اكثـــــــــــــر    

  
هـل نـص رسـول : قلت يا سيديت إين سائلك عـن مسـألة تـتلجلج يف صـدري، قالـت سـل، قلـت

ــت قــد كــان  الّلــه  ــت واعجبــاً انســيتم يــوم غــدير خــم؟ قل قبــل وفاتــه علــى علــي باِإلمامــة؟ قال
علـي خـري مـن أخلفـه : ذلك، ولكن أخربيين مبا أشري اليك، قالت أشهد الّله تعاىل لقـد مسعتـه يقـول

فيكم، وهو اِإلمام واخلليفة بعـدي، وسـبطاي وتسـعة مـن صـلب احلسـني أئمـة ابـرار، لـئن اتبعتمـوهم 
ــت وجــدمتوهم ــئن خــالفتموهم لَيكــون االخــتالف فــيكم اىل يــوم القيامــة، قل يــا : هــادين مهــديني، ول

مثـل اإلمـام مثــل : سـيديت، فمـا بالـه قعـد عـن حقـه؟ قالـت يـا أبـا عمـر، لقـد قـال رسـول اللّـه 
ق علـى أهلـه واتبعـوا مثـل علـي، مث قالـت أمـا واهللا لـو تركـوا احلـ )٢(او قالـت )١(الكعبة اذ يـؤتى وال يـأيت

عرتة نبيه ملا اختلـف يف اللّـه اثنـان، ولورثهـا سـلف عـن سـلف وخلـف بعـد خلـف، حـىت يقـوم قائمنـا 
، ولكــن قــدموا مــن أخــره الّلــه، واخــروا مــن قدمــه اللّــه، حــىت اذا حلــدوا التاســع مــن ولــد احلســني 

ا بـآرائهم، تبّـاً هلـم، او مل يسـمعوا اللّـه اختـاروا بشـهوqم وعملـو  )٣(املبعوث واودعوه اجلدث واkـدوث
: ؟ بـل مسعـوا ولكـنهم كمـا قـال اللّـه سـبحانه)وربك خيلق مـا يشـاء وخيتـار مـا كـان هلـم اخلـرية: (يقول

هيهــات بســطوا يف الــدنيا آمــاهلم، ) فاuــا ال تعمــى االبصــار ولكــن تعمــى القلــوب الــيت يف الصــدور(
  )٤(ونسوا آجاهلم، فتعساً هلم

____________________  
  .الظاهر تؤيت بدل يؤتى وكذا يف قوله يأيت) ١(
  ).منه( مثل اإلمام مثل الكعبة او مثل علي  قال رسول الّله ) ص(ترديد من الراوي أي قالت فاطمة ) ٢(
  .اقول وكذا اهلاء من قوهلا دعوه) منه(اجلدث القرب واkدوث أي احملفور والظاهر ان الواو زائدة من النساخ ) ٣(
  .أي هالكاً، وشقاوة) ٤(

   



٢٨٣ 

  .)١(واضل اعماهلم، اعوذ بك يا رب من احلور بعد الكور
وابو بكـر وعمـر  كنت عند النيب : وبإسناده عن حممد بن مهام بسنده عن ايب هريرة قال

فأخـذه  سـعود، اذ دخـل احلسـني بـن علـي والفضل بن العبـاس وزيـد بـن حارثـة وعبـد اللّـه بـن م
اللهــم إّين احبــه فأحبــه : ووضــع فمــه، وقــال )٢(وقبلــه، مث قــال حزقَّــه حزقّــه تــرقَّ عــني بقــة النــيب 

وأحب من حيبه، يا حسني أنت اِإلمام ابن اِإلمام أبو األئمـة، تسـعة مـن ولـدك ائمـة أبـرار، فقـال لـه 
مــا هــؤالء األئمــة الــذي ذكــرqم يف صــلب احلســني؟ فــأطرق مليــاً مث رفــع رأســه : ه بــن مســعودعبــد اللّــ
يـــا عبـــد اللّـــه ســـألت عظيمـــاً، ولكـــّين اخـــربك ان ابـــين هـــذا، ووضـــع يـــده علـــى كتـــف احلســـني : فقـــال
يسـمي العابـد، ونـور الزهـاد، وخيـرج اللّـه مـن  ، خيرج من صلبه ولد مبارك مسي جده علـي 

ولــداً امســه امســي، وأشــبه النــاس يب، يبقــر العلــم بقــراً وينطــق بــاحلق ويــأمر الصــواب  صــلب علــي 
فمــا امســه يــا رســول اللّــه؟ : وخيــرج اللّــه مــن صــلبه كلمــة احلــق، ولســان الصــدق، فقــال لــه ابــن مســعود

فعله، الطاعن عليه كالطاعن علي، والرَّاد عليه كـالرّاد علـي، مث قال يقال له جعفر، صادق يف قوله و 
شـعراً، وانقطـع احلـديث، فلمـا كـان مـن الغـد،  دخل حسـان بـن ثابـت وأنشـد يف رسـول اللّـه 

وعبـد  مث دخل بيت عائشة ودخلنا معه، أنا وعلي بن أيب طالـب  صلى بنا رسول الّله 
اذا ســئل أجــاب واذا مل يســأل ابتــدأ، ) صــلى الّــه عليــه وآلــه وســلم(اللّــه بــن العبــاس، وكــان مــن دأبــه 

  بايب: فقلت له
____________________  

قــال اجلــوهري نعــوذ باللّــه مــن احلــور بعــد الكــور أي مــن النقصــان بعــد الزيــادة وقيــل مــن فســاد امورنــا بعــد صــالحها ) ١(
  ).منه(
القصـري الـذي يقـارب اخلطـوات، والبقـة واحـد بـق : وبضم الزاء املعجمة وتشـديد القـاف. حلزقة بفتح احلاء او بضمهاا) ٢(
امر من الرتقي وهو االرتقاء والتعايل، اقـول وجـه الشـبه صـغرها وقيـل : وهو حيوان صغري لذاع، وقوله ترق) بتشديد القاف(

ــأرض كــربالء مــن تقطيــع اعضــائه وتشــبك بدنــه  وجــه الشــبه تشــبك عينهــا فشــبهه 7ــا ملــا اصــابه  مــن اللئــام الطغــام ب
  .بالنبال
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؟ قـــال نعـــم يـــا أبـــا انـــت وامـــي يـــا رســـول اللّـــه اال ختـــربين ببـــاقي اخللفـــاء مـــن صـــلب احلســـني 
ال لـه مسيُّ موسى بن عمـران، مث قـ )١(هريرة، وخيرج الّله من صلب جعفر مولوداً نقياً طاهراً امسر ربعة

ابن عباس مث من يا رسول الّله؟ قال خيرج من صلب موسى علي ابنه، يـدعى بالرضـا، موضـع العلـم 
ومعدن احللم، مث قال بأيب املقتول يف أرض الغربة، وخيرج مـن صـلب علـي ابنـه حممـد احملمـود، أطهـر 

ة، النــاس خلقــاً واحســنهم خلقــاً، وخيــرج مــن صــلب حممــد علــي ابنــه، طــاهر احلســب صــادق اللهجــ
وخيرج من صلب علي احلسن امليمون النقي الطاهر الناطق عن الّله وابـو حجـة اللّـه، وخيـرج اللّـه مـن 
ــت، ميألهــا قســطاً وعــدالً كمــا ملئــت جــوراً وظلمــاً، لــه هيبــة موســى  صــلب احلســن قائمنــا اهــل البي

، فقـال لـه علـي )ه مسيع علـيمذرية بعضها من بعض واللّ : (وحكم داود و7اء عيسى، مث تال 
مــن هــؤالء الــذين ذكــرqم؟ قــال يــا علــي  بــأيب انــت وأمــي يــا رســول اللّــه  بــن ايب طالــب 

والذي نفـس حممـد بيـده  اسامي االوصياء من بعدك، والعرتة الطاهرة والذرية املباركة، مث قال 
عبــد اللّــه ألــف عــام مث الــف عــام مــا بــني الــركن واملقــام، مث أتــاين جاحــداً لــواليتهم ألكبــه  لــو ان رجــالً 

  .يف النار، كائناً من كان )٢(الّله
يـروي مثـل هـذه االخبـار  )٣(العجـب كـل العجـب مـن ايب هريـرة انـه: قال ابو علـي حممـد بـن مهـام

  .مث ينكر فضائل أهل البيت 
____________________  

  .ليس بالطويل وال بالقصري) ١(
  .أي طرحه على وجهه) ٢(
ومـن اراد ان يقــف علــى خصوصــيات احوالــه . املشــهور بـاالختالق واجلعــل تقربــاً المــراء زمانــه. هـو الصــحايب املعــروف) ٣(

  .للعالمة شرف الدين العاملي ) ايب هريرة(فليطالع كتاب 
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: دخلـت علـى سـيدي علـي بـن حممـد، فلمـا بصـرين قـال: العظيم احلسين قـال وبإسناده عن عبد
إين اريـد أن أعـرض  مرحباً يا أبـا القاسـم أنـت ولينـا حقـاً، قـال فقلـت لـه، يـا ابـن رسـول اللّـه 

ــك ديــين، فــإن كــان مرضــياً ثبــتُّ عليــه، حــىت ألقــى اللّــه عــز وجــل، فقــال هــات يــا أبــا القاســم،  علي
 )١(اين أقــول أن الّلــه تبــارك وتعــاىل واحــد لــيس كمثلــه شــيء خــارج مــن احلــدين حــد االبطــال: فقلــت

وحــد التشــبيه، وأنــه لــيس جبســم وال صــورة وال عــرض وال جــوهر، بــل هــو جمســم االجســام، ومصــور 
الصــــور، وخــــالق األعــــراض واجلــــواهر، ورب كــــل شــــيء ومالكــــه وجاعلــــه وحمدثــــه، وان حممــــداً عبــــده 

 النبيــني، ال نــيب بعــده اىل يــوم القيامــة، وان شــريعته خامتــة الشــرائع وال شــريعة بعــده اىل ورســوله خــامت
، مث يــوم القيامــة، واقــول ان اِإلمــام واخلليفــة وويل األمــر بعــده أمــري املــؤمنني علــي بــن ايب طالــب 

بـن جعفــر مث  احلسـن مث احلسـني مث علـي بــن احلسـني مث حممـد بــن علـي مث جعفـر بـن حممــد مث موسـى
ومـن بعـدي احلسـن ابـين، فكيــف  علـي بـن موسـى مث حممـد بــن علـي مث أنـت يـا مـوالي، فقــال 

ألنـه ال يـرى شخصـه وال حيـل : وقلـت وكيـف ذلـك يـا مـوالي؟ قـال: للناس بـاخللف مـن بعـده؟ قـال
لــت اقــررت ذكــره بامســه حــىت خيــرج، فــيمأل األرض قســطاً وعــدًال، كمــا ملئــت جــوراً وظلمــاً، قــال فق

: إن ولـيَّهم ويل اللّـه وعـدوَّهم عـدوُّ اللّـه وطـاعتهم طاعـة اللّـه ومعصـيتهم معصـية اللّـه، وأقـول: وأقول
ان املعراج حق واملسألة يف القرب حق، وإن اجلنة حق، والنار حق، والصراط حـق، وامليـزان حـق، وإن 

ن الفـــرائض الواجبـــة بعـــد الواليـــة الســـاعة آتيـــة ال ريـــب فيهـــا وأن اللّـــه يبعـــث مـــن يف القبـــور، وأقـــول إ
يـا : الصالة والزكاة والصوم واحلج واجلهاد واألمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، فقـال علـي بـن حممـد

ابا القاسم هـذا واللّـه ديـن اللّـه الـذي ارتضـاه لعبـاده فاثبـت عليـه ثبتـك اللّـه بـالقول الثابـت يف احليـاة 
  .الدنيا ويف اآلخرة

____________________  
  ).منه(حد االبطال هو ان ال تثبت له صفة وحد التشبيه ان تثبت له على وجه يتضمن التشبيه باملخلوقني ) ١(

   



٢٨٦ 

اِإلمـام بعـدي  :يقـول وعن الصقر بن أيب دلف قال مسعت أبا جعفر حممد بـن علـي الرضـا 
ــين علــي، أمــره أمــري وقولــه قــويل وطاعتــه طــاعيت، واِإلمــام بعــده ابنــه احلســن  أمــره أمــر ابيــه،  اب

يا ابن رسول الّله فمن اِإلمام بعـد احلسـن : وقوله قول أبيه، وطاعته طاعة ابيه، مث سكت، فقلت له
ابنــه القــائم بــاحلق املنتظــر، فقلــت لــه يــا ابــن إن مــن بعــد احلســن  :فبكـى بكــاء شــديداً مث قــال ؟

قــال ألنــه يقــوم بعــد مــوت ذكــره، وارتــداد اكثــر القــائلني بإمامتــه، فقلــت  ؟رســول اللّــه ومل مســي القــائم
ومل مسّـي املنتظـر؟ قـال إن لـه غيبـة يكثــر أيامهـا ويطـول أمـدها فينتظـر خروجـه املخلصـون وينكــره  :لـه

ـــه اجلاحـــدون ويكـــ ـــه الوقـــاتوناملرتـــابون ويســـتهزئ ب ـــه املســـتعجلون وينجـــو فيهـــا  )١(ذب في ـــك في ويهل
  .املسلِّمون

دخلـت علــى فاطمــة  :عـن جــابر بــن عبـد اللّــه االنصـاري قــال الشـيخ املفيــد عـن ايب جعفــر 
وعليهـا، وبـني يـديها لـوح فيـه أمسـاء االوصـياء واألئمـة مـن ولـدها، فعـددت  بنت رسـول اللّـه 

، ثالثـــة مـــنهم حممـــد، وأربعـــة مـــنهم علـــي، ثـــين عشـــر امســـاً، آخـــرهم القـــائم مـــن ولـــد فاطمـــة ا
.  

  فصل في ذكر طرف من دالئل صاحب الزمان عليه السالم وبيناته وآياته
بـن  وجه قوم من املفوضة واملقصرة كامـل:روى الشيخ بإسناده عن حممد بن أمحد األنصاري قال

ـــراهيم املـــدين إىل ايب حممـــد  ـــاظره يف امـــرهم خ( إب فقلـــت يف نفســـي أســـأله ال  :قـــال كامـــل) لين
  فلما دخلت على سيدي ايب حممد :يدخل اجلنة إال من عرف معرفيت، وقال مبقاليت، قال

____________________  
  .غيبه احداً  وال يظهر على. ألنه بيد الّله. أي الذين عينوا وقتاً لظهوره) ١(

   



٢٨٧ 

نظــرت إىل ثيــاب بــيض ناعمــة عليــه، فقلــت يف نفســي ويلُّ الّلــه وحجتــه يلــبس النــاعم مــن  
فقــال متبســماً يــا كامــل وحســر ذراعيــه  ؟الثيــاب ويأمرنــا حنــن مبواســاة اِإلخــوان وينهانــا عــن لــبس مثلــه

فسـلمت وجلسـت ) فخجلـت خ د(فإذا مسح اسود خشن علـى جلـده، فقـال هـذا للّـه وهـذا لكـم 
 )١(فجــاءت الــريح فكشــفت طرفــه فــإذا أنــا بفــىت كأنــه فلقــة) مســبل خ د(اىل بــاب عليــه ســرت مرخــى 

مـن ذلــك وأهلمــت  )٢(قمـر مــن أبنـاء أربــع ســنني او مثلهـا، فقــال يل يـا كامــل بــن إبـراهيم، فاقشــعررت
جلنــة إال مــن ان قلــت لبيــك يــا ســيدي، فقــال جئــت اىل ويلَّ الّلــه وحجتــه وبابــه تســأله، هــل يــدخل ا

داخلها، والّله انه ليدخلها قـوم  )٣(فقلت إي والّله قال اذن والّله يقل ؟عرف معرفتك، وقال مبقالتك
قــال قــوم مــن حــبهم لعلــّي حيلفــون حبقــه وال يــدرون مــا  ؟يقــال هلــم احلقيِّــة، قلــت يــا ســيدي ومــن هــم

فــون مــا جتــب علــيهم اuــم قــوم يعر  :ويف بعــض الروايــات مكــان مث ســكت هــذه اجلملــة(حقــه وفضــله 
مث ) اخل كـذا يف احلاشـية(وحنوهـا مث قـال  معرفته مجًال ال تفصيالً من معرفة الّله ورسوله واألئمة 

عـين سـاعة، مث قـال وجئـت تسـأله عـن مقالـة املفوضـة، كـذبوا، بـل قلوبنـا أوعيـة ملشـيئة  سكت 
ءون اال ان يشـــاء اللّـــه، مث رجـــع الســـرت اىل حالتـــه فلـــم ومـــا تشـــا :شـــئنا، واللّـــه يقـــول :اللّـــه فـــاذا شـــاء

يـا كامـل مـا جلوسـك وقـد أنبـأك حباجتــك  :متبسـماً فقـال أسـتطع كشـفه، فنظـر ايلَّ أبـو حممـد 
  .احلجة من بعدي، فقمت وخرجت ومل أعاينه بعد ذلك

أنـه حـّدث عـن رشـيق صـاحب ، وعن القنربي من ولد قنرب الكبري، موىل أيب احلسـن الرضـا 
بعــث إلينــا املعتضــد وحنــن ثالثــة نفــر فأمرنــا أن يركــب كــل واحــد منــا  :املــادراي قــال) حاجــب خ د(

  فرساً وجينب
____________________  

  .القطعة :الفلقة بكسر الفاء) ١(
  .أي اخذين القشعريرة أي الرعدة) ٢(
  .أي الداخلون قليلون) ٣(

   



٢٨٨ 

، وقـــال لنـــا احلقـــوا )١(معنـــا قليـــل وال كثـــري إال علـــى الســـرج مصـــلىآخـــر وخنـــرج خمففـــني ال يكـــون 
اذا أتيتموهــا جتــدوا علــى البــاب خادمــاً اســود، فاكبســوا الــدار،  :بســامرة ووصــف لنــا حملــة وداراً وقــال

ومن رأيتم فيها فـأتوين برأسـه، فوافينـا سـامرة فوجـدنا األمـر كمـا وصـفه ويف الـدهليز خـادم اسـود ويف 
ا، فسألناه عن الدار ومن فيها، فقال صاحبها، فوالّله ما التفت إلينا وقل اكرتاثـه ينسجه )٢(يده تكة

كـأن   )٣(بنا، فكبسنا الدار كما أمرنا فوجدنا دارا سرية ومقابل الدار سرت ما نظـرت قـط اىل أنبـل منـه
حبـراً  ، ومل يكن يف الدار احد، فرفعنا السرت فإذا بيـت كبـري كـأنَّ )٤(األيدي رفعت عنه يف ذلك الوقت

ــت حصــري قــد علمنــا أنــه علــى املــاء وفوقــه رجــل مــن احســن النــاس هيئــة، قــائم  فيــه، ويف اقصــى البي
يصلي، فلـم يلتفـت إلينـا وال إىل شـيء مـن اسـبابنا، فسـبق أمحـد بـن عبـد اللّـه ليتخطـى البيـت فغـرق 

وعـاد يف املاء وما زال يضطرب حىت مددت يدي اليه فخلصته وأخرجته وغشي عليـه وبقـي سـاعة، 
صاحيب الثاين إىل فعل ذلك الفعل، فناله مثل ذلك، وبقيت مبهوتاً، فقلت لصـاحب البيـت املعـذرة 
اىل الّله واليك، فوالّله ما علمت كيف اخلـرب وال إىل مـن اجـيء، وأنـا تائـب اىل اللّـه، فمـا التفـت اىل 

ان املعتضـد ينتظرنـا، وقـد عما كان فيه، فهالنا ذلك وانصـرفنا عنـه، وقـد كـ )٥(شيء مما قلنا وما انفتل
تقــدم اىل احلجــاب اذا وافينــاه أن نــدخل عليــه يف أي وقــت كــان، فوافينــاه يف بعــض الليــل، فأدخلنــا 
عليـه، فسـألنا عـن اخلــرب فحكينـا لـه مـا رأينــا، فقـال وحيكـم لقـيكم أحــد قبلـي وجـرى مـنكم اىل أحــد 

  انٍ من جدي وحلف بأشد امي )٦(ال فقال أنا َلغاً  :قلنا ؟سبب أو قول
____________________  

  :وهاك امساؤها. اقول انه اسم لثاين اجلياد اليت يسابق 7ا) ١(
بكســر (املؤمــل  - ٨. العــاطف - ٧. احلطــي - ٦. املرتــاح - ٥. البــارع - ٤. التــايل - ٣. املصــلي - ٢. الســابق - ١

  .ل اسم لالخري، والقسك)بضم السني وفتح الكاف(السكيت  - ١٠. اللطيم - ٩). امليم الثاين
  .رباط السراويل :التكة) ٢(
  .أي افضل واعلى) ٣(
  .يعين كان جديداً حديثاً ) ٤(
  .أي مل ينصرف عن فعله) ٥(
  .سقط، غري معدود :لغا) ٦(
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  .له، أنه رجل إن بلغه هذا اخلرب ليضربن أعناقنا، فما جسرنا أن حندث به إال بعد موته
كــان بقــم رجــل بــزاز مــؤمن ولــه شــريك مرجــئ  :الصــدوق عــن اســحاق بــن حامــد الكاتــب قــال

فوقع بينهما ثوب نفيس، فقال املؤمن يصلح هذا الثوب ملوالي، فقال شـريكه لسـت اعـرف مـوالك 
بنصـفني طـوالً فأخـذ نصـفه ورد النصـف  ولكن افعل بالثوب ما حتب، فلما وصل الثوب شقه 

  .ال حاجة يل يف مال املرجئ :وقال
  ا احلسني بن علي بن حممد القمي املعروف بأيب علي البغدادي قال كنتوقال الصدوق حدثن

 )١(ببخـارا فـدفع اّيل املعـروف بـابن جاوشـري عشـرة سـبائك ذهبـاً وأمـرين أن أسـلمها مبدينـة السـالم
 )٣(فحملتهـــا معـــي فلمـــا بلغـــت أمويـــة )٢()قـــدس اللّـــه روحـــه(اىل الشـــيخ ايب القاســـم احلســـني بـــن روح 

ضـــاعت مـــين ســـبيكة مـــن تلـــك الســـبائك ومل اعلـــم بـــذلك حـــىت دخلـــت مدينـــة الســـالم، فاخرجـــت 
السبائك السلمها فوجدqا ناقصة واحدة منها، فاشـرتيت سـبيكة مكاuـا بوزuـا واضـفتها اىل التسـع 

ووضـعت السـبائك بـني يديـه، ) قدس الّله روحـه(سبائك مث دخلت على الشيخ ايب القاسم الروحي 
لـــك تلـــك الســـبيكة الـــيت اشـــرتيتها واشـــار اليهـــا بيـــده فـــان الســـبيكة الـــيت ضـــيعتها قـــد  فقـــال يل خـــذ

وصــلت الينــا وهــوذا هــي، مث اخــرج إّيل تلــك الســبيكة الــيت كانــت ضــاعت مــين بامويــة فنظــرت اليهــا 
  .وعرفتها

فقال احلسني بن علي بن حممد املعروف بأيب علي البغـدادي، ورأيـت تلـك السـنة مبدينـة السـالم 
فاخربها بعض القميني انه ابو القاسـم احلسـني بـن روح  ؟من هو تسألين عن وكيل موالنا  امرأة

  وأشار هلا إليه،
____________________  

  ).منه(يعين بغداد ) ١(
  .نائب إمام الزمان ) ٢(
  ).منه(خر7ا الترت  مدينة مشهورة يف غريب جيهون يف طريق خبارا من مزو، :ويقال هلا آمل البط) ٣(

   



٢٩٠ 

فقـال مـا معـك فالقيـه يف دجلـة  ؟ايها الشيخ أي شـيء معـي :فدخلت عليه وانا عنده فقالت له
مث ائتيــين حــىت اخــربك قــال فــذهبت املــرأة ومحلــت مــا كــان معهــا فالقتــه يف دجلــة مث رجعــت ودخلــت 

َأخرجـي  :ململوكـة لـه) هرضـي اللّـه عنـ(، فقـال ابـو القاسـم )قـدس اللّـه روحـه(اىل أيب القاسم الروحي 
هـــذه احلقـــة الـــيت كانـــت معـــك ورميـــت 7ـــا يف دجلـــة،  :ايل احلقـــة فاخرجـــت اليـــه حقـــة، فقـــال للمـــرأة

ذهب وحلقـة كبـرية  )١(فقالت له بل اخربين فقال يف هذه احلقة زوج سوار ؟اخربك مبا فيها او ختربيين
واآلخـر عقيـق وكـان األمـر كمـا فيها جوهر وحلقتـان صـغريتان فيهمـا جـوهر وخامتـان احـدمها فـريوزج 

هـذا الـذي  :منه شيئاً، مث فتح احلقة فعرض علي ما فيها، ونظرت املرأة اليه، فقالت )٢(ذكر مل يغادر
علــي وعلــى املــرأة فرحــاً مبــا شــاهدناه مــن صــدق الداللــة،  )٣(محلتــه بعينــه ورميــت بــه يف دجلــة، فغشــي

باللّـه تعـاىل، ان هـذا احلـديث كمـا ذكرتـه مل اشهد  :قال احلسني يل من بعد ما حدثين 7ذا احلديث
، لقـد صـدق فيمـا حـدث )صلوات الّله عليهم(ازدد فيه ومل انقص منه وحلف باألئمة االثين عشر، 

  .به ما زاد فيه وال نقص منه
وروى الشــيخ عــن ابــن نــوع عــن ايب عبــد اللّــه احلســني بــن حممــد بــن ســورة القمــي عــن مجاعــة مــن 

احلسـني بـن موسـى بـن بابويـه كانـت حتتـه بنـت عمـه حممـد بـن موسـى  مشائخ اهل قم، ان علـي بـن
ان ) رضـي اللّـه عنـه(بن بابويـه فلـم يـرزق منهـا ولـداً، فكتـب اىل الشـيخ ايب القاسـم حسـني بـن روح 

يسأل احلضرة ان يـدعو اللّـه ان يرزقـه اوالداً فقهـاء، فجـاء اجلـواب انـك ال تـرزق مـن هـذه وسـتملك 
واليب احلســـن بـــن بابويـــه  :ولـــدين فقيهـــني، قـــال ابـــو عبـــد اللّـــه بـــن ســـورة جاريـــة ديلميـــة وتـــرزق منهـــا

  واحلسني )٤(ثالثة اوالد، حممد 
____________________  

  .حلية كالطوق تلبسها املرأة يف زندها او معصمها) ١(
  .أي مل يرتك) ٢(
  .أي ادخل) ٣(
كلهـا كمـن ال حيضـر الفقيـه واخلصـال واالمـايل وعلـل الشــرائع هـو الشـيخ الصـدوق صـاحب التصـانيف الكثـرية املفيـدة  ) ٤(

  .وعيون اخبار الرضا والتوحيد وغري هذه
   



٢٩١ 

فقيهــان مــاهران يف احلفــظ حيفظــان مــا ال حيفــظ غريمهــا، مــن اهــل قــم، وهلمــا اخ امســه احلســن هــو 
ابـو جعفـر  االوسط، مشتغل بالعبادة والزهد، ال خيتلط بالناس وال فقه له، قال ابن سـورة كلمـا روى

وابــو عبــد الّلــه ابنــا علــي بــن احلســني شــيئاً، يتعجــب النــاس مــن حفظهمــا ويقولــون هلمــا هــذا الشــأن 
  .لكما، وهذا امر مستفيض يف اهل قم خصوصية لكما بدعوة اِإلمام 

وقــال ابــن ســورة مسعــت ســروراً وكــان رجــالً عابــداً جمتهــداً لقيتــه بــاالهواز غــري اين نســيت نســبه، 
ــين ايب وعمــي يف صــباي، وســين اذ ذاك ثــالث عشــرة او اربــع : يقــول ــت اخــرس ال اتكلــم فحمل كن

، فســأاله ان يســأل احلضــرة ان يفــتح اللّــه )رضــي اللّــه عنــه(عشــرة، اىل الشــيخ ايب القاســم بــن روح 
لسـاين فـذكر الشـيخ ابـو القاسـم احلسـني بــن روح انكـم أُمـرمت بـاخلروج اىل احلـائر قـال سـرور فخرجنــا 

نــا وايب وعمــي اىل احلــائر فاغتســلنا وزرنــا، قــال فصــاح يب ايب وعمــي يــا ســرور فقلــت بلســان فصــيح ا
لبيــك، فقــاال يل وحيــك تكلمــت؟ فقلــت نعــم، قــال ابــو عبــد الّلــه بــن ســورة وكــان ســرور هــذا رجــالً 

  .ليس جبهوري الصوت
ان ابــن ايب  )٢(ذكــر الشــيخ املوثــوق بــه عثمــان بــن ســعيد العمــري )١(ويف كتــاب الصــراط املســتقيم

ال خلـــف لـــه فشـــاجرته الشـــيعة وكتبـــوا ايل الناحيـــة، وكـــانوا  ان العســـكري : غـــامن القـــزويين قـــال
معجـــزا، فـــورد جوابـــاً  )٣(يكتبـــون ال بســـواد، بـــل بـــالقلم اجلـــاف، علـــى الكاغـــد االبـــيض ليكـــون علمـــا

لفـنت، انـه انتهـى الينـا شـك مجاعـة بسم اللّـه الـرمحن الـرحيم عافانـا اللّـه وايـاكم مـن الضـالل وا: اليهم
منكم يف الدين ويف والية ويل امرهم، فغمنا ذلك لكم ال لنا، ألن الّله معنا واحلق معنا فـال يوحشـنا 

  ، ما لكم يف الريب ترتددون؟ اما علمتم ما)٤(من بـَُعَد علينا، وحنن صنائع ربنا واخللق صنائعنا
____________________  

  .للمحقق الداماد ) ١(
يكـــىن ابـــا عمـــرو، جليـــل القـــدر ثقـــة مـــن اصـــحاب اهلـــادي  .عثمـــان بـــن ســـعيد العمـــري الزيـــات ويقـــال لـــه الســـمان) ٢(

  .والعسكري وكان وكيالً للصاحب 
  .أي آية وعالمة) ٣(
  .لوالك ملا خلقت االفالك: أي خلقوا لنا وهو مفاد قوله تبارك امسه) ٤(

   



٢٩٢ 

واعالمـا qتـدون  )١(كم أفرأيتم كيف جعـل اللّـه لكـم معاقـل تـأوون اليهـاجاءت به اآلثار من ائمت
؟ كلمــا غــاب علــم بــدا علــم، واذا أفــل جنــم طلــع جنــم،  )٢(7ــا مــن لــدن آدم اىل ان ظهــر املاضــي

ــك وال  فلمــا قبضــه الّلــه اليــه ظننــتم انــه ابطــل دينــه وقطــع الســبب بينــه وبــني خلقــه؟ كــال مــا كــان ذل
وم الساعة ويظهر امر الّله وهم كارهون، فاتقوا الّله وسـلموا لنـا وردوا االمـر الينـا، فقـد يكون حىت تق

  .نصحت لكم والّله شاهد علّي وعليكم

  فصل في ذكر من رآه عليه السالم
روى الصــدوق بإســناده عــن حممــد بــن معاويــة بــن حكــيم وحممــد بــن ايــوب بــن نــوح وحممــد بــن 

صــلوات الّلــه (، قــالوا عــرض علينــا ابــو حممــد احلســن بــن علــي )رضــي الّلــه عــنهم( )٣(عثمــان العمــري
هــذا امــامكم مــن بعــدي وخليفــيت علــيكم : وحنــن يف منزلــه وكنــا اربعــني رجــًال، فقــال ابنــه ) عليــه

بعــد يــومكم هــذا، قــالوا  )٤(اطيعــوه وال تتفرقــوا مــن بعــدي، فتهلكــوا يف اديــانكم، امــا انكــم ال ترونــه
  ).صلوات الّله عليه(مضت اال أيام قالئل حىت مضى ابو حممد  فخرجنا من عنده فما

وهـو جـالس  وبإسناده عن يعقوب بن منقوش قال دخلت على ايب حممد احلسن بن علـي 
  يف الدار وعن ميينه بيت، عليه )٥(علي دكان

____________________  
  .مجع معقل كمسجد، امللجأ) ١(
  ).منه( كري هو ابو حممد احلسن العس) ٢(
كـان وكـيالً للناحيـة الشـريفة بعـد ابيـه مـات سـنة مخـس او اربـع وثالمثئـة وكـان يتـوىل هـذا . هو ابن عثمان املتقدم ذكره) ٣(

األمر حنواً من مخسني سنة وقال عنـد موتـه امـرت ان اوصـي إىل ايب القاسـم بـن روح واوصـى ابـو القاسـم عنـد موتـه اىل ايب 
  .رياحلسن علي السم

  ).منه(أي اكثركم او عن قريب فان الظاهر ان حممد بن عثمان رضي الّله عنه كان يراه يف ايام سفارته والّله العامل ) ٤(
  .الدكان هو الدكة أي املكان املرتفع الذي يقعد عليه اجلمع) ٥(

    



٢٩٣ 

ســرت مســبل، فقلــت لــه ســيدي، مــن صــاحب هــذا األمــر؟ فقــال ارفــع الســرت، فرفعتــه فخــرج الينــا 
واضـــح اجلبـــني ابـــيض الوجـــه، دري املقلتـــني، شـــثن  )١(غـــالم مخاســـي لـــه عشـــر او مثـــان او حنـــو ذلـــك

ــس علــى فخــذ ايب حممــد  )٣(معطــوف الــركبتني يف خــده االميــن خــال، ويف رأســه ذؤابــة )٢(الكفــني فجل
انظـر يا بين ادخل اىل الوقت املعلـوم فـدخل البيـت وانـا : ، فقال هذا صاحبكم، مث وثب فقال

  .يا يعقوب انظر يف البيت فدخلت فما رأيت احداً : اليه، مث قال يل
دخلـت علـى ايب حممـد : وعن علي بن عبد الّله الـوراق، عـن سـعد، عـن امحـد بـن اسـحاق، قـال

وانا اريد ان أسأله عن اخللف بعده، فقال يل مبتدئاً يا امحد بـن اسـحاق، ان  احلسن بن علي 
اىل مل خيــل األرض منــذ خلــق آدم وال ختلــو اىل يــوم القيامــة مــن حجــة للّــه علــى خلقــه اللّــه تبــارك وتعــ

يــا : يــدفع الــبالء عــن اهــل األرض وبــه ينــزل الغيــث، وبــه خيــرج بركــات األرض، قــال فقلــت) بــه ظ (
فـدخل البيـت مث خـرج وعلـى عاتقـه غـالم   ابن رسول اللّـه فمـن اِإلمـام واخلليفـة بعـدك؟ فـنهض 

يـا امحـد بـن اسـحاق لـوال كرامتـك علـى : وجهه القمـر ليلـة البـدر مـن ابنـاء ثـالث سـنني، فقـال كأنَّ 
ــك ابــين هــذا، انــه مســيَّ رســول الّلــه  ، الــذي ميــأل )٤(وكنيــه الّلــه وعلــى حججــه مــا عرضــت علي

ذه االمـة مثـل اخلضـر األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً، يا امحد بـن اسـحاق، مثلـه يف هـ
ومثلــه كمثــل ذي القــرنني، والّلــه ليغيــنب غيبــة ال ينجــو فيهــا مــن اهللكــة اال مــن يثبتــه الّلــه علــى  

يــا مــوالي هــل مــن : القــول بإمامتــه، ووفقــه للــدعاء بتعجيــل فرجــه، قــال امحــد بــن اســحاق فقلــت لــه
  عالمة يطمئن اليها قليب؟

____________________  
  .ان له مخس سنني ولكن له مناء من مضى عليه عشرة او حنوهايعين ) ١(
  .أي اuما مييالن اىل الغلظ والقصر: مبفتوحة فساكنة)٢(
  .هي الشعر اkتمع على الرأس) ٣(
  .أي له كنية رسول الّله : على وزن فعيل) ٤(

   



٢٩٤ 

ا بقيــة الّلــه يف ارضــه، واملنــتقم مــن اعدائــه فــال انــ: بلســان عــريب فصــيح، فقــال فنطــق الغــالم 
فخرجــت مســروراً فرحــاً، فلمــا  : تطلــب اثــراً بعــد عــني، يــا امحــد بــن اســحاق، قــال امحــد بــن اســحاق

ــت لــه يــا ابــن رســول الّلــه، لقــد عظــم ســروري مبــا انعمــت علــي فمــا : كــان مــن الغــد عــدت اليــه فقل
يـا ابـن رسـول اللّـه : ل الغيبـة يـا أمحـد، فقلـت لـهالسنة اجلارية فيه من اخلضر وذي القرنني؟ فقال طـو 

وان غيبته لتطول؟ قال اي وريب حىت يرجع عن هذا األمـر اكثـر القـائلني بـه، فـال يبقـى اال مـن اخـذ 
الّله عهده بواليتنا وكتب يف قلبه االميان وايده بروح منه، يا امحد بن اسحاق هذا أمر من اللّـه وسـر 

غـداً يف . ه، فخذ ما اتيتك واكتمه، وكـن مـن الشـاكرين، تكـن معنـامن سر الّله وغيب من غيب اللّ 
  .عليني

روى الشــيخ الطوســي عــن امحــد بــن عبــدون، عــن ايب احلســن الشــجاعي عــن ايب عبــد اللّــه حممــد 
بــن ابــراهيم النعمــاين، عــن يوســف بــن امحــد اجلعفــري، قــال حججــت ســنة ســت وثالمثئــة وجــاورت 

تسع وثالمثئة، مث خرجت عنها منصرفاً اىل الشام، فبينـا أنـا يف  مبكة تلك السنة، وما بعدها اىل سنة
بعض الطريق وقد فاتتين صالة الفجر فنزلت من احململ وqيأت للصالة فرأيـت اربعـة نفـر يف حممـل، 
فوقفت اعجب مـنهم، فقـال احـدهم مـم تعجـب، تركـت صـالتك وخالفـت مـذهبك، فقلـت للـذي 

ـــت نعـــم، فأومـــأ اىل احـــد  خيـــاطبين ومـــا علمـــك مبـــذهيب؟ فقـــال حتـــب ان تـــرى صـــاحب زمانـــك؟ قل
أيّها احب اليك ان ترى اجلمل ومـا عليـه صـاعدا اىل : األربعة، فقلت ان له دالئل وعالمات، فقال

السماء؟ او ترى احململ صاعداً اىل السماء، فقلت ايهما كان، فهي داللـة، فرأيـت اجلمـل ومـا عليـه 
  .جل به مسرة، وكان لونه الذهب، بني عينيه سّجادةيرتفع اىل السماء وكان الرجل، أومأ اىل ر 

روي ان ابا حممد الدعلجي كان له ولـدان وكـان مـن اخيـار اصـحابنا : عن القطب الراوندي قال
  وكان قد مسع االحاديث، وكان احد ولديه على

   



٢٩٥ 

الطريقـــــة املســـــتقيمة، وهـــــو ابـــــو احلســـــن، كـــــان يغســـــل األمـــــوات، وولـــــد آخـــــر يســـــلك مســـــالك 
، وكـان ذلــك 7ـا عـن صــاحب الزمـان  )١(االجـرام ودفــع اىل ايب حممـد حجـة حيــجاالحـداث، يف 

عادة الشيعة وقتئذ، فدفع شيئاً منها اىل ابنه املذكور بالفساد، وخرج اىل احلج، فلما عـاد حكـى انـه  
شـأنه يف كان واقفاً باملوقف، فرأى اىل جانبه شاباً حسن الوجه، امسر اللـون، بـذؤابتني، مقـبالً علـى 

يـا شـيخ أمـا : النـاس التفـت ايل، فقـال )٢(االبتهال والـدعاء، والتضـرع وحسـن العمـل، فلمـا قـرب نَفـرُ 
تســـتحيي؟ فقلـــت مـــن أي شـــيء يـــا ســـيدي؟ قـــال يـــدفع اليـــك حجـــة عمـــن تعلـــم، فتـــدفع منهـــا اىل 
فاسـق يشـرب اخلمـر، يوشــك ان تـذهب عينـك هــذه، وأومـأ اىل عيـين، وانــا مـن ذلـك اىل اآلن علــى 

فمـا مضـى عليـه اربعـون : حممد بن حممد بن النعمـان، ذلـك، قـال )٣(ل وخمافة، ومسع ابو عبد الّلهوج
  .يوماً بعد مورده حىت خرج يف عينه اليت اومأ اليها قرحة فذهبت

 )٤(عـــن الشـــيخ الصـــدوق، قـــال مسعنـــا شـــيخاً مـــن اصـــحاب احلـــديث، يقـــال لـــه امحـــد بـــن فـــارس
هــا، كمــا مسعتهــا لــبعض اخــواين، فســألين ان اثبتهــا لــه مسعــت 7مــدان حكايــة حكيت: األديــب يقــول

ــك ان 7مــدان أناســاً  خبطــي ومل اجــد اىل خمالفتــه ســبيًال، وقــد كتبتهــا وعهــدqا اىل مــن حكاهــا، وذل
يعرفــــون ببــــين راشــــد، وهــــم كلهــــم يتشــــيعون ومــــذهبهم مــــذهب اهــــل اِإلمامــــة، فســــألت عــــن ســــبب 

، ان سـبب ذلـك ان )٥(يـت فيـه صـالحاً ومستـاً تشيعهم مـن بـني اهـل مهـدان، فقـال يل شـيخ مـنهم، رأ
  انه: جّدنا الذي ننسب اليه خرج حاجاً فقال

____________________  
  ).منه(أي الدعلجي ) ١(
  .أي التهيؤ للرحيل) ٢(
  ).منه( هو شيخنا املفيد ) ٣(
شــىت خصوصــاً اللغــة فانــه اتقنهــا والــف   امحــد بــن فــارس بــن زكريــا القــزويين الــرازي النحــوي اللغــوي كــان امامــاً يف علــوم) ٤(

وغــري ذلــك، الظــاهر ان الجــل تشــيعه مل ينقــل احللــيب اســامي  ) صــلى الّلــه عليــه وآلــه (كتــاب اجلمهــرة واجلمــل وســرية النــيب 
كتبه يف كشف الظنون اخذ منـه بـديع الزمـان اهلمـداين وروي عـن اخلطيـب التربيـزي والصـاحب بـن عبـاد والشـيخ الصـدوق 

  ).منه(  
  .اي اهليبة والوقار وزي االخيار) ٥(

   



٢٩٦ 

ملــا صــدر عــن احلــج، وســاروا منــازل يف الباديــة، قــال فنشــطت يف النــزول واملشــي فمشــيت طــويالً 
انـام نومـة تـرحيين، فـاذا جـاء أواخـر القافلـة قمـت، قـال فمـا : حىت اعييت، وتعبت، وقلـت يف نفسـي

ت ومل ار طريقاً وال اثراً، فتوكلت على الّله عـز وجـل، انتبهت اال حبّر الشمس، ومل أر أحداً، فتوحش
اســري حيــث وّجهــين، ومشــيت غــري طويــل فوقعــت يف ارض خضــراء نضــرة، كأuــا قريبــة عهــد : وقلــت

تلــــك األرض، اىل قصــــر يلــــوح كأنــــه ســــيف،  )١(بغيــــث، واذا تربتهــــا اطيــــب تربــــة، ونظــــرت يف ســــواء
ــت ومل امســع بــه؟ فقصــدته فلمــا بلغــت البــاب يــا ليــت شــعري مــا هــذا القصــر الــذي مل اعهــده : فقل

اجلـــس فقـــد اراد اللّـــه بـــك : رأيـــت خـــادمني ابيضـــني، فســـلمت عليهمـــا فـــرداً علـــّي رداً مجـــيًال، وقـــاال
خرياً، وقام احدمها فدخل واحتـبس غـري بعيـد مث خـرج فقـال، قـم فادخـل، فـدخلت قصـراً مل ار بنـاًء 

ادخــــل، : ســــرت علـــى بيـــت فرفعــــه، مث قـــال يلاحســـن مـــن بنائــــه، وال اضـــوأ منـــه، وتقــــدم اخلـــادم اىل 
ــق علــى رأســه مــن الســقف ســيف طويــل  فــدخلت البيــت فــاذا فــىت جــالس يف وســط البيــت، وقــد عّل

متس رأسه، والفىت بدر يلوح يف ظالم، فسلمت فرد السالم، بألطف الكـالم واحسـنه،  )٢(تكاد ظبته
، انـا الـذي اخـرج مـن آل حممـد  اتدري من أنا؟ فقلت ال واللّـه، فقـال، انـا القـائم: مث قال يل

يف آخـــر الزمـــان 7ـــذا الســـيف، وأشـــار اليـــه فـــامأل األرض عـــدالً وقســـطاً كمـــا ملئـــت جـــوراً وظلمـــاً، 
ال تفعل ارفع رأسـك أنـت فـالن مـن مدينـة، باجلبـل، يقـال : ، فقال)٣(فسقطت على وجهي وتعفرت

؟ قلـــت نعـــم يـــا )٤(ل فتحـــب ان تـــؤوب اىل اهلـــكهلـــا مهـــدان، قلـــت صـــدقت يـــا ســـيدي ومـــوالي، قـــا
  عز وجل يل، فأومأ اىل اخلادم، فاخذ بيدي وناولين )٥(سيدي، وابّشرهم مبا اتاح الّله

____________________  
  .سواء تلك األرض، أي وسطها) ١(
  ).منه(أي طرفه ) ٢(
  .أي مسست جبيين بالرتاب) ٣(
  .أي ترجع اليهم) ٤(
  ).منه. (صحاح. أي قدره له: الشيءاتاح الّله له ) ٥(

   



٢٩٧ 

اتعــرف : ومشــى معــي خطــوات فنظــرت اىل ظــالل واشــجار، ومنــارة مســجد، فقــال. صــرة وخــرج
فقـال هـذه اسـتاباد امـض : هذا البلد، قلت ان بقرب بلدنا بلدة تعرف باستاباد وهـي تشـبهها، قـال

ــت اســتاباد واذا يف الصــرة اربعــون او مخ. راشــداً، فالتفــت فلــم اره ســون دينــاراً، فــوردت مهــدان ودخل
ـــك  ـــزل خبـــري، مـــا بقـــي معنـــا مـــن تل ـــه يل ويّســـره عـــز وجـــل ومل ن ومجعـــت اهلـــي وبشـــرqم مبـــا أتـــاح الّل

  .الدنانري
 )١()اقــول اســـتاباد هـــي الـــيت تعـــرف اليـــوم باســـداباد وهـــي قريـــب مـــن مهـــدان وبينهمـــا عقبـــة كئـــود(

  .املومسعت ان قرب هذا الرجل باسداباد معروف والّله تعاىل الع
كـان يف زماننـا رجـل شـريف صـاحل كـان يقـال لـه : قـال قال العالمة اkلسـي، أخـربين والـدي 

امــري اســحاق االســـرتابادي، وكــان قـــد حــج اربعــني حجـــة ماشــياً، وكـــان قــد اشــتهر بـــني النــاس انـــه، 
كــان   تطــوى لــه األرض، فــورد يف بعــض الســنني بلــدة اصــفهان فأتيتــه وســألته عمــا اشــتهر فيــه، فقــال

ــه احلــرام، فلمــا وصــلنا اىل  ــت الّل ــت يف بعــض الســنني مــع احلــاج متــوجهني اىل بي ــك اين كن ســبب ذل
موضع كان بيننا وبني مكة سبعة منـازل او تسـعة، تـأخرت وغلبـين العطـش حـىت آيسـت مـن احليـاة، 

يـة، شـبح، فناديت يا صاحل يا ابا صاحل ارشدونا اىل الطريـق يـرمحكم اللّـه، فـرتاءى يل يف منتهـى الباد
فلمـــا تأملتـــه حضـــر عنـــدي يف زمـــان يســـري، فرأيتـــه شـــاباً حســـن الوجـــه نفـــي الثيـــاب امســـر علـــى هيئـــة 

ــت عطشــان؟ : فســلمت عليــه فــرد علــيَّ الســالم وقــال )٢(الشــرفاء، راكبــاً علــى مجــل، ومعــه االداوة ان
 خلفـــه تريـــد ان تلحـــق القافلــة؟ قلـــت نعــم، فـــاردفين: قلــت نعـــم، فاعطــاين االد واة فشـــربت، مث قــال

  وتوجه حنو مكة، وكان من عاديت قراءة احلرز اليماين، يف كل يوم، فاخذت يف قراءته، فقال
____________________  

  .أي صعبة) ١(
  ).منه(مطرة : بالكسر) ٢(

   



٢٩٨ 

تعــرف هـــذا : يف بعــض املواضــع اقـــرأ هكــذا، قــال فمـــا مضــى اال زمـــان يســري حــىت قـــال يل 
فقال انزل، فلما نزلت، رجعت وغـاب عـين، فعنـد ذلـك عرفـت  )١(ا باالبطحاملوضع؟ فنظرت فاذا أن

، فنـــدمت وتأســـفت علـــى مفارقتـــه وعـــدم معرفتـــه، فلمـــا كـــان بعـــد ســـبعة ايـــام اتـــت انـــه القـــائم 
  .القافلة فرأوين يف مكة، بعدما آيسوا من حيايت فلذا اشتهرت بطّي األرض

يف كشـف الغمـة،  )٢(رقلي والسيد عطوة احلسـيينوحكى صاحب كشف الغمة، قصة امساعيل اهل
وانــا اذكــر مــن ذلــك قصــتني قــرب عهــدمها مــن زمــاين، وحــدثين 7مــا مجاعــة مــن ثقــات اخــواين، كــان 
يف البالد احللية شخص يقال له امساعيل بن احلسن اهلرقلي من قرية يقال هلـا هرقـل، مـات يف زمـاين 

يل والـدي انـه خـرج فيـه وهـو شـاب علـى فخـذه  حكـى: وما رأيته، حكى يل ولده مشـس الـدين قـال
مقـدار قبضـة االنسـان وكانـت يف كـل ربيـع تشـقق وخيـرج منهـا دم وقـيح ويقطعـه أملهــا  )٣(االيسـر توثـة

عن كثري مـن اشـغاله، وكـان مقيمـاً 7رقـل، فحضـر احللـة يومـاً ودخـل اىل جملـس السـعيد رضـي الـدين 
نهـــا وقـــال اريـــد ان اداويهـــا، فاحضـــر لـــه اطبـــاء احللـــة ، وشـــكا اليـــه مـــا جيـــده معلـــي بـــن طـــاوس، 

وأراهــم املوضــوع، فقــالوا هــذه التوثــة فــوق العــرق االكحــل، وعالجهــا خطــر، ومــىت قطعــت خيــف ان 
انـا متوجـه اىل بغـداد ورمبـا  ): قـدس اللّـه روحـه(ينقطع العرق، فيموت، فقال لـه السـعيد رضـي الـدين 
، فأصـعده معــه واحضـر االطبــاء، فقـالوا كمــا قــال كـان اطباؤهــا أعـرف وأحــذق مـن هــؤالء فاصــحبين

ان الشـرع قـد فسـح لـك يف الصـالة يف هـذه الثيـاب وعليـك : اولئك، فضاق صدره فقال له السـعيد
اذا  : االجتهاد يف االحرتاس وال تغرر بنفسك فاللّـه تعـاىل قـد uـى عـن ذلـك ورسـوله فقـال لـه والـدي

  كان
____________________  

  .واسع فيه رمل ودقاق احلصى، وموضع قرب مكة مسيل: االبطح) ١(
  .هذه القصة بتمامها يف احلاشية) ٢(
  ).منه(التوثة الظاهر اuا جرح واالدرة نفخة يف اخلصية ) ٣(

   



٢٩٩ 

األمــر علــى ذلــك وقــد وصــلت اىل بغــداد فاتوجــه اىل زيــارة املشــهد الشــريف، بســر مــن رأى علــى 
ــك فــرتك ثيابــه ونفقتــه عنــد الســعيد رضــي الــدين،  مشــرفه الســالم، مث احنــدر اىل اهلــي فحســن لــه ذل

ونزلـــت الســـرداب واســـتغثت باللّـــه تعــــاىل  فلمـــا دخلـــت املشـــهد وزرت األئمـــة : وتوجـــه، قـــال
وقضـــيت بعـــض الليـــل يف الســـرداب وبقيـــت يف املشـــهد اىل اخلمـــيس، مث مضـــيت اىل  المـــام وبا

دجلــة واغتســلت ولبســت ثوبــاً نظيفــاً ومــألت ابريقــاً كــان معــي، وصــعدت اريــد املشــهد فرأيــت اربعــة 
فرسـان خــارجني مــن بــاب الســور، وكــان حــول املشــهد قــوم مــن الشــرفاء، يرعــون اغنــامهم فحســبتهم 

فالتقينا فرأيت شابني احدمها عبد خمطوط وكل واحد منهم متقلد بسيف وشـيخاً منقبـاً، بيـده منهم 
رمــح واآلخــر متقلــد بســيف وعليــه فرجيــة ملونــة، فــوق الســيف، وهــو متحنــك بعذبتــه فوقــف الشــيخ 
صــاحب الـــرمح ميـــني الطريـــق، ووضـــع كعـــب الـــرمح يف األرض، ووقـــف الشـــابان عـــن يســـار الطريـــق، 

يـــة علـــى الطريـــق مقابـــل والـــدي مث ســـلموا عليـــه فـــرد علـــيهم الســـالم، فقـــال لـــه وبقـــي صـــاحب الفرج
صاحب الفرجية، انـت غـدا تـروح اىل اهلـك، فقـال نعـم فقـال لـه تقـدم حـىت ابصـر مـا يوجعـك قـال 
فكرهـــت مالمســـتهم، وقلـــت يف نفســـي اهـــل الباديـــة مـــا يكـــادون حيـــرتزون مـــن النجاســـة، وانـــا قـــد 

ــك تقــدمت اليــه، فلــزمين بيــده ومــّدين اليــه، وجعــل خرجــت مــن املــاء وقميصــي مبلــول مث  اين بعــد ذل
يلمس جـانيب مـن كتفـي اىل ان أصـابت يـده التوثـة فعصـرها بيـده فـأوجعين مث اسـتوى يف سـرجه كمـا  

افلحت يا امساعيل فعجبت من معرفته بامسي فقلت افلحنـا وافلحـتم ان شـاء : كان فقال يل الشيخ
اِإلمام، قال فتقدمت اليه فاحتضنته وقبلت فخـذه، مث انـه سـاق هذا هو : الّله، قال فقال يل الشيخ

املصلحة رجوعـك فاعـدت عليـه : وانا أمشي معه حمتضنه، فقال ارجع، فقلت ال افارقك ابداً، فقال
مثـــل القـــول األول فقـــال الشـــيخ يـــا امساعيـــل مـــا تســـتحيي، يقـــول لـــك اِإلمـــام مـــرتني ارجـــع وختالفـــه، 

اذا وصـلت بغـداد فـال بـد ان يطلبـك : م خطوات والتفـت ايلَّ وقـالفجبهين 7ذا القول فوقفت فتقد
  ابو

   



٣٠٠ 

جعفــر، يعــين اخلليفــة املستنصــر، رمحــه الّلــه فــاذا حضــرت عنــده واعطــاك شــيئاً فــال تأخــذه، وقــل 
لولــدنا الرضــي ليكتــب لــك ايل علــي بــن عــوض، فــانين اوصــيه يعطيــك الــذي تريــد مث ســار واصــحابه 

ابوا عـّين وحصـل عنـدي أسـف ملفارقتـه، فقعـدت اىل األرض سـاعة، معه، فلم ازل ابصرهم اىل ان غـ
مث مشيت اىل املشهد، فاجتمع القوم حويل وقالوا نـرى وجهـك متغـرياً أوجعـك شـيء قلـت ال، قـالوا 
اخاصمك احد؟ قلت ال ليس عندي مما تقولون خرب لكن اسألكم هل عرفتم الفرسان الـذين كـانوا 

فقـالوا اِإلمـام هـو الشـيخ  ب الغـنم، فقلـت ال بـل هـو اِإلمـام عندكم، قالوا هـم مـن الشـرفاء اربـا
او صاحب الفرجية، فقلت هو صاحب الفرجيـة، فقـالوا أريتـه املـرض الـذي فيـك؟ فقلـت هـو قبضـه 
بيــده واوجعــين مث كشــفت رجلــي، فلــم أر لــذلك املــرض أثــراً فتــداخلين الشــك مــن الــدهش فاخرجــت 

نطبق النــاس علــي ومزقــوا قميصــي فـادخلين القــوم خزانــة ومنعــوا النــاس رجلـي االخــرى فلــم ار شــيئاً فـا
عــّين، وكــان نــاظر بــني النهـــرين باملشــهد فســمع الضــجة وســأل عـــن اخلــرب فعرفــوه فجــاء اىل اخلزانـــة، 
وسـألين عــن امســي وسـألين منــذ كــم خرجـت مــن بغــداد، فعرفتـه اين خرجــت يف اول االســبوع فمشــى 

ح، وخرجـــت وخـــرج النـــاس معـــي، اىل ان بعـــدت عـــن املشـــهد عـــين وبـــت يف املشـــهد وصـــّليت الصـــب
فبـــت 7ــا وبكـــرت منهـــا اريــد بغـــداد فرأيـــت النــاس مـــزدمحني علـــى ) أوانـــا(ورجعــوا عـــين ووصــلت إىل 

الفطرة العتيقة يسألون من ورد عليهم عن امسه ونسبه واين كان، فسألوين عن امسي ومن ايـن جئـت 
يبق يل يف روحـي حكـم، وكـان نـاظر بـني النهـرين كتـب اىل فعرفتهم فاجتمعوا علي ومزقوا ثيايب، ومل 

بغداد وعرفهم احلال، مث محلوين اىل بغداد وازدحم الناس علي وكادوا يقتلونين من كثـرة الزحـام وكـان 
وتقدم ان يعرفـه صـحة هـذا اخلـرب،  قد طلب السعيد رضي الدين ) رمحه الّله تعاىل(الوزير القمي 

: ين ومعـه مجاعـة فوافينـا بـاب النـويب، فـرد اصـحابه النـاس عـّين، فلمـا رآين قـالفخرج رضي الد: قال
عــن دابتـه وكشــف عــن فخـذي فلــم يـر شــيئاً فغشــي ) فرتجـل خ د(نعــم فنــزل : أعنـك يقولــون، قلـت

  عليه ساعة واخذ بيدي وادخلين على الوزير، وهو
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الـوزير عـن القصـة، فحكيـت  يا موالنا هذا أخـي واقـرب النـاس اىل قلـيب، فسـألين: يبكي، ويقول
لــه فاحضــر االطبــاء الــذين اشــرفوا عليهــا وأمــرهم مبــداواqا فقــالوا مــا دواؤهــا اال القطــع باحلديــد ومــىت 
قطعهــا مــات، فقــال هلــم الــوزير فبتقــدير ان تقطــع وال ميــوت، يف كــم تــربأ فقــالوا يف شــهرين ويبقــى يف 

مـىت رأيتمــوه قـالوا منــذ عشـرة ايــام فكشــف  مكاuـا حفــرية بيضـاء ال ينبــت فيهـا شــعر، فسـأهلم الــوزير
الــوزير عــن الفخــذ الــذي كــان فيــه األمل وهــي مثــل اختهــا لــيس فيهــا أثــر اصــالً فصــاح احــد احلكمــاء 
هــذا عمــل املســيح فقــال الــوزير حيــث مل يكــن عملكــم فــنحن نعــرف مــن عملهــا مث انــه احضــر عنــد 

عرفـه 7ـا كمـا جـرى فتقـدم لـه بـألف دينـار ، فسـأله عـن القصـة ف)رمحـه اللّـه تعـاىل(اخلليفة املستنصـر، 
ممــن : خــذ هــذه فانفقهــا فقــال مــا أجســر اخــذ منــه حبــة واحــدة، فقــال اخلليفــة: فلمــا حضــرت قــال

مـن الـذي فعــل معـي هـذا، قـال ال تأخـذ مــن ايب جعفـر شـيئاً فبكـى اخلليفـة وتكــدر، : ختـاف، فقـال
  .وخرج من عنده، ومل يأخذ شيئاً 

كنـت يف بعـض األيـام احكـي : اىل رمحته علّي بن عيسـى عفـا اللّـه عنـهقال افقر عباد الّله تعاىل 
هذه القصة جلماعة عندي وكـان هـذا مشـس الـدين حممـد، ولـده عنـدي، وانـا ال اعرفـه فلمـا انقضـت 

هــل رأيــت فخــذه وهــي مريضــة، : انــا ولــده لصــلبه فعجبــت مــن هــذا االتفــاق وقلــت: احلكايــة قــال
رأيتهــا بعــدما صــلحت، وال أثــر فيهــا، وقــد نبــت يف موضــعها ال ألين اصــبو عــن ذلــك ولكــّين : فقــال

شـعر، وســألت السـيد صــفي الـدين حممــد بـن بشــر العلـوي املوســوي، وجنـم الــدين حيـدر بــن االيســر 
، وكانــــا مــــن اعيــــان النــــاس وســــراqم وذوي اهلبــــات مــــنهم، وكانــــا صــــديقني يل )رمحهمــــا اللّــــه تعــــاىل(

واuمــــا رأياهــــا يف حــــال مرضــــها وحــــال صــــحتها، وعزيــــزين عنــــدي، فــــاخرباين بصــــحة هــــذه القصــــة، 
حـىت انـه جـاء اىل بغـداد وأقـام 7ـا  وحكى يل ولده هذا، أنه كان بعد ذلك شديد احلزن لفراقه 

يف فصــل الشــتاء، وكــان كــل ايــام يــزور ســـامراء ويعــود اىل بغــداد فزارهــا يف تلــك الســنة اربعــني مـــرة، 
و يقضـي لـه احلـظ مبـا قضـى ومـن الـذي اعطـاه دهـره الرضـا، طمعاً ان يعـود لـه الوقـت الـذي مضـى ا
  حبسرته، أو ساعده مبطالبه صرف القضا فمات 
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وانتقــل اىل اآلخــرة بغصــته، والّلــه يتــواله وإيانــا برمحتــه، مبنــه وكرامتــه، وحكــى يل الســيد بــاقي بــن 
وكان ينكـر علـى بنيـه امليـل  عطوة العلوي احلسيين، ان اباه عطوة، كان به ادرة وكان زيدي املذهب،

ال اصــدقكم وال اقــول مبــذهبكم حــىت جيــيء صــاحبكم يعــين املهــدي : اىل مــذهب االماميــة، ويقــول
فيربئــين مــن هــذا املــرض، وتكــرر هــذا القــول منــه، فبينــا حنــن جمتمعــون عنــد وقــت عشــاء اآلخــرة، اذا 

اعة خرج مـن عنـدي فخرجنـا احلقوا صاحبكم فالس: ابونا يصيح ويستغيث بنا، فاتيناه سراعا، فقال
ــت؟ : فلــم نــر احــدا، فعــدنا اليــه وســألناه فقــال ــت مــن ان انــه دخــل اّيل شــخص، وقــال يــا عطــوة فقل

فقال انا صاحب بنيك قـد جئـت البرئـك ممـا بـك، مث مـد يـده فعصـر قـرويت ومشـى، ومـددت يـدي 
لقصـة وسـألت عنهـا وبقـي مثـل الغـزال لـيس بـه قلبـة، واشـتهرت هـذه ا: فلم ار هلا اثراً، قـال يل ولـده

  .انتهى. غري ابنه فاخرب عنها، فاقرَّ 7ا
، وبــرء مــا 7مــا مــن التوثــة واالدرة )صــلوات الّلــه عليــه(وتشــرفهما خبدمــة موالنــا صــاحب الزمــان 

يف هــذا البــاب كثــرية وأن مجاعــة قــد انقطعــوا يف طــرق احلجــاز،  بربكتــه، مث قــال واالخبــار عنــه 
هم اىل حيـث ارادوا ولـوال التطويـل، لـذكرت منهـا محلـة، ولكـن هـذا القـدر وغريها، فخلصـهم وأوصـل

  .الذي قرب عهده من زماين كاف انتهى

  فصل في التمحيص والنهي عن التوقيت
مسعــت حممــد بــن عثمــان العمــري، : روى الشــيخ الصــدوق باســناده عــن ايب علــي بــن مهــام، قــال

، ان )صلوات الّله علـيهم(د احلسن بن علي، مسعت ايب يقول سئل ابو حمم: ، قال)رضي الّله عنه(
األرض ال ختلو من حجة الّله على خلقه، اىل يوم القيامة، وان من مات ومل يعرف امام زمانـه مـات 

  ان هذا حق، كما ان النهار حق، ميتة جاهلية، فقال 
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وهـو اِإلمـام واحلجـة ) د م ح م(فقيل له يا ابن رسول اللّـه فمـن احلجـة واِإلمـام بعـدك؟ قـال ابـين 
فيهــا اجلــاهلون، ويهلــك فيهــا  )١(بعــدي مــن مــات ومل يعرفــه مــات ميتــة جاهليــة، امــا ان لــه غيبــة حيــار

املبطلون، ويكذب فيها الوقـَّاتون، مث خيـرج فكـأين انظـر اىل االعـالم البـيض ختفـق فـوق رأسـه بنجـف 
  .الكوفة

يـا منصـور إن هـذا األمـر ال يـأتيكم اال بعـد : وبإسناده عن منصور، قال قال ابـو عبـد اللّـه 
ــه حــىت متحصــوا، ال واللّــه، حــىت يشــقى مــن يشــقى، ويســعد مــن  ــأس، ال واللّــه حــىت متيــزوا، ال والّل ي

  .يسعد
قــــال ان لصــــاحب هــــذا االمــــر غيبــــة، املتمســــك فيهــــا بدينــــه   وبإســــناده عــــن ايب عبــــد الّلــــه 

ــــه عبــــد مث قــــال هكــــذا ب )٢(كاخلــــارط للقتــــاد يــــده، مث قــــال ان لصــــاحب هــــذا األمــــر غيبــــة، فليتــــق الّل
  .وليتمسك بدينه

هــل هلــذا األمــر وقــت؟ فقــال   ســألت ابــا جعفــر : وروى الشــيخ الطوســي عــن الفضــيل، قــال
  .كذب الوقّاتون كذب الوقّاتون

ك كـــــذب الوقّـــــاتون وهلـــــ: ، يف حـــــديث مهـــــزم االســـــدي، قـــــال يـــــا مهـــــزموعـــــن الصـــــادق 
  .املستعجلون وجنا املسلِّمون والينا يصريون

يا معشر الشيعة، شـيعة آل حممـد، كمحـيص الكحـل  )٣(انه قال لتمحصن وعن ايب جعفر 
يف العني ألن صاحب الكحل، يعلم مىت يقع يف العني، وال يعلم مىت يـذهب، فيصـبح احـدكم وهـو 

نهـا، وميسـي وهـو علـى شـريعة مـن امرنـا فيصـبح يرى، انه على شريعة من امرنا، فيمسي وقـد خـرج م
  .وقد خرج منها

____________________  
  .رجع وحتري) ١(
  ).منه(القتاد شجر عظيم له شوك كاالبر وخرط القتاد يضرب مثال لالمور الصعبة ) ٢(
  .أي لتختربن وتنقني نقاء الكحل) ٣(

   



٣٠٤ 

يف  )٣(كونـــوا كالنحـــل: انـــه قـــال ، عـــن امـــري املـــؤمنني )٢(، عـــن ابـــن نباتـــة)١(النعمـــاين باســـناده
الطــري، لـــيس شـــيء مـــن الطـــري اال وهـــو يستضـــعفها ولــو علمـــت الطـــري مـــا يف اجوافهـــا مـــن الربكـــة مل 
يفعل 7ا ذلك، خالطوا الناس بالسنتكم وابدانكم وزايلـوا بقلـوبكم واعمـالكم، فوالـذي نفسـي بيـده 

بعضكم يف وجوه بعـض، وحـىت يسـمي بعضـكم بعضـاً كـذابني، وحـىت  ما ترون ما حتبون، حىت يتفل
وهـو : كالكحل يف العني وامللح يف الطعام، وسأضرب لكـم مـثالً ) او من شيعيت إال(ال يبقى منكم 

مثل رجل كان له طعام فنقـاه وطيبـه مث ادخلـه بيتـاً وتركـه فيـه، مـا شـاء اللّـه، مث عـاد اليـه فـاذا هـو قـد 
كرزمـة   )٤(س فاخرجه ونقاه وطيبه واعاده ومل يزل كذلك حىت بقيـت منـه رزمـةاصاب طائفة منه السو 

وال يضــره الســوس شــيئاً، وكــذلك انــتم متيــزون حــىت ال يبقــى مــنكم، اال عصــابة ال تضــرها  )٥(االنــدر
  .الفتنة شيئاً 

____________________  
  .الغيبة يروي عن الكليين هو الشيخ األجل حممد بن ابراهيم امللكي بابن ايب زينب صاحب كتاب ) ١(
وعمر بعده، وكان يـوم صـفني  ابن نباتة هو االصبغ بن نباتة بضم النون اkاشعي كان من خاصة امري املؤمنني ) ٢(

راً، قــال قــدمين يف البقيــة مــن النــاس فانــك ال تفقــد يف اليــوم صــرباً وال نصــ علــى شــرطة اخلمــيس وقــال ألمــري املــؤمنني 
تقــدم باســم الّلــه والربكــة فتقــدم واخــذ رايتــه فمضــى مرجتــزاً وقــد خضــب ســيفه ورحمــه دمــا وكــان شــيخاً ناســكاً عابــداً  

ممـن قـد بايعـه علـى املـوت ومـن فرسـان اهـل العـراق،  مـن ذخـائر علـي  وكان إذا لقي القوم ال يغمد سيفه وكـان 
ملا ضربه ابـن ملجـم  اىل حممد ابنه وهو الذي دخل على امري املؤمنني  عهد االشرت ووصيته  وروي عنه 

لعنه الّله فراه معصوب الرأس بعصابة صفراء وقـد اصـفر وجهـه حبيـث قـد غلـب صـفرة وجهـه علـى تلـك العصـابة وهـو يرفـع 
ان حيدثـــــه حبـــــديث مسعـــــه مـــــن رســـــول اللّـــــه  منـــــه  فخـــــذا ويضـــــع اخـــــرى مـــــن شـــــدة الضـــــربة وكثـــــرة الســـــم فطلـــــب

  ).منه( فحدثه  
  ).منه(أي ال تظهروا ما يف اجوافكم من دين احلق : امر بالتقية) ٣(
  .رزمة بالفتح، أي حزمة، باقة) ٤(
  .االقل النادر، الصايف) ٥(

   



٣٠٥ 

جعلـت فـداك مـيت خـروج القـائم : قلـت لـه: قـال وبإسناده عن ايب بصري، عن ايب عبد الّله 
كـذب الوقـاتون، يـا حممـد : ؟ فقال يا أبا حممد إنّا اهل بيت ال نوقت، وقد قال حممـد 

، وخــــروج الســــفياين، وخــــروج ان قــــدام هــــذا األمــــر مخــــس عالمــــات اوهلــــن النــــداء يف شــــهر رمضــــان
اخلراســاين وقتــل الــنفس الزكيــة، وخســف بالبيــداء، مث قــال يــا حممــد إنــه ال بــد ان يكــون قــدام ذلــك 
الطاعونــان، الطـــاعون األبـــيض والطـــاعون األمحـــر، قلـــت جعلـــت فـــداك اّي شـــيء الطـــاعون األبـــيض 

االمحــر الســيف، وال  والطــاعون )١(واي شــيء الطــاعون األمحــر قــال الطــاعون األبــيض املــوت اجلــارف
خيــرج القـــائم حــىت ينـــادى بامســه مـــن جــوف الســـماء، يف ليلــة ثـــالث وعشــرين، ليلـــة مجعــة، قلـــت مب 

فـامسعوا لـه واطيعـوا، فـال  اال ان فالن بـن فـالن قـائم آل حممـد : ينادى؟ قال بامسه واسم ابيه
تـــوقظ النـــائم، وخيـــرج اىل صـــحن داره، وختـــرج يبقـــى شـــيء خلـــق اللّـــه فيـــه الـــروح اال مســـع الصـــيحة، ف

  .العذراء من خدرها، وخيرج القائم مما يسمع وهي صيحة جربائيل 

  فصل في فضل انتظار الفرج
افضــــل : قــــال رســـول اللّـــه : ، قـــالروى الصـــدوق بإســـناده عـــن البــــاقر، عـــن آبائـــه 

العبـادة مـع اِإلمـام مـنكم  وعن عمار السـاباطي قـال قلـت أليب عبـد اللّـه . العبادة انتظار الفرج
املسترت يف السرِّ يف دولة الباطـل افضـل، ام العبـادة يف ظهـور احلـق ودولتـه مـع اِإلمـام الظـاهر مـنكم؟ 

  فقال يا عمار الصدقة يف السر والّله افضل من
____________________  

يف احلديث الطاعون اجلارف مسي جارفاً ألنه كان سريعاً جرُف الناس كجرف السيل واجلـرف هـو اخـذك الشـيء عـن ) ١(
  ).منه(وجه األرض باkرفة 

    



٣٠٦ 

الصـــدقة يف العالنيــــة وكــــذلك عبـــادتكم يف الســــر مــــع امــــامكم املســـترت يف دولــــة الباطــــل، افضــــل 
  .خلوفكم من عدوكم يف دولة الباطل

مـن مـات مـنكم وهـو منتظـر هلـذا األمـر كمـن هـو مـع : قـال لربقي عـن ايب عبـد اللّـه وروى ا
ال : معه بسـيفه، مث قـال )١(ال بل كمن قارع: مث مكث هنيهة مث قال: يف فسطاطه، قال القائم 

  ).صلى الّله عليه وآله وسلم( والّله اال كمن استشهد مع رسول الّله 
وحنـن مجاعـة  دخلنـا علـى ايب جعفـر حممـد بـن علـي : لطوسي عـن جـابر قـالوروى الشيخ ا

قـويكم ضـعيفكم،  )٢(لـيعن: أَْوِصـنا يـا ابـن رسـول اللّـه، فقـال: بعد ما قضينا نسكنا فودعناه وقلنـا لـه
وليعطــف غنـــيكم علــى فقـــريكم، ولينصــح الرجـــل اخــاه كنصـــحه لنفســه، واكتمـــوا أســرارنا وال حتملـــوا 

، وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا فـان وجـدمتوه، والقـرآن موافقـاً فخـذوا بـه، وان مل )٣(لى اعناقناالناس ع
جتدوه موافقاً فردوه، وان اشتبه األمـر علـيكم فقفـوا عنـده وردوه النيـا، حـىت نشـرح لكـم مـن ذلـك مـا 

قائمنـا كـان  شرح لنا، فاذا كنتم كما أوصيناكم، مل تعدوا اىل غريه، فمات منكم ميـت قبـل ان خيـرج
شهيداً، ومن ادرك قائمنا فقتل معه كان له اجر شهيدين، ومن قتل بني يديه عدّواً لنـا كـان لـه اجـر 

  .عشرين شهيداً 
مــا ســكنت  )٤(اســكنوا: انــه قــال النعمــاين ســنداً عــن جــابر بــن يزيــد عــن ايب جعفــر البــاقر 

  السماوات واألرض، أي ال خترجوا على احد فان
____________________  

  .أي ضرب وطعن) ١(
  .امر من االعانة) ٢(
  .أي ال تقولوا فينا وعنا ما فيه فسحة العدائنا يف النكاية بنا) ٣(
واألرض مـــن اخلســـف  يف تأويلـــه اســـكن مـــا ســـكنت الســـماء مـــن النـــداء باســـم القـــائم  روى عـــن الرضـــا ) ٤(

  ).منه(باجليش 
   



٣٠٧ 

َأال اuا آية من الّله عز وجـل، ليسـت مـن النـاس َأال اuـا اضـوأ مـن الشـمس  أمركم ليس به خفاء
  .)١(ال خيفى على بر وال فاجر، اتعرفون الصبح، فانه كالصبح ليس به خفاء

ــب عــنهم امــامهم: قــال الصــدوق عــن ايب عبــد الّلــه  ــأيت علــى النــاس زمــان يغي فيــا طــوىب . ي
ان، ان أدىن ما يكون هلم من الثـواب، ان ينـاديهم البـاري عـز وجـل، للثابتني على أمرنا يف ذلك الزم

عبـادي آمنــتم بســري وصــدقتم بغيبــيت فابشــروا حبســن الثــواب مــين فــانتم عبــادي وامــائي حّقــاً، مــنكم 
أتقبل، وعنكم اعفو، ولكم اغفر، وبكم اسقي عبادي الغيث وادفع عنهم البالء، ولـوالكم ألنزلـت 

فقلت يا ابـن رسـول اللّـه فمـا افضـل مـا يسـتعمله املـؤمن يف ذلـك الزمـان؟ : عليهم عذايب، قال جابر
  .قال حفظ اللسان ولزوم البيت

واين َجلـالس عنـده اذ دخــل  وبإسـناده عـن ابـراهيم الكرخـي قـال دخلــت علـى ايب عبـد اللّـه 
ــه  وهــو غــالم؟ فقمــت اليــه فقبلتــه وجلســت، فقــال ابــو احلســن موســى بــن جعفــر  ابــو عبــد الّل

يــا ابــراهيم أََمــا إنــه صــاحبك مــن بعــدي، أََمــا لــيهلكن فيــه قــوم ويســعد آخــرون، فلعــن ) عليــه اســالم(
الّله قاتله وضاعف على روحه العذاب، أََما ليخرجن الّله مـن صـلبه خـري أهـل األرض يف زمانـه مسـيَّ 

ه جبـــار بـــين فـــالن بعـــد معـــدن االمامـــة ورأس احلكمـــة، يقتلـــ. جـــده ووارث علمـــه واحكامـــه وفضـــائله
عجائــب طريفــة حســداً لــه، ولكــن الّلــه بــالغ امــره ولــو كــره املشــركون، خيــرج الّلــه مــن صــلبه متــام اثــين 
عشر مهديّاً اختصهم الّله بكرامته واحلهم دار قدسه، املقّر بالثـاين عشـر مـنهم كالشـاهر سـيفه بـني 

  يذب يدي رسول الّله 
____________________  

ـــه اىل هـــذا التأديـــب مـــن األئمـــة  قـــال النعمـــاين ) ١( واىل امـــرهم ورمسهـــم يف الصـــرب والكـــف  انظـــروا رمحكـــم الّل
واالنتظار للفرج وذكرهم هـالك احملاضـري واملسـتعجلني وكـذب املتمنـني ووصـفهم جنـاة املسـلمني ومـدحهم الصـابرين الثـابتني 
وتشبيهم ايـاه علـى الثبـات كثبـات احلصـن علـى اودتاهـا فتـأدبوا رمحكـم اللّـه بتـأديبهم وسـلموا لقـوهلم وال جتـاوزوا رمسهـم اخل 

  ).منه(
   



٣٠٨ 

 فـــدخل رجـــل مـــن مـــوايل بـــين اميـــة، فـــانقطع الكـــالم، فعـــدت إىل أيب عبـــد اللّـــه : عنـــه، قـــال
إحدى عشر مرة اريد ان يستتم الكالم فما قدرت على ذلك، فلما كان قابـل السـنة الثانيـة دخلـت 

شــديد، وبــالء طويــل، وجــزع  )١(عليــه وهــو جــالس فقــال يــا ابــراهيم، املفــرج لكــرب شــيعته بعــد ضــنك
وخوف، فطوىب ملن ادرك ذلك الزمـان، حسـبك يـا ابـراهيم، فمـا رجعـت بشـيء أسـرَّ مـن هـذا لقلـيب 

  .وال اقر لعيين

  فصل في ذكر علة غيبته عليه السالم
يقـول يف  مسعـت سـيد العابـدين علـي بـن احلسـني : روى الصدوق عن سـعيد بـن جبـري قـال

، ســنة مــن آدم وســنة مــن نــوح وســنة مــن ابــراهيم وســنة مــن ســنن األنبيــاء  القــائم منــا ســنن مــن
، فامـا مـن )صـلى اللّـه عليـه وآلـه وعلـيهم(موسى وسنة من عيسى وسـنة مـن ايـوب وسـنة مـن حممـد 

لنـاس، وامـا فخفـاء الـوالدة واعتـزال ا فطـول العمـر، وأمـا مـن ابـراهيم  ومن نـوح  آدم 
 فـاختالف النــاس فيــه وأمـا مــن ايــوب  فـاحلوف والغيبــة وامــا مـن عيســى  مـن موســى 

  .فاخلروج بالسيف فالفرج بعد البلوى واما من حممد 
) لّــه عليــهصــلوات ال(مسعــت الصــادق جعفــر بــن حممــد : وعـن عبــد اللّــه بــن الفضــل اهلــامشي، قــال

ان لصـــاحب هـــذا األمـــر غيبـــة ال بـــد منهـــا، يرتـــاب فيهـــا كـــل مبطـــل، فقلـــت لـــه ومل جعلـــت : يقـــول
فداك؟ قال ألمر مل يؤذن لنا يف كشفه لكم، قلت فما وجه احلكمة يف غيبته؟ قال وجـه احلكمـة يف 

  غيبته وجه احلكمة يف غيبات من تقدمه، من حجج الّله تعاىل ذكره، ان وجه احلكمة
____________________  

  .أي ضيق) ١(
   



٣٠٩ 

مــن  يف ذلــك ال ينكشــف اال بعــد ظهــوره كمــا مل ينكشــف وجــه احلكمــة فيمــا اتــاه اخلضــر 
يـا ابـن الفضـل . اال وقـت افرتاقهمـا) عليه السـالم( خرق السفينة، وقتل الغالم واقامة اجلدار ملوسى 

يــب مــن غيــب اللّــه، ومــىت علمنــا انــه عــز وجــل ان هـذا األمــر امــر مــن أمــِر اللّــه وســر مــن ســر اللّــه وغ
  .حكيم، صدقنا بأن افعاله كلها حكمة، وان كان وجهها غري منكشف لنا

قــال ان للقــائم منــا غيبــة يطــول امــدها،  وعــن حنــان بــن ســدير عــن ابيــه عــن ايب عبــد الّلــه 
 ان جيـــري فيــه ســنن األنبيـــاء ان اللّــه عــز وجــل اىب إال: وِملَ ذاك يــا ابـــن رســول اللّــه؟ قـــال: فقلــت لــه
ــه عــز وجــل لرتكــنب   يف غيبــاqم، وإنــه ال بــد لــه يــا ســدير، مــن اســتيفاء مــدد غيبــاqم، قــال الّل

  ).اي سنناً عن سنن من كان قبلكم(طبقاً عن طبق 
مل  مـا بـال امـري املـؤمنني : قـال قلـت لـه عمن ذكره عن ايب عبد اللّـه  )١(وعن ايب عمري

لـو تزيلـوا لعـّذبنا الـذين كفـروا مـنهم عـذاباً (يقاتل خمالفيه يف األّول؟ قال آلية يف كتاب الّله عز وجل 
ومـا يعـين بتـزايلهم؟ قـال ودائـع مؤمنـون يف اصـالب قـوم كـافرين، فكـذلك القــائم : ، قـال قلـت)أليمـاً 
فـاذا خرجـت ظهـر علـى مـن ظهـر مـن اعـداء ، لن يظهر ابـداً حـىت ختـرج ودائـع اللّـه عـز وجـل، 

  .الّله عز وجل فقتلهم
عــن االحتجــاج عــن اســحاق بــن يعقــوب انــه ورد عليــه مــن الناحيــة املقدســة علــى يــد حممــد بــن 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا : (واما علة ما وقع مـن الغيبـة فـان اللّـه عـز وجـل يقـول): رضي الّله عنه(عثمان 
، انــه مل يكــن احــد مـــن آبــائي اال وقعــت يف عنقــه بيعـــة )تســؤكم ال تســألوا عــن اشــياء ان تُبــَد لكـــم

  لطاغية
____________________  

هــو الثقــة الثبــت الــورع الــذي مراســيله يف حكــم املســانيد وقــد امجــع االصــحاب علــى تصــحيح مــا يصــح عنــه واقــروا لــه ) ١(
  .املؤمنني والرجال الكبري حليف السجدة الطويلة راجع ترمجته يف جمالس) رضوان الّله عليه(بالفقه وكان 
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زمانه، وإين اخرج حني اخرج وال بيعـة ألحـد مـن الطواغيـت يف عنقـي، وامـا وجـه االنتفـاع يب يف 
غيبـــيت فكاالنتفـــاع بالشـــمس اذا غيَّبهـــا عـــن االبصـــار الســـحاب، وإّين ألمـــان ألهـــل األرض كمـــا ان 

م، وال تتكلفـوا علـى مـا قـد كفيـتم، النجوم أمان ألهل السماء، فاغلفوا ابواب السؤال عما ال يعنـيك
واكثروا الدعاء بتعجيل الفـرج فـان ذلـك فـرجكم والسـالم عليـك يـا اسـحاق بـن يعقـوب، وعلـى مـن 

  .اتبع اهلدى
اذا : ، قـالروى الشيخ الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر عن اخيـه موسـى بـن جعفـر 

نكم، وال يـــزيلكم احـــد عنهـــا، يـــا بـــين، انـــه ال بـــد فقـــد اخلـــامس مـــن ولـــد الســـابع فالّلـــه الّلـــه يف اديـــا
لصاحب هذا األمر من غيبة حىت يرجع عن هذا األمر من كان يقول به، امنا هـي حمنـة مـن اللّـه عـز 

يـا سـيدي : وجل امتحن 7ا خلقـه، ولـو علـم آبـاؤكم واجـدادكم دينـا اصـح مـن هـذا التَّبعـوه، فقلـت
تضــيق عــن محلــه  )١(كم تصــغر عــن هــذا وأحالقكــممــن اخلــامس مــن ولــد الســابع؟ قــال يــا بــين عقــول

  .ولكن ان تعيشوا فسوف تدركونه

  فصل عالمات الظهور
: يقــول مسعــت ابــا جعفــر : باســناده عــن حممــد بــن مســلم الثقفــي، قــال روى الصــدوق 

القـــائم منـــا منصـــور بالرعـــب، مؤيـــد بالنصـــر، تطـــوى لـــه األرض، وتظهـــر لـــه الكنـــوز، ويبلـــغ ســـلطانه 
املشــرق واملغــرب ويظهــر الّلــه عــز وجــل بــه دينــه ولــو كــره املشــركون، فــال يبقــى يف األرض خــراب اال 

سـول اللّـه، مـىت فقلـت لـه يـا ابـن ر : فيصـلي خلفـه، قـال عمر، وينزل روح اللّـه عيسـى بـن مـرمي 
  خيرج قائمكم؟ قال اذا تشبه

____________________  
  .مجع حلق وهو جمرى الطعام وهي كنانة عن عدم سعة صدورهم ودرك عقوهلم له) ١(
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الرجـــال بالنســـاء والنســـاء بالرجـــال، واكتفـــى الرجـــال بالرجـــال، والنســـاء بالنســـاء، وركـــب ذوات 
ت شـهادات العـدل، واسـتخف النـاس بالـدماء وارُتكـب الفروج السروج، وقبلت شـهادات الـزور وُردّ 

وخـرج السـفياين مـن الشـام، واليمـاين مـن الـيمن،  )٢(االشـرار خمافـة السـنتهم )١(الزنا وأكل الربا، وأتّقـي
وخســف بالبيــداء، وقتــل غــالم مــن آل حممــد بــني الــركن واملقــام امســه حممــد بــن احلســن الــنفس الزكيــة، 

ق فيــه ويف شــيعته، فعنــذ ذلــك خــروج قائمنــا، فــاذا خــرج اســند وجــاءت صــيحة مــن الســماء بــان احلــ
بقيـة اللّـه خـري : ظهره اىل الكعبة واجتمع اليه ثالمثئة وثالثة عشر رجًال، فاول ما ينطق به هذه اآلية

انــا بقيــة اللّــه وحجتــه وخليفتــه علــيكم، فــال يســلم عليــه مســلم، اال : مث يقــول. لكــم ان كنــتم مــؤمنني
ا بقيـة اللّــه يف ارضـه، فــاذا اجتمـع اليــه العقـد وهــو عشـرة آالف رجــل خـرج فــال قـال الســالم عليـك يــ

يبقـــى يف األرض معبـــود دون الّلـــه، عـــز وجـــل، مـــن صـــنم ووثـــن وغـــريه اال وقعـــت فيـــه نـــار فـــاحرتق، 
  .وذلك بعد غيبة طويلة ليعلم الّله من يطيعه بالغيب ويؤمن به

ــــــيب  ــــــوارد يف فضــــــائل األئمــــــة ، يفوبإســــــناده اىل الن ــــــن كعــــــب، ال ،  ،حــــــديث ايب ب
وان الّلــــه جــــل وعــــز ركــــب يف صــــلب احلســــن، يعــــين : وصــــفاqم واحــــداً بعــــد واحــــد، قــــال يف آخــــره

، نطفة مباركة نامية زكية طيبة طاهرة مطهرة، يرضى 7ا كل مـؤمن ممـن قـد اخـذ اللّـه العسكري 
كفــر 7ــا كــل جاحــد، فهــو إمــام تقــي نقــي بــار مرضــي هــاٍد مهــدٍي أولــه عليــه ميثاقــه يف الواليــة، وي

العــدل وآخــره، يصـــدق اللّــه عــز وجـــل ويصــدقه اللّــه يف قولـــه، خيــرج مــن qامـــة حــني تظهــر الـــدالئل 
  كنوز ال ذهب وال فضة اال خيول  )٣(والعالمات، وله بالطالقان

____________________  
  .بصيغة املفعول) ١(
ان شـــيوع هــذه املنكـــرات واذاعتهــا مـــن عالمــات ظهـــوره حبيــث غلبـــت هــذه الفـــواحش يف النــاس ال مـــا اقــول الظــاهر ) ٢(

  .وجدت نادرة
بلــــدتان، احــــدامها خبراســــان بــــني مــــرو روذ وبلــــخ بينهمــــا وبــــني مــــرو روذ ثــــالث مراحــــل، قــــال . بفــــتح الــــالم: طالقــــان) ٣(

  .7ا عدة قرى. زوين وا7راالصطخري اكرب مدينة خبراسان طالقان، واالخرى كورة وبلدة بني ق
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جيمع الّله عز وجـل لـه مـن اقاصـي البلـدان علـى عـدد اهـل بـدر ثالمثئـة  )١(مطهمة ورجال مسومة
صـــحيفة خمتومـــة فيهـــا عـــدد اصـــحابه بامســـائهم وانســـا7م وبلـــداuم  وثـــالث عشـــر رجـــًال، معـــه 

ومــــا :  طاعتـــه، فقــــال لـــه ايبجمــــدون يف )٣(وكنــــاهم كـــدادون )٢(وحالهـــم) طبــــايعهم خ د(وصـــنائعهم 
علـم اذا حـان وقـت خروجـه، انتشـر ذلـك العلـم مـن نفسـه، : دالئله وعالماته يا رسول الّله؟ قال لـه

رايتـــان ) خ د(وانطقـــه اللّـــه تبـــارك وتعـــاىل، فنـــاداه العلـــم، اخـــرج يـــا ويل اللّـــه واقتـــل اعـــداء اللّـــه، ومهـــا 
ذلك السيف من غمـده، وانطقـه اللّـه عـز  وعالمتان وله سيف مغمد، فاذا حان وقت خروجه اقتلع

وجل، فناداه السيف اخرج يا ويل الّله، فال حيل لـك ان تقعـد عـن اعـداء اللّـه، فيخـرج ويقتـل اعـداء 
الّله، حيث ثقفهـم، ويقـيم حـدود اللّـه، وحيكـم حبكـم اللّـه تعـاىل، خيـرج جربائيـل عـن ميينـه وميكائيـل 

كرون مــا أقــول لكــم، ولــو بعــد حــني، وأفــوض عــن يســاره وشــعيب وصــاحل علــى مقدمتــه، ســوف تــذ 
امري اىل الّله عز وجل، يـا طـوىب ملـن لقيـه وطـوىب ملـن احبـه وطـوىب ملـن قـال بـه، بـه ينجـيهم اللّـه مـن 
اهللكــة، وبــاِإلقرار باللّــه وبرســول اللّــه وجبميــع األئمــة، يفــتح اللّــه هلــم اجلنــة، مــثلهم يف األرض، كمثــل 

 ابداً، ومثلهم يف األرض، كمثل القمر املنري الذي ال يُطفـأ نـوره املسك الذي يسطح رحيه، فال يتغري
ابدا، قال أيب يا رسول الّله، كيـف بيـان حـال هـؤالء األئمـة، عـن اللّـه جـل وعـز؟ قـال ان اللّـه تبـارك 
وتعـــاىل انـــزل علـــي اثـــين عشـــر خامتـــاً واثنـــيت عشـــرة صـــحيفة، اســـم كـــل امـــام علـــى خامتـــه وصـــفته يف 

  .صحيفته
قــد جــاءت اآلثــار بــذكر عالمــات زمــان قيــام القــائم املهــدي : يف اِإلرشــاد ملفيــد قــال شــيخنا ا

  .وحوادث تكون أمام قيامه وآيات ودالالت 
____________________  

  .أي معلمة بعالمة االميان والعبادة) ١(
  .أي ما اشتهروا به من الزي واحللية) ٢(
  .واجتهدوا يف ارضائه وقبول طاعته أي اتعبوا انفسهم يف سبيله) ٣(

   



٣١٣ 

خـــروج الســـفياين، وقتـــل احلســـيين، واخـــتالف بـــين العبـــاس يف امللـــك الـــدنيوي، وكســـوف : فمنهـــا
الشمس يف النصف من شـهر رمضـان، وخسـوف القمـر يف آخـره، علـى خـالف العـادات، وخسـف 

ســـط اوقـــات بالبيــداء، وخســـف باملشـــرق، وخســـف بـــاملغرب، وركـــود الشـــمس مـــن عنـــد الـــزوال اىل و 
العصر، وطلوعها من املغـرب، وقتـل نفـس زكيـة بظهـر الكوفـة يف سـبعني مـن الصـاحلني، وذبـح رجـل 
هـــامشي بـــني الـــركن واملقـــام، وهـــدم حـــائط مســـجد الكوفـــة، واقبـــال رايـــات ســـود مـــن قبـــل خراســـان، 

ــرتك اجلزيــرة، ونــزول الــروم ا لرملــة، وخــروج اليمــاين، وظهــور املغــريب مبصــر، ومتلكــه الشــامات ونــزول ال
وطلــوع جنــم باملشــرق، يضــيء كمــا يضــيء القمــر، مث ينعطــف حــىت يكــاد يلتقــي طرفــاه، ومحــرة تظهــر 

يف آفاقهــا، ونـار تظهـر يف املشـرق طــوالً وتبقـى يف اجلـو ثالثـة أيــام ) تنتشـر خ د(يف السـماء وتلتـبس 
أهـل مصـر  او سبعة أيام، وخلع العرب اعنتهـا، ومتلكهـا الـبالد وخروجهـا عـن سـلطان العجـم، وقتـل

أمريهم، وخـراب الشـام، واخـتالف ثـالث رايـات فيـه، ودخـول رايـات قـيس والعـرب اىل أهـل مصـر، 
ورايات كندة اىل خراسان، وورود خيل مـن قبـل املغـرب حـىت تـربط بفنـاء احلـرية، واقبـال رايـات سـود 

الكوفة، وخروج ستني كذاباً كلهـم  )٢(الفرات حىت يدخل املاء ازقة )١(من قبل املشرق حنوها، وبثق يف
يدعي النبوة، وخروج اثين عشر من آل ايب طالب كلهم يدعي اإلمامة لنفسه، وإحراق رجـل عظـيم 
القدر من شيعة بين العباس بني جلوال وخانقني، وعقد اجلسر ممـا يلـي الكـرخ مبدينـة بغـداد، وارتفـاع 

 منهـا، وخـوف يشـمل اهـل العـراق وبغـداد، ريح سوداء 7ا يف اول النهار، وزلزلة حىت ينخسف كثري
وموت ذريع فيه، ونقـص مـن األمـوال واالنفـس والثمـرات، وجـراد يظهـر يف أوانـه ويف غـري أوانـه حـىت 

ملـا يزرعـه النـاس واخـتالف صـنفني مـن العجـم، وسـفك دمـاء   )٣(يأيت علـى الـزرع والغـالت، وقلـة ريـع
  كثرية فيما بينهم،

____________________  
  ).منه(أي انفجر وجرى : ثق املاءانب) ١(
  .أي اسواقها وشوارعها) ٢(
  .االنتاج واحملصول: الريع) ٣(

   



٣١٤ 

وخــروج العبيــد عــن طاعــة ســاداqم وقــتلهم مــواليهم، ومســخ القــوم مــن اهــل البــدع حــىت يصــريوا 
قردة وخنازير، وغلبة العبيد على بالد السادات، ونـداء مـن السـماء حـىت يسـمعه اهـل األرض، اهـل  

لغة بلغـتهم، ووجـه وصـدر يظهـران مـن السـماء، للنـاس يف عـني الشـمس، وأمـوات ينشـرون مـن كل 
القبــور حــىت يرجعــوا اىل الــدنيا فيتعــارفون فيهــا ويتــزاورون، مث خيــتم ذلــك بــاربع وعشــرين مطــرة تتصــل 

األرض بعد موqا وتعرف بركاqا، ويزول بعد ذلك كل عاهة من معتقـدي احلـق ) به خ د(فتحيا 7ا 
، فيعرفون عند ذلك ظهوره مبكة ويتوجهون حنـوه لنصـرته كمـا جـاءت بـذلك شيعة املهدي  من

االخبار، ومن مجلة هذه االحداث حمتومة، وفيها مشرتطة، والّله اعلم مبا يكون، وامنـا ذكرناهـا علـى 
  .فيقحسب ما ثبت يف االصول وتضمنتها اآلثار املنقولة وبالّله نستعني واياه نسأل التو 

حدثين جعفر املؤدب عن امحد بن ادريس، عـن : اخربين ابو احلسن، علي بن بالل املهليب، قال
مسعـت : قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن امساعيل بـن الصـباح، قـال) عن خ د(علي بن حممد بن 

كنـت عنـد ايب جعفـر املنصـور فقـال يل ابتـداًء : شيخاً من اصحابنا يذكر عن سيف بن عمرية، قال
: ا ســيف بــن عمــرية، ال بــد مــن منــاد ينــادي مــن الســماء، باســم رجــل مــن ولــد ايب طالــب، فقلــتيــ

يـا : جعلت فداك يا امري املؤمنني تروي هذا؟ قال إي والذي نفسي بيـده لسـماع اذين لـه، فقلـت لـه
ل يا سيف انـه َحلَـق، فـإذا كـان فـنحن او : امري املؤمنني ان هذا احلديث ما مسعته قبل وقيت هذا، قال

؟ فقـــال نعـــم يـــا مــن جييبـــه، أََمـــا إن النـــداء لرجـــل مــن بـــين عمنـــا، فقلـــت رجـــل مــن ولـــد فاطمـــة 
حيــدثين بــه، وحــدثين بــه  مــن ايب جعفــر حممــد بــن علــي ) مسعتــه خ د(ســيف، لــوال انــين مسعــت 

  .اهل األرض كلهم، ما قبلته منهم، ولكنه حممد بن علي 
   



٣١٥ 

ىي بـن ايب طالــب، عـن علـي بــن عاصـم، عــن عطـا بـن الســائب، عـن ابيـه عــن عبـد اللّــه وروى حيـ
ــه : بــن عمــر، قــال ال تقــوم الســاعة حــىت خيــرج املهــدي مــن ولــدي، وال خيــرج  قــال رســول الّل

  .املهدي حىت خيرج ستون كذاباً، كلهم يقول انا نيب
 قلـــت أليب جعفـــر :  جعفـــر الثمـــايل، قـــالحـــدثين الفضـــل بـــن شـــاذان، عمـــن رواه عـــن أيب

خــروج الســفياين مــن احملتــوم؟ قــال نعــم والنــداء مــن احملتــوم، وطلــوع الشــمس مــن مغر7ــا مــن احملتــوم، 
واختالف بين العباس يف الدولـة مـن احملتـوم، وقتـل الـنفس الزكيـة حمتـوم، وخـروج القـائم مـن آل حممـد 

َأال ان احلـق مـع علـّي : قلت وكيف يكون النداء؟ قال ينادي من السـماء اول النهـارحمتوم،  
وشــــيعته، مث ينــــادى ابلــــيس يف آخــــر النهــــار اال ان احلــــق مــــع عثمــــان وشــــيعته، فعنــــد ذلــــك يرتــــاب 

  .املبطلون

  فصل في ظهور القائم عليه السالم
ــنة الــيت يقــوم فيهــا القــائم، عليــه وعلــى آبائــه الســالم، واليــوم بعينــه فقــد جــاءت فيــه آثــار  فامــا السَّ

  :رويت عن الصادَقني 
قـال ال خيـرج  روى احلسن بن حمبوب عن علي بن ايب محزة عن ايب بصري عن ايب عبد اللّـه 

  .سنة احدى او ثالث او مخس او سبع او تسعإال يف وتر من السنني،  القائم 
: الفضــل بــن شــاذان، عــن حممــد بــن علــي الكــويف، عــن وهيــب بــن حفــض، عــن ايب بصــري، قــال

يف ليلــة ثــالث وعشــرين، ويقــوم يف يــوم عاشــوراء  ينــادى باســم القــائم  قــال ابــو عبــد الّلــه 
، لكــأين بــه يف اليــوم العاشــر مــن بــن علــي وهــو اليــوم الــذي قتــل فيــه احلســني ) الســبت خ د(

  على(احملرم، قائماً بني الركن واملقام، جربائيل عن 
    



٣١٦ 

ميينه ينادي البيعة للّـه فتصـري اليـه شـيعته مـن اطـراف األرض تطـوى هلـم طيـاً حـىت يبايعونـه ) خ د
  .فيمأل الّله به األرض عدالً كما ملئت جوراً وظلماً 

ــأيت الكوفــة فينــزل علــى وقــد جــاء االثــر با نــه، عليــه وعلــى آبائــه الســالم، يســري مــن مكــة حــىت ي
  .جنفها مث يفرق اجلنود منها يف االمصار

قـــــال كـــــأين بالقـــــائم  وروى احلجـــــال عـــــن ثعلبـــــة عـــــن ايب بكـــــر احلضـــــرمي عـــــن ايب جعفـــــر 
، جربائيــل عــن ميينــه علــى جنــف الكوفــة قــد ســار اليهــا مــن مكــة يف مخســة آالف مــن املالئكــة 

  .وميكائيل عن مشاله واملؤمنون بني يديه وهو يفرق اجلنود يف البالد
ذكـــر املهـــدي فقـــال يـــدخل الكوفـــة و7ـــا : ، قـــالويف روايـــة عمـــرو بـــن مشـــر، عـــن ايب جعفـــر 

ثالث رايات قد اضـطربت، فتصـفو لـه ويـدخل حـىت يـأيت املنـرب فيخطـب فـال يـدري النـاس مـا يقـول 
من البكاء، فاذا كانت اجلمعـة الثانيـة سـأله النـاس ان يصـلي 7ـم اجلمعـة، فيـأمر ان خيـط لـه مسـجد 

uـراً جيـري اىل الغـريني  ظهـر قـرب احلسـني  على الغرّي، ويصلي 7م هناك، مث يـأمر مـن حيفـر مـن
حـــىت ينـــزل املــــاء يف النجـــف، ويعمــــل علـــى فوهتــــه القنـــاطر واالرحــــاء فكـــأين بــــالعجوز علـــى رأســــها 

  .فيه بر تأيت تلك االرحاء فتطحنه بال كرى )١(مكتل
لسهلة فقـال أمـا انـه ذكر مسجد ا: قال ،ويف رواية صاحل بن أيب االسود، عن ايب عبد الّله 

  .منزل صاحبنا اذا قدم باهله
يقـــــول اذا قـــــام قـــــائم آل حممـــــد  ويف روايـــــة املفضـــــل بـــــن عمـــــر قـــــال مسعـــــت ابـــــا عبـــــد اللّـــــه 

  .بىن يف ظهر الكوفة مسجداً له الف باب واتصلت بيوت اهل املكوفة بنهري كربالء 
____________________  

  .زنبيل من خوص: لةاملكتل واملكت) ١(
   



٣١٧ 

  فصل في صفاته عليه السالم
مسعــت ابــا : ، فــروى عمــرو بــن مشــر، عــن جــابر اجلعفــي، قــالوقــد جــاء االثــر بصــفة القــائم 

، فقـال اخـربين عـن املهـدّي مـا امسـه، سـأل عمـر بـن اخلطـاب امـري املـؤمنني : يقول جعفر 
عهـد ايل ان ال احـدث بـه حـىت يبعثـه اللّـه، قـال اخـربين عـن صـفته،  فقال اما امسـه فـان حبيـيب 

يسـيل شـعره علـى منكبيـه ويعلـو نـور ) الثغـر خ د(هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشـعر : قال
  .وجهه سواد شعر حليته ورأسه بأيب ابن خرية االماء

  فصل سيرته واحكامه عند قيامه عليه السالم
عند قيامه وطريقة احكامه ومـا يبينـه اللّـه تعـاىل مـن آياتـه، فقـد جـاءت  السالم عليهواما سريته 

مسعــت ابــا عبــد الّلــه جعفــر بــن : اآلثــار بــه حســب مــا قــدمناه فــروى املفضــل بــن عمــر اجلعفــي، قــال
اذا أذن اللّـــه تعـــاىل للقـــائم يف اخلـــروج، صـــعد املنـــرب، فـــدعا النـــاس اىل نفســـه : ، يقـــولحممـــد 
، ويعمــل فــيهم بعملــه، هم باللّــه ودعــاهم اىل حقــه، وان يســري فــيهم بســنة رســول اللّــه وناشــد

حــىت يأتيــه فينــزل علـــى اخلطــيم يقــول اىل أي شــيء تـــدعو؟  فيبعــث اللّــه جــل جاللــه جربائيـــل 
ك فيمسـح علـى يـده وقـد وافـاه ، فيقـول جربائيـل أنـا أول مـن ابايعـك، ابسـط يـدفيخـربه القـائم 

ثالمثئــة وبضــعة عشــر رجــًال، فيبايعونــه ويقــيم مبكــة حــىت يــتم اصــحابه عشــرة آالف نفــس، مث يســري 
  .منها اىل املدينة

ـــه  دعـــا النـــاس اىل  إذا قـــام القـــائم : ، قـــالوروى حممـــد بـــن عجـــالن، عـــن ايب عبـــد الّل
  قداِإلسالم جديداً، وهداهم اىل امر 
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قــد ضــلوا ( فضــل عنــه اجلمهــور وامنــا مســي القــائم مهــدياً ألنــه يهــدي اىل أمــر مضــلول عنــه  )١(دثــر
  .ومسي بالقائم لقيامه باحلق) عنه خ د

ـــــه  ـــــد الّل ـــــه بـــــن املغـــــرية، عـــــن ايب عب ـــــد الّل ـــــام القـــــائم مـــــن آل حممـــــد : ، قـــــالوروى عب اذا ق
نــــاقهم مث أقــــام مخســــمئة اخــــرى فضــــرب اعنــــاقهم، مث ، اقــــام مخســــمئة مــــن قــــريش، فضــــرب اع

مخســمئة اخــرى، حــىت يفعــل ذلــك ســت مــرات، قلــت ويبلــغ عــدد هــؤالء هــذا، قــال نعــم مــنهم ومــن 
  .مواليهم

هــدم املســجد احلــرام حــىت  اذا قــام القــائم : قــال ابــو عبــد الّلــه : وروى ابــو بصــري، قــال
. يـرده اىل أساســه، وحــول املقــام اىل املوضــع الــذي كــان فيـه، وقطــع أيــدي بــين شــيبة وعلقهــا بالكعبــة

  .وكتب عليها هؤالء سراق الكعبة
ســار  اذا قــام القــائم : ، يف حــديث طويــل، أنــه قــالوروى ابــو اجلــارود عــن ايب جعفــر 

، علـيهم السـالح، فيقولـون لـه ارجـع )٢(اىل الكوفة فخرج منها بضعة عشـر الـف نفـس يـدعون البرتيـة
مــن حيــث شــئت، فــال حاجــة لنــا يف بــين فاطمــة، فيضــع فــيهم الســيف حــيت يــأيت علــى آخــرهم، مث 
يــدخل الكوفــة، فيقتــل 7ــا كــل منــافق مرتــاب، ويهــدم قصــورها ويقتــل مقاتلهــا، حــىت يرضــي اللّــه عــز 

  .الوع
ــه  جــاء بــامر جديــد، كمــا  اذا قــام القــائم : ، قــالوروى ابــو خدجيــة، عــن ايب عبــد الّل

  .يف بدء اِإلسالم اىل امر جديد دعا رسول الّله 
____________________  

  .أي اندرس) ١(
ة ايب بكــر وعمــر وان اخطــأت األمــة يف البيعــة هلمــا مــع وجــود علــي فرقــة مــن الزيديــة قــائلون بامامــ: البرتيــة بضــم البــاء) ٢(

لكنه خطأ ليس على درجة الفسق وتوقفوا يف عثمان، ولعل املذكورين قوم مـن اعقـا7م يسـمون 7ـم، اذ مـن عقائـد  
  .البرتية بل مطلق الزيدية اخلروج مع من ولده علي بن ايب طالب بادعائه اِإلمامة
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حكــم بالعــدل، وارتفــع يف أيامــه اجلــور  اذ قــام القــائم : بــن قبــة، عــن ابيــه، قــالوروى علــي 
وأمنت به السـبل، وأخرجـت األرض بركاqـا، ورد كـل حـق اىل أهلـه، ومل يبـق أهـل ديـن حـىت يظهـروا 

ولـــه أســـلم مـــن يف الســـموات واألرض : (اِإلســـالم، ويعرفـــوا باِإلميـــان، امـــا مسعـــت اللّـــه ســـبحانه يقـــول
،، فحينئـذ تظهـر ، وحكـم بـني النـاس حبكـم داود وحكـم حممـد )وعاً، وكرهاً، واليه يرجعونط

األرض كنوزها وتبدي بركاqا، وال جيد الرجل مـنكم يومئـذ موضـعاً لصـدقته، وال لـربه، لشـمول الغـىن 
ولة اال ملكوا قبلنـا، لـئال يقولـوا إن دولتنا آخر الدول ومل يبق اهل بيت هلم د: مجيع املؤمنني، مث قال

  .هؤالء وهو قول الّله تعاىل والعاقبة للمتقني) بسرية خ د(إذا ملكنا سرنا مبثل سرية : اذا رأوا سريتنا
سـار اىل  اذا قـام القـائم : يف حديث طويـل، انـه قـال وروى ابو بصري، عن أيب جعفر 

اال هـدمها، وجعلهـا  )١(، ومل يبق مسجد على وجـه األرض لـه شـُرفالكوفة، فهدم 7ا اربعة مساجد
وال  )٤(خــارج يف الطريــق، وابطــل الكنــف واملآزيــب )٣(ووســع الطريــق االعظــم، وكســر كــل جنــاح )٢(ُمجّــاً 

يــرتك بدعــة اال أزاهلــا وال ســنة اال أقامهــا، ويفــتح قســطنطينية والصــني وجبــال الــديلم، فيمكــث علــى 
ــت لــه : عشــر ســنني مــن ســنيكم هــذه، مث يفعــل الّلــه مــا يشــاء، قــال ذلــك ســبع ســنني، كــل ســنة قل

ــك بــاللبوث ــه تعــاىل الفل ــأمر الّل ــت فــداك، فكيــف يطــول الســنني؟ قــال ي وقلــة احلركــة فتطــول  )٥(جعل
قلـت لـه اuـم يقولـون ان الفلـك ان تغـري فسـد قـال ذلـك قـول الزنادقـة، : األيام لذلك والسنون، قال
  م اىل ذلك،فاما املسلمون فال سبيل هل

____________________  
  .مجع شرفة بضم الشني وهو من القصر ما اشرف من بنائه) ١(
  .مجع اجم وهو البناء الذي ليس له شرف) ٢(
  .وهو ما خرج من البناء عن اصوله يف الشارع) ٣(
  .جناح االبنية، واملآزيب هي جماري املاء من السطح: الكنف)٤(
  .أي التوقف) ٥(
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، وأخـــرب ، ورد الشـــمس مــن قبلــه ليوشـــع بــن نــون لّــه تعـــاىل القمــر لنبيــه وقــد شــق ال
  .بطول يوم القيامة وأنه كالف سنة مما تعدون

 )١(، ضـرب فسـاطيطاذا قـام قـائم آل حممـد : ، انـه قـالوروى جابر، عـن ايب جعفـر 
ملن يعّلم الناس القرآن، على ما انزل الّله عـز وجـل، فاصـعب مـا يكـون علـى مـن حفظـه اليـوم، ألنـه 

  .خيالف فيه التأليف
مــن ظهــر الكوفــة  خيــرج مــع القــائم : ، قــالوروى املفضــل بــن عمــر، عــن ايب عبــد اللّــه 

لــذين كــانوا يهــدون بــاحلق، وبــه يعــدلون، ا ســبع وعشــرون رجــًال، مخســة عشــر مــن قــوم موســى 
ـــك  وســـبعة مـــن اهـــل الكهـــف ويوشـــع بـــن نـــون، وســـليمان، وابـــو دجانـــة األنصـــاري، واملقـــداد، ومال

  .األشرت، فيكونون بني يديه انصاراً وحكاماً 
اذا قــــــــام قــــــــائم آل حممــــــــد : ، قــــــــالوروى عبــــــــد اللّــــــــه بــــــــن عجــــــــالن عــــــــن ايب عبــــــــد اللّــــــــه 

ــلم  ، وال حيتــاج اىل بينــة، يلهمــه الّلــه تعــاىل فــيحكم حكــم بــني النــاس حبكــم داود  وس
  .بعلمه، وخيرب كل قوم مبا استنبطوه، ويعرف وليه من عدوه بالتوسم

  .انتهى. قال الّله سبحانه ان يف ذلك آليات للمتومسني واuا لَِبَسبيٍل مقيم
: ن اِإلمــام اهلمــام، موســى بــن جعفــر، صــلوات الّلــه عليــه7ــذا الــدعاء املــروي عــ: ولنخــتم الكــالم

ــأمرك، ( ــك القــائم ب ــك باذن اللهــم صــل علــى حممــد وآل حممــد، وعلــى منــارك يف عبــادك، الــداعي الي
  املؤدي عن رسولك، عليه وآله السالم، اللهم اذا اظهرته فاجنر له ما وعدته، وسق اليه

____________________  
  .من شعر مجع فسطاط وهو البيت) ١(
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اصحابه، وانصره وقّو ناصـريه، وبلغـه افضـل املـه واعطـه سـؤله، وجـدد بـه عـن حممـد وأهـل بيتـه، 
بعد الذل الذي قد نزل 7م، بعد نبيـك فصـاروا مقتـولني، مطـرودين، مشـردين، خـائفني، غـري  

ـــك، فصـــربوا ع ـــك االذى والتكـــذيب، ابتغـــاء مرضـــاتك، وطاعت ـــوا يف جنب لـــى مـــا اصـــا7م آمنـــني، َلُق
فيك، راضني بذلك مسلمني لك، يف مجيع ما ورد عليهم ومـا يـرد الـيهم، اللهـم عجـل فـرج قـائمهم 
بـــأمرك، وانصـــره وانصـــر بـــه دينـــك، الـــذي ُغـــريِّ وبـــدل، وجـــدد بـــه مـــا امتحـــى منـــه وبـــدل بعـــد نبيـــك 

ــذين بلغــوا ع ــق ، اللهــم صــلِّ علــى مجيــع النبيــني، واملرســلني ال ــك املواثي ــك اهلــدى واعتقــدوا ل ن
  ).بالطاعة، اللهم صل عليهم وعلى ارواحهم واجسادهم والسالم عليهم ورمحة الّله وبركاته

ـــارخيهم  ـــاه مـــن مـــوجز ت ـــه ويل  وفيمـــا رمسن ـــة فيمـــا قصـــدناه، والّل ـــارهم كفاي وخمتصـــر مـــن اخب
كتبــه بيمنــاه الــوازرة عبــاس بــن حممــد رضــا القمــي يف ليلــة اجلمعــة . التوفيــق وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل

  .يف املشهد املقدس على ساكنه السالم ١٣٤٣اآلخر من شهر رمضان سنة 
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  ٩٠  ................................  السالم عليه المتقين وقدوة المتهّجدين ومصباح

  ٩٦  ...........................  السالم عليه العابدين زين االمام اخالق مكارم يف فصل

  ٩٩  ........................................  السالم عليه كالمه من نبذ ذكر يف فصل

  ١٠٧  ..............................  السالم عليه األسود احلجر واستالمه مدحه يف فصل

  ١٠٩  ................................  السالم عليه وعفوه احلسني بن علي حلم يف فصل

  ١١٠  ...................................  السالم عليه العابدين زين اِإلمام وفاة يف فصل

 النبيين علم باقر الحسين بن علي بن محمد جعفر ابو الخامس اِإلمام.. السابع النور
  ١١٣  ..................................................  اجمعين عليهم الّله صلوات

  ١١٧  ...............................  السالم عليه الباقر جعفر ايب اِإلمام احوال يف فصل

  ١٢٠  ............................................  السالم عليه أخالقه مكارم يف فصل

  ١٢٢  ...........................................  السالم عليه وِحَكِمه كلماته يف فصل

  ١٢٤  .............................  السالم عليه الباقر علي بن حممد اِإلمام وفاة يف فصل

...  االمين الصادق محمد بن جعفر الّله عبد ابو موالنا السادس اِإلمام.. الثامن النور
  ١٢٥الطاهرين وابنائه آبائه وعلى عليه الّله صلوات واليقين الحكمة ومعدن العلم ينبوع

  ١٢٧  ...............................  السالم عليه الصادق جعفر اِإلمام احوال يف فصل

  ١٣٠  ............................................  السالم عليه كالمه من نبذ يف فصل

  ١٣٣  .......................  بفضله املخالفني واقرار السالم عليه اخالقه مكارم يف فصل

  ١٣٦  ................................  السالم عليه الصادق الّله عبد ايب احوال يف فصل

  ١٣٩  ...................................  املنصور من السالم عليه عليه جرى فيما فصل

  ١٤٣  ........................................  السالم عليه بالصادق املنصور بأمر فصل

  ١٤٦  .............................................  السالم عليه ووصيته وفاته يف فصل

    



٣٢٤ 

 الى الحوائج باب...  الكاظم جعفر بن موسى الحسن ابو السابع، اِإلمام.. التاسع النور
  ١٥٠  ..........................................  السالم عليه الصالح العبد تعالى الّله

  ١٥٢  ............................................  السالم عليه طفولته معاجز يف فصل

  ١٥٥  .........................  السالم عليه جعفر بن موسى كالم من نُبذ ذكر يف فصل

  ١٥٧  .......................................  السالم عليه وكرمه وفقهه عبادته يف فصل

  ١٦١  ....................................  الرشيد من السالم عليه عليه جرى فيما فصل

  ١٦٦  ....................................................  السالم عليه وفاته يف فصل

  ١٦٩  .....................................................  السالم عليه دفنه يف فصل

  ١٧١  ..........................................  السالم عليه زيارته استحباب يف فصل

 المأمول...  الضامن الرضا موسى بن علي الحسن ابو موالنا الثامن اِإلمام.. العاشر النور
  ١٧٤  ....  الهدى ائمة واوالده آبائه وعلى عليه الّله صلوات الورى سيد بضعة المرتجى

  ١٧٧  .........................  السالم عليه اموره ومعايل اخالقه ومكارم عبادته يف فصل

  ١٨١  ....................................................  السالم عليه علمه يف فصل

  ١٨٤  ........  املرو إىل املدينة من السالم عليه الرضا احلسن ابا املأمون طلب ذكر يف فصل

  ١٨٩  ..........................  السالم عليه للرضا املأمون من العهد والية ذكر يف فصل

  ١٩٣  .........................................  وسببها السالم عليه الرضا وفاة يف فصل

  ١٩٩  ...............................  زيارته وثواب السالم عليه الرضا استشهاد يف فصل

  ٢٠٣  .....................................................................  »ختام«

 كل امام...  التقي علي بن محمد الثاني جعفر ابو التاسع اِإلمام عشر الحادي النور
االمجاد واوالده آبائه وعلى عليه الّله صلوات العباد جميع على الّله وحجة وباد عاكف

  .............................................................................  ٢٠٥  

  ٢٠٩  ومعجزاته ودالئله السالم عليه الثاين جعفر ايب مناقب عن االخبار من طرف يف فصل

  ٢١٣  ...........................  السالم عليه وبيناته وبراهينه اخباره بعض ذكر يف فصل

  ٢١٩  .........................................  السالم عليه كالمه بعض ذكر يف فصل

  ٢٢٠  ..................................  السالم عليه وشهادته بغداد اىل وروده يف فصل

    



٣٢٥ 

...  الهادي النقي محمد بن عليُّ  الثالث الحسن ابو العاشر اِإلمام.. عشر الثاني النور
  ٢٢٤  ............  عليه الّله صلوات وااليادي والمجد والكرم الشرف ذو الباهر والبدر

  ٢٢٥  وبيناته وبراهينه واخباره السالم عليه اهلادي احلسن ايب دالئل من طرف ذكر يف فصل

  ٢٣٤  ............................................  السالم عليه كالمه من نبذ يف فصل

  ٢٣٥  ........  زمانه خلفاء بعض وبني السالم عليه اهلادي احلسن ايب بني جرى فيما فصل

  ٢٤٠  ....  عليه االتراك وهجوم واملتوكل السالم عليه اهلادي علي بني جرى ما ذكر يف فصل

  ٢٤٥  ...............................  السالم عليه اهلادي احلسن ايب وفاة تاريخ يف فصل

... العسكري علي بن الحسن محمد ابو عشر الحادي اِإلمام.. عشر الثالث النور
  .............................................................................  ٢٤٨  

  ٢٤٨عليه اهللا صلوات الزكي الرضي السيد المنتظر الخلف ووالد البشر سيد وسبط

  ٢٤٨  ..............................  االعالم األئمة خاتم وخلفه الكرام آبائه وعلى

  ٢٤٩  ........  ومعجزاته وآياته ومناقبه السالم عليه حممد ايب اخبار من طرف ذكر يف فصل

  ٢٥٣  ....................  وبراهينه السالم عليه العسكري احلسن حممد ايب آيات يف فصل

  ٢٦١  .........................................  السالم عليه كالمه بعض ذكر يف فصل

  ٢٦٤  ......   العسكري احلسن حممد ايب بفضل واملؤالف املخالف وإقرار وفاة يف فصل

    



٣٢٦ 

 الّله حجة.. الزمان صاحب الحسن بن الحجة عشر الثاني اِإلمام.. عشر الرابع النور
 كاشف االخيار، قلوب في والحاضر األبصار، عن الغائب بالده، في وبقيته عباده، على

  ٢٧٣  .......  االزمان توالت ما آبائه وعلى عليه الّله صلوات الرحمن، وخليفة االحزان،

  ٢٧٨  .............................  عليه الّله صلوات عليه النصوص بعض ذكر يف فصل

  ٢٨٦  ............  وآياته وبيناته السالم عليه الزمان صاحب دالئل من طرف ذكر يف فصل

  ٢٩٢  ..............................................  السالم عليه رآه من ذكر يف فصل

  ٣٠٢  .........................................  التوقيت عن والنهي التمحيص يف فصل

  ٣٠٥  ....................................................  الفرج انتظار فضل يف فصل

  ٣٠٨  ............................................  السالم عليه غيبته علة ذكر يف فصل

  ٣١٠  ........................................................ الظهور عالمات فصل

  ٣١٥  ..............................................  السالم عليه القائم ظهور يف فصل

  ٣١٧  ...................................................  السالم عليه صفاته يف فصل

  ٣١٧  .....................................  السالم عليه قيامه عند واحكامه سريته فصل

 


